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																																																																			Първа	глава	

																																																												КРАДЕНАТА	БУЛКА	

Рая	беше	приета	в	институт,	студентка	първи	курс	-	гордостта	на	семейството	и	на	всички	
роднини.	В	началото	на	септември	имаше	задължителна	бригада	в	селското	стопанство.	След	
нея	дадоха	на	всички	студенти	ваканция	от		една	седмица.	Рая	се	прибра	в	нейното	село,	
където		си	ходеше	само	през	ваканциите,	след	като	завърши	седми	клас.	Родителите	й	живееха	
все	още	там	,	братчето	й		учеше	на	село,	а	по-голямата	й	сестра	вече	беше	женена.	

Майка	й	и	баща	й	на	Рая	бяха	работливи,	авторитетни,	признати	със	своята	честност,		
притежаваха	някакъв	природен	интелект.	Рая	знаеше	всякаква	селска	работа,	от	малка	научена	
да	работи,	никога	не	са	я	щадили	само	когато	ходеше	на	лагери	или	екскурзии	от	училище,	се	
чувстваше	свободна.	Нямаше	баба	и	дядо,	затова	освен	къщната	и	кърска	работа,	тя	се	
грижеше	за	малкото	си	братче	и	за	всички	животни	в	двора	-	изградена	стопанка.		

Майка	й	-	леля	Яна,	вече	я	чакаше	с	нетърпение,	за	да	й	помогне	да	замажат	с	жълта	пръст	
всички	оградни	дувари,	сайванти,	плевни	–	иззидани	дълги	и	високи	стени.	Пристигна	вечерта,	
уморена	от	пътуването,	зарадваха	й	се,	най-вече	братчето	й.	Той	не	можеше	без	сестра	си,	
вечно	хванат	за	ръката	й,	много	тъгуваше	в	нейно	отсъствие.	

Три	дни	подред	мазаха	на	ръка,		откъснаха	им	се	ръцете,	кръста,	цялото	тяло,	но	работата	си	е	
работа,	трябва	да	се	свърши.	В	този	дом	нямаше	място	за	пазарлъци.	На	четвъртия	ден	леля	
Яна	каза	на	Рая:	

-	Днес	ще	спрем,	приготви	си	багажа,	аз	отивам	на	работа,	като	се	върна,	ще	си	поговорим,	но	
не	забравяй	да	нахраниш	животните,	да	прибереш	в	къщи	и	Боби	да	е	покрай	тебе.	Ще	се	
опитам	да	се	върна	по-рано.	

Леля	Яна	беше	доячка	в	кравефермата,	а	бащата	на	Рая,	чичо	Георги	-	бригаден	механик.	Боби	
беше	името	на	братчето	й.	

Рая	си	знаеше	работата.	Леля	Яна	наистина	се	прибра	по-рано	от	работа,	чичо	Георги	също,	
може	би	в	нейна	чест,	но	те	не	даваха	повод	за	разглезване,	разбира	се	в	семейството	цареше	
ред	и	спокойствие.	Имаше	някаква	хармония,	която	се	носеше	из	цялата	къща.	

Баща	й	впрегна	конете	и	тръгна	с		Боби	да	съберат	за	животните,	отпаднали	от	комбайните	по	
жътва	слънчогледови	пити.	Пред	къщата	имаше	направен	котлон	от	керемидки	и	тухлички,	
стъкмен	от	леля	Яна,	там	готвеше	през	лятото.		И	тази	вечер	запали	огън	в	него		с	малко	
царевичак	и	започна	да	приготвя	вечерята.	

Беше	топла,	септемврийска	нощ.	Щурците	още	пееха,	от	време	на	време	се	чуваше	рев	на	
животно	или	лай	на	куче,	във	въздуха	се	носеше	аромата	на	селото.	Рая	седна	на	стълбите,	а	
къщата	беше	висока	и	голяма,		започнаха	да	си	говорят	двете	по	женски.	Леля	Яна	не	пропусна	
да	напомни	на	дъщеря	си	приказката,	която	й	беше	казала,	когато	напускаше	селото.	Рая	тогава		
беше	на	четиринадесет	години,	че	честта	на	жената	представлява	едно	бяло	платно	и	колкото	
мъже	има,	толкова	дупки	ще	има	на	платното.	Как	ще	изглежда	платното	й	на	стари	години,		
ще	зависи	от	нея	и	още,	че	устните	шепнат	на	пазвата,	а	пазвата	на	полата,	най-напред	да	си	
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пази	устата.			Възпитана	в	патриархален	дух,	Рая	знаеше	цената	на	честта	на	семейството,	не	
можеше	да	си	помисли	да	бъде	друго.		Тя	беше	много	хубава,	със	спортно	тяло,	с	кестеняви	
дълги	чупливи	коси,	очите	й	грееха,	живи,	с	прилично	месести	устни,	а	бенката	над	горната	й	
устна	я	правеше	още	по-чаровна,	а	усмихнеше	ли	се,	на	бузите	й	се	образуваха	две	трапчинки,	
пък	тя	беше	винаги	усмихната	и	забавна.	

		 Родителите	й	бдяха	над	децата	си	като	орли,	но	не	натрапчиво.	Баща	й	носеше	
балканска	кръв	и	не	си	поплюваше	много,	много,	беше	известен	с	неговата	смелост	и	
справедливост,	горд,	хубав	мъж,		изглеждаше	спокоен	и	уравновесен	човек,	с	голям	респект.		

Рая	се	чувстваше	в	момента	като	малко	момиченце	до	майка	си,	говориха	си	така	около	час.	
Беше	се	стъмнило,	когато		на	портата	едно	от	момичетата	на	село	извика	по	име	Рая.	Тя		скочи,	
пресече	набегом	големия	двор,	посрещна	я		и	я	покани	да	седне	при	тях,	а	миризмата	от	
мамината	гозба	беше	неустоима,	примесена	с	аромата	от	цветята	в	градинката.	Момичето	се	
казваше	Гергина,	наричаха	я		Гери,	ученичка	последна	година	в	средното	си	образование.	Тя		
много	не	се	застоя	и	каза:	

-Аз	дойдох,	Рая,	да	те	поканя	на	кино,	нали	тази	вечер	ти	е	последна,	ще	се	съберем	всички	да	
те	изпратим,	после	ще	има	и	забава.	

Рая	въпросително	погледна	майка	си,	тя	не	ходеше	никъде	без	разрешение.	

Майка	й	двусмислено	кимна	глава		и	се	съгласи,	но	напомни:	

-Иди,	но	след	единадесет	часа	да	не	закъсняваш.	Татко		ти	ще	се	сърди,	пък	и	утре	ще	ставаш	
рано,	нали	ще	пътуваш.	

Спомене	ли	се	думата“татко	ти“,	това	значи	закон	за	децата.	Леля	Яна	беше	хитра	жена,	
изградила	авторитета	на	бащата	до	най-висока	степен	в	семейството.	

Рая	беше	готова,	облечена	с	дънкова	поличка,	с	копринена	блузка,		само	събу	гумените	чехли	и	
си	обу	виетнамските	джапанки,	тъй	модерни	за	това	време,	прибра		косите	си	с	панделка	и	
тръгна	с	Гери,	весела.	Не	подозираше,	че	зад	тази	покана	се	крие		клопка,	която	ще	преобърне	
целия	й	живот.	

Филмите	се	прожектираха	в	сградата	на	читалището,	там	се	правеха	и	младежките	забави.	
Салонът	беше	пълен,	имаше	много	млади	хора	в	селото,	а	и	бяха	последните	дни	от	
ученическите	ваканции.	Прожекцията		беше	започнала,	Рая	и	Гери	влязоха	в	салона	тихо	и	
седнаха	на	дървената	пейка	близо	до	врата.	Пейката	беше	по-назад	и	там	бяха	наредени	
повече	момчета,		те	се	скупчиха	и	направиха	място.	След	около	половин	час	едно	комшийско	
момче,	ученик	в	града,		с	което	Рая	играеше	от	дете,		се	наведе	над	главата	й	и	тихо	й	
прошепна:	

-Батко	ти	те	вика	да	излезеш.	Чака	те	зад	читалището.	

Рая	не	се	замисли	много	и	тръгна	да	излиза.	Батко	казваше	на	братовчед	по	майчина	линия,	
който	много	често	идваше	в	селото,	а	дойде	ли,	непременно	се	отбива	да	ги	види.	Всички	го	
обичаха,	майка	й,	баща	й.	Той	беше		районен	инспектор	от	Енергото.	Женен	мъж	с	едно	дете	-	
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весел,	хубавец.	През	лятната	ваканция	беше	дошъл	два-три	пъти	на	гости.	С	него	дойде	и	един	
млад	мъж,	симпатичен,	изглеждаше	скромен	и	мълчалив.	

Веднъж	след	заминаването	им,	леля	Яна	каза	на	Рая:	

						-	Пази	се,	тоя	те	гледа…	

					-	Кой	ме	гледа?	–	попита	Рая.	-	Момчето	с	батко	ти,	как	се	казваше,	май	Иво	беше.	

							-	Не	ми	пука	и	не	ме	интересува	–	отвърна	Рая	-	вдовица	да	съм	с	три	деца,	пак	няма	да	
бъда	с	него.	

							-	Не	казвай	голяма	дума	-	отсече	майка	й	–	ами	си	опичай	акъла.	

Разговорът	приключи	и	беше	забравен.	

Рая	на	прибежки	стигна	зад	читалището,	там	всъщност	беше	странична	улица	с	гъсто	
подредени	къщи.	Навсякъде	в	къщите	светеше,	хората	улисани	в	работа,		всеки	се	подготвя	за	
нощта.	

Тя	беше	сама	и	веднага	видя	една	кола	–	пикап	със	загасени	фарове.	Очакваше	батко	й	да	се	
покаже,	макар	че	се	чудеше	защо	я	вика,	никога	не	я	е	търсил,	най-малко	по	тъмното.	Постоя	
минута-две	и	тръгна	да	се	прибира.	В	тоя	момент	скочиха	двама	мъже,	тя	вече	позна	единия	-	
Иво,		без	обяснения	и		много	пазарлъци	я	набутаха	в	колата.	Рая	не	беше	плашлива,	чудеше	се	
какво	става,	знаеше,	че	зад	гърба		си	има	опората	на	баща	си,	който	не	прощаваше,	ако	се	
случи	нещо.	

Шофьорът	бързо	запали	колата	и	тръгна.	Набутаха	я		в	средата,	от	една	страна	той,	а	от	другата	
й	страна	седеше	Иво.	Рая	пламна,	почервеняла	от	гняв,	очите	й	се	бяха	разширили	от	изненада,	
а	страхът	пролазваше	в	душата	й	:	

-Къде	ме	водите,	какво	става?	

Мълчаха,	подсмиваха	се,	но	миришеха	страшно	на	алкохол,	премесен	с	мъжка	пот,	цялата	кола	
миришеше.	Рая	се	задушаваше	от	тежката	миризма,	хвана	носа	си,	да	не	диша	директно	
вонята.	

Рая	беше	бойно	момиче	и	започна	да	ги	удря,	където	свари		-	и	единия,	и	другия.	

-Пуснете	ме	веднага,	баща	ми	ще	ви	отреже	главите,	спирай	колата,	ще	те	убия!	

Иво	искаше	да	й	хване	ръцете,	тъй	като	пречеше	на	шофьора,	тя	хващаше	волана,	дърпаше,	
лицето	й	вече	беше	станало	мораво	от	ярост.	Тя	не	виждаше	пътя,	не	видя		посоката,	към	която	
се	движеха,	искаше	само	да	спре	колата	и	да	скочи,	нищо	друго,	но	мъжете	бяха	млади	и	
силни,	държаха	я	здраво	без	да	обелят	нито	дума.	Рая	продължаваше	с	цялата	си	същност	да	се	
бунтува	и	да	крещи:	

-Пуснете	ме,	пияници	такива,	пуснете	ме!	



	

4	
	

Колата	не	спираше,	тя	се	отчая	и	започна	трескаво	да	си	мисли:	“	Ами	ако	ме	изнасилят	
двамата,	какво	ще	правя,	направо	отивам	и	се	хвърлям	в	Дунава“.	Само	тази	мисъл	остана	в	
нея,	сви	се	на	топка,	мълчеше	и	хапеше	устните	си,	вече	нищо	не	виждаше.	

За	пръв	път	се	сблъскваше	с	такава	ситуация,	тя	беше	глезено	момиче	на	селото,	хората	я	
обичаха	и	много	й	се	радваха.	В	града	нямаше	проблеми,	учеше	в	елитно	училище,		спазваше	
вечерния	час,		учениците	бяха	възпитани,	пък	и	контролът	беше	голям,	никакви	проблеми,	не	
беше	чувала	за	такива	работи.	

Много	скоро	колата	спря.	Рая	се	огледа	и	видя	къщи	със	светнали	лампи,	попита	с	премалял	
глас:	

-Къде	съм?	

Отговориха	й,	че	е	в	съседното	село	и	нито	дума	повече.	Дойде	и	малко	кураж,	като	разбра,	че	
е	в	село,	все	пак	има	хора.		Слязоха	от	колата,	тя	беше	уморена	и	бясна	от	борбата,	но	не	
знаеше	какво	да	очаква.	

На	улицата	беше	тъмно,	поведоха	я	към	първата	къща.	Единият	вървеше	отпред,	а	другият	зад	
нея,	тя	едва	престъпваше,	краката	й	трепереха	и	тримата	мълчаха.	Отвориха	малка	дървена	
порта,	Рая	не	видя,	че	над	нея	има	греда,	при	влизането		удари	силно		челото	си	и	се	олюля,	
тихо	изрече:		

-Боже,	да	беше	ме	убил.	

Къщата	отпред	беше	осветена,	на	пътеката	видя	братовчед	си.	Тя	се	зарадва	и	хукна	към	него,	а	
той	вдигна	дясната	си	ръка	и	такъв	плесник	и	отпра,	че	тя	падна	настрани.	Треперейки	от	болка	
и	гняв,	се	изправи,	но	повече	не	продума.	Нищо	не	разбираше,	отвлечена,	бият	я,	това	не	е	
нейният	живот.	

-Хванах	се	на	бас,	че	никой	не	може	да	те	излъже,	а	ти	си	тук.	Край,	няма	мърдане	оттука,	
оставаш!	–	изръмжа	батко	й,	но	и	той	също	миришеше	на	алкохол,	сякаш	и	тримата	мъже	бяха	
спиртосани.	

После	разбра,	че	цял	ден	са	пили	в	компания	и	братовчед	й	се	хванал	на	бас	за	сто	лева	и	каса	
шампанско,	че	никой	не	може	да	я	излъже,	но	той	все	пак	не	знаеше,	че	тя	беше	отвлечена.	
Нейната	чест	беше	оценена	за	толкова.	

Прошка	нямаше.	Показаха	се	стари	хора,	баба	и	дядо,	които	се	засуетиха.	Рая	все	още	не	
разбираше	какво	става,	докато	не	пристигна	една	бъбрива	селянка,	която	й	каза:	

-А	добре	дошла,	снахо,	я	да	видим	сега	дали	си	чиста.	

Рая	беше	прималяла,	бледа,	отчаяна,	безпомощна.	Едва	се	държеше	на	краката	си,	а	в	главата	
й	едни	и	същи	мисли:“	Какъв	срам,	как	ще	се	покажа	пред	татко	и	майка,	пред	селото,	пред	
приятелите,	ами	студентството…“.	В	този	момент	Рая	искаше	да	се	изпари,	да	се	отвори	земята	
и	да	я	погълне,	но		тук	не	свърши	трагедията	й,	тя	едва	сега	започваше.	

Много	бързо	дойдоха	и	други	съседи,	гледаха	усмихнати,	викаха,	честитяха.	Иво	ги	посрещаше,	
надигнал	бутилка	с	ракия.	Рая,	свита	като	изхвърлено	животинче,	не	чуваше	и	не	виждаше.	
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Беше	й	студено,	чувстваше	си	много	зле,	но	все	още	имаше	една	искрица		надежда,	че	ще	се	
измъкне.	Не	вярваше,	не	искаше	да	вярва,	че	могат	така	да	я	затрият	и	оженят,	не	можеше	да	
бъде	чак	толкова	коварно.	

Не	беше	минал	половин	час	и	селянката	се	появи	с	един	син,	пластмасов	леген,	в	който	имаше	
малко	вода	и	повика	Рая:	

-Хайде,	снахо,	ела	тука	при	мене.	

Рая	се	подчини	безропотно	без	да	знае	защо	я	вика.	Влязоха	в	една	стая,	казваха	й	пишник,	
селянката	я	накара	да	си	измие	краката	и	я	поведе	към	друга	стая,	нагоре	по	стълбите	на	
къщата.	След	нея	вървеше	и	Иво,	заведе	ги	в	най-задната	стая.	

		 Селянката	с	троснат,	тих		тон	се	разпореди	нещо	на	Иво.	Рая	не	разбра	нищо,	тя	не	беше	
на	себе	си.	Селянката	бързо	се	изнесе	от	стаята.		Рая	и	Иво	останаха	сами.	Стаята	беше	тъмна,	
нямаше	лампа,	но	луната	сякаш	се	беше	залепила	любопитно	на	прозореца,	огряваше	стаята	с	
меката	си	бяла	светлина,	звездите	сякаш	бяха	по-големи	и	ококорени.		Каква	злочеста	нощ,	в	
която	гордо	градената	й	съдба	ще	се	срине	и	срути,	като	че	ли	е	от	пясък.	

Рая	седна	на	едни	сандък	–	стара	ракла,	зад	вратата.	Искаше	скрито	да	си	почине	и	да	
премисли	какво	да	направи,	за	да	се	спаси.	В	този	момент	капакът	на	сандъка	се	обърна	и	Рая	
падна	в	него,	а	той	беше	пълен	с	брашно.	Цялата,	от	петите	до	главата,	беше	бяла,	сякаш	беше	
потопена	в		брашното.	Още	повече	се	ядоса,	но	нямаше	какво	да	направи.	Иво	мълчеше,	
приближи	я	и	силно	я	сграбчи,	без	нежност,	с	похищение,	вонеше	на	ракия,	сякаш	беше	
грабнал	жертвата	си.	Рая	отново	изпита	погнуса	от	миризмата,	но	той	я	отмести	със	сила	на	
леглото,	просна	я	и	я	разголи.	Рая	не	можеше	да	вика,	отвън	вече	беше	пълно	с	хора,	опита	да	
се	отскубне,	удари	плесник	по	бузата	на	Иво,	той	я	беше	притиснал	здраво	с	тялото	си.	Тя	вече	
нямаше	сили,	отпусна	ръцете	си,	сякаш	искаше	да	каже:	“Прави	каквото	щеш,	не	мога	повече,	
нямам	сила,	дано	умра“.	

Тя	беше	девствена,	пареща	болка	разкъса		цялото	й	тяло,	обединена	физическа	и	душевна	
болка	смазваше	младото	момиче.	Тя	наистина	вече	не	искаше	да	живее.	Сълзите	обливаха	
лицето	й,	дългите	й	коси	бяха	мокри,	разпилени,	покрили	част	от	лицето	й,	издаваше	задавени	
хрипове,	хълцаше	до	задушаване.	Гордостта	й		беше	напълно	строшена,	съдбата	я	беше	
унищожила.	По-страшно	за	нея	беше	смъртта,	която	в	момента,	толкова	силно		желаеше.	

Всичко	свърши,	Иво	излезе	от	стаята.	Рая	се	сви	потопена	в	неописуема	мъка,	дълбоко	ранена,	
в	края	на	леглото.	Молеше	се	в	тъмното		и	викаше	смъртта	си	само	луната	продължаваше	да	
свети,	но	вече	със	скъперническа	милостиня	над	нея.		Тя	не	усещаше	по	лицето	си	обилните	
сълзи,	които	течаха	от	красивите	й	очи	като	извор.	Целият	свят	за	Рая	беше	потънал	в	невидим	
мрак.		В	душата	й	се	срещаха	и	се	блъскаха	само	отчаяния,	нахвърлили	се	свирепо	над	нея,	
разкъсваха	я	безмилостно.	

След	броени	минути	влезе	в	стаята	най-старата	жена	от	присъстващите,	която	се	оказа,	че	е	
баба	на	Иво	и	още	две-три	селянки.	Лили	не	знаеше	защо	идват,	за	нея	светът	вече	беше	
срутен	и	нищо	не	я	интересуваше,	тя	продължаваше	да	стои	свита	и	неподвижна.	Една	селянка	
я	грабна	за	ръката	и	я	задърпа	да	стане:	
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-Хайде	стани,	де.	Всички	сме	минали	оттука.	Нищо	ти	няма,	ще	те	боли	ден-два	и	ще	ти	мине,	
след	това	ще	ти	бъде	все	хубаво.	

Рая	не	искаше	да	стане,	не	усещаше	тялото	си,		но		селянката	упорито	я	дърпаше	и	я	изведе	от	
стаята.		

Бабата	на	Иво	грабна	оцапания	чаршаф	от	чистата	девствена	кръв	и	го	изнесе	пред	всички	
отвън,	показа	го	на	дядото	на	Иво.	Вързаха	червена	панделка	на	шише,	пълно	с	ракия,	и	го	
поставиха	пред	него.	Каква	чест,	булката	се	оказа	напълно	чиста.	

		 Развикаха	се	мъжете,	запалиха	огън	сред	двора,	всички	бяха	весели	и	щастливи,	а	Рая	
търсеше	място	да	умре,	свита	сама	на	един	стол,	като	куче,		вече	не	беше	толкова	интересна.	За	
нея	вече	нямаше	значение	кой	какво	прави,		младата	й	душа	беше	убита,	закичена	с	траурен	
венец.	

	Изведнъж	луната	и	звездите	се	скриха.	Лек	ветрец	задуха.		Внезапно	една-единствена		
светкавица	опаса	небето	и	освети	луминисцентно	всичко,		една-единствена		гръмотевица	
разтърси	земята,	сякаш	възвести	за	мъката	на	Рая,	изсипа	се	кратък	пороен	дъжд	–	сълзите	на	
Боговете,	пролети	за	Рая.	Дъждът	загаси	запаления	огън	на	двора	и	някак	си	тълпата	се	смири,	
кротна	се,	престанаха	да	викат	само	от	време	на	време	се	чуваше	звън	от	препълнените	чаши	с	
алкохол.		

		 Няколко	мъже	и	жени	тръгнаха	да	съобщят	на	майка	й	и	баща	й.	Най-важното	беше	да	
занесат	същото	шише,	пълно	с	ракия,	вързано	с	червена	панделка,	доказателството,	че	Рая	
беше	девствена.	С	тях	беше	и	братовчед	й,	страхуваха	се	да	се	появят	пред	баща	й	без	него.	

След	това	разказваха,	че	гордият,	смел	баща,		плакал	като		дете.	Не	помръдвал	от	мястото	си,	
посивял	от	мъка,	не	продумал	и	не	погледнал	не	канените,	донесли	му	непоправима	вест.		Той	
не	можеше	нищо	да	направи,	дъщеря	му	се	беше	простила	с	честта	си	и	прекрасното	бъдеще,	
което	я	очакваше,	а	майката	на	Рая,	пищяла	като	на	умряло,	грабнала	дебела	сопа,	налагала	
наред,	не	признавала	нито	ракия,	нито	сватове.	

На	другия	ден	чичото	и	вуйчото		на	Рая	дойдоха	да		я	видят,	непратени	от	никого,	сами	решили,	
пък	и	не	беше	традиция	близките	на	булката	да	идват.		При	вида	й	се	отчаяха,	това	не	беше	
тяхното	момиче,	съсипано	само	за	една	нощ,	тъжна,	а	очите	й	едва	гледаха,	пълни	със	сълзи,	
сякаш	нищо	не	различаваха.	Нямаше	я	усмивката	й	с	двете	кокетни	трапчинки	на	бузите	й.	
Нямаше	панделка	на	косите	си,	едва	пристъпваше	–	ранена.	Рая	беше	остаряла.	Мъжете	едва	
се	стърпяха	да	не	избухнат,	пък	и		младоженецът	го	нямаше,	беше	излязъл	от	сутринта	и	не	се	
върна	до	късно	през	нощта.	Предложиха	й	да	се	върне	с	тях:		

-	Ела	си	с	нас,	веднага	си	ела,	ако	баща	ти	не	те	прибере,	ние	ще	те	издържаме	да	учиш.	Върни	
се,	Рая,	не	оставай,	тук	не	е	твоето	място	-	убеждаваха	я	цял	час,	но	Рая	отказа,	сълзите	й	
обливаха	хубавото	й	лице,	очите	й	бяха	зачервени	и	подпухнали:	

	-	Вече	не	съм	чиста,	не	мога	да	се	появя	такава,	а	Гери	ме	излъга,	защо	ли…	?	-	тя	знаеше,	че	
това	беше	от	завист,	Гери	беше	дребничко	и	некрасиво	момиче,	беше	нехаресвана,	винаги	
намръщена		и	без	усмивка.	
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На	Иво	и	Рая	животът	им	тръгна	накриво.	Не	се	заобичаха,	не	се	търсеха,	даже	не	се	уважаваха,	
просто	от	време	на	време	съжителстваха.		Той	всеки	ден	пиеше,	макар	голям	спортист,		това	
Рая	също	не	можа	да	понесе.	

След	три		години	Рая	продължи		образованието	си,	завърши	и	във	всичките	си	години		
работеше	като	вол,	беше	майка	и	баща	на	сина	си,	искаше	да	го	възпита	и	изучи,	а	може	би		да	
докаже	на	себе	си,	да	върне	част	от	нейната	гордост.	Не	търсеше	помощ	от	родителите	си,	тя	
усещаше,	че	вътре	в	тях	има	утайка		разочарование	от	нея,	макар	че	не	го	показваха,	но	веднъж	
чичо	Георги	не	успя	да	се	въздържи	и	й	каза	троснато:	

-Време	е	да	докажеш	чия	дъщеря	си,	защити	името	си.	

Рая	се	чувстваше	гузна	пред	родителите	си	и	пред	целия	род,	макар	че	нямаше	вина,	също	не	
го	показваше	и	не	казваше	нищо	на	глас.	

Рая	никога	не	обвини	Иво,	не	му	натякваше,	не	искаше,	нямаше	сили	да	говори,	всъщност	те	
двамата	никога	не	говориха	за	тяхното	начало,	сякаш	бяха	без	спомени.		

В	първите	години	всяка	нощ	гледаше	дълго	небето,	говореше	си	със	звездите	и	луната,	нали	
тези	небесни	тела	бяха	единствените	й	свидетели	в	нощта	на	непоправимо	преживяното.	На	
никого	не	беше	разказала	историята	си,	на	никого	нищо,	но	и	никой	не	беше	я	попитал.	Носеше	
я	в	себе	си,	не	й	тежеше,	тя	беше	се	свила	дълбоко	в	нея,	издълбала	гнездото	си	в	неизличимо		
ранената	й	душа,	следваше	злочестата	си	съдба	-	без	ропот,	примирена	и	всеотдайна.	

До	зряла	възраст	Рая	не	можа	да	се	влюби	и	да	обича,	душата	й		беше	скършена.		Тя	остана	
сама	много	млада	с	един	прекрасен	син,	чиято	любов	към	него	беше	толкова		голяма,	колкото	
цялата	Вселена,	а	майчиното	сърце	биеше	само	за	него.	
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																																																																			Втора	глава																																												

																																																																		БЯЛА	МАГИЯ	

Рая	и	Иво	останаха	да	живеят	на	село,	при	неговата	баба	и	дядо.	Иво	не	говореше	с	майка	си,	тя	
имаше	втори	брак,	баща	му	беше	починал.	

Рая	не	се	чувстваше	много	добре,	но	мълчеше	и	търпеше,	примирена	със	съдбата	си.	Простила	
се	с		мечтаното	си	бъдеще,	тя	се	опитваше	да	стане	домакиня	и	да	приеме	селския	живот.	

След	два	месеца	решиха	да	вдигнат	сватба.	Събраха	се	сватовете	да	говорят	за	организацията.	
Дядото	на	Иво,	дядо	Иван,	много	уважаваше	родителите	на	Рая,	баба	Тона	настояваше	за	
венчавка.	Тя	беше	много	религиозна,	но	семейството		на	Рая	не	беше	много	съгласно.	Накрая	
леля	Яна	сложи	край	на	спора,	като	виждаше	как	Рая	стои	ни	жива	,	ни	умряла:	

-Аз	ще	кажа	нещо,	което	няма	да	навреди	на	никого.	Сега	не	сме	готови	за	венчавки	и	няма	да	
се	подписват	в	съвета,	като	му	дойде	времето,	двамата	с	кумовете	ще	отидат	без	много	аларми	
да	се	подпишат	и	толкоз.	

Чичо	Георги	приветства	думите	на	жена	си	с	усмивка	и	готовност.	Дядо	Иван	и	той	беше	
съгласен,	а	баба	Тона	цяла	нощ	седя	на	стола	сърдита,	без	да	продума	думичка.	

		 Иво,	както	винаги,	не	беше	в	къщи.	Рая		си	отдъхна,	макар	че	никак	не	й	беше	до	сватба	
и	въобще	беше	напълно	безучастна.	Ушиха	й	рокля,	тя	я	прие,	просто	защото	ще	бъде	булка.	
Нищо	не	искаше,	каквото	й	купят,	това	да	бъде.	

Дойде	денят	на	сватбата,	беше	в	стола	на	голямото	училище.	За	Лили	това	събитие	беше	без	
вълнения,	даже	не	си	направиха	снимки.	Хората	се	събраха	в	салона	и	към	деветнадесет	часа	
Рая	и	Иво,	придружени	от	кумовете	влязоха	в	салона.	Голяма	сватба,	богата.	

На	влизане	в	коридора	я	чакаха	нейни	съученици,	като	ги	видя,	Рая	онемя,	разплака	се	с	глас.	
Успокоиха	я	и	я	вкараха	в	салона,	но	на	Рая	й	беше	застанала	бучка	на	гърлото,	болеше	я	
стомахът	и	пустите	му	сълзи	не	спираха,	премрежваха	очите	й.	Музиката	свиреше,	хората	се	
веселяха,	тя	изтърпя	не	повече	от	час.	Стана	от	стола	си	и	тръгна	сама	през	целия	салон.	Майка	
й	я	пресрещна	на	пътеката	между	масите,	погледна	я	строго	в	очите	без	да	каже	дума,	Рая	
изхлипа	и	плачейки,	каза:	

-Не	мога,	майко,	отивам	си,	вие	си	правете	сватбата.		

Леля	Яна	не	продума	нищо,	въздъхна,	очите	й	се	навлажниха	и	отстъпи	от	пътеката,	за	да	мине	
Рая.	Тя	тича	като	вятър	до	дома	на	съпруга	си	сама,	с	булчинската	си	бяла	рокля	и	с	воала	в	
ръка.	В	къщата	нямаше	никой,	Рая	си	поплака	на	воля,	легна	и	заспа.	След	няколко	часа	се	
прибра	и	Иво.	Той	мълчеше,	не	попита	и	не	смъмри	Рая,	за	това,	че	е	напуснала	сватбата.		
Никой	нищо	не	я	попита	и	на		другия	ден,	правиха	сватба	без	булка.	Тя	остана	без	спомени	от	
тържеството,	на	което	тя	беше	главната	–	младоженката.	

Няколко	дни	след	това	събитие	Иво	замина	на	курсове	в	София	да	учи	за	хладилен	техник.	Рая	
остана	сама	със	седемдесет	и	пет	годишните	му	баба	и	дядо.	Зимата	мина,	но	в	нейната	душа	
зимата	не	минаваше,	там	беше	студено	и	пусто.	
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В	началото	на	лятото	Рая	разбра,	че	ще	става	майка,	най-напред	се	стъписа,	не	беше	
подготвена	за	това,	но	после	се	зарадва:	„Ще	си	имам	другарче	-	мислеше	си	тя	-	това	дете	ще	
бъде	моят	живот“.		Искаше		й	се	час	по-скоро	да	роди,	защото	се	чувстваше	самотна	и	
изолирана	от	света.	Всичко	работеше,	не	я	щадяха,	пък	и	тя	се	чувстваше	добре,	нищо	й	
нямаше.	Работа	много,	голяма	къща,	голям	двор,	много	животни,	кърска		също	-	градина,	лозе,	
бостан,	всичко	си	иска	неговото,	пък	и	започна	да	работи	в	училище	като	учителка.	Един	
делничен	ден	отидоха	в	Съвета	заедно	с	кумовете	и	сключиха	брак,	детето	трябваше	да	има	
законен	баща.	

Към	есента,	в	една	събота	вечер	баба	Тона,	бабата	на	Иво,	каза	на	вечеря:	

-Утре	ще	колим	кокошките,	ще	ги	консервираме.	Ще	станем	рано,	има	много	работа.	

Никой	нищо	не	каза,	мълчаливо	се	прие	предложението	й,	то	кой	ли	да	каже,	вечеряха	Лили,	
баба	Тона	и	дядо	Иван.	Рая	няма	спомен	да	е	вечеряла	с	Иво.	Той	все	закъсняваше	много,	
връщаше	се	посред	нощ	или	нарано,	винаги	пил	някакъв	алкохол.	

Дядо	Иван,	станал	най-рано,	наклал	огън	в	градината,	сложил	една	голяма	медна	тава	с	вода	
да	се	сгорещи	и	отделно	на	друг	огън	един	голям		бакърен	котел.	

Рая		хапна	на	две-на	три	и	хукна	в	градината.	Баба	Тона	вече		беше	там.	Тя	много	не	работеше,	
нямаше	много	сили,	но	пък	беше	все	сърдита	и	недоволна,	на	младини	само	слугите	е	
командвала,	но	пък	беше	образована,	завършила	женски	колеж.		Дядо	Иван	беше	добър	човек,	
със	самочувствие	и	добър	стопанин,	стар	богаташ,	голям	земеделец	и	сега	беше	силен	и	здрав.	
Рая	с	него	си	говореше	от	време	на	време,	по	две-три	думи,	колкото	да	не	забрави	да	говори	в	
къщи,	с	него	ходеше	да	копае,	да	прибира	реколтата.	

-Ти	ще	колиш	кокошките	-	обърна	се	към	Рая	заповеднически	баба	Тона.	

Рая	грабна	големия	нож	и	отиде	под	дърветата	в	малката	овощна	градина.		Тя	не	се	
притесняваше	от	това.	Знаеше	да	коли	домашни	птици,	можеше	да	ги	очисти,	разфасова,	
всичко.	Дядо	Иван	носеше	живите	кокошки,	а	закланите	носеше	до	огъня	и	ги	потапяше	във	
врялата	вода.	Баба	Тона	ги	чистеше,	но	после	и	Рая	се	включи	да	ги	чисти,	разфасова	и	подреди	
в	бурканите.	Така	мина	целият	ден,	работиха	до	тъмно.	

Мина	времето,	на	Рая	й	оставеше	по-малко	от	месец	да	роди.	Ходеше	редовно	на	женски	
консултации,	там	я	подготвяше	старателно	и	дълго	акушерката	на	село,	с	особено	внимание	се	
отнасяше	към	нея.	Последния	месец		Рая	трябваше	да	изчисти	цялата	къща,	да	боядиса,	да	
изпере,		за	бебето	да	бъде	чисто	и	подредено.	Три	дни	само	това	прави,	никой	не	й	помагаше,	
пък	студено,	куче	да	вържеш	няма	да	седи.	Надвечер	на	третия	ден	усети	силни	болки.	Скова	
се	до	печката,	седнала	на	един	стол	да	си	почине.	Да,	това	са	родилните	болки.	Изглежда	се	е	
преуморила,	затова	бебето	идва	по-рано,	почти	цял	месец.Същата	акушерка	беше	на	нейното	
раждане,	остана	денонощно	при	Рая	и	бебето	й,	до	изписването	им	от	родилното	отделение.	
Пък	зима,	лапавица,	студено,	но	всичко	мина	добре.		

Роди	прекрасно	момченце	и	от	първия	му	плач,	за	Рая	животът	придоби	ново	измерение,	стана	
по–весела,	нищо	не		й	тежеше,	целият	свят	беше	затворен	в	това	дете.	Леля	Яна	остана	с	нея	
три-четири	дни,	за	да	я	научи	да	го	къпе,	да	й	помогне,	след	като	я	изписаха	от	родилното.	
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После	Рая	се	справяше	сама.	Майка	й	идваше	на	десетина	дена,	за	да	я	види.	Бебето	растеше,	
хубаво,	бяло	с	големи	зелени	очи.		

След	третия	месец	леля	Яна	дойде	на	гости		една	събота	след	обяд.	Беше	топла	пролет.		Рая	се	
радваше,	че	майка	й	ще	остане	да	спи	при	нея.	След	вечеря	се	качиха	в	стаята	при	бебето,	
останаха	двете	сами.	Бебето	спеше	и	от	време	на	време	се	обтягаше	и	издаваше	странен	звук,	
все	едно	кокошка	каканиже.	Това	започна	след	като	навърши	четиридесет	дни.	

Леля	Яна	се	обърна	към	Рая:	

-Ти	чуваш	ли	какво	прави	това	дете,	не	те	ли	тревожи?	

-Какво	прави,	то	е	кротко	–	отговори	Рая,	-	не	признаваше	пред	майка	си,	но	тя	всеки	ден	
умираше	от	страх	и	тревога,	когато	види	детето		в	съня	си	да	изпъва	нагоре	вратленцето	си	и	да	
каканиже	силно,	на	глас	като	кокошка.	Пазеше	в	пълна	тайна	този	недостатък	и	баща	му	не	
знаеше,	то	кога	ли	се	е	спирал	до	детето	си.	

-Не	това,	чуй	го	хубаво,	каканиже	като	кокошка.	От	втория	месец	съм	го	забелязала	и	нямам	
мира.	Я	кажи	ми,	ти	като	беше	бременна	клала		ли	си	кокошки?-	попита	леля	Яна.	

-Да,	всичките,	които	консервирахме,	аз	ги	заклах.	

-Брава,	мама!	Никой	ли	не	ти	каза,	че	не	трябва	да	колиш.	И		мравка	да	има	в	краката	ти,	ще	я	
пазиш.	Ти	си	била	трудна	жена,	живот	ще	даваш,	пък	живот	отнемаш	–	разтревожено	
продължаваше	да	нарежда	леля	Яна.	–	Аз	за	туй	съм	дошла.	Утре	ще	направим	нещо,	дано	да	
го	излекуваме.	Ходих,	питах	при	една	баба	Маринка	у	града,	голяма	баснарка,	тя	лекува	с	
билки,	знае	такива	разни	работи,	та	тя	ми	каза	какво	да	направим.	Не	може	тъй	да	остане	това	
дете.	

Рая	не	разбираше	какво	общо	имат	кокошките	с	нейното	дете,	но		се	стресна	и	ококори	очи:	

-Не,	не	давам	нищо	да	му	правиш,	нищо.	То	си	е	здравичко	,	не	давам.	Като	поотрасне,	ще	го	
занеса	на	лекар.	

-Чакай,	не	бързай,	на	детето	нищо	няма	да	правим,	ти	ще	го	правиш.	

-Какво	ще	правя,	на	детето	нищо,	на	мене	може	-	паникьосана		отговори	Рая.	

-Тъй	ще	бъде,	сега	да	си	лягаме,	че	аз	ще	стана	рано,	да	подготвя	всичко-	рече	майка	й.	

-Какво	ще	готвиш,	кажи	ми,	ма,	майко,	моля	ти	се!	–	настояваше	Рая.	

-Нищо,	мама,	нищо	страшно,	ще	видиш.	Лягай	си	сега,	пък	утре	ще	видиш.	

Рая	цяла	нощ	не	спа,	вярваше	на	майка	си,	но	все	пак	се	тревожеше,	какво	ще	е	това,	дето	ще	
го	прави.	Тя	не	беше	виждала	майка	й	да	се	занимава	с	такива	работи,	въобще	в	семейството	
им	не	се	говореше	нито	за	религия,	нито	за	бабешки	лечения.	

Сутринта	Рая	се	захвана	с	детето,	с	домашната	работа,	но	беше	силно	притеснена	и	каквото	
хване,	все	разсипва.	Видя	майка	си,	че	е	запалила	един	огън	в	двора,	малък	огън,		дядо	Иван	й	
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помагаше.	Рая	отиде	при	тях	и	недоумяваше,	какво	ще	правят.	Нищо	нямаше	на	огъня,	само	
жар,	но	видя,	че	дървата	бяха	подбрани.		

-	Рая,	готова	ли	си,	мама?	До	обед	трябва	да	сме	приключили	–	рече	леля	Яна.	

-Готова	съм	–	отвърна	малко	сърдита	Рая.	

	-	Още	малко,	сега	колко	е	часът,	не	знам.	В	десет	часа	да	си	при	мене,	детето	нали	спи	тогава?	
–	попита	майка	й.	

-	Да,	до	обяд	спи	-	отговори	Рая.	

Тя	се	врътна,	имаше	още	малко	работа	и	към	десет	без	нещо,	отиде	пак	при	майка	си.	

Леля	Яна	беше	направила	много	хубава	жарава,	здрава	жар,	почти	нямаше	пепел.	Завърза	през	
кръста	на	Рая	една	престилка	и	викна	към	дядо	Иван:	

-Свато,	давай	кокошката.	

Дядо	Иван	донесе	една	чисто	бяла,	млада	кокошка,	която	крещеше	в	ръцете	му.	Рая	гледаше	
като	изумена	какво	ще	прави	майка	й?	

Леля	Яна	загреба	малко	жива	жарава	с	една	желязна	лопатка	и	я	подаде		на	Рая:	

-	Дръж	лопатката	с	лявата	си	ръка.	

Подгъна	долния	край	на	престилката	й	на	кръста.	Подаде	й	кокошката	в	дясната	ръка	и	каза:	

-От	тебе	зависи	детето	ти	да	бъде	съвсем	редовно.	Ще	държиш	здраво	с	лявата	си	ръка,	така	че	
лопатката	да	бъде	в	престилката	ти,		пред	корема	ти.	Внимавай	да	не	я	изсипеш	в	полата	си.	
Ще	си	изгориш	стомаха,	а	с	дясната	си	ръка	ще	хвърлиш	кокошката	така,	че	да	може	да	хвръкне	
и	мине	над	къщата	от	другата	страна.	

-Майко,	какви	се	тези	неща,	това	е	опасно	и	трудно,	виждаш	къщата	е	много	висока.	Как	ще	
хвърля	кокошката,	че	и	да	мине	от	другата	страна?	

-Не	приказвай,	хайде,	аз	съм	до	тебе.	Помни,	от	теб	зависи.	Спри	се,	помълчи	малко,	направи	
си	сметка	добре	как	ще	я	хвърлиш.	Хайде,	че	тази	жар	ще	те	опече.	Свиди	ми	се,	майко,	и	за	
тебе,	и	за	детето	-	омекна	тонът	на	леля	Яна	и	пак	-	Хайде	сега,	нищо	лошо	не	правим,	после	ще	
си	приказваме.	

Рая	се	подпря	на	оградата	на	цветната	градинка,	тя	беше	пред	къщата.	Отпусна	се	и	разбра,	че	
задачата	й	е	много	сериозна,	може	би	съдбоносна	за	нейното	дете,	което	толкова	много	
обичаше,	нали	само	него	си	имаше.	„Всичко	ще	направя,	всичко	за	детенцето	си	и	сега	не	се	
страхувам,	ще	успея“-	мислеше	си	Рая.	Постоя	две-три	минути	така,	майка	й	мълчеше,	дядо	
Иван	леко	усмихнат	я	гледаше:	

-Хайде,	хайде	ще	можеш	-	обади	се	тихо	дядо	Иван.		

Той	пък	съвсем	не	беше	религиозен,	не	вярваше,	но	този	път	много	му	се	искаше	Рая	да	успее,	
макар	да	не	знаеше	какво	точно	му	има	на	детето.	
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Рая	се	изправи	уверено,	огледа	добре	къщата	отпред,	опита	се	да	определи	височината	на	
къщата,	застана	на	ъгъла	на	градинката,	съсредоточена	и	каза	на	майка	си:	

-Подай	ми	кокошката.		

Леля	Яна	подаде	бялата	кокошка	и	Рая	усети	как	трепна	ръката	й.	Отстъпи	две	крачки	назад	и	
засили	кокошката	нагоре	и	леко	на	дясно.	Здраво	държеше	лопатката	с	жаравата	в	ръката	си,	
скрита	в	престилката	й,	а	тя	изгаряше	стомаха	и	гърдите	й,	роклята	й	беше	мокра	от	потеклата	
кърма.	Кокошката	сякаш	искаше	да		помогне,	тя	беше	устремена	нагоре,	разперила	белите	си	
крила,	полетя.	Изкряка	веднъж	и	кацна	на	покрива,	позавъртя	се	в	кръг	и	нещо	и	тръгна	към	
задната	страна	на	къщата.	Тримата	гледаха	с	голямо	напрежение	и	сигурно	се	молеха	в	душата	
си,	дано	кокошката	хвръкне	от	другата	страна	на	къщата.	Кокошката	блеснала	белотата	си	на	
слънцето,	пристъпваше	бавно	и	важно	към	задната	страна	на	къщата,	спираше	и	пак	тръгваше	
няколко	пъти.	Сякаш	цял	час	стоя	на	покрива	и	се	чуди	накъде	да	върви	и	откъде	да	слезе	на	
земята,	а	за	Рая	времето	беше	спряло.	Сърцето	й	биеше	и	тя	започна	на	глас	да	се	моли:	

-Не	се	връщай	назад,	недей!	Давай,	моля	ти	се,	давай,	продължи	напред,	скочи	от	другата	
страна,	за	здравето	на	детето	ми	е	,	моля	ти	се,	давай,	давай…	

Кокошката	сякаш	чуваше	Рая,	тръгна	по-уверено	по	покрива,	изведнъж	пак	се	спря	и	пак	
тръгна,	застана	на	ръба	на	покрива.	Постоя	малко,	огледа	се,	разпери	крила,	засили	се,	хвръкна	
с	лекота	и	кацна	в	градината	на	съседите.	Рая	изкрещя	от	радост,	стиснала	здраво	лопатката	с	
жаравата:	

-Благодаря	ти,	Боже!	

Тя	беше	повярвала	вече	в	този	ритуал.	Отдъхнаха	си	тримата,	усмихнаха	се	без	да	си	кажат	
думичка.		Дядо	Иван	се	захвана	да	събере	останалата	жарава	и	пепелта.	

-	Хайде,	мама,	да	отидем	при	детето.	Баба	Маринка	каза,	че	веднага	ще	се	оправи.	То	спи,	
нали,	сега	ще	седим	до	него	и	ще	видим	какво	сме	направили	–	подкани	леля	Яна	Рая.	

Тръгнаха		забързани	двете.	Влязоха	при	детето,	даже	не	си	измиха	ръцете,	седнаха	срещу	
детското	креватче			и	мълчаливо,	напрегнати	зачакаха.	Седяха	без	да	мръднат,	не	продумаха,	
като	хипнотизирани	и	наблюдаваха	всеки	дъх	на	детето.	След	минути,	отново	се	чу	странния	
звук,	бебето	изпъна	вратленцето	и	ръчичките	си	и	закаканижи.	Сърцето	на	Рая	сякаш	спря	да	
тупти,	пребледня,	отчая	се,	но	не	каза	нищо	на	майка	си.	Все	пак	имаше	още	надежда,	мъничка	
надежда,	повярва	в	ритуала,	защото	искаше	с	цялата	си	душа	да	помогне	на	рожбичката	си.	
Продължиха	да	седят	в	същата	поза.	Мина	цял	час	в	очакване,		не,	не	каканижеше	вече,	нито	
звук,		не	изтегляше	вратлето	си	на	горе.	Събуди	се	и	двете	се	надвесиха,	обнадеждени	над	
него.	

Мина	обяд,	след	обяд	детето	пак	заспа.	Леля	Яна	и	Рая	пак	седнаха	срещу	него	в	същата	поза	и	
пак	го	наблюдаваха,	цели	два	часа.		Детето	спеше	спокойно,	усмихваше	се	доволно	на	сън.	
Сякаш	камък	падна	от	гърдите	на	двете	жени.	Надвечер	леля	Яна	си	тръгна	малко	по-спокойна.	
Рая	беше	толкова	радостна,	че	не	виждаше	нищо	друго	освен	сина	си.	Държеше	го	в	скута	си,	
не	го	оставяше	за	минута.	



	

13	
	

Вечерта	Рая	почти	не	спа.	Наблюдаваше	рожбата	си,	чак	нарано,	след	като	го	накърми,	заспа.	
Детето	спеше	нормално	и	никога	повече	не	се	повтори		този	недостатък.	

Леля	Яна	беше	силна	жена,	пъргава	и	умна.	Тя	не	вярваше	в	такива	работи,	не	беше	
религиозна,	но	като	я	заболя,	тръгна	да	търси	спасение	и	тя	повярва,	права	е	била,	имаше	
право.	

След	два-три	дни	тя	пак	дойде	да	провери		дали	всичко	е	наред.	След	като	Рая	я	убеди,	че	вече	
няма	нищо	ненормално,	леля	Яна	се	отпусна	спокойно	и	уморено:	

-Утре	ще	отида	при		баба	Маринка.	Ще	й	занеса	подарък,	ще	разточа	баница	и	ще	заколя	една	
кокошка	за	здравето	на	детето.	

Рая	държеше	детето	в	ръцете	си,	вълни	от	нежност	и	милост	я	обливаха,		благодари	на	майка	
си	с	целувка	по	бузата:	

-Какво	щях	да	правя,	майчице,	без	тебе?	Никой	за	нищо	не	ми	помага	и	никой	нищо	не	го	
интересува	-		Рая	за	пръв	път	продума	за	несгодите	си,	сълзите	на	двете	жени	едновременно	
потекоха.					Погледнаха	се	тъжно	и	леля	Яна	тихичко	продума:	

-Тъй	ще	бъде,	мама,	не	се	тревожи,	свиквай,	това	дете	ще	бъде	твоята	радост.	

Мина	дълго	време,	Рая	все	се	ослушваше,	когато	свидната	й	рожба	спеше.	Беше	напълно	
здраво	бебе.	Понякога	се	чудеше,	как	така	този	магически	ритуал	излекува	детето	й,	може	би	
силното	желание,	може	би	голямата	обич,	може	би	…	„Каквото	и	да	си	мисля,	детето	ми	е	
здраво	и	това	е	всичко,	пък	аз	ще	го	нарека	бяла	магия“	–	наум	разсъждаваше	Рая,	благодарна	
на	необикновеното	и	непознатото	чудо.	
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																																																														Трета	глава	

																																																											ВСЕОТДАЙНОСТ	

										Годините	се	търкаляха	една	след	друга		и	Рая	не	усещаше	времето,	заета	с	ежедневните	
си	задължения	-	в	работата	си,	вкъщи,	с	грижите	за	детето	си.	

Славето	беше	на	шест	години	и	след	една	година	щеше	да	бъде	ученик.		От	три	годишен	
ходеше	в	детската	градина,	знаеше	да	чете,	разбира	се,	само	писаното	с	печатни	букви.	
Смяташе	до	десет,	а	броеше	до	сто.	Растеше	здраво	и	силно	дете,	живо	и		темпераментно,	
хубаво	момченце	с	руса,	чуплива		косица,	дълга	до	раменете	му,	със	зелени	,	широко	отворени	
очи	и	дълги	черни	мигли,	със	спортно	телце,	сякаш	беше	подчертана	детската	му	
мъжественост,	малко	по-високо	от	средния		ръст.	Всички	му	се	радваха		-	стари	и	млади,	
заговаряха	го,	а	то	за	всички	имаше	отговор	и	ги	даряваше	с	широка	усмивка,	смееше	се	като	
гургулица.	

Лятото	беше	тежко,	в	самия	разгар.		Една	вечер	на	вечеря	Рая	каза	на	баба	Тона	и	дядо	Иван,	
че	на	другия	ден	ще	ходи	до	града.	Те	от	първия	ден	вечеряха	тримата,	а	след	това	станаха	
четирима	със	Славето.	Иво	никога	не	е	вечерял	с	тях.	

-Аз	утре	ще	отида	в	града,	имам	работа.	

Никой	не	й	забраняваше,	но	тя	винаги	се	обаждаше,	навик,	от	малка	беше	научена	да	каже,	да	
сподели.		

-	А	аз,	майче	-	попита	я	Славето	–	ще	дойда	ли	или	ще	отида	на	градина?	

-Разбира	се,	че	ще	дойдеш.	Аз	имам	малко	работа,	после	ще	се	разходим	с	тебе.	

-Ще	отидем	ли	в	Детмаг?	

-Да,	ще	отидем	и	в	книжарницата	–	отговаряше	му	кротко	Рая.	

Славето	имаше	много	играчки	и	книжки,	но	искаше	просто	да	ги	погледа,	да	им	се	порадва.	Той	
никога	не	искаше	да	му	купят	нещо	на	всяка	цена.	

Сутринта	станаха,	Рая	набързо	оправи	къщата,	хванаха	автобуса	и	тръгнаха	за	града.	Селото	не	
беше	далеч,	на	около	тридесет	километра,	имаше	много	автобусни	линии,	пътуването	беше	
лесно.	

Рая	за	около	два	часа	си	свърши	работата	в	града,	после	посетиха	Детмаг	и	книжарницата	за	
нови	книжки,	както	беше	обещала	на	Славето.		

Вече	беше	обяд	и	отидоха	в	най-приличната	закусвалня	да	се	нахранят.		Славето	беше	доволен	
от	разходката	с	мама,	не	спираше	да	бъбри,	като	птиченце	чуруликаше	щастлив.	Приключиха	с	
обяда	и	тръгнаха	за	автогарата,	да	хванат	обратно	автобуса	за	село.	Трябваше	да	почакат	около	
тридесет-четиридесет	минути,	седнаха	на	сянка	на	една	пейка	и	Славето	се	отпусна	уморен	в	
скута	на	майка	си.	Приказваха	си	весели	историйки,	смееха	се,	забавляваха	се.	
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Един	млад	мъж,	добре	облечен,	с	приличен	външен	вид	се	спря	пред	тях	и	без	да	се	представи,	
започна	да	говори:	

-Аз	имах	такова	момченце,	колкото	твоето,	но	почина	и	сега,	когато	видя	такова	дете,	се	
спирам	да	му	се	порадвам.	

Рая	изтръпна	изведнъж,	стресна	се,	но	й	стана	жал	и	обърна	внимание	на	непознатия	мъж.	

-Жалко!	Едно	дете	ли	имахте?	–	попита	Рая.	

-Да,	едно	дете	-	отговори	непознатият.	

Бръкна	в	джоба	на	панталона	си	и	извади	един	малък	шоколад,	по	чудо	не	беше	се	стопил	от	
горещината,	подаде	го	внимателно	на	Славето.	

-Заповядай,	моето	момче,	за	теб	е.	

-Благодаря.	-	посегна	Славето	и	го	взе.	

-Нямаше	нужда,	но	и	аз	благодаря	–тихо	каза	Рая,	но	сърцето	й	беше	свито,	сякаш	усещаше	
нещо	нередно	с	тялото	си.	

Славето	отвори	шоколада	и	си	го	хапна.	Рая	му	подаде	бутилката	с	вода,	да	си	пийне.	
Непознатият	се	сбогува	и	сякаш		изведнъж	потъна,	изчезна	от	очите	на	Рая.	

„Май	не	трябваше	да	разрешавам	на	Славето	да	яде	този	шоколад“	–	мислеше	си	тя,	макар	че		
не	знаеше	защо.	

Качиха	се	на	автобуса,	прибраха	се,	Рая	беше	помолила	шофьора	да	спре	до	тяхната	къща,	нали	
беше	много	горещо,	камък	и	дърво	се	пукаха,	заради	Славето,	да	не	се	пече	на	силното	слънце.	

Рая	изми	набързо	Славето,	преоблече	го,	изми	се	и	тя,	преоблече	се	и	си	легнаха	да	си	починат.	
Славето	беше	заспал	на	ръката	й,	с	гръб	към	нея.	Рая	също	се	унесе	и	заспа.	Дядо	Иван	и	баба	
Тона	също	спяха	след	обяд.	Къщата	беше	тиха	и	пуста.	Жива	душа	нямаше	из	двора,	всички	
животни	се	бяха	скрили	на	сянка.	Листенце	не	трепваше	по	дърветата.	Цветята	и	зеленчуците	
се	бяха	отпуснали	върху	пръстта,	увехнали	от	жегата.	Слънцето	се	беше	подпряло	високо	на	
хоризонта,	изпращаше	изгарящите	си	лъчи	върху	земята,	а	небето	-	безоблачно,	стопил	се	е	
хубавият	му	син	цвят,	беше	дълбоко	и	бледо	от	знойната	жега.	Маранята	беше	гъста	и	ниска,	
въздухът	сух	и	горещ,	трептеше,	сякаш	вреше,	особено	по	обяд	беше	задушаващо.		По	пътя	
нямаше	движение,	все	едно	животът	беше	спрял	и	цялото	село	беше	безлюдно.	

В	един	момент,	в	просъница	Рая	усети	нещо	мокро	на	ръката	си.	Отвори	очи	и	що	да	види	–	
пяна	излизаше	от	устата	на	Славето,	цялото	беше	запенено,	топка	пяна,	която	все	повече	се	
увеличаваше	и	потичаше	върху	голите	му		гърдички.		Рая	се	изуми		от	страх,	грабна	детето	си	на	
ръце		и	хукна	по	стълбите,	боса	и	с	разкопчана	лятна	рокля,	която	се	ветрееше,	но	тя	даже	не	я	
забелязваше,	ще	мине	цялото	село	почти	гола.	Славето	не	отваряше	очи,	пяната	продължаваше	
да	излиза	от	устата	му	и	от	нослето	му.	Рая	тичаше	като	хала,	вятър	-	подгонена	от	страх	и	
безсилие,	стиснала	устните	си,	притиснала	детето	си	до	гърдите	си,	тичаше	без	да	усеща	
камъчетата,	които	се	забиваха	по	босите	й	крака	и	горещия	асфалт,	който	изгаряше		ходилата		
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й.	Тичаше	към	селската	болница,	а	тя	беше	на	повече	от	километър,	в	този	момент	беше	най-
далечното	място	за	Рая.		

Изведнъж	някаква	кола	спря.	Непознат	мъж	скочи	и	вкара	Рая	в	колата	заедно	с	детето	й.	Нищо	
не	я	попита,	пък	и	да	е	питал,	Рая	не	помни.	Колата	сякаш	летеше	към	болницата.	Славето	вече	
посиняваше,	пяната	не	спираше	да	излиза.	Рая	нищо	не	чувстваше,	само	повтаряше:	

-По-бързо,	по-бързо,	моля	ви,	по-бързо!	

Стигнаха	до	болницата,	шофьорът	грабна	детето	от	ръцете	й,	висок	мъж	и	с	два	скока	влезе	във	
входа.	Рая	тичаше	след	него,	задушаваше	се	от	болка	и	страх.	

-Лекар,	бързо	лекар	-	викаше	непознатият	мъж.	

Скочи	една	сестра,	след	нея	фелдшерът	на	болницата	–	доктор	Пешо	Костадинов,	лекарят	си	
беше	отишъл	в	обедна	почивка.	

-Давай	го	тука	-	изкрещя	доктор	Костадинов.	

Сложиха	Славето	на	едно	легло,	Рая	не	се	отделяше	от	него,	хванала	го	за	ръчичката.	Докторът	
не	я	изгони,	но	я	помоли	за	пълна	тишина.	Рая	седеше	като	онемяла,	не	усещаше	даже	
въздухът,	който	поемаше,	бледа,	очите	й	гледаха,	като	обезумели.	Сестрата	с	бързи	движения	
подаваше	разни	инжекции	и	шишета.	Рая	не	помни	нищо,	но	изведнъж	чу	тревожния	вик	на	
доктора:	

-Изпускам	го,	дай	…,	изпускам	го,	бързо…	потъва	пишлето,	бързо,	дай…	изпускам	го,	бързо…	

Рая	не	издържа,	сякаш	потъна	в	мрак,	но	беше	в	съзнание,		падна	на	пода,	разкъса	копчетата	
на	роклята	си,	няма	спомен	кой	я	беше	закопчал	и	изкрещя:	

-Господи,	имам	само	една	душа,	вземи	я	веднага,	остави	детето	ми	да	живее	-	изплака,	изрева,	
задушавайки	се,		безсилна,	облята	в	пот,	всяка	частица	от	тялото	й	трепереше.	Санитарката	
също	се	суетеше	наоколо.	Прегърна	Рая	и	я	хвана	през	кръста	да	я	вдигне.	

-	Ела,	миличка,	седни,	ще	се	оправи,	моли	се	само	–	тихичко,	кротко	и	тъжно	й	говореше	
санитарката.	

	Помогна	й	да	седне	на	един	стол,	нямаше	време	за	нея	да	й	обръщат	внимание,	борбата	със	
смъртта	беше	жестока,	а	тя	беше	съвсем	близо,	дебнеше	хищнически	Славето,	черна	и	грозна.	
Рая	усещаше	ледения	й	дъх,	кръвта	й	във	вените	беше	смразена.	

	Оттам	нататък	колко	време	е	минало,	Рая	не	знаеше.	Отново	чу	гласа	на	доктора:	

-Край,	диша,	спасих	го,	диша…	Още	малко	трябва	от…	

Рая	скочи	и	видя	личицето	на	Славето,	бледо	и	прозрачно,	по	него	имаше	вадички	от	
засъхналата	пяна,	със	затворени	очички,	но	нямаше	вече	пяна.	

-Хайде,	моето	момче,	силно	дете	си	ти,	отвори	очички,	отвори	да	видя	хубавите	ти	очички	-	
плескаше	го	докторът	нежно	по	лицето	и	го	молеше.	



	

17	
	

Славето	бавно	отвори	очички,	сякаш	дългите	му	мигли	тежаха,	вече	дишаше	спокойно,	но	
уморено.	

-Веднага	пригответе	линейката,	отиваме	в	града	–	разпореди	се	докторът	на	сестрата.	

Качиха	се	в	линейката	Рая	и	докторът,	заедно	със	Славето,	то		лежеше	на	леглото.	В	града	
всичко	беше	много	организирано.	Доктор	Костадинов	на	ръце	вкара	Славето	в	бърза	помощ.	
Струпаха	се	двама-трима	лекари,	сестри,	преляха	на	Славето	серум.	Съвсем	отговорно	казаха	
на	Рая,	че	опасността	е	отминала	и	вече	няма	страшно,	но	тази	нощ	ще	останат	в	отделението.	
Славето	беше	видимо	спокойно,	но	беше,	милото,	много	изморено,	все	заспиваше.	Цяла	нощ	
Рая	стоя	до	него	заедно	с	една	сестра,	която	оставиха	при	тях,	от	време	на	време	влизаха	и	
лекари	да	погледнат	състоянието	му.		

Рая	не	се	усещаше	дали	е	жива,	или	мъртва	-	не	беше	жадна,	не	беше	гладна,	не	беше	
уморена,	сякаш	не	разбираше	нищо.	Гледаше	детето	си	и	за	миг	не	спря	да	се	моли	на	Бога.		

На	другия	ден	ги	пуснаха	да	си	отидат.	Рая	така	и	не	разбра	от	какво	се	разболя	детето	й.	
Лекарят	каза	„салмонела“	или	нещо	подобно,	но	детето	беше	изпаднало	в	гърч,	здраво	и	
читаво.	Прибраха	се	на	село	с	автобуса.	Рая	беше	боса,	със	скъсани	копчета	горе	на	роклята	си,	
но	това	не	я	притесняваше	даже	не	забелязваше	външния	си	вид,	здраво	стиснала	ръчичката	на	
Славето,	все	още	неспокойна.	Нямаше	пари	в	себе	си	за	билети,	но	обясни	на	шофьора		и	той	
веднага	ги	настани	с	детето	на	първата	седалка,	пътуваха	безплатно.	Рая	и	на	него	благодари	
искрено,	по	майчински.	

Славето	пак	чуруликаше	весело,	леко	бледо,	баща	му	даже	не	разбра	за	случилото	се.	Рая	не	
намери	за	важно	да	му	разказва	и	той	много	не	я	пита.	

Баба	Тона	и	дядо	Иван	чакаха	с	нетърпение,	очите	им	се	изгледали,	съвсем	оставени	в	
неизвестност,	разтревожени	и	уплашени.	С	влизането,	баба	Тона	се	разплака	и	завайка,	а	дядо	
Иван	беше	тежък	мъж,	гледаше	търпеливо	и		с	умиление	Славето	и	чакаше	да	чуе	истината.	
Накрая	скрито	изтри	сълзите	от	очите	си,	въздъхна	и	излезе	из	двора.	Стари	хора,	които	
живееха	с	любовта	си	към	Славето,	сякаш	то	им	даваше	сили	да	бъдат	по-весели	и	да	се	
чувстват	по-млади,	угаждаха	му	и	много	му	се	радваха.	Славето	беше	най-важният	в	този	дом,	
всичко	друго	за	тях	беше	на	втора	линия.	

След	два-три	дни	Рая	отиде	в	болницата	да	благодари	на	доктор	Костадинов,	на	сестрата	и	на	
санитарката.	

-Голяма	майчинска	сила	имаш	-	обърна	се	докторът	към	Рая	-	Бог	не	иска	нито	тебе,	нито	
детето	ти.	Ще	живеете	дълго	и	двамата	-	Рая	се	усмихна,	все	още	неизживяла	страшното	чудо.	

-	Доктор	Костадинов,	дали	е	възможно	да	разбера	кой	беше	мъжът,	който	ни	докара	до	
поликлиниката?	–	попита	Рая.	

-Чакай,	ще	повикам	Кольо,	нашия	шофьор	на	линейката,	той	нещо	спомена	--	отговори	
докторът.	

Мъжът	на	име	Хиньо	е	бил	таксиметров	шофьор	от	града,	карал	лека	кола	„Волга“	,		като	видял	
Рая	как	тича	с	детето,	свалил	пътниците	и	решил	да	помогне.	Разбира	се,	че		много	помогна,	
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ако	не	беше	той,	не	се	знае		дали	Рая	щеше	да	стигне	до	болницата	с	живо	дете.	Тя	откри	и	този	
мъж	след	около	месец,	благодари	му	с	дълбока	признателност	и	дълги	години	се	уважаваха	
като	добри	приятели.	

От	този	ден	нататък	близо	година,	Рая	не	можеше	да	заспи	спокойно.	Скачаше	в	съня	си	и	
гледаше	детето	си	уплашена.	Не	беше	казала	нищо	на	Славето,	но	то	докато	порасна	голям,	не	
вземаше	нищо	от	никого	да	яде	и	да	пие,	няма	значение	кой	какво	иска	да	го	почерпи,	то	го	
носеше	в	къщи	и	казваше:	

-Майче,	това	ми	го	даде	леля….	

-Добре,	чедо,	искаш	ли	да	го	вкусиш?	

-Не	искам,	не,	дай	го	на	кокошките	–	отговаряше	Славето	и	хукваше	пак	да	играе.	

Лекарите	не	дадоха	задоволителен	отговор	и	обяснения	на	Рая	за	причината	на	болестта	на	
Славето	и	тя		дълго	време		си	задаваше	един	и	същ	въпрос:	“	От	какво	се	разболя	детето	ми,	
каква	беше	причината,	двамата	обядвахме	едно	и	също?	Славето	беше	напълно	здраво	дете.		
Дали	да	не	повярвам,	че	има	уроки	и	онзи	непознат	мъж	урочаса	детето	ми,	или	в	шоколада	е	
имало	нещо,	не	знам,	но	със	сигурност	той	ми	донесе	нещастието,	усетих	го	още	тогава,	в	
момента.	Да	е	жив	и	здрав,	все	пак	детето	ми	оживя,	пак	е	здраво	и	аз	съм	пак	щастлива	
майка“.		И	продължаваше	наум	да	си	говори	сама:	„Признателна	съм	на	хората,	които	се	
притекоха	на	помощ	с	такава	огромна	всеотдайност.	Боже,	как	по–силно	да	им	благодаря,	
толкова	добри	хора	има,	някак	си		ги	обичам	и	струва	ми	се,	че	не	мога	да	изкажа	напълно	
моята	признателност!	“.	
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																																																															Четвърта	глава							

																																																																					РАЗДЯЛА	

		 Рая	живя	на	село	цели	осем-девет	години.	И	тя	не	разбра	как	се	изтъркаляха.	Светът	за	
нея	беше	затворен	в	детето	й	-	Енислав,	нейното	момче,	весело,	харизматично,	много	играеше,	
но	някак	си	имаше	вроден	интелект.	Не	правеше	бели,	не	се	инатеше,	не	хленчеше	за	нищо.	
Рая	успя	да	завърши	образованието	си,	работеше	като	луда,	не	се	спираше	-	вкъщи,	на	работа.	
В	почивните	дни	и	в	отпуските	си	гледаше	допълнително	тютюн.	Дядо	Иван	и	баба	Тона	й	
помагаха	за	тютюна.	Къщата	й	светеше	от	ред	и	чистота.	Направи		й	сама	ремонт,	с	нейната	
заплата,	обзаведе	я,	промени	всичко,	дори	за	циментовите	пътеки		пред	къщата	сама	беше	
събрала	камъните	от	близката	река.	Иво	не	й	даваше	пари,	много	рядко	на	заплата	ще	извади	
да	й	даде	двадесет,	тридесет	лева.	Като	дадат	пенсиите,	дядо	Иван	скрито	ще	й	даде	пет	лева,	
от	време	навреме	баба	Тона	и	тя	скрито	ще	й	даде	пет	лева.	Гледаха	си	зеленчуци	и	плодове,	
много	животни,	така,	че	не	им	трябваха	много	пари	за	храна.		Енислав	не	беше	лишен	от	нищо,	
само	Иво	не	се	сещаше	да	му	купи	нещичко,	може	да	е	една	вафла,	ама…	Рая	си	правеше	
сметките,	разпределяше	заплатата	си,	Иво	си	харчеше	парите	сам.	

		 На	село	хората	са	по-кротки	и	по-дружелюбни,	но	Рая	не	успя	да	се	влее	напълно	в	
селския	живот.	За	тях	тя	беше	различна	и	интересна,	обличаше	се	добре,	детето	й	наредено,	
съпругът	й	винаги	с	изпрани	и	огладени	дрехи.	Беше	се	прочула	като	много	работна	и	
подредена	чистофайница.		Понякога	я	одумваха	от	завист,	но	Рая	не	се	дразнеше.	

-Всеки	знае	себе	си,	няма	нищо	–	често	казваше	Рая.	

Иво	беше	прочут	футболист.	Хората	го	боготворяха	заради	майсторството	му	във	футбола.	Игра	
три	сезона	в	софийски	отбори,	а	Рая	и	детето	живееха	с	бабата	и	дядото	на	село.	Но	годините	
минаваха	и	той	беше	изпратен	в	резервните	играчи.	Започна	да	пие		повече,	пиянските	му	
компании	бяха	ежедневие.	Понякога		ставаше	агресивен.	Почти	не	си	говореха	с	Рая,	не	се	
караха,	но	нямаше	и	обич.	Нямаха	общи	планове,	той	не	се	интересуваше	от	детето,		даже	не	
разбираше	кога	е	болно,	не	се	интересуваше	и	от	домашните	работи.	Имаше	си		свой	живот.		

Понякога	Рая	се	опитваше	да	му	говори	кротко	и		дълго,	да	направи	промяна,	да	спре	с	
пиенето,	той	имаше	златен	занаят	–	елтехник	и	хладилен	техник,	работеше	към	търговията,	но	
той	мълчеше,	все	едно,	че	тя	говорeше	на	стената,	даже	не	спореше	с	нея,	ставаше	и	
заминаваше.		

Енислав	завърши	с	отличен	първи	клас.	Много	му	се	радваха	хората,	обаятелно		дете,	нямаше	
човек	от	селото	да	не	го	познава.	Ваканцията	беше	към	края,	както	за	Рая,	така	и	за	Енислав.	
Началото	на	септември,	съботен	ден,	Рая	цял	ден	не	се	спря,	работа,	работа.	Надвечер	една	
съседка	се	провикна	от	улицата:	

-	Рая,	на	магазина	са	донесли	хубави	анцузи	за	децата.	Грабят	ги,	ако	трябва	за	Славето,	отивай	
веднага,	ще	се	свършат.	

-	Тъй	ли	–	отговори	й	Рая,	-	то	май	няма	време,	ще	затворят	магазина.	Няма	да	се	преобличам,	
паля	колата	и	отивам.	Много	ти	благодаря,	че	ми	се	обади.	
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От	тютюна	бяха	си	купили	лека	кола	“Москвич“.	Рая	завърши	курсовете	за	шофьор.	Заедно	със	
Славето	ходеше	на	курс	в	града,		всъщност	тя	навсякъде	ходеше	с	детето	си,	даже	на	изпитите	
си	беше	с	него.	Не	се	отделяше,	не	го	оставяше	при	никого,	вечно	хванато	за	ръката	й.	Нейното	
другарче,	нейната	радост	и	нейния	живот.	

Иво	и	още	двама	негови		приятели	цял	ден	пиха	бира		в	градинката	на	цимента.	Той	
подвикваше	на	Рая	от	време	на	време,	ако	нещо	им	трябва	-	я	мезе,	я	нещо	друго.	Бяха	се	
хванали	на	бас	този	ден	кой	колко	бира	ще	изпие.	Голяма	хвалба!	Бяха	сложили	по	една	каса	
бира	пред	себе	си	и	се	надпреварваха.	Рая	вехнеше,	като	го	гледа	и	затова	си	търсеше	все	
повече	и	повече	работа,	гледаше	да	не	се	върти	около	тях.	Гнусно	й	беше	да	слуша	техния	
пиянски	разговор.	

Рая	си	обу	сандалите,	грабна	портмонето	си	и	запали	колата.	На	улицата	с	децата	си	играеше	
Славето.	Рая	му	подвикна:	

-Славе,	отивам	,	моето	момче,	на	магазина,	ще	дойдеш	ли	с	мене?	Бързо	де,	чакам	те!	

-Моля	ти	се,	бе	майче,	не	искам.	Искам	да	си	играя.	

-Ела,	чедо,	ела	с	мене	-	подканяше	го	Рая.	

-Еее,	голям	си	полицай,	искам	да	остана.	

-	 Добре	тогава.	Остани,	но	ще	играете	тука	пред	нас,	не	отивай	никъде,	аз	бързо	ще	се	
върна.	

Славето	се	зарадва	и	хукна	да	играе.		

Рая	успя	да	си	напазарува	и	тръгна	обратно	с	колата.	Къщата	им	се	виждаше	хубаво	от	главната	
улица.	Тя	намали	колата,	почти	спря.	Видя,	че	Славето	си	играе	с	децата,	видя	и	компанията	на	
Иво:	

-	Продължават	да	пият,	Боже,	вече	се	мръкна.		Колко	часа	седят,	от	осем	сутринта!	Не	искам	да	
се	прибера,	сигурно	са	вече	много	пияни.	Боже,	къде	ще	му	излезе	краят	така,	докога?“	–	сама	
си	говореше	Рая.			

Подаде	газ	на	колата	и	продължи.	Реши	в	последния	момент	да	отиде	някъде	встрани	да	си	
почине	малко,	може	и	да	си	поплаче.	На	около	петстотин	метра	селото	свършваше	и	веднага	
започваше	една	неголяма	гора.	Рая	намали,	отби	колата	вдясно	и	седна	да	си	почине	на	
зелената	трева,	зад	едно	дърво,	десетина	метра	навътре	в	гората.		Тук	нямаше	кой	да	я	види	и	
да	я	безпокои.	Мислеше	много,	беше	разтревожена.	Не	можеше	да	се	справи	с	Иво.	Да	е	
седяла	малко	повече	от	половин	час.	Чу	крясък,	позна	гласа	на	Иво.	

„Не	може	да	бъде,	да	не	се	е	случило	нещо	с	детето“	-	помисли	си	Рая	и	скочи,	притеснена,	
хукна		да	излиза	от	гората.	Насреща	й	Иво,	тичайки	залиташе,		зачервен,	озверял,	псуваше,	
крещеше,	грабнал	една	брадва	в	ръцете	си.	След	него	тичаше	Славето.			

Рая	обезумя,	цялата	се	разтрепери:	

-Чакай,	какво	е	станало?	Иво,	чакай,	чакай?	
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-Майка	ти…	ко	правиш	тука	ти	ма,	кучко?	Къде	е	той,	ще	го	убия	и	тебе	и	него,	майка	ти…	

Замахна	с	брадвата	срещу	Рая.	Славето	вече	беше	го	настигнал,	хвана	баща	си	за	ръката	и	
започна	да	го	дърпа.	Пищеше,	горкото:	

-	Татко,	недей,	татко…	

Рая	инстинктивно	отскочи	назад,	Иво	изтърва	брадвата.	Рая	скочи,	грабна	я	и	с	всичка	сила	я	
хвърли	встрани.	Иво	хвана	Рая	за	краката	и	я	събори.	Тя	се	отбраняваше	и	викаше:	

-	Кого	търсиш,	спри	се,	полудя	ли!	Изуми	детето,	чакай,	спри	се!	

Иво	я	беше	сграбчил	здраво	за	гушата,	легнал	върху	нея,	тя	се	задушаваше.	Славето	пищеше	
като	изгорено,	изгаряше	сърцето	му,	безсилно	да	загаси	пожара.	Рая	събра	сили	и	го	удари	по	
лицето.	Измъкна	се	малко,	но	той	пак	я	настигаше	и	удряше	по	тялото.	Рая	извади	единия	си	
крак	изпод	тялото	му	и	го	ритна	в	слабините.	Иво	се	сви	от	болка,	Рая	грабна	детето	си,	хвана	го	
здраво	за	ръка	и	хукна	през	гората.		То	бягаше,	милото,	и	се	оглеждаше	назад,	да	не	ги	
настигне	баща	му.		

-	Няма	страшно,	майко,	той	просто	се	е	напил.	Няма	страшно,	няма…-	повтаряше	Рая,	искаше	да	
успокои	детето	си,	макар	че	тя	самата	трепереше	от	страх	и	гняв.	Изподраха	се	между	клоните	
на	дърветата,	не	усещаха	болка,	тичаха,	бягаха	от	пияницата	-	луд	баща.	

-Пази	си	очичките,	майко,	пази	се	с	ръчичката,	пази	се….-	едно	и	също	повтаряше	Рая.	

Излязоха	от	гората	на	разклона,	на	главния	път	за	града.	Слънцето	беше	залязло,	стъмняваше.	
Събота,	няма	много	движение.	Почакаха	малко,	поемаха	си	въздух,	уморени	от	тичането	и	от	
страха,	трепереха	и	двамата.	Лили	клекна	и	прегърна	детето	си.	То	седна	на	коленете	й,	сви	се	
като	ранено	птиче	в	скута	й,		Рая	го	целуваше	без	да	спре,	плачеха		тихичко		и	двамата.	
Светнаха	фарове	и	видяха	една	кола,	която	отиваше	в	посока	към	града.	Рая	махна	с	ръка	и	
колата	спря.	Възрастни	хора,	семейство	-	жена	и	мъж.	Жената	отвори	вратата	и	викна:	

-	Хайде,	идвайте.	

Рая	и	Славето	се	качиха	в	колата	и	се	почувстваха	защитени,	отпуснаха	се	на	седалката,	мръсни,	
одрани.	

-Закъде	си	тръгнала,		бе,	жена,	с	това	дете	по	това	време?	Къде	сте	ходили	вий,	целите	сте	в	
трева,	какво	е	това,	одрани	сте?	Какво	се	е	случило?	-	питаше	любопитно	жената.	

Рая	измънка	под	носа	си:	

-	Няма	нищо,	просто	тичахме	през	гората,	отиваме	на	майка	ми	на	гости.	

Родителите	на	Рая	вече	живееха	в	града.	

Жената	не	й	повярва	много,	опита	се	пак	да	пита,	но	съпругът	й	я	смъмри:	

-	Стига	си	питала,	не	е	твоя	работа.	Взели	сме	ги,	ще	ги	закараме,	край!	
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Жената	се	сви	сконфузено	и	повече	не	обели	дума	през	целия	път.	Славето	уморено	заспа	в	
скута	на	майка	си,	тя	го	беше	прегърнала,	пазеше	го,	все	още	се	страхуваше,	то	никога	не	беше	
виждало	баща	си	такъв.		Детето	хълцаше,	продължаваше	да	плаче	в	съня	си.	Рая	също	тихо	
плачеше.	В	колата	беше	тъмно	и	тя	вярваше,	че	спътниците	й	не	я	забелязаха.	Стигнаха	в	града.	
Мъжът	попита:	

-	Къде	да	ви	оставя?	

-	В	центъра	-	отговори	Рая.	

Закараха	ги	до	центъра	на	града.	Рая	събуди	Славето,	слязоха:		

-Сърдечно	благодаря,	ние	ще	продължим	пеша,	близо	е	до	къщата	на	моите	родители	-	
лъжеше	Рая,	а	сърцето	й	още	биеше	неравномерно,	ръцете	й	бяха	изстинали,	краката	й	все	
още	трепереха.	

„Ами	сега	накъде?-	мислеше	си	Рая	-	не	мога	да	отида	при	нашите,	не	мога,	как	ще	им	разкажа	
всичко,	не	мога.“	

Славето	я	попита:	

-Майче,	у	бабини	ли	ще	отидем?	

-Първо	ще	се	поразходим,	майче,	после	ще	видим.	

-Как	ще	видим,	къде	ще	спим?	

-Не	се	страхувай,	чедо,	двамата	сме,	няма	страшно	вече	-	успокояваше	детето	си	Рая.		

Разхождаха	се	само	на	места,	където	няма	светлини.	Криеха	се	от	погледите	на	хората,	а	Рая	се	
страхуваше,		да	не	би	Иво	да	е	запалил	колата	и	пиян	да	е	хукнал	да	ги	търси.	Рая	трескаво	
мислеше,	видимо	уж	спокойна,	да	не	плаши	чедото	си:	„Къде	да	отида,	Боже,	как	ще	се	
покажем	такива,	какво	ще	казвам?“	

В	един	момент	се	сети	за	дъщерята	на	кумците	им.	Тя	беше	госпожица	и	живееше	сама,	
работеше	в	градския	съвет.	„Срам,	не	срам,	там	ще	отидем,	тя	няма	да	каже	на	никого“	-	
мислено	си	даваше	кураж	Рая.	

-Хайде,	майче,	сега	ще	отидем	у	леля	Ваня,	искаш	ли,	просто	да	я	видим	–	нежно	каза	Рая	на	
Славето.	

-Добре	-	отговори	Славето	-	но	тя	ще	ни	даде	ли	вода?	

-Разбира	се,	чедо,	тя	живее	съвсем	близо.	Аз	знаех,	че	си	много	жаден,	затова	ще	отидем	там	–	
замазваше	Рая.	

Звъннаха,	за	щастие	тя	беше	вкъщи,	отвори	вратата	и	се	зарадва:	

-Кръстнице,	добре	дошли,	влизайте	бързо.	Сладкото	ми	момче,	хубавец,	влизайте,	де	-	
подканяше	ги	Ваня.	
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-Ние	съвсем	за	малко,	Славето	е	много	жаден,	дойдохме	да	пийне	малко	водичка	-	
прикриваше	се	Рая.	Сякаш	нямаше	шадравани	в	града	да	пият	вода.	Рая	нямаше	пукната	
стотинка	в	себе	си.	Портмонето	й	остана	в	колата.	

-Няма	проблем,	сядайте,	сега	всичко	ще	направим	–	покани	ги	Ваня.	

Ваня	разбра	и	въпросително	погледна	Рая,	тя	вдигна	пръста	си	да	мълчи.	Ваня	продължи	със	
същия	тон:	

-	Аз	няма	само	да	ви	дам	вода,	аз	ще	ви	нахраня.	Мама	пратила	много,	готово-наготвено.	Сега	
ще	сложа	масата	-	засуети	се	Ваня.	

Седнаха	на	дивана.	Славето	продължаваше	да	се	гушка	у	майка	си,	вече	много	уморено.	Ваня	
подреди	масата,	седнаха	да	се	хранят.	Рая	не	можеше	да	сложи	залък	в	устата	си,	едва	се	
сдържаше	да	не	се	разплаче,	повръщаше	й	се,	но	търпеше.	Славето	хапна	малко	и		сънливо,	
провлачено	каза:	

-	Майче,	спи	ми	се,	да	отиваме	при	баба.	

-	Къде	ще	ходите,	вече	е	късно,	тука	ще	останете,	на	гости	сте	ми	тази	вечер.	Все	съм	сама	-	
нареждаше	Ваня	спасително.	

-	Пък	да	останем,	чедо,	уморени	сме,	ще	загубим	сума	ти	време,	 	докато	стигнем	при	баба	ти	
-	убедително	му	казваше	Рая.	

Ваня,	застлала	нейното	легло,	грабна	го	на	ръце	и	отиде	в	банята	да	го	измие.	Сложиха	го	да	
спи	и	то	веднага	заспа.	Рая	разказа	всичко	на	Ваня,	тя	беше	по-голяма	от	Рая,	но	не	беше	
омъжена.	Поплакаха	си	двете.	

-Няма	,кръстнице,	да	ходите	никъде,	при	мене	останете,	съвземете	се	за	няколко	дни	и	после	
ще	решиш	какво	да	правиш.	

Рая	беше	силно	разтревожена	и	уплашена,	срамуваше	се,	не	знаеше	как	да	постъпи.	Цяла	нощ	
не	спа.	Сутринта	Ваня	й	даде	нейна	пола	и	една	блузка,	даде	й	една	чанта,	вътре	беше	сложила	
два	лева		и	кърпичка,	да	има	за	Славето.	Рая	не	искаше	да	й	пречи	и	рано-рано	изведе	Славето	
на	разходка.	Едни	и	същи	мисли	се	въртяха	в	главата	й:	“Какво	ще	правя,	как	ще	кажа	на	
нашите,	пък	не	искам	да	се	връщам	вече	там,	Боже.	Детето	след	няколко	дни	трябва	да	бъде	на	
училище,	аз	съм	на	работа…“	.	Цял	ден	това	мислеше.	Останаха		в	кумицата	си	три	дни.	Тежки	
дни,	изпълнени	с	болка	и	тревога.		Рая	не	даваше	повод	пред	Славето	и	то	не	смееше	да	я	пита	
нищо,	сякаш	разбираше	безизходицата.	

На	четвъртия	ден	пак	излязоха	на	разходка	и	кой	мислите,	че	е	срещу	тях	-	сестрата	на	Рая	-	
Катя.	Тя	беше	доста	по-голяма	от	нея,	живееше	със	семейството	си	на	третия	етаж,	в	една	къща	
с	родителите	им.		Рая	се	стъписа,	премаля,	като	я	видя,	а	Катя	отдалеч	изглеждаше	
разтревожена:	

-	Къде	ходите	вие,	днес	съм	си	взела	отпуска,	майка	и	татко	пратиха	мен	и	Боби	да	ви	търсим	из	
града.	Всичко	знаем,	не	се	притеснявай,	хайде	да	си	отиваме.	Нищо	не	си	направила,	слугува	
им	толкова	години,	не	го	е	срам,	мръсник	-	мърмореше	Катя.	
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Рая	я	помоли:	

-	Недей	пред	Славето,	стига,	после.	

-	Няма	стига,	край,	татко	няма	да	те	пусне	обратно	–	ядосано	говореше	Катя.		

Вървяха	и	си	говориха	до	вкъщи,	вече	съвсем	други	неща.	Очичките	на	Славето	светнаха,	като	
разбра,	че	отива	при	баба	си	и	дядо	си,	а	изглеждаше		като	болно.	Леля	Яна	ги	посрещна	на	
вратата,	опита	се	да	се	усмихне	на	детето,	прегърна	го	и	очите	й	се	напълниха:	

-	Хайде,	майко,	тука	е	вашата	къща.	Как	така	ще	те	е	срам	да	дойдеш?	Всички	те	познават	и	те	
знаят,	да	се	срами	той.	

Рая	я	погледна	умолително,	заради	Славето,	и	това	беше.	Нищо	повече		и	нищо	не	говориха	по	
този	въпрос.	Славето	беше	безкрайно	щастлив,	той	беше	любимото	внуче	на	дядо	и	баба,	
играеше	с	вуйчо	си,	а	той	още	не	беше	женен.	Вечерта	всички	седнаха	на	масата.	Никой	нищо	
не	попита,	сякаш	нищо	не	се	е	случило.	Рая	все	още	притеснена,	срам,	страх,	безизходица,	все	
такива	черни	чувства	имаше	в	душата	си.	Към	края	на	вечерята	чичо	Георги	каза	спокойно	и	
тихо:	

-Ти	вече	няма	да	се	връщаш	там,	дотук	беше,	край.	

-		Яно,	дай	й	пари,	утре	да	отиде	и	да	напазарува	всичко	за	детето,	за	училище,	да	купи	нещо	и	
за	себе	си	-	обърна	се	към	съпругата	си	и	продължи,	като	каза	със	заповеднически	тон	на	Раяа:		

-	След	това	ще	отидеш	да	запишеш	детето	на	училище,	тука,	в	кварталното	училище.	Разбрахме	
се,	нали?	

Това	беше	целият	разговор,	никой	нищо	не	каза	повече.	Радваха	се	на	Славето,	смееха	се.		Рая	
мълчеше,	изпитваше	вина	пред	родителите	си,	защо,	и	тя	не	знаеше.	Чичо	Георги	имаше	много	
позиции	в	града.	Много	приятели	и	роднини	на	отговорни	постове.	Той	имаше	голям	авторитет	
пред	тях,		за	да	я	уреди	на	работа.		Рая	знаеше,	че	баща	й	няма	да	си	мръдне	пръста,	той	винаги	
казваше	на	децата	си:	

-	Докажете	се,	оправяйте	се,	можете.	

Рая	бързо	получи	жителство	и	бързо	си	намери	работа	-	инспектор	в	Окръжната	поща.	Тя	не	се	
чувстваше	добре,	срината,	болеше	я,	мълчеше	и	не	казваше	нищо	на	никого.	След	няколко	дни	
майка	й	и	баща	й		отидоха		и	прибраха		багажа	на	Рая	и	на	Славето.	

След	като	започна	работа,	пак	на	вечеря	баща	й	каза:	

-	Сега	ти	е	време,	дъще,	да	докажеш	името	си.	Нямаш	мъж,	но	аз	те	предупреждавам,	след	пет	
часа	–	вкъщи.	Никъде	по	никакви	приятелки	и	развлечения,	ще	се	прибираш	при	детето	си,	ще	
се	занимаваш	с	него.	Не	зная	колко,	но	сигурно	повече	от	година	ще	бъде,	никой	от	роднините	
няма	да	те	кани	за	нищо.	И	да	те	поканят,	ти	няма	да	ходиш.	

Всички	мълчаха,	думата	на	бащата	в	семейството	беше	тежка.	Рая	въобще	не	се	засегна	от	тези	
забрани,	не	я	интересуваше	нищо.	Отдавна	младата	й	душа	беше	скопена.	
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Остана	при	родителите	си	точно	един	месец,	след	това	си	намери	квартира	и	излезе,	като	
обяви	това	пред	всички	в	семейството.	Никой	нямаше	против,	даже	баща	й,	но	той	знаеше,	че	
неговата	заръка	ще	бъде	закон	за	Рая.	Катя	се	сърдеше,	че	Славето	бързо	си	учи	уроците	и	
хуква	да	играе,	пък	нейните	деца	–	и	те	момчета,	не	можели	да	учат	заради	него,	и	те	
настоявали	да	играят.	Рая	не	искаше	да	тормози	детето	си,	веднъж	го	беше	набила	за	това,	то	
плачеше	и	тя	плачеше,	цяла	нощ	не	спа,	чудеше	се	дали	да	не	се	хвърли	в	Дунава.	Тежък	беше	
животът	й,	откакто	стана	жена,	но	от	друга	страна	-		много	обичаше	детето	си	и	не	можеше	де	
го	остави.	

Премести	Славето	в	елитно	училище.	Иначе	сама	се	справяше.	Работеше	допълнително,	
пишеше	дипломни	работи,	плетеше	пуловери	за	хората,	после	отиде		в	театъра	да	работи,		
когато	има	представления,	все	след	работно	време.	През	годишните	си	отпуски	пак	работеше	
на	други	места.	Купи	си		лозе,	нищо,	че	после	го	продаде,	за	да	може	с	парите	да	направи	
абитуриентския	бал	на	сина	си,	да	го	изпрати	в	казармата	-	за	новобранска	вечер	и	всичко	
останало.	Дадоха	й	едно	парче	земя	от	Съвета,	там	си	гледаше	зеленчуци.	

Иво	ги	потърси	след	7-8	месеца.	Молеше	я	да	се	съберат,	като	даваше	безкрайни	обещания.	
Рая	го	съжали	и	го	прибра,	но	нищо	не	се	получи,	той	продължаваше	по	неговия	си	избран	път.	
Започна	да	краде	стотинките,	отделени	за	закуска	на	детето,	и	Рая	сложи	край	завинаги.	
Разведоха	се	по	взаимно	съгласие,	за	пет	минути	и	той	искаше,	и	тя	искаше.	В	годините	само	
веднъж	беше	дошъл		да	види	Славето,	въобще	не	се	интересуваше,	а	сигурно	го	е	обичал,	не	
може	да	е	иначе,	но	алкохолът	му	беше	по-скъп,	беше	го	завладял	и	той	му	робуваше	докрай.		
Рая	не	се	притесняваше,	пък	детето		даже	не	споменаваше	за	баща	си.		

Рая	се	беше	устроила,	купи	си	апартамент	на	изплащане.	Парите	за	първоначалната	вноска	
бяха	дадени	от	майка	й	и	баща	й.	Славето	беше	отличник,	спортист,	водеше	ученически	
предавания	по	радиовъзела,	всичко	му	се	отдаваше,	но	все	така	му	се	играеше.	Беше	силно	
привързан	към	майка	си	и	я	слушаше,	те		освен	син	и	майка,	бяха	и	приятели.	

Порасна	и	замина	да	учи		музика.	Беше	ваканция	предпоследен	курс,	когато	баща	му	почина.		
Все	пак	му	е	баща,	поплака	си	малко	и	дотук.	След	една	година	от	смъртта	му,		Рая	поръча	
паметник	и	направи	помен	на	Иво.	Тя	никога	не	каза	лоша	дума	пред	сина	си	за	баща	му,	рядко	
говореха	за	него,	но	тя	избираше	весели	случки,	понякога	малко	ги	преиначаваше.	Не	искаше	
синът	й		да	бъде	обиден	от	живота	на	баща	си,	не	искаше	да	има	горчиви	спомени	за	него,	
стига	му	един.	Той	никога		повече	не	каза		думата	„татко“,	от	малък	не	почувства	бащинска	
закрила	и	обич.	Рая	остана	сама,	не	вярваше	на	никого.	Искаха	я	разни	сериозни	мъже,	за	да	
създадат	семейство,	но	тя	се	страхуваше,	не	искаше	залъците	на	детето	й	да	бъдат	броени.	За	
Рая	измерението	за	живота	беше	Енислав.		

Тя	нищо	не	разбра	от	младите	си	години,	не	се	почувства		като	истинска	съпруга.	Както	започна	
животът	й	с	Иво,	така	завърши	-	с	насилие.		„Денят		си	личи	по	заранта“-	казва	народът.	Жалко,	
много	жалко	–	каква	съдба!						
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																																																														Пета	глава	

																																																											МРЪСНА	ИГРА	

Рая	стана	частник	през	октомври	1990	година.	За	един	час	реши	-	импулсивно,	без	план,	без	
капитал,	без	нищо.	В	държавното	предприятие,	където	работеше	от	десетина	години,	често	
ходеше	в	командировки,	най-вече	в	София.	Имаше	много	приятели,	познати,	колеги	от	
обединението,	по	министерства.	

Пак	беше	в	командировка	и	пак	в	София.	Имаше	малко	работа,	бързо	я	свърши	и	реши	да	се	
обади	на	една	приятелка,	която	беше	директор	в	обединението		„Разно	-	износ“.		Виждаха	се	и	
обядваха	винаги	заедно,	когато	Рая	е	в	София.	И	днес	Рая	й	звънна	да	си	уговорят	час,	но	
Василева	се	извини	и	каза:	

		-Рая,	извинявай,	мила,	не	мога	сега	да	изляза,	не	че	имам	много	работа,	но	една	италианска	
делегация	ще	идва.	Ако	искаш	ела	при	мене,	ще	ме	почакаш,	аз	ще	ги	претупам	бързо.	Това,	за	
което	идват,	не	е	важно.	

Рая	нямаше	друга	работа,	за	самолета	беше	рано	и	отиде	при	приятелката	си.	Василева	води	
преговорите	в	нейно	присъствие.	За	нея	това	посещение	беше	безпредметно,	но	за	Рая	се	
оказа	съдбоносно.	Италианците	искаха	неограничени	количества	памучни	и	синтетични	
отпадъци	от	шивашки	предприятия.	Никой	не	ги	е	събирал,	те	просто	ги	горяха.	Рая	бързо	се	
ориентира	и	поиска	от	Василева	да	й	разреши	да	продължи	преговорите.	

-Моля	те,	Рая,	внимавай,	тук	си	изкарвам	хляба.	Какво	ли	можеш	да	им	предложиш?	–	
предупреди	я	Василева.	

-Ще	чуеш	-	отговори	й	Рая.	

Италианците	настойчиво	искаха	тези	изрезки.	Рая	имаше	възможност,	познаваше	тези	
предприятия.	Предложи	изгодни	условия	и	се	споразумя	да	се	видят	след	два	месеца.	

От	този	момент	Рая	живееше	с	тази	идея.	Върна	се	в	родния	си	град	и	същата	вечер	отиде	при	
родителите	си,	искаше	да	получи	тяхната	благословия.		След	вечеря	Рая	сподели	с	майка	си	и	
баща	си.	Те	мълчаха		и	я	слушаха.	Баща	й	видимо	спокоен,	а	майка	й	леко	смутена	и	
притеснена.	Рая	свърши	да	разказва	и	настана	пълно	мълчание	от	четири-пет	минути.	В	един	
момент	чичо	Георги		вдигна	глава,	погледна	Рая	в	очите,	измери	я	с	поглед	и	започна	тихо	и	
спокойно	да	говори:	

-Във	всичките	си	години	доказа,	че	можеш,	справи	се,	макар	че	остана	много	млада	сама.	
Детето	е	обгрижено	и	отгледано	с	много	обич.	Създаде	си	дом.	Сега	започваш	нещо	не	познато	
за	всички.	Започни	и	не	забравяй,	че	на	този	свят	имаш	само	едно	име,	носещо	на	гърба	си	
името	на	цялото	семейство	и	на	целия	род.	Нищо	друго	нямаш.	

Поспря	за	малко,	Рая	го	слушаше	много	внимателно,	притаила	дъх.	Леля	Яна	знаеше,	че	ще	
заръча	на	Рая	нещо,	което	до	сега	не	й	е	казвал.	Той	продължи:	

-Името	на	човек	е	като	цветна	градина.	Години	наред	я	създаваш,	но	с	един	замах	с	мотиката,	
завчас	можеш	всичко	да		изкорениш.	Мисли	добре,	нищо	друго	не	е	важно	в	този	живот.	Това	е	
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моята	заръка,	не	съвет,	а	заръка	–	пази	името	си.	Ще	те	одумват,	ще	те	наблюдават,	но	ти	бъди	
уверена,	че	пазиш	името	си.	-	баща	й	свърши,	стана	от	стола,	беше	се	отпуснал	на	масата	и	се	
оттегли.		

Майка	й	въздъхна	тежко.	Рая	си	тръгна	замислена.	Думите	на	баща	й	останаха		като	печат	в	
съзнанието	й.	Никога	не	беше	се	замислила	за	това.	

-	Тежки	думи,	но	верни,	голяма	отговорност.	Ще	пазя	името	си	до	края.	Благодаря	ти,	татко!		–	
мислено	се	зарече		Рая.	

За	съжаление	след	три	месеца,	внезапно,	бащата	на	Рая	си	замина	и	не	успя	да	я	види	във	
вихъра	на	бизнеса,	изкачвайки	труднодостъпни	върхове.	Той	беше	й	дал	благословията	си,	
видя	само	първите	стъпки	на	дъщеря	си	-	сама		по	този	опасен	и	неизвестен	път	в	новото	
време.		Той	издъхна	в	нейните	ръце.	Рая	трудно	изживя	загубата	на	баща	си,	често	ходеше	на	
гроба	му,	плачеше	и	все	казваше:		

	-Много	ми	липсваш,	татко,	много!	

		 След	два-три	дни	вече	имаше	регистрирана	фирма.	Взе	си	всички	полагаеми	отпуски,	а	
те	не	бяха	малко,	направи		пълна	организация	и	след	два	месеца	беше	напълно	готова.	
Италианците	приеха	условията.	Бизнесът	на	Рая	тръгна.		

От	първия	ден	на	частник	Рая	работеше	само	международни	сделки.	

Тръгнаха	една	след	друга,	с	квоти,	без	квоти.	Помагаха	й	приятели,	колеги,	разбира	се,	срещу	
определени	суми.	Стигна	до	много	големи	сделки	още	през	второто	полугодие	на	първата	
година.	

Голяма	сделка	се	смяташе	вносът	на	цигари.	Тази	сделка	беше	поверена	на	Рая.	Направи	
първият	внос	без	много	усложнения.	Прочу	се	из	цялата	страна.	Търсеха	я,	но	тя	все	още	не	
можеше	да	отдели	лоялните	от	нелоялните,	суровото	от	сухото,	както	се	казва	на	народен	език.		

-	Огромна	грешка!	–	признаваше	Рая	-	Бих	казала	неподготвена	съм	била	за	този	свят	на	
капитала.	

Следваше	нов	внос.	Притискаха	я,	това	я	притесняваше.	Посъветва	се	с	хората,	които	стояха	уж	
зад	гърба	й	-		тайни	агенти	от	„Шипка“.	Те	предложиха	фирма,	която	да	застане	пред	нея,	да	им	
даде	клиентите,	пък	Рая	ще	си	получи	чисти	комисионни	суми.	

Уредиха	й	среща,	Рая	отиде	в	офиса	на	предложената	фирма	-„Мултиплекс“	-	София.	Бяха	
двама	съдружници	-	Владо	и	един	сърбин,	Тамич	се	казваше.	Плътно	с	тях	работеше	и	
юристката	им	Яна	–	много	фрапантна	дама.	Посрещнаха	Рая	с	огромно	самочувствие	и	
прикрито	лакейничество.	Подписаха	договори,	Рая	предаде	клиентите,	преведе	сумите	за	
цигарите,	а	те	бяха	много	пари	за	онова	време	-	четиридесет	и	пет	милиона	лева.	Видимо		
всичко	вървеше	нормално,	нямаше	сенки	на	съмнение.	Ухажваха	я,	купуваха	й	подаръци,	
уреждаха	дребни	лични	работи.	Рая	беше	спокойна	за	сделката,	нищо	не	подозираща.	

Един	ден		през	октомври,	на	22-ри,	1991	година,	Яна	се	обади	по	телефона		на	Рая	и		й	каза:	
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-Моите	шефове	ми	наредиха	да	ти	предам,	че	ти	отстъпват	една	сделка	износ	на	рибни	
консерви,	нещо	като	реванш.	Утре	трябва	да	бъдеш	в	Пловдив	в	Парк	хотела,	там	ще	те	чакат	
наши	хора	и	ще	те	свържат	с	клиентите.		

Побъбриха	малко	и	Рая	прие,	тъй	като	не	беше	трудно	да	се	направи.		

Вечерта	Рая	сподели	със	сина	си	Енислав,	че	сутринта	в	три	часа	ще	тръгне	на	път.	Той	я	помоли	
да	не	пътува,	да	се	откаже	от	тази	сделка,	но	Рая	беше	категорична.	Бизнесът	е	„комар“	и	Рая	
вече	се	беше	пристрастила,	беше	вече	признат	„състезател“	от	бизнес	средите	в	цялата	страна.	
Рая	все	още	нямаше	шофьор,	сама	караше	колата	си	-	бяло,	чисто	ново	„Пежо“,	което	го	беше		
купила	от	панаира	в	Пловдив,	изложено	като	експонат,	само	преди	месец-два.		Пътуваха	само	
двамата	със	счетоводителя	си,	той	беше	доста	по-възрастен	от	нея.		Имаше	друга	служебна		
работа	и	Рая		съчета	командировката	му	с	нейното	пътуване.	

Рая	отиде	във	фоайето	на	хотела.	Тогава	беше	модерно	деловите	срещи	да	се	правят	в	
престижни	хотели.	Чакаха	я	двама		представителя	на	„Мултиплекс“,	но	клиентите	ги	нямаше.	
След	три-четири	часа	чакане	на	клиентите,	време	в	празни	приказки,	телефонът	звънна	на	
рецепцията	и	повикаха	единия		от	представителите.	Той	се	върна	и	каза,	че	клиентите	ще	чакат	
в	София.	Предложиха	на	Рая	да	пътуват	с	едната	кола	и	ще	се	върнат	бързо.	Рая	реши,	че	
трябва	да	пътува	с	нейната	кола,	оборудвана	с	радиотелефон,	а	носеше	и	револвера	си	-	
„Колт“.	В	старото	време	имаше	години,	в	които	тя	работеше	като	плановик	в	местно	
предприятие,	но	едновременно	беше	подчинена	и	на	„Кинтекс“	–	ГИУ	София	-	Москва.	
Поддържаше	прекрасни	отношения	с	колегите	си,	те	я	бяха	уредили	с	това	бойно	бижу.		Тя	
беше	отличен	стрелец.	Стигнаха	в	София.	Замотаха	се	по	улиците,	тук	беше,	не	,там	беше,	почти	
се	стъмни.	Спряха	колата	в	малка,	непозната		улица	за	Рая.	Тръгнаха	към	един	полутъмен	вход	
на	жилищен	блок.	Тихо,	безлюдно,	само	някоя	друга	котка	притичваше	насам-натам.	

В	момента,	когато	влязоха	във	входа,	Рая	беше	хваната	грубо	от	двете	страни	от	двама	
непознати	мъже	и	я		затътриха	по	стълбището	нагоре.	Рая	се	стресна.	Единият	от	
представителите	на	„Мултиплекс“	изчезна,	а	другият	безмълвно	ги	последва.	На	втория	етаж	я	
вкараха	в	един	апартамент,	който	беше	с	решетъчна	желязна	врата.	Вътре	имаше	четирима	
мъже,	които	Рая	не	познаваше.	Не	се	стъписа,	напротив,	демонстрираше	самочувствие,	но	
беше		страшно	ядосана.	Гневът	почти	не	беше	скрит,	идваше	й	да	ги	разкъса.	Тя	не	беше	чувала	
за	отвличане.	Апартаментът	беше	почти	празен,	непроветрен,	неуютен,	с	покрити	прозорци.	
Мъжете	я	гледаха	злобно,	сякаш	им	беше	длъжна	за	нещо.	

В	стаята	имаше	едно	старо	канапе	и	една	маса,	по-висока	от	холна	и	по-ниска	от	обикновена,	
ощърбана	от	всички	страни,	на	която	имаше	две	празни	бутилки	и	една	стъклена	кана,	четири	
стола	и	нищо	друго.	Поканиха	я	да	седне	на	дивана.	Тя	беше	облечена	добре,	с	черно	манто		и	
копринен	костюм	в	черно-бяло,	с	високи	боти,	като	истинска	бизнес	дама.	Рая	се	огледа	и		
изпита	погнуса,	но	беше	принудена	да	седне.		Срещу	нея	седна	най-добре	изглеждащият	мъж,	
висок,	облечен	прилично	със	сиво	манто	и	вратовръзка,		по-сдържан,	личеше,	че	той	е	
главният,	наричаха	го	Железния.	

-Е,	Рая,	-	започна	Железния,	–	с	теб	не	се	познаваме,	но	трябва	да	уредим	нещо.	

Рая	ядосана	му	отвърна:	
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-Има	цивилизован	път	за	уреждане	на	всичко.	Какво	е	това	да	ме	влачите	по	странни	
апартаменти.	Казвай	бързо,	нямам	време,	ще	се	връщам	в	Пловдив,	чака	ме	човек	-	тя	
мислеше	за	счетоводителя	си.	

-Ти	никъде	няма	да	ходиш,	докато	не	уредим	всичко	-	отсече	Железния.	

-	Ти	ще	ми	кажеш,	казвай,	нямам	време	да	се	занимавам	с	вас.	Какви	сте	вие,	даже	не	се	
представихте	–	отвърна	троснато	Рая.	

-	Я	млъквай!-	обади	се	един	по-дребен,	русоляв,	а	очите	му	бяха	леко	зачервени,	приличаше	на	
озверяло	куче.	

-	Гошка,	спри	се,	не	бързай,	после	ще	ти	я	оставя,	ако	не	се	разберем	-	укроти	го	Железния.	

Железния	си	придаваше	важности,	подсмиваше	се	и	това	още	повече	дразнеше	Рая,	а	тя		беше	
горда	жена,	не	коленичеше	пред	никого.	Железния	се	обърна	пак	към	Рая:	

-Слушай,	мадам,	ние	сме	клиентите	за	цигарите	и	сега	ти	ще	ни	върнеш	парите!	

-Откъде	накъде?	Истинските	клиенти	преподписаха	договорите.	Нито	ви	познавам,	нито	ме	
интересувате,	я	ме	пускайте	да	си	вървя,	ще	ви	дам	сега	едни	пари	-	ядосано	отговори	Рая	и	
стана	да	си	тръгва.	

-Ти	по-кротко,	че	ти	се	пише	лошо.	Сядай	веднага,	виждаш	ли	ги	тези,	ако	им	разреша	ще	те	
разкъсат	–	отряза	я	пак		Железния.	

-Нищо	не	давам	-	отсече	Рая	и	отново	седна,	ръцете	й	трепереха	от	гняв.	

Железния		се	изсмя	ехидно,		надигна	се	от	стола	и	каза:	

-Е,	момчета,	оставям	ви	я.	Утре	може	да	се	вразуми.	

-Какво	говориш	–утре?	Ти	шегуваш	ли	се	с	мене?	Вероятно		знаеш	кой	стои	зад	гърба	ми,	не	ти	
се	пише	добро.	Пускайте	ме	да	си	ходя	-	още	повече	се	ядоса	Рая	и	пак	се	надигна	да	стане.	

-Сядай	и	събувай	обувките	–	изрева	Гошката	и	тръгна	с	вдигната	ръка	срещу	Рая.	

-Няма	да	се	събуя	-	противопостави	се	Рая.	

-Събувай	се	ти	казвам!	-	отново	изрева	Гошката	с	още	по-злобен	тон.	

Рая	пожълтя,	почервеня,	лицето	й	стана	мораво	от	яд,	но	се	наведе	и	си	събу	ботите.	Остана	по	
чорапи,	а	в	стаята	беше	много	студено	и	подът	беше	направен	с	теракотени	плочи,	усети	студа,	
който	я	втресе	за	миг.	Гошката	грабна	едната	бота	и	се	засили	да	забие	токчето		в	челото	й.	Рая	
инстинктивно	се	дръпна	и	вдигна	ръка	да	се	отбранява.	Железния	скочи	от	стола,	хвана	ръката	
му	и	го	изгледа	заплашително.	Гошката	ядосан,	ритна	ботите	на	Рая	и	те	изхвърчаха	на	другия	
край	на	стаята.	

-Да	не	си	посмяла	да	ги	обуеш	–	изсъска	Гошката.		
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Рая	трепереше,	но	не	можеше	да	определи	от	гняв	или	от	страх.	Задаваше	си	въпроса:	“Защо	
боса,	защо…“?	Усети	за	пръв	път	безсилието	си.		Железния	седна	отново,	постоя	малко,	изсумтя	
и	рече:	

-Бай,	бай,	сладка	Рая.	Аз	изчезвам	-	подигравателно	каза	Железния	и	тръгна	да	си	ходи.	

Мъжете	изпратиха	началника	си	чинно.	Треснаха	се	вратите,	а	те	бяха	две	–	вътрешна,	
бронирана		и	желязната	решетка	отвън.	Рая	остана,	затворена	в	апартамента		с	единия	
сътрудник	на	„Мултиплекс“	–	Петър	и	още	трима	–	Гошката,	Румен	-	едър	мъж,	който	я	гледаше	
по-благо	и	още	един,	който	имаше	зверски	поглед,	приличаха	си		с	Гошката,	същински	
побеснели	кучета.	

Рая	не	знаеше	какво	да	очаква,	сама	с	трима	непознати	мъже.	Сви	се	на	изпокъсания	диван	и	
мълчаливо	зачака,	вече	притеснена,	но	все	още	имаше	надежда.	Мъжете	се	оттеглиха	в	
съседната	стая.	Вратите	бяха	отворени,	но	нищо	не	се	виждаше.	Чуваше	гърления	им		шепот	и	
препирните	между	тях.	Мина	повече	от	час,	нищо.	Рая	погледна	часовника	си,	беше	
единадесет	часа	и	петнадесет	минути		вечерта.	Беше	много	уморена,	отмаляла,	страхът	
пълзеше	тайно	в	гърдите	й,	срината	и	унизена.	Тя	не	мислеше	за	себе	си,	мислеше	за	Славето.	
Знаеше,	че	той	ще	се	притесни	за	нея,	минаваха	й	лоши	мисли,	страхуваше	се	да	не	го	приберат	
и	него.	Нямаше	във	фирмата	на	кого	да	разчита,	имаше	една	секретарка,	много	младо	момиче	
Валя,	счетоводителят,	който	не	знаеше	къде	се	намира	в	момента	и	двама	сътрудници,	
обикновени	хора.	Не	можеше	да	се	отпусне,	краката	й	бяха	премръзнали,	беше	й	студено	и	
противно,	не	можеше	да	затвори	очи.	Лошите	мисли	обхващаха	цялото	й	същество.	
Потреперваше	от	студ	и	страх,	а	душата	й	се	бунтуваше,	гордостта	й	не	се	примиряваше.	
Опитваше	се	да	се	владее	и	да	не	показва	чувствата	си.	

Влезе	Румен	и	я	попита	спокойно:	

-Искаш	ли	вода?	

Рая	кимна	и	си	помисли:		„Аз	днес	не	съм	яла	и	не	знам	откога	не	съм	пила	вода“.	

Румен	й	подаде	чаша	вода,	Рая	отпи	глътка,	но	тя	заседна	на	гърлото	й.		Осмели	се	да	помоли	с	
кротък	глас:	

-Много	те	моля,	отвори	прозореца	да	влезе	малко	въздух.	

Рая	чувстваше,	че	се	задушава.	Румен	се	приближи	до	прозореца	и	го	отвори	малко.	Рая	стана	и	
се	приближи	до	прозореца.	В	същия	момент,	някой	я	беше	хванал	за	рамото	и	я	блъсна	отново	
на	канапето.	Рая	си	удари	главата,	сякаш	й	се	зави	свят.	

-Няма	да	мърдаш	оттука	!	-	изрева	Гошката.		

-Не	ме	докосвай,	чуваш	ли!	-	изкрещя	Рая.	

Румен	избута	Гошката	от	врата	и	Рая	отново	остана	сама.	Сълзи	обляха	цялото	й	лице.	
Задушаваше	се,	притиснала	силно	устата	си,	за	да	не	я	чуят.	Колко	плака,	тя	самата	не	знаеше,	
отпусната	и	безсилна,	а	очите	й	ококорени,	подпухнали,	като	на	стар	пияница.	Съвзе	се	малко	и	
си	представи	как	Румен	отвори	прозореца.	„Трябва	да	изляза	оттука,	трябва	да	се	измъкна,	
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Боже!	През	прозореца	не	може,	на	втория	етаж,	има	железни	решетки,	но	трябва	да	измисля	
нещо…Моля	те,	Господи,	помогни	ми,	помогни		и	на	чедото	ми!“	-	зареди	в	мислите	си	
трескаво	безкрайни	молитви	Рая.	

Така	мина	първата	нощ,	в	пълна	неизвестност	и	безизходица,	свита	на	кълбо,	подгънала	
краката	си,	за	да	ги	топли	с	тялото	си,	мушнала	ръце	в	ръкавите	си.	Сутринта	рано	към	седем	
часа	влезе	Гошката,	Румен	и	другия	-	Злобния.	Гошката	започна	да	крещи:	

-Слушай,	кучко,	сега	ще	подпишеш	едно	платежно	нареждане,	то	е	готово	написано	и	край!	

-Това	няма	да	стане	-	отговори	с	тих,	но	твърд	глас	Рая.	

-Ще	стане,	ще	стане,	ще	те	потроша,	майка	ти	курвенска,	тръгнала	си	да	печелиш!	Ти	на	по-
умна	ли	са	праиш,	ма,	коя	си	ти,	ма!	Майка	ти	шъ…,	-	не	признаваш	никой!	Гръцмуля	ти	шъ	
извадя,	кучка,	майка	ти…	Подписвай!	-	крещеше	още	по-силно	Гошката.			

Беше	хванал	здраво	масата	с	двете	си	ръце,	червен	от	злоба.	Вените	по	врата	му	бяха	
изскочили,		блъскаше	масата	в	краката	на	Рая.	Бутилките	и	каната	се	строшиха	в	пода.	
Разпиляха	се	стъкла,	скочи	едно	едро	парче	стъкло	и	се	заби	в	крака	й.	Силна	болка	преряза	
Рая,	тя	премаля.		Оръфаните	краища	на	масата	се	забиваха		в	краката	й.	Чорапите	й	се	скъсаха	и	
тя	остана	съвсем	боса,	потече	силна	струя	кръв	от	набоденото,	капки	кръв	избиваха	по	целите	й	
крака.		Отново	и	отново	блъскаше	масата	в	краката	на	Рая.		Колко	пъти,	Рая	нямаше	спомен.	Тя	
вече	мислеше,	че	краката	й	са	счупени.	Стиснала	здраво	устни,	посиняла	от	болка	и	унижение,	
ръцете	й	бяха	впити	в	дивана,	не	можеше	да	мръдне,	но	не	издаваше		звук.	От	сълзите	й	
гримът	се	беше	размазал	по	лицето.	Усети	топлата	кръв	по	краката	си,	парчето	стъкло	стърчеше	
забито.	Рая	усещаше	как	губи	сили,	всеки	миг	можеше	да	се	строполи	на	пода.	За	миг,	като	че	
ли	всичко	пред	нея	беше	тъмно,	не	чуваше	крясъците	и	псувните	на	Гошката,	доволния	смях	на	
Злобния,	озъбен	като	звяр.	

Румен	хвана	Гошката	здраво	и	изкрещя:	

-Стига,	спри!	Остави	я	да	помисли!	Аз	ще	поговоря	с	нея	-	и	го	избута	от	вратата.	

Румен	седна	срещу	Рая,	извади	парчето	стъкло	от	крака	й.	Кръвта	шуртеше	по-силно.		На	Рая	й	
стана	лошо,	но	се	съвзе.	Той	разкъса	две-три	цигари	и	постави	тютюна	върху	раната	й.	Кръвта	
спря	да	тече.	Рая	тихо	скимтеше,	като	малко	пале.		Донесе	метла,	лопатка	и	събра	парчетата	
стъкла.	Не	говореше,	мълчеше.	Донесе	чаша	вода	и	Рая	я	изпи	бавно,	на	глътки.	Румен	
придърпа	един	стол	и	седна	срещу	нея.	Помълча	още	четири-пет	минути,	след	което	започна	
тихо:	

-Аз	съм	футболист	от	еди-кой	си	отбор.	Познавам	твоя	съпруг,	лека	му	пръст.	Съгласи	се,	Рая,	
нямаш	изход,	няма	да	те	пуснат.	Това	е	нагласена	игра,	може	би	ще	разбереш,	ако…	

-Какво	трябва	да	разбера,	кой	стои	зад	тази	гнусотия?	Какво	трябва		да	направя,	кой	ще	ми	
гарантира	сигурността?	-	Рая	говореше	през	сълзи	без	да	чака	отговорите.	Румен	продължи	със	
същия	тон:	

-Не	споменавай	за	сина	си,	те	не	са	се	сетили	за	него,		подпиши.	Знам,	че	не	е	редно,	но	
попадна	в	този	списък,	все	пак	имаш	шанс,	само	ако	подпишеш.	
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Някаква	малка	надежда	огря	душата	на	Рая.	Пое	си	дълбоко	въздух,	един,	два,	три	пъти	и	се	
опита	бързо	да	мисли.	Не	можеше	да	подреди	мислите	си,	но		вътрешният	й	глас		подсказа:	
„Бъди	хитра,	ще	успееш	„.	Рая	слушаше	мълчаливо	вътрешното	си	Аз,	не	можеше	да	мръдне	от	
болка,	цялата	беше	оплескана	от	капките	кръв.	Събра	сили	и	тихо,	спокойно,	колкото	е	
възможно,	каза:	

-Добре,	дайте	платежното	нареждане.	

Тя	не	усещаше	вече	болката	в	краката	си,		започна	да		мисли	по-	бързо,	търсеше	най-добрата	
комбинация.	

Румен	повика	Гошката	и	Злобния	и	с	усмивка	на	победител	каза:	

-Тя	е	готова,	ще	подпише,	давайте	платежното.	

Документът	беше	написан	предварително	с	хубав	почерк,	сметката	й	беше	написана	правилно.	
Всичко	беше,	както	трябва.	„Румен	е	прав,	ясно,	това	са	хора,	които	знаят	всичко	за	мен…“.	Рая	
погледна	сумата	и	се	изуми	-	цели	четиридесет		и	три	милиона	лева,	но	се	въздържа.	Спокойно	
подписа	платежното	нареждане	и	с	благ	тон	им		предложи:	

-Искате	да	стане	бързо,	нали?	Аз	също	искам.	Тогава	ще	ви	напиша	една	бележка,	за	да	ви	
преведат	веднага	сумата.	

Рая	извади	тефтера	си	от	чантата,	откъсна	листче	и	написа:	“Вали,	преведете	бързо	сумата,	за	
да	ме	освободят“.	Прикрепи	бележката	отгоре	на	платежните	документи,	тя	знаеше,	че	Валя	
умее	да	запази	самообладание,	умна	и	съобразителна,	ще	разбере.	

Никой	не	се	усети	за	подтекста,	който	беше	написала.	За	благодарност,	Гошката	отново	блъсна	
два-три	пъти	масата	в	краката	на	Рая.	Болката	я	преряза	отново,	стана	й	лошо,	пребледня,	
отново	потече	алената	кръв.	Отново	Румен	постави	тютюн,	за	да	спре	кръвта,	а	краката	от	
глезена	до	над	коленете	бяха	посинели.	Румен	донесе	вода	на	Рая	и	я	попита	иска	ли	да	отиде	
до	тоалетна,	след	толкова	часа,	най-после.	Рая	стана	с	мъка,	подпирайки	се	на	стената,	стигна	
до	тоалетната.	

Гошката	изскочи	от	апартамента.	Останаха	Румен,	Злобния	и	Петър.	

Кротнаха	се,	играеха	карти	в	другата	стая.	Рая	седеше	сама	в	стаята.	Чувстваше	се	много	зле,	
болеше	я,	гневна,	унизена	и	безпомощна..		Забравяше	за	болката	и	отново	мислеше	за	
Енислав:	„Ако	ме	убият,	как	ще	го	преживее?	Няма	си	никого,	кой	ще	го	подкрепи?“.	Сълзите	й	
течаха	без	да	я	питат,	неповикани,	а	тя	се	опитваше	да	ги	преглътне,	заставаха	на	гърлото	й,	
задавяше	се,	закашляше	се…		Към	обяд	започна	отново	да	прави	планове	как	да	се	отърве.	
Вътрешното	Аз	я	водеше.	Откъсна	малко	листче	от	тефтера	си	и	написа:	„	Аз	се	казвам	Рая	И.П.	
и	съм	от	гр…….	Отвлечена	съм	и	съм	затворена,	тук	в	този	блок	на	втория	етаж.	Моля	ви,	
спасете	ме,	обадете	се	в	полицията,	моля	ви!“.	

Дълго	държа	със	страх	бележката	в	ръката	си.	Не	можеше	да	стане	бързо,	рискуваше	да	бъде	
хваната,	Злобния	нямаше	да	й	прости.	В	един	момент	реши	да	се	направи,	че	спи.	Ония	от	
другата	стая,	от	време	на	време	я	поглеждаха.	Те	бяха	по-спокойни,	нали	вече	беше	подписано	
платежното.	Рая	събра	цялата	си	смелост	и	сила,	колкото	е	останала	и	тихо	едва	пристъпвайки	
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от	болка	и	страх,		стигна	до	прозореца.	Отвори	го	малко,	с	целия	риск	да	бъде	хваната	и	пусна	
бележката	през	прозореца.	„Все	някой	ще	я	види,	все	някой	ще	я	вземе.	Знам,	ще	я	намерят“.	
Сърцето	й	биеше	лудо,	цялата	трепереше:	“Ами	ако	тези	същите	я	намерят,	Боже!“		Отново	и	
отново	същите	мисли.	Стъмни	се,	никой	нищо	от	никъде.	Рая	не	беше	яла	вече	втори	ден,	а	
водата	за	нея	беше	точно	определена,	както	и	посещението	в		тоалетната.	Нощта	мина	
спокойно,	ако	може	да	се	каже	спокойно,	но	поне	не	я	биха	и	не	я	тормозиха.	Мръсна,	окъсана,	
подпухнала,	краката	й	отекоха,	подути,	схваната	от	студ	и	болка.	В	нея	всичко	беше	оплетено	
кълбо,	а	мисълта	за	Славето	непрекъснато	я	глозгаше.	Всичко	беше	неизвестно,	все	едно	че	
нямаше	свят,	да,	нямаше	свят.	

На	третия	ден	-	петък,	26	октомври,	Димитровден,	към	три	часа	след	обяд,	Румен	влезе	при	
Рая,	приближи	се	бързо		до	нея	и	прошепна:	

-Днес	ще	те	ликвидират,	след		като	преведат		парите	и	се	стъмни,	мисли	бързо,	мисли!	

	Рая	очакваше	тази	развръзка,	но	не	очакваше	да	стане	толкова	бързо.	Надяваше	се,	че	ще	се	
случи	нещо,	което	ще	я	избави.	За	миг	Рая	се	съвзе,	очите	й	блеснаха,	нищо	не	я	болеше,	нищо	
не	усещаше,	огромна	вълна	от	сили	се	преляха	в	нея.	

-Румене,	какво	правят	оттатък?	–	попита	бързо		Рая.	

-Играят	карти	и	пият	по	малко	уиски.	

-Къде	са	пистолетите	им?	

-На	леглото	в	якетата	им.	

-Колко	е	далече	от	масата	до	леглото?	

-Около	пет	метра.	

-Ти	имаш	ли	пистолет?	

-Да,	твоят	револвер	е	у	мене.	

-Дай	ми	го,	бързо,	давай,	нали	си	гледал	екшън	филми,	сега	ще	бъдем	герои.	Ще	ме	последваш	
ли?	

-Да!	-	отсече	Румен	и	подаде	пистолета	на	Рая.	

Рая	скочи	на	окървавените	си,	премръзнали	крака,	набързо	грабна	и			обу	ботите	си,		дръпна	
петлето	на	пистолета,	той	беше	зареден	и	с	един	скок	стигна	до	вратата	на	другата	стая.	Насочи	
пистолета	срещу	двамата	и	твърдо,	заповеднически	изрече:	

-Ключовете,	веднага	ключовете	от	вратата!	

Злобния	се	опита	да	мръдне.	Рая	дръпна	спусъка	и	стреля	в	краката	му,	нямаше	време	за	
мислене,	всичко	вършеше	инстинктивно.	Петър	хвърли	ключовете,	Румен	ги	грабна	и	отключи	
вратата.	Рая	хукна	по	стълбите	надолу,	но	държеше	здраво	пистолета,	след	нея	тичаха	Румен	и	
Петър.	
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Тичаше	като	луда,	не	знаеше	накъде,	не	виждаше,	не	чуваше,	здраво	стиснала	пистолета	в	
дясната	си	ръка,	а	в	другата	-	чантата	си.	Окъсана,	боса,	окървавена,	посиняла,	размацана	по	
лицето,		но	тичаше,	не	спираше.	Беше	завалял	първият	сняг,	брулеше	лицето	й,	босите	й	крака	
в	ботите,	но	тя	тичаше,	като	подгонена	кошута	от	шайка	зверове.	Сигурно	е	протичала	повече	
от	пет	километра,	тичаше	напосоки.	Откъде	е	дошла	тази	сила,	три	дни	ни	яла	и	ни	спала,	може	
би	самосъхранение	или	майчинската	обич	й	даваха	сили,	а	може	би	и	двете.		Мъжете	също	
тичаха.	Стигнаха	до	Партийния	дом	в	центъра	на		София.	Рая	се	шмугна	вътре,	без	да	мисли.		
След	нея	влязоха	Румен	и	Петър.	Усети	се	и	скри	пистолета	под	мантото	си	и	влезе	в	първата	
стая.	Там	имаше	двама	мъже.	Рая	говореше	несвързано:	

-Бях	отвлечена,	помогнете	ми,	моля	ви	-	и	пак	повтаря,	повтаря…	

Мъжете	я	гледаха	изумено,	вероятно	я	взеха	наистина	за	луда.	Единият	стана	и	сложи	Рая	да	
седне	на	един	стол.	

-Успокойте	се,	госпожо,	сега	ще	повикаме	полицията.	

Но	Рая	се	страхуваше,	не	вярваше,	все	пак	остана,	нямаше	друг	изход,	дотук	стигна	и	край.	
Пристигнаха	от	полицията	четирима	цивилни	полицаи	с	два	автомобила.	Натовариха	тримата	в	
колите	и	ги	закараха	в	един	хотел.	Рая	не	помни	нито	посока,	нито	хотел,	нищо.	Тя	беше	вече	
без	сили,	не	можеше	да	мръдне,	напълно	скована.		Единият	полицай	повтаряше:	

-Спокойно,	всичко	свърши,	спокойно.	

Рая	все	още	не	вярваше,	но	това	беше	нейният	шанс,	друг	няма.	

Настаниха	я	в	една	стая,	Петко	и	Румен	също	бяха	настанени.	Дадоха	вода,		сок,	после	малко	
супа,	полицаите	седнаха	до	нея,	поговориха	малко,	общи	неща,	като	начало,	без	да	я	
разпитват.	Рая	се	посъвзе,		изкъпа	се,	но	нямаше	какво	да	облече.	Дойде	някакво	момиче,	
прегледа	и	превърза	краката	й.	Тя	не	знаеше	нищо,	нямаше	информация	за	нищо.	
Единственото,	за	което	помоли		полицаите,		да	получи		информация	за	Енджи.		

След	около	три	часа	полицаите	се	върнаха	и	казаха,	че	Енджи	е	в	безопасност.	Рая	се	успокои	и	
попита	за	колата	си.	Полицаите	й	казаха,	че	я	издирват,	ще	я	намерят.	Тогава	нямаше	много	
вносни	коли.	Рая	не	можеше	да	заспи,	толкова	нощи	без	сън	и	пак	очите	й	стояха	отворени,	
подпрени	на	напрежението	и	страха.	Може	да	е	спала	пък	с	отворени	очи,	но	тя	не	помни.	

Към	единадесет		часа	вечерта	пристигна	в	хотела	Яна.	Тя	пък	откъде	знае	всичко,	Рая	нямаше	
представа.	Донеси	й	чисто	нови	дрехи	да	се	преоблече,	от	бельото	до	обувките,	даже	имаше	и	
пижама.	Рая	се	преоблече,	но	не	искаше	да	говори	с	никого	нищо.		

Към	един	часа	посред	нощ	полицаите	я	взеха	и	я	закараха	в	следственото.	Там	Рая	трябваше	да	
разкаже	всичко.	Посрещна	я		един		по-	възрастен	следовател,	тя	не	помни	нито	име,	нито	в	коя	
сграда	са	я	завели,	но	и	сега	да	го	види,	ще	го	познае.	Когато	й	зададе	първият	въпрос,	Рая	се	
разплака	с	глас.	Дълго	плака,	а	следователят	я	гледаше	бащински,	сякаш	и	неговите	сълзи	
всеки	момент	ще	прокапят.	Когато	се	успокои,	започна	разказа	си	-	дълъг,	страшен	и	тъжен.	
Разпитът	продължи	до	шест	часа	сутринта.	Полицаите	я	чакаха,	за	да	я	отведат	в	хотела,	но	на	
излизане	я	заведоха	на	друго	място,	където	тъкмо	бяха	докарали	колата	й.Тя	не	беше	в	
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състояние	да	шофира,	а	толкова	много	искаше	да	си	отиде	и	да	прегърне	сина	си,	сърцето	й	се	
късаше	и	отново	сълзи.Те		просто	сами	си	течаха,	без	да	ги	бърше,	влизаха	в	устата	й,	като	я	
отвори	да	каже	дума,	макар	че	почти	беше	онемяла.	

Върнаха	я	обратно	в	хотела,	дадоха	й	приспивателно.	Тя	спа	около	четири-пет	часа.	Събуди	се,	
а	при	нея	вече	беше	единият	от	агентите	от	„Шипка”.	Тя	повече	не	видя	Румен	и	Петър,	както	
Злобния,	Гошката	и	Железния.	

Агентът	беше		подготвил	охрана	от		пет	офицера.	Те	тръгнаха	с	три	коли,	заедно	с	Рая	за	нейния	
град.	Охраната	от	офицери	остана	при	нея	и	Славето	около	осем	месеца.	

Рая	се	повъзстанови	бързо,	не	дадоха	гласност	за	нищо		и		пак	хукна	да	работи.		

Научи	малко	подробности.	Когато	е	пуснала	бележката,	намерил	я	мъж,	който	се	чудел	какво	
да	прави,	но	надвечер	отишъл	във	Второ	районно	управление	на	полицията	и	я	предал.	
Полицията	веднага	тръгнала	да	я	издирва,	но	Рая	изпреварила	и	избягала.	

Секретарката	й	получила	платежното	нареждане,	веднага	разбрала	от	написаната	бележка,	че	
Рая	е	в	опасност,	нали	е	полицейска	дъщеря,	баща	й	цял	живот	работеше	в	местната	полиция	
като	икономически	следовател.	Тя	реагирала	бързо	и	много	умно.	Излъгала,	че	отива	до	
банката,	за	да	преведе	парите,	а	тя	отишла	да	търси		Славето.	Намерила	го	и		се	скрили,	
Енислав	при	баба	си	и	дядо	си,	а	секретарката		при	нейните	баба	и	дядо.	Обадила	се	в	
полицията	и	прочела	бележката.	Всъщност	била	осъществена	вече	координацията	между	двете	
полиции	–	в	София	и	в	родния	град	на	Рая.	

Рая	научи	от	полицията,	че	Железния	е	любовник	на	Яна.	Грабнал	същата	нощ	колата	на	Рая	и	
отишъл	в	Арбанаси.	Там	го	открила	полицията.	За	бандитите	нищо	не	научи,	но	те	останаха	без	
пари,	преводът	не	беше	извършен.	

След	около	шест	месеца	Тамич	се	обади	на	Рая:	

-Здравей,	Рая,	как	си?-	прозвуча	разваленият	български	на	Тамич	в	телефонната	слушалка.	

-Добре	съм	-	отговори	Рая,	но	тя	вече	знаеше	,че	„Мултиплекс“	са	в	играта.	Нямаше	доставка	на	
цигари.	

-Моля	те,	Рая,	искам	да	се	видим	-	помоли	Тамич.	

-Няма	проблем,	само	че	в	моя	град,	ако	дойдеш,	ще	се	видим	-	отговори	Рая.	

-Утре	тръгвам,	ще	бъда	сам	-	потвърди	Тамич.	

Рая	предупреди	охраната	си,	те	бяха	елитни	офицери,	знаеха	си	работата.	Тя	бе	уверена,	че	ще	
започне	следенето	на	Тамич	още	от	София.	

Тамич	пристигна		действително	сам.	Поиска	да	обядват	някъде	извън	офиса.	Рая	погледна	един	
от	охранителите		си,	той	й	даде	знак	да	се	съгласи.	Тя	го	заведе	в	открито	заведение,	беше	
пролет	и	времето	беше	много	хубаво.	Разговорът	между	тях	не	вървеше,	макар	че	и	двамата	
бяха	приказливи	и	забавни.	Тамич	поръча,	но	не	хапна	нищо	и	започна:	
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-Рая,	ти	сигурно	си	разбрала	всичко.	Ние	нямахме	пари,	искахме	да	задържим	парите	ти,	без	да	
внасяме	цигарите,	просто	да	ни	бъдат	първоначален	голям	капитал.	Проверихме	по	наши	
пътища,	че	ти	имаш	още	пари.	Яна	предложи	този	план,	за	да	върнем	парите	на	клиентите.	Ние	
се	съгласихме	и	всичко	беше	организирано,		но	аз	не	се	чувствам	добре.	Теглих	малко		заем	и	
моите	пари,	събрах	сумата		и	дойдох	да	ти	я		върна,	но	не	от	името	на	фирмата	,	а	от	мое	име.	
Ето	ти	този	чек.	

Рая	отмаляла	попита:	

-Как	се	справихте	с	агентите	от	„Шипка“	?	

-Ех,	Рая,	подробности,	минало,	заминало.	

Тя	го	слушаше	внимателно	и	нищо	не	продума.	Помисли	с	дълбока	мъка:	„Минало,	заминало	
за	тебе…“	.	Бавно	стана	от	стола		и		предложи	да	отидат	заедно	в	банката,	за	да	проверят	чека.	
Вървяха	и	мълчаха.	Чекът	беше	валиден.	

Рая	се	сбогува		с	Тамич		с		непризната	благодарност		и		с	дълбока	болка,	която	ще	остане	в	нея,	
закътана	някъде	в	душата	й.	

	След	години		Рая	научи,	че	Гошката	е	бил	осъден	за	нещо	друго	и	се	е	обесил	в	затвора.	Румен	
е	бил	удушен	с	възглавница	от	незнаен	враг.	Срещна	Яна	случайно	в	казино.	Тя	беше	полудяла,	
психически	дерайлирала.	Тамич	се	е	изселил	в	Европа,	а	за	другите	и	досега	не	знае	нищо	и	не	
иска	да	знае.		

Все	пак	нямаше	повече	следствия,	нямаше	съд,	пълно	затъмнение,	въпреки	че	това	беше	
първото	отвличане	в	демократичната	ни	страна.	

Рая	често	си	спомняше	и	в		тези	моменти			угасяха		вродените	й	звездички	в	очите,	погледът	й		
потъмняваше.	Ще	носи	докрая	на	живота	си	белега	от	забитото	стъкло	в	свода	на	крака	си.		

Все	пак	тази	история	има	добра	страна,	Рая	никога	не	се	довери	на	никого,	срина	се	доверието	
й	към	агентите	от	„Шипка“,	прекъсна	връзка	с	тях.	После	в	годините	винаги	приемаше	всичко	
със	съмнение,	не	че	е	била		опазена,	но	това,	което	изживя	в	бъдещите	си	години,	не	беше	
само	от	наивност,	а	от	безсмислената	й	борба,	мерейки	своята	сила.	
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																																																																							Шеста	глава		

																																																																					МУЗИКАНТЪТ	

Новото	време	и	животът	в	него	беше	изпълнен	с	предизвикателства	и	безброй	възможности.	
Треска,	която	тресеше	всеки	с	малко	повече	самочувствие,	бързаха	смело	без	да	се	огледат	
спокойно,	без	да	преценяват	посоката,	накъде	да	тръгнат.	Всеки	искаше	да	върти	бизнес,	без	
знания	и	опит,	просто	да	бъде	важен	и	разполага,	ако	е	възможно	с	всичките	пари	на	света.	
„Видяла	жабата,	че	конят	го	подковават	и	тя	си	вдигнала	крака	да	си	сложи	подкова“,	но	тази	
подкова	ще	й	откъсне	крака	и	втори	шанс	няма	да	има		отново	да	бъде	скоклива,	а	ще	се	влачи	
по	корем.	

Такъв	ще	бъде		моят	разказ	за	музиканта.	Обаятелен,	едър	мъж	с	огромно	самочувствие,	
разглезен	от	миналата	власт,	отворен	за	всеки	и	по	всяко	време,	женкар	и	пияч.	Свиреше	на	
битов	инструмент,	незавършил	даже	средно	образование,	в	душата	си	наистина	имаше	
подчертан	търговски	нюх,	продаваше	евтино	таланта	на	колегите	си	и	печелеше	на	техен	гръб	
преди	новото	време.	

Още	първата	година	на	влязлата	в	страната	пазарна	икономика	с	нови		правила,	музикантът	
завъртя	бизнес,		придаваше	си	важност,	като	че	ли	от	него	зависеше	целият	подем	на	
държавата.	Започна	с	търговия	–	торове,	препарати,	петрол	и	всичко	останало	даже	и	
продажба	на	жени.		Ходеше	всеки	ден	с	вратовръзка	и	бяла	риза,	костюм,	както	си	му	е	редът		
и	както	му	прилича	на	един	мъж,	занимаващ	се	с	бизнес.	Имаше	подчинени	само	че	той	не	
беше	усвоил	даже	протокола	в	отношенията	си	с	тях.	Караше	я	по	селски,	уж	по	приятелски,	но	
ги	мачкаше	безжалостно.	Една-две	години	се	прочу,	защото	умееше	да	си	прави	реклами	с	
подчертано	си	самочувствие		на	много	силен	и	богат,	весел	и	безгрижен,	или	защото	беше	
комплексар,	не	се	знае.	Говореше	повече,	пиеше	много	повече,	спеше	с	различни		жени,	които	
бяха	леко	тунинговани	-	с	къси,	прозрачни	тоалети	и	тънки	токчета,	но	пък	след	бутилка	уиски	с	
тях		се	държеше	като	животно,	но	те	си	казваха:		„За	сметка	на	това,	плаща,	като	хората“.		Рая	
беше	чувала	за		тези	филми,	ставал	много		агресивен,	карал	ги	е		да	стоят	прави	до	него	с	
вдигната	ръка	и	отворена	длан,	а	той		си	тръскал	пепелта	от	цигарата	в	ръката	им,	биел	ги		
безжалостно,		никога	не	се	е	притеснявал	от	присъстващата	публика,	заповядвал	им		да	
задоволяват	орално	мъжките	му	потребности	пред	всички.	По-приличен	беше,	когато	е	
трезвен,	умееше	да	завърти	всеки,	напълно	социализиран	и	хитър.			

Той	уважаваше	Рая,		два-три	пъти	са	били	заедно	някъде	случайно,	попаднали	в	една	
компания,	пред	нея	пиеше	долу-горе	с	мярка,	въздържаше	се	някак	си,	не	се	лигавеше,	не	само	
като	жена,	но	и	като	бизнес	дама,	често	казваше:	“Аз	признавам	само	две	жени	–	Рая	и	моята	
майка“.	Уважаваше	много	Енислав	като	изключение,	с	него	се	държеше	добре,	не	се	опитваше	
да	го	тероризира,	като	всички	останали.	Най-вече	заради	таланта	му,	като	певец	и	музикант,	
заради	възпитанието,	а	и	Славето	не	пиеше	алкохол,	винаги		усмихнат,	с	много	чар.	

Понякога	можеше	да	се	разчита	на	него	за	услуги,	помагал	е,	но	пък	по	този	начин,	болното	му	
его	се	обаждаше:	„Дръж	и	тоя,	дръж	го	здраво!“	и	той	държеше	хората	зависими,	нужно	му	
беше	непрекъснато	ухажване,	всяка	секунда	да	му	напомнят,	че	е	„велик“.	Все	пак	не	може	да	
не	се	признаят	някакви	успехи	в	бизнеса,	няма	значение,	че	харчеше	с	пълни	шепи	пари	само	
от	кредити.	
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Рая	беше	навършила	една	година	стаж	в	бизнеса.	За	тази	годишнина,	тя	откри	новата	си	вила	и	
регистрира	събитието	с	голямо	парти.	Пак	този	ден,	тя	обяви,	че	вторият	ден	на	Коледа	ще	
бъде	ден	на	фирмата.	Правеше	големи	банкети	с	музика,	всички	членове	на	фирмата	
присъстваха	на	вилата,	а	купонът	продължаваше	повече	от	двадесет	и	четири	часа.	Всеки	
идваше,	както	намери	за	добре,	със	съпруг	или	със	съпруга,	с	приятелка	или	приятел,	но	май		
всички	предпочитаха	да	бъдат	сами.	Отпускаха	се	и	се	веселяха	на	макс.	

Тази	година	беше	второто	парти	и	пак	на	втория	ден	на	Коледа,	и	пак	се	забавляваше	
стегнатият	колектив	от	фирмата.	Танцуваха,	пееха,	спореха	помежду	си,	ядяха	и	пиеха	кой	
колкото	му	душа	иска	като	истинско	семейство.	

След	един	ден	и	една	нощ	всички	се	прибираха	доволни.	Рая	и	Славето	останаха	сами	на	
вилата,	още	няколко	дни,	да	си	починат.	Там	беше	много	хубаво,		райска	природа,	божествена	
тишина,	а	въздухът	чист	и	кристален,	имаше	доказателства,	че	тече	въздушна	баня,	която	е	
отлична	за	здравето.		

Към	обяд	Рая	излезе	на	разходка	в	гората.	Компания	й	правеше	Джек	-	немската	й	овчарка,	
верен	приятел,	тичаше	пред	нея,	след	нея,	наостряше	уши,	ловеше	всеки	шум.	Рая	вървя	дълго	
в	гората,	около	четири-пет	часа.	Земята	беше	заскрежена,	но	пък	беше	тихо,	а	слънцето	грееше	
студено,	но	все	пак	светеше	небето,	ясно	и	много	високо.	Дърветата	стърчаха	черни	и	оголени,	
от	време	на	време	ще	се	чуваше	прегракналият	глас	на	сврака	или	ще	прехвръкне	някой	черен	
гарван,	или	пък	шум	от	диво	животно,	подплашено	от	присъствието	на	Рая	и	Джек.	Вилата	
беше	единствена	в	ловния	резерват,	поддържан	от	Горското	стопанство.	В	него	живееха	
глигани,	елени,	сърни,	чакали,	лисици,	даже	веднъж	едно	малко	сърненце	се	беше	загубило.	
Намери	го	горският	надзирател	и	го	донесе	на	вилата.	Рая	се	разпореди	и		там		с	много	грижи	
го	отгледаха,	почти	цяла	година.	Всички		му	се	радваха,	като	малко	дете,	после	го	пуснаха	на	
воля	в	гората.	

Рая	подтичваше,	беше	й	леко	и	се	чувстваше	прекрасно.	Това	беше	нейното	щастие,	сред	
горската	тишина,	сама	със	себе	си.	Безкрайно	обичаше	природата	и	това	я	зареждаше	с	нова	и	
чиста	енергия.	Понякога	изкарваше		Живка	-	арабския	си,	бял	кон	на	черни	петна,	яздеше	
отлично,	но	той	беше	много	темпераментен,	дързък,	уморяваше	Рая	с	характера	си	и	тя	не	
можеше	така	свободно	и	дълго	да	се	радва	на	земните	хубости,	макар	че		й	се	възхищаваше.	
Предпочиташе	разходките	й	да	бъдат	спокойни	и	дълги.	За	Рая	нямаше	по-хубаво	място	в	света	
от	гората	на	нейната	вила.	

Върна	се	надвечер	във	вилата,	доволна	от	деня.	Преоблече	се	и	влезе	в	заведението,	седна	до	
камината,	а	тя	гореше	с	ярък	и	красив	пламък,	който	си	играеше.	Дървата	пукаха	в	жаравата	и	
разнасяха	в	цялото	помещение	топлина,	която	галеше	телата.		Любимото	място	през	зимните	
вечери	за	Рая.	Можеше	с	часове	да	седи	до	камината,	да	си	прави	мислено		планове	за	
утрешния	ден	и	анализи	за	вчерашния	ден.	

Славето	играеше	на	билярд	със	сервитьора.	Поздрави	майка	си	радостно	и	спря	играта.	Той	
седна	до	Рая	и	поръча	два	билкови	чая	с	пчелен	мед	и	лимон	–	любимото	питие	на	Рая.	Той	
беше	духовит	човек,	разказваше	весели	истории,	Рая	се	смееше	с	глас.	В	един	момент	Енджи	се	
обърна	към	майка	си	с	по-сериозен	тон:	
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-Маман,	имам	нещо	да	ти	казвам.	Преди	няколко	дни	се	видях	с	музиканта.	Той	ме	покани	при	
него	и	аз	отидох.	Май	сериозно	е	закъсал,	много	сериозно.	Дълго	говорихме	и	той	много	ме	
моли,	да	го	вземеш	във	фирмата	заедно	с	хората	му,	да	работят	при	тебе.	Имал		задължения	
към	някаква	банка,	които	отдавна	са	били	просрочени.	Иска	да	му	платиш	дълга,	а	пък	той	ще	
ти	даде	камионите	си	за	петрол,	които	са	нови.	Какво	ще	кажеш?	Всъщност,	помисли	си	първо,	
после	ще	ми	кажеш.	

Рая	се	замисли	и	каза:	

-А	ти,	обеща	ли	му,	чедо?	

-Обещах	му	да	говоря	с	тебе,	ама	го		съжалявам,	доста	е	зле.	

-Добре,	ще	си	помисля	и	ще	ти	кажа	–	отговори	Рая.	

-Само	че,	майче,	аз	обещах	веднага	след	Нова	година	да	му	дам	отговор.	

-Обещавам,	че	ще	ти	кажа	съвсем	скоро.	

На	другия	ден,	на	обедната	трапеза	Рая	каза	на	Славето:	

-По	вчерашния	въпрос,	по	който	говорихме,	имам	отговор	и	той	е,	че	давам	съгласието	си.	
Първият	работен	ден	го	доведи	при	мене.	Разбира	се,	трябва	да	поговорим	и	да	уточним	
детайлите.	

Рая	усещаше,	че	синът	й	е	дал	надежда	на	музиканта.	Тя	никога		не	можеше	да	отиде	против	
сина	си,	тя	му	вярваше,	пък	й	си	струваше,	привлекателно	предложението	-	за	камионите.		
Работеше	с	петролни	продукти,	но	нямаше	още	транспорт,	а	ползваше	такива	под	наем.	

Казано-сторено.	Още	първия	работен	ден	Енджи	доведе	музиканта	при	майка	си.	Говориха	
дълго	и	уточниха	всички	детайли.	Уточниха	цената	на	двата	камиона	и	Рая	се	разпореди	на	
другия	ден	парите	да	бъдат	преведени	по	сметка,	която	музикантът	посочи.	Музикантът	беше	
много	доволен	и	дълго	благодари	-	първо	на	Славето,	след	това	и	на	Рая,	едва	ли	не,		го	
спасяват	от	най-голямото	му	бедствие.		

А	на	следващия	ден	всички	от	фирмата	на	музиканта	се	явиха	на	работа	в	офиса	на	Рая.	Тя	ги	
разпредели	по	отделите,	пожела	им	лека	и	успешна	работа,	а	на	него	му	даде	самостоятелен	
кабинет,	да	не	се	чувства	унизен,	все	пак	е	бил	бизнесмен.	Рая	не	хареса	много	новите	хора,	но	
беше	обещала	и	държеше	на	думата	си,	както	и	да	е	…	Окапаха	още	първия	месец,	всички	се	
издъниха	и	бяха	освободени	с	изключение	на	трима	мъже	и,	разбира	се,	музикантът.	Той	не	
беше	прехвърлил	още	возилата	документално	на	фирмите	на	Рая,	макар	че	тя	често	му	
напомняше.	Минаха	цели	три-четири	месеца,	присъствието	му	се	усещаше,	той	се	стараеше	да	
бъде	уж	дисциплиниран	и	изпълнителен,	но	„Вълкът	козината	си	мени,	но	нрава	не	„	,	в	нашия	
случай	е	точно	така,	в	офиса	се	чувстваше	напрежение	и	недоверие.	Дойде	пролетта	и	
музикантът	поиска	отпуска,	за	да	отиде	на	почивка.	Рая	на	драго	сърце	му	подписа	молбата	и	
той	замина	в	Родопите	да	почива.		

На	третия	ден	от	неговото	заминаване	камионите	не	се	върнаха	от	петролната	рафинерия,	
незнайно	защо,	без	причина	и	без	обяснения,	без	известие.	В	търговския	отдел	бяха	всички	
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разтревожени,	уведомиха	Рая,		нещо	в	слънчевия	сплит	я	прониза,	стомахът	й	се	сви.	Знаеше,	
че	камионите	все	още	се	водят	на	името	на	фирмата	на	музиканта.	Хвърчаха	телефони,	изпрати	
хора	да	намерят	камионите,	нищо,	сякаш	бяха	потънали.	Загубиха	цели	три-четири	дни.	Рая	не	
искаше	да	замесва	полицията,	тя	беше	убедена,	че	това	е	дело	на	музиканта.	Реши,	тя,	самата	
да	тръгне,	ще	ги	намери.	Беше	в	кабинета	си	и	се	подготвяше	за	път.	Валя	влезе,	като	вихър	и	
бързо	й	каза:	

-Госпожо,	Митко	е	тука,		иска	да	говори	с	вас.	

Митко	беше	титулярният	шофьор	на	единия	от	камионите,	в	този	момент,	той		се	оказа	един-
единствен	свестен	човек	от	хората	на	музиканта.	

-Веднага	да	влезе!	–	Рая	скочи	и	сама	отиде	да	го	посрещне.	Митко	беше	много	притеснен,	
разтревожен	и	уплашен,	изглеждаше	уморен	и	блед:	

-Госпожо,	дойдох	при	вас,	за	да	ви	кажа	истината.	Не	мога	да	живея	в	лъжа	и	измами,	но	ви	
моля,	нека	разговорът	да	си	остане	между	нас,	в	пълна	дискретност,	защото	знаете,	че	онзи	е	
луд,	способен	е	да	убие.	Аз	го	познавам	по-добре	от	вас.	

-Не	се	притеснявай,	седни,	успокой	се,	разкажи	ми	всичко.	Обещавам	ти,	никой	никога	няма	да	
научи	истината.	-	предразполагаше	го	Рая.	

Митко	седна,	Рая	не	бързаше	с	въпросите	си.	Поръча	му	чаша	вода	и	кафе,	той	се	поотпусна	и	
сам	започна	да	говори.	

-Госпожо,	като	ни	пратихте,	напълнихме	камионите	без	да	чакаме,	но		там	ни	чакаше	Иванов,	
заедно	с	Краси	–	Иванов	и	Краси	бяха	от	хората	на	музиканта.	Рая	там	беше	сбъркала,	взе	ги	за	
свестни	и	опитни.		-Разпоредиха	се	на	мен	и	Тошко	да	дръпнем	колите	на	друго	място,	с	една	
дума	ги	скриха	в	един	двор	и	вие	да	отидете	няма	да	ги	намерите.	Целта	е	да	бъдат	продадени	
на	друг,	а	вие,	че	сте	дали	пари,	не	е	важно,	да	пиете	една	студена	вода.	

-	Мите,	можеш	ли	да	ми	кажеш	къде	точно	са	спрени	камионите?	–	Рая	потреперваше	от	гняв,	
но	попита	уж	спокойно,	умееше	да	пази	самообладание	–	И	да	те	попитам	ключа	за	камиона	у	
тебе	ли	е	?	

-Мога,	госпожо,	но	се	страхувам.	Да,	ключът	е	у	мене	и	на	другия	камион	ключа	остана	у	Тошко.	
Той	отиде	да	спи	в	нашата	квартира,	пък	аз	казах,	че	отивам	на	гости		у	приятел	в	Бургас	и	ето	
направо	си	дойдох,	за	да	ви	кажа	всичко.	Докога	ще	ни	държат	там,	не	се	знае.	

-Не	се	страхувай,	тази	нощ	ще	тръгнем	заедно,	ти	ще	ми	покажеш	мястото	и	ще	се	покриеш.	Аз	
ще	се	разправям	с	тях		-	детективската	роля	на	Рая	й	приличаше,	но	тя	в	момента		се	чувстваше	
излъгана	и	унизена.	В	душата	си	се	радваше,	беше	благодарна	на	Митко,	който	работеше	при	
нея,	само	от	три	месеца,	постъпи	честно,	умее	да	си	пази	хляба.	Тя	му	благодари	сърдечно	и	
приятелски.	

Тръгнаха	към	един	часа	след	полунощ.	За	три	часа	бяха	в	Бургас,	по	тъмно.	Митко	показа	
мястото	и	камионите	на	Рая.	Бяха	скрити	в	един	изоставен	стопански	двор,	покрити	с	брезенти.	
Тя	беше	предвидила	всичко.	Минаха	през	служебната	квартира,	събудиха	Тошко	и	докато	се	
разсъмне,	камионите	бяха	на	сто	километра	от	Бургас.	Митко	и	Тошко,	припрени	и	уплашени,		
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запалиха	двата	камиона		и		веднага	тръгнаха.	Рая	пътуваше	с	Драго	след	тях,	пазеше	ги.	Тя	
трябваше	да	си	прибере	платените	камиони.	Същият	ден,	след	обяд,	вече	стигнали	в	града,	
повика		Иванов	и	Краси.	На	другия	ден,	те	се	явиха	при	нея,	освободи	ги	дисциплинарно		от	
работа,	обясненията	им	бяха	плоски,	всъщност,	те	повече	мълчаха.	От	фирмата	на	музиканта	
остана	на	работа	само	Митко	-	шофьорът	на	„Европата“	и	работи	повече	от	десет	години	във	
фирмите	на	Рая.	Тя	наистина	много	го	уважаваше,	но	и	той	беше	отличен	работник,	разумен	
човек,	тя		нямаше	за	какво	да	му	направи	бележка.	

Оставаше	й	разговора	с	музиканта.	С	него	трябваше	да	си	реши	проблема	по	прехвърлянето	на	
колите.	Той	не	беше	в	града,	стана	й	съвсем	ясно,	че	това	беше	негова	игра	и	почивката	му	
служеше	за	камуфлаж.	Разпореди	се	на	Валя	да	го	открие	в	почивната	станция	и	да	го	
предупреди,	че	на	другия	ден	Рая	ще	мине	от	там	и	иска	да	го	види.	Валя	успя,	свърза	се,	
предупреди	го,	а	на	следващия	ден,	макар	и	събота,	Рая	тръгна	за	Родопите.	Не,	не	минаваше	
случайно	оттам,	целенасочено	пътуваше	за	там.		Беше	ядосана	и	гневна,	а	когато	е	такава,		
решаваше	бързо	и	смело,	просто	отсичаше,	без	колебания:	„Дай	с	ръцете	си,	после	иди	да	
търсиш	с	краката	си	-	мислеше	си	Рая	–	и	на	всичко	отгоре	ще	ми	правят	номера.	Нахалници!	
Спасяваш	ги	от	задължения,	даваш	им	хляб,	пък	те	ми	хапят	ръката,	искат	да	я	откъснат.	
Категорично	ще	реша	този	проблем,	видях	какво	струват,	мошеници!	“.		

Не	се	страхуваше	от	музиканта,	тя	го	презираше,	но	я	беше	яд,	че	не		беше	лоялен,	беше	я	яд,	
че	помага	на	човек,	който	не	заслужава	и	не	може	да	оцени	помощта	й.	

Тръгна	рано	сутринта,	по	пътя	караше	бързо,	искаше	да	стигне	час	по-скоро.		Беше	взела	
спортната	кола	на	Славето,	червеният,	красив,	мощен,	чисто	нов	“Додж-стелт“	,	а	за	другар	
беше	взела			племенника	си	Ванко,	не	искаше	да	се	разчува	много.	Стигна	в	Родопите	към	два	
часа	след	обяд.	Бързо	намери	почивната	станция.	Музикантът	я	чакаше,	при	срещата	им	
изглеждаше	малко	гузен	и	много	учтив	даже	се	зарадва,	като	ги	видя,	разбира	се,	преиграваше.	
На	Рая	й	беше	ясно,	но	си	траеше,	не	може	от	слизането	на	колата	и	да	започне,	възпитанието	й	
не	позволяваше.	Тя	си	имаше	нейна	тактика	и	не	й	изменяше.	Седнаха	в	едно	барче,	уж		да	се	
видят	и	да	си	поговорят.	Изпиха	по	едно	безалкохолно,	Рая	не	беше	започнала	още	деловия	
разговор	и	той	предложи:	

-Искаш	ли	да	оставим	Ванко	тука,	да	пази	колата,	а	ние	с	тебе		да	отидем	да	се	разберем,	като	
хората	на	друго	място?	Тука	не	е	удобно.	

Рая	се	огледа,	наистина	не	беше	удобно,	имаше	много	деца	с	майки,	неподходящо	място	и	
колата	не	искаше	да	разкарва	в	непознат	град.	Тя	веднага	се	съгласи,	не	искаше	да	губи	време,	
за	нея	беше	важно	да	се	разберат.	Изминала	седемстотин	километра,	изживя	тревога,	няма	да	
го	изпусне,	сега	е	моментът,	пък	и	той	изплю	камъчето,	почти	си	призна.	Рая	разбра,	че	знае	
всичко,		знае,	че	тя	е	прибрала	камионите.	„Много	важно,	нека	знае!	Така	улеснява	и	мене.“–	
мислеше	си	Рая.	Тръгнаха	с	неговата	кола.	Той	караше	стегнато,	не	след	дълго	излязоха	от	
градчето:	

-Ти	къде	караш,	какво	си	мислиш,	че	правиш?	Обърни	колата	да	седнем	някъде,	пък	може	и	в	
колата	да	поговорим	и	да	се	разберем.	Нямам	време,	ще	си	тръгвам	обратно!	–	троснато	му	
каза	Рая.	
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-Не	се	притеснявай,	ще	ти	покажа	една	забележителност,	сигурно	не	си	била	там,	ще	си	
поговорим	и	се	връщаме	-	отговори	спокойно	музикантът.	

-Коя	забележителност,	я	виж	колко	е	часът,	мина	пет,	кой	ще	ти	отвори	да	гледаш	
забележителности?	

-Няма	нужда	да	ни	отварят,	всичко	е	отвън.	Ходила	ли	си	на	„Асенова	крепост“?	

-Да,	много	отдавна,	сигурно	нищо	не	се	е	променило,	така,	че	няма	какво	да	гледам,	не	съм	на	
екскурзия.	Спирай		колата	и	да	говорим,	за	това,	за	което	съм	дошла.	Стига	си	го	увъртал!	–	
нервно	говореше	Рая.	

-Аз	зная	защо	си	дошла,	няма	нужда	да	се	обясняваме.	–	доста	по-уверено	й	отговори	
музикантът,	но	не	спря	колата.		

-Като	знаеш,	давай	да	се	уточним	и	толкова.	Какво	толкова	му	търсиш	специално	място?	Губиш	
ми	времето!	–	Рая	продължи	със	същия	тон.	

След	около	двеста-триста	метра,	след	остри	завои	се	озоваха	пред	„Асенова	крепост“.	Той	чак	
там		спря	колата	и	покани	Рая	да	слезе.	Тя	не	се	замисли,	беше	ядосана,	но	и	решена	веднага	
да	изчисти	проблемите	с	този	човек,	мобилизирана	и	стегната.	Несъзнателно	закрачи	с	него	
към	входа,	качиха	се	на	терасата	на	крепостта.		

-Тук	е	невъзможно	да	говорим,	мръкна	се,	слънцето	не	се	вижда,	да	се	връщаме	–	говореше	
Рая,	въпреки	че	я	привличаше	красотата.	

Гъстите	гори	на	Родопите	се	бяха	раззеленили,	разстлани	пред	погледа	й,	пълна	тишина,	жива	
душа	нямаше	наоколо.	Терасата	е	малка,	Рая	се	загледа	в	далечината,	вдишваше	кристалния	
въздух.	Беше	много	хубаво!	Леко	се	поотпусна,	затворила	очи,	искаше	да	почувства	необятната	
красота.	Изведнъж	почувства	тежестта	на	здравите	ръце	на	музиканта.		Стресна	се,	бързо	
отвори	очи,	усети	тежката	прегръдка.	Той	я	беше	сграбчил	през	цялата	снага,	така	че	тя	не	
можеше	да	мръдне,	заклещил	даже	ръцете	й.	

-Слушай,	искаш	ли	още	камионите	или	парите	си?	Нищо	няма	да	получиш,	там	долу	те	очакват,	
само	след	минута	ще	бъдеш	на	гости	на	всички	дяволи	–	злобно	говореше	музиканта	в	ухото	на	
Рая.		

Рая	се	уплаши,	сърцето	й	биеше,	като	лудо…	Тя	въобще	не	се	съмняваше,	той	можеше	да	я	
хвърли	в	пропастта.	Влачеше	я	като	сноп,	бавно	към	края	на	терасата.	Беше	безсилна	да	се	
бори.	Спря	на	ръба	на	терасата,	надвеси	Рая	над	пропастта,	тя		не	дишаше,	чувстваше,	че	
гърдите	й	всеки	миг	ще	се		пръснат,	задушаваше	се,	онемяла,	а	очите	й	широко	отворени,	
виждаше	пред	себе	си	зейналата	пропаст.	Рая	усещаше	смъртта	под	краката	си.	Само	едно	
леко	движение,	едно	дълбоко	вдишване		и	ще	полети	към	бездната.	Несъзнателно	усети	
едната	си	ръка	по-слабо	заклещена.		Рая	изви	бързо	ръката	си	и	го	хвана	здраво	за	колана	на	
панталона.	Нямаше	глас,	не	излизаше,	но	тихо	и	твърдо	промълви:	

-Хвърлиш	ли	ме	долу,	ще	повлека	и	тебе,	решавай!	
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Устните	й	залепнаха,	устата	й	пресъхна,	премаляваше,	силите	й	я	напускаха.	Гледаше	дълбоката	
пропаст,	друго	не	виждаше.	Нямаше	дъно,	пазвата	й	беше	огромна,		синееше	от	дълбината,	
невидяла	слънцето	даже,	неговите	лъчи	не	можеха	да	я	стигнат.		Рая	усети,	че	там	е	краят	на	
живота	й,	мъничка	надежда	светваше	пред	нея,		все	пак	той	ще	се	уплаши	за	себе	си	и	ще	я	
пожали.	А	тъмното	падаше	с	невероятна	бързина.	Почти	не	се	виждаше	-	сумрак.	

Рая		висеше	над	пропастта,	само	токчетата		на	обувките	й	бяха	забити	в	твърдата	земя.	Чу	се	
тропот	на	отронен	камък,	удряше	се	в	скалата,	падаше	надолу,	но	не	се	чу	да	падне	в	бездната,	
дълбокото	беше	задушило	неговия	последен	трясък.	

Рая	не	знаеше	колко	време	е	седяла	така,	заклещена	и	висяща	над	пропастта.	Ръката	й	сякаш	се	
беше	сраснала	с	колана	на	музиканта,	не	чувстваше	нищо,		всеки	дъх	й	се	струваше	последен,	в	
този	миг	опасността	беше	реалност.	Животът	й	зависеше	само	едно	движение,	едно	леко	
побутване	или	поклащане.	

-Хитра	си,	майка	ти…,	както	винаги,	пусни	си	ръката	от	колана	ми,	

чуваш	ли!	–	изрева	музикантът.	

-Не	мога,	не	мога…	няма..	

-	Пускай,	ще	те	хвърля	долу,	никой	няма	да	те	намери,	никой	никога	и	край,	майка	ти…,	гадна	
кучка!	

-Не	забравяй,	че	Ванко	е	свидетел,	пък	и	ти	ще	полетиш	с	мене	надолу.	

-Лесна	работа	Ванко,	ще	се	оправя	с	него	-	сигурно	си	мислеше	и	него	да	ликвидира.	

Каква	сила	трябва	да	има	човек,	за	да	води	преговори,	висящ	над	бездна	–	дяволска	или	
всички	светли	сили	да	бъдат	с	него!	Какво	сърце	трябва	да	има	човек,	да	усеща,	че	всеки	миг	е	
последен.	

Музикантът	не	можеше	да	се	бори	с	Рая,	едно	грешно	движение	само	и	двамата	щяха	да	
полетят,	бяха	на	ръба	на	пропастта,	нямаше	възможност	да	се	освободи	от	ръката	й.	Господ	й	
беше	помогнал,	той	й	подсказа,	тя	не	можеше	да	мисли	в	този	момент.		

Похитителят	леко	се	олюля,		с	едно	движение		и	силен	тласък	я	дръпна	назад.		Вкопчената	й	
ръка	изпусна	колана.		Пусна	я	като	ненужна	торба,	тя	падна	по	гръб,	изохка	от	болка	и	
неописуем	страх,		все	още	не	можеше	да	прецени	накъде	пада	–	миг,	пълен	с	ужас.	Рая	усети	
под	себе	си	твърдата	земя,	скочи	като	подплашена	кошута		и	хукна	към	колата.	Не	можеше	да	
реагира	адекватно,	тя	търсеше	спасение,	макар	и	в	грешна	посока,	но	пък	друга	нямаше.	От	
нищото,		почти	в	тъмното	изскочиха	фарове	на	кола.	Младо	момче	спря,	излезе	от	колата		и	
попита:	

-Имате	ли	нужда	от	помощ?	

Рая	бързо,	на	пресекулки,	през	плач	отговори:	

-Да,	заведете	ме	в	града.	
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-Качвайте	се	-	покани	я	момчето,	но	музикантът	се	обади	съвсем	спокойно,	все	едно	нищо	не	
беше	се	случило,	пристъпвайки	бавно	към	колата	си	с	ръце	в	джобовите	си	на	панталона.	

-Аз	ще	те	закарам,	Рая	–	обади	се	музикантът.	

Рая	се	обърна	към	непознатото	момче.	

-Моля	ви,	запомнете	този	номер	на	колата,	аз	ще	запомня	вашия	–	защо	го	каза	и	тя	не	знае.	Та	
момчето	не	я	познава,	леко	осветена	от	фаровете,	но	пък	разбра,	че	има	сериозен	проблем,	не	
си	тръгна	преди	тях.	

Рая,	треперейки	се	качи	в	колата	на	музиканта,	уплашена	и	отвратена,	осъзнавайки,	че	няма	
друг	изход,	а	момчето	кара	след	тях	до	града.	Кой	беше,	кой	ли	го	беше	пратил	в	този	час,	
сякаш	дошъл	само	за	да	я	спаси,	иначе	кой	знае	какво	щеше	да	се	случи.	

Рая	искаше	да	пие	вода,	гадеше	й	се,	но	мълчеше,	не	промълви,	дишаше	дълбоко	и	учестено.	
Музикантът	също	не	продума.	Преди	да	стигнат	до	мястото,	където	ги	чакаше	Ванко,	
музикантът	спря	колата	и	я	попита:	

-Какво	искаш	от	мене?	

-	Нищо	не	искам,	само	една	фактура	за	камионите,	описани	надлежно,	нищо	друго!	-	с	много	
твърд	и	тих	глас	му	отговори	Рая.	

-Е-е	,	това	ли	било,	лесна	работа.	В	понеделник	ще	имаш	фактурата	на	бюрото	си.	Обещавам!	–	
говореше	весело	и	нахално,	сякаш	нищо	не	се	е	случило,	типично	за	него.	-	Ще	разкажеш	ли	на	
някого	за	нашата	разходка?	–	в	гласа	му	имаше	подчертани	нотки	на	гняв	и	безсилие.	

-На	никого!	–	отговори	Рая,	все	така	тихо.	

-Няма	ли	да	се	оплачеш	в	полицията?	

-Не!	Чакам	фактурата	–	Рая	събра	сили,	стана	и	тръшна	вратата	на	колата	след	себе	си.	Загуби	
се	в	тъмното,	олюлявайки	се	леко,	тя	беше	близо	до	Ванко,	а	той	я	чакаше,	застанал	пред	
колата.	

-Лелче,	идваш	ли?	Много	се	забавихте	–	тревожно	я	попита	Ванко.	

-Не	се	притеснявай,	всичко	е	наред!	–	Рая	отговори	много	твърдо.	

Веднага	се	метна	в	колата,	Ванко	и	той,	пришпориха	за	родния	си	град	през	нощта.	Рая	караше	
бързо,	но	гледката	пред	нея	беше	жива,	на	моменти	пред	себе	си	виждаше		посинялата	
пропаст,	тръскаше	глава,	за	да	прогони	страшната	картина	от	очите	си.	Не	можеше	да	мисли,	
беше	добър	шофьор	и	караше	механично,	по	заучени	правила.	През	целия	път	мълчеше,	Ванко	
и	той	мълчеше,	усетил	нередното.	Познаваше	я	добре,	когато	е	ядосана	много	или	
разтревожена,	не	искаше	никой	да	й	говори.	Чак	след	два-три	часа	Рая	спря	колата	да	си	
починат	на	едно	крайпътно	заведение	и	проговори	за		съвсем	отвлечени	неща.	

Прибраха	се	същата	нощ.	Рая	се	беше	окопитила	и	още	повече	се	гневеше.	Правеше	си	други	
планове,	ако	не	получи	фактурата.	Чудо,	голямо	чудо!	В	понеделник	наистина	фактурата	й	
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беше	предадена,	напълно	истинска	и	точна.	Рая	предаде	документа	в	счетоводството	и	на	
адвоката	си,	който	без	трудности	узакони	возилата.	

Рая	не	искаше	да	чува	и	да	мисли	за	музиканта.	Тя	беше	такъв	човек,	не	можеше	да	мрази,	не	
познаваше	това	чувство,	но		пък		такава	личност	й	ставаше		безразлична,	все	едно,	че	не	го	
познава,	все	едно,	че	беше	мъртвец.	Живееха	в	един	град,	но	Рая	никога	не	спомена	за	него	и	
не	искаше	да	чуе	за	него.	

Минаха	четири-пет	години,	Рая	караше	чудесен	джип	„Чероки“.	Пътуваше	за	Варна,	точно	
преди	Коледа.	С	нея	бяха	главната	й	счетоводителка	и	техникът		по	строителство,		а	Митко	този	
ден	й	беше	шофьор.	Пътуваха	по	работа.	Енислав	учеше	във	варненски	университет	и	щеше	да	
се	връща	в	новогодишна	ваканция.	Всичко	беше	организирано.	Оставиха	колата	в	центъра	на	
Варна,	на	платен	паркинг.	След	около	час	джипът	беше	изчезнал,	потънал	в	земята.	Полиция,	
тревога,	как	така,	кой…	За	първи	път	беше	открадната	кола	на	Рая,	групировките	я	познаваха,	а	
ако	не	я	познаваха,	бяха	чували	за	нея.	Тя	позвъни	на	варненските	босове.	Всички	дойдоха	с	
уважение	и	се	срещнаха	с	Рая.	Тя	искаше	да	провери	дали	не	е	станала	грешка	и	случайно	
някой	от	техните	хора	да	е	откраднал	джипа.	Всички	отрекоха	и	обещаха,	ако	разберат	нещо,	
ще	се	обадят.		Рая	благодари,	разбра,	че	те	нямат	пръст	в	това.	Прибраха	се	обратно	с		колата	
на	Енджи.	След	една	седмица,	в	навечерието	на	Нова	година,	случаен	познат	се	обади	на	Рая,	
който	тя		не	си	спомняше	даже.	Колата	е	намерена,	но	ще	трябва	да	плати	солидна	сума.	Рая	се	
съгласи	и	отиде	пак	с	хора	до	Варна	да	си	вземе	джипа.		И	там	едно	чакане	-	цели	петнадесет	
часа,	една	тревога,	едно	притеснение,	едни	пазарлъци	-	толкова,	не	толкова	пари,	едно	
заплашване,	пък		да	не	се	разчуе,	да	не	научи	полицията.		В	полунощ	ги	заведоха	извън	града	и	
от	една	гора	изкараха	джипа.	Разбира	се,	всичко	оставено	в	него,	го	нямаше	и	след	
предаването	на	огромните	пари,	Рая	получи	колата	си.	Пътуваха	посред	нощ,	цели	осем	часа,	
само	сто	и	тридесет	и	пет	километра.	Зимен	ден,	мъгла,		лед	по	пътя,	стъпи	ли	човек,	не	може	
да	задържи	двата	си	крака	един	до	друг.	Много	опасно	време,	пък	напрежението	и	страховете	
не	ги	отчитаха.	Славето	беше	отличен	шофьор,	той	караше	джипа.	Прибраха	се	срещу	Нова	
година,	страшно	празненство	си	стъкмиха,	няма	що	-	заспаха	и	се	събудиха	на	втория	ден	от	
Новата	година.	

Рая	и	Славето	преглътнаха	и	това.	Всяко	чудо	за	три	дни.	Разбраха	долу-горе	кой	беше	
откраднал	джипа	им,	но	не	знаеха	кой	беше	създал	организацията.	

След	няколко	месеца	Митко	поиска	разговор	с	Рая,	таен	разговор		да	бъде,		след	работно	
време.	Рая	го	покани	в	дома	си.	Той	беше	много	притеснен	и	уплашен,	докато	влезе	и	още	в	
коридора,	прав	до	вратата,		започна	да	говори,	сякаш	не	можеше	да	задържи	думите	си:	

-Госпожо,	пак	дойдох	като	едно	време,		да	ви	кажа,	че	музикантът	и	еди-кой	си	организираха	
кражбата	на	джипа.	Нямаха	пари	за	Нова	година,	трябваше	от	вас	да		вземат.	Заплашиха	ме	и	
аз	оставих	джипа	отключен.		Още	нещо	да	ви	кажа,	парите,	които	изчезнаха	от	мене,	когато	ме	
пратихте	за	стока,	той	ме	натисна	и	ги	взе,	всичките	пет	хиляди	лева.	Тогава	не	ви	казах,	не	са	
откраднати	от	случен	човек.	Искайте	от	мен,	каквото	ще,	но	аз	имам	вина,	че	не	ви	казах	
веднага,	но	сега	дойдох	ви	кажа	истината.	

Митко	говореше	на	един	дъх,	без	да	спре	и	без	Рая	да	го	попита,	тя	само		го		слушаше,	беше		
пребледняла,		отговори	с	тих,		сериозен	тон:	
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-Благодаря	ти	за	информацията.	Няма	какво	да	говорим	повече,	просто	утре	си	подай	молбата	
за	напускане,	не	искам	да	те	освободя	дисциплинарно.	Довиждане!		

	Митко	излезе	мълчаливо,	попарен	като	от	слана,	нито	дума,	може	би	очакваше	Рая	пак	да	му	
прости.	Може	би	се		страхуваше,	тя	да	не	научи	от	някого,	за	това	беше	дошъл,	а	може	да	не	го	
е	оставила	на	спокойствие	гузната	му	съвест.	Рая	затвори	след	него	вратата	и	мислено	си	каза:	„	
Не	може	да	бъде	друго,	аз	също	имам	вина,	не	биваше	да	вярвам	на	Митко	до	край.	Той	е	
зависим	от	музиканта.	Давал	му	е		пълна	информация		по	всяко	време,	иначе	никога	нямаше	да	
може	да	ми	създаде	проблеми.	Ясно!“.	

Рая	се	опита	да	забрави	всичко,	умееше	го	това,	не	живееше	с	миналото,	пращаше	тревогите,	
разочарованията		и	страховете		си	дълбоко	в	душата	си,	заключваше	ги	и	изхвърляше	ключето.	
Там	да	си	седят,	без	простор,	не	се	ветрееха	в	душата	й,	не	разрешаваше	на	сърцето	си	да	се	
затлачи.	

Минаха	още	няколко	години,	музикантът	беше	напълно	разорен.	Разболя	се	неизличимо	от	
болест,	която	показваше	разгулния	му	живот,		макар	още	много	млад,	около	четиридесет	и	пет		
годишен.	Умря	в	пълна	агония,	с	отрязани	крака,	самотен	и	изоставен	от	всички	даже	от	
семейството	си.	Само	старата	му	майка	беше	до	него,	само	тя	го	оплакваше.	Беше	го	родила	и	
вероятно	го	е		отгледала	с	любов,	опитала	се	е	да	смени	сърцето	му	със	сърце	на	музикант,	
което	се	раздава	за	щастието	на	другите,	но	…	

Може	би	е	изгорил	души,	които	го	бяха	прокълнали,	вероятно	не	са	малко…	Може	би	е	истина	
максимата,	че	както	живеем,	така	си	отиваме.	
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																																																																				Седма	глава	

																																																																				ВИЕЛИЦАТА	

									В	Добруджа	зимите	са	големи.	Като	задуха	оня	северняк,	няма	кой	да	го	спре,	всичко,	
което	носи	на	гърба	си,	го	разтоварва		по	равната	земя.	Трупа,	трупа,	сякаш	събрал	отвсякъде	
снега,	за	да	зарине	къщи,	посеви		само	комините,	бълващи	синия	дим		и	голите	клони	на	
дърветата	се	издигат	над	него.	

Рая	си	спомня	големите	преспи	от	дете.	Баща	й	ставаше	много	рано,	за	да	направи	пътеки	от	
вратата		до	портата,	после	продължаваше	с	други	мъже	по	улиците,	за	да	могат	децата	да	
отидат	на	училище	и	животните	да	стигнат	до	селската	чешма.	Пътеките	бяха	тесни,	колкото	да	
мине	един	човек,	когато	се	срещнеха	двама,	отстъпваха	в	снега,	а	гумените	ботушки	се	пълнеха	
със	сняг.	Всичко	е	бяло	и	чисто,	само	кучетата	тук-там	правеха	жълти	петна	върху	бялата	
покривка.	

Но	това	беше	отдавна,	времето	се	промени	и	пак	има	зими,	но	не	толкова	големи	и	не	толкова	
дълги,	от	ноември,	та	чак	до	края	на	март.	

Рая	стана	бизнес	дама	в	края	на	1990	година,	още	в	първата	година	на	демокрацията,		не	беше	
мислила	много,	излезе	за	нея	интересна	ситуация	и	тя	веднага		реши	да	прави	частен	бизнес.		
Бързо	й	провървя,	може	би	късмета	на	начинаещия	или	защото	беше	упорита,	амбициозна	и	
смела,	няма	значение.	През	1992	година	беше	изпратена	от	Министерството	на	
промишлеността	да	завърши	бизнес	курс	в	Щатите,		завърна	се	със	златен	печат	на	дипломата	
си.	

Синът	й	тъкмо	беше	завършил	казарма,	той	служи	в	морските	части,	много	хубав	моряк.	
Времето	беше	неориентирано	и	той	не	знаеше	накъде	да	тръгне,	но	пък	беше	завършил	
музикално	училище,	отличен	певец	и	музикант.	Силно	момче,	обаятелно,	канеха	го	всяка	вечер	
по	банкети	да	ги	весели,	това	притесняваше	Рая.	Тя	се	страхуваше,	че	ще	го	изпусне.	

,От	Щатите		Рая	беше	поканила	професорите	си	на	гости	и	те	не	закъсняха,	месец	по-късно	вече	
бяха	при	нея	със	семействата	си.	Рая	организира	кратък	бизнес	курс	с	желаещи	от	цялата	
страна.	Още	в	там	Рая	реши,	че	Славето,	трябва	да	дойде	тук,	да	научи	добре	английски	език	и	
да	завърши	образованието	си.		

Всичко	беше	решено.	Рая	купи	самолетен	билет,	той	щеше	да	пътува	сам.			Полетът	на	Славето	
беше	от	София,	разбира	се,	на	осми	март	1993	година	след	обяд.		Вълнението	беше	голямо,	
както	за	него,	така	и	за	майка	му,	за	роднини,	за	близки.		

Неделя,	седми	март,	ден	за	пътуване	до	София	за	изпращането	на	Енислав.	Към	десет	часа	
преди	обяд,		личният	шофьор	на	Рая	спря	колата	пред	апартамента,	отличен	водач,		
съобразителен,		не	говореше	много,	с	малко	думи	казваше,	каквото	трябва,	казваше	се	Драган.	
Времето	беше	студено	и	облачно,	леко	прехвъркваше	ситен	сняг.	Докато	натоварят	багажа	и	
излязат	от	града,	снегът	се	засили,	асфалтът	побеля.	С	тях	пътуваше	и	Тина	-	служителка	във	
фирмата.	

Рая	имаше	много	развита	интуиция,	беше	леко	притеснена	от	времето.	
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-Драго,	не	ми	харесва	това	време,	ти	какво	мислиш?	–	обърна	се	Рая	към	шофьора	си.	

-	Ех,	госпожа,	колко	по-страшно	време	сме	минавали,	не	се	безпокой,	само	да	се	измъкнем	от	
окръга.	–	отговори	Драго.	

Но	Рая	беше	напрегната	и	следеше,	като	че	ли	всяка	снежинка,	която	пада.	

Снегът	ставаше	все	по-гъст	и	едър,	трупаше	за	минути,	спусна	се	снежна		завеса,	която	скри	
всичко	пред	очите	им.		Нямаше	движение,	неделен	ден,	а	и	никой	не	чистеше	пътя.	

След	около	двадесет	километра	следваше	лек	наклон,	снегът	закриваше	вече	главините	на	
колелата.	Драго	намали	и	спря	колата,	въздъхна	и	сигурно	наум	е	изпсувал.	Пред	тях	имаше	
два	големи	камиона	-	тирове,	които	бяха	закъсали	напречно	на	пътя.	Драго	се	опита	да	мине	
покрай	тях,	но	не	успя.	Рая	се	разпореди	веднага	да	обърне	колата	и	да	се	върнат.	Тя	се	
страхуваше	за	Славето,	никога	не	предприемаше	рискове	в	негово	присъствие.	

Драго	успя	много	трудно	да	обърне	колата,	не	беше	изминал	два	километра	и	край	-	колата	
спря	и	не	можа	повече	да	потегли,	снегът	закриваше	предницата	й.	

-Оставай	тука	колата,	не	се	мъчи	повече,	излизайте	от	нея	–	отсече	Рая,	ядосана	и	малко	
стресната.	

Наблизо	имаше	голяма	свинеферма,	хукнаха	към	нея.	Снегът	перкаше	безмилостно,	а	те	не	
бяха	подготвени	за	такава	зима,	все	пак	вече	е	март.	Стигнаха	до		опустялата	свинефермата,	на	
портала	имаше		една	стая	-	не	отоплена,	за	пазачи,	там	се	свряха,	но	пък	имаше	телефон,	който	
работеше.	Постояха	малко,	след	тях	започнаха	да	идват	и	други	закъсали	пътници,	събраха	се	
около	петнадесет	човека,	имаше	и	две	деца	-	братчета,	едното	от	тях	болно	от	диабет,		баща	им	
беше	с	тях.	

Рая	се	изнерви	от	седенето,	никой	не	минаваше	повече	по	пътя,	грабна	телефона	и	започна	да	
звъни	на	всички	служби,	отговорни	за	почистването	му.	Отсреща	нямаше	отговор,	неделна	
почивка	без	отговорност.	А	хората	бяха	уплашени,	тя	беше	най-авторитетното	лице	между	тях	и	
си	мислеха,	щом	тя	не	успя,	ние	въобще	не	можем	да	накараме	някой	да	дойде	да	ни	спаси.	
Рая	имаше	вила	в	гората,	не	беше	далече,	на	около	30	километра	оттук,	по-далече	от	града,	но	
пътя	към	нея	беше	равен,	само	едно	надолнище	и	един	баир,	пък	и	тези	хора	къде	да	ги	
остави,	те	се	надяваха	на	нея.		

Сети	се	за	горския	надзирател,	който	отговаряше	за	района	на	вилата	й.	

Той	беше	смел,	чак	луд,	по	прякор	Габара,	всички	така	го	знаеха.	Караше	руски	джип,	стар,	
боен,	безотказен.	Рая	звънна	на	домашния	му	телефон,	той	живееше	в	съседното	село	до	
вилата	й.		Жена	му	се	обади,	Рая	на	-	бързо	й	разказа		всичко,	обясни	й	къде	се	намират,	просто	
търсеше	помощ.	Жена	му	взе	всичко	присърце	даже	в	гласа	й	имаше	нотки	на	тревога.	Той	не	
можеше	да	откаже	на	Рая,	както	и	семейството	му,	тя	ги	посрещаше	като	най-близки	хора	на	
вилата.	Жена	му	месеше	специални	пити	за	Рая,	той	й	помагаше	със	съвети,	ловуваха	заедно,	
въобще	бяха	много	близки	приятели.	

След	половин	час	Рая	пак	звънна,	за	да	провери	какво	е	решил	да	прави.	Жена	му	потвърди,	че	
веднага	е	тръгнал.	Снегът	трупаше,	излезе	и	силен	вятър.	Виелицата	беше	полудяла,	шибаше	
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наред,	не	признаваше	нищо	живо	–	пълновластна	господарка,	на	десет	метра	не	се	виждаше.		
Беше	натрупано		над	половин	метър,		имаше	и	образувани	преспи,	а	бяха	минали	само	около	
два	часа.	Хората	седяха	в	малката	стая.	Студено,	не	-	проветрено,	но	палеха	цигари,	за	да	
издухат	от	себе	си	повече	въздух	и	да	се	стоплят.	Децата	се	бяха	сгушили	в	якенцата	си,	само	
очичките	им	се	виждаха.	Гледаха	тревожно,		страхът	потискаше	звездичките	в	тях.	

Към	четири	часа	след	обяд	Габъра	пристигна,	леко	усмихнат,	мобилизиран,	облечен	като	за	
война,	стегнат.		В	джипа	си	носеше	ловната	пушка,	лопати	и	разбира	се,	две	шишета	с	ракия.	

-Бързо	се	качвайте,	няма	път,	минах	през	нивите,	ориентирах	се	по	поясите,	само	дърветата	ми	
бяха	ориентир.	–	каза	Габъра.	

Бързо	натовариха	багажа.	Драго	седна	отпред,	а	отзад	седнаха	славето,	Рая	и	Тина.	Джипката	
беше	проветрива,	оттук	дупчица,	там	аралък,	но	пак	духаше	топло	и	не	бяха	на	снега.	Рая	беше	
поканила	останалите	пътници.	Всички	се	метнаха	на	една	кола	ван,	беше	на	бащата	на	децата,	
скупчиха	се	един	върху	друг	и	потеглиха	след	тях.	Караха,	все	едно	пълзяха.	Джипът	се	
накланяше	на	всички	страни,	изправяше	предницата	си,	но	Габъра	беше	як,	горски	човек,	
ръцете	му	здрави	като	клещи,	мускулест,	държеше	здраво	волана.Спираха	от	време	на	време,	
мъжете	хвърляха	по-малко	сняг,	колкото	да	зацепят	гумите	на	колите.	Стъмни	се,	всичко	беше	
бяло,	валеше	силно,		а	тя,	пустата	му		виелица,	не	спираше,	събрала	цялата	злоба	във	
въздушните	си	гърди,	грабеше	в	големите	си	шепи	натрупания	сняг	и	с	всичка	сила	хвърляше		
напосоки,		сякаш	си	играеше	и	умора	нямаше.	

Пътуваха	така	около	шест	часа,	пак	покрай	поясите,	през	нивите.	Стигнаха	до	последното	
надолнище.	Колата	се	накланяше	на	всички	страни,	почти	обърната.	Ръцете	на	всички	бяха	
впити	в	седалките,	само	на	Габъра	ръцете	бяха	залепнали	на	волана.	Успяха,	спуснаха	се.	
Следваше	баир,	не	много	дълъг,	но	наклонът		беше	голям.	Още	в	началото	на	баира,	джипът	
спря,	след	него	и	вана.	Скочиха	всички	мъже,	чистиха	снега	пред	колите,	отзад,	встрани,	но	така	
валеше,	че	след	всяка	хвърляна	лопата	сняг,	се	изсипваха	две.	Не	помръднаха	оттам.	

Драго	слезе	от	колата,	обви	лицето	и	врата	си	с	шала,	сложи	вълнена	шапка,	само	очите	му	се	
виждаха	и	без	приказки	и	обяснение,	тръгна	обратно	към	селото.	Рая	погледна	след	него,	едва	
видя	силуета	му	и	за	миг	потъна	в	бялото.	Тя	беше	силно	притеснена,	както	за	сина	си,	за	
пътниците,	за	малките	деца,	сега	най-вече	за	Драго	и	се	помоли	на	ум:	„Моля	те,	Боже,	дай	
сили	на	този	мъж	да	стигне	до	селото.	Аз	знам,	че	той	тръгна	да	търси	помощ,	спаси	ни,	
Господи!“	-		и	все	повтаряше	молитвата	си,	викаше	на	помощ	Света	Богородица	и	всички	светии	
от	семейството	на	Бога.	

Седяха	в	джипа,	а	другите	пътници	в	другата	кола,	студено	беше,	но	бяха	на	закрито.	Вече	не	се	
виждаха	прозорците,	Драго	не	се	връщаше.	Рая	не	издържа,	силно	притеснена,	но	пък	смела	и	
решителна,	но		сега	много	уплашена,	както	си	седи	скочи	и	каза:	

-Аз	тръгвам	за	вилата	пеша,	там	имаме	снегорин,	ще	го	докарам.	Ще	мина	това	проклето	
разстояние	и	ще	се	върна.	

Славето	скочи	след	нея,	увещаваше	я,	молеше	я,	но	Рая	беше	категорична.	Той	склони	и	тръгна	
с	нея,	Тина	ги	последва.	
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Снегът	беше	вече	до	гърдите	им,	на	места	преспите	бяха	по-големи	от	човешки	бой.	Рая	беше	
по-ниска,	Тина	беше	малко	по-висока,	Славето	-	млад	и	силен,	правеше	стъпки	в	дълбокия	сняг.	
Той	вървеше	напред,	след	него	Тина,	най-отзад	Рая,	за	да	ги	пази	и	да	ги	вижда	пред	себе	си.	С	
голяма	мъка	се	движеха.	Краката	потъваха,	а	снегът	брулеше	лицата,	телата,	виелицата	беше	
побесняла.	Да	са	вървели	най-много	стотина	метра,	Рая	беше	много	уморена	и	много	
премръзнала,	беше	облечена	много	леко	и	гологлава,	отпусна	се	да	си	почине	и	не	мръдна.	
Затвори	за	малко	очи	и	изгуби	другите.	Почти	беше	легнала	в	снега,	то	не	можеше	да	се	легне,	
но	краката	й	бяха	отпуснати.	Вече	се	чувстваше	добре,	много	добре,	почти	изпадна	в	нирвана.		
Не	чуваше	вятъра,	не	чуваше	нищо,	не	усещаше	студ,	беше	й	топло	и	хубаво.	Пред	затворените	
й	очи	се	занизаха	живи	картини.	Първо	видя	една	баба,	не	й	хареса	много,	бабата	се	смееше,	
устата	й	зееше	без	зъби,	все	едно	куче	скимти,	със	скръстени	ръце	под	престилката	си,	
дребничка,	слабичка,	викаше	я	да	отиде	при	нея.	Рая	отмести	затворения	си	поглед	и	пред	нея	
излязоха	други	картини,	от	четивата	на	Джек	Лондон	-	чудесни	кучета	впряг,	бягаха	и	теглеха	
шейни,	два,	три,		четири	впряга,	край	нямаше.	Рая	вече	се	унасяше,	на	пресекулки	виждаше	
картините,	когато	изведнъж	усети	силен	трус,	някой	я	блъскаше,	удряше	по	лицето,	дърпаше	я,	
дочу	и	далечен	крясък.	В	началото	не	можа	да	чуе	думите,	но	изведнъж	ясно	чу,	някой	
крещеше	през	плач:		

-Майче,	майче,	ставай,	ти	казвам,	ставай!	-	и	все	това	повтаряше.	

Плесниците	по	лицето	й		продължаваха.	Рая	бавно	и	с	голяма	мъка	отвори	очи,	видя	Славето	
над	нея,	той	крещеше,	но	трудно	го	чуваше.	Проклета	виелица	грабваше	гласа	му	и	думите,	
къде	ли	ги	зариваше	под	снега?	Енджи	грабеше	с	ръцете	си	сняг	и	триеше	лицето	й,	косата	й	
беше	на	клечки	от	студа,	Рая	все	още	не	усещаше	тялото	си,	но	промълви:	

-	Не	плачи,	чедо,	аз	съм	добре,	вие	вървете,	ще	ви	стигна,	само	малко	да	си	почина.	

	Енислав	не	я	чуваше,	продължаваше	да	я	бие	и	да	трие	сняг.	В	един	момент	я	хвана	за	дясната	
ръка,	почти	я	нарами	на	гърба	си,	само	краката	й	се	влачеха,	а	за	другата	му	ръка	се	хвана	Тина.	
Той	влачеше	двете	жени	като	грапа,	сякаш	Бог	му	беше	пратил	двойна	сила,	за	да	се	измъкнат.	
Той	беше	много	силен	и	спортуваше	редовно.	

Рая	нямаше	спомен	как	са	стигнали	обратно	до	джипа.	Габъра	скочи	и	помогна	на	Славето	да	
вкарат	двете	жени	вътре.	Веднага	събуха	ботушите	на	Рая	и	започнаха	да	я	разтриват	с	ракия	-	
ръцете,	лицето.	Повториха	същото	и	на	Тина.		Жените	дойдоха	на	себе	си.		Славето	не	се	
оплака	и	не	каза	нищо,	не	се	гордееше,	че	ги	е	спасил,	но	Рая	се	разплака,	топли	и	едри	сълзи	
се	търкаляха	по	бузите	й,	премесени	с	лютата	ракия.		През	тях	благодари	на	Бог,	че	я	дарил	с	
такава	рожба.	

Дойдоха	на	себе	си	и	сред	бялото	видяха	съвсем	близо	мътна	светлина.	Не	се	чуваше	нищо,	
само	вятърът	свистеше,	за	него	няма	спиране,	няма	умора,	валеше	и	трупаше,	виелицата	
продължаваше	да	си	играе,	не	признаваше	човешкия	живот.	Наближиха	светлините	и	те	
разбраха,	Драго	се	връща	с	трактор.	

Рая	отново	благодари	на	Бог	и	се	зарадва,	всички	се	радваха	и	надеждата	с	пълна	сила	се	
върна	при	тях.	
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Тракторът	беше	от	най-големите	и	много	мощен	-	„кировец“	му	казваха.	Той	без	проблем	
тъпчеше	дълбокия	сняг,	мина	пред	джипа,	мъжете	се	втурнаха	да	вържат	въжетата.	След	
джипа	вързаха	другата	кола.	Силен	рев	разкъса	зимната,	луда	тишина.	Тракторът	потегли	леко	
и	дръпна	колите	една	след	друга,	но	изведнъж	въжето	се	скъса.	Трактористът	беше	предвидил	
и	носеше	със	себе	си	няколко	стоманени	въжета.	Отново	вързаха	колите	и	така	няколко	пъти.	
Смяна	на	надеждата	с	отчаянието	връхлиташе	закъсалите	сред	пустошта	и	този	зимен	бяс.	

	Успяха,	изкачиха	баира,	продължиха	по	равното,	леко,	леко,	залитаха,	гумите	превъртваха	в	
снега,	но	стигнаха	до	вилата	към	пет	часа	сутринта	на	осми	март.	

	В	двора	на	вилата	имаше	голям	сняг,	на	места		около	три	метра,	всичко	затрупано,	обвито	в	
бяло.	В	нея	имаше	само	един	дежурен	служител	от	персонала.	Нямаше	ток,	водата	беше	
спряла,	но	камината	гореше.	Рая	покани	всички,	кой	където	намери,	там	да	сяда.	Нахрани	ги,	
каквото	имаше	в	заведението.	Сложи	на	камината	да	вари	зрял	боб	в	един	голям	казан	с	
минерална	вода.	На	децата	направи	легла	от	столовете.	

Всички	се	отпуснаха,	даже	се	развеселиха,	пили	по	чашка	ракия.			

Към	обяд	снегът	беше	спрял	да	вали,	вятърът,	прибрал	крилата	си,	и	тръгнал	нанякъде,	а	
виелицата	уморена,		почиваше	зарината	под	снега.	Габъра	и	Драго	направиха	пъртина	до	
натрупаните	дърва.	

		 След	два	дни	небето	се	успокои	и	слънцето	хапливо	пекна.	Връзката	на	телефона	беше	
възстановена,	но	все	още	нямаше	електрически	ток.	Цели	четири	дни	останаха	на	вилата	без	
връзка	с	външния	свят.	Рая	се	обади	веднага	в	офиса	да	провери	всичко,	след	това	звънна	на	
кмета	на	града.	Разказа	му	за	тяхното	патило.	Гласът	на	кмета	прозвуча	в	телефонната	
слушалка:	

-Пращам	днес	по	обяд	военен		хеликоптер	да	ви	прибере,	ще	платиш	ли	разходите?	

Рая	не	се	замисли	и	веднага	прие	с	радост.	Тя	знаеше,	че	на	болното	дете	лекарствата	свършват	
и	бащата	беше	много	уплашен,	за	тях	нямаше	проблеми	да	останат	още	няколко	дни.	Всичко	
беше	организирано.	Към	обяд	се		чу		звукът	на	хеликоптера,	но	не	можеше	да	кацне,	по-
ниските	дървета	бяха	затрупани	със	сняг.	Рая	поддържаше	връзка	по	телефона,	разбраха	се	да	
кацне	сред	нивите.	Габъра	запали	бойната	си	джипка	и	тръгнаха	по	дирите	на	трактора.	
Джипката	отскачаше	по	пътя,	удряха	си	главите	по	тавана,	викаха,	смееха	се,	бяха	щастливи.	
Екипажът	на	хеликоптера	ги	издърпа	един	по	един	с	въжета,	издърпаха	и	багажа.	Всички	бяха	
качени,	насядаха	по	пода,	в	него	нямаше	седалки.	Кацнаха	на	стария	стадион	в	областния	град.	
Тръгнаха	си	без	да	се	сбогуват.		Рая	не	си	спомняше	пътниците	вече.	

	В	това	бедствено	събитие	имаше	истински	герои.	Те	бяха	попаднали	в	нещо	по-страшно	от	
война,	нямаше	землянки	и	окопи	да	се	скрият,	нямаха	оръжие,	тяхното	оръжие	беше	силата	на	
духа	им,		свиха	страха	си	и	се	изправиха		срещу	природата.		

	Рая	често	казваше	с	дълбока	признателност:	

-Славето,	Драго,	Габъра	и	тракториста	от	селото		спасиха	петнадесет	човешки	живота,	това	не	е	
ли	героизъм?	Благодаря	им,	нека	бъдат	здрави	дълги	години,	да	бъдат	благословени	
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																																																																									Осма	глава					

																																																																									ФЕНОМЕНЪТ	

								Все	още	лято	-	трети	септември	1993	година,	петък.		Рая	се	върна	по-рано	от	работа	-	към	
20.30	часа.	Тя	беше	бизнес	дама	и	работното	й	време		беше	денонощно.	Работата	й	беше	
много,	нямаше	зад	гърба	си	никого	-	нито	партньор,	нито	партия.	Тя	вярваше	в	себе	си,		в	
съдбата	си	и	най-вече	в	Бог,	но	в	никакъв	случай	в	религията	до	фанатизъм.	Имаше	си	нейна	
теория.	Тази	вечер	се	чувстваше		леко	и	спокойно,	не	беше	уморена.	Прибра	се	в	подредения	
си	дом,	винаги	чист	и	много	уютен.	Живееше	със	сина	си,	но	той	беше	вече	пораснал	-	момък	за	
женене,	хубавец,	весел,	все	търсеше	приключения,	харесваха	го	момичетата	и	той	не	си	
поплюваше,	въртеше	ги	по	две,	по	три.	По	това	време	отсъстваше	от	къщи,	беше	някъде	с	
приятели.	

								Рая	се	изкъпа	и	преоблече	–	черен	копринен	клин,	а	над	него	жълта	рокля	от	трико,	на	
която	ресните	започваха	от	края	на	бедрото	й.	Обличаше	се	модерно,	по-младежки,	но	винаги	
стилно,	слагаше		дял	от	кокетството.	Тя	изглеждаше	много	по-млада	от	възрастта	си,	не	повече	
от	тридесет	години,	а	всъщност	беше	на	четиридесет	и	три.	Средна	на	ръст,	със	спортно	тяло,	
стегната	и	с	много	силни	кафяви	очи,	лицето	й	беше	очи,	излъчваше	чар.	

								Не	се	хранеше	много,		не	обичаше	да	се	храни	обилно,	хапваше	нещо	набързо,	вечеря	-	
домат	със	сирене,	любимото	й	ястие.	

								Седна	пред	телевизора,	отпусна	се	и	грабна	да	чете	нещо.	Телефонът	й	звънна,	обади	се	
Тина	-	нейна	служителка,	която	смяташе	за	по-близка,	бивша	съпруга	на	брат	й,	попита	я	дали	
може	да	дойдат	с	приятелка	за	малко.	Рая	нямаше	време	да	посреща	много	гости	и	затова	на	
примависта	се	съгласи	да	дойдат.	Пристигнаха,	покани	ги,	почерпи	ги	нещо	и	започнаха	да	си	
бъбрят	съвсем	безсмислени	неща.	На	Рая	й	стана		скучно	и	веднага	предложи	да	ги	заведе	на	
вилата	си.		

									А	вилата		беше	сред	гората	в	ловен	резерват.	Някога	я	беше	открила,	една	незавършена	
къща	сред	гората,	купчина	тухли	и	нищо	друго.	Издигната	на	по-висок	баир,	над	самата	гора,	с	
южно	изложение,	а	пред	нея	-	прекрасно	езеро	и			гъсти	зелени	дървета.	Когато	я	видя	за	
първи	път,	беше	през	пролетта.	Пред	незавършената	къща	имаше	гола	поляна	-фантазия	в	
злато,	килим	от	минзухари	и	горски	теменужки,	картина	от	приказките.	Не	можеше	да	откъсне	
очи	от	този	прелестен,	самороден	пейзаж		и	тя	се	закле,	че	тази	къща	ще	бъде	нейна,	ще	я	
подреди.	Не	след	дълго	успя.	Завърши	вилата,	обзаведе	я,	направи	двора	като	малък	парк,	с	
алеи	от	цветя,	големи	тераси	и	беседка,	и	непременно		дворна	чешма.	Превърна	този	
изоставен	горски	кът	в	малък	оазис.		

								В	нея	посрещаше	всякакви	гости	-	политици,	бизнес	партньори,	приятели,	роднини,	имаше	
постоянен	персонал,	който	живееше	там.	Когато	не	пътуваше,	всяка	вечер	спеше	там,	синът	й	
също	водеше	приятелите	си.	Заведението,	което	беше	стъкмила	с	камина,	с	кът	за	забавление	–		
билярдна	маса,	шах,	табла	по	някога	се	ползваше	за	свободна	консумация.	Въздухът	беше	
кристален,	сутрин,	при	изгрев	слънце,	се	виждаше	ясно	живата	енергия,	а	вечер	се	чуваха	
гърлените	звуци	на	елените,	викайки	самките,	от	време	на	време,	лай	на	чакали	или	лисици.	



	

53	
	

Птичият	хор	беше	като	музикално	оформление	на	цялата	природа.		Диво,	но	прелестно	място	-	
нейната	гордост	и	слабост.	

								Пред	дома	й	седеше	личната	й	кола	-	бяло	пежо	с		екстри	-	кожен	салон,	радиотелефон	и	
всичко	останало.	За	онова	време	беше	престижна	кола.	Тя	имаше	личен	шофьор,	винаги	на	
разположение,	но	тя	самата	беше	отличен	водач,	караше	смело,	стегнато	и	концентрирано,	
просто	по	мъжки.	

								Тина	и	Ирина	не	чакаха	втора	покана,	всички	искаха	да	бъдат	на	вилата,	те	не	правеха	
изключение,	с	радост	приеха.		

								Рая	запали	колата	и	тръгнаха	към	22.45	часа.	Вилата	беше	на		около	50	-60	километра.	
Бързо	се	измъкна	от	града	и	пое	по	главна	магистрала.	Интересно,	петък,	а	след	като	излезе	от	
града,	не	срещна	никаква	кола.	След	двадесет	километра	зави	наляво,	по	второстепенен	път	–	
междуселски,	но	добър,	асфалтов.	Трябваше	да	мине	три	села,	докато	стигне	до	гората.	

									Рая	имаше	странен	навик,	по	всяко	време	поглеждаше	към	небето,	несъзнателно	го	
правеше,	ненатрапчиво,		може	би	беше	примамена	от	висините	или	очакваше	нещо,	гледайки	
го,	търсеше	отговори	на	въпросите	си.		

								Тази	вечер	небето	беше	много	красиво	–	ясно,	дълбоко	с	големи	звезди,	светещи	в	златно,	
а	луната	като	царица	сред	тях,	излъчваше	млечна	светлина.	Истинска	бяла	нощ,		сенките		се	
виждаха	дълги	и	стройни.	

								В	момента	на	завиване	Рая	плъзна	поглед	над	лявото	си	рамо	към	небето.	Дивеше	се	на	
тази	нощна	красота,	но	забеляза	нещо	различно	–	топка	светлина,	по	периферията	й		сякаш	
излизаха	езичета	огън.	Беше	далече	и	високо.		

									-Момичета,	погледнете	наляво	в	небето!	–	каза	Рая	–	Виждате	ли	нещо?	

									-Какво?	–	обади	се	Тина.	

									-Погледнете	хубаво,	аз	ще	намаля,	а	вие	гледайте	добре.	

Тина	и	Ирина	се	втренчиха	в	небето	и	възкликнаха,	почти	едновременно:	

									-Да,	там	има	някаква	светлина,	която	се	движи	към	нас.	

Рая		очакваше	да	се	случи	нещо	–	интуиция.	Тина	и	Ирина	се	умълчаха	и	наблюдаваха	топката	
от	небето,	а	топката	много	бързо	се	движеше,	сякаш	ги	преследваше,	ставаше	все	по-голяма	и	
бълващият	огън	стана	съвсем	ясен.	

								Рая	караше	колата	още	по-стегнато,	минаваше	завой	след	завой,	а	покрай		шосето	имаше	
дървета	–	вишни	-	хубави,	разлистени.	Те	хвърляха	сенките	си	на	пътя,		наредени	в	редица,	като	
войници.	След	първото	село	свършиха	завоите	и	Рая	караше	по	прав	участък.	Огромната	топка	
огън	почти	беше	до	тях,	от	лявата	страна	на	колата,	от	нейната	страна,	но	за	секунди	се	
премести	пред	колата,	съвсем	ниско,	даже		не	се	виждаха	вече	очертанията	й.	Присвяткаше	
пред	колата	на	гъсти	импулси,	огряваше,	осветяваше	пътя	с	пламъчна	светлина.	
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								Рая	не	се	стресна,	но	не	чувстваше	тялото	си,	ръцете	й	бяха	залепнали	за	волана,	а	десният	
й	крак	на	педала	за	газта.	Тя		не	се	страхуваше	от	нищо,	но	сега	беше	различно,	осъзнаваше,	че		
пред	нея	се	беше	изправила	невиждана,	величествена,		божествена	сила…	Чувстваше	се	малка	
и	безпомощна	и		някак	си	инстинктивно	бързаше	да	стигне	до	вилата,	сякаш	там	ще	бъдат	
спасени.	Напрежението	в	нея	беше	голямо,	мозъкът	й	работеше	много	бързо,	очакваше	да	се	
случи	нещо,	искаше	час	по-скоро	да	разгадае	феноменалното	огнено	кълбо.	

								Ирина	беше	много	уплашена,	седнала	на	задната	седалка,	в	един	момент		изпищя:	

-	Намокрих	се,	много	е	страшно!	

Тина	беше	седнала	отпред	в	колата,	свита	на	седалката	–	мълчеше,	но		потреперваше.	Тя	
познаваше	добре	Рая,	знаеше,	че	каквото	и	да	се	случи,	тя	ще	запази	самообладание,	някак	си	
имаше	кураж	от	нейното	присъствие.	

Стигнаха	до	второто	село.	На	влизане	в	селото,		огънят	се	издигна	нагоре,	но	в	края	на	селото	
отново	се	включи	и	по	същия	начин	придружаваше	колата.	На	влизане	в	третото	село,	
картината	се	повтори.	

По	пътя	-	никакво	движение,	никаква	жива	душа,	даже	куче	или	котка	не	пресече	пътя,		
никакъв	полъх	на	вятър,	мъртвешка,	нощна	тишина	и	спокойствие,	само	моторът	на	колата	си	
мъркаше	тихичко,	сякаш	да	засвидетелства	живот.		

Рая	излезе	от	последното	село	и	пое	към	гората,	следваше	баир	и	веднага	след	него	се	
излизаше	на	равен	път.	От	селото	до	вилата	тя	беше	трасирала	и	построила	пътя,	настлан	с	бял	
чакъл.	

Колата	изскочи	на	равното,	а	пред	нея	-	огромен	огън,	нищо	друго	не	се	виждаше,	всичко	беше	
в	огън,	горящ	огън.	Рая	настъпи	газта	на	колата	и	влезе	в	огъня.	За	около	пет	минути	не	се	
виждаше	нищо,	само	поглъщаща	огнена	лава,	която	не	пареше	по	прозорците	на	колата.	
Неистовите		писъци	на	жените	покриваха	цялото	пространство	в	колата,	но	Рая,	стиснала	устни	
-	мълчеше,	не	показваше		страха	си,	не	признаваше	даже	пред	себе	си.	Пълна	концентрация,	
продължаваше	да	шофьора	без	да	вижда	пътя,	сякаш	някой	друг	я	водеше,	мина	без	инцидент	
и	отклонение.	Чудно!	

Изведнъж	огънят	се	разпиля	или	издигна,	никой	нищо	не	разбра	и	нощта	изглеждаше	пак	
същата	с	красивото	небе,	а	по	него,	накацали	големите	звезди	с	прекрасен	бродиран	ореол,	
луната	сякаш	се	усмихваше	доволна.	Нивите	сивееха	от	стърнищата	след	жетва,	насреща	
гъстата	гора	тъмно	зеленееше.	

Рая	намали	скоростта	на	колата,		въздъхна	дълбоко	и	тихо	каза:	

-	Край,	това	беше.	

Тина	и	Ирина	притихнали	мълчаха,	бледи	като	восък,	гледаха	уморено	-	ни	живи,	ни	мъртви.		
Стигнаха	до	вилата.	Рая	паркира	колата	си	на	светло	и	първото,	което	направи,	беше	да	я	
огледа,	търсеше	белези	от	случилото	се	-	нищо,	колата	беше	в	перфектен	вид,	но	тялото	й	беше	
тежко	като	олово,	от	преживяното.	
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Имаше	случайни	гости	в	заведението.	Всички	бяха	изскочили	в	двора	и	питаха:	

-	Какво	беше	това,	какъв	е	този	огън	в	небето?	Вие	сигурно	не	сте	го	видели	като	пътувате?	

Чуха	се	различни	версии,	всеки	имаше	право	на	мнение.	

Рая	продължи	да	мълчи,	пресече	двора	и	уморено		се	облегна	на	перилата	на	голямата	тераса,	
която	висеше	над	скали.	Проектът	беше	неин	и	тя	обичаше	да	гледа	оттам	езерото,	гората,	
небето.	Пред	очите	й	винаги	се	разкриваше	страхотен	пейзаж,	просто	симфония	от	пейзажи.	
Тази	нощ	не	откъсна	очи	от	небето,	палейки	цигара	след	цигара,	там		търсеше	отговора	за	
случилото	се.	Към	нея	се	присъединиха	Тина	и	Ирина,	държейки	в	ръцете	си	по	бира,	цигарите	
им	светеха	като	светулки.	Рая	не	пиеше	алкохол.	

На	небето	се	изписа	буква,	поне	очите	на	всички,	които	гледаха,	я	видяха	-	буква	от	кирилицата	
–	огромна	буква	Г,	която	никой	не	разгада,	с	цвят	от	млечния	път,	чудно	беше,	как	той		е	дал	от	
своята	уникалност.	

Изписаната	буква	седя	до	зазоряване,	постепенно	избледня	и	изчезна.	Никой	не	помръдна,	
сякаш	бяха	залепнали	по	местата	си,	гледаха	я	и	си	пийваха.	Не	коментираха	вече,	но	Рая	
знаеше,	усещаше,	че	това	е	знак	за	нея,	не	помръдна	от	мястото	си	до	първите	лъчи	на	
слънцето,	но	тази	нощ	не	получи	отговор.	

Следващите	дни	и	години	се	заредиха	събития	в	живота	на	Рая,	които	трудно	би	могъл	човек	
да	понесе.	Камък	да		беше,	щеше	да	се	пукне,	или	както	казва	синът	на	Рая:	„Гълтачът	на	саби	
не	ще		преглътне“,		но	тя	не	се	огъна	и		все	казваше:	

-	От	горе	ми	дадоха	знак,	че	ще	горя	в	огън,	но	аз	не	разбрах	и	не	промених	нищо,	все	пак	ще	
оживея.	
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																																																																		Девета	глава		

																																																											САМА	СРЕД	ВЪЛЦИ	

Тази	история	започва	скучно	и	познато.	Забързаният	живот	течеше	покрай	Рая.	Тя	самата	беше	
един	от	главните	артисти	от	този	трескав	филм	на	бизнеса,	май	всичко	останало	оставаше	на	
втора	линия.	Времето	беше	спряло	и	разширило	за	нея,	тя	нямаше	възможност	да	се	огледа	
спокойно	наоколо	без	да	бърза.	Единствено		поглеждаше	Славето	в	очите,	виждаше	неговата	
усмивка	и	разбираше,	че	той	е	добре,	жив.	

Рая	беше	предприемач	и	беше	задвижена	от	големи	амбиции.	Умът	й	беше	остър	и		виждаше	
нещата	в	дълбочина,	със	силно	развита	мисъл	и	логика,	но	пък	се	множаха	нелоялните	й,	
жестоки	конкуренти	и	врагове.	Не	можеха	да	й	простят	–	жена,	дошла	от	нищото,	и	успява	-	как	
е	възможно?		Работеше	денонощно,	последователно,	отхвърляше	задачите.	Не,	в	никакъв	
случай	не	беше	само	заради	парите,	тя	сякаш	искаше	да	докаже	на	себе	си,	че	може,	
пропуснала	миналото	време	с	безброй	възможности.	

Във	втората	година	от	бизнеса	си,	тя	влезе	в	постоянни	и	регламентирани	сделки	от	
национално	ниво.	Международната	търговия	също	вървеше	добре.	Включи	се	стабилно	в	
петролния	бизнес.	Твърде	много	известна,	без	проблем	и	без	много	да	се	напъва,	печелеше	
търг	след	търг.		Купи	си		големи	камиони	за	петрола,	направи	представителства	на	фирмите	си	
в	София,		Бургас,	Хмелницки.	Създаде	мрежа	за	доставка	на	петролни	продукти.	Натрупа	
сериозен	капитал.	Започна	да	влага	в	недвижими	имоти	–	апартамент,	офис,	магазин	в	София,	
няколко	апартамента	в	родния	й	град.	Купи		предприятия,	свързани	със	селското	стопанство	–	
зърнена	база,	люпилня,	птицеферма,	мандра	и	всички	бяха	с	голям	капацитет.	В	основния	офис	
работеха	вече	около	четиридесет	служители,	отделно	от	работниците	в	предприятията.	Рая	
държеше	много	на	дисциплината,	тя	не	прощаваше	издънките	на	никого,	не	се	
главозамайваше	от	успехите,	не	се	отпускаше,	а	напротив	все	повече	залагаше,	още	и	още,		
като	комарджия,	искаше	да	награби	цялата	работа.	Не	мислеше	много	за	печалбата,	просто	
бързаше	-	нахакана	и	смела,	решена	на	всяка	цена	за	деня	-	да	бъде	в	този	миг	и	час,	краят		да	
бъде	с	успех	-			непростима	лудост	за	останалите,	които	я	наблюдаваха	и	коментираха.	
Разказваха	се	легенди,	с	които	Рая	се	забавляваше,	смееше	се	от	сърце,	понякога	се	чудеше	на	
хорските	фантазии.	

Офисът	й	беше	голям	и	модерен,	цели	два	етажа	с	подземен	гараж.	Имаше	вече	тринадесет	
нови,	леки	автомобила,	за	всички	отдели,	за	работа,	за	нея,	за	Славето.		Тя	обичаше	хората	си,	
вярваше	им,	те	бяха	нейното	семейство,	сигурно	много	грешеше,	сигурно	понякога	е	била	глуха	
и	сляпа,	но	на	този	свят	всички	грешки		се	плащат	даже	с	начислени	лихви,	чиято	стойност	
никой	не	може	да	изчисли,	за	всеки	поотделно,	според	заслуженото,	плащаше	не	с	пари,	а	с	
душата.	

В	деня	на	завръщането	си	от	Щатите,	точно	преди	Коледа,	Рая	беше	посрещната	на	летището	
от	шофьора	си	Драго,	един	от	охранителите		и	един	депутат,	който	беше	избран	от	нейната	
област.	Тя	беше	изненадана	от	този	факт,	че	я	чака	народен	представител,	но	беше	уморена	и	
затъжена	за	Славето,	за	хората	си,	липсваше	й	работата	и	много,	много	не	обърна	внимание.	
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Драго	и	Гошо	–	охранителят,		бяха	много	щастливи	от	завръщането	на	госпожата	си.	Изучили	
напълно	протокола,	черният	„Шевролет“	грееше	от	чистота,	облечени	официално	с	дрехи,	
които	Рая	беше	купила	за	шофьорите		и	за	охранителите,	представяха	се	отлично,	все	едно,	че	
посрещат	президента	на	републиката.	

Исметов,	народният	представител,	също	се	радваше	открито	какво	ли	очакваше	от	Рая?	След	
обичайните	прегръдки,	усмивки	и	дежурното	„добре	дошла“,	Драго	се	обърна	към	Рая:	

-Госпожа,	господин	Исметов	много	настояваше	да	дойде	да	ви	посрещне,	не	можах	да	откажа.	

-Няма	нищо,	не	се	притеснявай.	–	отговори	лаконично	Рая	,	а	наум	си	рече:	„Защо	ли?“	

-	Добре	дошла,	госпожо	-	поздрави	я	Исметов	–	аз	имам	задача,	да	ви	заведа	в	Парламента.	
Поръчението	е	от	две	партии.	

-	Добре,	но	веднага	ли?-	попита	Рая	–	Не	може	ли	друг	ден,	много	исках	да	се	прибера	в	моя	
град?	–	много	й	беше	домъчняло	за	Славето,	искаше	да	го	види	и	да	го	прегърне.	

-	Не,	госпожо,	моля	ви,	трябва	днес	да	отидем,	чакат	ви.	–	отвърна	Исметов.	

-Добре	тогава,	да	вървим	–	съгласи	се	Рая,	прикрила	неохотата	си	за	посещението,	не	беше	
свикнала	да	й		разпореждат.	

Драго	беше	перфектен	шофьор,	подкара	колата	внимателно	и	достатъчно	бързо	към	
парламента.	Рая	и	Исметов	седнаха	отзад	–	важни	особи.	

-Е-е,	господин	Исметов,	на	какво	дължа	тази	чест	–	попита	Рая.	

-Ще	разбереш,	не	е	за	лошо.	Подреждат	се	много	хубаво	нещата.	

-Добре,	ще	видим.	–	на	Рая	много	не	й	се	говореше	и	не	й	харесваше,	че	я	грабват	от	летището,	
отсъствала	близо	три	месеца	от	България.	

Стигнаха	бързо	до	Народното	събрание.	Исметов	вървеше	напред,	Рая	след	него,	
необезпокоявани	влязоха	в	Парламента.	В	този	момент	тя	приличаше	на	наивница,	на	овца,	
която	доброволно	ще	се	предаде	на	вълците.	Вярно	беше,	чакаха	я	лидерите	на	две	
демократични	партии.	Посрещнаха	я	впечатляващо	и	топло.	

-	 Добре	дошла,	госпожо,	как	е	в	Щатите?	Разказвай!	–	подканяше	я	единият	лидер,	който	
Рая	познаваше	от	преди	една	година.	Рая	се	усмихваше	и	накратко	разказваше,	най-важното,	
надве-натри.		

Другият	лидер	също	се	държеше	с	нея	като	с	първа	приятелка.	Рая	се	чудеше	каква	е	целта,	
макар	че	се	чувстваше	поласкана.	

-Рая,	ти	си	готова	да	поемеш	по-сериозни	ангажименти.	–занарежда	единият.	Ще	ти	поставяме	
задачи,	разбира	се,	за	сметка	на	това	ние,	двете	партии,	ще	стоим	зад	гърба	ти.	

-Няма	нужда.	–	отговори	Рая	–	Аз	се	справям	и	така,	сама.	
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-Не	бива	така,	времената	са	интересни	и	всеки	ден	дават	нови	възможности,	без	подкрепа	ще	
бъде	трудно,	може	би	ще	бъдеш	изолирана.	–	подкрепяше	го	другият	лидер	-	Най-важното	да	
ти	кажем,	длъжна	си	да	направиш	първата	приватизация	в	България.	

Наблюдавахме	те,	бизнесът	ти	се	развива	много	бързо		и	решихме	да	бъдеш	ти.	Съвсем	скоро	
Законът	за	приватизацията	ще	бъде	приет.	

-Защо	аз?	–	попита	Рая	–	Все	пак	какво	ще	спечелите	вие,	не	вярвам,	че	сте	ме	избрали	ей	така,	
заради	хубавите	ми	очи.	

-От	днес	нататък	ти	си	нашето	момиче	и	стоим	зад	тебе.	Всичко,	което	ти	пречи,	или	искаш	ще	
бъде	направено,	ще	бъде	-	пречка	няма	да	имаш	никъде,	но	има	още	нещо,	ще	трябва	да	
отделяш	по	някой	лев		за	нас,	за	партиите.	За	това	се	наложи	да	те	повикаме.	–	изплю	камъчето	
познатият	лидер.		

Продължиха	да	си	говорят	общи	неща,	но	Рая	се	разбърза	уморена	и	леко	притеснена.	
Сбогуваха	се	като	много	близки,	връчиха	й	пропуск	без	ограничения	за	Народното	събрание.		
Рая	си	направи	добра	сметка	или	с	тях,	или	без	тях,	но	без	тях	бизнесът	й	ще	бъде	ликвидиран,	
стресна	се	от	думата“изолация“.	Все	още	неясно,	но	отчасти		осъзнаваше		вече		зависимостта	
си:	„Няма	свобода“	–	мислеше	си	Рая,	настроението	й	се	скапа,	но	пред	подчинените	си	се	
държеше,	не	обели	дума	по	този	въпрос.	

Прибра	се	и	хукна	пак	да	работи.	Почти	всеки	ден	я	търсеха	от	Парламента,	я	да	прати	някоя	
дебела	пачка,	я	за	нещо	друго.	Рая	реши	и	тя	да	се	възползва.	Поиска	доста	услуги.	Канеха	я	на	
приеми,	на	заседания,	за	справка.	Идваха	й	на	гости,	посрещаше	ги	по	два–три	дни	на	вилата	й.	
Хората	се	притесняваха	като	видят	черните	лимузини.	Имаше	и	доста	нахални	партийци,	които	
искаха	даже	да	им	купува	хубави	дрехи.	Все	пак	работата	й	вървеше	добре,	ех,		делеше	част	от	
печалбата	си,	все	пращеше	Драго	или	Енджи	с	черни	дипломатически	куфарчета	до	София.	
Веднъж	Енджи	се	пошегува:	

-Не	ме	е	яд	за	парите,	яд	ме	е,	че	не	ми	връщат	куфарчетата.	

Средата	на	юни,		вече	горещо	лято,	времето	беше	отпускащо	и		задушно.	Рая	не	ползваше	
отпуски,	беше	в	кабинета	си,	пак	правеше	сметки,	говореше	по	телефона,	работеше.		
Вътрешният	телефон	звънна,	прозвуча	гласът	на	секретарката	й	Валя:	

-Госпожо,	господин	Цанев	иска,	ако	е	възможно,	веднага	да	ви	посети.	

-Няма	проблем,	да	заповяда.	–	отговори	Рая.	

Господин	Цанев	беше	директор	на	голяма	банка.	Рая	го	посрещна,	тя	не	се	изненадваше	от	
такива	гости.	Всички	идваха	при	нея,	от	всички	институции	по	всяко	време	на	деня,	я	да	
регистрират	внимание,	я	да	ги	почерпи,	я	за	услуга,	я	да	поискат	парична	помощ,	но	за	бизнеса	
това	беше	важно.	Ръцете	на	Рая	ставаха	все	по-дълги	и	по-дълги,	имаше	вече	стабилни	позиции	
и		доста	зависими	началници.	

Рая	усмихната	го	посрещна	на	вратата,		усмивката	й	не	слизаше	от	лицето,	с	нея	беше	родена,		
попита	го	учтиво	какво	да	го	почерпи.	Цанев	пожела	студена	кока	кола,	ако	е	възможно	и	чаша	
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кафе.	Разбира	се,	че	беше	възможно,	в	офиса	Рая	беше	стъкмила	бар	с	напитки	за	подчинените	
си	и	за	гостите	си.	

-Е-е,	господин	Цанев,	какво	те	води	при	мене	в	това		горещо	време,	ще	слънчасаш?-	шеговито	
попита	Рая.	

-Аз	няма	да	отнемам	много	от	времето	ти,	ще	карам	направо.	-	отговори	Цанев,	замълча	за	
минутка	и	продължи	-	Госпожо,	дойдох	да	ви	кажа,	че	едно	престижно	и	голямо	предприятие	
ще	бъде	обявено	в	несъстоятелност.	Тече	съдебното	производство,	макар	че	е	определено	да	
бъде	приватизирано.	Зная,	че	ти	ще	направиш	първата	приватизация	в	България.	

Рая	се	стресна	и	скри	усмивката	си.	

-Ти	откъде	знаеш,	че	ще	бъда	аз?	

-Ех,	и	ние	имаме	връзки.	

-Аз	не	зная	нищо	за	това	предприятие,	нищо.	Кое	е	предприятието?	Рая	знаеше	за	
предприятието,	но	си	траеше,	искаше	да	разбере	истината.	

-„	КК“	–	отговори	кратко	Цанев	и	замълча.	

-Не	съм	запозната	с	това	производство.	Не	знам.	Все	пак,	кой	те	прати	да	дойдеш	при	мене?	Ти	
не	си	дошъл,	защото	си	много	загрижен	за	комбината…	–	попита	Рая.	

-Позна,	пратен	съм.	Аз	пък	идвам	от	моята	партия.	Ще	научиш.	Сега	трябва	да	те	заведа	до	
завода,	там	ни	чакат.	Дали	ти	е	удобно	да	скочим	дотам?	-	Цанев	стана,	след	като	набързо	си	
изпи	питиетата.	

-	 Брей,	че	сте	бързи!	Много	партии	станаха.	Затова,	че	те	уважавам,	ще	дойда,	но	искам	
повече	подробности.	–	каза	Рая.	

По	пътя		той		й	обясни	всичко.	Рая	мълчеше	и	слушаше,		не	задавеше	въпроси	и	не	правеше		
анализи.	„Още	една	партия,	няма	спасение,	никнат,	като	гъби	една	след	друга“-	мислеше	си	тя.		

Отидоха	до	комбината.	Действително	ръководството		на	завода	ги	чакаше.	Просто	едно	
скромно	посещение,	без	въпроси	от	страна	на	Рая.	Тя	нямаше	особено	желание	за	
предприятието,	не	я	привличаше,	не	я	блазнеше	мисълта,	че	ще	бъде	първият	приватизатор	в	
страната.	

Дотук	и	край,	пълно	мълчание	почти	цял	месец.		Тя	си	траеше,	не	повдигаше	въпроса	никъде,	
надяваше	се	да	й	се	размине.	

Рая	седеше	по	седмица	две	в	София,	пътуваше	денонощно	с	Драго.		Офисът	й	в	София	също	
работеше	с	пълна	пара.	Имаше	и	там	секретарка,	сътрудници,	а	шефът	в	София	се	казваше	
Стойнев	–	бивш	служител	на	службите,	точен	във	всички	отношения.	Уреждаше	й	срещите,	
водеше	предварителни	разговори,	въобще	работата	вървеше	добре.	

Един	ден	през	юли	на	1993	година	Рая	беше	в	София.	След	обяд	я	повикаха		от	партията	в	
централата	си	на	среща.		Тя	уважаваше		поканите	им	и	винаги	беше	точна	на	срещите.	Днес	я	
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посрещна	лично	лидерът	на	партията.	Покани	я	в	кабинета	си,	предложи	й	да	я	почерпи,	както	
си	му	е	редът,	побъбриха	дребни	неща	и	лидерът	започна	официалният	разговор:	

-Рая,	сериозната	ти	задача	предстои,	започна	се.	Дали	ще	ти	е	удобно	днес		да	отидете	с	моя	
икономически	съветник	и	подадете	молба	за	първата	приватизация	на	комбината,	за	който	
вече	си	уведомена?	Ще	ви	чакат,	договорено	е	всичко.	-	заяви	познатият	лидер	на	Рая.		

Разделиха	се	с	обичайните	прегръдки	и	комплименти.	Рая	мислеше:	„Не	ми	се		размина“.	
Намръщи	се,	но	премълча,	прие	без	всякакви	оправдания.		Вече	слизаше	по	стълбите	на	
централата,	когато	лидерът	я	викна	по	име:	

-Рая,	чакай	малко,	пропуснах.	

Рая	се	спря	на	стъпалата,	но	не	се	върна,	лидерът	дойде	при	нея.	

-Извинявай,	ама	да	ти	кажа.	Скоро	ще	те	посетят	лица	от	чужбина,	за	една	изключителна	
специална	сделка,	голяма	и	международна.	България	има	интерес	от	това,	както	и	ние,	
разбира	се.	-	усмихна	се	заговорнически	лидерът.	

-Разкажи	ми	повече,	за	какво	става	дума.	Въведи	ме	в	детайлите?	–	настояваше	Рая	

-Не	мога,	ще	научиш	и	стените	имат	уши,	сега	свършете	другата	работа.	

Сбогуваха	се	и	Рая	разбра,	че	нейното	спокойно	пространство	е	нарушено.	Съжаляваше,	но	
нямаше	връщане	назад.	

В	Агенцията	на	приватизация	имаше	двама	назначени	-	директорът	и	главният	юрист,	току-що	
отворена	за	действия.	Молбата	беше	простичко	обоснована,	даже	юристът	на	Агенцията		я	
написа,	веднага	в	отговор,	беше	връчено	писмо,	че	приемат	молбата	й	и	нейният	холдинг,	
състоящ	се	от	няколко	фирми,	е	определен.		След	два	месеца,	обаче	беше	обявен	конкурс	за	
приватизацията	със	съвсем	различни	условия,	но	Рая	не	можеше	да	се	откаже	даже	и	да	иска.	
Имаше	поставена	задача,	твърде	оплетена	беше	вече	с	партиите,	пък	и	знаеше,	откаже	ли	се,	
не	я	чака	нищо	добро.	Участва	в	конкурса	и	тайно	се	надяваше	да	загуби,	но	документите	й	
бяха	перфектни,	въпреки	всичко	спечели	по	време.	Имаше	определен	час	и	дата	за	предаване	
на	документи.	Едната	фирма,	най-конкурентната,	също	българска,	закъсня	само	с	пет	минути,	а	
другите	две,	които	бяха	международни,	загубиха	от	неточна	документация.	Обявиха	
резултатите	в	края	на	октомври.	Късмет	-	труден	и	опасен	късмет	за	Рая,	отново		безкрайни,	без	
известни		изпитания,	чиято	стойност	беше	огромна	и	смазваща.	

Дните	си	вървяха	с	всички	проблеми,	нямаше	нищо	интересно	до	08.09.93	година.	Хубав,	топъл	
петъчен	ден,	Рая	беше	се	отпуснала	малко.	Посрещна	две	приятелки,	забавляваха	се	и	късно	
след	обяд,	секретарката	й	Валя	влезе	в	залата	за	преговори	и	заседания	и	заяви:	

-Госпожо,	пристигнали	са	двама	представители		на	„Макспетрол“.	Настояват	да	ги	приемете.	
Какво	да	им	кажа?		

Рая	погледна	часовника	си,	беше	около	16	и	нещо	часа.	Днес	не	й	се	работеше,	просто	искаше	
да	разпусне.	Много	рядко	й	се	случваше,	почти	никога.	Рая	стана,	извини	се	на	приятелките	си,	
сбогува	се	и	влезе	в	нейния	кабинет.	
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Единият	беше	по-едър	и	по-млад,	имаше	вид	на	бизнесмен,	но	очите	му	я	гледаха	неприкрито	
нахално,		другият	възрастен,	по-дребен	и	безличен		човек,	той	само	мълчеше.	Рая	ги	посрещна	
и	поръча	нещо	за	почерпка.	Тя	беше	вече	със	самочувствие	и		уверена.	Запознаха	се,	гостите	се	
представиха	и	Рая	попита:	

-Е,	господа,	на	какво	дължа	вашето	посещение?	

По-младият	отговори	на	развален	български	език:	

-Носим	договор	за	доставка	на	дизел	в	особено	големи	количества.	Само	износ,	товарено	на	
кораб	до	адриатическо	пристанище.		

-Как	така	носите	готов	договор?	Кой	ви	праща?	-	попита	Рая.	Тя	вече	чувстваше	как	кръвта	й	
кипва,	не	беше	подчинена	на	никого.	

-Това	не	е	важно.	Важното	е,	че	стигнахме	до	вас.	–	отговори	чужденецът.	

-Дайте	да	видя	договора.	–	с	троснат,	неприкрит	тон	поиска	листите	хартия	Рая.	

Подадоха	й	договора,	тя	го	прочете,	беше	написан	на	български	език,	нищо	особено.	Нямаше	
подводни	камъни,	простичък	от	две		страници,	чудно,	голяма	сделка,	а	договорът	наникъде.	
Рая	не	подозираше,	че	това	е	клопка	и	че	този	договор	ще	й	струва	цели	двадесет	години,	ще	
бъде	няколко	пъти	на	крачка	от	смъртта,	ще	бъде	застрашен	животът		на	сина	й,	както	и	на	
други	нейни	служители.		

-Добре,	оставете	договора.	Днес	е	петък,	в	понеделник	ще	го	коментирам	с	адвоката	си	и	ще	ви	
дам	отговора.	Имате	ли	къде	да	останете,	имате	ли	уреден	хотел?	–	попита	загрижено	Рая.	

-Не,	никъде	не	сме	си	уреждали	нищо.	-	отговори	чужденецът,	който	се	казваше	Дадуш.	

Рая	помоли	Валя	да	провери	за	хотел.	Всичко	беше	заето,	нямаше	места.	Тогава	Рая	им	
предложи	да	останат	на	нейната	вила.	

Стойността	на	договора		беше	голяма,	цели	девет	и	половина	милиона	долара.	Не	искаше	да	
претупа	всичко,	както	обикновените	договори.	Интуицията	й	подсказваше,	че	има	нещо	гнило,	
но	в	момента	не	можеше	да	го	улови.	Изпрати	гостите	си	на	вилата.	Същата	вечер	
ръководството	на	предприятието,	което	щеше	да	бъде	приватизирано,	решили	да	опекат	агне	
и	да	направят	банкет,	заедно	със	служителите	от	холдинга	на	Рая,	нещо	като	опознаване,	както	
каза	директорът	на	комбината	Дамянов		и	всички	ще	бъдат	на	вилата.	Имаше	оркестър,	
заформяше	се	голямо	парти.	

Към	двадесет	часа	Рая	пристигна	на	вилата,	там	изненадите		и	съвпаденията	й	станаха	много.	
Там		беше	пристигнал	адвокатът	й	от	София,	който	беше	препоръчан	от	главния	юрист	на	
Агенцията	на	приватизацията.	Мастит	и	известен,	симпатичен	и	смел	мъж,	бивш	съдия.	Рая	не	
знаеше,	че	той	ще	присъства,	не	знаеше	въобще,	че	е	в	града,	което	не	беше	редно.	Бяха	
опънали	масите,	наредени	всички,	а	софийският	адвокат	ухажваше	Валя.	Гостите	от	чужбина	
седяха	на	отделна	маса.	Рая	се	замисли:	„Случайно	всички	събрани“,		но	се	направи,	че	нищо	
не	се	е	случило.	За	нея	беше	запазено	официалното	и	челно	място	на	масата.	Поздрави	всички,	
поздрави	гостите	от	чужбина,	насядали	около	масата	без	изключение,	пиеха	уиски.	Рая	не	
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пиеше	алкохол.	Всички	бяха	с	приповдигнато	настроение	и	весели.	Започнаха	танците,	шегите,	
на	Рая	й	беше	някак	си	некомфортно.	По-късно	Дадуш	смело	покани	Рая	на	танц,	след	което	я	
покани	да	поседи	малко	на	тяхната	маса.	Рая	забеляза,	че	в	погледа	му		има	нещо	неспокойно	
като	на	бандитите,	но		все	още	нямаше	мнение	за	човека.	Той	я	почерпи	с	цигара	-	дали	тази	
цигара	не	беше	съдбоносна?	Ако	вярваме	в	заклинания	или	в	магия,	ще	кажем:	„Да!“.	Да	не	
беше	пушила	от	неговите	цигари,	но	куртоазия,	а	може	да	е	била	зашеметена	от	настроението,	
което	се	носеше	във	въздуха.		

Стояха	някъде	до	към	два-три	часа	на	рано,	на	следващия	ден.	Рая		стана		първа	от	масата,	
сбогува	се,	запали	колата	си	и		тръгна	за	града.	Не	можеше	да	остане	на	вилата,	имаше	много	
гости.	Прибра	се,	изкъпа	се	и	си	легна,	макар	че	не	можеше	да	заспи,	тези	„случайности“	с	
гостите		не	й	харесваха.	

След	около	два	часа,	вече		почти		съмнало,		се	звънна		на	вратата.	Славето	не	беше	в	България.	
Рая	се	стресна,	току-що	заспала,	стана,	метна	халата	си	и	отвори.	Изуми	се,	като	видя	на	вратата	
Дадуш,	изпъкналите	му,	големи,	черни	очи	я	гледаха	с	нескрито	похищение.	„Тоя	пък	откъде	се	
взе?	Какво	прави	тук?	Откъде	знае	адреса	ми?“	–	бързо	мислеше	Рая.	

-Доброи	утро	–	поздрави	я	Дадуш	с	лигава	усмивка	–	ще	ме	почерпиш	ли	с	кафе?	

-Не,	няма	да	те	почерпя!	Не	съм	те	канила	в	къщата	си.	Ти	откъде	знаеш	къде	живея?	Кой	ти	
каза?-	троснато	и	ядосано	задаваше	въпросите	си	Рая.	

-Не	е	важно!	–	отговори	й	Дадуш	–	Ще	вляза.	

-Не	може!	–	отряза	го	Рая	и	тръшна	вратата	пред	лицето	му.	

Много	се	ядоса,	много,	но	и	се	тревожеше:	“	Кой	му	е	казал,	какво	иска	тоя?“.		Рая	нямаше	
любовни	отношения	с	никого	и	не	даваше	повод.	Вбесена	беше	от	нахалното	държание	на	
мъжа	и	всички	събития	от	изминалата	нощ.		Легна	си	отново,	но	не	заспа.	Към	обяд,	съботен	
ден,	отиде		на	вилата	и	изпрати	принудително	гостите	си	от	чужбина.	

-Не	можете	да	останете	повече	на	вилата.	Довечера	тук	ще	има	много	гости.	–	излъга	Рая	-	Аз	
ще	огледам	договора	и	ще	ви	потърся.	Просто	веднага	трябва	да	си	тръгнете!	–	едва	се	
въздържаше,	гневът	й	вече	излизаше	на	бял	свят.	Дадуш	я	гледаше	предизвикателно,	но	тя	
забеляза		злобните	искри	в	зачервените	му		очи,	може	би	от	алкохола.	

-	Довиждане,	ще	ви	потърсим!	-	отсече	Рая.	

-Ние	знаем	твоя	офис	в	София.	Може	пък	ние	де	се	обадим	първи.	Този		договор	е	важен	за	
нас.	Знаеш,	че	тези	страни	воюват.	Горивото	е	необходимо	за	войната,	спешно,	жизнено	
важно!	-	говореше		невъздържано	Дадуш.	

Рая	чак	сега	се	сети	за	кое	пристанище	става	дума.	„Това	няма	да	стане-	мислеше	си	Рая	-	във	
война	не	влизам!“.	

-По-добре	е		аз	да	ви	потърся,	когато	съм	готова.	Довиждане!	–	обърна	се	безцеремонно	и	
влезе	във	входа	на	вилата.	Не	искаше	повече	да	стои	на	двора	с	гостите	си.	Не	ги	харесваше.	
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Заминаха	си	и	Рая	си	отдъхна.	Мислеше	си,	че	се	е	отървала.	Беше	категорична:	“Никаква	
сделка,	никакъв	договор,	никой	не	може	да	ме	принуди!“.	

Не	подозираше,	че	сега	започва	нечуваната,	страшна	сага	за	нея.	

След	два-три	дни	отново	пътуваше	за	София.	Пристигна	с	Драго	надвечер.	Пред	входа	на	
апартамента	й	имаше	малко	заведение.	Масите	бяха	изкарани	на	тротоара.	Рая	слезе	от	колата	
и	се	вцепени.	Дадуш	и	другарят	му	бяха	седнали	на	една	маса,	а	до	тях	беше	седнал		шефът	на	
офиса	й	Стойнев.	Говориха	си	сладко	и	пиеха	кафе.	На	масата	имаше	поставен	един	букет		
цветя.	Никой	не	знаеше,	освен	Стойнев	и	Валя,	че	ще	пътува	за	София.	Много	пъти	Драго	
научаваше	последен,	в	колата,	закъде	ще	пътуват.	Той	винаги	си	носеше	куфар	с	бельо	и	всичко	
необходимо.	Рая	тръгваше	внезапно	и	по	време	на	пътуването	казваше	на	Драго	каква	е	
посоката,	не	че	той	не	се	досещаше.	Той	не	пиеше	алкохол	и	това	беше	голямо	предимство.	Рая	
продължи	бавно	да	върви	към	тях,	морава	от	яд.	Вечерта	имаше	уговорена	вечеря	с	един	
заместник	-	министър.		

-Добър	вечер!	–	учтиво	поздрави	Рая.	Стойнев	скочи	притеснен:	

-Добър	вечер,	добре	дошла,	госпожо,	чакам	ви.	

Дадуш	нервно	стана	от	стола	си	и	поднесе	букета	на	Рая	с	мазна	усмивка	и	Рая	чак	сега	
забеляза,	че	той	няма	един-два	зъба	отпред	на	горната	си	челюст.	Това	леко	я	отврати,	макар	
че	изглеждаше	мъжествен.	

-Благодаря!	–	тихо	промълви	Рая	и	се	обърна	към	Стойнев	-	Да	се	качваме	горе.	

Тръгнаха	нагоре	по	стъпалата	към	апартамента	на	Рая,	след	тях	вървеше		Драго.	

-Стойнев,	ще	ми	обясниш	ли	какво	правят	тези	тука?	Как	те	намериха?	Защо	си	с	тях?	–	
заразпитва	нервно	Рая.	

Стойнев	беше	хитър	човек,	не	показваше	чувствата	си,	владееше	се.	

-Те	дойдоха,	госпожо,	в	офиса.	Стояха	цял	след	обяд,	казаха,	че	имат	уговорена	среща	с	вас.	
Трябваше	да	затворя	офиса	и	слязох	долу	да	ви	чакам	и	те	останаха.	

-Стойнев,	ти	знаеш	моя	план	за	тази	вечер,		не	съм	ти	казала	нищо	за	тези	навлеци.	Разочарова	
ме.	Сега	как	ще	се	отървем?	Ти	му	мисли,	отпращай	ги?	

Стойнев	мълчеше,	Рая	продължи:	

-Ти	ще	ме	заведеш	до	ресторанта,	Драго	има	малко	лична	работа.		

Апартаментът	беше	много	голям,	в	едната	половина	беше	разположен	офисът.	Рая	погледна	от	
вратата	в	офиса	и	влезе	в	нейната	спалня	да	се	преоблече.	Настроението	й	беше	доста	
спаднало,	макар	че	се	владееше.	Светваха	й	предупредителни	лампи,	но	тя	все	още	не	можеше	
да	улови	същината	и	разпознае	техният	цвят.		Ставаше	сложно,	но	тя	уверено		се	надяваше	
скоро	да	разнищи	всичко,	непростимо	самонадеяна.	
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Рая	и	Стойнев	тръгнаха	за	ресторанта,	срещата	беше	уточнена.		На	входа	на	кооперацията	
стояха	прави	Дадуш	и	неговият	безмълвен	другар,	който	просто	присъстваше,	каква	беше	
неговата	роля	не	ставаше	ясно.	Рая	вече	беше	бясна,	едва	се	въздържаше:	

-Стойнев,	оправяй	се,	бързо,	закъсняваме!	–	и	влезе	в	другата	кола,	която	беше	дадена	за	
работа	на	софийския	офис.	Стойнев	каза	нещо	на	нахалните	гости,	запали	колата	и	тръгнаха.	До	
ресторанта	Рая	и	Стойнев	не	си	казаха	нито	една	приказка.	

-Сега	ще	седнеш	на	друга	маса	и	ще	ме	чакаш,	разбра	ме,	нали?	–	обърна	се	Рая	към	Стойнев.	

Работната	вечеря	мина	добре.	Стойнев	чакаше	Рая	и	тръгнаха	обратно	към	апартамента.	
Стойнев	изпрати	Рая,	тя	врътна	ключа	на	външната	вратата	след	него.	Искаше	много	да	си	
почине,	но	беше	напрегната.	Тъкмо	се	отпусна	и	звънецът	на	вратата	се	обади.	Рая	си	помисли,	
че	Стойнев	е	забравил	нещо,	стана	и	отвори	-		Дадуш	цял,	целеничък	-	сам	стоеше	пред	вратата,	
леко	я	побутна	и	влезе.		

-Кой	те	пусна	да	влезеш	във	входа?	Що	за	човек	си	ти,	не	съм	те	поканила?	–	злобно	питаше	
Рая	едва	сдържаше	ръцете	си	да	не	му	обърше	плесник.	

-Аз	влязох.	–	регистрираше	самочувствие	Дадуш	–	Ще	остана,	трябва	да	говоря	с	тебе!	

-Няма	за	какво	да	говорим,	уморена	съм,	просто	искам	да	си	почина.	Погледни	колко	е	часът,	
не	може,	напусни	дома	ми,	веднага!	-	заповеднически	каза	Рая.	

Дадуш	стоеше	нахално,	отпуснат	на	дивана	в	хола.	Рая	беснееше,	вътре	в	себе	си,	не	беше	
свикнала	да	й	се	противопоставят,	не	можеше	да	хленчи,	силна	личност.	Буря	вилнееше	в	
душата	й,	не	се	беше	изправяла	пред	такъв	случай.	Чувстваше	се	слаба,	незнайно	защо.	
Нямаше	вътрешната	сила,	сякаш	беше	блокирана,	а	никак	не	харесваше	този	мъж.	Дадуш	стана	
и	Рая	отвори	входната	врата,	но	вместо	да	си	тръгне,	той	се	опита	да	я	целуне.	Рая	му	отпра	
такъв	плесник,	че	големите	му	изпъкнали	очи	се	забиха	в	нея.	Той	беше	едър,	а	тя	финна,	само	
метър	и	шестдесет	и	четири.	Той	измуча	на	развален	език,	вероятно	я	напсува:	

-Друг	път	не	посягай	без	да	познаваш	човеку,	може	много	да	ти	струва!	-	заплаши	я	Дадуш.		

На	свой	ред	тя	му	отговори:	

-	А	ти	не	посягай,	ще	те	гръмна	без	да	ми	мигне	окото!	

-Много	си	силна,	без	номера!	–	и	пак	я	награби.	

Борбата	продължи.	Рая	беше	сама	не	за	пръв	път,	но	никой	не	се	е	осмелявал	да	постъпва	така	
с	нея.	Тя	се	отврати	от	него,	от	миризмата	му,	от	бельото	му	и	всичко	останало.	Умираше	от	
мъка	и	гняв,	сълзите	й	протекоха	неповикани.	Цял	живот	е	работила	с	много	хора,	опазила	се	е,	
а	сега	с	някакъв	измислен,	непознат	и	отвратителен.	Това	беше	лудост,	пълна	лудост!	

Дадуш	остана		и	не	тръгна	повече.	Вървеше	след	нея	като	призрак.	Рая	не	му	говореше,	но	не	
знаеше	как	да	постъпи,	не	намираше	изход.	Имаше	нещо,	което	не	разбираше,	необяснимо	и	
тайнствено.	След	два-три	дни	Дадуш	започна	да	й	разказва	за	една	голяма	сделка	в	Албания.	
Показа	й	книжа,	предложи	й	да	отидат	до	Тирана.	Рая	помисли	и	каза:	
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-Да,	съгласна	съм,	отиваме!	–	а	си	мислеше:	“	Сега	е	моментът	да		го	разкарам“,	иначе	не	
вярваше,	че	има	сделка.	

Нареди	на	Стойнев	да	купи	билети	за	самолета.	Стойнев	се	опъна	и	каза,	че	не	я	пуска	и	до	
последния	момент	на	полета	я	увещаваше	да	не	отива.	После	Рая	разбра,	че	Стойнев	знае	
много	повече,	но	не	каза,	не	я	предпази	предварително.	

Бяха	в	Тирана	цели	седем	дни.	Нямаше	никаква	сделка,	просто	нищо.	На	седмия	ден	Рая	се	
опита	да	избяга,	но	нямаше	полет	за	София.	Усещаше	тревога	във	въздуха,	нещо	не	е	наред.	
Все	пак	направи	компромис	и		успя	да	убеди	Дадуш	да	се	върнат	заедно	в	София.	Той	беше	
много	ядосан,	стискаше	устни	и	пръхтеше	като	див	кон.	Рая	се	чудеше	как	да	го	натири.	Беше	
ясно,	че	тя	иска	незабавно	да	изчезне	този	мъж,	ако	ще	да	потъне,	а	той	обратно	на	нейното	
желание,	искаше	да	я	държи	под	око,	просто	дишаше	във	врата	й.	След	около	петнадесет	дни,	
Дадуш	взел	ключовете	за	колата	на	Рая	и	изчезна.	Вечерта	същия	ден	се	обади	по	телефона	и	
каза,	че	е	в	Сърбия.	Рая	подозираше,	че	е	откраднал	колата	й.	

Мина	повече	от	месец	Дадуш	не	се	връщаше.	Един	ден	се	обади	по	телефона	и	Рая	кротко	го	
разпита	-	къде	се	намира,	като	му	заяви,	че	има	път	към	Сърбия,	просто	да	се	видят.	Тя	излъга,	
но	все	пак	отиде	с	цялата	си	смелост	в	Сърбия,	за	да	си	прибере	колата.	За	шофьор	взе	със	себе	
си	Ванко	–	племенникът	й,	а	Славето,	беше	се	върнал	от	чужбина,		остана	в	София	да	ги	чака.	На	
края	на	Белград		Дадуш	чакаше	Рая,	той	беше	с	още	четири-пет	мъжаги,	облечени	добре,	
всички	с	черни	костюми,	бели	ризи	и	непременно	вратовръзки,	но	Рая	разбра,	че	това	са	
бандити.	Почерпи	ги	вечерта	и	успя	да	си	вземе	колата,	но	не	се	върна	сама,	а	освен	Дадуш	с	
тях	тръгнаха	още	двама.	Рая	се	ядосваше	и	наум	си	казваше:	“	Майната	й	на	колата,	защо	
тръгнах.	Допускам	грешка	след	грешка,	какво	става	с	мене?“.	

Пристигнаха	след	обяд	в	София	и	тя	не	искаше	да	тръгне	същата	вечер	за	родния	си	град,	
далече,	пък	и	времето	не	беше	добро,	но	Ванко	настояваше	дори	я	молеше,	защото	го	чакаше	
съпругата	му,	имаха	малко	дете	–	бебе	още.	Пътуваха	от	София	до	града	с	двете	коли.	Първата	
кола	шофираше	Енислав,	Дадуш	седнал	до	него,	а	Рая	-	отзад	в	колата.	Във	втората	кола	бяха	
сърбите	и	една	позната	от	града,	случайно	използва	транспорта	-	шофираше	Ванко.	Колите	бяха	
една	след	друга,	пътят	беше	на	места	заледен,	скреж	се	беше	посипал	по	дърветата,	началото	
на	зимата.	Караха	дълго	така,	но	след		около	триста	километра	Рая	загуби	от	погледа	си	втората	
кола,	която	караше	след	тях.	Леко	се	притесни	и	помоли	Енджи	да	намали	скоростта.	Вече	
беше	вечер,	тъмно.	Уговорката	беше	да	останат	тази	вечер	всички	на	вилата.	Енислав	беше	
отличен	водач,	карал	е	в	чужбина	и	в	цялата	страна,	намали,	но	колата	още	не	се	виждаше.	Рая	
видимо	се	разтревожи,		стигнаха	до	вилата,	но	тя	непрекъснато	гледаше	към	пътя.	„Боже,	защо	
ги	няма	тези	хора,	какво	се	е	случило?!“	–	само	тази	мисъл	я	беше	обхванала.	Не	беше	минал		
час	и	телефонът	звънна.		

-Ало!	–	обади	се	сервитьорът	от	ресторанта	на	вилата	–	Да,	това	е	вилата	на	госпожата.	Кажете!	
-	сервитьорът	помълча,	след	което		-	Момент	да	проверя…	-	затвори	с	длан	слушалката	и	се	
обърна	към	Рая:	

-Госпожо,	търсят	ви	от	полицията.	Ще	се	обадите	ли	или	да	кажа,	че	ви	няма?	
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Рая	изтръпна,	отново	интуицията	й	подсказваше,	че	се	е	случило	нещо	лошо,	нервно	грабна	
телефонната	слушалка:	

-Ало,	да,	кажете,	аз	съм.	

Както	слушаше,	пребледня,	потрепери,	премаля,	краката	й	се	подкосиха.	Остави	слушалката,	
приведе	се	надве,	хваната	за	коленете	си	и	с	тих,	безпомощен	глас	каза:	

-Ванко	е	катастрофирал.	Той	е	зле,	останалите	са	добре.	

Олюля	се	на	краката	си,	Славето	скочи	и	я	хвана	здраво,	настани	я	да	седне.	

-Отпусни	се	,	майче,	не	може	да		е	толкова	лошо!		

Рая	усети	треперещите	му	ръце,		очите	му	бяха	пълни	със	сълзи.	Той	много	се	разтревожи,	за	
миг	онемя,	не	можеше	да	каже	дума,	блед	като	платно,	все	пак	се	опита	да	успокои	майка	си:	

-Спокойно,	маман,	батко	ще	е	добре,	спокойно!	Ако	искаш,	иди	сутринта	в	Русе,	заледено	е,	
късно	е,	вече	полунощ,	остани!	

Рая	се	посъвзе	и	взе	веднага	решение.	

-	Не,	тръгвам	веднага!	–	тя	беше	категорична.		

Звънна	на	Драго	веднага	да	вземе	една	от	колите	и	да	дойде.	Събра	всичките	си	служители	по	
телефона,	разпореди	се	да		има	непрекъснато	дежурни	до	телефона	в	офиса.	За	Рая	времето	
беше	спряло.	„Не,	не	е	възможно!	Жив	е,	трябва	да	бъде	жив!“	–	трескаво	си	говореше	Рая.	

Драго	пристигна,	тръгнаха	веднага	за	Русе.	Рая	потърси	лекар,	дежурен	лекар,	но	дойде	сестра,	
която	й	каза,	че	лекарят	се	бори	за	живота	на	едно	момче,	което	беше	катастрофирало.	

-Моля	ви,	кажете	ми	името	му,	моля	ви!	–	молеше	се	Рая,	хванала	сестрата	за	ръцете.	

-Момент,	госпожо,	ще	проверя.	

Сестрата	се	върна	бързо,	но	за	Рая	беше	мъчителен	и	дълъг	момент,	съобщи	името	на	Ванко,	
това	беше	ужасяващо	за	Рая,	не	можеше	да	стои	на	краката	си,	не	можеше	да	диша.	

-Как	е,	кажете,	много	ли	е	зле?-	Рая	разтревожено	питаше	сестрата,	която	се	чудеше	дали	да	не	
й	даде	нещо	успокоително.	

-	А	вие,	майката	ли	сте?-	попита	сестрата.	

-Не,	но	ми	е	като	син,	племенник	ми	е.	

-Вижте,	ако	искате	останете	до	сутринта,	малко	остава,	ако	искате	елате	утре	към	обяд,	всичко	
ще	научете	–	нареждаше	сестрата.	

-	Не,	оставам!	Ще	чакам,	не	мога	да	си	отида	преди	да	го	видя,	не	мога!	

-Добре	тогава,	настанете	се,	аз	ще	ви	се	обадя,	като	го	преместят	от	залата.	
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Рая	седеше	тиха,	свита	на	дивана	в	дългия	коридор	на	болницата,	ни	жива	ни	мъртва,	молеше	
се	със	сърцето	си	и	плачеше:	„Моля	те,	Господи,	спаси	го,	не	може	да	си	отиде,	не	може….!“.	
Повтаряше	думите	си	до	безкрайност.		

След	около	два	часа	същата	сестра	дойде	и	каза,	че	Ванко	е	в	Реанимация,	на	командно	
дишане.	Нищо	още	не	се	знае.	Нищо	успокоително,	Рая	беше	напълно	вцепенена:	

-Трябва	да	говоря	с	лекарите,	трябва!	–	настояваше	Рая	пред	сестрата.	

-Ще	проверя	дали	ще	ви	приемат,	изчакайте!	–	неспокойно	отговори	сестрата.	

Рая	беше	стиснала	двете	си	ръце	до	посиняване,	очакваше	отговори,	много	отговори.	

-Елате	с	мене,	началникът	на	отделението	ще	ви	приеме,	той	е	тука.	–	повика	я	сестрата.	Тя		
заведе	Рая	в	кабинета	на	лекаря,	той	изглеждаше	угрижен	и	уморен.	

-Добро	утро!	-	тихо	поздрави	Рая	–	Моля	ви,	докторе,	кажете	ми	как	е	Иван,	момчето	от	
катастрофата?	Аз	съм	леля	му,	кажете,	докторе,	не	крийте	нищо!	

Лекарят	изгледа	Рая	от	крака	до	пети,	тя	беше	облечена	добре,	с	просто	око	се	виждаше	
материалното	й	състояние	и	тихо	започна:	

-Седнете,	не	стойте	права!	Момчето	не	е	добре,	в		кома	е,	на	командно	дишане,	но	ще	се	
борим.	Не	мога	да	ви	обещая	нищо	предварително,	но	лекарствата	са	скъпи,	трябват	много	
допълнителни	неща,	така,	че	не	обещавам.	

Рая	скочи	от	стола,	наведе	се	над	доктора,	той	се	беше	отпуснал	в	един	фотьоил,	хвана	го	
здраво	за	ревера	на	престилката:	

-Казвай,	докторе,	колко,	колко	трябва	да	дам,	за	да	го	спасите…!	Кажете	смело..	сто	хиляди,	
двеста,	колко?	

-Малко	са,	госпожо,	всичко	е	скъпо…	–	отговори		спокойно	лекарят,	напук	на	трескавото	
безпокойство,	което	владееше	Рая.	

-Колко,	петстотин	хиляди,	колко?	–	задъхано	питаше	Рая.	

-Да,	долу-горе	ще	стигнат.	–		отговори		докторът.	

Рая	винаги	носеше	със	себе	си	повече	пари.	Отвори	чантата	си,	извади	пет	пачки	по	сто	хиляди	
и	ги	подаде	с	треперещи	ръце	на	лекаря.	Не	й	се	свидеше,	ако	трябва	още	ще	даде,	но	животът	
на	Ванко	за	нея	беше	много	скъп.	

-Сега	вече	ще	поема	ангажимента,	ще	го	спасим.	

Рая	онемя,	значи	става	въпрос	за	пари,	ами	ако	не	беше	имала,	ще	си	отиде	един	млад	човек,	
както	и	да	е,	сега	това	не	е	важно.	

-Мога	ли	да	го	видя	сега,	докторе?	

-Да,	лично	ще	ви	заведа.	-	отговори	лекарят	по-бодро	и	стана.		
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Поведе	Рая	през		дългия	коридор,	влязоха	в	стаята,	миришеше	на	карбол	и	други	медикаменти.	
Тази	миризма	още	повече	задушаваше	Рая.	Ванко	лежеше	проснат	на	едно	специално	легло.	
Беше	на	командно	дишане,	беше	между	живота	и	смъртта,	оплетен	с	маркучи	и	системи.	
Картината	беше	ужасна.	Рая	се	спря	пред	леглото,	но	се	страхуваше	да	не	падне,	пое	си	
дълбоко	въздух,	прегърна	го	нежно		и	изплака:	“Милото	ми	момче,	ще	се	спасиш!	Трябва	да	
бъде	спасен,	чувате	ли,	докторе?“.	Ставаше	й	лошо,	лекарят	забеляза	състоянието	й	и	бързо	я	
изведе	в	коридора.	

-Не	се	безпокоите,	госпожо,	ще	го	спасим!	

-Благодаря,	вярвам	ви!	–	през	сълзи	промълви	Рая	-Утре	пак	ще	дойда,	ето	моите	телефони.	-	
Рая	подаде	визитната	си	картичка	и	си	тръгна	без	да	се	сбогува.	

По	пътя	Драго	се	опитваше	да	я	заговори,	но	тя	мълчеше,	една	и	съща	мисъл	се	въртеше	в	
мозъка	й:	“Как	ще	кажа	на	сестра	си,	как	ще	кажа?...	Не,	още	сега	няма	да	казвам,	ще	се	покрия,	
няма	да	казвам,	че	съм	се	върнала,	все	едно	сме	още	в	Сърбия“.	

Прибраха	се	и	Рая	предупреди	всички	да	си	мълчат,	но	дежурни	имаше	денонощно	на	
телефона	в	офиса.	Рая	нямаше	сили	да	съобщи	на	семейството	му.	Три	дни	подред	ходи	до	
Русе	и	обратно,	Ванко	вече	дишаше	спокойно,	но	все	още	не	беше	излязъл	от	кома.	Рая	
вярваше,	че	ще	живее,		той	е	спортист,	здраво	момче,	ще	се	спаси.	Цели	седемнадесет	дни	
беше	в	кома,	дойде	в	съзнание	и	чак	тогава	научиха	майка	му	и	баща	му,	научи	цялото	
семейство.	Ванко	оздравя,	но	първите	години	живееше	без	спомени,	всичко	беше	забравил.	
Бялото,	кокетно	пежо	на	Рая	беше	намачкано,	просто	купчина	строшено	желязо.	Обувката	на	
Ванко	беше	останала	между	железата	и	часовникът	му,	който	работеше,	не	беше	счупен,	знак,	
че	Ванко	ще	живее.			

		 Рая	виждаше	в	очите	на	сестра	си	и	зет	си,	в	очите	на	Ванко,	той	даже	й	беше	намекнал,	
че	тя	е	виновна	за	катастрофата.	Каква	ли	беше	нейната	вина?	Да,	имаше	вина,	за	това,	че	
много		го	обича,	за	това,	че	много	му	вярва,	за	това,	че	беше	го	взела	със	себе	си.	Той	работеше	
в	нейните	фирми.	Това	беше	нейната	вина.	

Дадуш	остана	цяла	зима	при	Рая.	Срам,	не	срам	Рая	преглъщаше	всеки	ден	горчилката.	
Принудиха	я	да	работи	по	договора	с	износа	на	петрола.	Стана	ясно,	че	петролът	е	необходим	
за	сръбските	войски	във	войната	срещу	Босна.	Странно	беше	намесата	на	партията	и	нейния	
лидер,	който	й	подсигури	превозвач	от	чужбина	с	кораб.	Ясно	беше,	че	не	България	има	
интерес,	интересът	беше	личен,	за	нейна	сметка,	тя	знаеше,	че	с	тази	сделка	ще	потъне.	Рая	
всеки	ден	измисляше	нови	условия	по	договора,	за	да	забави	транспортирането.	Тя	не	подписа	
договора,	не	даде	пълномощно	на	никого	да	го	подпише,	но	Дадуш	самоуверен	подписа	
вместо	нея	и	то	в	нейно	отсъствие.	За	Рая	договорът	беше	невалиден.	Това	малко	я	
успокояваше,	но	все	пак	всичко	беше	готово.	Разрешенията	от	инстанциите	бяха	набавени,	без	
нейно	участие.	Един	ден	Рая	каза	на	Дадуш:	

-Не	може	да	стартира	сделката	без	да	е	платен	определен	процент	от	общата	стойност.	

-Колко	трябва?-	попита	я	той.	
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-Най-малко	тридесет	процента.	–	отговори	Рая,	като	се	надяваше,	че	няма	такива	пари.	Пак	се	
излъга.	

-Има	пари	и	те	ще	бъдат	платени	в	брой!	–	заяви	категорично	Дадуш.	

-Глупости!	-	отсече	Рая	–	Кой	ще	ти	даде	такива	пари	в	брой,	това	е	невъзможно!	

-Ще	видиш,	утре	тръгваме	за	Сърбия!	–	отряза	Дадуш.	

-Това	е	невъзможно,	аз	няма	да	дойда!	–	на	свой	ред	категорично	каза	Рая.	

-Ще	дойдеш,	вече	не	съм	сам!	Ти		защо	мислиш,	че	тези	хора	са	тука?	

Разговорът	продължи	в	тих	спор.	Все	пак	на	другия	ден	тръгнаха	за	Сърбия,	но	не	спряха	само	в	
Белград,	а	стигнаха	на	петнадесет	километра	от	фронта.	Настаниха	се	в	хотел,	който	беше	
студен,	празен	и	мрачен.	Чуваха	се	вечер	снаряди	и	откъслечни	пукотевици	на	автомати.	
Студеното		миришеше	на	изгоряло.	Цялата	атмосфера	беше	наситена	с	барут	и	непозната	гадна	
миризма,	може	би	смъртта	така	мирише.	Рая	не	излизаше	от	хотела,	обвита	с	три-четири	
одеяла,	вкочанена	от	студ	и	страх.		Държаха	я	там,	пазеха	я	около	десетина	човека	с	военна	
униформа	и	автомати.		Тежки,	ужасяващи		дни	от	една	седмица	за	Рая.		Тя	не	можеше	да	се	
храни,	не	можеше	да	заспи,	душата	й	се	късаше,	разбираше,	че	беше	влязла	в	забранена	зона,	
непосилна	за	нея.	Разбираше,	че	животът	й	в	този	момент	е	поставен	на	карта,	я	от	изпратен	
снаряд	или	бомба	от	воюващите,		я	от	тези,	които	я	пазят.	Война,		на	самата	фронтова	линия,	
смърт,	снаряди,	пожари,	по	страшно	от	филмите,	които	сме	гледали	-	какво	прави	там	тя,	защо?	
Много	й	се	искаше	да	се	откаже	от	всякакъв	бизнес	и	да	избяга,	но	знаеше,	че	където	и	да	
отиде,	ще	я	намерят.	Твърде	късно	беше,	а	всъщност	някаква	невидима	ръка	подреждаше	
живота	й.		Чак	на	третия	ден	пристигнаха	офицери,	с	които	Рая	разговаря,	и	постави	условията	
си.	Все	вярваше,	че	няма	да	достави	горивото,	защото	знаеше,	че	с	това	гориво	ще	бъдат	
избити	много	невинни	хора.	Знаеше,	че	има	ембарго,	а	тя	не	искаше,	макар	с	разрешителни	
документи		да	го	нарушава.	Играеше	си	на	мишка	и	котка,	прибавяше	хитрини,	знаейки,	че	това	
може	да	й	коства	живота.	Трябваше	да	бъде		смела	и	категорична.	Служеше	само	на	една	
мисъл:	“Няма	да	има	сделка	и	толкова,	няма!“.	Сръбските	офицери	приеха	всички	условия,	
които	Рая	постави,	и	изпратиха	други	двама	в	България,	просто	подмениха	хората	си	с	по-
агресивни.	

През	това	време	приватизацията	вървеше.		Холдингът	й	беше	обявен	официално	за	купувач	и	
първи	приватизатор	на	страната.	Готвеха	се	документи,	договори,	приложения.	Натоварено	
време		с	работа	и	много	грижи.	Рая	не	спеше,	нервите	й	бяха	опънати	като	струна.	Нямаше	с	
кого	да	сподели	и	да	поиска	съвет.	Доверието	се	беше	сринало	напълно,	не	вярваше	вече	на	
политици,	адвокати.		Сама	се	опитваше	да	се	измъкне,	но	пък	Дадуш	стоеше	плътно	до	нея,	тя	
не	можеше	да	се	отскубне	от	него.	Рая	не	можеше	да	остане	насаме	със	сина	си.	Беше	напълно	
блокирана.	Мислеше	денонощно	как	да	се	освободи	от	този	товар	-	Дадуш	и	сърбите,	другото	
ще	го	подреди.	Не	искаше	вече	да	чува	за	сделката,	всъщност	тя	никога	не	я	е	искала.	

`1Все	пак,	след	два	месеца	беше	подписан	първият	договор	за	приватизацията	на	
предприятието,	съвсем	официално	и	с	много	шум	от	масмедиите.	Рая	купи	60%	от	
предприятието.	Направи	голям	купон,	точно	преди	Нова	година,	послучай	първата	
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приватизация	в	новото	време,	присъстваха	политици,	бизнесмени,	важни,	управляващи	
личности.	

В	началото	на	годината	сърбите	-	в	брой,	в	чанта	съвсем	открито,	пеша		през	границата		
пренесоха	парите	в	България,	без	да	им	мигне	окото.	Внесоха	определената	сума	по	сметката	
на	холдинга,	разбира	се	имаше	доста	изчезнали	пари	по	пътя,	но	това	Рая	не	я	интересуваше.	
Тя	все	пак	се	надяваше	да	няма	сделка,	категорично	не	искаше	тази	сделка.	

По	празниците	се	опита	да	си	почине,	но	пък	започна	така	да	спи,	че	беше	будна	точно	по	два-
три	часа	на	ден.	Работата	й	изостана,	тя	не	беше	годна	да	работи.		Какво	ставаше	с	нея,		никой	
не	разбираше.	Хората	от	холдинга	бяха	силно	притеснени,	сърбите	я	следяха,	а	Дадуш	се	
развяваше	и	представяше	като	най-важен,	едва	ли	не	целият	бизнес	е	негов.		Един	ден	съвсем	
спокойно,	Дадуш	беше	я	заварил	будна		и	й	каза:	

-Аз	ще	отида	до	Косово	за	няколко	дни,	ще	взема	една	от	колите.	

Рая	скрито	се	зарадва:	

-Разбира	се,	вземи,	която	искаш.	–	нищо	не	й	се	свидеше	-		Ще	бъдат	ли	с	тебе	хората	ти?	

-Да,	тръгвам	след	обяд.	

След	краткия	разговор	Рая	пак	заспа,	събуди	се	чак	в	единадесет	часа	вечерта.	Сънят	
продължаваше,	спеше	като	упоена	цели	три	месеца.	Стана,	седна	на	дивана,	осъзнаваше,	че	
нещо	не	е	наред.	Нямаше	обяснение,	мислеше	и	беше	толкова	отчаяна	и	тъжна,	че	не	може	да	
намери	изход.	Нищо	не	беше	завършено	–	парите	й	вече	бяха	в	държавата,	купила	
предприятието,	но	не	беше	влязла	във	владение.	Сделките	изоставаха,	от	друга	страна	силният	
натиск	на	сърбите,		всичко	беше	наопаки,	всичко	вървеше	против	нея.	Седеше	и	мислеше,	
отчаяна	от	ситуацията,	за	първа	вечер	останала	сама	със	себе	си,	седя	доста	по-дълго	будна.	
Звънна	се	на	врата	за	първи	път	след	толкова	време.	Рая	изтръпна:	„Боже,	нали	този	бяс	
замина,	кой	ли	звъни,	дано	да	е	Енджи!?“.		Тя	не	знаеше	къде	ходи	синът	й,	с	кого	е	и	той	не	се	
завръщаше,	притеснен	от	присъствието	на	тези	хора,	окупирали	дома	му	и	офиса.	Рая	стана	да	
отвори,	изненада	се,	беше	дошъл	един	от	най-верните	й		служители,	заедно	с	жена	си.	

-Ах,	вие,	влизайте,	много	ме	зарадвахте!	–	покани	ги	Рая.	

-Ние,	госпожа,	набързо.	Минавахме	оттука	и	видяхме,	че	свети.	–	за	оправдава	се	Самит.	Той	
беше	строителен	техник	в	холдинга,	жена	му	беше	учителка.	

-	Влизайте,	не	се	притеснявайте!	–	подканваше	ги	Рая.	

Не	бяха	още	седнали	и	Самит	продължи:	

-Не	се	сърди,	госпожа,	но	ние	от	фирмата,	няколко	човека	дежурим	пред	вас	всяка	вечер.	
Страхуваме	се	за	вас.	

Рая	само	що	не	изплака	на	глас.	

-Самит	и	аз	не	зная	какво	става.	Не	мога	да	отида	даже	на	лекар.	–	отговори	Рая	-	Само	спя	и	
нищо	друго,	а	какво	ли	става	в	офиса?	
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-Нищо,	госпожа,	всичко	е	наред,	не	се	тревожете.	Работим	кой,	колкото	може.	Аз	имам	
предложение	за	вас.	Така	не	може.	Утре	сутринта	много	рано	ще	дойда	да	ви	взема	и	ще	ви	
заведа	на	едно	място	да	ви	скрия,	да	видим	как	ще	се	почувствате	-	на	свои	ред	бързо	изплю	
камъчето	Самит.	Жена	му	и	тя	го	подкрепяше,	настояваше.	

-Как	така	ще	ме	скриеш,	Самит,	как	ще	стане?	-	попита	разтревожено	Рая	–	Ами	Славето,	ако	ме	
потърси?	

-Не	се	грижете	за	това,	всичко	съм	обмислил.	Само	че	сега	ще	ми	дадете	ключ	за	апартамента,	
защото	ако	не	се	събудите,	да	ви	събудим.	

	Рая	си	мислеше:	“Какво	губя,	ще	опитам…“.	

-Добре,	Самит,	звънни,	преди	да	тръгнеш	по	телефона,	може	да	се	събудя.	

Договориха	се	и	рано	сутринта	към	пет	часа	Самит	отведе	Рая	в	едно	село,	за	което	не	беше	
чувала.	Посрещна	ги	не	много	възрастна	туркиня,	която	не	знаеше	нито	една	дума	българска,	
но	пък	очите	й	бяха	толкова	кротки	и	добри.	Оказа	се,	че	тя	била	ясновидка.	Самит	й	обясни	
нещо	на	турски	и	тя	съвсем	радостно	ги	покани	в	къщата	си.	Докато	седна	и	започна:	

-Ех,	къзъм,	защо	тъй	си	пострадала?	Най-напред	ще	ти	кажа,	че	те	искат	да	отидеш	курбан,	да	
си	измият	ръцете	с	тебе.	За	много	пари	става	дума.	Ама	ти	все	спиш,	не	си	ли	разбрала,	че	
слагат	във	всичко,	което	хапнеш	и	пийнеш		хапчета	за	сън?	

Самит	не	успяваше	да	превежда.	Рая	се	стресна.	Лелята	наистина	познаваше.	Мълчеше	и	
слушаше,	макар	че	й	ставаше	малко	лошо.	

-Сега	ще	ти	кажа	нещо,	няма	да	сбъркаш.	Оставаш	тука	при	мене,	една	неделя	ще	стоиш	тука,	
никой	няма	да	те	намери.	Да	се	излекуваш	от	този	сън,	пък	после,	ти	си	умна	жена,		знаеш	
какво	да	правиш.	Имаш	син,	Самит,		да	го	доведеш	и	него	тука,	иначе	и	двамата	ще	отидат	
курбан.	Разбра	ли	ме?	–	занарежда	лелята.	

Кой	я	гласеше	за	курбан	-	Рая	нищо	не	разбираше,	но	всичко	останало	беше	вярно	и	логично.	
Толкова	добрина	от	една	непозната	жена,	далече	по	всичко	от	Рая,	не	е	ли	намеса	на	бяла,	
висша	сила?	

Рая	в	началото	се	опъна,	но	после	се	съгласи	и	остана	на	непознато	място,	с	непознати	хора.	
Още	същия	ден	започна	да	идва	на	себе	си.	Не	спеше	толкова	много.	Енислав	и	той	пристигна,	
Самит	го	беше	довел.	Останаха	цели	четири	дни.	Рая	се	съвзе	и	си	направи	сметка,	очакваха	я	
изключително	сериозни	действия.	Тя	не	се	уплаши,	на	против,	настървено	тръгна	да	подрежда	
живота	си	и	работата	си.	Никой	не	разбра	къде	е	била	Рая.	Тя	вече	не	пиеше	и	не	се	хранеше	в	
офиса	и	в	къщи.	Купуваше	си	лично	закуска	и	пиеше	вода	само	от	бутилка,	отворила	сама.	
Първият	ден	в	офиса	работи	много	дълго,	беше	уплашена	от	всичко,	което	видя.	Намери	хаос	и		
откри	много	похарчени,	неоправдано	пари.		Прехвърляше	сметки,	подреждаше,	мислеше	и	все	
повече	се	натъкваше	на	проблеми.	Към	пет	часа	Енджи	влезе	в	кабинета	й	усмихнат	и	от	
вратата	започна:		

-Маман,	знаеш	ли	колко	си	хубава,	прекрасно	изглеждаш!	
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-	Така	ли?	-	учудено	попита	Рая	–	Какво	ти	става,	чедо,	какви	са	тези	комплементи?	

Славето	се	приближи,	прегърна	я	нежно	и	каза:	

-Ела,	ще	ти	покажа	нещо,	но	не	се	плаши,	недей,	просто	си	много	хубава.	

Зад	вратата	на	кабинета	си	Рая	имаше	поставено	огледало	в	цял	ръст,	Енислав	я	заведе	до	него	
и	каза:	

-Виждаш	ли	колко	си	хубава,	различна	и	прекрасна?	

Рая	се	огледа	и	видя	прошарената	си	коса.	

-Не,	не	е	възможно,	само	за	един	ден	съм	побеляла,	не	е	възможно!	

-Така	си	по-хубава,	маман,	пък	и	ще	си	правиш	косата,	какъвто	цвят	поискаш…	–	шеговито	й	
говореше	Славето.	

Рая	поседя	пред	огледалото	смутена,	но	бързо	се	съвзе:	

-Това	не	е	голяма	болка,	ще	се	боядисвам.		

	Тя	нямаше	време	да	мисли	за	себе	си,	напрежението	й	беше	толкова	голямо,	че	беше	избило	в	
косата	й.	После	разбра,	че	Валя	–	секретарката	й,	се	обадила	на	Славето	да	дойде,	защото	се	е	
уплашила,	че	на	госпожата	косата	побеляла	само	за	един	ден.	Не	може	да	й	каже,	само	Славето	
може,	той	беше	нейният	живот.	Много	й	дойде,	колкото	и	силна	да	беше,	но	тя	не	знаеше,	
колко	е	широк	гърбът	й	и	колко	още	Бог	ще	я	натовари	да	носи	още	-	много	тежко	бреме.	Дали	
я	изпитваше,	дали	искаше	да	провери	колко	може,	или	тя	сама	се	изпитваше.	

Рая	състави	план,	по	който	трябваше	да	действа	преди	да	се	е	върнал	Дадуш.	Първо	трябваше	
да	подреди		и	организира	работата	в	офиса.	После	много	бързо	трябваше	да	изведе	Славето	от	
страната,	страхуваше	се,	подушваше	нещо	страшно	и	необяснимо.	Още	същата	вечер	се	обади	
на	приятелка	в	София	и	я	попита:	

-Как	си,	Грета?	Имам	нужда	от	твоята	помощ.	Спешно	ми	трябва	виза	за	Щатите	за	Енислав.	
Имаш	ли	група	да	пътува	скоро?	

Грета	отговори,	че	групата	е	готова,	но	й	трябват	още	трима	човека,	за	да	я	запълни	и	веднага	
могат	да	тръгнат.	„Късмет!“-	зарадва	се	Рая.	

-Чудесно!	–	отговори	й	Рая	-	Аз	ще	ти	дам	трима	човека.	

На	другия	ден	прати	пари	и	паспортите	на	Славето,	изпрати	брат	си		и		Драго	на	екскурзия	като	
награда,	а	Славето	трябваше	да	остане	и	да	не	се	връща.	След	пет	дни	излетяха	за	Щатите.	

Рая	се	чувстваше	по-свободна	без	Енислав,	с	развързани	ръце,	защото	само			за	него	много	се	
страхуваше,	той	беше	слабото	й	място	и	продължи	да	работи	по	плана	си.	Следващата	задача	
беше	да	се	освободи	от	присъствието	на	сърбите	и	Дадуш.	Трябваше	да	бъде	много	хитра,	
много,	търпелива	и	кротка.	Рая	печелеше	време,	подреждаше	работата	си,	чакайки	ги		да	се	
върнат.		
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Върнаха	се,	Рая	беше	много	променена,	това	много	изненада	Дадуш,	но	и	той	премълча.	След	
ден-два	Рая	измисли	работа	на	Дадуш	извън	офиса,	прищявка,	прати	с	него	една	от	нейните	
служителки,	която	той	харесваше,	като	я	предупреди,	че	трябва	да	се	забавят	максимално,	
поне	два	часа.	Седна	и	поговори	тайно	с	единия	сърбин,	който	уж	беше	по-старши:	

-Слушай,	приятел,	аз	няма	да	направя	тази	сделка,	не	мога,	поради	ред	съображения.	Съветвам	
те	да	не	стоите	повече	тука.	Свържи	се	с	твоя	генерал	и	му	предай	думите	ми.	Зная,	че	искате	
да	изперете	тези	пари,	предлагам	да	се	включите	в	производството	на	комбината,	който	
закупих.	После	ще	получите	продукция	на	тази	стойност,	мога	да	включа	и	лихви,	но	това	е,	
което	мога	да	предложа.	Не	очаквайте	да	има	сделка	с	петрол.	

Сърбинът	беше	сговорчив	човек,	но	беше	много	уплашен.	Рая	не	знаеше	защо		и	от	какво	се	
страхува.	

-Не	се	страхувай	пред	мен,	говори	с	генерала,	да	видим	какво	ще	ти	каже!	–	подканваше	го	
настойчиво		Рая.	

-Добре,	ще	говоря,	не	знам,	не	знам,	да	не	изядем	някоя	глава…	–	говореше	на	развален	
български	сърбинът.	

-Не	се	страхувай,	това	е	бизнес,	ако	обаче	има	нещо	гнило,	казвай!	Трябва	всичко	да	знам!	–	
много	смело	и	уверено	му	говореше	Рая.	

-Няма	нищо,	няма…	–	отговори	притеснен	сърбинът.	

Рая	отдавна	усещаше,	че	всичко	е	планирано,	че	всичко	е	опасно	и	гнило.	Те	даже	се	
изненадаха,	че	тя	отново	е	в	офиса,	а	не	в	леглото	да	спи.	Сърбинът	се	обади	и	получи	
нареждане	веднага	да	се	върнат	обратно,	но	предупреди	Рая,	че	ще	искат	лично	разговор	с	
нея.	

-Няма	проблем,	където	и	когато	кажат.	–	с	готовност	прие	поканата	–	А	сега	веднага	ви	давам	
шофьор	и	кола	да	тръгнете	за	София,	съгласен	ли	си?	–	Рая	бързаше	повече	от	тях,	прехвърляше	
несъзнателно		безпокойството	от	себе	си	на	сърбина.	

-Да,	колкото	по-бързо,	толкова	по-добре.	Ние	сме	готови,	минаваме	само	да	си	вземем	багажа.	

-Не	се	безпокой,	с	колата	ще	минете.	–	отговори	Рая.	

Тя	искаше	да	ги	изпрати	преди	да	се	е	върнал	Дадуш.	Веднага	организира	пътуването,	имаше	
още	двама	шофьора,	които	заместваха	Драго.	Разпореди	се.	Подчинените	й	разбраха,	
засуетиха	се	радостно,	знаеха,	че	трябва	да	се	действа	бързо,	пък	и	те	бяха	разтревожени	от	
присъствието	на	гостите.	Само	след	десет	минути	вече	пътуваха.	Рая	се	отпусна	на	стола	си,	
въздъхна,	но	веднага	мисълта	й	заработи:“	Остава	най-трудното	–	Дадуш!	Ще	се	справя,	още	
тази	вечер	ще	се	справя	!“.	Нямаше	точен	план,	но	знаеше,	че	в	последния	момент	нещо	ще	й	
помогне	и	ще	стане.	Отдавна	Драго	й	беше	предложил:	“Госпожа,	разреши	ми!		Ще	го	убия,	ще	
го	затрия	тоя	и	никой	няма	да	го	намери,	само	ми	разреши!“.	„Не,	Драго,	никога	не	се	цапай,	
ще	се	справя	с	него!		Трудно,	бавно,	но	ще	се	справя…“.	Така	си	говореха	в	малкото	време,	
останали	сами,	преди	Рая	да	беше	приспана,	но	тя	знаеше,	че	Драго	няма	да	го	направи,	така	
изразяваше	безпокойството	и	гнева	си.	
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Дадуш	се	върна	весел,	явно	зареден	от	дамата,	която	го	придружаваше.	Рая	беше	доволна	от	
нея	и	я	награди	с	усмивка.		

-Дадуш,	обадиха	се	от	щаба	и	се	разпоредиха	хората	им	веднага	да	тръгнат.	Изпратих	ги	преди	
два	часа,	пътуват	вече	за	София.	-	Рая	бързаше	да	му	каже,	уж	и	тя	разтревожена	-	Защо	и	аз	не	
знам…	–съвсем	уверено	и	спокойно	говореше	Рая.	

Дадуш	се	намръщи,	изпъшка,	сякаш	от	очите	му		излизаше	огън	и	жупел,	изгледа	Рая	
подозрително	и	със	злоба,	но	не	смееше	да	й	вдигне	скандал.	

	-Как	така,	аз	не	знам	нищо?	–	попита	я	с	висок,	невъздържан	глас.	

-И	аз	не	знам.	–	отговори	спокойно	Рая.	

Дадуш	влезе	в	стаята,	която	Рая	им	беше	предоставила.	Той	усещаше,	че	Рая	е	в	дъното	на	
всичко,	усещаше,	че	планът	им	се	променя,	план,	за	който	Рая	нищо	не	знаеше.	Усамоти	се	и	
чак	към	края	на	работното	време	излезе	да	придружи	Рая,	видимо	по-	спокоен.		Прибраха	се	с	
Рая.	Тя	обаче	мислеше	трескаво,	как	и	какво	да	измисли:	„Тази	вечер,	да,	тази	вечер	трябва	да	
го	махна	от	главата	си!“	–	повтаряше	си	наум	Рая	–	Моля	те	,	Господи,	помогни	ми!“.	Седнаха	да	
гледат	телевизия	и	в	един	момент	Рая	се	направи	на	разглезена	жена:	

-Моля	ти	се	,	Дадуш,	уморена	съм,	но	знаеш	ли	много	ми	се	яде	баничка	и	ми	се	пие	боза.	
Късно	е,	да	,	но	ти	знаеш	къде	се	продава,	ще	отидеш	ли	да	ми	купиш?		

За	пръв	път	тя	поиска	нещо	от	него.	Той	се	почувства	поласкан	и	с	готовност		тръгна,	пък	
можеше	да	си	прави	сметки	отново	да	й	сложи	хапче	в	бозата.	

На	около	петдесет-сто	метра	до	апартамента	на	Рая	живееше	братовчед	й,	който	беше	юрист	
на	полицията.	Рая	скочи	веднага,	след	като	Дадуш	затвори	врата	след	себе	си,	хукна		към	дома	
на	братовчед	си.	Бързаше,	нервите	й	бяха	опънати	като	струна,	но	това	беше	нейният	шанс.	
Само	тази	вечер,	само	в	този	момент,	иначе	утре	може	да	се	свържи	със	сърбите	и	те	ще	му	
предадат	разговора	им,	и	тогава	ще	стане	страшно,	този	човек	е	опасен.	Позвъни	на	вратата	на	
братовчед	си,	за	щастие	той	си	беше	вкъщи.	

-Ах,	Рая,	заповядай!	Какво	се	случило,	какво	става?	Бледа	си…	–	посрещна	я	той.	

-	Нямам	много	време.	Дойдох	да	те	помоля	за	услуга.	Ти	си	ми	спасението.	Вероятно	знаеш	за	
този	мъж,	който	диша	във	врата	ми.	Трябва	да	се	отърва	от	него.	Готов	ли	си	да	ми	помогнеш?	
–	бързо		в	коридора	питаше	Рая.	

-Винаги,	какво	трябва?	Целият	град	знае	за	него	и	аз	зная,	както	другите	и	аз		съм	изумен	от	
неговото	присъствие.	Познавам	те,	сякаш	не	си	ти.	

Рая	нямаше	време	за	обяснение,	бързаше,	много	бързаше,	караше	направо:	

-Аз	ще	го	излъжа,	че	полицията	го	търси,	че	ти	си	ме	предупредил	и	той	незабавно	трябва	да	
напусне	страната.	Готов	ли	са	на	това?	

-Давай,	ще	потвърдя!	–	с	готовност	каза	братовчед	й.	
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Без	да	се	сбогуват,	Рая	изхвърча	обратно	към	нейния	апартамент.	Беше	напрегната,	а	страхът	
пак	искаше	да	я	окупира.	Пред	нея,	на	улицата		изникна	в	тъмното	Дадуш.	Нямаше	жива	душа,	
беше	студено	и	облачно.	Сякаш	мракът	искаше	да	й	помогне,	сякаш	нарочно	беше,	нямаше	
хора	по	улицата	–	подготвено	от	неизвестното.		Рая	в	първият	момент	се	смути,	потрепери,	
уплаши	се,	но	се	окопити	бързо,	просто	нямаше	време,	решена	докрай	да	доведе	плана	си:	

-Дадуш,	братовчед	ми	ме	повика	у	тях,	да	ме	предупреди,	че	те	търсят	от	полицията.	Незабавно	
трябва	да	напуснеш	страната!	–	нервно	и	разтревожено	говореше	Рая.	

Дадуш	я	гледаше	подозрително,	надигаше	се	ярост,	можеше	просто	да	я	убие	насред	улицата.	
Той	пребиваваше	незаконно	в	страната.	Рая	беше	уплашена,	но	тъмното	й	помагаше,	не	
биваше	Дадуш	да	види	в	очите	й	страх,	не	бива	да	прочете	лъжата,	но	гласът	й	издайнически	
потрепваше	от	време	на	време,	на	определени	думи.		Той	мълчеше	и	сумтеше,	Рая	продължи:	

-Веднага	ще	приготвя	багажа	ти,	веднага	ще	повикам	шофьор	и	ще	тръгнеш.	Най-добре	през	
Румъния,	може	да	те	следят…	–	говореше	Рая	без	да	спира.		

Тя	вече	беше	влязла	в	този	филм	и	връщане	назад	нямаше.	Прибраха	се	в	апартамента	и	Рая	
започна	по-най	бърз	начин	да	му	приготвя	багажа,	правеше	се	на	тъжна,	даже	пусна	няколко	
сълзи.	Тя	знаеше,	усещаше,	че	ако	сега	не	се	освободи	от	него,		ще	стане	по-опасно.	Повика	
шофьор	и	с	измислени	сълзи	на	очите	изпрати	Дадуш.	Нареди	на	шофьора	да	я	държи	в	
течение	на	пътуването,	непременно	да	закара	Дадуш,	там	където	поиска.	Беше	избрала	
сърцато	момче	да	го	вози,	смело,	възпитаник	на	Драго.	Придружи	ги	до	митницата,	искаше	да	
се	увери,	че	са	минали	границата,	после	посред	нощ	се	върна	пеша	в	дома	си.	Седна	много	
уморена	и	си	помисли:	“Дотук	добре.	Права	съм	била,	ето	той	е	очаквал	да	го	търси	полицията,	
той	е	бандит	от	международен	мащаб.	Боже,	пази	ни!“.	Цяла	нощ	Рая	не	спа.	По	това	време	
нямаше	още	мобилни	телефони	и	тя	не	можеше	да	проследи	пътуването,	нито	на	сърбите,	нито	
на	Дадуш,	но	беше	доволна,	че	ги	изпрати	и	то	в	различни	посоки.	

След	една	седмица	се	върна	много	уморен	Стани,	шофьорът,	с	когото	Рая	изпрати	Дадуш.	Тя	
много	се	притесняваше	за	него,	много.	Веднага	се	обади	на	Рая:	

-Върнах	се,	госпожо.	

-Браво!		Най-после,	излезе	ми	душата	да	те	чакам!	Ела	веднага	при	мене	в	кабинета!	-	
разпореди	се	Рая.	

Стани	влезе	в	кабинета	й	след	минута-две.	

											-	Разказвай,	момчето	ми,		всичко	ми	разкажи!	–	Рая	седна	съвсем	близо	до	Стани.	

-Какво	да	ви	разказвам,	госпожо,	дълго	е,	но	аз	накратко.	Минахме	през	Румъния	и	той	поиска	
да	го	закарам	в	Косово.	Когато	стигнахме,	той	ми	взе		ключа	на	колата,	но	аз	не	се	уплаших,	
нали	ми	дадохте	втори	ключ.	–	Рая	беше	предвидила	и	беше	пъхнала		тайно,	в	последния	
момент	в	ръцете	на	Стани	втория	ключ	на	колата.		Стани	продължи:	

-	Не	мога	да	се	откача	от	него,	карай	тука,	карай	там.	Псува,	заканва	се	да	ви	убие.	Май	му	стана	
ясно,	че	всичко	е	номер.	Преди	две	вечери	се	беше	събрал	с	такива	като	него.	Седнаха	да	пият	
в	една	кръчма.	Аз	изчаках,		докато	се	напият.	Той	вече	беше	пиян,	измъкнах	се	незабелязано,	
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грабнах	колата	с	втория	ключ,	а	другият	остана		у	него	и	газ	за	България.	Докато	стигна	
границата,	ми	излезе	душата	и	ето	сега	съм	тука.	

Рая	си	представи	Дадуш	пиян,	с	изпъкнали	очи	и	широко	отворена	беззъба	уста,	каква	гледка	
само.	

-Отлично	си	се	справил,	иди	и	си	почини	няколко	дни.	-	Рая	прегърна	Стани	през	раменете	и	го	
изпрати	до	вратата.		

Малко	по-спокойно	време,	най-после,	но		след	два-три	дни	тормозът	по	телефона	започна.	
Всяка	нощ	и	всеки	ден	Дадуш	й	звънеше	и	я	заплашваше.	Рая	беше	нащрек,	работеше,	но	
Енджи	се	беше	върнал	пак	и	това	отново	връзваше	ръцете	й,	а	той	се	връщаше,	защото	се	
страхуваше	за	майка	си.	

След	две-три	седмици	Рая	работеше	усилено	в	офиса.	Директният	телефон	звънна,	беше	
настоящата	съпруга	на	брат	й.	

-	 Не	се	крий,	Дадуш	е	у	нас,	покажи	се	пред	него,	ще	стане	по-лошо!	–	прозвуча	гласът	й	в	
телефонната	слушалка.	

Рая	запази	самообладание		и	й	отговори	хладно:	

-Не	ми	пука,	кой	къде	е,	от	никого	не	се	крия.	Всъщност	как	така	е	у	вас?	Къде	е	брат	ми?	

-Тука	е,	говорят	си	двамата.	

-Гледайте	си	работата	и	не	ме	занимавайте,	но	съм	много	сърдита,	че	сте	го	посрещнали.	Значи	
са	поддържали	отношения	през	цялото	време	зад	гърба	ми?	

-Ти	не	можеш	да	ни	забраниш	с	кого	да	поддържаме	отношения,	помисли	си,	покажи	се!	-	
настояваше	отсрещната	страна.	

Рая	затвори	телефона,	много	разочарована.	Обичаше	много	брат	си,	те	бяха	израснали	заедно,	
връзката	им	беше	много	силна,	а	сега…	Нямаше	време	да	се	жали,	веднага	прати	да	потърсят	
Енислав.	Отново	притеснения,	отново	отрицателен	адреналин	за	нея	и	за	всички	от	фирмата	-	
докога?		Обади	се	на	директорът	на	полицията:		

-Ало,	господине,	знаеш	ли,	че	имаме	гости?	Пристигнал	човекът	с	кого	и	как	не	знам,	но	е	в	
града.	

Рая	беше	говорила	преди	това	с	него,	някога	му	беше	помогнала	да	се	издигне	на	този	пост,	
заедно	с	братовчед	си	и	той	се	беше	заел	да	потърси	улики	и	да	разбере	що	за	човек	е	Дадуш.	

-Не	се	притеснявай,	готов	съм!	Искам	да	ти	кажа,	че		Европол	пратиха	справка,	но	за	това	ще	
говорим	допълнително.	Сега	ти	трябва	да	се	покриеш.	

-Да,	вземам	Славето	и	Тина	с	детето	и	отивам	на	вилата.	

-Там	ще	чакаш,	не	мърдай,	пази	се!	Аз	ще	те	намеря!	

-Ок,	тръгвам!		
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Рая	се	изнесе	по	най-бърз	начин	от	офиса.	Повика	Тина	и	й	каза:	

-Грабвай	детето	и	тръгваме!	

-Какво	се	е	случило?	

-После	ще	говорим.	

Енислав	беше	пристигнал	при	Рая.		

-Хайде,	чедо,	минаваме	през	нас,	преобличаме	се	и	тръгваме!	Дадуш	е	в	града…	

Енислав	караше	чудесна	спортна	кола	“Додж-стелт“.Отидоха	четиримата	на	вилата,	беше	към	
петнадесет	часа.	Рая	предупреди	персонала	на	вилата.	Всички	бяха	нащрек.	След	около	час	пак	
звънна	телефонът,	беше	Валя	секретарката	й.	

-Госпожо,	имаме	нещастен	случай	в	зърнената	база.	Елтехникът	починал.	

Рая	изтръпна:	

-Боже,	как	е	починал,	той	още	е	много	млад!	Тръгвам	веднага!	

-Опасно	е,	госпожо,	пазете	си!	-	Валя	знаеше,	че	Дадуш	беше	пристигнал,	тя	винаги	всичко	
знаеше,	но	беше	умно	и	дискретно	момиче.	Рая	я	обичаше	като	своя	дъщеря.	

-Не	се	бой,	ще	се	справя!	

Рая	беше	много	притеснена,	уплашена,	едно	зло	никога	не	идваше	само.	

-Славе,	хайде	пали	колата,	ще	минем	през	селата,	отиваме	до	зърнената	база.	Случило	се	е	
нещастие.	

Веднага	тръгнаха,	а	в	базата	народ.	Младото	момче	беше	проснато	до	една	машина,	покрито	с	
едно	платно.	Полицията	вече	беше	там,	оглеждаше,	дойде	и	линейката,	която	го	изнесе.	Рая	
вече	не	беше	на	себе	си,	цялата	трепереше.	Беше	й	много	жал	за	момчето.	Намери	
семейството	му,	опита	се	да	ги	утеши,	поговори	с	тях:	

-Нищо	не	мога	да	направя,	за	да	утеша	мъката	ви,	но	ще	пратя	пари	за	погребението.		

Каза	и	го	направи,	изпрати	парите,	изпрати	погребален	венец,	но	не	успя	да	присъства	на	
погребението,	но	хората	от	фирмата	бяха	там.	Свидеше	й	се	много	за	момчето,	имаше	две	
малки	дечица,	но	грижата	й	за	Дадуш	я	преследваше.	

-Хайде,	чедо,	пали	да	се	връщаме!		Много	тежък	ден,	много…	-	въздъхна	Рая,	макар	че	видимо	
пазеше	самообладание,	най-вече	заради	Славето.		

Идваше	й	да	се	скрие	в	гората	и	там	да	остане:	„	Сега	ще	тръгнат	проверки,	но	това	няма	
никакво	значение,	толкова	младо	момче!	Жалко,	как	е	объркал	напрежението!	Той	беше	много	
добър	техник!“.	Пак	отидоха	на	вилата,	вече	се	стъмняваше.Там	бяха	пристигнали		под	
прикритие	полицаи.	Те	бяха	насядали	на	масите	на	терасата	и	пийваха	по-малко	като	съвсем	
обикновени	клиенти.	Рая	не	знаеше,	че	бяха	вдигнали	на	крак	спец-	отрядите	на		цяла	
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Североизточна	България.	Дадуш	се	оказа	опасен	престъпник.	Вече	беше	полунощ,	топла	и	
приятна	нощ.	Тихо,	без	ветрец,	а	звездите	бяха	посипали	небето.	Рая	беше	уморена	от	тревоги,	
заедно	с	Енислав,	Тина	и	малкото	й	дете,	което	също	беше	племенник	на	Рая	от	страна	на	брат	
й.	Тя	го	обичаше	безкрайно	много,	седяха	вътре	във	вилата	в	апартамента	на	Рая.	Не	излизаха	
вън,	седяха	тихо	и	гледаха	телевизия.	Знаеха,	очакваха,	че	през	нощта,	скрито	в	тъмнината,	
Дадуш	ще	действа.		Колата	на	Славето	също	беше	скрита,	отзад,	под	навеса.	Изведнъж	се		чуха	
гласове,	които	говореха	високо:	

-Не,	няма	я	госпожата,	не	е	тука!	–	сервитьорът	Славчо,	неговият	глас.		

Всички	се	надигнаха,	разтревожено,	очите	им	се	разшириха,	страхът	отново	ги	навести,	той	
всъщност	живееше	в	тях,	на	моменти	затихваше	и	пак	бурно	се	надигаше.	Рая	залепи	ухо	на	
вратата.	

-	Тука	е,	отмести	се,	да	вляза!	–	гласът	на	Дадуш,	но	Славчо	беше	смело	убедителен,	пък	и	
полицаите	бяха	наострили	уши,	обърнати	към	тях.	След	малък	спор	Дадуш	тръгна.	След	два-три	
часа	директорът	на	полицията	весело		се	обади	на	Рая	по	телефона:	

-	Свободно	можеш	да	дойдеш	до	полицията.	Ела	да	го	видиш	в	клетка,	в	маймунярника.	Ще	те	
чакам,	ще	разказвам…	

-Тръгвам,	чакай	ме!	–	отговори	Рая.	

-Вие	се	наспете	хубаво.	Дадуш	е	в	полицията.	Няма	страшно,	спете	спокойно,	аз	ще	се	върна.	–
загрижено	каза	Рая	на	Енджи	и	Тина.	

Целуна	ги	подред	по	бузите,	сякаш	се	прощаваше,	не,	от	радост	беше,	която	все	още	не	
можеше	да	усети.	Вече	се	развиделяваше,	птичките	дремливо	се	чуваха.	А	какъв	красив	изгрев!	
Да	усетиш	събуждането	на	земята,	това	е	наслада,	но	тя	нямаше	време	за	романтични	чувства.	
Вдиша	дълбоко	от	чистия	въздух	и	божествената	тишина	на	гората,	погледна	побелялото	небе	с	
тъга	и	запали	колата	на	Славето,	тръгна	сама	за	града.		

Пред	сградата	на	полицията	бяха	събрани	всички	полицаи,	взели	участие	в	акцията.	
Посрещнаха	Рая	весело,	тя	ги	почерпи	с	по	кафе	и	влезе	в	сградата.	Директорът	я	чакаше:	

-Хванахме	опасен	престъпник.	Лежал	в	затвора	за	убийство,	наркотици,	завличане	на	пари,	
участник	в	групировки	за	рекет,	въобще	интересен	герой.	Щяхме	да	го	гръмнем,	но	брат	ти	
беше	с	него,	това	ни	спря.	Пристигнал	с	три	коли,	пълни	с	бандити.	Дошъл	да	убива	и	пали.	Не	
успяхме	да	заловим	другите,	избягаха,	но	него	го	хванахме.	Ела	да	го	видиш.	

Рая	слушаше	безмълвна,	сякаш	не	можеше	да	мръдне	от	мястото	си.	С	такъв	ли	човек	се	е	
забъркала,	кой	го	прати,	кой?	Тръгнаха	двамата	към	ареста.	Директорът	от	далече	й	показа	
желязната	клетка:	

-Ето	там	е,	върви,	аз	ще	те	чакам	тука.	

		 Рая	пристъпваше	премаляла	и	гневна.	Какво	да	му	гледа,	но	не	знаеше	какво	още	да	
очаква.	Дадуш	няма	да	се	спре.	Застана	пред	клетката	за	хора	и	Дадуш	през	зъби	изсъска:	

-Махни	се	от	очите	ми,	махни	се,	мръсница,	махни	се!	
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-Недей,	спри	се,	бях	те	предупредила!	Защо	се	върна?	

Дадуш	повтаряше	едно	и	също.	Той	беше	почти	убеден,	че	Рая	беше	нагласила	всичко.	
Миришеше	му		на	предателство,	негово	предателство	от	неговата	гледна	точка.		Да,	един	човек	
от	фирмата	знаеше	истината,	знаеше	за	изпълнения	план	на	Рая,	възможно	ли	е?	Все	пак	Рая	
запази	самообладание	и	се	сбогува	прилично.	Директорът	я	чакаше,	тя	му	беше	обещала	
добър	хонорар	и		подарък	апартамент.	И	той,	и	тя		удържаха	на	думата	си.	Братовчед	й	не	
поиска	нищо,	той	искаше	да	вижда	Рая	усмихната	и	весела,	такава,	каквато	я	познава.		

Рая	работеше	като	вол,	не	спеше,	не	ядеше	като	хората,	без	почивка,	а	пръскаше	заработеното	
си	за	враговете,	но	все	още	образите	на	главните	герои	не	бяха	ясни.	

-Какво	ще	правите	сега?	-	попита	Рая	директорът.	

-Чакам	заповед	да	го	екстрадираме.	–	отговори	той.	

-Къде	всъщност	ще	го	пратите,	аз	така	и	не	разбрах	истината	от	него?	

-В	Скопие,	там	е	жител,	живял	в	Сараево,	в	Белград,	Прищина		и	в	София.	

-Ок,	ще	ми	се	обадиш,	нали,	когато	го	изпратиш?	

-Ще	те	държа	в	течение	на	всичко.	

Разделиха	се	с	директора	приятелски.	Рая	едва	стигна	до	вилата	толкова	много	беше	уморена	и	
разочарована,	а	днес	беше	погребението	и	на	техника.	Искаше	да	спи	дълго,	дълго,	без	страх	и		
без	да	се	събужда,	а	от	къде	идваше	нейната	сила	и	нечовешка	издръжливост?	След	три	дни	
екстрадираха	Дадуш	с	полицейски	конвой,	но	в	Скопие	беше	освободен	и	пак	старата	песен,	
притесняваше	и	заплашваше	Рая	повече	и	повече.	Един	ден	пак	се	обади	и	Рая		реши	да	
промени	тактиката	си	-	да	не	му	затваря	телефона,	а	да	поговори,	да	опита	по	друг	начин,	да	го	
спре:	

-Дадуш,	ще	дойда	в	Скопие	да	се	разберем,	ще	ме	чакаш	ли?		

Рая	знаеше,	че	поема	огромен	риск,	животът	й	беше	в	реална		опасност,	но	искаше	да	сложи	
край	на	този	терор,	да	разбере	кой	стои	в	България	зад	него.	

-Кога	ще	дойдеш?	–	попита	с	по-мек	глас		Дадуш.	

-Тръгвам	в	другиден,	чакай	ме	на	митницата	към	обяд!		

Рая	затвори	телефона,	треперейки,	но	беше	твърдо	решена	да	пътува.	Енджи	пак	беше	в	
чужбина	и	тя	беше	по-спокойна,	носеше	отговорност	само	за	живота	си.	Тръгна	с	Драго	и	
двамата	се	страхуваха	даже	не	се	криеха	един	от	друг,	по	пътя	правеха	планове,	съобразени	с	
различни	ситуации.	Дадуш	ги	чакаше	нервен	и	опасен.	Рая	се	направи	на	мила,	а	от-	вътре	
всичко	в	нея	вреше,	имаше	всякакви	чувства,	но	не		уважение	и	обич.	

-Гладна	съм	Дадуш,	да	отидем	в	заведение!	-	тактика	от	страна	на	Рая.	

Вече	бяха	в	Скопие	на	заведение.	Рая	не	можеше	да	сложи	залък	в	устата	си,	но	се	правеше	на	
весела	от	това,	че	се	е	видяла	с		него	и	видимо	спокойна,	само	ръцете	й	трепереха	от	време	на	
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време.	Пушеше	цигара	след	цигара.	В	чантата	си	носеше	пистолета	си,	Драго	също	носеше	
служебния	си	пистолет.	

-Дадуш,	все	пак	ти	си	живял	при	мене	не	малко,	цели	девет	месеца.	Видя	и	много	добро,	не	
можеш	да	се	оплачеш.	Кажи	ми	кой	те	прати	при	мене	и	защо?	–	заразпитва	го	Рая	кротко,	
кротко.	

Дадуш	я	изгледа	с	цялата	си	злоба.	

-Загубих	от	тебе,	много	загубих.	Не	е	заради	сръбската	сделка	само,	нея	ти	ще	бъдеш	
принудена	да	я	направиш.	

Рая	мълчеше	търпеливо,	макар	че	идваше	да	го	гръмне,	веднага,	в	този	миг,	тук	на	това	място.	

-Ти	беше	оценена	на	двеста	и	петдесет	хиляди	марки.	Трябваше	отдавна	да	бъдеш	
ликвидирана,	но	аз	те	харесах	и	се	забавих,	а	щях	да	получа	тези	пари.	Исках	също	така	да	
направя	сръбската	сделка,	оттам	също	имам	голям	пай.	

-Кой	ме	оцени	на	толкова,	кой	те	прати,	защо?	На	кого	преча,	разказвай!	–	нетърпеливо	го	
подканваше	Рая.	

-Няма	да	ти	кажа	кой	ме	е	пратил,	но	приватизацията	трябваше…	Само	това	ще	ти	кажа.	Някой	
ден	може	да	разбереш,	ако	останеш	жива	…	-	надигна	чашката	си	с	уиски	и	на	един	дъх	го	изпи.		

Рая	мълчеше	потресена	и	незадоволена	от	отговора	му,	все	пак	нещо	научи.	Продължи,	след	
като	помисли	малко:	

-Виж	,	Дадуш,	аз	ще	ти	дам	сто	хиляди	долара,	те	са	равни	на	парите,	които	си	загубил,	направи	
офис	в	Скопие,	ще	ти	подавам	сделки,	нещо	като	наше	представителство,	съгласен	ли	си	?	Нека	
забравим	враждата!		

	Рая	искаше	да	успокои	звяра	и	едновременно	дълго	да	го	държи	под	око,	но	„Вълкът	козината	
си	мени,	но	нрава	–	не!“	–	казва	народът,	ще	се	окаже	вярна	тази	поговорка	и	в	този	случай.	

-Мислиш	ли,	че	е	лесно,	но	това	ми	харесва.	Кога	ще	ми	дадеш	парите?	

-Връщам	се	и	ти	ги	пращам.	Направи	си	сметка.	

Дадуш	й	вярваше,	той	знаеше,	че	Рая	ще	изпълни	обещанието	си.	Рая	бързаше,	искаше	час	по	
скоро	да	напусне	този	град,	тази	страна	и	никога	да	не	се	връща	повече.	Прати	парите	на	
Дадуш,	той	направи	нещо	като	офис,	но	така	и	не		направи	нито	една	сделка.	Притесняваше	Рая	
от	време	на	време,	до	следващата	година,	когато	той	и	другите	„неизвестни	негови	другари“	й	
създадоха	най-страшните	проблеми	в	живота	й.	

Приватизацията	беше	до	никъде.	Парите	на	Рая	бяха	в	държавната	хазна.	Сръбската	сделка	
седеше	отворена,	работата	в	офиса	отчасти	беше	занемарена.	Рая	се	впрегна	да	работи	
денонощна,	пълна	гонка	и	за	служителите	й,	без	съжаления.	Да,	най-напред	да	завърши	
приватизацията,	там	все	още	нямаше	назначен	държавен	представител	за	останалите	дялове	
от	предприятието,	а	бяха	минали	вече	седем-осем	месеца.	Едновременно	с	това	поддържаше	
разговорите	си	със	сърбите.	Трудно	време,	тежко	и	безжалостно.	Славето	заминаваше	и	се	
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връщаше		от	чужбина,	не	можеше	да	се	спре,	да	разполага	със	себе	си	и	времето	си.	
Подплашена	за			сигурността	на	живота	му,	майка	му	го	пращаше			непрекъснато	да	пътува,	
даваше	му	разни	задачи,	пък	и	боец,	който	има	нещо,	което	да	загуби	е	неспособен	да	бъде	
боец.		

Днес	отново	се	връщаше,	Рая	беше	в	София	и	го	посрещна	на	летището.	Вечерта	останаха	сами	
в	апартамента,	отдавна	не	им	се	беше	случвало,		син	и	майка,	а	тяхната	обич	беше	дадена,	като	
мост	от	Бога,	беше	различна	от	обичта	на	другите	майки	и	синове.		Говориха	си	за	много	неща,	
сменяха	темите,	надпреварваха	се	кой	повече	да	разкаже,	зажаднели	за	такива	часове,	само	за	
тях	двамата.		Към	полунощ	се	успокоиха	и	Енджи	започна	тема,	за	която	Рая	не	беше	се	сетила.	

-Маман,	искам	да	ти	кажа	нещо,	всъщност	да	ти	предложа	нещо.		

-Кажи,	чедо!	-	Рая	го	подкани	с	топъл	глас.	

-Да	избягаме,	да	напуснем	тази	страна,	все	още	имаш	пари,	какво	ще	кажеш?	Зарежи	всичко,	
просто	зарежи!	–	несъзнателно	се	вдигна	патосът	в	гласа	му.	-	Моля	ти	се,	майче,	нека	не	
оставаме,	усещам,	че	ще	бъде	страшно.	Още	тази	вечер	можем	да	заминем,	все	някой	ден	ще	
си	върнеш	парите	от	приватизацията,	помисли	си.	Нямаш	работа	повече	тука.	Много	
предателство,	вече	не	знаеш	кой	какво	мисли	…	-	молеше	се	Славето	на	Рая,	макар	че	той	не	
знаеше	нито	една	истина	докрай.		Майка	му	го	пазеше,	не	споделяше	всичко.	Той	беше	умен	и	
интелигентен,	мъдър	за	годините	си	и	много	далновиден.		Тя	мълчеше	и	го	слушаше	
внимателно,	а	той	толкова	много	я	моли.	

--Слушай,	моето	момче,	аз	няма	да	бягам,	няма.	Ти	върви	където	поискаш,	аз	винаги	ще	бъда	с	
тебе		и	така	трябва	да	бъде.	Ще	си	завършиш	образованието,	където	пожелаеш.	Аз	все	още	
имам	незавършени	дела,	много	дела	–	дълбоко	въздъхна		Рая	и	продължи	нежно,	и	тихо	да	
говори	на	Славето,	все	едно,	че	беше	на	изповед,	сякаш	сърцето	й	говореше	-	Опитах	се,	чедо,	
да	преброя	звездите,	но	не	успях,	опитах	се	да	извадя	бистра	вода	от	кладенеца,	но	се	оказа	
мътна	и	блатна,	а	в	нея	живеят	жаби	и	змии,	и		останахме	жадни.	Опитах	се	да	посадя	градина	
с	рози,	не	успях	да	я	завърша	и	колкото	посадих	минаха	груби,	алчни	и	завистливи	хора		и	я	
отъпкаха.	За	това	ти	казвам,	сине,	имам	не	завършени	дела,	ще	остана.	Да,	за	сега	оставам	–	
категорично	повтори		Рая.	

Славето	я	гледаше	с	недоумение,	страх	се	четеше	в	очите	му:	

-	Маман,	може	би		един	ден	ще	съжаляваш,	може	би	ще	бъде	много	опасно,	но	както	решиш.	-	
тихичко	й	каза	Славето,	той	уважаваше	мнението	на	майка	си	и	много	й	вярваше.	Въпреки	
всичко	той	ще	се	окаже	прав,	абсолютно	прав.		

Рая	му	се	усмихна,	от	душата	й		бликаше	обич,		прегърна	го	с	топла,	майчинска	прегръдка:	

-Не	се	плаши,	сине,	недей,	Господ	дава	толкова,	колкото	можем	да	носим,	не	повече.	Ще	се	
справим,		заедно	двамата,	ти	си	моя	двигател,	моят	живот,	ти	си	ми	всичко.	

Постояха	малко		прегърнати,	чистата,	синовна		енергия	течеше	между	тях,	изпълваше	цялата	
стая.	Станаха,		пожелаха	си	да	им	бъде	лека	нощта	и	си	легнаха,		уморени	в	очакване	на	
другият	ден.		Съдбата	тайно	им	беше	подготвила	безкрайно	много	клопки	-	от	страшни	по-
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страшни	,	от	дълбоки	по-дълбоки,	от	заплетени	по	–заплетени,	но	Рая	имаше	все	още	
незавършени	дела.	Никой	не	е	избягал	от	съдбата	си	и	тя	не	избяга,	безропотно	й	се	
подчиняваше.	Дали	Рая	ще	се	радва	на	пирови	победи,	дали	майка	и	син	ще	запазят	душите	си	
неопустошени	и	гърдите	си,	да	не	бъдат	изсушени,	само	Той	знае	-	Свидетелят	на	живота	им.	
Колко	пъти	още	ще	го	призовават,	ще	молят	за	милост,	плачейки	с	безсилни	сълзи,		да	се	смили	
и	им	даде	сили,	за	да	преминат	през	трудното	и	опасното,	просто		да	ги	запази	живи	и	здрави,	
а	злобарите	не	спят,		ръчкат	времето,	пришпорват	го,	да	не	се	успи	и	то,	ускоряват	нещастията	
им…	

														


