
																																КРИВАТА		НА		СЪДБАТА	
	 Съдбата!	 Някои	 се	 прекланят	 пред	 нея	 и	 по	 този	 начин	 оправдават	 постъпките	 си.	 Други	 я	
отричат	и	са	уверени,	че	те	са	господари	на	живота	си.	Но	едно	си	оставя	вярно,	човек	не	може	да	
предвиди	напълно	какво	ще	се	случи	през	дните	му	на	земята.	
	 Моята	съдба	ми	беше	подготвила	изживявания,	за	които	не	можех	и	да	предположа.	
	 Eто	ме	–	сбогувам	се	с	човека,	който	не	познавах	и	виждах	за	пръв	и	последен	път.	Но	той	беше	
този,	който	се	спуснал,	без	да	се	замисли,	в	огнения	ад,	за	да	спаси	своя	млад	колега.	Да	спаси	моя	
Тони,	който	не	ми	беше	син,	но	го	обичах	толкова	много.	И	двамата	загиват.	Погледнах	ръцете	му,	
груби	и	отрудени,	ръце	на	човек,	който	цял	живот	е	работил.	Свели	глави	приятелите	му	говореха	за	
златното	му	 сърце,	 за	 обичта	му	 към	моторите	 и	 природата.	Не	 е	 било	нужно	да	 работи,	 тъй	 като	
пенсията	 му	 била	 добра.	 Спечеленото	 давал	 за	 внуците	 си.	 И	 ето	 аз	 се	 прекланям	 пред	 неговия	
подвиг,	подвиг	в	името	на	колегата.	
	 В	един	пролетен	ден	се	разделям	и	с	Тони,	детето	и	младежа,	който	не	беше	моя	кръв,	но	го	
обичах	като	мое	дете.	Навлезе	в	живота	ми	незабелязано	и	остана	в	него	трайно.	По	негово	желание	
беше	кремиран	и	прахът	му	щеше	да	се	разпръсне	над	морето.	Той	никога	не	бе	имал	истински	дом.		
Залата,	 където	 бе	 положена	 урната,	 покрита	 с	 цветя,	 е	 пълна.Той	 винаги	 бе	 имал	 толкова	 много	
приятели.	Помолиха	ме	да	кажа	няколко	думи,	но	те	трудно	излизат	от	пресъхналото	ми	гърло.	
	 Връщам	се	в	годините	назад.	Виждам		малкото	момче,	объркано	и	нещастно,	което	обикнах	и	
на	което	исках	винаги	да	помагам.	Не	мога	да	се	примиря	с	жестоката	реалност.	
	 Семейството	 на	 Тони	 се	 настани	 в	 нашия	 блок	 може	 би	 година	 или	 две	 след	 нас.	 Заеха	
свободния	 апартамент	 до	 нашия.	 В	 кооперацията	 бяхме	 дванадесет	 семейства	 и	 всички	 се	
познавахме	и	помагахме.	Съседите	посрещнаха	много	добре	новодомците.	
	 На	 всички	 направи	 впечатление	 необикновената	 красота	 на	 г-жа	Антонова,	майката	 на	 Тони.	
Визията	й	беше	като	на	манекен	от	страниците	на	„Вог”.	Усмихваше	се,	но	някак	лицето	й	оставаше	
като	 маска.	 Синът	 Тони	 бе	 крехко	 и	 слабичко	 осемгодишно	 хлапе.	 Къдриците	 му	 бяха	 златни,	
усмивката	–	лъчезарна,	а	очите	–	весели	и	немирни.	Оказа	се	епичен	пакостник,	нищо	средно	между	
Хъкълбери	Фин	и	Том	Сойер.	Но	безбройните	му	бели	винаги	бяха	детински,	безобидни	и	донякъде	
глупави.	 С	 тях	 като	 че	 ли	 искаше	 да	 отмъсти	 на	 някого.	 Започнах	 да	 го	 срещам	 все	 по-често	
безпомощен,	омърлушен,	нямаше	нищо	общо	с	веселото	дете,	за	което	всички	го	мислехме.	Вечер	
чувахме	разговори	на	висок	глас	от	съседите,	но	не	им	обръщахме	внимание.	Семейни	работи.	Скоро	
всички	разбрахме	истината,	родителите	му	се	караха	и	той	страдаше	от	това.	
	 След	малко	повече	от	година	Антонови	се	разделиха.	Бащата	си	взе	багажа	и	замина	огорчен	
да	търси	ново	начало	зад	граница.	Тони	остана	с	майка	си.	Тогава	си	дадохме	сметка,	че	има	нещо		
в	 нея.	 Действията	 й	 ни	 смущаваха.	 Един	 ден	 забелязахме,	 че	 беше	 написала	 с	 паста	 за	 зъби	 по	
прозорците	 на	 апартамента	 цитати	 от	 Новия	 завет.	 Друг	 път	 –	 беше	 се	 заключила	 и	 изхвърляше	 с	
викове	покъщнина	и	играчки	на	Тони	от	балкона.	Опитахме	се	със	съседите	да	я	успокоим,	но	тя,	не	
знам	защо,	каза,	че	ще	говори	само	с	мен.	Пусна	ме	да	вляза.	Говореше	несвързано	измислици.		Каза	
ми,	че	някой	я	преследва	и	други	подобни.	Тони,	 свит	в	един	ъгъл,	 трепереше	и	плачеше.	Изпитах	
съжаление	 към	 и	 него	 и	 желание	 да	 го	 измъкна	 от	 това	 безумие,	 за	 да	 не	 става	 свидетел	 на	
състоянието	 на	майка	 си.	 Решихме	 да	 го	 вземем	 у	 нас.	 Сприятелиха	 се	 и	 с	 дъщеричката	ми.	 След	
краткото	 лечение,	 майка	 му	 се	 завърна	 успокоена.	 Но	 скоро	 разбрахме,	 че	 заключвала	 сина	 си	 и	
изчезвала	по	цели	нощи	незнайно	къде.	
	 Ние	 се	 приготвяхме	да	 отидем	на	 почивка.	 Решихме	да	 вземем	и	 Тони	 за	 две	 седмици.	 	 Аз,	
притеснен,	попитах	майка	му	дали	ще	го	пусне.	Тя	с	радост	прие	–	имала	нужда	да	остане	сама	и	си	
почине.	 Тези	 две	 седмици	 се	 превърнаха	 в	 най-щастливите	 за	 Тони.	 Връщайки	 се,	 ни	 чакаше	
изненада.	 Майка	 му	 я	 нямаше,	 а	 апартаментът	 –	 празен,	 вратата	 –	 заключена.	 Наложи	 ми	 се	 да	
направя	нещо,	 което	не	 го	 пожелавам	на	никого	 –	да	 кажа	на	 невръстното	дете,	 че	майка	му	 го	 е	
изоставила.	Този	миг	осакати	душата	на	Тони	завинаги.	А		навярно	и	бъдещите	му	грешки	се	дължаха	
на	този	факт.	
	 Естествено	 Тони	 остана	 у	 нас.	 Започнахме	 да	 издирваме	 баща	 му.	 Преди	 да	 го	 открием,	
социалните	работници	настояваха	да	отиде	 в	дом,	 тъй	 като	не	 сме	му	роднини.	 Тони	 се	 разплака.	
Налагаше	 се	 да	 го	 осиновим.	 Само	 след	месец	 успяхме	да	 узаконим	попечителството	 си	 над	 него.	
Отдъхнахме	си	всички.	След	няколко	седмици	се	появи	баща	му	и	пое	грижата	за	него.	Работеше	на	



две	места	и	почти	нямаше	време	за	сина	си.	Ние	помагахме.	Остатъкът	от	детството	си	Тони	прекара	
без	майка,	измъчвайки	се	от	съмнението,	че	той	е	виновен	тя	да	си	замине.	
	 Тони	беше	добро	дете,	но	душата	ме	беше	осакатена.	Продължаваше	с	белите.	В	училище	бе	
любимец	 и	 на	 съучениците	 си	 и	 на	 учителите.	 Беше	 невероятен	 при	 привличането	 на	 приятели.	
Включи	 се	 в	 клуба	по	 свободна	борба	и	 стана	добър	 състезател.	 С	 повече	 усилия	 успя	да	 завърши	
гимназия.	
	 Оказал	 се	 свободен,	 Тони	 изпадна	 в	 безтегловност.	 Нямаше	 средства	 да	 продължи	
образованието	си,	а	и	като	че	нищо	не	го	привличаше.	Записа	се	доброволец	във	военна	част,	която	
се	подготвяше	за	акция	в	чужбина.	Там	изкара	две	години.	Когато	се	върна	бе	смазан	човек.	Не	ни	
разказа	много	за	преживяното,	но	то	бе	оставило	димящи	кратери	в	душата	му.	Не	можеше	да	спи,	
да	 яде.	 Веднъж	 изчезна,	 но	 полицията	 го	 откри	 –	 готов	 да	 си	 пререже	 вените.	 Търсеше	 отчаяно	
алтернатива	в	живота	си.	И	като	не	намери	опора,	потъна	в	лепкавата	мъгла	на	алкохола	и	дрогата.	
Работеше	каквото	намери.	Все	по-често	не	се	прибираше	в	къщи.	Бягаше	от	спомените	и	травмите,	от	
неоправданото	чувство	за	вина.	Тревожех	се	много	за	него.	Но	той,	от	гордост,	отхвърляше	всякаква	
помощ.	Изведнъж,	след	толкова	години,	реши	да	намери	майка	си.	Не	знаех	къде	замина.	Нямах	и	
вест	от	него.	
	 Една	зимна	утрин,	телефонът	ме	събуди:	„Ще	приемете	ли	обаждане	за	ваша	сметка	от	Антон	
Антонов?”	Стиснах	слушалката	без	да	мога	да	реагирам.	След	няколко	минути	чувам	ридаещия	глас	
на	Тони	след	толкова	време:	„Моля	те	помогни	ми.	Нямам	вече	сили.	Ще	умра…	казвам	ти	ще	умра!”	
Беше	открил	майка	си	в	едно	селце,	но	не	след	дълго	се	скарали	и	той	останал	на	улицата.	Станал	
клошар.	Живеел	ден	за	ден.	Спял	където	намери.	Денем	се	хранел	с	отпадъците	от	контейнерите.	А	
нощите,	нощите	били	ужасни,	пълни	с	призраци.	Започнал	да	губи	волята	си,	да	се	дави	в	бутилката,	
да	живее	от	спринцовка	до	спринцовка,	ако	успее	да	намери	дрога.	Зимата	и	хероинът	го	убивали.	
Добрал	се	до	уличен	телефон,	Тони	решил	да	се	обади	на	единствения	номер,	който	знаел.	
	 Тони	 се	 върна	 при	 нас.	 Приличаше	 на	 безплътно	 видение.	 По	 собствено	 желание	 влезе	 в	
клиника	за	лечение	и	малко	по	малко	успя	да	излезе	от	сянката	на	наркотиците.	Всички	виждахме	
колко	 е	 силна	 волята	 му.	 Изправил	 се	 на	 крака,	 реши	 се	 на	 пълен	 завой	 в	 живота	 си.	 Стана		
доброволец	 и	 започна	 да	 помага	 в	 клиниката,	 където	 се	 беше	 спасил.	 И	 един	 ден	 отново	 стрес	 –	
майка	му	се	върна.	Беше	съсипана	и	физически	и	психически,	готова	да	моли	за	прошка.	Бе	смазана	
от	живота,	 полусляпа	 от	 диабета,	 бледа	 сянка	 на	 красавицата	 някога.	 Показа,	 че	 винаги	 е	 обичала	
сина	си.	Това	коренно	промени	и	Тони.	Стана	красив	млад	мъж	на	25	години	–	висок,	снажен,	целият	
изтъкан	от	мускули.	Пращеше	от	 здраве	и	не	 слагаше	 капка	 алкохол	 в	 устата	 си.	Не	можеше	да	 се	
отърве	 от	 вниманието	 на	 момичетата.	 Той,	 като	 че	 се	 страхуваше	 от	 интимна	 връзка.	 Така	 се	
чувстваше		щастлив	по	своему.	
	 Постъпи	на	работа	в	металообработваща	фирма.	И	тук	бе	любимец	на	всички.	Беше	в	центъра	и	
сред	колегите	и	 	в	младежките	компании.	Имаше	хубав	глас	и	се	отпускаше	да	пее,	което	много	ни	
изненада.	Действително	стана	нов	човек.	Надявахме	се	да	срещне	и	любовта.	Но	народът	казва,	че	
голямото	щастие	не	е	на	добро.	
	 Случи	 се	 авария	 –	 в	 цеха	 избухва	 газ	 и	 всичко	 пламва.	 Тони	 припада	 задушен.	 Вижда	 го	
колегата	му	бай	Петър	и	се	спуска	към	него.	Едрият,	 	60-годишен	мъж,	с	последни	сили	го	изтегля.	
Остават	само	няколко	метра	до	спасението,	но…	
	 Ето	аз	се	простих	и	с	двамата.	Не	искам	да	повярвам,	че	Тони	го	няма.	Кривата	на	съдбата	го	
доведе	 до	 правия	 път.	 Но	 чувствам	 	 нейната	 ирония.	 Надживя	 алкохола,	 свърхдозите,	 улицата,	
зимата	и	накрая	загина,	намерил	правилната	посока.	Питам	се:	„Къде	е	справедливостта?”	Отговор	
нямам!	
	 	
	 	
	 	
	
	 	
	 	
	 	
	 	


