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 Яким се суетеше пред вратите с надпис „Декан”. Почука. Не чу покана да влезе, 

и това го накара да поизчака. След минутка натисна дръжката на вратата и пристъпи 

плахо в стаята. Седящата зад бюрото декан Петрова, ниска и набита жена,   като че ли 

не го видя. От неудобство, че не му обърна внимание, ръцете му се изпотиха. Размени 

неволно местата  на куфара и чантите с лични принадлежности. Едната найлонова 

чанта се скъса. Чак когато Яким засъбира  вещите си по пода, Таня вдигна глава от 

преписките и избухна в смях. 

 Яким погледна деканката, с която даже не  бяха  се запознали. Изчерви се и пот 

изби по цялото му тяло. Неочаквано Таня коленичи  и му помогна да прибере пастата и 

четката за зъби, които  се бяха изтърколили на пода. Вече се беше досетила  кой е 

непознатият. 

 - Заповядайте! Очаквах Ви! 

 Тя позвъни някому  и само след пет минути донесоха две кафета. 

 - Не се притеснявайте! Разкажете как мина пътуването! Лесно ли ни открихте? 

Бях разбрала от писмото Ви, че не сте идвали в нашия град.  

 От вълнение при вземането на кафето той бутна леко чашата, която не се 

разсипа, но подля в чинийката. Изчерви се и се извини. 

  Бяха минали няколко месеца от назначаването на Яким в провинциалния град. 

Младите студентки въздишаха по младия и красив преподавател, с кестеняви коси и 

черни очи. На всички им беше интересна  късата му коса, подстригана  по ученически  

като  едно време. Но чарът на прическата  се допълваше и от стройната му фигура. При 

това не беше женен, а какво по-хубаво от това! В такива случаи всяка млада дама 

започва да мечтае за семейство със свободния красавец.  

 Наближаваше Коледа и за това деканката – Петрова, позната с несговорчивия си  

характер, покани Яким в кабинета си. 

 - Донесете ни две кафета – нареди тя по телефона.  

 Когато  ги поднесоха, попита: 

 - С промоция ли го направи? 

 - Разбира се,  както ми наредихте. 

 - Пий,  колега,  и си обърни чашата! 

 Младият мъж се притесни, не знаейки, за какво го е извикала, а сега и кафе с 

утайка.... Беше чувал за това , че жените обичат този момент, след като си изпият 

кафето. „Женско любопитство”  си бе казвал в такива случаи.  

 Забелязала неудобството на асистента, тя започна: 

 - Като млад и амбициозен преподавател, искам да те натоваря с една доста 

отговорна задача. Както знаеш наближава Коледа и ще трябва някой да оглави 

мероприятието. Вече познаваш колегите, избери си твои помощници за закупуване на 

украса и избиране на ресторант за празника. 

 Наистина Яким беше вече получил няколко предложения от студентки с покана, 

къде да отбележат Коледата. Разбира се отговор на никоя не беше давал, а и почти не 

обръщаше внимание на тези, както той ги наричаше безобидно,  „закачки”. 

 Почти през цялото време на тържеството Петрова не го изпускаше от поглед. 

Често самата тя го канеше на танци. Когато дойде време да си тръгне за вкъщи, тя  го 

покани да се отбият у тях , за да си довършат  разговора, започнат  в колата й.  



 И отново от  неудобство ли, от що ли  той не й  отказа. Качиха се горе в 

апартамента й. Шефката се беше подготвила предварително за този момент, който не 

искаше да отстъпи на никого. Още повече, че беше разведена, свободна жена и не и 

пукаше за никого.  

 - Съблечи си палтото и се настани удобно! Не се притеснявай! Нека продължим 

празника с чаша шампанско!. 

 Тя отвори хладилника и той ахна: малкото студено пространство преливаше от ,  

всякакви вкусотии  и питиета. На Яким му стана неудобно и той усети някаква странна 

топлина .  

 Дамата наля чашите със шампанското и седна до него на дивана. Започнаха 

несмислени разговори, които  още повече го притесняваха, а й той повече мълчеше. Не 

знаеше за какво да говори. . 

  Така й не разбраха кога се бе съмнало. Наложи се от тях да отидат на работа. 

След този празник Яким Якимов не бе оставян нито ден без  среща с шефката. 

 Колегите им и студентите започнаха да шушукат. Най-странното се получи, 

когато един ден, за да спре приказките  на всички, тя му направи изненада. Съобщи му 

с тържествуващ вид , че е намерила две работни места в Канада, в същия по рода си 

институт.  

         И не след дълго двамата заминаха отвъд океана. 
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