
Всяка сутрин старицата обуваше плъстените си чехли и ги суркаше из цялата къща. Във всяка стая 

гледаха зеленясалите очи на няколко аквариума.Тя навеждаше слабия си гръб, почукваше с 

кокалест показалец по стъклото и чакаше да види живот вътре. Пускаше стиска суха храна за риби 

и когато мернеше лъскаво гръбче и просветване на перка се усмихваше и продължаваше към 

следващият. 

   "Да не забравя да извадя буркан сладко от смокини, днес Рада ще идва“ - помисли тя и тръгна 

към кухнята да сложи емайлирания чайник с билки. Мина покрай стаята на сина си, разсеяно 

погледна единствената врата, боядисана в синьо. Толкова много години...а зиналата дупка в 

душата й не се запълваше с нищо.“ Какво нещо е съдбата, присмива ми се, киска като хиена в 

нощта. Дава ми нещо драгоценно, макар и почти откраднато и след това си го взима обратно, но 

вече с парчета плът от мен“ -въздъхна и натисна бравата. Бели стени, тъмен сандък отрупан с 

негови съкровища – макети на кораби, компаси, книги за мореплаване. Големия глобус, който  

въртеше и спираше с пръст. Нисък диван-легло застлан с одеяло и малкия килим, който донесе от 

последното си плаване от Южна Америка. Изтъкан от нечии сръчни индиански ръце във всички 

морски цветове – лазурно-сиво-зелено, тюркоаз, наситено синьо. Толкова обичаше да лежи по 

корем на него и да прави цели истории по пожълтелите карти. Обичаше живота единственото й 

дете, очите му блестяха винаги в искри на смях, закачка. 

   Преди 50 години тя се влюби в моряк, никога не стана неин, не повече от няколко нощи.  Все 

едно беше на въртележка – шеметно, ярко и бързо.Остави й само част от себе си – няколко месеца 

гадене,  наедряло тяло и накрая единственото, което успя да я обезвъзмезди – син. В онези 

години Мина получи не само укори, беше посочвана с пръст като жена с нисък морал. Как й се 

размина дори Белене... Дори родителите й толкова се срамуваха . Дали това или друго 

преждевременно ги прати в гроба. Остана й голямата къща в центъра на града със   закътан, 

сенчест двор с голяма смокиня и тъмнокосия  й син. Имаше мераклии да я вземат за жена и след 

това, тя излъчваше изисканост с бялата кожа, светлоока, руса и фина, та бяха съгласни да я 

преглътнат дори с извънбрачно дете. И апетитен имот. Но тя беше решила последния мъж, който 

да остане в живота й да е Александър. Като Алекс, баща му, който отвори ново небе, написа нова 

музика, кънтяща в ушите й не само в техните  шеметни 4 дни, събиращи се на пръстите на едната 

ръка. Целия живот. Примири се, линията на устата й стана твърда, цепеше живота като малко, но 

устойчиво кану бързеите на всекидневието. Имаше малко радости и едно същество,което я 

изпълваше със щастие. И преди двайсетина  години всичко, което имаше изчезна в буря в Тихия 

океан. Алекс... 

   Рада беше единствения човек, с който беше близка. Странна птица, доста по-млада от нея и 

сякаш изпитваше потребност да закриля както бездомните животни, така и различните хора. 

Живееше наблизо и вечно примъкваше по някое коте, куче, гларус със счупено крило в дома 

си.Четеше в очите на животните болката. Само не успя да накара приятелката си да осинови 

животинка. Мина потръпваше от страх да се привърже към някого, нещо – всичко, което обичаше 

отлиташе безвръзвратно. Когато сина й изчезна тя се чувстваше като откъснато перо на птица – 

нищо не я задържаше. Не чуваше дори ехидните и жестоки думи на хората, че което отдето дошло 

– там отишло. Звън на телефон, пощальон я изваждаха за кратко от блатото на болката за малко, 



само за да я потопят в тъмнината още повече след това.  Надеждата това да е кошмар, грешка се 

топеше от ден на ден, а с надеждата – и тя самата. Заприлича на изпосталяло птиче забравено от 

родителите си в гнездото. Само Рада успя да я задържи на повърхността държейки я за внезапно 

побелелите коси. Приласкаваше я, бършеше й сълзите, не й даваше напразни надежди, но и не й 

позволяваше да потъне. Живота е дар, живота е изненада, живота е издънка на растение избило 

от друго паднало мъртво – напяваше като мантра, люлеейки я в ръцете си. Рибите бяха нейна идея 

и подарък, верую й беше, че човек е на тази земя не за себе си, а за да направи нещо, ако ще да е 

просто съчка в нечий огън. Особена беше – нямаше почти нищо, но даваше всичко. Всяка сряда им 

беше станала традиция да си пият чая заедно, да се отпуснат на овехтелите кресла като стари 

котки на припек, да побъбрят и дори да се посмеят с ирония на света. 

  На вратата се звънна. Мина се позагърна с коженото елече, беше началото на декември, топлата 

есен беше свършила и с изненада погледна младата жена насреща си. Никак не беше Рада ... Беше 

толкова странно – все едно погледна в огледало, но с объркан образ. Имаше нещо странно 

познато в непозната. Нещо в извивката на устните, прозиращите вени в бледата кожа. Изглеждаше 

като скъпа кукла, която е стояла в стъклена кутия – кремаво манто от кашмир, шал преливащ в 

цветовете на океана, дори белите й боти все едно не бяха стъпвали по мръсните улици. Очите й се 

усмихваха.  

Извинете, вие ли сте Мина, Мина Манева? - гласа й беше като шипков мармалад – мек, плътен и 

сладък. Имаше акцент, силен. - Мога ли да вляза, пътувах толкова много? 

   Старицата безмълвно отстъпи назад, усещаше как някаква струна се навиваше в нея, в 

тишината чуваше сърцето си да удря като гонг, въздуха почти със съскане се изнизваше от гърдите 

й. Овладя треперенето на пръстите, наля две чашки чай и само с жест я покани да седнат до 

прозореца. Вглеждаше се в очите на момичето, все едно полудяла камера снимаше назад, назад, 

назад – сини очи  с кехлибарени точици, които познаваше откакто се помнеше, жеста запрятащ 

светлия кичур зад ухото, смешното подпиране над чашата за да стопли лицето в ароматната пара. 

Не събираше смелост да заговори, потапяше се в топлината на момента, на искрата подозрение 

кое е момичето срещу нея. Двете сърбаха чай в тишината на гостната, когато звънеца отново 

зазвъня. Рада влетя като бриз, в горницата на анорака се подаваха главите на две котета – 

последните спасени корабокрушенци на големия град.  Щом видя гостенката закова на прага. 

Преценяващо я огледа  - от тънкото носле през деликатните рамена до небрежно метната чанта 

от морско синя кожа. 

    - Коя си ти, дете?- със  смешно ококорени очи и извито лице да чуе отговора Рада. 

    - Мина. Казвам се Мина. Никога не съм виждала баща си, но знам толкова много за него и 

родината му. Разказвал е безспир за дома си, за майка си, за смокинята в двора, за обичта към 

пътешествията, за мириса на нещата, с които е израснал. Искал е да отведе Ани, Антоанет - майка 

ми със себе си. Но са отложили с една година. И никога не го е видяла повече. Мама го обичаше до 

сетния си дъх, пазеше една рокля, една снимка и изсъхнала маргаритка като най-ценното. 

Най-вече мен. Научи ме да го обичам.  Уча езика отдавна. Мама ми даде този адрес и ме зарече 

да дойда тук. Мисля, че вие сте моята баба.. 



 Старицата с бързи крачки стигна до момичето, обхвана лицето й с изкривените си ръце, погледна 

я, виждаше своето отражение в очите й. Прегърна я с чувството, че това е единствената  капчица 

кислород, последния филиз на кръвта й, последната дъска в бурния океан. Хвана я за ръка, поведе 

я и отвори синята врата. 

 

 


