
Първата им среща беше бурна – скараха се над контейнера. Не беше нещо ценно – просто празна 

стъклена бутилка с интересна форма на слънце. Нищо пари, ама красиво. Когато рошлата му се 

озъби той той забеляза белотата им и се зачуди как клошарка успява да изглежда толкова 

чиста.Отпусна хватката и тя в полуусмивка запретна зад ухо косата си – някакъв забравен жест на 

женско кокетничене. Мина повече от месец преди да им се пресекат пътищата. Беше седнала с 

една торба натрошен хляб на брега на морето и хранеше лебедите. Наблизо открай време има 

душове с топла, минерална вода направо на плажа и там се къпеха бездомниците. Е, онези, на 

които все още им пукаше за това. Някои оставяха 10 метров шлейф от мирис на гранясало. И 

потъваха в алкохолна забрава..с евтин алкохол, от който се надяваха някой ден да не се събудят. 

Димо беше различен – загубил всичко възможно на този свят, обиден от подигравката на съдбата, 

но все още с очи да вижда и хубавото. Когато протегнеше ръка към някое малко дете с ласка – 

родителите стреснато дръпваха отрочетата към себе си. А помнеше как мирише малко дете – на 

мляко, на пудра, на опечена питка, на мъничко пиле. Имаше спомени, които предпочиташе да 

амнезира. Събираше хартия, стъкло,пластмаса, като има късмет – и метал, предаваше на вторични 

суровини и оцеляваше някак. Обичаше като изкара пари да избира дълго от витрините с млечни 

продукти – всяко ново сирене, особено дошло отдалеч му беше любимо ястие и копнеж. 

   Яна го видя. Едновременно се притесни и зарадва. Бутилката беше скътана при другите й 

съкровища – японската кутия със седефени орнаменти, леко разнищения кашмирен шал, 

порцелановата кукла и албумчето с 37 снимки, който единствен й остана от предишния живот. 

Много си обичаше и онзи парфюм, хвърлен недовършен. Слагаше си в редки случаи -не точно по 

празници, а в дни, в които се събуждаше копнежа й да лети, да бъде отново силна, жива, с 

шумяща кръв във вените си. Къпеше се срещу малка такса в баните на автогарата и се хранеше с 

болнична храна. Болните нямаха апетит и оставаше, а и храната не беше кой знае какво, но две от 

готвачките на окръжна болница силно й симпатизираха. Беше им подарила преди 4 години ангели 

направени от огъната тел. Сега погледна с лека тревога високия мъж – изглеждаше странно 

спретнат със синьото си яке, а тя  познаваше клошарите, корабокрушенците се надушваха 

безпогрешно. Той се приближи към нея и й подаде парче кросан: 

      - Не знам защо, ама на френски кифли се радват много повече. Лебедова им работа. 

Нахраниха ги и тръгнаха през морската градина. Говориха, говориха, посядваха на пейки, край тях 

минаваха забързани хора. Но те бяха като потопени под вода – само усещаха, че има движение, 

звук, светлина, но извън тях.. Общуването им беше като сита трапеза след дълъг глад. Тя се 

смееше като момиче – нещо толкова отдавна забравено. Димо се усмихваше на искрите в очите й. 

По някое време през нощта хванати за ръце пробягаха до нейния „дом“ - малко помещение без 

прозорец отстрани на един от подлезите, предвидено преди десетки години за инструменти и 

помпи.  

Приеха го като дар – този трети живот, в който съдбата им върна някой, с когото да делят време, 

мисли, постеля, храна. Бяха най-щастливите бездомници в целия град. Все така невидими, но вече 

не сами. Един ден Яна каза, че й липсва нощната светлина, когато се събуди и той реши да си 

устроят нов дом. В промишлената зона на острова под моста имаше изоставени фабрики. Нанесоха 



се в бившия кабинет на директора – страхотна гледка, разположение, имаше дори мокет и някакви 

мебели. Поизчистиха, поизметоха, Димо донесе клонки с червени шипки в буркан и сложи на 

прозореца, което я накара да въздъхне щастливо. Стана булка и новодомка за първи път на 54 

години. Даа, живота често пъти е голям шегобиец. В късната есен си наклаждаха огън в единия 

ъгъл  и си печаха кестени, картофи, пипер. 

Една нощ дъжда биеше по ламарините като камшик. Пробягаха светлини на фарове по тавана като 

слънчеви зайчета. Някой направи маневри в двора с голям камион и спря мотора. Димо скочи на 

прозореца – тумба цигани слизаха с различни инструменти в ръка. Ако беше в своя дом, ако не 

беше невидим, ако имаше телефон - Димо щеше да се обади в полицията за помощ. Сега 

трябваше да се спотаят или да бягат за да не пострадат. Хвана любимата си за ръка и я поведе с 

бързи стъпки в някое скришно местенце във фабриката. Покри я с някакви вехтории в ъгъла на 

склада. 

    - Моля те, остани при мен – прошепна уплашено тя 

    - Няма страшно, ще стоя отдалеч само да гледам къде шарят. 

Качваше се по стъпалата, когато от сенките се протегна нещо и го повали със смазващ удар в 

кръста. 

    - Ей, ей, елате, тук няк'ъв хойкаше! - Извика дребния, набит циганин. Наобиколиха го като 

глутница, усещаха, че е безпомощен, не е важен, сам е. Агресията им изригна, някаква спотаена 

ярост, възможността да смажат някого ги възпламени. Чувството за безнаказаност и надмощие 

стоварваше всеки нов удар над Димо. Спряха задъхани и по невидим сигнал се изнесоха към 

камиона, забравяйки за набега си за желязо. 

Утрото донесе слънце, смърт и смазваща мъка. Яна го погреба близо до брега, сама изрови 

дълбоката яма. Нямаше кого да уведоми, че него го няма. Той беше никой преди да умре. Никой, 

освен за нея...Беляза мястото  и остави буркан с шипки на него. 



 

 


