
Дара отметна падналия кичур от наведената глава и по тъмната, влажна коса, сплетена на две 

плитки полепнаха песъчинки. Беше приклекнала мъничко след границата, в която нахалните вълни 

целуваха сребристия пясък. Огледа новия си приятел, който създаде през последния час – Пясъчко. 

Човечето от влажен пясък, с отпечатъци от нейните пръсти, с коси от слама от дюните, сини очи от 

стъкълца, загладени и изплюти от морето, широко усмихната каменна уста, ръце и крака от съчки и 

сърце. Закъде без сърце, дори да изглеждаше нежив. Нейния Пясъчко. Нейния нов приятел. 

        Тя имаше и други приятели, които останалите хора не виждаха. Бъбреше с тях, 

споделяше, понякога поплакваше. Майка й умря преди 2 години. Глупава, ненавременна смърт,с 

която детето остана за дълго като във вакуум. Зеленото камионче, разнасящо боза я лиши от мама 

....нейната обич, топлината и сигурност. Беше само на 6 години и след като мълчаливия й баща, 

работещ в мините не успя да я утеши – Дара си измисли приятели. Додо – същество м/у куче и 

елен – можеше да бяга с него в горите, а когато се умори да полегне на топлия му гръб и той да я 

прибере у дома. Додо беше с чувство за хумор и успяваше да я разсмее дори с набръчканата си, 

космата муцунка. Кагуа беше момчето-птица. Изглеждаше като всички останали момчета, но тъй 

като беше птица и летеше навсякъде беше пълен с истории за целия свят. От него научи за 

водопада, който падаше от километър височина и в пръските с които се разбиваше се събираше 

дъгата. За северното сияние преливащо в двата й любими цвята. За огромните звезди над тропика. 

За цветовете и музиката на морето. За песента на китовете. Създаде си измислен, сигурен свят, в 

който бащата, осъзнал със закъснение, че детето му страда повече и от него не успя да влезе. Дара 

беше мълчалива като него, послушна, изпиваше си млякото преди сън, целуваше го и затваряше 

вратата на стаята  си и света за татко си. Той чуваше застанал от другата страна смеха й, който не 

беше чувал вече 2 години. И реши да направи макар и малко свръх силите - нещо, за което да 

заслужи усмивка специално за него. Ваканция на море. За дете, отрасло в сърцето на планината 

морето беше копнеж, по-недостъпен дори от смела мечта. Стъпила на дюната тя се влюби в 

простора на водата, вълните, заслуша се в писъка на чайките и в мириса - толкова нов и прекрасен. 

         Бащата наблюдаваше детето си – толкова затворена, някак самодостатъчна, но 

изглеждаше въодушевена и щастлива. Не се сприятели с нито едно дете първите дни, макар да 

подскачаше от любопитство от всяко ново нещо. Дори се хранеше с апетит, пристрасти се към 

рибата ,вечер понякога двамата се хранеха в близкия ресторант, бай Спиро щом го видеше веднага 

мяташе любимите им неща за хапване  на скарата. Там свиреха двама студенти на китари и в тези 

вечери бащата усещаше как се доближава до момиченцето си, но толкова му се искаше тя да 

говори и споделя с него. Изглеждаше меланхолична, дори и с усмивка. 

   Дара се изправи, заобиколи фигурката,която направи от всички страни и му припя някакъв 

ритъм, родил се току-що : 

               Момчето от пясък родено, 

                с усмивка цяла за мене, 

                с очи от море подарени, 



                косите – дюни разпилени. 

  Подскачаше на един крак, толкова по детски и заразно, че неколцина плажуващи на закътаното 

плажче се обърнаха да я погледат разведрени. Обгради го с по-големи камъни, да не го докопа 

лакомата вълна, нарече магии да не го разпилеят хората и седна да му разкаже за себе си. 

Разказва му чак, докато баща й я повика да си тръгват – небето аленееше. И така всеки ден до края 

на най-незабравимата й ваканция. Осъзна, че не може да го вземе със себе си -  роден на 

морския бряг и обречен да остане там. Промълви детски клетви за незабрава, за обичта и мъката, 

че се разделят. Изтръска бялата рокличка със сини джобове, погледна към чакащия я татко горе на 

дюната. Сълзите й капнаха  - улучиха камъчето сърце, дясното око и се заплетоха в косите му. Тя 

обърна решително гръб и с няколко подскока стигна до баща си и го хвана за ръка. Нямаше как да 

види, че на брега ставаше чудо. Мъничък вихър вдигаше песъчинките, клечките, мидичките и 

камъчетата, изграждащи приятеля й. Някакво странно завихряне вдигна облачето и то полетя 

сляпо из градчето на брега на морето. Блъскаше се в дървета и стени, хората стреснато поглеждаха 

летящите клончета и пясък в тънка струйка. Спря се на отворен прозорец, първо беше купчинка, а 

после всичко се подреди като войничета при звук на тръба – коса, ръце, очи, усмивка от камъчета 

и приседна на перваза. Погледна и видя дете, което лежеше тихо в леглото си. 

            - Хей, да си виждало моята Дара? - със странен глас като шепот на вятър попита 

Пясъчко 

            - Аз съм Мая. Не съм виждала твоето момиче, по цял ден си лежа тук. 

            - Защо лежиш в такъв прекрасен ден, а не играеш навън? 

            - Нямам сили, болна съм. Мама каза, че скоро ще съм добре и ще играя на ластик и 

ще правя пясъчни замъци, но аз чух лекаря и плача на майка си и знам, че няма да се случи не 

само скоро, ами въобще. Остани при мен, няма да са ми толкова празни и тъжни дните. 

          - Не мога...въздъхна като повей Пясъчко..търся Дара, но ще ти оставя шепа от мен – 

всяка частица пази моята същност. Един мъничък Пясъчко,който да е твой приятел. Сбогом. 

После се спря в една полусрутена къща - половината й прозорци бяха заковани с избелели дъски. В 

двора й в единия край под навеса имаше окачени рибарски мрежи,а в другия с избуяли бурени 

играеше момче. То разграваше цели морски битки с няколко кораба направени от парчета 

дървени отпадъци,няколко пирона и парчета брезент. Никола, както се казваше също помоли 

Пясъчко да остане при него – заради бедността на малкото му семейство – баща му, стария рибар 

и него – трудно си намираше приятели и все беше сам. Пясъчко и на него му остави шепа от себе 

си. Обиколи цялото градче и често оставяше шепички пясък, не беше предполагал,че има толкова 

самотни и нещастни деца.На брега всичко изглеждаше толкова щастливо и въодушевяващо – 

писъци на весели деца, гмуркащи се във вълните, шарените чадъри, хладилните чанти с храна, 

внимателните родители...Чак след няколко дни едно луничаво момиченце,което беше дошло на 

курорт се сети за Дара – беше опитала да се сприятели с красивото, тъмнокосо момиче, но 

мълчанието му беше толкова подтискащо и малкото думи казани от нея толкова трудно 



измъкнати, че Криси се отказа. Но си спомни, че Дара идва от далечен град – Рудозем. 

   Пясъчко се приготви за далечен полет. Беше останал толкова мъничък от раздаване,че 

крачетата и ръцете от клечки изглеждаха твърде огромни – не като за това телце. Чакаха го не 

нежния морски бриз, а планини, бурни ветрове и трябваше да събере цялата си сила и устрем, за 

да стигне дотам. Спомни си за всичката обич, с която събра песъчинките в него момичето, за 

сълзите, за думите и литна. След четири месеца наближи градчето сгушено в полите на планината. 

Изглеждаше като посипано с бял пясък, но това беше непознатия сняг. Не смееше да спира почти 

по пътя, защото всяка капчица тъга го намаляваше, а копнееше да види своето момиче. И ето, 

сърцето го заведе пред неголяма къща на два етажа, на двора растеше голям бряст с вързана 

люлка, а на единия прозорец видя цветен, светещ фенер. Приседна на покрития със сняг студен 

перваз и надникна вътре – зелени тапети на балони, библиотека от чам пълна с книги,  мъничка 

елха отрупана с лъскави играчки, дебел килим с цвят на ръжда, легло с шарена завивка от цветни 

парчета плат и малко кресло с лампа до него. В креслото седеше неговото момиче -Дара – навела 

се бе над книгата и разсеяно повдигаше тъмния кичур коса зад ухото – точно както я видя за първи 

път в живота си. Сърцето му от камък, но толкова топло - запрескача от вълнение. Потропа с 

ръцете от съчки, изхвърлени от морето. Дара повдигна глава, зимния вятър често клатеше клоните 

на бряста и се опитваше да се закача с нея. Наближаваше Коледа и тя беше намерила книга, която 

майка й, сложила я на коленете си често й четеше и откриваше нова емоция в познатата книга. 

Наведе се отново над книгата с красиви картинки, но много особен шепот се чу за прозореца. 

Звучеше й толкова далечен , но и така познат. Приличаше на морски ритъм, на вятър, който се 

заиграва с пясък...Отвори крилото на прозореца и видя нещо, от което щеше да й се пръсне 

сърцето – мъничко пясъчно човече, на което очите и устата му едвам се събираха на лицето, а 

сърцето от камък изпълваше почти цялото му тяло. Само ръцете и краката, които помнеше толкова 

добре - обсипани с раковинки клечки, изхвърлени от морето изглеждаха същите.  

     - Пясъчко, толкова тъгувах за теб!!! Влитай у дома! 

Дара изтрополи по коридора на къщата,нахълта в кухнята като вятър и се спусна върху баща си, 

обгърна тялото му с ръце и той изумен само разпери набрашнените си ръце – месеше питка. Не 

знаеше каква е причината за тази изразена обич и топлина, но устните му се разтегната в широка 

усмивка. Толкова чакаше този миг. Прегърна я силно с изцапани пръсти, Коледата беше дошла в 

дома им. 



 

 


