
      Вълните ги блъскаха като побеснели диви животни - малцината, които бяха сложили 

спасителни жилетки и още няколко, които се държана на останки на кораба. Страх, че може да са 

на пъпа на океана или че ще бъдат открити от ненаситни акули .. Никой не очакваше, че точно 

когато спасението - неясните контури на някакъв бряг - е съвсем до тях - ще бъдат умъртвени от 

нещо невидимо във водата. В тъмнината на бясното море блещукаха като светулчиците по 

поляните на бабиното село  - мислеше си Мая. Докосваха те с ефирна целувка, след която всички 

умираха в страшна агония само след няколко часа.  Първо ги втресе, после получиха силни болки 

по гърба, започнаха да пищят, да повръщат и смъртта ги спаси след около 7 часа след обилни 

кръвоизливи от всички отвори.. Мая не пищеше не само защото беше единствената пощадена, а и 

защото от ужас не можеше. Накрая припадна, ако може да се припадне във вода със спасителна 

жилетка.  

 Светлината през клепачите, прибоя, избутващ я на брега и виковете на непознат език я накараха 

да излезе от безсъзнанието. Опита се да различи думите - някои й звучаха познато, но напева беше 

особен, като с почукване на барабан - отсечено. Груби мъже, приличащи на местни рибари я 

измъкнаха, завиха с груботъкано одеяло и нагостиха с рибена чорба. Успя все пак на лошия си 

испански да им обясни, че е корабокрушенец и вероятно няма други оцелели. Един от тях с 

някакво странно  и звучно име - наполовина аравах я качи на каруцата и я отведе в близкия град. 

По пътя й разказа за културата таине. Мая го прегърна на прощаване и свали едната си обица и му 

я подаде с усмивка. Облечена в някакви дрехи от пожълтял памучен плат тя тръгна боса. Надяваше 

се да намери помощ - дотолкова беше изгубена и безсилна. Града - древен, красив, колоритен, с 

ярко оцветените си сгради, с балконите от ковано желязо, съседки бъбрещи на по чашчица кафе, 

пране като знамена, веещо се на топлия вятър, старци, подпрели гърбове на дървени огради и 

следящи живота край тях. Улиците бяха стръмни и лъкатушещи като реки търсещи морето. В края 

им то наистина се виждаше - толкова приказно-красиво отдалеч ...синьо-зелено и мамещо. Сепна 

се от песен, политнала от 10-на деца - "А la limon" -смееха се звънко и правеха някакви гримаси и 

жестове - като в играта "Отгатни филма". Пред стълбите на къщите често се срещаха малки съдове 

с дребни пари. Тя не знаеше какво е това, докато една жена не я догони и даде паничка с центове. 

Оказа се местен обичай - оставят съдове с пари за закъсалите и така просяците по улиците не бяха 

често явление - някакси им се помагаше невидимо. Горещината и влагата я изтощиха и тя полегна 

на пейка в мъничък парк, отрупан с цветя. 

 Събуди се ... у дома, в леглото, изпотена и ужасена. Отново се случи - трескаво мислеше , докато 

сресваше платинената си коса и се вглеждаше за някакви белези от поредното приключение. 

Спомни си преди години, когато намисляше желания едното беше да обиколи целия свят. " Криво 

ли се молих, Господ ли криво ме разбра...Исках да пътувам наистина, а не всяка нощ да се 

телепортирам някъде, да изживявам ужаси, да опознавам по парченце от света, който се 

нареждаше вече като пъзел. Аромати, обичаи, животни, хора, география...всичко, опознавам на 

сън. Никога нищо не отнасям със себе си - нито изгаряне на слънцето в пустинята, нито измръзнали 

пръсти от падане във глетчери, нито цветенце между пръстите дори... Всичко свършва, щом 

пристигне утрото на идния ден. 

  Тя въздъхна дълбоко, направи голямо кафе в любимата чаша с картата на света, седна в 



дълбокия , вишнав фотьол с протърканите подлакътници, взе огромния дневник и започна да 

пише. 

"Ако сте решили да се гмуркате в топлите, пуерторикански води - много внимавайте за 

микроскопичната медуза Ируканджи. Големината й е обратно пропорционална на нейната 

смъртоносност. В началото почти няма да усетите нищо, а може и да не забележите кога сте били 

опарени, но след около 20-30 минути, ще получите изключителни болки по тялото, най-вече в 

гърба, главоболие, втрисане, гадене, повръщане, мускулни крампи по краката и корема, силно 

повишаване на  кръвното налягане, което вторично да доведе белодробна едема, мозъчен 

кръвоизлив / инсулт/ и смърт. Болките са толкова силни, че дори и морфин не помага.  

 ....Културата таине...." 


