
 

    Докато търсеше ключа за дома си, зад бялата врата се чуваше драскане на нокти и мяукане. 

"Гладни са хайванчетата, чакат ме" - усмихна се възрастната жена. Нямаше в живота й близки хора. 

Родителите погреба толкова отдавна, че брезата посадена на гроба им стана голямо дърво. Мъж, 

деца ...не че не искаше, но някак по пътя се размина с това. Година след година - букети на 15 

септември от почернели, белозъби момичета и момчета. В края на юни триеше скришом сълзи. 

Тъй и не свикна лесно с раздялата с "децата й". Утехата й бяха пак те - кои дръзки, кои 

самовглъбени, кои чувствителни и умни - всички различни и й носеха смисъла и пълнотата на 

съществуването й. Цялата й срамежлива несигурност се стопяваше, щом почнеше часа по 

литература. 

          Все казваха за нея, че е странна птица. Още от момиче. Тънка като папур, с дълги 

тъмноруси коси, зад които редовно се криеше. Не се вълнуваше от момичешките им работи, 

гледаше малко с ирония на връстничките си, които се кикотеха в шепи и се поддаваха на бурята на 

хормоните си. Те пък от своя страна се присмиваха на вдървената  й походка, все едно движена 

от свързани каиши. Подръпваше смъкнатите чорапи вързани с ластик някъде горе на безцветните 

й, дълги бедра устремена към нещо, което виждаше само тя. Присядаше в сянката на верандата на 

дома им, стиснала в ръка поредното богатство написано на пожълтяла хартия. Света й беше 

събран м/у кориците. Не умееше да общува, малкото мъже, опитали се да привлекат вниманието 

й се объркваха от меката усмивка и чистата светлина от сивите й очи. Дори не усещаха как 

взлизаха в подвижни пясъци и се давеха безславно под тях. Дара не можеше да им помогне дори 

да знаеше как. Мехура, в който живееше само изглеждаше крехък и прозрачен. Истината бе, че 

единственото, което я докосваше  бяха децата и котките. Никак не беше чудно, че Дарина 

Пантелеева избра да стане учителка. 

   Влезе в тъмния коридор и усети потъркване на меки гръбчета. Сподирена от тях цъкна ключа 

на кухнята. Приклекна да поздрави всяко - от мъничкия, оранжев Бенджи, намерен в гората до 

родилата наскоро Маня с двете черни като катран отрочета. Цели 11 котки. Съседите помрънкваха, 

но уважаваха прегърбената учителка. Понякога й носеха я кутийка с каймак, я буркан с пилешка 

супа за "дечицата й". Беше като майка за всеки в нужда, сърцето й събираше като хангар човешки 

и котешки неволи. Стопли на газовия котлон супа, отдели порцеланова купичка за себе си, в 

останалото надроби хляб и разпредели по купичките й. Някои си мислеха за нея "бедната г-жа 

Пантелеева, самотната Дарина", дори "откачалката от 2-ри етаж, но не виждаха в нея, тя беше 

пълна догоре с това,което палеше искрата в нея и обичта в сърцето й. Хапна, събра трохите и метна 

през терасата - не смееше да храни птиците на терасата да не събужда ловния инстинкт у 

съквартирантите си. Взе торбичката тетрадки с последното съчинение, зави се с плетеното одеало 

на зеления, протъркан фотьойл. Все се опитваше с някои теми да ги накара да се разкрият, да 

мечтаят на листа, да отворят душите си. И те често го правеха - в днешно време повечето момичета 

и момчета бяха физически обгрижени, но душата им беше често самотна и неизслушана. "Света, за 

който мечтая". Прелистваше,четеше, усмихваше се на чистата им невинност, на детските им 

стремежи. В едната тетрадка поспря - думите като мелодия от детството събудиха силна емоция 

или неизживян спомен. Небе с облаци захарен памук и поле маргарити. В него две момичета 



късаха цветя и пееха тяхна песен -парола. Старицата пристъпи към тях. Нещо се случваше - гърба се 

изправи, косата се наля с лешников цвят - младостта на природата даряваше Дара. Хвана двете 

момичета за ръка, погледна в сивите им очи - неродените й момичета и тръгна през към 

далечното синьо. Смачканите листенца излъчваха тръпчив, зелен аромат, а трите фигурки се 

смаляваха и изчезнаха. 

    Минаха 2 дни, докато разбиха вратата на гарсониерата. Не беше идвала в училище, потърсиха 

я у дома, не се чуваше и звук, което ги притесни. Тя беше сгушена на фотьойла покрита с котки. В 

краката й имаше торба с ученически тетрадки, а странен мирис на смачкани маргаритки вместо на 

смърт витаеше там. 


