
1 
 

Дими Борисова 

СРУТЕНИ МОСТОВЕ  

   Днес  по телефона  се обади един мой приятел, просто да се чуем. Приятелството ни е 

изградено на доверието. Открити сме един към друг, което е безценно богатство в тези 

времена. 

    Започнахме разговора с обичайното  „как си, какво правиш?“  Едни и същи въпроси 

от   двете страни, както обикновено  започваме нашите разговори. 

   И двамата обявихме уверено, че сме добре. Говорихме за времето и в един момент 

той ми каза: 

   -Знаеш ли, Дими, преди няколко дни се почувствах сам…много сам …- и замлъкна, 

сякаш се засрами от признанието си. 

    Боднаха ме тези негови думи. Несъзнателно  бръкна в раната ми, която кървеше от 

няколко години. Не заради мен, не, а заради сина ми, защото и той беше сам. 

Разпаднало се  беше семейството му, макар че обичаше съпругата си и дъщеря си. 

Изживя огромно разочарование, което го направи недоверчив. Разумно е да  не вярва 

човек сляпо, но когато съмненията така те разяждат отвътре, че съсипват и по-

нататъшния ти живот, тогава много боли.Поех си въздух и го попитах с бодър тон: 

  - Защо не се обади да си поговорим? Аз винаги съм тук и ще те изслушам. Пък и ти 

имаш много приятели… 

 - Не посмях. Не исках да ти притеснявам. ..Приятелите…, да.. .– започна  той и млъкна. 

  Останах изненадана от споделеното. Той е силен човек, юрист по образование, заемал 

важни длъжности в държавата, само преди година-две и в един момент  почувствал 

самотата. Знаех, че живее сам. Семейството му също  се е разпаднало преди много 

години, но все пак поддържаше някакви връзки с бившата си съпруга и със сина си. 

Харесван мъж, винаги е имал около себе си жени. 

- Ех, скъпи мой приятелю! – въздъхнах аз. - Ще ти призная, че аз винаги съм сама, но не 

чувствам самота. Винаги си намирам някаква работа, може би е бягство от 

самотата…,не знам, но откакто се заминаха родителите ми,  все съм сама, макар че 

никога и пред никога не съм си признавала.  Даже да има хора до мен аз винаги съм 

сама, даже да дойдат близки роднини аз се чувствам сама. Защото зная, че никой не 

идва при мене, защото ме обича, никой не идва, защото му липсвам. Винаги има нещо, 

от което имат нужда и заради което са дошли. Просто интереси. Не се заблуждавам, 

всичко е толкова прозрачно… Само когато синът ми е до мен, не се чувствам сама, но 

аз не искам да бъде до мен. Той си има негов живот и не бива, не ми е бавачка. – 

   Не усетих, че бях се разприказвала като пред изповедник, сякаш съм чакала той да 

подхване тази тема, която с никого не съм обсъждала, когато става  въпрос за мен или 

за сина ми. 
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- Ясно, затова синът ти е толкова често  при тебе и все се връща, където и да е - при 

тебе,  защото те разбира, защото усеща, че винаги си сама. Умно момче, достоен син… 

-  прозвуча топло гласът на приятеля ми. 

- Така е, достоен син, умен, но пак ще ти кажа, не искам да бъде до мен, не искам! Това 

много ме тормози, не искам да съм му в тежест. Да, и той  изживя разочарование, но се 

опитва да бъде силен. Да го държа до себе си ще бъде престъпление срещу него  от моя 

страна,  пък и аз никога не се чувствам самотна….Не ми е позната самотата и не искам 

да се запознавам с нея, държа я далече. ...Стегни се малко и ти! Не мога да повярвам, че 

си се отпуснал.Разбирам, човешко е… 

- Ето, силен съм, но се случи и мен да ме обсеби това грозно чувство. Може би съм 

уморен, не зная… - тихо отговори приятелят ми и в гласа му затрептя отчаяние. 

- Обаждай се, когато се почувстваш самотен или идвай на гости… - продължих 

уверено. -  Намери си приятелка, заживей с нея, ако ти харесва! Няма нищо  лошо в 

това. Това е моя съвет… Прости ми, скъпи приятелю, но така мисля! 

   Не зная дали успях да му вдъхна надежда, но искрено се надявах тя да е преминала по 

светлия мост на приятелството, който ни свързваше. 

- Всичко ти е простено на теб. Знаеш, че ти вярвам… Приятелка…да, а как да 

вярвам…? Както и да е, желая ти хубав ден! Пак ще се чуем. – внезапно прекъсна 

разговора той. 

- И на теб приятен ден! Обаждай се… 

  Така и не разбрах дали ме чу... 

  Затворих телефона и се замислих. Колко ли хора се чувстват сами? Колко ли хора 

заспиват с мисълта, че са сами? Колко ли  хора се събуждат с чувството, че са  сами…? 

Понякога виждам сина си, че е изпълнен с тази проклета самота и е толкова тъжно…. 

Душата ми страда, умира всеки път щом усетя лошото му настроение. Аз също съм 

сама от много години, но никога не съм страдала, никога…Имам си моя житейска 

философия, която бях скалъпила още в първите години, когато останах сама и с 

времето  стана здрав темел в моя живот. Приех съвсем искрено съдбата си да бъда сама.   

А може би е въпрос на усещане, на  дух …Не знам. Не всички хора са устроени да 

приемат предателството и да не им пука.  

   След всички тези въпроси и мисли, които се въртяха цял ден  натрапчиво  в главата 

ми,  вече ми беше писнало, исках незабавно да ги изхвърля. Действителността, обаче е 

такава: много хора са сами, много! Във всяка къща има хора, които са сами. Всяка нощ 

светят самотни прозорци и сякаш от тази нощна светлина по стъклата се стичат 

невидими сълзи.В последните години семейството като ценностна система се  разпадна 

необратимо и няма спиране, братко, няма!. Срутени са човешките мостове, по които 

свободно преминаваха душите на хората, пълни с любов и надежда. Виждам как лицата 

на хората, които живеят сами,  не греят, а са някак помътнели… Няма весели искри в 

очите им, пълни са с недоверие и от време на време припламват сиво-тъмни пламъчета, 



3 
 

родени от гняв, от разочарования, от болка. Усмивките им са  някак безжизнени, 

забравени на устните им, а  от тях лъха  тъга. От плитките улейчета на бръчките им по 

лицата  струи тревога. Тези образи на близки и познати хора, които излизаха пред мен 

ме разстроиха… Настръхнах. Заболя ме.  

 Привечер се отпуснах уморена от мислите си във фотьойла, който седеше мълчалив 

във фоайето на къщата ми. Бях отчаяна, бях угнетена от тази гадна действителност, 

наречена Самота, която като невидима болест поваля хората. Чувствах се безсилна. Не 

можех нищо да променя, не можех да помогна на никого, даже на чедото си, даже на 

приятеля си… Поседях така, пушейки цигара-две. С бяс загасях фасовете си един след 

друг в пепелника  и в миг  в мен заклокочи  необуздан гняв. Обвиних яростно  световни 

и наши политици. Обвиних технологиите. Започнах да сипя хули срещу новото време и 

срещу всичко, за което се сетя, способно косвено да разбие човешките души, след като 

с невидима ръка  срути мостовете между тях, градени  от Бога. 

   След половин час малко се смирих.  Въздъхнах дълбоко  един, два, три пъти... 

Издишвах въздуха от гърдите си  на пресекулки, несъзнателно  изхвърлях наслоена 

болка,  докато от устата ми се отрони полугласно: „Сами… Само със самотата си, 

милите хорица, без празници, само със  сиви делници. Тъжно е … и боли…и  няма лек, 

няма! Защо се промениха тези хора, останаха без чест и достойнство. Защо са толкова 

празни, без любов,  заслепени... Нямат свян и не се страхуват от греха даже затова, че 

са се заклели в любовта, даже затова, че са оставили деца по улиците или пък  без един 

родител… Все едно... Може би са изпразнили свободата на греха или пък са  болни 

душите им от тази свобода и на предателите, и на предадените... То кой ли ще определи 

кой са предатели и кой са предадените?  Всеки си има своя позиция . Едните - с по-

големи и водещи в живота им материални интереси.  Другите по-смирени и по- 

искрени, по-романтични, които седят свити до отломките на срутения мост на любовта 

и чакат … Интереси… Много грозно ми звучи, ама…Боже! Много боли, Боже! … 

Спирам да мисля на тази тема и нямам право да обвинявам никого. Край!   

   Станах от мястото си и отидох в моето си скривалище - в цветните си градини. Само 

там успявах да избягам  от тъжните мисли. Загледах се в лехите, засадени с различни 

цветя, разцъфнали с чудни цветове, преливайки от  божествена любов… Погалени от  

лекия вечерен ветрец , те поклащаха богато окичените си главици и листенца. 

Докосваха се нежно едно друго даже през пътеките и за разлика от   хората се  пазеха 

да не се наранят.След тежкия ден тяхната хубост и  аромат ми действаха  релаксиращо. 

Дълго обикалях лехите, вглеждах се във всеки цвят, сякаш сред красотата им исках да 

намеря загубената човешка красота, изчезнала заедно със срутените мостове. 
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