
ТИШИНАТА,КОЯТО ПЕЕ 

Магдалена изгледа и последния си сериал за вечерта, когато усети, че 
сънят я притискаше. Но реши преди това да подиша чист въздух на 
балкона. Обичаше по това време на нощта да се усамотява там и да 
потъва в мислите си. Облегна се на парапета на тераската и се заслуша. 
Градът постепенно заспиваше и тишината му все по- осезателно се 
усещаше. А тя… тишината, в този не толкова късен час на нощта, като че 
ли пееше. И тя я слушаше с наслада и ѝ се дивеше. От всички възможни 
краища на отдалеченото пространство пригласяха неуморните щурци, 
като че ли се надпяваха с някого, и с това допълваха нощния звучен 
акорд, който я впечатляваше. От време на време някой проточено – 
мързелив кучешки лай ще сепне за кратко простора и после пак… 
тишина. Или котка, търсеща съпричастност, когато е кахърна, че е сама. 
Лек едва доловим ветрец шеговито се гмуркаше между клоните на 
близкия орех, целуваше любовно листата му и започваше танцът на 
нежните вейки. Само те му се поддаваха на ритъма, а той… толкова 
нежен и ефирно- мек, докосваше чак голите ѝ ръце, подпрени в края на 
балкона. А тя стоеше, без да помръдне, заслушана в песента на нощта и 
беше щастлива. По своему. В този час. И не бързаше вече за никъде. 
Забрави за леглото и съня, които я чакаха. По това време на нощта се 
чувстваше в своя Рай. Не че познаваше друг, но така си го представяше – 
тишина, едва доловими звуци, които я пълнеха на фона на почти 
заспалия град. Луната се беше оцъклила от високо и като царица се 
разхождаше сред свитата си от звезди. Може би и те бяха щастливи по 
своему… всяка нощ… в своето царство. Тя обходи с поглед близките 
пространства, като че ли не можеше сега за нищо друго да мисли. 
Нечовешката жега през деня я правеше отпусната и без желание за 
каквото и да е. Но сега… копринената нишка на живота я съживяваше 
отново и тя се чувстваше добре в хладината на нощните часове. Усещаше 
я колко е мека и кадифено- нежна и как все повече хладината си ставаше 
хлад, но не ѝ се прибираше. Ветрецът напомняше по- често за себе си, та 
чак разлюляваше пердето през отворената балконска врата на хола ѝ. 
Денят се изтърколи и се прибра за сън до утре. Сега нощта се кипреше 
като млада невеста всеки път, докато ѝ дойде и на нея времето да се 
прибира. Всеки си има своята приказка. И нощта, и денят, и изгревът, и 
залезът… Но всеки път е различна… А в нейната приказка тази нощ има 
и светулки… Красиво танцуват и се чувстват единствени в нощната 
прохлада. Тук, в този край, си нямаха наблизо планина, затова жегата им 
е голяма, но сега едва се долавя и облаците като огромни платноходи 
плуват по небесното царство. Природа… Която рисува невероятни 
картини и създава неповторими вълшебства. Само тя го може. Невидим 
художник, създал не просто красота и багри, а и техните нюанси… Все 
по- малко оставаха светналите прозорци на блоковете в далечината и все 
по- малко такива като нея – будуваха. Лошо нещо е да си нарушиш 
режима… сега ѝ е добре, душата ѝ се пълни с наслада по нощта, 
независимо от това, че някой гладен комар току набързо я спохожда. 
Едно време имаше едни дребни хвърковати същества, които едва се 
виждаха, но хапеха повече и от комарите. Казваха се папатаци. Та баба ѝ 
на село щом ги чуеше в нощта, грабваше кърпата и започваше да ги 
гони, а ако я ухапеше някоя твар от тях, тя казваше, че преди това 



пеели:„Мъъъънинкооо…” и побягвали. Докато я боцне… Може би защото 
е на петия етаж, по- рядко ѝ се случваше да им чувам песента… Сега 
слуша… тишината. Прекрасно е, ако може човек да я чуе. Понякога 
звъни… звъни… Друг път като че ще ти заговори… Всеки път е различна, 
стига да може човек да я разбира. И разчита посланието ѝ. Някой беше 
писал, че в началото бе словото. После друг- че в началото бе дъждът. А 
тя знаеше, че в началото на всичко беше тишината. И покоят.От тях се 
раждаха останалите неща- и звездите, и реката, и трендафилът, и 
калинката, и гнездото. И човекът. За да го има светът. С всичките 
нещица в него. Защото сега, в този нощен час в началото на седмицата, 
именно тя, тишината, която Магдалена поставяше в началото на 
началата, ѝ разказваше прекрасните си приказки за света ни голям и не 
толкова, за човека и човешкото, което понякога губим, за душите ни, 
които и тях понякога изгубваме, за мислите, без които не можем. А те са 
пълноводна река, която непрекъснато извира и намира своето корито… 
Светът е толкова голям, колкото си го пожелаеш. А светът ти… какъвто си 
го направиш. Като нейния тази нощ… С тишина, която пее и гали… Тя я 
усети и я чу… Винаги, когато се докосваше до нея, душата ѝ като че ли 
политаше и заживяваше в друг, нереален свят. Може би е само тогава… 
Някъде към първи петли. 

	


