
ПОСОКИ 

Доцент Христов смачка поредния фас в препълнения пепелник и впери 
уморени очи в монитора. „ Щедра съм като всички плевенчанки, но и 
дискретна. Очаквам само взаимност...” Съобщенията идваха като лавина 
в „лични”. Виртуалната връзка го забавляваше, но напоследък вече взе 
да му идва в повече. „Стар съм аз, стар...”- помисли си той с  горчивина. 
Лека досада се изписа на лицето му.Също като на крадец, попаднал в 
обсега на камерите. Ако съвестта може да се персонифицира по тоя 
начин. 
А всичко започна преди година. Отдавна простил се с илюзиите, че може 
да започне всичко отначало, доцентът прие случващото се като маниерна 
игра на непозната госпожица с един забравен от Случая и Господ 
кабинетен учен.  След лекции с нетърпение очакваше появата й във 
фейса и разбра, че тя допълва онова пространство, към което той 
интуитивно изпитваше страх и нерешителност. Реално и 
виртуално  рязко сменяха профилите си и за пореден път Христов усети, 
че стъпва на нещо относително. Често пъти доцентът се сещаше за 
миналото си. 
Тогава погледът му се насочваше към една черно-бяла снимка, висяща в 
кабинета му.Тази на съпругата му, която си отиде нелепо от този свят. За 
катастрофата на летището той не искаше да си спомня, защото 
телевизионните кадри като хищни кошмари не му даваха покой дълго 
време. Оттук насетне  погледът на иначе жизнерадостния Христов 
постепенно стана някак си безцветен.. 
Колегите му с недоумение наблюдаваха тази видима промяна в доцента, 
но, залисани в собствените си прозаични ребуси, спираха до 
констатациите, напоени обилно с най-шантавите хипотези – толкова 
далечни от истината, че ще бъде проява на нетактичност да занимаваме с 
тях любезния читател тук. 
Днес Христов реши да направи последната крачка. Едно предварително 
уговорено посещение в Плевен. Неговият девиз „Каквото –толкова” 
упорито му подсказваше  решението. 
Разтвори гардероба и няколко минути стоя в нерешителност. Доцентът 
удостои с внимание костюма най-вляво –бежовия. Обичаше този цвят, 
едно че подчертаваше цвета на гълъбовите му очи, и друго – че беше 
неутрален и не предизвикваше излишно внимание към персоната му. 
Нещо, което наистина го притесняваше. 
Слънцето отдавна беше проходило на изток, когато Христов излезе от 
кооперацията и повика такси. Прохладното утро го върна в реалността. 
Мъж на средна възраст, леко плешив и мургав, в бяла спортна тениска и 
джинси, спря автомобила си пред доцента. 
- Доцент Христов? Качвайте се! 
Доцентът се настани удобно на предната седалка. 
- Коланът! Не искам разправии с ченгетата!! – гласът на шофьора 
звучеше еднозначно твърдо. 
- Иван. – протегна ръка водачът на таксито и широка усмивка разкри 
равните му  бели зъби. „Досущ  като черен арабски жребец!” – мина през 
главата на Христов саркастично предположение. 
- Доцент Христов, Петър  - почти по инерция отрони клиентът. После 
равнодушно потъна в себе си. 



- Значи към Плевен? 
- Да, натам. 
Таксито уверено се освободи от трафика и с прилична скорост пое  по 
магистрала „Хемус”.Далеч напред по асфалта въздухът пулсираше и 
немилостиво излъчваше непоносима топлина.Нищо особено не се случи, 
докато Иван не предприе изпреварване на автобус, пълен с деца.В този 
момент доцентът видя тъмночервения пламък, лумнал от сектора на 
двигателя и обхванал задната част на возилото. 
- Мини пред него, бързо! – изкрещя с чужд и непознат и за себе си глас 
той и , наведен на прозореца, ожесточено  ръкомахаше на шофьора да 
спре в аварийната лента. 
Иван форсира таксито и енергично мина пред автобуса. Бърза бе 
реакцията на колегата му. Но писъците вътре като че ли допълнително 
изнервяха. 
- На 112! Обади се! – извика той на Иван и хукна към горящия автобус. 
През отворените врати паникьосани хлапета и тяхната учителка правеха 
опити да се измъкнат от разгарящата се клада. Христов се озова пред 
задната врата и бързо поемаше децата, някои от които вече се бяха 
нагълтали с парализиращите съзнанието газове от нафта и разтопена 
пластмаса. Шофьорът на автобуса с пожарогасител безуспешно се 
мъчеше да укроти огъня. 
В този момент учителката извика с глас, който накара Христов да 
онемее: 
- Свилен! Свилен го няма! На последната седалка. Боже... 
Секунди деляха от най-лошото. Макар и леко респектиран, доцентът без 
колебание влезе в обхванатия от пламъци автобус. Сред стелещия се 
остър дим видя на пода момче, свило смешно глава в коленете си. Пред 
него пламъците съскаха застрашително. Дробовете му се изпълниха с 
непоносима  тежест.Очите му посрещнаха атаката на огъня, трудно 
дишаше. Но инстинктът да спаси детето се оказа по-силен от 
Смъртта.Христов се озова до хлапето и енергично го притисна до гърдите 
си. Залитащ, но без да губи от погледа си белия стопяващ се 
правоъгълник на вратата, той излезе отвън и на безопасно разстояние 
положи момчето  на тревата. 
Тогава с вой на сирени се приближиха две полицейски коли, линейка. 
Миг след това и  един автомобил на пожарната. Водните струи логично 
укротиха кипналата злоба на огъня и само след десетина минути 
момчетата  от пожарната навиваха обратно маркучите. 
Лекар  и две сестри забелязаха коленичилия до детето Христов. След 
рутинните системи и кислородна маска  те поеха малкия си пациент и с 
включена сигнализация отпрашиха към София. 
Чак сега Христов забеляза останките от своя бежов костюм. Приседна 
бавно на мантинелата и някак си странно се усмихна. Нещо не се 
връзваха педантично облеченият господин, тръгнал към една непозната 
авантюра в Плевен, и този мъж, за когото случилото се имаше само едно 
обозначение – Свилен...Сети се за оная мисъл, която често го караше да 
вглежда в себе си от дистанция- хубавите неща са преходни. Те са само 
секунда емоция в общото сиво  живуркане. Това вече обясняваше всичко 
или почти всичко, случило се не само днес. 
От унеса му го извадиха Иван и учителката. 
- Благодаря Ви! Благодаря! Вие сте герой, господине!  - изрецитира 



даскалицата, все още неадекватна и видимо объркана.- Върнахте ми 
вярата в човека, господине! 
- Каква вяра ма, госпожа?! – избухна таксиджията.- Вече щяхме да сме 
пред Плевен, да ти таковам и вярата... 
Христов примирително вдигна ръка и с уморен жест побутна Иван 
към  таксито. 
- Обратно! Към София... – рече той с уморен глас, който го изненада. 
- Ама нали...Плевен? – по лицето на Иван се изписа недоумение. 
- Към „Пирогов”, хайде, че закъсняваме. 
С брутално натискане на педала жълтият Опел пое към столицата.В 
съзнанието на доцента случилото се като на забавен каданс се появи 
отново.Но не собственото му присъствие и случката с детето го 
занимаваше. А необяснимото на пръв поглед решение да се върне 
обратно.Една трудна бариера се изпречи пред него. Той избра обратния 
път, за да се отдалечи от виртуалната авантюра. Това обаче  му върна 
способността да се доближи до Другия и да го подкрепи в 
изпитанието.  Значи смисълът да си на „ти”  е бил в дребните неща, с 
които се срещаш ежедневно?...  И когато  волята да съхраниш човешкото 
в себе си, да го подариш на непознатия, чак тогава този смисъл 
придобива конкретика. Еманация на съзиданието, знаци на градежа на 
пътеки, по които вървят хората, всеки по своему забързан в избраната 
посока. Не са изгубени посоките, шанс все още има, докато човекът вярва 
в Истината и в Доброто. Този тъй объркан свят има нужда от ХОРА, 
защото чрез тях Надеждата остава. А пътят до нея – не толкова стръмен 
и отчайващо безлюден... Времето ли отброява крачките или сътвореното 
от човека определя същността му ? 
Този въпрос го стресна, защото ясно обособи разделителната линия – 
преди и сега. Нещо топло и успокояващо изпълни сетивата му. 
Катарзисът остана в миналото му, време беше да тръгне по пътя. 
Отпрати Иван  и влезе в ОАРИЛ. Животът на малкия беше изведен от 
критичната зона. През витрината доцентът видя как старшата сестра 
подготвя нова банка. Разбра, че работа тук повече няма. 
На стъпалата пред „Пирогов” се спря. Спомни си утрото, тръгването за 
Плевен, виртуалния образ на нещо пропуснато. Но очите му бяха 
спокойни и чисти като пролетен изгрев отвъд бариерата. 

	


