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 Ката, средна на ръст жена, доста закръглена, с права коса и 

змийски очи, беше останала без работа. Докато си пазареше хляб в 

магазина, чу, че някой търси жена за гледане на болна. Полюбопитства 

за адреса и за неин късмет веднага я наеха. 

           Дъщерята на болната, беше омъжена на другия край на България 

и по семейни причини не можеше да гледа майка си в нейния дом. За 

това така се споразумяха 

 Болната Раца беше с тежка форма на коксартроза. На всичкото 

отгоре  не можеше и да говори. Беше няма по рождение. За това се 

наложи болногледачката  Ката хем да и задава въпроси, хем и сама да 

си отговаря. За нейна изненада понякога се случваше и да улучи 

отговора. Разбираше го по мигането с очи на болната и поклащането на 

главата и. 

 Макар и болна, Раца беше доволна от живота, защото дъщеря и 

се беше родила съвсем нормално дете и това й стигаше. Съпругът й 

отдавна се бе преселил при звездите, та затова и той с нищо не можеше 

да й помогне. 

 Наложи се Ката да започне почистването на дома от прозорците. 

Искаше с малко ред и хигиена да вдъхне  самочувствие на болната. Тя 

се съгласи с кимване  на глава. Изпраните пердета внесоха малко 

свежест и по-голям уют в стаята и тя сякаш стана по-приветлива.  

 Но на болногледачката това просто привеждане в ред на 

пердетата й беше коствало много! Тя болезнено си спомни как веднъж 

бе забелязала, че мъжът й  даваше знак с пердетата на някоя, когато тя 

си е вкъщи. Затова на Ката й ставаше скучно, когато Раца мълчеше, а 

само от време на време издаваше неопределен звук на болка. Но докато 

наетата жена готвеше и чистеше, тя си споделяше на глас живота си. 

- Твоят изневерявал ли ти е някога? – веднъж полюбопитства 

Ката, докато правеше масаж на краката на болната. После й помогна да 

се изправи. Хвана я под ръка и тръгнаха да обикалят хола. 

Тя поклати глава и заплака. 

- Не плачи! И моят беше същият. Още нещо да опера ли? Вече 

подмених чаршафите... 

- То-фа – с голяма трудност успя да каже Раца и посочи килима.-              

- Знаеш ли ...– говореше някак отнесено  Ката. -  Моят си ги е 

водил в къщи, догато аз съм била на работа. -А твоят? 



Болната сви безпомощно рамене и вдигна ръце. 

     - Зная, зная и твоят ще да е бил като всичките мъже. 

Ката нави килима на руло. После обу гумените ботуши, които 

стояха зад вратите в банята. 

- Сега ще ви го върна тъпкано,  мъже! – каза сякаш  на всички мъже 

в света Ката и след като напълни коритото с вода и сипа няколко 

препарата, затъпка ожесточено на едно място. - На ви сега изневервачи, 

престъпници към жените си, неверници, измамници, прелюбодейци! –  

нареждаше злобно Ката и колкото повече тъпчеше, толкова повече 

гласът и се възпламеняваше от виковете.  

Откъм стаята на болната се чу тропане и скимтене. 

 Ката се втурна в стаята така, както си беше с мокрите ботуши.. 

Двете се гледаха втренчено. Разбрала, че болната е добре,  жената се 

поуспокои. 

- Извинявай, изкарвам си яда на моя мъж! Извинявай… И на твоя... 

и на всичките мъже... 

Двете жени се разсмяха. Болногледачката се наведе над болната и я 

прегърна с цялата си топлина и нежност. 

- Хайде,  Раце, така ще те раздвижа, че през пролетта ще 

обикаляме и квартала ! 
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