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ИНТИМНО В БЯЛО 

 

 

 Синигер почука на замръзналите прозорци. Веселото 

му чуруликане разбуди душата на Ваня, за нея утрото 

беше тягостно, постелята убежище и имаше нужда 

дълго да остане в нея. Синигерът продължи да пърха 

с крила, почукваше и мелодичното му писукане я 

накара да отметне пухеното одеало. Стана и дръпна 

пердетата. 

  – Ау, Синеглавчо, затова ли чукаш? Искаш да ми 

покажеш, че навън е побеляло! – промърмори сънена 

жената. 

Обходи с поглед пейзажа, който се откриваше пред 

нея, забързано наметна стария си халат и влезе в 

кухнята. Кафето беше първият ритуал за деня. После 

следваха няколко цигари и започваше денят на една 

работеща жена. 

 Ваня никога не си беше давала равносметка за това, 

колко много неща в този живот е пропуснала в 

забързаното си ежедневие. За сметка на много 

съвременни жени, тя бе успяла да направи живота си 

по-лесен и с малко по-висок стандарт. Често си 

задаваше въпроса дали хората, които имат всичко са 

толкова самотни в нощите си. Искаше й се да намери 

отговори на всичките въпроси, които сама си 

поставяше, макар да бе прагматик, някаква нотка 

романтизъм се прокрадваше през пролуката на 

сърцето й. Улавяше сама себе си как се заглежда в 

отрупаното със звезди небе. Това й харесваше. 



Ставаше в два през нощта, качваше се в колата си и 

караше бавничко на първа из града, излизаше на една 

гориста местност, отваряше шибидаха и гледаше, 

просто гледаше и търсеше своята звезда. 

Зимата я караше да се чувства некомфортно, въпреки 

това обожаваше белотата на снега. Днес я чакаше 

тежко дело пред административния съд, беше на 

втора инстанция, трябваше да съумее да убеди съда в 

правотата на клиента си и да получи потвърждение за 

решението на първа инстанция. Тя беше сигурна и 

вярваше в правотата си, но виждаше машината на 

правораздаването отвътре, това беше единственото 

нещо, а то не бе  никак малко, което я притесняваше. 

Облече бяла риза с огромна панделка, направи от нея 

красив ключ, метна сакото върху себе си и излезе в 

коридора. Студът беше влязъл в дома й. Как не 

обичаше да й е студено! Взе палтото и се върна в 

топлия хол. Бръкна в джоба и видя визитката на 

потенциалния си нов клиент. 

 Извади пакетче с просо и други семенца, сложи ги в 

плитка чинийка, отвори прозореца и я постави на 

перваза. Само минутка след това цяло яко синигери 

се изреди пред погледа й. Обичаше този ритуал, не 

можеше да се грижи за домашен любимец заради 

честите отсъствия от града, но пък можеше да се 

грижи за пернатковците, които много обичаше, тъй 

като често и врабчета се появяваха заедно със 

събратята си синигери.  

 Трябваше след час да е в кантората. Денят още от 

сега се очертаваше натоварен, делото и новият 

клиент изпълваха мислите й. Целият стар град 

приличаше на някакво алпийско селце, под новата 



снежна завивка всичко беше толкова чисто... Ваня 

влезе в колоната от бързащи автомобили като 

следеше внимателно сменящите се картини пред нея. 

 В кантората й беше тихо и мрачно. Седна на бюрото 

и потъна в подготовка на делото, дори не чу, че някой 

чука. Повторното почукване на вратата я върна 

отново в стаята. 

 – Да! Влезте! 

Пред нея застана жена на видима възраст около 

шейсетте. Леко прегърбена, но изключително добре 

облечена. 

 –Добър ден! Предполагам, че вие сте адвокат 

Александрова? 

 – Да, госпожо, с какво мога да ви бъда полезна? 

Жената се загледа във Ваня, без да сваля очи от 

нейните и започна да говори. Разказа й, че дълги 

години търси детето си. Как повече от двадесет и пет 

години работи и живее в Америка, че не е създала 

семейство с единичката си мисъл за изгубената си 

рожба в България. 

 Разказваше как е била принудена да напусне София 

и да замине за Дебелец, където е родила рожбата си 

едва на седемнадесет години. Искаше от Ваня помощ. 

Мъката и страданието се четяха по лицето на тази 

жена, сълзите се стичаха, тя хлипаше и разказваше. 

-Моите родители бяха изявени партийни дейци. Аз 

бях ученичка, а това беше позор в онези времена. 

Исках си детенцето, но нищо не беше в състояние да 

накара родителите ми да ме приемат с дете на ръце. 

Те искаха от мен да бъда примерна дъщеря на 

примерни партийни лидери. Така се озовах в „Дом 

майка и дете“, далече от целия свят, изолирана и 



наказана, като прокажена. В дома ме принудиха да 

подпиша много документи, които водеха до крайното 

решение. А то бе да ми бъде отнето детето. Родих 

момиченце. Мъничко, красиво, с черна букла на 

главицата. Беше толкова крехко, че исках да остане 

завинаги в ръцете ми. Но уви, видях го само веднъж. 

Дни по-късно родителите ми ме върнаха в София.  

– И какво очаквате от мен, госпожо? – попита Ваня в 

края на разказа й жената. 

– Да ми помогнете да си върна рожбата или поне да я 

открия! 

Ваня съзнаваше, че това ще бъде трудна задача, но 

все пак тя беше решила да работи в полза на 

обществото. Оформиха документацията, получи си 

адвокатската такса и се разбраха с клиентката да се 

чуят в края на седмицата. 

 Телефонът в кантората звънеше. Разкъсваше 

тишината. 

–Адвокат Александрова, трябва да дойдете спешно в 

болницата, майка ви е много зле! 

Тя скочи от креслото и се затича през коридора, като 

в движение взе чантата и палтото си. 

Дългият коридор разнасяше ехото от токчетата на 

момичето. Но то дори не подозираше какво го очаква.  

–Добър ден, докторе, какво става с майка? 

– Тя си отива. Остават й часове. Иска да говори с теб, 

още е в съзнание. Възползвай се, Вани! – каза 

лекарят, който беше стар познайник на момичето. 

Бялата стая изглеждаше зловещо. В намачкани и 

студени бели чаршафи лежеше майчицата й. Бледа и 

с посивели очи. 

–Мамо... Тук съм. 



–Седни! Време е да ти разкажа истината. Тайна, 

пазена през всичките години от твоето раждане до 

днес. 

Умиращата жена започна да разказва, като 

бездънният й поглед се премрежваше от сълзи.  

–Ти не си моя дъщеря, ти си моята единствена 

внучка, ние с дядо ти, който ти приемаше за твой 

баща загубихме дъщеря си заради постъпката си. Тя 

беше млада, ние работехме в Градския комитет на 

Партията. Майка ти забременя и ние бяхме 

принудени да я отведем далече от града, за да те 

роди. След твоето раждане те оставихме в дома за 

осиновяване. А майка ти изпратихме в Америка. 

Месеци по-късно получихме това писмо, с което ни 

уведоми, че няма да се върне никога и да забравим за 

нея. Дядо ти дълго се опиваше да открие къде е 

заминала, но без успех. Така съвестта започна да ни 

мъчи и двамата. Плачех за майка ти, плачех за теб 

защото бях сигурна, че вече си дадена за 

осиновяване. Месец по-късно дойде преврата, 

свалиха Тодор Живков от власт и дядо ти и аз 

заминахме за планинското градче да те търсим. За 

наша радост ти още не беше осиновена. Така стана 

наша дъщеря. 

 Разказът продължаваше. А младата жена на можеше 

да повярва какво се случва с нея. Сега получаваше 

отговор на въпроса защо родителите й са толкова 

възрастни. 

Старицата бръкна под възглавницата и подаде на 

съсипаното младо същество плик с писмо.  



–Прочети го! Ние загубихме дъщеря си завинаги, но 

успяхме да спасим внучката си от собствената си 

грешка. 

 Ваня все писмото и се зачете. Беше като попарена. 

Бръкна в чантата си и извади кочана с адвокатските 

пълномощни. Погледна почерка на последната 

клиентка и се задави. 

–Мамо, това, което ми разказваш е невероятно! 

Разбираш ли ме! Искаш прошка за това, че си ме 

отгледала и си ми била майка, а и търсиш прошка за 

това, че си загубила своята дъщеря! 

–Вани, аз си отивам! Време е да знаеш най-дълбоко 

пазената тайна. След като те осиновихме сменихме 

квартала. Прекъснахме връзка със старите приятели. 

Но сърцето ми продължи да стене за майка ти и за 

теб. Опитвах се да се грижа за теб по начин, който го 

прави майка, не баба. Това съсипа дядо ти и затова 

той си отиде толкова млад. 

–Мамо, имам нужда от време, за да проумея какво 

искаш да ми кажеш! 

–Ще имаш време, дъще! Но трябваше да ти разкажа 

всичко. Вземи писмото от майка си, това е 

единственото нещо, което ни остана от нея. Теб и 

писмото, само това имахме! 

 Старицата се отпусна и потъна в несвяст. Лекарите 

бързо дойдоха в стаята, казаха на младата жена да 

излезе и да изчака. 

Адвокат Александрова взе писмото, гледаше в него, 

гледаше в собственоръчно написания текст на гърба 

на пълномощното от своята нова клиентка. Беше 

парадоксално – тя търсеше детето си, точно при нея 

отиде, за да намерят заедно дъщеря й. 



Бръкна и извади мобифона от чантата. 

–Госпожо, обажда ви се адвокат Александрова, бяхте 

при мен преди няколко часа. Мисля, че намерих 

дъщеря ви. Бихте ли дошли в Пирогов, ще ви изчакам 

на входа. 

– Тръгвам. Идвам до десет минути. 

– Побързайте! Нямаме много време! 

Лекарите излязоха от стаята и казаха на Ваня, че 

кризата е преминала, но ще може да влезе при майка 

си след половин час, за да се погрижат за нея от 

сестринския екип. Тя тръгна по коридора, краката й 

се подгъваха, вървеше и си мислеше, че денят няма 

да свърши никога. Беше в някакъв бял капан. 

Запали цигара и се загледа в преминаващите таксита. 

Младостта не й даваше сили да разбере, че майка й 

всъщност е нейната баба, а американката, която влезе 

в кантората й е нейна майка. 

–Тук съм! Къде намерихте детенцето ми. Говорете! 

Моля ви, говорете! 

–Аз няма да говоря, ще ви отведа при една жена, 

която трябва да видите точно тук и сега - съвзе се 

Ваня. 

Тръгнаха към онзи леден бял коридор с плашещи 

стени и кънтящо в душата ехо. Влязоха в стаята на 

умиращата жена. 

–Мамо! – прошепна клиентката на адвокатката. 

– Райне! 

– Мамо! 

Ваня се отдръпна назад и попиваше всяко движение и 

всеки звук. Интимно. Тъжно. Много бяло. 



Тя не таеше злоба в себе си. Всичко това пред 

погледа й беше като филм, но очакваше края, защото 

знаеше, че той идва с истината. 

Райна се обърка и погледна черните очи и 

абаносовите коси на дъщеря си, чуваше последните 

думи на майка си, разбираше, че  има намеса свише. 

Днес, в този интимен и бял свят, смъртта върна един 

погубен живот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

ВЕЛИКДЕНСКА ПРИКАЗКА 

 

Беше чудна пролет. Пчелите танцуваха в цветчетата 

на зюмбюла, аромат на цъфнала кайсия караше 

минаващите край храма да се замислят за дните на 

отминалата, тежка зима. Пиленцата чуруликаха 

весело и никой не се замисляше какво са те. За нас 

хората, всичко това беше даденост на пролетта. 

Леля Цена дълго събира яйца, за да изпрати на 

дъщеря си в Русе. Бързо нагласи багажа в бохча, 

сложи три кори с яйца, козунак и други неща, като си 

беше направила сметката, че цяло яре ще стигне за 

семейството на дъщеря й. Тя знаеше, че никой не яде 

дреболии, но реши да свари дробчетата и шкембето, 

сложи ги в кутия прилежно нарязани на еднакви 

кубчета, нагласи маруля, чесън, лук. Беше ги измила 

добре, че водата в Русе е скъпа. Детето да не си 

троши парите и за вода. 

Умората тежеше в краката й, бяха като олово, легна 

да си почине и заспа. Беше Разпети петък, полагаше й 

се почивка след толкова работа на къра и у дома. 

Спа кротко, не се пробуди цялата нощ, макар да 

чакаше с нетърпение да се качи на автобуса. Само 

преди няколко дни Румяна й се беше обадила и я 

беше помолила да се погрижи за празниците им. 

Цена обичаше дъщеря си, чака я девет години да 

дойде на бял свят, така останаха само с една рожба, 

затова тя приемаше майчиния си дълг за най-важното 

си задължение. 

Съмна. Скочи бързо от завивката, разтреби из 



къщата, пошета из двора, оправи си стоката 

(животните) и бързо се облече. Тичешком стигна до 

автобусната спирка, натоварена като магаре, но не 

усещаше тежестта на багажа. Румяна й подари за 

Коледа голяма чанта на колела, за да не й тежи, 

когато отива към Русе. 

Шофьорът се размърмори на старата жена, че толкова 

багаж носи, каза й, че ще я накара да плати още един 

билет. На старицата й беше все едно колко билета ще 

плати, важното за нея беше да стигне до рожбата си. 

Дълго оглежда пустата автогара, Румяна я нямаше. 

Старата жена се захвана да търси начин, по който да 

иде в дома на детето си, който беше купила с мъжа си 

преди тридесет години, че да си знае то собствения 

покрив над главата. 

– Бабо Цено, накъде си тръгнала така? – запита я 

усмихнат таксиметров шофьор. 

– При кака ти Рума ще ходя бе, Данчо! Ти що щеш 

тука? – зачудено попита тя. 

– Ами..., карам такси. Нали знаеш, че на Ценово няма 

работа и се хванах тука, нещо да нося у дома! 

Жената се качи в автомобила, Йордан внимателно 

сложи всичките й бохчи и чанти в багажника на 

колата и поеха към дома на Румяна. 

– Лелко, реших да ти подаря пътя до тук, какво ще 

кажеш? – ухили се младият мъж. 

– Уф, да ти се не види, като си дойдеш да ми се 

обадиш да ти дам нещо от градината, че като гледам 

майка ти, ми става жал. 

– Така да бъде! Хайде, слизай! Кака Рума те чака! 

Момчето натисна газта и се отправи към първата 



пиаца в района. Цена натисна звънеца. 

– Кой е? – чу познатия глас на детето си. 

– Аз съм, мамо, отвори вратата и прати някое от 

децата да ми помогне. 

Скоро двете бяха седнали на сладка приказка в 

кухнята на Румяна. Разопаковаха багажа, сложиха 

яйцата да се варят и започнаха с приготовленията за 

утрешния свят ден. Всичко беше под конец и контрол 

в присъствието на отрудената женица. Румяна се 

оправда пред майка си, че нямала пари, за да я чака 

на автогарата, старицата и за това се беше 

погрижила. Даде на дъщеря си свитък от банкноти по 

двадесет лева. Като цяло всичко беше в ред. Нямаше 

причина за притеснения. Децата скоро нахлуха 

заедно с баща си. 

– Тази селянка какво прави тук? – грубо извика 

Петър, зетят на Цена. 

– Мама ни е донесла яйца, месо и още много неща! – 

сконфузено каза Румяна. 

Цена чу как зет й негодува за нейното идване в града, 

душата й се сви, но нищо не каза. 

– Мамо, да видим как ще си ходиш? – измърмори 

той. 

– Виж, синко, че стоката ме чака – тихо каза Цена. 

Звъннаха на автогарата и разбраха, че това е 

единственият автобус в двете посоки, на Петър не му 

беше по мерак, че тъща му е на гости в собствения си 

дом. Не спря да мърмори, че нафтата е скъпа и няма 

пари да зареди и да я закара. 

– Пепо,  нека мама да преспи и утре ще си иде – каза 

жена му. 



Децата дълго се боричкаха с баба си, тя им се 

радваше като за последно, обидата от думите на зет й 

кървеше в душицата й. Вечеряха от нейните гозби, 

дъщеря й й застла леглото на таванската стая. 

Старицата се качи там и дълго плака. 

Сутринта всички се радваха на пъстрите й яйца, 

ядяха мекия, сладък козунак със захар по златистата 

коричка, обаче никой не се сещаше за нея. 

– Мамо, баба къде е? – попита едното хлапе. 

– Горе, спи! – тревожно каза Руми. 

Двамата с Петър се качиха бързо по стъпалата към 

таванската стая, там Цена вече спеше своя вечен сън. 

„Христос Возкресе” пееше цяло Русе, Дунав тихо 

гонеше своята пътечка към морето, някъде в 

парковете пееха славеи. Тихо си беше отишла Цена, 

така – както беше и живяла. Румяна едва сега осъзна, 

че майката е една и един е денят, в който човек се 

ражда и един, в който умира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АФРИКАНСКА ПРИКАЗКА ЗА ЕДИН БЯЛ МЪЖ 

 

Пламен беше добър компютърен специалист, в 

България си имаше грижи и бе решил да търси 

поминък далече от дома си. 

Оказа се, че Африка е мястото, което може да бъде 

дом на младия мъж и дъщеря му. Пламен се качи на 

самолета за Екваториална Гвинея с предразсъдъци, 

но скоро с времето ги забрави. Приземи се в 

западната част на континента с нагласата, че Африка 

е Африка, тя е третия свят и тук всичко е черно. 

Той успя да загърби спомените и да се влее в живота 

тук. Титлата не беше нищо за него, но уважението на 

местното население го правеше щастлив. 

Малката Мария тичаше по плажовете, обикаляше 

плантациите и горите, за нея островът беше дом. Тя 

не намираше никаква разлика между себе си и децата 

там. Беше беличка и руса, децата и в града, и на 

целия остров  – преобладаващо негърчета. Тук 

животът имаше съвсем друго измерение, той не се 

броеше в дни, а в мигове. Целият район беше поразен 

от еболата, новата проказа на века, но на острова 

всичко беше спокойно, нямаше болни. Хората 

мислеха, че океанът е естествена преграда между тях 

и грозната болест. Може би бяха прави, но това 

единствено времето щеше да го каже и покаже. 

На няколко мили от тях беше Гвинея, само на мили 

от тях върлуваше най-коварният ад на тази земя. 

Хората тук живееха унесени в собствените си грижи. 

Работеха. Просто работеха за хляба си. Островът 



беше огромен, не можеше да бъде обхванат от 

човешки поглед. На него имаше всичко за нормално 

битие. 

Пламен започна като управител по търговската част, 

той трябваше да се грижи за пазарите. Думата пазар 

бе относително понятие, поне по представите на 

младия мъж. Той беше част от международен екип, 

отговорен за всички и всичко тук. 

Беатриче Де Мюник беше управител на фирмата, 

която стопанисваше острова, тя беше швейцарка. 

Другият ключов управител бе Ватрахян Оникян – 

полуарменец-полубългарин, който откакто се 

помнеше живееше в Австрия. Животът и съдбата ги 

събра на едно място с тежката мисия да се борят за 

поминъка на хиляди хора. Екипът им беше сплотен и 

за тях не бе трудно да работят заедно. Всеки се 

грижеше за детето си. Беатриче имаше син с името 

Фабиан. Ватрахян се грижеше за децата на покойната 

си сестра, двама палавника с имена Мари и Оникс. 

Пламен на свой ред, като вдовец, се грижеше за 

дъщеря си Мина (така наричаха Мария тук). 

Днес той разбра от собственика на фирмата, че го 

чака много работа. Ще ви кажа под секрет, че той 

беше довереник. Затова собственикът на фирмата 

кореспондираше само с него, независимо, че имаше 

главен управител. За двамата връзката беше важна, 

защото доверието беше накърнено от предния екип. 

И човекът, който притежаваше вълшебното кътче от 

Африка вече нямаше доверие на никого, освен на 

Пламен. Днес беше важен ден за тяхната вяра един в 

друг. 



Фабриката за консервиране се строеше с усилени 

темпове, за Пламен беше важно да приключи със 

строежа навреме. Работеше с огромна френска 

корпорация, която си даваше сметка, че младият мъж 

зависи от техния труд. 

Днес на острова пристигна огромен лайнер, Пламен 

заедно с колегите си трябваше да настани гостите по 

класи в хотелите. Беше уморен. Много му идваше 

натоварването в последните седмици, събираха му се 

по два-три часа сън на денонощие. 

Белият фрак и тишината на океана му даваха сили. 

Той влезе в огромната зала на най-големия хотел, 

срещу него застана Беа (Беатриче),  облечена в розова 

рокля с гол гръб и с красива огърлица от перли, 

идентични по цвят с роклята й. 

– Ще танцуваш ли с мен? – попита го тя. 

– Нали не мислиш, че сме тук, за да танцуваме? – 

засмя се той. 

– Не! Ясно ми е за какво сме тук. Дори служебното 

ни облекло го издава! – весело му отговори младата 

жена. 

– На това служебно облекло ли му казваш? Виж ме, 

приличам на пингвин  –  продължи в тон с 

настроението им той. 

– Пингвин – добре! Но кралски все пак! – още по-

развеселено му каза Беа. 

Минути по-късно залата беше огласена от музика. 

Пламен се свиваше в тузарския фрак и недоумяваше 

къде и защо се намира. 

Вечерта мина нормално според екипа на хотела. 

Всичко бе добре наредено, скандинавският оркестър 



беше всичко друго, но не и екип от скандинавци, в 

него свиреха музиканти от цяла Европа. 

На следващия ден Пламен трябваше да иде в 

плантацията за кафе, да обходи тропическата гора, да 

огледа какаото дали е готово за бране. Умората му 

тежеше, трудно държеше раменете си изправени, 

както бе според етикета. Щом потънеше в завивката 

си, той сънуваше своята България. Сънищата го 

отвеждаха в родното му село, в спомените за майка 

му и баща му. 

Беше утро, един папагал извика като човек на 

развален португалски: 

– Утро! Утро, уууутро! – крещеше папагалът. 

Някъде в далечината, от другото селище се чуваха 

същите имитации на човешки глас. Младият мъж 

беше свикнал с крясъците на птиците, преди у дома 

си ги приемаше, както се приема цирков номер. Но 

на острова те бяха ежедневие, част от живота. 

Пламен осъзнаваше, че пише своята приказка на 

черно поле с бяло мастило. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



ПРИКАЗКА ЗА ДОБРОТО 

 

Случи се преди много години в един влак, който 

пътуваше по направлението Варна-София. Младо, 

униформено момиче се качи във влака и се унесе в 

сладък сън. Умората от дните в службата просто си 

казваше думата, но това не попречи на младата жена 

да чуе скандала между кондуктора на влака и 

полицаите  с възрастната жена от съседното купе. 

Малко преди да се настани на служебните места, 

нашата героиня забеляза строго облечената старица. 

Дрехите и строгата прическа направиха впечатление 

на Емона. Тя се запита каква е жената, защото до този 

момент беше виждала в черно-бели дрехи само 

децата в училището от времето, когато самата тя 

беше ученичка. Емона стана и с неохота се показа в 

коридора, видя как грубо нейните колеги дърпаха 

жената и искаха да я свалят от влака. Тя ги молеше 

със сълзи на очите, даваше им думата си, че синът й 

ще я чака на София и ще й плати билета. Жената 

беше в шок, ровеше и продължаваше да търси 

портфейла си, но уви – без резултат. Старицата беше 

жертва на кражба от джебчии, но младите полицаи не 

искаха да проявят разбиране към белокосата дама. 

Емона се доближи и каза: 

– Момчета, аз плащам билета! Оставете жената! 

Извади пари и ги подаде на кондуктора, а той видимо 

доволен, започна да пише на кочана с билети. 

Откъсна и подаде на Емона документа. 

Тя пожела на колегите си смяна без проблеми и 

подаде билета на съсипаната от уплаха женица. 

– Това е твое! Лек път! 



– Момиче, спри! Аз съм Ванухи, арменка съм. 

Отивам при сина си в София. Благодаря ти, рожбо! В 

София Арон ще ти плати. 

– Пътувай спокойно, лелко, мен не ме мисли! – каза 

Емона. 

Обърна се и се върна в купето си. След час влакът 

навлизаше в гара София и старицата чукна на купето. 

– Моля те, детенце, да слезем заедно, че да може 

Арон да ти плати! – каза Ванухи. Емона скочи от 

влака и забърза към ескалатора, но там вече я чакаше 

усмихнатата старица, заедно със сина си. 

– Благодаря ви! Моля ви вземете парите! – подаде на 

Емона свитък с пари. 

– Хей, аз също имам майка! Това е моят подарък за 

вас! – отговори младата жена и бързо се отдалечи. 

Мина седмица от тази случка. Еми беше забравила за 

бабата, но в определени моменти си спомняше тези 

хора и се чудеше защо бяха облечени толкова строго. 

Времето се нижеше, Емона я караше вечно на педал – 

работа, деца, задължения и почти никакво време за 

себе си. Минутите, в които се откъсваше от всичко, 

имаше време колкото да си боядиса косата с цвят на 

врана. 

Днес почиваше и беше решила да е със свекърва си 

на Балкана, та заедно да окопаят нивите. 

Те, двете със свекърва й, се обичаха и се трудеха 

заедно. Имаха доста ниви, засаждаха всичко, което 

можеше да се роди на полето. 

Днес бяха решили да окопават царевицата, Емона 

запрегна коня и го заведе до портата заедно с 

каруцата, натоварена с инструменти. Стефанка 

тичаше из дома им, гласеше закуска за децата и 



торбички за тях, когато звънецът иззвъня. Емона се 

ядоса дълбоко в себе си, защото беше много ранно 

утро и искаше децата да спят, но Стефанка й направи 

гримаса да дойде. Пред вратата стоеше онази строго 

облечена жена от влака, само че сега беше усмихната 

и в ръката си държеше картонен куфар с метални 

ъгли. Еми не бе запомнила името на жената – за нея 

Ванухи бе сложно арменско име. Просто каза на 

свекърва си, че това е жената, на която е платила 

билета за влака. Стефанка не знаеше за случката, но 

покани жената в дома си. Седнаха на кафе и пържени 

филии и започнаха да си говорят. В това време 

младата жена беше на двора и се занимаваше с 

животните  –  хранеше ги, поеше ги. Това не беше 

задължение, а нещо, което Еми сама бе решила да 

прави, за да отменя майчицата си. 

Скоро се върна при жените и беше зачудена, когато 

видя своята „непозната” приятелка обута с галоши. 

Минути по-късно тръгнаха за нивата... 

Така годините се изнизваха, бавно една след друга. 

Ванухи стана част от едно женско семейство. Имаше 

периоди, когато просто живееха заедно. След 

кончината на Арон, Ванухи буквално заживя с 

младата жена, децата й и нейната свекърва. Двете 

възрастни жени се обичаха, бяха като скачени една за 

друга. Грижеха се за децата на Емона, готвеха заедно, 

перяха заедно, празнуваха заедно през годините. 

Един ден Ванухи се разболя. Свекървата на Емона й 

се обади по телефона и я помоли я да се прибере 

веднага. Еми притича бързо, защото тонът на майка й 

навяваше грижи. Оказа се, че Ванухи умира. 

Еми плака дълго и моли доктора да направи чудо за 



нейната леля. С годините тя бе обикнала Вануша, 

(както я наричаха глезено). 

Сутринта Еми влезе в стаята да види дали болната е 

добре. 

– Еми, мило мое чедо, преди месец си платих вече 

билета! Моля те, приеми го! 

Емона не разбираше думите на леля Ванухи, 

грижеше се за нея с цялата си любов. Но смъртта все 

пак дойде! Тя се усмихна в съня си и си отиде. 

Погребението беше тежко и трудно, трябваше да 

бъде закарана до другия край на България, където 

беше домът на Ванухи и да бъде положена до съпруга 

й и сина й! 

Еми и Стефанка се погрижиха за всички, а вечерта 

след погребението дойде нотариусът – млад мъж, 

облечен също в строг костюм. Той каза на Еми, че 

Ванухи е дарила дома си в нейна полза, дар за цената 

на един влаков билет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



ПРИКАЗКА ЗА БОРБАТА 

 

Зимата беше едва в началото, януари беше свиреп. 

Студът беше сковал всичко, прозорците от седмица 

стояха с ледените картини, изваяни като от ръка на 

човек. 

Мария живееше в селото близо десет години, 

обичаше хората му, обичаше всяко кътче в селцето, 

но само децата й я държаха още тук. Тя виждаше, че 

няма реализация за нея, но това не я плашеше. 

Работеше всичко, което можеше да донесе пари и 

храна за момичетата й. 

Гледаше как дървата за огрев свършват. Това я 

плашеше повече от липсата на хляб. Бяха останали 

няколко дънера, които можеха да държат някаква 

топлина още само ден. 

Понякога женската лудост минава границите, такава 

беше и нейната. Запрегна магарето и го поведе към 

близката гора. На няколко километра от селото 

имаше добри гори.  

– Дий, Пене! Хайде, момиче! – приканваше 

магаричката. 

Стар ямурлук служеше за завивка на старото 

животно. Мария трепереше от ледения вятър, но 

мисълта за топлината у дома й я водеше навън . 

Скоро излязоха на горския път. Огледа се, ослуша се. 

Нямаше никакъв шум, освен този на вятъра. 

Хвана тежката кирка, разриваше снега край 

изсъхналите чукани и силно биеше, за да ги извади от 

замръзналата земя. Не усещаше, че краката й 



премръзват, старите велурени ботуши бяха мокри. 

Нищо не можеше да спре решителната жена да 

напълни каруцата с чукани. 

– Хей, какво правиш? – чу се мъжки вик. 

Мария се обърна по посока на гласа и видя пред себе 

си двама лесничеи.  

– Вадя дънери, за да си топля децата! Слепи ли сте? – 

хем ядосано, хем притеснено каза тя на стражарите. 

Двамата мъже се отказаха от намерението си да я 

плашат и глобяват затова, че няма разрешително за 

събиране на сухи дърва. Хвърлиха тежките, топли 

шуби върху каруцата й. Тя изтръпна, мислеше си 

дори, че ще я набият. Младите мъже отидоха до 

големия джип и донесоха машинка за рязане на 

дърва. Издърпаха на земята няколко сухи дървета, 

направиха ги на трупчета, напълниха каруцата. 

– Как се казваш? – попита я единият от тях. 

– Мария – едва чуто промълви тя. 

– Кажи си трите имена, да ти напиша билет и 

разрешително за събиране на сухи дърва! – с груб 

глас измърмори лесничея. 

– Хайде, тръгвай, гледай да стигнете преди мръкване 

в селото, че много чакали излизат покрай него! – 

усмихна се другият мъж. 

Мария поведе старото магаренце с пълна каруца 

топлина към дома си. Там децата бяха сложили 

предпоследния чукан в печката. Снегът се сипеше 

пак, тихо и спокойно трупаше. Миглите на младата 

жена бяха в скреж, тя не усещаше краката си. 

Разтовари каруцата. Прибра магаренцето в топлия 

обор. Напълни печката с дръвца и направи опит да 



събуе ботушите си. Болката беше непоносима, но тя 

се усмихваше на децата си заговорнически. Чорапите 

бяха замръзнали за ходилата й. Но у дома й беше 

топло. Двете малки момиченца играеха весело край 

бумтящото огнище! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИКАЗКАТА НА ПЕТЯ 

или 

Приказка за обикновената жена 

 

Петя беше дребна женица, отрудена и със сияйна 

усмивка, която обаче криеше мъката й. Днес разбра, 

че животът й, който се бе извъртял в непосилен и 

тежък труд, носи своите последици. Излезе от 

лекарският кабинет и сълзите й започнаха да се 

търкалят по бледото  лице като едри дъждовни капки. 

Подпря се на патерицата си, забърса лицето си. Бавно 

пое към своя дом. Клатушкаше се, спираше да 

почива, сърцето й блъскаше със страшна сила, 

дишаше все по-трудно. Умората беше станала нейна 

ежедневна спътница. 

Опитваше се да забърза крачката, времето за влака, 

който щеше да я отведе при дъщеря й, наближаваше. 

Пред нея застана едър къдрокос мъж и каза: 

– Спрете, моля ви, спрете! Аз съм лекар, само да ви 

кажа две думи. 

Петя се стъписа и погледна мъжа право в очите. 

Бързо осъзна, че той не е случаен човек, още в 

момента, в който й подаде визитката си. Мислите 

бягаха в главицата й, обърна белокосия си перчем 

назад и продължи по пътя си. 

Влезе във влака и започна да мисли върху думите на 

човека, който явно не събираше пациенти  по 

улицата. Бръкна в джобчето на сакото си и зачете 

визитката. Осъзна, че това е едно от видните имена в 

българската медицина, за което не смееше  и да 



мечтае, че може да бъде негова пациентка. 

Бързо се прибра у дома си и се отдаде на 

ежедневието. Динамично, натоварено с много 

физически труд. Опората беше само една, малката 

Ралица. Само на четиринадесет години, а беше по-

зряла в определени решения от майка си. Дълго Петя 

и Рали се бяха вплели в здрава прегръдка. Петя беше 

отгледала пет деца, но в годините големите просто я 

забравиха, остана й само родната рожба, която не се 

делеше от майка си. Петя изпадаше в паника, че ще 

загуби и малката Рали с времето. Това я побъркваше. 

Час по-скоро трябваше да промени съдбата си. Не 

трябваше да се предава. Имаше зад себе си и пред 

себе си толкова нерешени задачи. Първата и най-

важната беше Ралица. 

На следващата седмица беше в болничната стая, 

въоръжена с вярата си в Бог и с пълното доверие, към 

случайната „неслучайна“ среща с професора, който 

сам й предложи помощ. Операцията мина. Остана 

белег, но само по тялото й. Бързо се върна към 

предишния си ритъм и начин на живот. Вярата й, 

волята й и даваха сили да продължи напред. 

Приказката за чудото не е само в детските книжки, 

пишем я ние с нашите съдби, и ако все пак чакаме 

чудото, нека знаем, че то е в нас самите. 

 

 

 

 

 



 

ТЪЖНА ПРИКАЗКА 

 

Край.  

Диагнозата беше ясна, ставаше дума за присъда 

наречена рак. Трябваше да се прибере у дома си и да 

каже на Нино, какво ги чака. Мислите й бягаха от 

децата към него. Този, които й подари няколко 

години истинска любов. 

Тя се казваше Валентина, силна, но крехка жена. 

Волята й за живот я крепеше на тази земя години 

преди тежката диагноза.  

Той се казваше Нино – лекар по професия, човек с 

богата душа. Обожаваше хлапетата на Валя, те бяха 

неговото утрешно Аз. 

Преди много години, когато бяха млади, двамата с 

Валя имаха прекрасна, младежка любов. Беше тежка 

раздялата, не защото те я искаха, а защото майките 

им направиха невъзможното, за да ги разделят. Скоро 

Валентина се омъжи за неудачник, който щеше да 

пропилее младостта й. Но тогава тя дори не 

подозираше това. Независимо, че беше омъжена 

почти насила от майка си и баща си, тя започна през 

годините дори да храни топли чувства към мъжа си. 

Но малко след раждането на второто им дете, тя беше  

опознала истинското лице на Иван. Злобен, коварен, 

студен и подъл. Алкохолът беше най-малкият 

проблем помежду двамата. 

Нино виждаше страданията на любимата си жена, 

търпеливо чакаше да се случи нещо, че да се съберат 



завинаги. Един ден пред вратата на къщата му спря 

млада жена с две деца, влачейки със себе си два 

куфара багаж. Валентина, беше посърнала, наранена 

и в безизходица. 

Майката на Нино се беше починала. Тя беше 

единствена причина за съсипаната им обич. 

Той грабна хлапетата в прегръдката си, прикани Валя 

да влязат в дома му. 

– Хайде, влизайте! Вали, това е твоят дом, винаги е 

бил твой. Не стой така, хайде влизай! – малко 

смутено избърбори той. 

– Ще ме подслониш ли? Само да си намеря квартира, 

за да си прибера някъде децата, майка ми не ме иска 

у дома с тях. Каза да ги оставя на баща им. 

Представяш ли си, аз да си оставя децата? – 

мърмореше си Валя, но така, че да я чува Нино. 

– Стига! Това е твоят дом, твой и на децата! – твърдо 

заяви той. 

Валентина знаеше, че домът на Нино е винаги 

отворен за нея, виждаше как минава под терасите на 

съпружеското й жилище. Виждаше, как влиза в 

магазина, но недоумяваше, как покупките й се 

множат, а сметките в магазина й просто изчезват. Тя 

имаше предположение, но не смееше дори да си 

помисли, че Нино  –  уважаваният лекар, ще плаща 

храната на мъжа й. 

Месеците се нижеха, нещата между Нино и Валя 

вървяха, обичаха се, бяха щастливи, дори бяха 

забравили за Иван. Единственото нещо, което 

напомняше за него беше грубото поведение на 

Красимир, първородната рожба на Валентина. Той 



беше груб, посягаше да удря майка си, наричаше 

Нино с грозни думи, подиграваше се на сестра си, че 

го нарича „тате”. Красимир правеше куп бели, но 

Нино  не го наказваше. Опитваше се да накара 

момчето да разбере, че е в негова полза да си вземе 

бележка, че поведението му е грубо, че майка му не 

заслужава подобно нещо. Но детето беше толкова 

раздвоено, толкова объркано, че за него собствения 

му баща беше светиня. То не съзнаваше какво 

причинява на майка си. 

След няколко месеца младежът замина да живее в 

дома на баща си. Делото за развод беше толкова 

тежко за Валя, тя трудно проумяваше и приемаше 

раздялата със сина си. Но когато ставаше дума за 

издръжка, бившият й мъж предпочиташе да раздели 

децата. 

Нино и Вали заживяха в някакъв синхрон, който 

винаги бе съществувал между тях. Малката кукла с 

чудното име Анели не им създаваше грижи. Беше 

прилежна в училище. Тиха, но будна, много умна и 

надарена с безброй таланти. Докторът умираше от 

удоволствие, когато видеше бележника на малката 

палавница. Той залагаше на нея, че тя ще бъде 

неговото утре, тя ще бъде отмяната за майка си. 

Времето се нижеше, живееха мирно и сговорно, 

много обич имаше между тях. 

А днес Валентина получи смъртната си присъда.  

Плачеше по пътя за гарата, от която влакът щеше да я 

заведе у дома й при Анели и Нино. Как щеше да им 

каже, че скоро ще си иде, това бяха мислите в главата 

й. 



Влакът спря на първи перон, приканиха пътниците да 

се качат. Тя не чуваше, нито виждаше нещо пред себе 

си. Нямаше желание да се качи във влака, искаше да 

удължи дните си. Макар да съзнаваше, че това е 

невъзможно. 

Така не каза нито на любимия си мъж, нито на 

дъщеря си какво им предстои. Времето течеше, тя 

губеше сили. 

Една вечер докторът намери Валя на пода в кухнята. 

– Вали! Вали! Върни се миличка! – викаше той. 

– Нин, обичам те, Нин! Благодаря на Бог, че ми даде 

обичта ти! – шепнеше тя. 

Линейката ги отведе в болницата, там той разбра 

осъдителната присъда на любимата си. Това беше 

единствената жена, която някога бе обичал. Той се 

бореше със себе си и си мислеше, че ще направи 

всичко, но няма да я пусне да си иде. 

Рано, по първи петли, тя се пробуди. 

– Нин! Моля те, доведи ми децата! Моля те, искам да 

ги видя двамата – сълзите се стичаха по лицето на 

умиращата жена. 

– Вали, ще ги доведа. Ти си моят живот, не се давай! 

Ние – двамата, няма да се предадем, нали? Обещай 

ми! – след скенера той знаеше истината, но 

продължаваше да вярва в чудото. 

Скочи на някакво колело, което някой беше оставил 

до оградата и бързо завъртя педалите. Анели чакаше 

на прозореца. Видя пастрока си и хукна към вратата. 

– Къде е мама, Нин?  

– Чака ви, теб и батко ти…Чака ви в болницата – със 

сълзи на очи обясни на момичето мъжът. 



Бързо се качи в колата си и потегли към дома на 

Иван, там беше Красимир.  

Дълго се опитваше да обясни на младежа, че майка 

му умира, че няма време, че тя иска да го види. 

– Убиец! Ти я уби! – крещеше Красимир. 

Нино успя да го натика в колата и запраши към дома 

си, там го чакаше Анели. Тя се качи при тях и 

тримата тръгнаха към болницата, в която 

някогашната красива жена, днес превърнала се в 

восъчна фигура, гаснеше. 

Той бягаше по мраморният под на болницата, 

младежите тичаха след него. Ехото кънтеше и 

отмерваше последните глътки въздух на Валя. 

– Краси! Анели! Обичайте си! Помнете ме. Стойте 

близо до Нино…– неразбираемо молеше децата си. 

Затвори очи, докато с лявата си ръка галеше 

главиците на децата си, а дясната й – здраво впита в 

ръката на единствения обичан от нея мъж. 

Тя си отиде. 

Отиде си, но остана на тази земя в душите на децата 

си. 

Няколко месеца след нейната смърт, Анели беше 

красива абитуриентка. Нино в сянка се погрижи за 

нея. Казвам в сянка, защото майката на Валя взе 

момичето при себе си. Детето, което почти не 

познаваше. 

Сега близо десет години по-късно, двете деца са 

сплотен екип, няма брат и сестра на тази земя с по-

силна връзка от тяхната. Нино е сам. Прибира в дома 

си жени в нужда, те заминават. Той остава. 



Всяка седмица се засичат на гроба й…след нея 

живота продължава. Без нея и въпреки това – с нея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



УСЕЩАНЕ ЗА ДОМ 

 

Усещане за детство.  Хубаво сетиво. Топлото влиза в 

душата ти и те кара да потрепваш в топла усмивка от 

мили спомени. 

Баба налива чай в бяла, порцеланова чаша, ухае на 

липа и мед. На масата - стара алуминиева купичка, 

пълна със сушени плодове. Вън вали. Капчуците 

бясно кънтят, разкъсват есенната тишина. Печката 

бумти, дървата пукат. Усещане за дом. За нещо, 

което те пази на топло и сигурно от пороя и поривите 

на ледения вятър. Музика. Дядо слуша Стамболка 

Генадиева, старият „Веф” е плътно до ухото му. Под 

ичения юрган се крие кавалът на дядо.  

– Стопли си крачетата, Пале. И да си попеем – 

приканва ме той. 

Баба започва да гласи тесто, после върти чевръсто 

точилката, ще ми прави „зелник”, моята любима 

баница с кисело зеле и праз лук. Дядо засвирва, аз 

запявам.  

– Огин гори у планина, виждам го, гледам го…  

Баба се усмихва щастливо и хвърля поглед с края на 

окото си. Ние с дядо не чакаме някой да ни подкани. 

Просто си се веселим. Зелникът ни примамва в 

кухнята. Топло е у дома. На масата чакат кисели 

череши и зелени домати, любимата бабина туршия.  

Дните бяха къси, а нощите никога не ми стигаха и 

винаги ми се спеше. Но когато нощта свърши в мен 

остава само познатото сетиво за дом. Връщам се в 

реалния, забързан свят на новото време. Ежедневието 

ме поглъща, но споменът остава жив. 

 



 

 

ПРИКАЗКА ЗА ЕДНА ОРИСНИЦA 

 

 

Павел се прибра от терапията. Лежеше и гледаше в 

тавана. Нямаше сили дори да напсува живота си. 

Вратата се отвори и влезе сестра му Рада. 

– Ей, лентяй, защо лежиш?  –  нахока го тя. 

– Днес ми е ден за почивка  –  усмихна се той. 

– На теб в последно време дните  ти са  само за 

почивка. Ще ми обясниш ли какво става с теб? Този 

път няма да ми се усмихваш, а ще говориш!  – 

заповеднически му каза тя. 

Той беше наясно, че Рада има някакво предчувствие 

за него. Дали не беше време да сподели със сестра 

си?... Само тя му беше останала. Съпругата му го 

беше напуснала веднага след като разбра, че е болен. 

– Ради, просто съм уморен! Не ми досаждай, моля те! 

– Брат, време е да ми кажеш истината. Знам, че си 

болен. Говори! 

Павел се опита да седне в леглото, но нямаше сили да 

се държи. Наведе се, дръпна легена и повърна. Така 

беше след всяка химиотерапия. Земята и небето се 

събираха в едно за младия човек. 

– Хубаво! ... Сега си върви при децата, утре ще съм 

по-добре и ще говорим – уморено и немощно 

проговори той. 

– Няма да мръдна. Ти на химиотерапия ли ходиш? 

Какво ти е? На теб говоря! – отчаяно викаше Рада. 

Времето за истината беше дошло. Той разказа на 

сестра си какво го е сполетяло. Защо съпругата му си 



е заминала. Защо ходи в града. 

Болестта беше коварна. Ракът беше убил майка им и 

сега Павел си мислеше, че и той е носител на 

злокачествения й ген. Беше убеден, че му остава 

малко живот. А беше толкова млад  –  млад и красив 

човек. 

От няколко дни в селото се носеше мълва, че той 

умира, защото беше блед и много слаб. Павел никога 

не е бил пълен и през всичките години носеше 

закачливия прякор „Щеката”. 

Зет му беше попаднал на случаен познат на 

семейството в града, който го беше попитал дали 

Павел е  още жив. Той бе споделил със съпругата си, 

а тя взе решение да стигне до истината и да се бори 

за живота на братчето си. 

– Каке, болен съм…Дават ми три месеца – бръкна 

под възглавницата и подаде на сестра си купчинката 

болнични документи. 

– Никъде няма да ходиш! Не ме интересува кой какво 

ти дава  – със сълзи на очите започна да чете тя. 

– Каке, каке! ... Не е въпрос на желание, а на орис! 

Така ми е писано ... Орисан съм! – някак примирено 

каза той. 

Рада и съпругът й останаха при него цяла нощ - 

четоха, ровиха в интернет. Всеки непонятен термин 

намираше обяснение. Търсеха спасение за младия 

Павел. Той гореше, агонизираше, повръщаше и 

стенеше  –  те се плашеха от всяко негово по-дълбоко 

поемане на въздух. 

Сутринта Рада се качи на влака за Плевен. Време 

беше да говори с всички тези лекари, написали в 

епикризите си смъртната присъда за Павел. Влакът се 



клатушкаше през цялата Дунавска равнина, а за нея 

двадесет минути път бяха цял век. 

На входа на болницата помогна на паднала на земята 

белокоса жена, която я помилва по главата и каза: 

– Добра орис те чака, чедо! Добро дете си, добро ще 

видиш! 

Рада прие думите на старата жена като вид 

благодарност. Подмина бързо. Скоро чакаше пред 

кабинета на лекуващия брат й лекар. 

– Следващият! – каза млада медицинска сестра в 

процепа на полуотворената врата. 

– Добро утро! Аз не съм пациент, идвам да попитам 

за брат си. 

– Госпожо, няма какво да питате! Отнемате времето 

на професора!  

– Моля ви! Ето, нося документите му, само една 

думичка! – настояваше Рада. 

Сестрата не се смили над жената, но тя остана в 

коридора търпеливо да чака. Беше сигурна, че 

професорът ще излезе от тази стая. Някъде по обед 

прошарен мъж със сини дрехи излезе от кабинета. 

Рада застана пред него. 

– Вие ли сте професор Колев? 

– Да, аз съм. С какво мога да съм полезен? 

Направление носите ли? – попита професорът. 

– Не! Нося това! – и Рада тикна в ръцете му книжата. 

– Вижте, диагнозата е потвърдена от мен и от други 

колеги, кажете какво ви интересува, че ме чакат в 

операционната зала. 

– Шанс! Павел има ли шанс? – буквално проплака тя. 

– Изчакайте ме в кафенето – долу, на главния вход. 

Ще ви обясня, но не хранете надежди. Такава му е 



ориста. Тази болест прошка не дава на никого! – 

отсече професорът. 

Думата „орис” я вбесяваше. За нея Павел беше 

просто малкото й братче, което не беше напакостило 

на никого в живота си. Мил, нежен, нетипично 

галантен за селско момче. Какво е видял, какво е 

изживял, та всички да й казват, че така бил орисан? 

След дълго чакане Рада видя как към нея идва 

професорът със свой колега, чието лице й се стори 

познато. Но мислите й бягаха в различни посоки, не 

беше в състояние да ги подреди. Беше толкова 

изплашена за брат си, че усещаше как тялото й 

вибрира. 

Двамата мъже в сини медицински екипи седнаха до 

нея. Мъжът с познатото лице заговори: 

– Рада, ти си станала жена! Прекрасна жена! Помниш 

ли ме? 

– Искам да си спомня! – смутено каза тя. 

– Сега ще говорим за Павел. После мислете от къде 

се знаете! – малко ядосано каза професор Колев. 

Страхът я обзе още по-силно. След близо едночасов 

разговор с двамата медици, тя беше на ясно, че 

трябва да се трансплантира костен мозък. Братчето й 

беше записано в програмата, но нямаше шанс за 

донор. 

Професорът стана и се сбогува с Рада. Тя остана 

безмълвна. Кой беше другият мъж, който държеше 

ръката й? Как може да не знае, кой е този човек?! 

– Хайде, момичето ми, стегни се! Нали не мислиш, че 

ние не полагаме усилия да спасим Павката! Правим и 

невъзможното, но костния му мозък просто не 

работи. 



Мъжът с познатото лице й говореше, обясняваше й 

всеки термин какво означава, за да може и тя да 

разбере.  

– Когато бе мъничка те наричах Рапунцел. Но 

годините се търкалят – ти вече си жена, едва ли 

помниш такива незначителни неща... 

– Вуйчо Мишо! – подскочи тя от стола. 

– Да, Ради, аз съм! След двадесет години болестта на 

Павката ни събра. 

– Той виждал ли те е? Знае ли, че ти си брат на мама?  

– започна да го засипва с въпроси. Но нямаха много 

време за разговор. 

Под краката й пареше, тичаше към гарата. Трябваше 

да успее да хване влака, за да се прибере на село. Там 

я чакаха децата й, съпругът й, болното й братче. Там 

просто беше целият й свят. 

Утре трябваше да доведе Павел отново в болницата – 

този път щеше да остане за изследване. Вече нямаше 

да се крие, че е болен. Вече щеше да се бори, защото 

тя го искаше жив и да бъде до нея. 

В продължение на цяла седмица Рада беше в 

болничната стая до братчето си. Битката за живота на 

Павел едва сега започваше. Двамата професори, от 

които единият беше вуйчо на Рада и на умиращия й 

брат, полагаха усилия да го закрепят. 

Една сутрин вуйчото влезе в стаята и със замах удари 

вратата: 

– Деца, имаме донор! Намерихме донор! Скоро ще 

имаш шанс отново да си силен и здрав мъж! – 

радостно каза той. 

 –Вуйчо, разкажи ни! – молеше го Рада със сълзи на 

радост в очите. 



Той им разказа всичко от игла до конец, но радостта 

беше помрачена от непосилната сума за 

трансплантирането. Рада недоумяваше как и по какъв 

начин би могла да събере сумата от сто хиляди евро. 

Това вече беше краят. Тя се срина. Надеждата й 

отлетя заедно с идването на добрата новина. 

Професор Мишо Павлов щеше да остане през нощта 

при Павел, защото му предстоеше нощно дежурство. 

В такива случаи Рада си отиваше у дома при децата и 

съпруга си. Но тази вечер не й се тръгваше към дома. 

Как щеше да сподели, че за да живее брат й трябва да 

се събере такава голяма сума? Малко преди мръкване 

вуйчо й я подкани да се прибира при децата си и й 

напомни, че сутринта към десет часа трябва да се 

върне в болницата. 

Цяла нощ тя милваше децата си и си даваше сметка, 

че ако някой друг се разболее просто е обречен на 

гибел – точно заради проклетите пари. Плакаха и 

двамата със съпруга й, който обичаше Павката като 

роден брат. Нощта бързо свърши, а на младата жена 

не й се тръгваше. Но знаеше, че трябва да върне 

блясъка в очите на малкото си братле. Беше длъжна 

да отиде. 

Влакът бързо спря на гара Плевен. Тя слезе с неохота 

и тръгна в посока на болницата. Пред погледа й 

премина същата онази белокоса женица, на която 

беше помогнала да стане след падане по стълбите на 

клиниката. 

– Хей, момиче, я се усмихни! На здраве е орисан, ти 

само помни това! – подвикна й непозната. 

„ Боже, какво иска тази жена, какви са тези нейни 

орисници? Видение ли е?” – мислеше си Рада, като 



ускори крачката. 

Бързо облече престилката и мушна върху обувките си 

полиетиленовите калцуни, които бяха задължителни 

за отделението. 

– Добро утро, Малчо! Наспа ли се? – попита 

шеговито брат си. 

Той не й отговори. Тя го помилва по главата и усети, 

че гори от температура. Натисна звънеца над леглото 

му и след минута медицинската сестра влезе. 

– Той изгаря! 

– Тук всички изгарят, не звънете за щяло и нещяло! – 

безразлично отвърна сестрата. 

Но зад гърба й Рада видя двамата професори – 

вуйчото и лекуващия на Павел. 

– Радева, тук сме, за да облекчаваме страданията и да 

лекуваме. Можеш да се сърдиш и да викаш навън! – 

извика професор Павлов. 

– Раде, седни! – обърна се той към племенницата си. 

– Утре ще транспортираме момчето за София, оттам 

ще го поеме екип на клиниката в Австрия, където го 

чака донорът – спокойно й говореше лекуващият. 

– Не! ... Не може! ... Не може да тръгне! ... – плачеше 

тя. 

– Защо? – попита той, като се обърна и към Мишо. 

– Не можем да набавим тази сума, професоре! Дори 

да си продадем дома, пак не можем да я съберем! – 

продължаваше да плаче Рада. 

– Раде, слушай сега аз какво имам да ти кажа, вуйчо. 

Цял живот съм бил в тази болница, за да се боря за 

чуждите рожби, дойде време да се боря за своите. Аз 

плащам лечението на Павката! Не съм имал свои 

деца, животът ни раздели с вас. Сега е време да се 



съберем! 

Рада скочи и започна да целува ръцете на вуйчо си, 

прегръщаше и целуваше дори лекуващия професор. 

Не можеше да повярва, че след толкова години 

раздяла собственият й вуйчо ще заплати лечението на 

племенника си. 

Скоро Павел се събуди, след серия медикаменти 

свали температурата в нормални норми. Той не 

искаше да приема от вуйчо си това и каза на сестра 

си: 

– Дори да оцелея, аз няма да мога да му ги върна през 

остатъка от дните си! 

Пак като бяла сянка се появи професор Мишо 

Павлов. Той беше чул какво казва на сестра си 

гаснещото момче. 

– Хайде да сключим сделка. Ти отиваш във Виена да 

се лекуваш заедно с Рада, а аз тук ще измисля какво 

ще искам от вас в замяна! Става ли така? – усмихна 

се той. 

– Добре, но само при условие – във времето да ти 

връщаме каквото съберем! – каза Рада. 

Договорът беше уреден устно. Още същата нощ 

заминаха за София и оттам – за клиниката във Виена. 

Близо двадесет дни след трансплантирането на 

костен мозък Павката вече обикаляше по коридорите 

на клиниката. Мечтаеше да напусне това място, за да 

се прибере на село при близките си. Преди няколко 

дни Рада си замина за България. Той вече нямаше 

нужда от своята по-голяма сестра. Запозна се с 

донорката си – красива, млада, непокорна жена, само 

на двадесет и две години. От едно малко село близо 

до столицата на Австрия. Дълго си говориха на 



английски език – за щастие на Павел, той се 

справяше добре с английския. Улта се казваше 

момичето, което бе дало част от себе си за неговия 

живот. 

След седмица сам трябваше да се прибере у дома. 

Нямаше търпение. Времето беше спряло за него. 

Рада, Марин (зет му) и децата го чакаха на летище 

София. Павел се огледа и потърси с поглед вуйчо си 

Мишо, който беше направил всичко, за да е жив. Но 

него го нямаше. 

Качиха се в старата „Вектра“ и след близо три часа 

бяха на село. В къщи печката се беше зачервила от 

топлината на огъня, децата играеха на „Монополи”, а 

вуйчото ги чакаше пред вратата на бащината си 

къща. 

– Е, юначето ми! Реших как да ми върнеш парите. За 

да си спокоен, започвам с това. Докато аз съм жив и 

дишам, всяка неделя ще се връщам тук! Става ли? – 

усмихнато каза той, прегръщайки Павел. 

– Вуйчо, това е твоят бащин дом! Дадено! Съгласен 

съм! Но при едно условие – ще идваш винаги, докато 

съм жив! – засмя се младото момче. 

В сряда ходиха на контрола в Плевен. Показателите 

на Павката бяха повече от добри. Мишо бе щастлив, 

че е дал живот на едно дете! За него беше важно, че 

синът на сестра му е здрав, че се пребори с коварния 

рак. 

В неделя Павел чакаше вуйчо си. Нямаше го през 

целия ден, а и в болницата не ходеше тогава. 

Рада беше дошла да види брат си. Тя също се 

притесни. Хвана телефона и дълго звъня на номера на 

професор Павлов, но той така и не отговори. Рано в 



понеделник Рада хвана първия влак за Плевен. На 

вратата на болницата имаше некролог. Тя мина край 

него, но с периферията на окото си мярна нещо. И се 

върна. 

– Боже, вуйчо!  

Тичаше по стъпалата към третия етаж – там беше 

неговият кабинет. Когато стигна пред вратата, 

грубата сестра махаше табелата с името му. 

– Съжалявам! Качете се при Падински, той ще ви 

каже всичко – смутено й каза тя. 

След близо едночасов разговор младата жена разбра 

всичко. Вуйчо й страдал от тежко сърдечно 

заболяване. Просто трудно преживявал срещата с 

децата на собствената си сестра, трудно  понасял 

факта, че като нежелан син влизал в дома на баща си. 

Но беше дал живот на Павел – своя плът и кръв. 

Рада и Павел го изпратиха подобаващо. Дори не 

предполагаха какво е притежавал вуйчо им. До 

момента, в който дойде нотариус да ги информира, че 

двамата са собственици на цяла клиника и куп сметки 

в различни банки. 

След пет години Павел работеше в клиниката на 

вуйчо си като млад лекар – здрав и читав. 

Продължаваше делото на вуйчо си Мишо. 

Така го беше орисала неговата Орисница. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИКАЗКА ЗА ПЛАНИНЕЦА 

 

 

По някаква странна причина днес ми е весело. 

Високо в планината се сливам с тишината, правя 

опити да се надвикам с ехото. 

Тук има само седем къщички, дворчетата нямат 

огради, за мен това е непонятно. Оказа се, че точно 

тук в сърцето на планината живее един интересен 

човек. Запознах се вчера с него.  

Тази сутрин излязох с чаша кафе пред къщата, в 

която ние сме се настанили в търсене на уединение с 

планината. Но без лишение, за нас хората от града са 

важни битовите неща, като банята и топлата вода, 

като черното кафе и куп други такива чудеса. 

– Добро утро! Наспахте ли се? Нали не са ви 

изплашили моите деца? – провикна се моят нов 

познат. 

След него кротко вървяха две сърни.  

– Добро утро, Поляк! – отвърнах му аз. 

Той се отдалечи заедно с животинките, които го 

следваха по петите. Пъртината беше дело на човек, 

личеше си, че лопатата е играла по снега, водеше 

право към неговата къща. 

Той се казва Йордан, нарича себе си Поляка, защото 

дълги години беше живял и работил в Полша. 

Прибира се в България в началото на демокрацията, 

доста заможен за онези времена. Бързо попада в 

ръцете на алчните хора, усетили, че той обича да пие 

и една сутрин осъмва почти без пари. Принуден е да 

напусне старопланинския град. Заселва се тук, в 



планината. В градът слиза само, за да си вземе 

пенсията и да си плати тока. Колоритен човек, който 

се оказа много сладкодумен, умен и със сериозни 

познания в областта на техниката. 

Махалата е безлюдна. Поляка е единственият 

обитател тук. Едва ли някой би дръзнал да живее на 

такова място, до което няма дори път.  

През времето, когато моите домакини не са в 

планината, той се грижи и за техния имот. Останах с 

усещането, че познава всяко кътче в този край на 

планината. Допих си кафето в прегръдката на бялата 

зима и се прибрах в къщата. Опитвам се да разгадая 

как се оцелява в тези условия. Като дете мечтаех да 

имам къщичка в планината и през двора ми да тече 

поточе. Сега бях на точно на такова място, това което 

виждах в мечтите си. С недоумение приемах живота 

в дивото.  

Исках да знам. Исках да разбера как този човек 

оцелява? Тук снегът на места минаваше метър и 

половина, как живее, с какво се храни? Просто си бях 

навила на пръста да разбера всичко. С моята 

домакиня разменихме обичайните сутрешни реплики 

и аз се измъкнах като тапа навън, бях решила да се 

възползвам от поканата на Поляка. Любопитството 

ме мъчеше. След броени минути чуках на масивната 

дървена врата. 

Чувах говор, но не разбирах откъде идват тези 

гласове. Малко след това се чу дрезгавият глас на 

Поляка. 

– Влизай! Хайде, не стой на студа! – прикани ме той. 

– Здравей! Аз реших да пия второто си кафе при теб. 

Не обичам сама да пия кафе – казах аз малко 



смутено. 

Застанах на прага и не вярвах на очите си. Попаднах 

в огромна бяла стая, подкована с чамови дъски. 

Огромна дървена маса стоеше в средата, а на нея ваза 

от керамика с цъфнали дрянови клончета. Огромна 

камина хвърляше светлина в стаята, а на стената 

беше закачен телевизор. Обърнах се и видях малка 

кухня, много по-уредена от мнозина градски, и там 

Поляка приготвяше кафе в кафеварка. 

– Седни близко до камината, че тази нощ съм заспал 

дълбоко и не съм я поддържал. Радиаторите са 

ледени – прикани ме той. 

Това не е истина… Не може да бъде! Не мога да го 

повярвам! На повече от 1450 метра надморско ниво, в 

преспите на планината, самотен мъж на години, 

живее в условия, каквито няма дори в града. А аз си 

мислех, че съм постигнала някакъв добър битовизъм, 

но това, което сварих тук беше нещо много повече. 

– Чичо Данчо, хайде ела, седни, да си поговорим 

малко. Хубав телевизор имаш, как хващаш сигнал…– 

приканих го на приказка.  

– Горе, на връх Чумерна, има голям предавател. Един 

бакърен леген го изчуках и качих на тавана с кабел –  

и в телевизора. Хващам само 10 канала, но те ми 

стигат – започна той. 

Улисана в разказите на стареца, който беше малко 

по- възрастен от моя баща, времето бързо изтичаше. 

Трябваше да се връщам в дома на моите стопани, но 

той продължаваше да ми споделя.  

Масата и столовете си беше направил сам. Подовите 

настилки също, викал човек само да му покаже как да 

налепи плочките в банята. Вода черпеше от малък 



каптаж, направен от него в двора му. Беше впрегнал 

природата да му служи.  

Не ми се прибираше във вилата на моите стопани, 

които любезно ме поканиха на гости. Тук открих 

друг свят, толкова различен, толкова странен за мен. 

Имах някакви претенции, че познавам живота в 

селата и в планината, но се оказа, че съм била много 

далече от реалността. Разделих се с Поляка, като си 

направих уговорка да се видим след няколко часа. От 

диалога, който се опитах да завържа с него разбрах, 

че по професия е инженер по фина механика, че това 

е работил, докато е починала съпругата му. Нейната 

смърт била първопричината да се прибере в 

България.  

В ранният следобед се появих в импровизираното 

пространство на дворчето му. През отворената врата 

на стария плевник се виждаха сърните, те ядяха 

някакво сено от ясла, подобна бях виждала в 

детството си на другия край на страната, в 

Осоговската планина. Първото ми недоумение беше 

поведението на дивите животинки, тяхното 

поведение беше като на домашно куче, не като на 

сърни. 

– Елена, Ленко, хайде дечицата ми! – провикна се 

отнякъде стопанинът им. 

Двете сърни тръгнаха към задната част на плевника 

по пъртината, зад тях тръгнах и аз. Някакъв страх ме 

беше нападнал, страх от тези животинки, които би 

трябвало да се плашат от мен. 

– Ей, момиче! Ти дойде. Само да си оправя децата и 

ще идем на топло – промърмори планинецът. 

В дървена крина имаше натрошен хляб и ечемик. 



Сърните влязоха в тухленото помещение, то беше 

засипано със слама. С охота започнаха да ядат от 

крината. Чичо Данчо затвори вратата след себе си и 

те останаха вътре. 

– Много вълци има. Затова ги прибирам. Не искам да 

стават храна на зверовете пусти. Спасих ги от 

комбайните на полето преди две години, ще ми е жал 

да ги загубя – говореше си сам, но така че и аз да 

чувам. 

Прибра кокошчиците, пуйките. Нахрани зайците. 

Залости всички врати и ме поведе към къщата си. 

– Тук мръква рано. Искам да са ми прибрани, да им е 

топло и сигурно. Те са ми другарчета – бърбореше 

мъжът. 

– Добре де, но защо не ги пуснеш на свобода? Те са 

диви животни все пак – изразих моята позиция. 

– Те са питомни, чедо. Гледам ги от бебета, намерих 

ги осиротели край село Шивачево, в житна нива. 

Гледах как един комбайн закачи с хедера майката на 

едното. После се събраха мъжете под някакъв орех и 

одраха майка му. От тогава минаха две години и 

половина – разказа ми той. 

Бях потресена от чутото, но нашето  –  човешко 

зверство ми беше познато. Нищо вече не можеше да 

ме учуди. 

Няколко часа се изнизаха, без да усетя как. Този 

старец беше истинско бижу, много ми се иска да има 

други като него. Във фурната се печеше хлябът му, 

ароматът пълнеше стаята и душата ми. Намирах в 

него нещо, което досега не бях откривала. Толкова 

живи бяха разказите му. Толкова истина се 

разкриваше пред мен от думите му. Вече беше 



простил на двамата си някогашни приятели, които са 

го обрали в момент на пиянство. Беше забравил за 

куфара с марките. Интересуваше го живото, дивото и 

човешкото. Беше различен от познатите ми негови 

връстници. 

Чу се чукане по вратата, по негов си начин се 

провикна и прикани чукащия да влезе. Беше 

стопанката на вилата, в която аз гостувах и 

благодарение на която се срещнах с този уникален 

човек. 

– Йордане, каня те у дома тази вечер! Давам прием за 

приятелите си, няма да ми е приятно, ако се донесеш 

с ватенката. Облечи се прилично, имаш куп парцали 

– каза жената. 

– Няма, Инке! Не ми е мястото край твоите хора – 

изчерви се той. 

– Абе, говедо такова! Като ти казвам, че ще дойдеш –  

ще дойдеш, иначе ще си намеря, кой да ми поддържа 

вилата…Ясна ли съм? – грубо го изкомандва. 

Тръгнах си с нея към вилата. Тя ми сподели, че си е 

наумила да се забавлява тази вечер, че е поканила 

скъпи за нея гости и ще ми бъде благодарна, ако 

замеся една от моите обредни погачи.  

Масите бяха наредени. Скъпи куверти, чаши, ръчно 

везани салфетки. Блюдата – под конец . Фирма-

кетъринг се беше появила в планината, тя се беше 

погрижила за всичките прищевки на гостите.  

След минути мощни машини ръмжаха на мястото, 

което тя бе разпоредила да бъде разчистено от 

Планинеца. Знаех за това, но така  и не видях кога 

старикът беше почистил голямата бетонна площадка. 

Тази вечер щеше да бъде началото на края на близо 



двадесетгодишно приятелство и началото на едно 

истинско приятелство с моя чичо Данчо. 

Дори не подозирах колко самолюбива и подла е 

моята приятелка. Много хора, видимо богати, 

обсипани със скъпи бижута, бяха изпълнили салона 

на модерната вила. Сервираха вечерята и Инка 

започна представянето на своите гости. Дойде моят 

ред.  

– Това е една моя приятелка от бедното детство. 

Многообещаваща писателка. Мисля да нарина малко 

пари в нея, че да стане известна на повече народ! – 

така ме представи. 

Всички прихнаха да се смеят. 

– Ко’ си написала, ма?- пита ме мъж с огромна златна 

обеца на ухото. 

Почти нечуто за тях, започнах да си представям 

книгите. Те се смееха и никой не ме слушаше. Беше 

ясно, че аз съм тяхната залъгалка в момента. Но 

техният смях секна в момента, в който чичо Данчо 

стана и започна да говори за мен и за моите книжки. 

– Тя няма нужда от „ нариване на пари”! – отсече той. 

– Йордане, седни си на задника, непрокопсанико! – 

викна Инка. 

– Не, Ина! Няма! Това момиче не е за гавра! Ти, 

която я наричаш приятелка, не знаеш дори едно 

заглавие на нейна книга. Поддържай си вилата. 

Оправяй се! Сама не се обичаш, а се опитваш да 

купуваш любов. Ти си една самовлюбена в себе си 

кучка! –  Поляка стана. 

Отиде до пианото и каза: 

– Аз не съм вашият шут, за присмех е вашата 

домакиня, защото освен злобата в душата си, тя друго 



няма! 

Засвири някакъв рефрен и след това излезе като 

затръшна вратата след себе си. Бях много наранена. 

Болеше ме. Знаех, че има грозен навик да се 

подиграва с хората, но не вярвах, че ще го направи с 

мен. Качих се в стаята си, събрах си багажа. Слязох в 

салона на празнуващите, там цареше тишина. Инка 

плачеше. Две лъскави мутреси я милваха. 

– Когато се научите да четете, ще разберете коя съм! 

– казах аз и излязох от луксозния дом на Инка. 

Влачех куфара по снега и плачех. За мен застана 

Планинеца. 

– Чакай, чедо! Тази нощ ще спиш у дома. Животните 

прибирам, не мога да оставя жена сама в гората – 

хвана ми куфара и тръгнахме към дома му. 

Почти цяла нощ си говорихме, за миналото време, за 

човеците, за човешкото. Нито за миг той не показа 

каква горчилка има в душата му от поведението на 

Инка. 

Тази нощ аз сложих точка на едно дълго, безмислено 

приятелство и открих своя пристан в планината, в 

дома на Поляка.  

Той ще живее в мен, ще разказвам дълго за него, 

защото точно той ми показа какво е уважение! Един 

Планинец с голямо сърце. 
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