
																											БУКЕТ	ГОРСКИ	ЦВЕТЯ	
Христо де чувстваше някак неудобно и не на място. Едвам издържаше тежестта в 

гърдите си. Автоматично приемаше поздравления, без да различава лицата. А днес бе 
най-щастливият ден в живота на неговото момче, на неговия Митко. Началото на новия 
му живот. И се надяваше, той да бъде по-различен, по-щастлив от досегашния. А защо 
се чувстваше по този начин? Нима не желаеше най-доброто за сина си? Или отново 
мислеше само за себе си. Реално оставаше сам. 

 Лентата на спомените го връщаше в годините назад. Отгледа Митко сам, без 
майчина ласка, без детските приказки вечер или гладените дрешки сутрин. А колко 
къщи бяха съградили ръцете му? Къщи, в които щяха да живеят, навярно, щастливи 
хора. А неговото щастие? Дори не разбра как го изпусна. Имаше жена до себе си, в 
чиито очи се разтапяше, добра къщовница. И до днес не можеше да отговори на  
толкова въпроси. Прав ли беше, че остави сина си без майка, че го остави да расте на 
самотек, без топлина, на две крачки след него, две мълчаливи крачки. Искаше да го 
направи мъж, може би малко суров, но истински. Като себе си. Такъв беше и с жената, 
която толкова обичаше. Не можа да разбере, че тя се нуждае от повече внимание и 
топлина. И затова си намери друг. Реши за изтрие спомена за нея от своя и неговия 
живот. Залисан в ежедневието, не разбра как порасна хлапето. И ето, че момчето беше 
решило да се откъсне от него.  Това невзрачно, според него момиче, му го беше отнело. 
Това момиче, което не можеше да определи на нищо. Сега той беше щастлив с нея. 
Усмивка грееше на лицата им. Поне да не го беше видял, да не беше забелязал букета в 
ръцете му – така необичайно изглеждаше малкия букет от горски цветя в ръцете на 
сина, че Христо не можа да преглътне. Синът му се приближи до момичето, усмихна се 
и подаде цветята. На нея… А Христо мислеше, че го е направил мъж – голям като баща 
си. Пък той се беше стопил пред това момиче. Преди никога не е обръщал внимание на 
цветята. Изведнъж се сети, че той никога не беше подарявал цветя на майка му, 
смяташе го за глезотия. Не знаеше какво изпитва в момента. Почти ги мразеше.  В  него 
смътно се надигаше мисъл, която го разтревожи. Дали не му беше отнел други неща? 
Дали при нея беше потърсил усмивката и игрите, от които го беше лишил баща му? 
Дали оная до него не го примамила с приказки, които майка му не можа да му разкаже? 
Ах, майка му! Искаше да запали мислите си за нея както беше изгорил дрехите й, 
останали в къщи? Как да нареже мислите си на дребни, дребни парченца, както бе 
разкъсал роклята й – оная червената? Ряза, ряза – грамадна купчина парцали – като че 
искаше да се погребе в тях. И да оцелее – ги запали. Какъв пушек вдигнаха? Искаше 
димът да отвее образът й. Но не – той го нарисува на небето. Искаше реката да отнесе 
гласът и думите й. Понякога чуваше заедно с дишането на сина си гласа й. Понякога 
чуваше. Даже разговаряха. „Защо не се обаждаш по-често? Защо – не искаш ли да 
видиш малкия, от когото съвсем те изтрих.” Останаха тревожните нощи, които 
отнемаха от силата му. Несъзнателно искаше да я види.Откакто я изгони, не бе питал за 
нея. След нея имаше и други жени, дори много по-красиви. Но едно не можеше да си 
представи – друга жена да влезе в къщата му, при момчето. Затова и оставеше къщната 
работа на него. Знаеше за другия. Трудно му беше да си я представи редом с него. Това 
отначало беше непоносимо, по-късно болката избледня. Представяше си я все млада, 
такава каквато си тръгна. Защо не успя да я задържи? Как можа да лиши сина си от 
такава жена? И дали ще дойде на сватбата му? 

Мислите бушуваха в главата му. И тогава  - я видя. Беше седнала сама в края на 
масата. Не разговаряше с никого, беше с наведена глава пред любопитните погледи на 
хората. Погледна крадливо към нея – не искаше да прочете в лицето й щастието, което 



бе преживяла с другия. И очите й, загубили блясъка си за него. Тогава забеляза букета 
от горски цветя в скута й, поднесен навярно от синът им. Това беше нов удар. А той и 
така не можа  да я изтръгне от себе си. Не можа да разбере дали това го радва, или го 
ядосва. 
Спря се стъписан – не можа да я познае. Как тежко и дълбоко се бяха вписали 

годините по лицето й. Виждаше дните, часовете минали през нея. Но те бяха прегазили 
и него. За пореден път се запита, защо те двамата, не бяха събрали своите дни, защо 
бяха разделили двата живота, защо? Усети погледа й. За него той беше такъв, какъвто 
беше преди многото изтекли години. Беше уверен, че и тя го е виждала в облаците. Не е 
имала щастие с другия. 
Подаде й ръка да се здрависат – не го интересуваха учудените погледи на околните. 

Ръката й му се стори млада – като тогава. Продума „Как си?”. Зачака да проговори, за 
да се убеди, че помни всички звуци, всички нейни думи. Оставеното в него не беше 
пусто и мъртво. 

 Синът, неговото момче, стоеше на крачка от тях. И направи нещо неочаквано. 
Сложи ръка на неговото рамо, после бавно, неуверено вдигна другата и я отпусна на 
майчиното. Тримата като тогава, толкова отдавна. Не знаеше какво да прави, не смееше 
да помръдне. Както и тя. Миналите години изчезваха.  
В този момент  това беше му достатъчно – едната ръка на сина върху неговото рамо, 

другата – върху рамото на остарялата жена. 

 
  


