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                   НОВИЯТ   ДОМ 
Редакцията, в която работеше, го изпращаше в провинция да участва в 

разследването на поредния криминален случай – изнасилено момиче и след това 
убито. За съжаление това бе ежедневието ни днес. Беше вече участвал в подобни 
проучвания. И след всеки случай стомахът му се свиваше, усещаше се безсилен 
и се питаше какво става в тази наша държава. Хората като че озверяха. Всички 
медии непрекъснато съобщаваха за подобни „произшествия”. 
 Людмил се качи на влака, сгуши се в ъгъла и потъна в своите мисли. 
Безпокоеше се и за майка си, която отново беше постъпила в болница.Лекарите 
казаха, че ще трябват нови изследвания. Картината зад прозореца на вагона 
също навяваше униние – голи ниви, дървета с по едно-две жълти листа, които се 
врязваха самотно в безцветното ноемврийско небе. Далечни възвишения се 
губеха в синкава мъглица. Слънцето се силеше да пробие есенната омара, но 
изглеждаше някак далечно и забулено. И тревогата му нарастваше. 
 Пристигайки, се потопи в ангажиментите си. Разследването се оказа много 
по-сложно и объркано. Наложи се да остане по-дълго в градчето. С баща си 
говори по телефона няколко пъти. Интересуваше се за майка си. Баща му беше 
оптимист. Дори му каза: „Майка ти се чувства много по-добре, навярно от 
новините около новия ни дом”. Живееха в малък апартамент, оставен от дядо 
му. При един от разговорите, той тържествено обяви, че имат нова къща.  
Изненада се, още повече от думите му, че сам ще пренесе багажа и подреди 
къщата преди майка му и той да се приберат. 
          Темата за ново, по-широко и слънчево жилище беше единственият 
източник на недоразумения между родителите му и те я избягваха. И ето 
изведнъж професорът се активизира. Чертаеше планове. Свърза се с няколко 
брокери и дори набеляза „обекти”. Търсеше нещо по-изгодно и евтино. 
Заболяването на майка му се изостряше. Тя не му възразяваше, а изказваше 
своето мнение съвсем предпазливо и стеснително, как го правеше през целия им 
съвместен живот. Душевният и физически подем у баща му беше странен. Той 
преустанови книжовната си дейност, спря да ходи на консултации със 
студентите, дори си взема едномесечен отпуск. Като че беше обладан от някакъв 
старчески авантюризъм. Той наблюдаваше всичко като страничен зрител. 
Необичайни бяха и забележките на баща му, че майка му най-после ще си 
отдъхне и че ако не уважавал нейното желание за нов дом, никога не би се 
заловил с покупката. Той не вярваше, че от цялата суматоха ще излезе нещо. И 
друг път професорът се беше палил по различни проекти. И вместо думите на 
баща му да го зарадват, още повече внесоха смут в душата му. Бързаше вече да 
се прибере. Остана доволен от свършеното в градчето. Постигната бе поне малка 
справедливост – виновникът беше заловен. Естествено за бъдещата му съдба 
нищо не се знаеше. И когато в далечината изплува  заснежената Витоша и 
влакът затрака с някакъв познат, равномерен шум, Людмил усети неясно 
смущение. Мислите му ставаха все по-объркани.  Каква е тази къща? Дали баща 
му беше пренесъл всичко и не бяха се разпилели негови неща? И защо, въпреки 
неговите въпроси, баща му не казваше нищо определено за състоянието на 
майка му? Людмил се мъчеше да си внуши, че тя ще се оправи щом излезе от 
болницата, но съзнаваше, че тревогата му идваше именно от мисълта за нея. 
Това усилваше неговата  угнетеност. 
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 Пристигна в София по обяд. Сега слънцето грееше по-топло, разпръснало 
утринната мъгла. Поколеба се накъде да тръгне. Реши да мине през старото им 
жилище и да попита съседката им за новия адрес. Тя му го даде  и според 
неговите познания за София, се намираше в новите квартали. 
 Не след дълго се озова в началото на малка, съвършено пуста уличка със 
стари къщи сред градини. Кварталът му хареса, пък беше близо до редакцията. 
Озърна се за номерата на домовете, но никъде не видя това, което търсеше. 
Влезе в първия двор и се огледа. Пред къщата стоеше старец в чер балтон и 
шапка. Препичаше на последните слънчеви лъчи. След като не видя номер, си 
тръгна. Зад гърба си чу дрезгав глас: 

- Стой! 
Той се обърна. Старецът бе вдигнал глава и се мъчеше да се изправи  

на бастуна си. Реши, че му трябва помощ. Но той го изгледа недоверчиво и 
уплашено. 

- Кой си ти? Какво дириш в чуждите дворове? 
Людмил  му обясни, но той нищо не разбра. 

 -  Де да те знам? Апаши много се навъдиха… Онази нощ, казват, ограбили 
някого си… Гледам те, излизаш с куфар… 

Тръгна си развеселен, но и мъничко раздразнен. Преброи къщите, но 
номера, даден му от съседката, го нямаше. Почувства глухо недоволство от баща 
си, че пак нещо е объркал. Защо е толкова разсеян? Забеляза едно дете и го 
попита: 
 - Слушай, тук докараха ли скоро някакъв багаж? 
 - Да, докараха – каза детето. – Ей там, по-долу. 
 - Ти видя ли човека, който дойде с багажа? 
 Момченцето се намръщи. 

– Той не ни даваше да се качваме на колата и удари Петьо с пръчка. 
„Баща ми никога не би ударил дете” помисли си озадачен младият човек. 
 - Я ме заведи там!- обърна се той към детето, но то не се помръдна. 
 – Не ща. Онзи чичко каза да не се мяркаме пред очите му. 
 - Защо? 

 - Защото там има голям двор и ние си играехме в него, а пък новият чичко не 
дава и каза, че ще ни скъса ушите, ако отново ни види. 

Учудването му растеше. Той се упъти към посочената къща и стигна до 
запустяла вила. Пред нея растяха иглолистни дървета, които отдавна бяха 
загубили своето предназначение. По-навътре беше къщата. От двете й страни 
имаше пътеки, които водеха в задния двор.  

Влезе в къщата, вратата беше отворена.  Мина през тясно антре, което още 
миришеше на боя. Оказа се в мрачен хол. Тук бяха подредени техните мебели, 
които му се сториха много скъпи. 

- Татко! – извика радостен Людмил. 
          Баща му се обърна. Видът му го изненада. Беше отслабнал. Между 
веждите му освен старата дълбока бръчка имаше сега нова – по-къса и тънка. 
Високото му изпъкнало чело беше мокро от пот и не съвсем чисто. Сините му, 
стъклени очи гледаха някак вдъхновено-страдалчески. Беше небръснат и това му 
придаваше още по-нечист вид. Беше с колосана риза без връзка, а панталоните 
му бяха побелели от прах. 
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- Сега ли пристигна? Обядвал ли си? 
Людмил кимна, смаян от промяната в баща му. 

          - Добре… Ще ти разкажа всичко… Добре, че се връщаш днес. Майка ти 
също ще си дойде до вечерта. 

- Защо? – изтръпна Людмил. 
 - Изписват я. Аз затова побързах, исках да подредя всичко – професорът се 
загледа изпитателно в сина си с оня поглед, който Людмил добре познаваше и 
който предвещаваше молба за нещо, в което той не вярваше, че е редно. 

1. Как е мама? – попита с променен глас Людмил. 
 - Добре е. Отслабнала е малко, но това е от болничната обстановка. Иначе 
е бодра… 

2. Какво намериха лекарите? 
3. Нищо определено. В бъбреците имала неща. 
4. В бъбреците ли? 

 - Така ми казаха по телефона – извърна лицето си професорът. – Аз не съм 
ходил при нея пет-шест дни. Пренасях багажа… Ела да ти покажа твоята стая. 

Людмил тръгна след него. Запусналият му вид предизвика някакво 
странно състрадание към него. 

5. Защо взема точно тази? За колко я взе? 
 -   Не  е скъпа, но все пак остана и част за  ипотека. Голяма и солидна къща 
е. Няма хубав външен вид, но ще я боядисаме и стегнем… Хареса ли ти? – 
попита той плахо, смали се и затихна в очакване. 

6. Представях си я по-модерна. 
Навън се почука. В хола надникна млад човек с дълга сплъстена руса коса 

и пощенска куртка. 
7. Измазали сте, подреждате се. 
8. Чакай! Не влизай! 
Непознатият пристъпи нерешително, спря се и стъпи върху два вестника 

до вратата. 
Професорът го гледаше с неприязън.  
- Какво обичате? 
Пощенският раздавач се премести на вестника и каза с простодушна 

предизвикателност: 
-Е, па сакам да ви зърнем като какви птици сте. Видех ви оня ден, когато 

пренасяхте  багажо, и си рекох: ”Намериха се значи у цяла София едни балами 
да вземат тая бастилия”… Сега гледам вратата ви отворена и рекох да влезем. 
Нали че ви носим пощата! 

Той се озърна и добави: 
-Не си дръжте вратата отворена, оти много хайдути са се навъдили из тоя 

квартал. Мине-не мине седмица и току рипват през някой прозорец. 
Професорът посърна и не можа да каже нищо. Людмил си спомни за 

стареца. 
-Значи, истина е?  Един старец разправяше същото, но не му повярвах. 
-Кой старец? - попита заинтересувано пощаджията. 
-Седеше на един стол пред къщата си - обясни Людмил. 

 - Зографов! – кимна гостът. – Он е изумел. На времето е бил голям 
професор, че знаеш. Тук са само професори. – Изреди няколко име и продължи.  
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- И всички на пръст миришат. Мине-не мине седмица и някой ритне петалата. А 
па стиснати. Не лепят некролози.  Из ония дни нося на един пенсията, а жена му 
ми дума:”той почина” Я немам нареждане да давам на други лица пенсията, та  
написах на съобщението „умрел”. Защо съм писал „умрел”, а не „починал” Леле, 
че като ме почна. Но аз се не давам. „Като не щеш, рекох да пишем, че е умрел, 
че му залепиш некролог, та да разберат всички, че е умрел”. 

Людмил се засмя, а баща му гледаше пощаджията с посърнало лице. 
 - И ти требе да си професор – подметна гостенина и погледна 
снизходително баща ми. – Е, та колко ви взеха за тази къща? 

Професорът кипна. 
- Не е ваша работа и моля да си тръгнете веднага. 
-Хубаво, де! Не щеш да кажеш – твоя работа. Но аз пък ще ти кажа,  само 

едно – излъгали са ви. 
-Защо? – попита Людмил. 
-Тази къща е много студена. Куче да вържеш, няма да стои. Она не е 

градена с тухли. 
-А с какво? 

 - С циментови блокчета. Некакви италианци ли, французи ли, ще ви 
излъжа, са я построили за реклама. Сакали са да покажат как се строи бързо и я 
вдигнали с готови части за шест седмици. 

-От къде знаеш? 
-Разправяха всички наоколо – и бързо излезе. 

 - Не! - извика професорът. – За шест седмици, глупости! Нали виках 
архитект! Къщата е много солидна… и топла. Хм, бастилията! Хулиган! 

- Разбира се, татко. И мисля, че си я взел на сметка. – не искаше да го 
обижда повече. 

- Нали не ти е студено? 
- Не! – излъга Людмил. 

 - Може и сега да е малко студено, но то е от боядисването. Ела да 
подредим стаята за майка ти. 

Людмил се чувстваше особено. Страх смразяваше душата му. 
Предчувствие за нещо непоправило. А и баща му се държеше странно. 
 - Добре стана нали? Нарочно тази стая не съм я боядисвал да не е влажна. 
Тук майка ти ще се чувства удобно, не мислиш ли? 

-Сигурно. Но ми кажи какво точно установиха лекарите? 
Професорът като че не чу. Поде с неуверен глас: 

 - Ако не беше майка ти, не бих се захванал. Майка ти заслужава такава 
радост… Тя не беше особено щастлива с мен. 

Влезе в своята стая е започна да подрежда бюрото си. От главата му не 
излизаше мисълта, че къщата е студена и за кражбите. Как ли ще се чувства 
майка му тук? И как досега не знаеше нещо повече за болестта. 

Почувства се гузен и егоист.  
Отново се върна при баща си. Искаше да го разпита по-подробно за 

състоянието й. Желанието му бе да следва медицина, но баща му го насочи към 
литературата. Беше прочел доста медицинска литература, а и се ровеше в 
интернет. Не можеше да разбере как хроничното й заболяване имаше нещо общо 
с бъбреците. Досега лекуваха червата. 
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Навън се чу шум от мотор. Двамата скочиха едновременно и се затичаха 
към вратата. 

Майка му беше вече излязла от линейката – тя винаги си е била много 
пъргава. Оглеждаше къщата. Професорът я улови под ръка, а Людмил я 
прегърна през рамо и така я въведоха в двора. 
 - Как си, Людко? Попита тя тихо и като видя, че синът й я гледа поразен, 
побърза да обясни, сякаш се оправдаваше: „Отслабнала съм, но това е  
от болничната храна”. 

Промяната в майка му беше очевидна. Тя никога не е била пълна и свежа, 
но сега изглеждаше съвсем грохнала. Очите й бяха хлътнали, устните й 
пребледнели, а кожата й – сиво-жълта и прозрачна. Дори му се стори, че лицето 
й е отекло. „Прилича повече на анемична” – помисли си той, но се сети, че 
бъбречните заболявания предизвикват такъв пръстеножълт цвят. „Нима отдавна 
е страдала от бъбреци? – изтръпна той. – Та тя никога не се е оплаквала…” В 
същност, знаеше ли той от какво се е оплаквала тя? 

Майка му хареса двора, направи някакви дребни забележки, и се запъти 
към къщата. 

Влязоха вътре и професорът  поведе жена си из стаите като разказваше 
подробности около пренасянето и боядисването и проектите за преустройството 
на кухнята и банята. 

Настаниха болната в кревата. Професорът донесе грейката, нагласи 
възглавниците. Поговориха и за къщата. Людмил забеляза, че майка му едва 
слуша. Попита я за болестта й. Жената пое леко въздух и подзе неохотно: 
 - Бъбречна болест ми намериха, Людко. Изглежда, че съм я имала отдавна, 
но не съм знаела. Нали мислехме, че всичко е от червата. 

Тя замълча. Говоренето, явно, я изморяваше. Но и тя никога не ги беше 
занимавала със себе си. Но Людмил я помоли с пресъхнало гърло да продължи и 
му разкаже всичко. 
  - Смятат, че напоследък, когато ми беше много лошо, е било от 
бъбреците. Нали помниш, преди два месеца бях много отслабнала и ядях много 
месо, за да се поправя. А то е било отрова. 

Людмил си спомняше. Той сам я съветваше да се храни повече, за да 
закрепне. 

-Какво чувстваш сега? 
-Никъде не ме боли, само съм много отпаднала. 
-Друго? 

 -  Друго… горчи ми в устата и все ми се повръща. И нощем не мога да спя. 
„Уремия! – примря изведнъж Людмил. – Тя има уремия!” Погледна я с 

внезапен ужас. Той сам я е тласкал към гибел… Мълчаха и тримата няколко 
минути. Пръв се обади професорът. 

-Ще се оправиш. Трябва да пазиш диета, нали? 
Людмил се подразни от спокойния тон на баща си. 
-Да, много строга диета – отвърна майка му. 
Притъмня и включиха осветлението. Но бушоните изгоряха и се наложи да 

запалят свещи. Професорът излезе. Людмил остана в сумрака с майка си.  
Тя въздъхна леко и продума : 
-Мисля, че къщата не е лоша! Само е малко мрачна.  
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Людмил не отговори. 
-Гледай баща ти да не разбере – добави тя. – Много ще се огорчи. 
Тя помълча малко и продължи: 
-Ще трябва вече ти да се грижиш за него. Той е цяло дете. 
Людмил изтръпна. В гласа на майка му имаше нещо обречено и 

безнадежно. 
-Защо говориш така? Няма нищо опасно, ще се оправиш. 
-Не, Людко, ти знаеш много добре какво ми е… Но той не бива да знае. 

 -  Ще ти мине мамо – запъна се Людмил – И как искаше да повярва в това. 
Отвън се чу гласът на професора. Викаше го да му помогне да оправят 

бушоните. Людмил му предложи да слезе от столчето.. Баща му мълча, после 
каза с дрезгав глас:  

-Не ме учи какво да правя! 
Людмил усети внезапен пристъп на гняв към него. 

 - Защо се сърдиш? – каза рязко младият мъж. – Или се сърдиш, че мама не 
хареса къщата? 

Сянката на баща му се люшна. Той слезе и се отпусна тежко на столчето. 
Свещта огряваше бледото му лицето. 

-Не я ли харесва? – и го погледна виновно. – Тя ли ти каза? 
И след миг се разтърси в глухо ридание. 
-Изпуснахме майка ти, Людко! 
Нещо прониза Людмил. Той стисна устните си до болка. Свещта затрепера 

в ръката му. 
- Ти си знаел? 
Професорът пое широко въздух и издаде някакъв неясен звук. По бледите 

му лице се стичаха сълзи. Клекна пред него и със свободната си ръка погали 
лицето му. 

-Недей, мили татко!... 
Те стояха като замръзнали. Чуваше се само съскането на свещта. От към 

хола лъхаше на студ. 
 - Най-много една година щяла да издържи – каза най-после професорът, 
изтривайки очите си. – Така ми казаха лекарите. Бъбреците й са съвсем 
разрушени… 

Той поиска да продължи, но отново избухна в плач и зарови лице в 
гърдите на Людмил. 

-Уремия ти казаха, нали? – прошепна синът. 
 - Да. Те мислят, че това е стара работа… Ние трябва да внимаваме тя да не 
узнае… Обещай ми, Людко!... Майка ти е светица! 
         Той изхлипа и Людмил разбра, че той също се чувства виновен. Колко 
грижи и страдания й беше причинил той на младини със своите налудничави 
идеи… Ето защо бе избързал толкова с тази къща и се държеше днес така! Той 
усети, че го разбира напълно, но от това му стана още повече горчиво. Имаше 
нещо безкрайно жестоко в тая закъсняла любов, в този трескав стремеж на баща 
му да й достави радост. А съзнаваше, бе вече всичко е безсмислено. Да, беше 
много, много късно! 

-Да вървим при нея! – каза професорът и тръгна с бавни крачки. 
 


