
Откъс от романа „Страх от самотата” 

   Позвъни на звънеца и след минута вратата се отвори. На прага застана около 50-годишна 

жена, съвсем обикновена на вид, с късо подстригана черна коса, средно висока и леко 

закръглена. Беше облечена в лека, лятна рокля, а около кръста ѝ висеше завързана 

престилка. По всичко личеше, че жената се занимаваше с ежедневната си домакинска 

работа. Тя погледна Мила учудено и попита: 

   – Кого търсите? 

   – Атанаска Едрева! – с треперещ и пресипнал от вълнение глас промълви Мила. 

   – Аз съм! – отвърна жената безизразно. 

   Момичето се наведе и остави сака на земята, за да прикрие смущението си. Усещаше, че 

сърцето ѝ ей сега ще експлодира. Вдигна глава, отправи поглед към нея, усмихна ѝ се 

притеснено и подаде ръка: 

   – Аз съм Мила! – едва чуто каза, чувствайки, че гласът ѝ бе паднал някъде вътре в 

гърлото ѝ, едва успяваше да го изтръгне оттам. 

   Леко присвитите очи на жената, вглеждащи се досега в нея с любопитство, рязко се 

отпуснаха. Вдигнатите въпросително вежди се смъкнаха надолу. Повдигнатите нагоре 

ъгълчета на устните ѝ в едва забележима усмивка се отпуснаха и тя се стопи. Изразът на 

лицето ѝ придоби сериозен, суров, дори враждебен вид. Никаква следа на радост или 

вълнение не се забелязваше в очите ѝ. Тя не пое протегнатата към нея ръка. Вместо това 

разтвори широко вратата и се отмести настрани, давайки път на Мила да влезе. 

   – Влизай! – каза студено. 

   Мила усети, че вълна от разочарование и отчаяние обля цялото ѝ същество. Не 

предчувствайки нищо добро, тя взе сака си и прекрачи прага с подкосени крака. 

   Жената я покани в хола и когато влезе вътре, Мила не посмя дори да седне, а и никой не 

ѝ предложи това. Тя само постави сака си на пода, изправи се и отправи поглед, изпълнен с 

тревога към домакинята. 

   – Ще ти кажа истината! – направо започна жената със студен, строг глас. – Аз не съм 

твоя майка! 

   Мила подскочи и я погледна с широко разтворени от изумление очи. Сякаш току-що я 

бяха полели с вряла вода. 

   – Не съм истинската ти майка – продължи жената. – Въпреки че по документи се водя 

като такава. Истината е тази, че след като се оженихме с баща ти, дълго време нямахме 

деца. Причината беше в него! Той настоя да си осиновим дете, но аз не исках. При мен 

всичко беше наред и аз можех спокойно да си родя свое собствено дете. Но в крайна 

сметка той надделя и тогава взехме теб. С баща ти обаче започнахме да не се разбираме. 

До известна степен причината за това беше ти! Аз реших, че трябва да помисля сериозно 

за своето бъдеще и реших, че най-разумното бе да го напусна. Омъжих се за друг и ето... 

сега имам две хубави дечица, които обичам повече от всичко на света! 

   Мила бе вперила поглед в нея в тъпо вцепенение. Все още истината не бе достигнала до 

разума ѝ, срещайки непроницаема преграда. Мила не можеше да повярва. Или не искаше! 

Истината бе толкова жестока, че разсъдъкът ѝ отказваше да я приеме. Изтърпяла толкова 

много болка и разочарования, мозъчните ѝ клетки изпаднаха в процес на задържане – 

защитна реакция на организма ѝ, която я предпазваше от последващия, разтърсващ шок. 

Само едно заключение достигна до нея. Тук тя бе нежелана! Беше се натрапила на тази 

жена! А тя ѝ бе съвсем чужда! 
 


