
 
Шум значещ живот 

 
Както всяка сутрин и тази той дойде по същото време. В началото охраната на болницата 
го спираше, но постепенно го опознаха, свикнаха с посещенията му, сутрин и вечер по 
едно и също време и събота целия ден. Научиха историята му и тихо клатеха глави всеки 
път, когато го видеха. Понякога оставаше с тях да изпуши една цигара на тръгване и 
разменяха по някоя дума.  
Както винаги в стаята и беше тихо и се чуваше само звука от апаратурата. Постоянен, 
монотонен шум значещ живот. Зимното слънце пробиваше прозореца и правеше сенки по 
гънките на чаршафа. Седна до нея, хвана ръката и, и започна да и разказва… Винаги 
имаше какво да и каже. Говореше за всичко, от сериала и новините, до някоя интересна 
книга или статия. Вечер и разказваше как е минал денят му… Почивните дни и четеше 
любимите и книги. Винаги започваше със „ Здравей, Любов моя”, а преди да си тръгне я 
целуваше и прошепваше „Обичам те, както когато се влюбих в теб за първи път”.  И се 
молеше, молеше се не да му отговори, а само да отвори очи, да го погледне с онзи 
потъващ, нежен, обожаващ поглед, пълен с усмивка и щастие… Страхуваше се да не 
забрави цвета на очите и, въпреки ,че ги сънуваше всяка нощ. 
После излизаше и отиваше на работа. Понякога на вратата се засичаше с доктора, който с 
усмивка го питаше „Е как е днес” и го потупваше по рамото. И той не очакваше отговор… 
Всяка вечер след посещението в болницата си взимаше  нещо готово за ядене и сядаше 
пред телевизора. Гледаше съсредоточено, за да може да и го разкаже после. Беше си 
изградил точен до секундата почти график и го следваше едва ли не фанатично. Само със 
съня не можеше да се справи. Заспиваше от умора, но този повтарящ се всяка нощ сън от 
две години на сам го будеше в един и същи час и повече не можеше да мигне.  
Сънуваше смеха и, щастието и…, а после телефонното обаждане… катастрофа…, 
пострадала…, кома… Вече две години… 
В деня на годишнината от сватбата им занесе любимите и цветя и ги сложи във ваза до 
леглото и. Беше хубав, топъл, почивен ден. Щеше да остане до вечерта при нея.  Докато 
оправяше цветята и разказваше една шега, която си бяха разменили с продавачката в 
магазина. Обърна се да седне и го видя… Онзи поглед,   потъващ, нежен, обожаващ , 
пълен с усмивка и щастие… Гласа и галещо прошепна : Здравей, Любов моя, Обичам те, 
както когато се влюбих в теб за първи път… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


