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Как ще спреш ти мене – волната, 

скитницата, непокорната – 

родната сестра на вятъра, на водата и на виното, 

за която е примамица непостижното, 

просторното, 

дето все сънува пътища – недостигнати, 

неминати, – 

мене как ще спреш? 

 

( Елисавета Багряна „Стихии“) 
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* 
      Блъскаха се вълните, бяха полудели през август. 

Самохвално се перчеха и ревяха. Хаотично се надигаха и 

спускаха и като че ли нямаше никаква логика в игрите им. 

Но това беше само на пръв поглед. Иначе стихията им 

притежаваше странен, но въздействащ ред. Сливаха се 

тюркоазените сили, завъртаха се и в един момент се 

пръсваха наоколо, превръщайки се в бяла пяна. Синьото и 

зеленото се сливаха мощно, за да изобразят магията на 

морето. Разбъркваха се, преливаха едно в друго, после се 

надигаха гордо, сякаш да покажат колко са велики заедно, 

а накрая грохотно се удряха в безизразна уморена белота. 

Бялото беше финала и раздялата, а тюркоазеното беше 

началото на истинския живот. Произведение на 

изкуството, създадено от ненадминат художник с усет към 

вечното. 

     Брегът беше мъдър, като старец. Тих и самотен. Той 

търпеливо чакаше тези вълни. Обичаше ги, затова 

понасяше непослушанието им и спокойно ги посрещаше и 

поглъщаше. Пясъкът беше мек и ситен, доставяше 

удоволствие да го пипаш, да стъпваш с уморените си 

стъпала по него и да го усещаш жив. 

      Вечер беше и лекият сумрак придаваше допълнителна 

тайнственост на плажа, въпреки стенещите гларуси, 

каращи се за подхвърлена плячка. Имаше свежест и 

усещане за безкрайност. Гледайки бледия хоризонт и 

щурите вълни в далечина, можеха да се доловят 

хармонията и силата на необятното. Колкото по-голямо, 

толкова по-любопитно. Колкото по-далече, толкова по-

целеустремено. Пространство, което вдъхновява и ражда 

мечти. 
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     Яна чакаше, седнала на плажа в пясъка. Прехвърляше 

песъчинките от ръка в ръка и се наслаждаваше на безкрая 

пред нея. Радваше се на картината. Обичаше своя роден 

град Варна, най-вече заради морето. Много ѝ липсваше то 

сега в София. Но като художник, скоро завършил 

Художествената академия, умееше да запечатва представи, 

после да ги претворява на лист хартия, глина или платно. 

Много се вълнуваше от природата и тя ѝ влияеше някой 

път отрезвяващо, друг път – опияняващо.  

     Загледана в тюркоазената мълния, сега си спомни един 

сън, който често се повтаряше. Дали заради липсата на 

морето в ежедневието ѝ, не знаеше, но винаги се будеше 

все в един и същи момент. Сънуваше, че плува, вълните я 

побутват и напътстват все по-навътре и по-навътре. После 

тя се стряскаше, виждайки далече брега. Около нея 

започваха да плуват всичките ѝ бивши интимни приятели. 

Усмихваха ѝ се, но никой не искаше да ѝ помогне в 

паниката. Тя се давеше, вълните я покриваха, тя викаше за 

помощ, но си оставаше сама в тази битка. В най-силния 

момент на отчаяние, поемайки глътка въздух и потъвайки 

безнадеждно, една ръка я хващаше и я извеждаше на 

повърхността. Тя искаше да види лицето, но не ѝ се 

удаваше, картината ѝ беше размазана и се проясняваше 

само когато се взираше в очите на спасителя си. Синьо-

зелени, тюркоазени. И после сънят ѝ приключваше, тя се 

будеше запъхтяна и уплашена. 

     Този сън я навестяваше отново и отново. Нещо ѝ 

говореше, но тя не можеше да си го обясни. Сега също се 

опитваше да намери отговор, но мисълта ѝ се губеше във 

вълните и крясъците на гларусите. Морето поглъщаше 

мислите ѝ и ги запращаше нанякъде. 
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     – Здравей! – каза младежът, внезапно изскочил иззад 

гърба ѝ и прегръщайки я, добави: – Колко хубаво, че пак 

си тук! Много ли ме чака? Аз май леко закъснях? 

 

     – О! Здравей! Не, не си закъснял, все пак имах нужда да 

погледам това! – изговори бързо Яна, посочвайки морето. 

     – Красиво е, нали? Липсва ли ти, откакто си в София? 

     – Не можеш да си представиш колко! Но там има 

планина, да не забравяме! Не може всичкото добро на 

едно. Пълно щастие?... Не! 

     – Значи си свикнала окончателно. Ами, ако искаш да 

поседим тук, пък после ще се насочим към близкия 

ресторант? Какво ще кажеш? – попита младежът. 

     – Да, на мен тук ми е добре. Помириши въздуха! 

Изумително, нали?! 

     – Разбира се – леко отегчено отвърна младежът, после 

добави с бавен тон, – обаче ние трябва да обсъдим една 

деликатна ситуация в нашите отношения... – наведе леко 

глава и с неувереност и малко страх продължи – Ти знаеш, 

че сме заедно и се забавляваме добре, когато ти си тук. Но 

за жалост, ти по-често не си тук. Това взе да ме 

притеснява... Тъй като усещам, че нашите приключения не 

са сериозни, ние май запълваме времето си просто един с 

друг... Това не е връзка, ти как мислиш? 

     – И какво от това? Човек трябва да се забавлява, не сме 

скучни старци и си живеем добре по модерному. Така са 

връзките в наше време, пътуваме, местим се, откриваме 

нови неща. Това е част от играта. Не ти ли се играе вече? 

Омръзна ли ти? – леко объркана беше Яна. 

     – Игра ли го наричаш? – озадачен се обърна младежът 

към Яна. 
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     – Е, не е ли добре да го наричаме така? Все пак хубаво 

е, когато сме заедно, скуката не ни убива... Имаме чувство 

за хумор и го използваме по предназначение – обясняваше 

Яна, но същевременно забеляза неговото недоумение, 

затова го запита загрижено: – Ти какво се сдуха сега? 

Какви ми ги говориш? Има ли нещо, което трябва да знам? 

     – Да. Аз мисля, че нашата връзка не е сериозна. Носим 

се по повърхността. Виждаме се на два месеца веднъж, но 

това е крайно недостатъчно. Аз имам нужда от нещо друго. 

Искам момиче до мен, всеки ден, тук и сега. Докато ти си 

някъде, аз приемам някаква смешна роля на абсурдно 

чакащ нещо неопределено... После се появяваш като гръм 

от ясно небе... Вчера си пристигнала, но не ми се обади до 

днес. Аз мислех да работя днес, но отмених всичките си 

ангажименти. Никога не знам къде си, с кого си. 

Изненадваща си и това ме уморява и напряга. 

     – До скоро нямахме такива проблеми, защо сега?... Има 

ли друга? Нали искаш да сме честни един към друг? 

Сподели ми! 

     – Още не знам с точност, но може би. И аз съм объркан 

и не мога да преценя ситуацията, но разбрах, че с теб май 

нямаме бъдеще. Купонясваме идеално, привличаш ме, но 

до там... А мисля, че трябва да бъде различно. Някаква 

предвидимост не е излишна. Връзката не се изчерпва само 

със забавлението, искам повече. 

     – Аз пък смятах, че ни е прекрасно да се виждаме рядко 

и по този начин да не си омръзваме... Вечен празник! На 

мен това ми допадаше. Жалко, че ти вече си на друго 

мнение. 

     Помълчаха и двамата, бяха се загубили в странната 

ситуация. Усещаха, че моментът на истината е дошъл 

неусетно. От две години бяха заедно, но това заедно не 
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беше постоянно. Всеки живееше своя живот, своите 

приятелства. На различни места, далече един от друг. И 

двамата, имайки предвид тези обстоятелства, знаеха, че 

връзката им е обречена, но нямаха представа кога ще 

дойде финалът. Беше им забавно да обикалят нощните 

заведения, да се смеят и танцуват цяла нощ. Да се целуват, 

прегръщат, любят, където им хареса.  

     – Аз мисля, че беше чудесно да сме заедно, но времето 

напредва, вече не сме тийнейджъри, нали? – освежи 

обстановката младежът. – Пораснахме, ако не си 

забелязала, игрите не са за нас. Или поне за мен. Искаш ли 

да отиваме към ресторанта да хапнем? 

     – Като за последно, а? Прощална вечеря! Ама няма да 

се сърдим, страдаме или хленчим, нали! Приятели докрай! 

– със скок се изправи Яна, като не забрави да се усмихне 

хитро и шеговито, типично в неин стил. 

     – Както казах, вече сме големи, не правим така! – гордо 

отвърна младежът. 

     Тръгнаха към заведението. Влязоха, вътре имаше 

приятна, нежна музика. Вятърът си играеше с косите на 

Яна, но това не ѝ пречеше да го обича. Морето, хората, 

вятърът и музиката помагаха на разговора им. Лятото е 

приказливо и очарователно. Последната им среща се 

случваше сега. Разделяха се, но знаеха точно защо. 

Яснотата в трудни ситуации винаги ликвидира 

последствията от тях. Истината може да създава комфорт, 

зависи от момента, в който тя се появява. Зависи и от това 

как се тълкува. И двамата проявяваха достатъчно 

съобразителност. Явно сега беше точният момент за 

приключване на връзката. Затова Яна се осмели да поиска 

анализ на събитията и характера ѝ: 
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     – Аз разбрах твоята посока оттук нататък. Но кажи ми 

честно, разбира се, аз с какво те привличах? 

     – О, с много неща! Жизнерадостта ти най-вече, 

усмивката, приключенският ти дух. Ти си очарователна, 

когато те видях за първи път си помислих, че си от друг 

свят. Изглеждаше ми различна, нищо обичайно нямаше в 

теб. То и сега си е така. Ти винаги ще омагьосваш другите. 

Притежаваш една такава тайна сила. Притегателна. И си 

вдъхновяваща. Твоето „хайде, да го направим“ е 

изумително. Караш хората около тебе да правят 

невъзможни неща. Увличаш ги, взривяваш ги. 

     – Благодаря ти, звучи приятно! Ласкаеш ме, нали? 

     – Не, напълно съм откровен! Наистина си явление. И 

мисля, че винаги ще си за някого нещо изключително. 

Просто моето време изтече. 

     – Добре, добре. Хайде, без повече комплименти... Кажи 

с какво отблъсквам? Нали все пак късаме, значи нещо не е 

наред и то в мен, не само в теб? 

     – Мисля, че енергията ти не позволява да се взираш в 

другия. Ти си вихрушка и като такава, не ти отива 

съпричастността и съчувствието. Непостоянна си. Днес 

искаш едно, после нещо друго. Хиляди неща преследваш и 

не може никой да те догони. Каза, че ще си отвориш 

магазин за подаръци и сувенири, и го направи. Каза, че ще 

заминеш и ще живееш в София, и го направи. Преследваш 

си целите докрай, но забравяш хората до теб. Аз всъщност 

се почувствах изоставен и маловажен. 

     – Извинявай, не съм забелязала! Дано да не си се 

чувствал зле! Просто имах амбиции и наистина трябваше 

да вървя напред. Съжалявам, че ти си ги усещал тези неща 

различно. Имам много идеи и ако не ги реализирам, ще се 

почувствам загубена... Да, прав си. Забравям за чувствата у 
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другите, но защото знам какво искам... Ще трябва да 

помисля над това в бъдеще. Може да се променя, бавно, 

анализирайки отношенията си. Да пием за по-доброто 

бъдеще! Наздраве! – Яна вдигна чашата и с известна 

приповдигнатост и ентусиазъм я чукна в тази на вече 

бившия си приятел. 

     По-късно се прибра в дома на родителите си. Почивка. 

След този ден, малко спокойствие и време за размисъл. 

Нямаше си приятел, но имаше чуждата гледна точка. До 

този момент не си даваше сметка, че другият също е 

важен. Във всичките ѝ връзки тя беше постоянна в едно – 

своите желания и стремежи, идеалният егоизъм, който 

поддържа човек в добро състояние на духа. Безнадеждният 

хедонизъм, водещ до хаос в личния живот, но умело 

заблуждаващ съзнанието. 

     Нова посока ѝ трябваше, това показаха самоанализите 

ѝ. Имаше опит и той говореше за болезнена нужда от 

промяна, пренасочване на енергията, мисълта, действията. 

Дотук все едно, че беше в блато. Мътната вода я носеше и 

симулираше движение. Но всичко беше статично. Досега 

не беше разбрала и не искаше да разбере, че има някаква 

дистанция между нея и партньорите ѝ. Сега последната ѝ 

връзка ѝ го натърти болезнено. Не че страдаше, не ставаше 

въпрос за сълзи, тя никога не плачеше, особено за раздели. 

Приемаше ги като нещо твърде необходимо, за да движи 

развитието. Но новият път, който ѝ се отвори и който ѝ 

говореше непонятни неща за бъдещето, я притесни или по-

точно отвори нова страница – изненадващо провокативна в 

нейния живот. Как да се промени, когато си харесваше 

всичко - приятели, отношения, света, вселената. Беше 

забавно и приключенско, а сега трябваше да се замисли в 

дълбочина. 
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     Внезапно вратата на стаята ѝ се отвори. Майка ѝ се 

приближи, забеляза настроението й, затова седна бавно до 

нея на леглото и загрижено я попита: 

     – Спиш ли, Яна? Как си? 

     – Ами, не! – стъписа се Яна. – Всъщност си мислех 

някакви работи. 

– За какво си мислеше! Та ти днес пристигна, кога 

ти остана време и да мислиш?... Да не би гаджето ти да ти 

създаде проблем? 

–А, не бих го нарекла така? Разделихме се – 

внезапно си призна, без да драматизира, сякаш нещо 

дългоочаквано се беше случило. 

     – Ау! Ами сега?... Заболя ли те? Много ли се 

разочарова? – покровителски започна майката и продължи 

в същия тон: – Значи имаш нужда от разговор!... Хайде да 

си поговорим, както някога, помниш ли? 

     – Кога?... Какво имаш предвид?... Моля те, само не 

драматизирай! Всъщност нищо важно не се е случило, 

просто си поговорихме и разбрах, че той не се е чувствал 

добре с нашите спорадични срещи, май съм го 

пренебрегвала болезнено! 

     – Е, че как! Това ми е много познато! И в гимназията 

беше така! Стефан ти се обиди, Ради те нарече егоист, а 

Ясен побесня, когато отиде на купон, без да отмениш 

срещата си с него – с известна ирония майката обобщи и 

припомни не толкова приятни ученически случки. 

     – Боже, нима ги помниш! От толкова години!... И 

всичко ти е прясно в паметта, а аз съм забравила тези 

подробности! – шокирана от кратките факти, Яна се 

изправи и седна вече на леглото до майка си.  
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     Явно възрастната жена също имаше информация и то 

достойна за анализ, която да помогне за изясняване на 

ситуацията от деня: 

     – Ами, как да не ги помня! Ти замина да учиш в 

Художествената академия и всичко тук ти беше 

безразлично и излишно. Но аз тези момчета ги срещам от 

време на време и виждам в очите им неудобството, което 

ти им създаде. Те също са загърбили много от болката си, 

но все пак не е за пренебрегване фактът, че те ме питат за 

теб, интересуват се от живота ти. Явно си оставила 

някакви трайни следи в душите им и те още им напомнят 

нещо. 

     – Не мога да повярвам! Какво излиза, че аз съм 

нарцистична и жестока, осъдена да греша по един и същи 

начин? 

     – Само докато не го установиш като проблем. После е 

лесно. Вече си на тридесет и две години и е редно да 

помислиш за сериозна връзка! 

     – Мамо, моля те! Почваш да ми пълниш главата с 

глупости! Притискаш ли ме? 

     – Аз ни най- малко не бих ти желала злото! Напълно 

добронамерена съм. Всички майки са загрижени за децата 

си и тяхното бъдеще. Мисля, че е време да помислиш 

сериозно върху връзките си и да ги сведеш до една – 

истинската. 

     – Добре звучи „истинската“! Когато я намеря, първо на 

теб ще кажа, обещавам! Обаче на мен ми се живее така. 

Искам да си сбъдвам мечтите сама. Мога го. И не мечтая 

да се обричам на някого, да се съобразявам с неговата 

воля, да се влияя от него и се спирам. Имам още идеи. 

Искам да се забавлявам, не подчинявам. Да вървя напред 

не означава да се спирам често и да се допитвам за нечии 
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чувства. Това е загуба на време и емоции, устрем. Не мога 

сега да се забавям, по-добре да се забавлявам и успявам. 

     – Една сериозна връзка не означава забавяне, а 

синхронизация. Забавното в това е, че ти искаш да си с 

този човек. Той притежава нещо подобно на твоя устрем, 

така той те ускорява, върви до теб уверено и те подкрепя. 

Две става повече от едно... Ние с баща ти затова сме 

заедно. Имаме много общо в характера си и вървим с 

еднакви скорости, допълваме се и си помагаме. 

     – Вие сте съвършени! Сега няма такова съвършенство, 

аз няма да го открия! – тъжно и дълбоко замислено Яна 

наведе глава като малко дете. 

     – Не сме съвършени, просто се намерихме! И ти ще 

намериш твоя човек! Но ми обещай да търсиш! Не се 

отчайвай и слушай! Той ще ти се разкрие, ти ще го 

познаеш! Моля те, само бъди отворена за другите, има ги и 

тях. Чуй ги, забележи ги и ги смятай за важни. Само така 

ще го разпознаеш. Излез от себе си. Затворила си се там 

вътре и си изградила една прекрасна хармония, но тя ти 

помага в едно и пречи за друго. Огледай се, светът е 

страхотен и има невероятно приятни хора, те те очакват! – 

нежно прегърна майката детето си и после добави тихо и с 

лека шега: – Хайде, заспивай, утре пак ще си говорим и не 

забравяй да сънуваш, понякога сънищата също дават 

отговори... 

     Послуша майка си. Но дълго си мислеше за различни 

неща и случки. Кръстосваше из времето и търсеше 

обяснение на ситуации и реакции. После се загуби някъде 

в детството си, в игрите на криеница, гоненица, 

дама...приятелките ѝ, приятелите ѝ... заспа. 

     Сънуваше, че се смее истински, от сърце. Приятелите ѝ 

бяха около нея. И те се смееха. Бяха шумна компания. 
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Пречеха на хората на плажа. Те искаха спокойствие, но не 

можеха да го получат точно сега. 

     Изведнъж всички се изправиха, Яна им отправи 

предизвикателство: Кой ще бъде най-бързият плувец? Тя 

беше твърде самоуверена. Беше тренирала толкова години, 

че не се страхуваше от състезания и внезапни провокации. 

Хукна първа към водата, смеейки се с цялото си същество. 

Но беше следвана от десетина други кандидати за първото 

място. Смехът ѝ ги запленяваше и те я гонеха, впрегнали 

всичките си сили. 

     Вълните им пречеха, обливаха, заливаха и отклоняваха. 

Но всички плуваха доста добре. Приличаха на ято 

делфини, увлечени от любимата им синева, наслаждаващи 

се на свободата и слънцето. Всички бяха гъвкави и плавно 

се надигаха и гмуркаха отново под вода. Прелест и морска 

хармония. 

     След минути вече картината беше друга. Състезателите 

взеха да се уморяват. Забавяха темпото. Един по един се 

предаваха. Останаха само петима. Яна се огледа, опита се 

да ги разпознае. Кои бяха най-издръжливите от 

компанията? Пръските от вълните ѝ пречеха да ги види 

ясно. Трябваше по-внимателно да се вгледа. Направи го и 

тогава установи, че това не бяха нейните хора. Беше 

заобиколена само от бившите си гаджета.  

     Беше шокирана, запита се „защо“. Как така всичко се 

промени? Продължи да плува напред с огромната си 

амбиция, но вече го правеше с известна доза страх. 

Наблюдаваше ги и забеляза, че и те се отказват от 

съревнованието. Тя щеше да бъде победителят. Всички 

вече се връщаха към брега.  

     Яна остана сама. Огледа се, за да възтържествува, но 

забеляза един непознат да я изпреварва. Нямаше време да 
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мисли кой е той. Продължи да упорства. След малко се 

изравниха. Вече бяха уморени, трябваше да спрат, но тя не 

го познаваше. Името му? Кой беше? Защо плуваше с нея? 

Той я наблюдаваше спокойно, може би я познаваше, но тя 

не се сещаше откъде. Изглеждаше плашещо, тя се разсея и 

вече силите я напуснаха.  

     Внезапно я обзе рязка болка. Извика. Замята се във 

водата. Щеше да се удави, тъй като кракът ѝ се беше 

схванал. Безпомощно скимтеше, но никой от приятелите ѝ 

не беше наблизо. Отчая се, много я болеше. А паниката ѝ 

замъгли съзнанието и я поведе в грешна посока. 

     В един миг усети силно притегляне и видя, че 

непознатият плувец я хвана. Тя се почувства на сигурно, 

успокои се. Взе да диша равномерно и тогава го погледна. 

Пак беше той. Героят от сънищата ѝ. Позна го по очите му. 

Бяха тюркоазени, ту сини, ту зелени. Тя потъна в тях. И 

всичко изчезна за миг.  

     Стресна се и се разбуди. 

     – Господи, какви неща сънувам!... Ще полудея! Все 

едно и също!... Какви са тези очи? – на глас изрече 

объркването си и дълго после не можа да заспи, така че 

отново се отдаде на хаоса в мислите си. 

      А хаосът беше умопомрачителен. Море, стихия, 

приятели и любови от миналото се срещаха, за да търсят 

истината за пътя, по който Яна вървеше. Минало, 

настояще и бъдеще се сблъскваха, за да създадат една 

песимистична картина на реалността. Потискащо 

настроение, разочарование и много вина изпълниха 

момента. Личните ѝ амбиции и устрем донякъде пречеха 

на връзките ѝ, разстройваха родителите ѝ, създаваха 

напрежение в живота ѝ. Трябваше ли леко да ги загърби 

или просто да преосмисли отношението си към света? 
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Светът беше ли се променил, докато тя преследваше 

мечтите си? Какво беше пропуснала да научи? Някои 

уроци не беше разбрала. Самоанализът ѝ куцаше. 

Преследваше целите си и не се питаше за смисъла и ефекта 

им върху живота ѝ. Хрумването се противопоставяше и не 

допускаше обосноваването. Идеи без почва. Уж възрастна, 

ама приличаше на дете. Искаше нещо, стремеше се към 

него, накрая го имаше, но не знаеше защо. 

     Струваше ѝ се, че е попаднала в някакъв объркан 

лабиринт без никаква логика и идея. Имаше само хаос. 

Нямаше и минотавър. Ако имаше, очакването му щеше да 

внесе някакво усещане за последователност. Но тук беше 

пусто. Само въпросителните се смееха навсякъде. И 

напомняха за безнадеждност, сляпа и жестока. 

     Къде се беше загубила? Можеше ли да търси изход? 

Или пък трябваше да е готова на изненади? След лутането 

следваше ли нещо определено със свой неповторим образ? 

Запитвайки се, Яна бавно взе да разплита възлите. Всеки 

въпрос носеше частичка от адекватния си отговор. Стъпка 

по стъпка тя намери пролука в стената. 

      Щом беше толкова объркано, значи тя трябваше да си 

направи план за действие, щом беше разхвърляно, 

трябваше да се подреди. Беше необходимо да измисли тази 

невероятна нишка на Ариадна. Все пак всеки проблем има 

и решение. 

      Следвайки правилния път, би могла постепенно да 

открие изхода. Бавно, с много лутане, препъване и 

смелост. Знаеше, че ще срещне отчаянието, после – 

надеждата. Не веднъж се беше сблъсквала с тях. 

Познаваше ги добре, измамната им същност я лъжеше и ѝ 

причиняваше беди. Когато първото взимаше надмощие, 

другото чакаше търпеливо, после улавяше точния момент 
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и минаваше в по-предна позиция. Вечно състезание с 

неизвестен край. 

     Животът си имаше свои характеристики и една от тях 

беше движението. Вечното преминаване от състояние в 

състояние. История с продължение и с развитие. Застоят не 

беше за предпочитане. Той е хаосът и заслепява. 

Разнообразието е „нишката“. Всички се променят, вървят и 

се променят, усъвършенстват се, стават други. Преминават 

от един вид в друг, както енергията, която не се губи. 

     И тя трябваше да тръгне по този път, да търси и намира. 

Трябваше да преоткрие себе си и да намери път към 

другите. Трябваше да сложи в ред отношенията си. Само 

промяната щеше да ѝ даде отговорите, за които копнееше 

сега. Обеща си, че ще дава повече шанс на другите, ще се 

вслушва в техните мисли и желание, ще ги преоткрие. Ще 

изостави за малко своя устрем и ентусиазъм. Нямаше да го 

забрави, защото все пак се познаваше, но щеше да го 

неглижира. Нарече го едно малко приключение – светът на 

другите хора. Хайде да го опознаем, да го чуем и 

преценим! Няма „аз”, има „ти”, „те”. 

     Реши го, измисли го, планира го. Тогава се успокои и 

отдаде на съня. 

 

* 

     След седмица беше в София, трябваше да се срещне с 

приятелката си Елена, с която имаха общ бизнес – магазин 

за сувенири. И двете бяха художнички, вдъхновяваха се 

ежеминутно и споделяха идеите си с ентусиазма на малки 

деца. Допълваха се и умееха да създават хармония в 

работата си. Изработваха бижута и красиви предмети за 

бита.  
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     Във Варна Яна купи голямо количество тюркоаз, което 

щеше да подкрепи идеята за изработването на уникални 

творения. Смяташе, че те ще станат хит и ще се продават 

доста добре. Дали заради лятото и морските си увлечения, 

но се усети обсебена от тези камъни и цвета им. Надяваше 

се, че те могат да послужат за положителния финансов 

баланс в магазина. 

     Побърза да звънне по мобилния си на Елена: 

     – Муци, здравей! 

     – О, морска приятелко! Радвам се да те чуя отново! – 

извика Елена отсреща. – Върна се значи? Не ти ли се 

стоеше още там? 

     – Дела ни чакат, Ели! Забрави ли! Едно магазинче 

имаме, помниш ли! – смеейки се, отговори Яна. 

     – Знам, знам! Чака ни, вика ни! И да знаеш, тръгна ни 

оборота. Продадох много от рамките за снимки, които 

правихме с теб. Харесаха ги хората. Някои ми казаха, че 

изглеждат романтично и вдъхновяващо. 

     – Казах ти, че ще ги харесат! Браво! Много се радвам! 

Сега нося едни тюркоази, ще направим, ако искаш, гривни. 

Харесват се от хората, виждам, че ги носят и проучих, че 

влияят на здравето. Успокояват и вдъхновяват човека, 

който ги носи. 

     – Интересно, трябва да ми разкажеш, като се видим. 

Какво ще кажеш за утре сутринта? Можеш ли ти да 

отключиш магазина? А аз към десет ще бъда там.  

     – Да, ще бъда там и ще започна гривните, за да ги 

видиш после!..Чакай само да те питам за сладурчето ми 

Тити, справи ли се котарачето ми без мен? – загрижено 

попита Яна. 

     – О, беше прекрасен! Храних го редовно, смених му 

тоалетната! Беше в настроение и ме посрещаше весел 
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всеки ден. Той е супер котарак. Много е внимателен и 

красив. Откъде го намери толкова бял? 

     – От приюта. Но е възрастен вече. Трябват му грижи. А! 

– сепна се Яна. – Като казах грижи, днес трябваше да го 

водя за ваксина до ветеринарния кабинет! 

     – Ами, хайде, действай, пък утре ще ми разказваш! И за 

варненската ти връзка също! – изхихика се Елена и 

затвори. 

     – Е, там, няма какво да разказвам, свърши! – с малко 

болка тихичко добави Яна, но вече беше затворила 

телефона и се пренасочи към бялата ѝ страст – Тити. – Ела, 

сладичък мой! Хайде, трябва да тръгваме към лечебницата, 

мушкай се в кошницата, че губим време! 

     Този Тити ѝ беше дългогодишен домашен любимец. 

Като малко коте правеше много щуротии и пакости. 

Нерядко ѝ блъскаше саксии, вази, раздираше възглавници. 

Но Яна му прощаваше и го възпитаваше, а вечер си се 

гушкаха и тя му разказваше приказки като на малко дете. 

Много си допаднаха. 

     Вече остаряваше Тити и трябваше да получава по-

сериозни грижи. Имаше стомашни болки, паразити. Така 

че от известно време Яна зачести посещенията си при 

ветеринаря. 

     Закъсняваха за ваксината. А имаше хора пред кабинета, 

трябваше да изчака. Яна огледа другите домашни любимци 

– заек, куче, морско свинче. Изглеждаха ѝ скучни, някак си 

тихи. А Тити все мърдаше нервно в кошницата. Хубавец и 

разбойник беше той. Не стоеше мирен нито за миг. 

     Колко любов получаваха тези животинчета, сякаш 

човешка душа имаха. Радваха стопаните си, даряваха ги с 

нещо безценно – привързаността. Хората пък от своя 

страна ги обичаха, говореха им, сърдеха им се от време на 
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време, като че възпитават децата си. Яна се замисли колко 

сложни са човешките чувства и същевременно колко са 

чисти и вдъхновяващи, когато става въпрос за домашен 

любимец. Животинчето се обича лесно, протестира, но не с 

думи. А думите болят, помнят се задълго и после се 

преиначават, преразказват многократно, докато се 

обезличат. Едно „обичам те”, казано от някого, не означава 

нищо искрено и дълговременно. Това може да важи само 

за един миг, в следващия ще бъде „дразниш ме”, „ядосваш 

ме”, „подлудяваш ме”, „отчайваш ме”. Думите объркват 

хората. Лъжат ги, създават им погрешни илюзии, 

разочароват ги, губят им времето. Карат ги да обмислят 

неща, които не са реални, просто са изказани. Но после се 

връщат пак, повтарят ги, задават си въпроси – защо, как, 

къде, докога. Става сложно, а накрая се оказва и 

безсмислено, безнадеждно и безутешно. 

     Колко лесно беше с животинчетата. Те те гледат с мил 

поглед и този поглед винаги си е мил. Дават ти знак, 

когато нещо им е неприятно или приятно. Не те 

подвеждат. Те не говорят, но казват ясно това, което 

мислят. И най-важното, винаги ти прощават. Човек бърка, 

но те прощават и се лесно свикват с промените. 

Съкровища! Толкова различни същества, а винаги 

разбиращи и търпеливи. 

     – Добър ден! Котаракът Тити за ваксина! – внезапно 

излезе от кабинета си ветеринарният лекар, облечен в 

синьо-зелената си престилка и прекъсна дълбокомислието 

на Яна. 

     Тя беше изненадана, защото досега не беше го виждала 

тук. А като всеки един пациент не беше особено доверчива 

към новите специалисти и различните им подходи. Но 
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усмивката на доктора беше убедителна и тя реши да се 

насочи уверено към вратата. А и нямаше друг избор. 

     – Приятно ми е, аз съм доктор Лазаров. За първи път се 

виждаме, но се надявам, че няма да е за последен... А, това 

прозвуча лошо!... Извинете, имах предвид, че ще ми бъде 

приятно да лекувам този бял хубавец! – съвсем 

добронамерено започна лекарят. 

     Яна го помисли за досадник. Говореше повече от 

необходимото. Притежаваше и някакъв странен акцент, 

който я разсейваше и я караше да мисли за произхода на 

лекаря, а не за прегледа на котарака. Затова се опита след 

леката проява на неадекватност, подправена с мълчание и 

въпросителна гримаса, да се обърне към него по същество. 

     – Да, добър ден! Ами, обадиха ми се от тази клиника и 

ми казаха, че е време за ваксина. За котарака говоря... И че 

даже закъсняваме. Но ще може да я направите, нали? 

     – Сега първо ще го прегледам, после ще Ви обясня 

какво е положението – самоуверено отговори доктор 

Лазаров. 

     Погали му козината, погледна му ноктите и зъбите, 

надникна в ушите му и после запита Яна с какво го храни. 

Тя му обясни всичко. 

     – А на колко години е? – запита докторът. 

     – Десет. Стар ли е? – притеснена запита Яна, 

наблюдавайки обстойния преглед на любимеца си. 

     – Зависи. Той е стар, но ако полагате добри грижи, 

давате му добра храна и редовно го водите за преглед, 

може да се удължи животът му с още няколко години. 

Ваксините вече са му животоспасяващи. Днес често 

боледуват домашните котки, особено в големите градове – 

докторът отново погали котарака по шията, после 

продължи: – Вие го храните добре, но го наблюдавайте, 
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коремчето му е леко твърдо. Идвайте всеки месец на 

консултация, за всеки случай. Възрастните имат нужда от 

повече внимание, бъдете нащрек! 

     Яна заподозря лекаря. Стори ѝ се, че той има някакви 

недобросъвестни намерения спрямо нея. Стори ѝ се твърде 

учтив, предишният лекар не беше толкова мил, не я 

държеше толкова отговорна за здравето на котката, нито ѝ 

беше споменал за редовни прегледи. Затова изневиделица 

го запита: 

     – Какво се случи с доктор Симов? Той беше нашият 

лекуващ досега. 

     – Замина за чужбина. Временно аз ще го замествам. А 

когато се върне, ще имате право на избор, тъй като тази 

практика вече е обща. Ако се притеснявате от внезапната 

ми поява, ще ви уверя, че можете да се обръщате към 

всекиго тук. Заедно ще работим с д-р Симов – леко се 

усмихна, но и объркано наведе поглед надолу, с което даде 

вид, че е разбрал последната реплика на Яна като упрек. 

     – Разбирам. Това е чудесно. Тити ще си има двама 

лекуващи и ще има избор. Какво по-хубаво от това? – 

опита се да разведри обстановката, тъй като се усети леко 

виновна. 

     – Добре, сега ще го боцнем. Здрав е, така че ще му се 

отрази нормално, без странични ефекти. Няма да го боли, 

не се притеснявайте.  

     Инжекцията бързо и неусетно се впи в тялото на 

котарака. И той не разбра, че манипулацията може да е 

болезнена. Изглеждаше даже спокоен и някак весел. Май 

се чувстваше добре тук. Предишните пъти не беше точно 

така. Яна все го прегръщаше и му говореше, за да кротува, 

а сега си лежеше спокойно и оставаше само да замърка. 

Хитър котарак. 
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     – Това беше. Всичко е наред, ако видите нещо 

необичайно в поведението му, веднага ми се обадете. 

Засега довиждане! Беше ми приятно – учтивият тон на 

доктора продължаваше. 

     – Довиждане! – едвам процеди Яна, но ѝ се стори 

неучтиво да изрече само една дума, затова добави: – Много 

Ви благодаря, доктор Лазаров! 

     Сега Яна, като изрече името му, се опита да го запомни, 

така че следващия път да не се чувства неловко, когато 

дойде на преглед. 

     След като излезе, отново си помисли за господарите-

думи. Колко много объркват човека. Ето тя сигурно е 

обидила нищо неподозиращия лекар. А човекът беше мил 

и загрижен. Изтълкува поведението му като плод на лоши 

и подли намерения, а може би нищо подобно нямаше. 

Мнителни и зли сме, а домашните любимци със своята 

тишина и безсловесност знаят и говорят по-разбираемо и 

ясно. Затова тихо и с болка промълви: „Думи, думи!” 

 

* 

     На следващата сутрин Яна имаше задачи. Много. Затова 

започна ударно събуждането си. Танци с котарака, който 

беше добре след ваксината. Музика – „Годишните 

времена“ на Вивалди и много сладко кафе. 

     А навън есента се бореше с лятото. Септември умееше 

да оцветява листата с невероятна бързина. Цветовете се 

сменяха, преливаха един в друг и украсяваха града. 

Дърветата изглеждаха накипрени в новите си дрехи. 

Слънцето си играеше – ту изгряваше, ту се криеше зад 

някой заплашителен облак. Правеше си експерименти с 

хората, които всяка година след лудото лято забравяха, че 

ще дойде есента. С играта си на криеница слънцето ги 
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подсещаше, че трябва да се пренастроят, да укротят 

мечтите си и жаждата си за приключения. Идваше сезонът 

за работа, целесъобразни дейности и полезни занимания. 

След еуфорията беше важно да се отдадат на ежедневния 

утилитаризъм.  

     – Гладен ли си, сладуране? – попита Яна котарака си, 

докато обикаляше наоколо. – Ей сега ще ти сложа 

любимото! Трябва да ядеш, че си вече дядо! Чу ли своя 

лекар? Внимавай с коремчето! 

     Похапнаха, потанцуваха и после господарката на дома 

напусна бързо, че магазинът я очакваше. 

     Отключи го, но преди да влезе и затвори вратата, 

забеляза, че витрината не прави добро впечатление и е 

скучна, затова се загледа внимателно. Искаше да се досети 

за някакви идеи. Вътре се виждаха белите възглавнички и 

те ѝ се сториха на място, белите рамки за картини, белите 

лалета от плат, белите и бежовите кукли. Но нещо 

липсваше. Твърде бяло, бежово. Липсваше цвят. После 

като се размисли по-задълбочено, реши, че един надпис би 

се вписал във витрината прекрасно. Да, и отгоре на това си 

нямаха име. Трябваше да го помислят и да го изрисуват 

отпред с красиви букви, да блестят, да се виждат отдалечe. 

     После влезе вътре и разгледа. Имаше промени в 

подредбата. Елена беше изработила нови предмети. 

Погледът ѝ се привлече от бижутата. На щанда стояха 

прекрасни плетени гривни от блестящи конци. Бяха 

уникати. 

     Отиде във второто помещение на магазина. То беше 

доскоро склад, но понеже изобилието от инструменти 

искаше място, вече беше заприличало на ателие. Имаше 

различни недовършени бижута, рамки, кукли, сувенири и 

картини. 
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     Седна на стола сред творческия хаос и извади 

тюркоазите, които беше купила във Варна. Огледа ги един 

по един. Имаха нужда от шлифоване, полиране и 

оформяне. Но това не беше трудно, беше просто 

предизвикателство. За първи път щеше да работи с такъв 

камък. Но толкова я омая този цвят, че не можа да се 

сдържи да не го вземе. Сега трябваше да измисли какво ще 

прави с него. Гривни, допълнени с конци, огърлици с 

верижка, обеци, дрехи с тюркоаз, чанти? Огледа камъните, 

погали ги и реши да експериментира. Започна с гривна. 

Трябваше да проучи уменията си. 

      Оформи първо камъчетата, после ги oплете чевръсто 

едно за друго, сложи закопчалка и я пробва на ръката си. 

Стори ѝ се с магически свойства, беше красива и нежна. 

Порадва ѝ се за кратко, защото вратата на магазина се 

отвори и влезе някой... 

     – Добър ден! – поздрави някой. 

     – Добър ден! Заповядайте в нашия магазин! – учтиво 

поздрави Яна, а когато погледна човека, установи, че това 

е ветеринарният лекар от вчера. – А! Отново се виждаме! 

Каква изненада! Приятна, разбира се. 

     – Да, Вие тук ли работите? Не Ви бях виждал тук. 

Скоро пак идвах за подарък, но имаше друг продавач.  

     – Надявам се, че няма да Ви разочаровам, въпреки че не 

съм другият човек! – побърза да уточни Яна, повтаряйки 

случката от вчера. 

     – О, нямах предвид това! Извинете! Не исках да Ви 

засегна, аз идвам за подарък, не че търся някого... – обърка 

се докторът. 

     – Не, спокойно, не съм се засегнала. Само лека шега. 

Надявам се да ми я простите – с иронична усмивка обясни 

Яна. 
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     – Разбира се – отговори с наведен поглед лекарят и 

добави. –А как е котаракът? Има ли нещо необичайно? 

     – Всичко е наред. Благодаря. Танцува, яде, пие – бързо 

изреди думите и леко оправи бретона си с лявата ръка, на 

която беше тюркоазената гривна, току що изработена от 

нея. 

     – Имате хубава гривна! Какъв е камъкът? – впечатлен 

запита докторът. 

     – Това са тюркоази, преди малко ги нанизах и създадох 

това. Тъкмо пробвах гривната, как Ви се струва? 

     – Уникална, прави впечатление. Бих я купил, ако нямате 

нищо напротив, търся нещо подобно за дама, която обича 

бижута с подобни камъни. 

     – О, да, разбира се. Нямам нищо против. Ей, сега ще 

изчисля цената ѝ и ще Ви я кажа. 

     Оттегли се в съседното помещение, извади калкулатора, 

смята, погледна някакви бележки и се върна при клиента 

си: 

     – Цената е двадесет и четири лева. 

     – Чудесно! – отговори мъжът. – Искам да попитам 

обаче дали знаете нещо за значението на този камък, че 

дамата е познавач и трябва да я изненадам. 

     – О, да! Чела съм различни статии. Накратко, родината 

му е Азия, донесен е в Европа през Турция, където е 

почитан като камък на благородието и целомъдрието. Там 

с този цвят украсяват сградите и дрехите. Смята се за 

символ на любовта и подновяването. Свързва се с хората с 

творческа мисъл, тоест, който го носи придобива 

невероятно вдъхновение. Дава спокойствие в общуването, 

разпространява хармония, баланс. Има лечебни свойства – 

лекува неувереност, апатия, недобросъвестност. Пречиства 
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организма, кръвта. Енергизира човека, прави го по-мъдър, 

и самоуверен. 

     – То излиза, че помага за всичко. Няма нужда от лекари. 

Значи на всеки би се харесал. – озадачен и с леко 

недоверие сподели докторът.  

     – Да, звучи странно. Но такива са поверията. Древните 

хора са имали богата фантазия и са си измисляли безумни 

обяснения за всяко едно явление. И за този камък и 

неговия цвят също. Така че помислете, дали това Ви 

допада? 

     – Допада ми. Взимам гривната. И ще споделя тази 

информация с бъдещата притежателка на гривната. Дано 

да я впечатля! – весело отговори мъжът и плати подаръка с 

охота. 

     – Благодаря Ви и заповядайте отново! Приятен ден! – 

добави Яна. 

     В това време Елена влезе в магазина и забеляза клиента. 

Тихо се поздравиха и той излезе усмихнат. А приятелката 

погледна въпросително Яна.  

     – Клиент, който по случайност се оказа новият 

ветеринарен лекар на Тити – съвсем спокойно обясни Яна. 

– И купи първата тюркоазена гривна, която току-що бях 

направила. 

     – Преди седмица също беше тук, купи рамка за снимка. 

И искаше подробна информация за материалите. Стори ми 

се странен. Много пита, дълго мисли... – сподели Елена. 

     – Доктори, все питат и разпитват! – безразлично 

отговори Яна и после смени темата. – Ще направя още 

тюркоазени гривни. Виж, че се харесват. Погледни тези 

камъни! – подаде няколко на Елена. – Нали са вълшебни! 

Направо находка! Ще станат страхотни бижута, а може и 

по дрехите да ги закачаме? Какво ще кажеш? 



26 

      – Прелестни са! Чудесна идея! Давай да работим! –

прие Елена с въодушевление идеята.   

      – Чакай! Първо за витрината! Ела! Ела да видиш нещо! 

Не ми харесва външния вид на магазина!       – Яна изведе 

бързо приятелката си навън и взе да подскача и обяснява. – 

Гледай, тука като че ли се получава твърде бяло. То прави 

впечатление от далече, но е малко скучно. Само бялото не 

е достатъчно, твърде минималистично е. Мисля, че нещо 

трябва да добавим!.. Как ти се струва? Табела или надпис? 

     – Табелата ще промени изцяло вида на магазина. Ще 

превземе пространството и ще привлече вниманието към 

себе си. Тогава витрината става излишна, просто добавка 

към цялата картина. Не е добра идеята за табела, но надпис 

– може би е добре. С красиви букви, с извивки и цвят. 

     – Да, права си. Изящни букви! В кой цвят? Черен – 

скучно! Червен – безвкусно! – замисли се Яна и 

приятелката ѝ също изпадна в дълбоко размишление. 

     Но след малко Яна извика, като че ли беше направила 

изумително откритие: 

      – Тюркоазено не е ли вълнуващо? Цвят на 

спокойствието, мъдростта и любовта! Не е ли добра идея? 

     – Мисля, че е страхотна идея! Това не е скучен цвят, а и 

не е популярен! Особен е и има символични значения. Ще 

стои чудесно на бял фон! Браво, виж почерпила си отново 

вдъхновение от родния град. Трябва да ходиш по-често 

там! – екзалтирано прие предложението Елена. 

      – Утре ще повикам рекламистите да го оформят, ще 

стане красиво! А името? – замисли се Яна. – Продаваме 

сувенири, подаръци, значи нещо с романтична нотка. 

Принцеса, замък, дворец, фантазия... Какво ще кажеш? 

     – Е, трябва ли чак в приказките да се потопим? Хайде да 

бъде нещо по-реално, предмет, нещо, което можем да 
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пипнем, да го... Ами, то е ясно! Тюркоаз! – съвсем 

спокойно отговори партньорката ѝ. 

     – Защо не?!... Звучи като изкушение! Напомня ми... – 

Яна се замисли за секунди, после внезапно обяви: – 

Лермонтов! „Демон“! 

 „От тюркоаз дворци небесни 

в ехтящ безкрай ще изградя...“ 

     Гениално!... Тогава трябва да започваме с огърлиците и 

гривните с тези камъни, за да отговорим на името си! 

     – Хайде! 

     Поеха деня в ръцете си и започнаха да творят с 

настроение и голяма доза вдъхновение, смяха се и 

работиха. 

     Докато създаваха новите си „шедьоври”, неусетно 

навлязоха в интимната сфера на своите животи. 

     – Как е любовта във Варна? – първа поде Елена. 

     – Вече отсъства! – равнодушно сподели Яна. 

     – Нима, как така? 

     – Случи се. Той просто търси нещо сериозно. Нашата 

връзка беше измислена, компромисна, безнадеждна. Беше 

го помислил преди това и ми го сподели, когато се 

видяхме. Аз бях съгласна с него. Ние нямаме бъдеще, 

позабавлявахме се, но толкова. Повече не мога да дам нито 

аз, нито той. Иска нови посоки, може би има някоя друга, 

не знам. Искаше промяна, исках я и аз, така че си 

поговорихме искрено. Разбрахме се, че всичко между нас е 

приключило. 

     – Дано! Дано да не ти е мъчно! Иначе изглежда жалко – 

опита се приятелката да я успокои. 

     – Тук няма мъчно, има правилно. В нашия случай това 

беше истинската развръзка. Но при мен всичко е скучно. 

По-добре ти сподели. Какво ново? Я кажи за твоите 
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увлечения! Има ли някой, за когото нищо не знам? – Яна 

пожела промяна на посоката в разговора и я осъществи. 

     – О, да! – Елена се озари в един миг. 

     – Нима! И нищо не си ми казала досега? Защо? 

     – Защото не знаех какво е. Но сега мисля, че е сериозно. 

Не знам защо, но го усещам! – замечтано и сияеща 

отговори Елена. 

     – Кой е и къде го срещна? – нетърпеливо попита Яна. 

     – Тръгнах на езиков курс по китайски език... 

     – Защото английският е твърде популярен и говорим! И 

елементарен! Та дойде ред на китайския! – иронично 

добави Яна. 

– Нали знаеш, че се интересувам от Китай. Та там се 

оказа, че има много като мен. Хора, заинтересовани от 

обучението по езика и от културата на тази държава. И не 

на последно място Китай е една нова дестинация за 

всякакви инициативи – бизнес, изкуство, пътуване. Така че 

сме една голяма група. Различни възрасти и професии 

имаме, но всички сме много симпатични и любознателни. 

Аз се записах заради провокацията. Исках нещо ново да ми 

се случи. Но не знаех, че е толкова забавно. 

Срещнах го там. Седеше до мен. Все не му беше ясно 

какво правим, аз му помагах, правехме заедно диалозите. 

Питахме се и отговаряхме. Казва се Петър. 

После взе да ни става изключително забавно заедно. 

Съответно ми предложи да ме изпрати една вечер. След 

това пък ме покани на вечеря след курса. После аз го 

поканих в магазина, за да види с какво се занимавам. И на 

третата седмица вече бяхме заедно. Гледай колко скучно 

звучи! Нещата се нареждат по най-елементарния начин!... 

Не че са ни сериозни взаимоотношенията, но може би... Не 

мога да гадая, но смятам, че има смисъл тази нова 
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връзка!... Твърде ни е приятно да сме заедно. Появиха се 

изневиделица едни силни чувства и така се развихриха 

помежду ни, че се объркахме! Не можем да си обясним 

какво стана, но стана за твърде кратко време! 

– Я виж ти! Изненада ме! И да ме държиш в неведение 

седмици наред! Мобилни комуникации има, двадесет и 

първи век сме, сподели, сега и мен ли ще стресираш? – 

впечатлена и леко обидена за липсата на доверие 

възкликна Яна. 

– Ама аз не мислех, че това е нещо значително! Но сега 

ми се струва, че беше важно събитие тази наша среща! Не 

бързаме да го определяме какво е. Но е вълнуващо 

преживяване и докато трае, ще му се наслаждаваме! 

– Много се радвам за теб! Нека да е любов. То така 

изглежда... Звучи прекрасно! Изживейте си емоцията, 

може пък да се окаже съдбоносно!  

– Ще видим, тук правила няма. И ти знаеш, че често се 

лъжем за хората. Първото впечатление е едно, а после 

разбираме някои скрити подробности, които не приемаме. 

Кроим планове, а после те се оказват напълно 

безсмислени. Не се надявам на нищо, но е приятно да 

вярвам в истинските чувства! 

– В този ред на мисли, кога ще го видя? 

– Другата седмица има рожден ден! Поканена си! 

Целият ни китайски курс ще бъде там. Ще се запознаеш 

със забележителни хора. Един от тях може да се окаже 

човекът за теб? Кой знае?... – радостно подскачайки от 

стола, обяви Елена. – Ще ми помогнеш ли в избора на 

подарък? 

– Разбира се, с теб съм! Ще бъде страхотно! Боже, 

каква изненада, ти винаги ме изненадваш! Ще полудея, как 
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ги правиш тия неща! Все в изневиделица! – извика в екстаз 

Яна и прегърна силно вярната си приятелка. 

– Случва се, Яна! Просто се случва! 

 

 

* 

 

Наближаваше рожденият ден на любимия на Елена. 

Заедно с Яна обмисляха какво да подготвят за подарък. 

След дълги разисквания решиха, че ще е свързано с Китай, 

защото именно интересът към езика беше обединяващ. 

Трябваше да бъде сериозно и изискано. Рожденикът се 

впечатляваше от скромни, но натоварени със символика 

неща.  

Елена сподели с приятелката си доста интересни факти 

около него. Не спираше да говори за новото си увлечение, 

явно беше влюбена, но още се притесняваше да го признае. 

Кой беше той?  

Любимият ѝ Петър обичаше повече природата пред 

шумните компании. Предпочиташе книгите пред касовите 

филми. Амбициозен в професията си на финансов 

консултант. Внимателно разглеждаше всяко предложение 

и идея. Само Елена беше нещо различно за него. Там 

допусна да наруши някои свои възприети правила. Бързо 

се сближиха, доби неподозирана смелост да я покани след 

три-четири дена, което беше революция в отношенията му. 

Обожаваше да я гледа, имаше нещо в излъчването ѝ, което 

го караше да забравя дистанция и правила. Съгласяваше се 

да прави неблагоразумни дела. Да ѝ прави неочаквани 

подаръци на невъзможни места, докато се разхождат. Да 

купува цветя след полунощ и да ѝ ги подарява. Да 

закъснява за работа. Да седи на стълбите на дома ѝ и да си 
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говори с нея с часове. Да се буди рано, за да я види преди 

да започне лудостта на деня. Обаждаше ѝ се често, просто 

да я чуе и да я пита някакви маловажни неща. Искаше да 

бъде непрестанно с нея. 

Елена също усещаше развихрената енергия в приятеля 

си. Те си споделяха взаимно какво чувстват и какви 

промени наблюдават в себе си. Тя знаеше, че се случва 

нещо ново и непознато и че той е объркан. Опитваха се 

заедно да анализират своите впечатления. Вглеждаха се 

един в друг, преоткриваха се бавно и се влюбваха във 

всяка една особеност в характерите си. Имаха много общи 

интереси и цели. Чак се изненадваха един от друг. 

Любовта им към Китай и културата на тази държава ги 

отнасяше далеч, потапяше ги в някаква странна магия. 

Понякога си говореха на китайски, гледаха филми за 

Великата китайска стена и теракотената армия. Драконите 

бяха на почит, Елена ги рисуваше постоянно, пишеше 

китайски пословици под тях и ги подаряваше на Петър.  

И така след дълги обсъждания на всяка една 

подробност в кратката любовна история на двамата, Яна 

предложи най-тържествено да изработят кутия с кацнал 

отгоре ѝ червен дракон. Вътре Елена щеше да сложи 

красиво написано пожелание на специална хартия – ръчно 

изработена. Щеше да изрисува и йероглифи с някакви 

нежни послания. Работеха в магазинчето си, което от 

известно време беше заприличало по-скоро на ателие, и си 

бъбреха сладко. 

– Злато ще сложиш ли за разкош? – запита Елена, 

внимателно оглеждайки дракона, който Яна зашиваше. 

– Щом казваш, разбира се, че ще сложа. Ти го познаваш 

добре и ти ще кажеш кое би му харесало... Аз иначе не бих 
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сложила злато, но китайската култура го задължава може 

би? 

– Да, трябва да е почти истинско! Учили сме за това в 

курса и трябва да го спазя. 

– Ами ако не го хареса, ще се разсърди ли? 

– Не, той е твърде деликатен. Няма да каже нищо, но, 

моля те, постарай се повече! 

– За теб винаги!... А! Виж рекламната агенция идва за 

надписа! – внезапно извика Яна, посочвайки служителите 

отвън, които слязоха от своя бус и отвориха вратата на 

магазина. Яна излезе, за да ги насочи и да им обясни 

своите изисквания. Художничките имаха точно оформена 

идея за рекламния надпис и тюркоазените букви. 

Докато Яна се занимаваше с отговорните по рекламата 

хора, в магазинчето тихо и почти невидимо влезе един 

мъж. Вътре Елена се изправи, целуна го и чак тогава Яна 

забеляза непознатият. По поведението и на двамата в 

магазина разбра, че това е Петър. 

Впечатли се от реакцията на приятелката си. Тя се 

промени, стана по-красива, блестеше, слушаше 

внимателно и беше нежна. Тя докосваше през минута своя 

възлюбен, той я прегръщаше често и двамата се гледаха 

задълбочено, изпиващи се един друг. Нищо не се чуваше 

от разговора им, но им личеше, че са свързани заедно и 

вече създаваха магия между себе си. Хипнотизирани, 

сякаш не забелязваха другите около себе си. Глъчката 

отвън и инструкциите на Яна не им пречеха. Никой не 

можеше да ги смути. Бяха прекрасни. Говореха си и се 

движеха като в танц. Ту – единият, ту – другият взимаше 

думата, но се слушаха и се пленяваха.  

Яна не искаше да ги прекъсва. Гледаше ги и се 

изумяваше от красивата сцена. Това беше любов. 



33 

Избухнала внезапно, не признаваща никакви закони, 

предразсъдъци и ограничения. Това беше специален 

момент, интимен за тях и беше светотатство да бъдат 

разсейвани от трети човек. Затова напътстваше 

рекламистите и стоеше навън, не смееше да наруши 

спокойствието на двамата.  

Беше очевидно, че те бяха влюбени. И двамата 

притежаваха забележителен синхрон в действията, а явно и 

в мислите. Лудост и любов! Външният свят беше 

незначителен и тривиален, това в тях беше неземно! 

Личеше си отдалече по безспорен начин, че не могат един 

без друг. Яна им се възхищаваше. Тя успя да разпознае 

това чувство. Не го беше изпитвала по този начин, но 

предположи, че това е магията, за която говорят любимите 

ѝ романи, филми, песни. 

– Яна, ела да ти представя един важен за мен човек! – 

изведнъж се показа Елена и я покани настойчиво вътре. – 

Това е Петър, за когото ти говорех! Той ни покани на 

рождения си ден и скоро ще го поздравяваме щедро! – със 

сладка усмивка добави след като приятелката ѝ вече беше 

в магазинчето. 

– Приятно ми е, аз съм Яна – партньорката на Ели! 

Много се радвам да се запознаем, тъй като тя не спира да 

ми говори за Вас! – сдържано се отнесе Яна. 

– На мен ми е още по-приятно, защото виждам, че 

правите двете уникални неща, на които мога само да се 

удивлявам. Поздравления! Много сте талантливи!... И 

моля те, говори ми на „ти“. Мисля, че ще се виждаме 

често. Така че ще си станем твърде близки. 

– И аз така си помислих... Значи харесваш магазинчето 

ни? – запита Яна, докато леко зад себе си успя да скрие 

кутията и дракона в чекмеджето на шкафа. 



34 

– Справили сте се чудесно. Сами, без сериозна намеса 

от други хора. А сега виждам и надпис слагате! Ще стане 

идеално! Прави впечатление отдалече! – очарователно 

отговори мъжът. 

– Много се радвам, че ти харесва, това означава, че ще 

ме посещаваш често и ще ми носиш от любимото кафе! – 

весело отвърна Елена и го прегърна, после добави: – Ще 

обядваме ли? 

– Не, аз ще довърша тук нещо. И ще контролирам 

рекламата. Вие отивайте, после ще се видим! – побърза да 

отговори Яна, преди да започнат да я увещават. 

Те излязоха, а Яна продължи да зашива дракона от 

плат, който трябваше да кацне на тайната кутия с любовно 

послание. Сега започна с повече усърдие да работи, 

виждайки каква сила на чувствата имаше в тази двойка. 

Наблегна върху крилата, сложи повече злато и ги направи 

крехки и феерични. Добави и леки лилави нотки по 

перките му, така багрите преливаха и се сливаха, за да 

изградят една забележителна осанка на неземното 

същество.  

Получи се един великолепен дракон. Страшен и красив 

едновременно. Яна повярва, че той носи щастие според 

вярванията. Толкова червен, толкова огнен. Очите му 

сърдити, но крилата вдъхновяващи. 

– Готови сме! Елате да видите как стоят буквите! – 

извика един от работниците на рекламната агенция и 

прекъсна унеса на Яна. 

– Прекрасно! Точно така трябваше да изглежда! 

Благодаря Ви! Страхотна работа! – поздрави ги 

художничката. 

Изпрати ги. И отново разгледа витрината. Буквите бяха 

с романтични извивки, сякаш това беше магазин за любов. 
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„Тюркоаз“ – името говореше за емоции, спомени и 

красота. И сега витрината също беше огряна в тюркоазено. 

– Всичко е прекрасно – дракони, тюркоази, в рая ли 

съм? – изрече на глас възхищението си и после влезе да 

довърши останалите си идеи. 

 

 

* 

 

Облякоха най-модните си рокли за рождения ден на 

Петър след две седмици. Киприха се и двете пред 

огледалото и се подготвяха за големия ден. Трябваше да 

бъдат изкусителни и неустоими. Нови хора щяха да ги 

видят и преценяват, приятелите на Петър, колегите му. 

Курсът по китайски език също. Щяха да ядат пролетни 

ролца и много ориз, но преди всичко щяха да бъдат 

наблюдавани. Затова се притесняваха. Довършваха грима 

си внимателно, без да допускат резки и неблагоразумни 

движения. Очите бяха най-важни, те говорят най-много. 

– Ах, дано всичко да мине леко! Дано да хареса 

подаръка, дано приятелите му да ме харесат, боже! Какво 

притеснение! – с известна тревога сподели Елена. 

– Всичко ще бъде наред! Вложихме много старание и 

мисля, че ще бъде оценено... А виж опаковката! Уникална 

е! Просто ще ги втрещим!... Но не ми каза какво означава 

йероглифа? 

– „Да бъдеш дълбоко обичан от някого ти дава сила, а 

да обичаш някого дълбоко ти дава кураж“! Какво ще 

кажеш? Харесва ли ти? 

– Ще го запомня добре, куражлийке! Прекрасно е... 

Хайде, давай, да тръгваме, че закъсняваме! – разбърза се 

внезапно Яна. 
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Пред вратата на дома на Петър се чуваше глъчка, 

имаше много движение вътре, но музиката беше лека и 

почти недоловима. Двете приятелки позвъниха с известно 

вълнение, но щом вратата се отвори, всичко отмина. Вътре 

ги очакваха с нетърпение, така че когато влязоха се 

почувстваха на мястото си. Прегръщаха ги, поздравяваха 

ги, сякаш те бяха рожденичките. После се появи Петър.  

– С много любов заедно изработихме това за теб и ти 

пожелаваме щастието на най-мъдрите хора и мъдростта на 

щастливите! – Елена го поздрави и го целуна. 

Цялата компания ръкопляска. Толкова важна беше тя за 

него. Всички знаеха, че тази тяхна връзка не е случайна. 

Яна също го разбра още първия път, когато ги видя. Но не 

знаеше, че всички са забелязали нежната връзка между 

Елена и Петър. Силните чувства са толкова прозрачни. Не 

могат да се скрият нито от близки, нито от непознати. 

Всички запяха песента за рожден ден, но на китайски, 

което беше изумително за Яна. Как един толкова далечен 

език и непонятна култура може да обедини така силно хора 

от нейното поколение? Връстниците ѝ често бяха 

нихилисти, незаинтересовани от тайни и странни светове. 

Бяха самонадеяни, не можеха да се впечатлят лесно или да 

се отдадат на духовни занимания. Не обичаха да полагат 

твърде големи усилия за неща, недостатъчно печеливши в 

прекия смисъл на думата. Всяко усилие трябваше 

своевременно да се възвръща в парични знаци. 

Материалното беше на почит, а другото беше безсмислено 

и скучно. 

Но тук емоцията беше различна, всички преливаха от 

добронамереност и животворна радост. Това промени 

очакванията на двете приятелки за вечерта. Те се 

почувстваха обичани. Душите им ликуваха. 
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Елена погледна въпросително приятеля си. Искаше да 

разбере дали харесва подаръка. 

– Благодаря, идеална е!... А този йероглиф? Да го 

прочета ли?... Вярно ли е това?... Ако е вярно, значи аз съм 

и силен и смел!... Благодаря ви! Прекрасни сте и двете! – 

отговори Петър развълнуван, след като отвори подаръка си 

и прочете тайното любовно послание. 

Двете приятелки тържествуваха, защото трудът им 

беше възнаграден, точният подарък беше поднесен на 

точния човек в точния момент. 

След като нежно си пошушукаха двамата влюбени, 

Елена се обърна рязко към приятелката си и със сериозен 

тон й съобщи: 

– Яна, ела да те запозная с един човек!  

Яна последва приятелката си послушно. Запозна се с 

някакъв непознат, когото изненадаха, докато си пиеше 

питието с наслада. Беше симпатичен, с проницателни очи. 

Сякаш нищо не му убягваше, знаеше всичко и беше 

самоуверен до високомерие. Изискано облечен. 

– Приятно ми е! Аз съм Яна! 

– А аз съм Стоян. Ужасно ми е приятно... Спомена ми 

за теб Елена онзи ден. И още тогава събуди любопитството 

ми!...Коя ли си ти? Ще ми бъде интересно да науча! – 

отговори мъжът и задълбочено се вгледа в Яна. 

– Силно се надявам да не те разочаровам! Защото имам 

много болезнен опит в това отношение. Не съм особен 

оптимист при запознанства – остави се да я разучи добре, 

като отмести за секунда погледа си. 

– Така ли? Това не ми беше споменато! Но нека да има 

провокация, защо не? – усмихна се Стоян и я хвана за 

ръката, след което ѝ прошушна на ухото: – Нека да 
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излекувам песимизма ти, като те заведа до масата с вината 

и ти сипя най-вълшебното! 

– Добре! – изненадана отговори Яна. – Започваме 

много добре, харесва ми подхода ти! 

 Тръгнаха натам, беше мил, обгрижваше я с финес. Цяла 

вечер бяха заедно. Като че ли почвата беше подготвена 

предварително. Елена беше му разказвала за нея, затова 

той я познаваше добре, знаеше нейните предпочитания, 

амбиции и вкус. Вървеше по сценарий, някак си нагласено, 

но Яна не се тревожеше от това, напротив имаше нужда от 

известна лекота и непринуденост в общуването. Без много 

недомлъвки и условности, не се напрягаше да мисли защо, 

как, кога. Просто се наслаждаваше на вниманието му. Това 

беше в синхрон с решението ѝ повече да слуша и да дава 

на другите възможност да се изявяват и сега го правеше. 

Беше учудена от резултата. Забавляваше се истински. 

Смееше се непрестанно. Цялото внимание беше за нея и тя 

получаваше всичко сега.Комплименти, шеги, 

предложения, идеи. Дистанция нямаше, просто прекарваха 

вечерта с удоволствие. 

Изведнъж музиката спря. Всички млъкнаха. 

Събеседникът на Яна също замлъкна и остави своята чаша 

на масата. Нещо се очакваше да се случи, но тя не 

подозираше какво. Елена беше също объркана и погледна 

въпросително Яна. Тогава Петър взе думата и събра 

всички около себе си: 

– Много благодаря на всички! Уважихте ме на моя 

тридесети рожден ден и аз се чувствам щастлив да ви видя 

тук в дома си! Но сега пред вас искам да споделя още едно 

мое важно решение... Малко съм притеснен, но ще го 

преодолея с твоя помощ! – изрече рожденикът, хващайки 

ръката на Елена. –Тази прекрасна дама – обърна се към 
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нея, гледайки я с изпиващ поглед – познавам от пет 

седмици, но от пет седмици тя ме кара да летя. И след като 

помислих и не спах няколко нощи, за което ще поискам 

извинение от колегите ми, че бях малко разсеян тия дни, 

ще се осмеля да попитам притежателката на моето сърце: 

Ще се омъжиш ли за мен? – падна на колене и ѝ подаде 

кутийка с годежен пръстен. 

Всички мълчаха, чакаха отговор. Елена погледна 

приятелката си изненадано и с лека уплаха. Искаше 

подкрепа, съвет, а нямаше време. Яна дори не беше 

наблизо. От дистанция си кореспондираха, използвайки 

само погледите си.Всички притаиха дъх и я очакваха. Яна 

разбра това и прехвърляйки бързо в мислите си случките, 

за които беше слушала назад във времето, своите 

впечатления за отношенията им, начините, по които се 

докосваха, гледаха и питаха един друг, взе решение да 

подкрепи приятелката си с отговор. Тя кимна 

утвърдително, с уверена усмивка. Беше убедена, че това е 

правилната постъпка и няма да я подведе. Макар и 

изненадващо, предложението беше с ясна прогноза, че ще 

бъде прието. Те двамата си принадлежаха. 

– Да, с радост ще приема! – отговори Елена и го 

прегърна. 

Ръкопляскания. Публиката беше доволна. Май всички 

знаеха за тази важна крачка, която е подготвял Петър. 

Само двете бяха в недоумение.  

– И ти си знаел това, нали? – с упрек запита Яна Стоян. 

– Да! От няколко дена го обмисля. Всички ни уведоми 

и всички бяхме единодушни. Виж ги! Не са ли прелестна 

двойка? 

– Безспорно! Удивителни са! Забелязах го отдавна! Но 

защо трябваше да пази това в тайна? 
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– Заради момента! Не е ли романтично? – появи се 

приятен и мек блясък в погледа на Стоян, а Яна го забеляза 

и й хареса. 

– Ти си сантиментален?! 

– Лошо ли е това? 

– Не, но боли често. Не злоупотребяват ли другите с 

това? 

– Пазя се. Малко разум никога не е излишен. Иначе 

харесвам такива сладки моменти, бих ги организирал и аз 

по същия начин. Изненадващо! 

– А ако ти кажат „не“? Пред всички жадно очакващи 

някакъв отговор? 

– Ще ме заболи... Ти би ли казала „не“ в такъв момент? 

Имам предвид, ако не искаш да се обвързваш с човека? 

– Да, бих била искрена, грубо е, остава грозен белег до 

живот, но лъжата е глупава, що се отнася за сериозни 

стъпки като тази. Не може тълпата да те принуждава да 

взимаш толкова важни решения в една секунда. Абсурдно 

е! – твърдо отговори Яна. 

– Означава ли това, че би се опълчила на всичките си 

приятели и близки? И би ги разочаровала! – в недоумение 

запита Стоян. 

– Да, бих! За живота ми нося аз отговорност! Аз 

взимам решения, свързани с бъдещето ми! Нима на теб 

някой ти диктува какво да правиш, кого да обичаш, да 

уважаваш, каниш на вечеря? 

– Не, не мога да кажа това! Но да разочароваш всички и 

обекта на твоите чувства? 

– Понякога е необходимо, за да няма недомлъвки и 

заблуди! 

– Смела си, но си права! Трябва да има чисти 

взаимоотношения!... И нашите ще са такива, нали? 
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– „Нашите“? Ние имаме нещо общо? Откога? – 

изненадана попита Яна. 

– От един час и половина. Не се ли опознахме поне 

малко? – с хитър поглед я попита Стоян. 

– Не е достатъчно! Но за да си прекараме чудесно 

вечерта, е! – окуражи го Яна. 

Танцуваха, беше прекрасна вечер, изпълнена с емоции. 

След като всички се отстраниха от бъдещата младоженка, 

Яна успя да я доближи: 

– Ели, честито! Съвсем изненадващо беше, а?  

– Поразяващо беше! Но нали постъпих правилно? – 

леко объркана попита Елена. 

– Категорична съм, да! Това е твоят човек. Личи ви, че 

сте един за друг. Всички са го забелязали, не съм само аз! 

Вие сте заедно и ще бъдете щастливи!... И ще подготвим 

заедно сватбата, нали? 

– Ти си най-добрата ми приятелка! Добре, че си тук! 

Слава богу, че те има! – отговори бъдещата булка и 

прегърна Яна със сълзи в очите. 

– Всичко ще бъде прекрасно, ще ти помагам във 

всичко! Много се радвам за теб! – увери я Яна. 

– Тази нощ ще остана тук с Петър! – весело добави 

Елена. 

– Разбира се, аз ще се прибера сама, не се тревожи! 

Оттук нататък те искам винаги усмихната и в еуфория! И 

аз ще се радвам заедно с теб! – отговори Яна и отново 

прегърна приятелката си. – Да знаеш, че днес се справи 

чудесно, не си сбъркала, ще бъдеш истински щастлива с 

Петър! 

– Благодаря ти! Слава богу и ти беше тук! Боже, какво 

се случи! Каква изненада! Толкова скоро! 
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След поздравленията и многото танци, партито вече 

отиваше към своя финал и Яна реши да тръгва. Това усети 

и Стоян, който не искаше да приключва всичко дотук. 

Явно неговият сценарий имаше продължение на вечерта. 

Затова ѝ предложи да я изпрати. Тя му опонираше, но 

безсмислено, човекът беше твърде целеустремен. Явно 

беше харесал Яна и нейния нрав. Разбраха се и тръгнаха 

заедно. 

– Искаш ли и ти да учиш с нас китайски език? Виж 

каква хубава компания сме? Не е лесно, ама е забавно! 

Какво ще кажеш? – попита по пътя Стоян. 

– Бих пробвала, но не обещавам, че ще съм постоянна и 

старателна! Все пак ще подготвяме сватба! – отговори Яна. 

–Ще се радвам да седиш до мен и да правим заедно 

диалозите! Ти ще ме питаш, а аз ще отговарям! После 

обратно. 

– А ти се нуждаеш от помощ, така ли? – Яна заподозря 

някакви неясни мотиви. 

– Нуждая се от много неща! Всъщност искам да ти 

кажа, че ми е приятно с теб! И много бих се радвал да 

продължим да се виждаме! – Стоян се аргументира по по-

друг начин. 

– Да, разбрах те!... Ама дай малко да осмисля тази 

вечер, да поспя, пък после ще го мислим – Яна реши да 

забави темпото. 

– Какво ще му мислиш? Моментът е сега. Не видя ли, 

че съдбата ни предоставя изненадващи ситуации и 

отговорът трябва да е налице! 

– Ти брак ли ще ми предлагаш? – отрезви го бързо Яна. 

– Ако си съгласна, аз съм готов за приключения! Мен 

също не ме е страх! 
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– Браво! Точно така, няма да се плашиш! Има къде-

къде по-страховити неща от някакво предложение за брак! 

Това е направо детска игра! – почти подигравателно се 

изсмя жената. 

– „Детска игра” е точното понятие! Искаш ли да 

играеш с мен? – мъжът пое хитроумно ироничния тон. – 

Приятели? Почти като в училище! 

– Прибирам се, аз живея тук! Благодаря ти! Беше 

прекрасно, но мисля да си почивам вече, тази нощ трябва 

да свърши все някога! – сериозният тон на Яна покори 

атмосферата. 

– И така просто си тръгнеш?... Безмилостно жестока? 

Ти не си ми приятелка вече! Няма да си играя с теб!... Поне 

ме покани вътре да видя апартамента ти!... Да ти видя 

играчките, няма да ти ги пипам! Обещавам! Виж сега каква 

си! Нали си художничка, вътре сигурно е като в галерия! 

Искам да я посетя! – с инфантилния си тон успя да я 

впечатли. 

– Хайде, досаднико! Ела с мен! Ще ти покажа аз на 

тебе едни играчки! Ще стоиш мирен и ще слушаш „кака“! 

Няма да пипаш, че ще направиш поразии! – артистично и 

провокативно отвърна Яна. 

Още с влизането Стоян ахна. Поставката за чадъри 

беше уникална с извивки и малки орнаменти. По стените 

имаше много картини с къщи, цветя, кули и геометрични 

фигури. Диванът в хола беше пъстроцветен, почти като 

шедьовър. Яна беше си ушила дамаската и беше включила 

безброй цветове и форми. На библиотеката имаше много 

книги на различни автори, но на Стоян му направи 

впечатление Франц Кафка. Яна имаше много книги от 

него, но отворени бяха „Писма до Милена“ и 

„Метаморфозата“. 
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Чашите бяха различни, всяка една уникално 

изрисувана. Масата беше с дърворезба и изглеждаше 

твърде стара, почти антика. Цветята бяха малко, но всички 

свежи и буйно растящи – фикуси и палми. Много уютно, 

приятно беше в дома ѝ. Имаше настроение, лек творчески 

хаос и оригиналност. Миришеше загадъчно – на бои, на 

дърво, на жасмин.  

Стоян хареса дома ѝ. Почувства се добре тук. Повече 

беше запленен от изкуството ѝ. Мина известно време, 

докато се свести и премине от ролята си на зрител към гост 

и приятел. Той беше маркетинг директор в една нова 

компания и знаеше цената на изкуството, а сега разбираше 

и насладата му. 

Позабавляваха се достойно. Имаха наистина доста 

общи черти в характерите. Приличаха си в движенията, 

целуването, докосването, но Яна го усети някак си по-

студен, уравновесен, без въображение. Усети, че това ще 

се окаже проблем по-нататък. Така че не му се довери 

изцяло. Сложи бариера още тази вечер, след като се 

насладиха изцяло един на друг. 

Той си тръгна. А на сутринта Яна пиеше своето кафе и 

мислите отново я водеха към анализ и синтез. Беше 

интересна вечер, съдбоносни случки, изживявания, 

емоции. Любовта беше главен герой. Беше красива, 

вдъхновяваща. Тя беше смисълът на всичко красиво в 

живота. Колко свежест внася в него, колко топлина! Как 

пленяваше всички и ги водеше след себе си, почти в 

несвяст. Колко хора ѝ се радваха и я търсеха. Всички 

присъстващи снощи се възхищаваха на тази магия, 

аплодираха я, макар и да е отредена за други. Но дори 

наблюдавайки я, а не изпитвайки я, тази любов беше 
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всемогъща, тя промени лицата, жестовете, думите, 

светоусещането на аудиторията. 

Отвори книгата на Кафка „Писма до Милена”, зачете 

се. Винаги усещаше чистите чувства на обичащия от все 

сърце, когато я четеше. Думите – колко смисъл и душа 

притежаваха те! Обръщението „Скъпа госпожо Милена“ 

изразяваше огромно уважение към дамата, но и дълбоки 

чувства, които не са само по етикет. Спомените, за които 

се говореше, живееха като картини, отпечатали се в 

душата му, носещи му блаженство и болка. Душевно и 

физически страданието преминаваше през цялото човешко 

същество и го наказваше жестоко. Имаше съвкупност от 

противоречиви мисли, чувства, взаимно изключващи се.  

 Яна ги усещаше тези странни полюсни терзания. 

Съчувстваше и се възхищаваше на влюбения в писмата. 

Струваше ѝ се, че голямата любов е това – необяснимо 

страдание, което би могло да бъде прекият път към 

щастието или към вечните мъки. Ад и Рай в едно, живот с 

неизвестен край. Въпреки това влюбените имаха смелостта 

и дързостта да се хвърлят в това приключение, което беше 

най-естественият порив. 

Думите в писмата ѝ се струваха балсам. Унасяха я в 

мечти и спомени. Придвижваха я напред и назад във 

времето. Представяше си своята любов – с неопределен 

външен вид, никога не виждаше лице, но знаеше колко 

огън се крие в душата му. Кой беше не предполагаше, но 

че заедно ще бъдат едно – в това беше убедена. Ще си 

говорят страстно, ще се привличат непрестанно, ще се 

допълват, ще си липсват, когато са разделени. Ще бъдат 

щастливи. Няма да са сами и няма да могат да се наситят 

един на друг. 
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Думите принадлежаха само на посветените. Кафка 

беше един от тях. Яна владееше изкуството на формите и 

багрите, но напоените с чувства слова ѝ бяха тайна. 

Долавяше ги в литературата, но тя не можеше така ярко да 

се изразява. Затова обичаше да чете, да се учи на това тъй 

недостижимо за нея изкуство. Така се опитваше и да 

изгради и обясни своя свят, който в настоящето не беше 

изпълнен с любовни послания. 

 

 

* 

 

Започна курсът по китайски език. Яна наистина реши 

да пробва. Беше любопитна към новите и неочаквани 

неща. Чудеше се как това предизвикателство ще ѝ се 

отрази. Ще изпита ли някакъв интерес, после дали ще 

продължи дълго. Ще ѝ хареса ли този нов път в 

познанието? Заради трудния език и тази толкова 

различната култура ѝ се налагаше да се потопи изцяло в 

друг свят. Можеше да бъде друга, далеч по-различна и 

това да ѝ хареса. Нали беше решила да се отвори за 

другите, какво по-подходящо занимание имаше от това. 

Възприе ученето като усъвършенстване. Личностно 

израстване. 

Единственият недостатък беше, че трябваше да 

проявява повече постоянство в подготовката си. Трябваше 

да бъде доста сериозна, а тя не се обичаше такава. Беше 

пропуснала няколко урока и трябваше да настигне групата. 

Налагаше се да работи над тетрадките и учебниците и 

вкъщи, все пак това не беше лесен език.  

Имаше го и личният момент. Включиха я към курса, в 

който бяха Елена и Петър и разбира се новото ѝ 
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„занимание“ – Стоян. Както езикът, така и Стоян бяха 

нейните нови експерименти. След последната ѝ раздяла 

това беше нещото, в което беше решила да се впусне. Да го 

опознае, да си го представи в перспектива. Да научи нови 

неща за него и да го опознае покрай другите хора. Яна даде 

шанс и на Стоян и на китайския език. 

Беше ѝ забавно, научи много изрази още първия ден. 

Повтаряше ги заедно с партньора си и се смееше. Най-

лесно беше „нихау“(здравей), защото всеки диалог 

започваше с тази дума, но често употребяваше и 

„хен“(много), „шиешие“ (благодаря) беше трудно за 

произношение, но беше задължително да се знае. Най-

невероятното откритие беше, че думата „майка“, звучеше 

като „ма“, но произнесена с различен тон можеше да 

означава „кон“, „коноп“, „обида“ и ред други понятия. 

Така че ученето на езика беше едно музикално 

преживяване. Високи, ниски, с модулации тонове и 

говоренето се превърна в концерт. 

 Яна много се забавляваше, наистина 

предизвикателството си го биваше. Един от най-трудните 

езици ѝ беше цел. Повтаряше, поправяше се и пак се 

упражняваше, смееше се, защото не беше отличничката в 

курса, но възприемаше ученето като игра. Стоян също ѝ 

помагаше и той се радваше, че има подкрепа в това трудно 

занимание. 

Яна го наблюдаваше и изучаваше по време на урока. 

Направи ѝ впечатление, че е погълнат от ученето. Явно 

този курс му беше от голяма полза и планираше нещо в 

бъдеще. Съсредоточено правеше упражненията и тя не 

можеше да го разсее по никакъв начин. Яна пробва да си 

поиграе с модулациите при произношението, но той не пое 

идеята за песен, беше ледено студен и целеустремен. 
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Гледаше я втренчено в очите при диалог, но не се 

разсейваше, точно изпълняваше инструкциите. Това малко 

подразни Яна, все пак тя беше дебютант и имаше нужда от 

повече настроение,шеговитост, атрактивност поне в 

началото, докато свикне със сериозността на това 

занимание. Прокрадна се една мисъл в нея, че явно 

отношенията ще им се крепят на нещо твърде сериозно и 

целенасочено, нямаше да има хаос и неяснота. Стори ѝ се, 

че макар и скучно, това даваше някаква предвидимост на 

връзката им. Тя имаше нужда сега точно от това, така че не 

отдаде голямо значение на острия поглед на Стоян. Щеше 

да го понесе в името на спокойното и уравновесено 

общуване. Без конфликти, скандали, сръдни. Ясно и 

предсказуемо.  

Разбраха се да се виждат само когато имат урок по 

китайски език. Три пъти седмично. Понеделник, сряда и 

петък. Конкретни дни с конкретни очаквания – след 

уроците отиваха да вечерят, някой път с двойката Елена и 

Петър, друг път – сами. И все по-често сами. За това Стоян 

настояваше. Яна смяташе това усамотяване за някакъв 

нежен повик. Може би той притежаваше някаква 

чувствителност и тя го караше да я иска само за него. 

Може би се влюбваше и искаше да се отдаде на това. Не 

заподозря нищо нередно в егоистичния му повик, а му се 

наслаждаваше страстно. 

Последователността на срещите беше винаги една и 

съща. Урок, ресторант, после бяха заедно в дома на Яна, а 

в петък – в дома на Стоян. По-подредено не можеше да 

бъде, така връзката им се развиваше с нормални темпове, 

нямаше изненади и тревоги. Една сладка ваканция за 

душата, покой и равновесие. И голяма доза навик. 
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 Всичко това продължи така плавно и приятно 

прогнозируемо до момента, в който Стоян не започна 

сериозен бизнес разговор на вечеря в поредния шикозен 

ресторант: 

– Знаеш ли? Мислех си за твоя бизнес с Елена. Вие 

двете сте прекрасни творци и можете да правите 

невероятни неща. Виждам, че клиентите ви обичат и се 

множат, даже се отразявате благоприятно на цялата улица. 

Останаха малко незаети помещения, които се дават под 

наем. Магазинът ви е хубав, добре сте го аранжирали. 

Малко са ви скъпи артикулите, но може би това си има 

оправдание в качеството... Обаче винаги има обаче, нали 

знаеш? Обаче ми се струва, че ти имаш водеща роля в този 

магазин. 

– Какво искаш да кажеш? Звучиш странно! – озадачена 

се обърна към него Яна, правейки гримасата на объркан 

човек, заподозрял нещо нередно. 

– Не се учудвай, наблюдавам ви и съм сигурен. Ти си 

по-талантливата, активната и амбициозната, ти можеш да 

постигнеш много повече без нея! – с равен тон констатира 

Стоян. 

– Доста си груб. Ти познаваш по-отдавна Елена и 

Петър и това звучи предателски към тях двамата. Ние сме 

партньорки и приятелки с Ели и нещата ни се случват 

идеално, за да се сравняваме и конкурираме. Наистина 

това, което правим е прекрасно и има полза от него, така 

че тази тема е немислима! – строго отвърна Яна, вече 

подразнена. 

– Не се впрягай, аз съм честен и ще ти кажа защо... Аз 

ви наблюдавах внимателно, тя е обзета изцяло от 

любовните си трепети и вече не взима участие във вашите 

общи инициативи. Сега е моментът ти да се оттеглиш. 
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Смятам да наема един магазин на същата улица и много 

бих се радвал да ми помогнеш и да участваш с мен. Ще 

направим фурор. Имам бизнес план. Имам приятели, които 

внасят евтини бижута и материали от Китай, ще понижим 

цените и няма да имаме никаква конкуренция... Гениално 

е! – сега в погледа на Стоян се четеше за пръв път 

истинска радост, смесена с нещо хищно. 

– Нямам думи! Какви ги бръщолевиш! Кога ти 

хрумнаха тия идеи?... Ти затова ли си с мен?... Ти имаш 

някакви планове за финансова изгода, касаеща мен? – 

побесня Яна. 

– Защо така го възприемаш? Ти го тълкуваш 

погрешно!... Аз само ти споделих една идея. Ако те 

притеснява това, прекратявам, няма повече да го 

споменавам!... Аз постъпих просто като бизнес консултант, 

но щом това те тревожи, няма да ти говоря повече така! – 

побърза да отстъпи Стоян, тъй като усети нападателния 

тон на Яна. 

– Да, много ще съм ти благодарна, ако не засягаш 

повече тази тема, звучи предателско, подло и 

преднамерено злобно... Нека да вечеряме, без усложнения. 

– Да, разбира се! Как са скаридите, добре ли са 

сготвени? – бързо смени темата Стоян. 

На Яна обаче ѝ остана лош вкус. Цяла вечер си 

мислеше над думите на своя приятел и се почувства 

употребена. Сега разбра каква беше тяхната връзка. Май 

беше поредният бизнес план. Той учеше китайски с такава 

идея, да създаде бизнес партньори в Азия. Да успее да 

пробие на пазара с евтини стоки. Не се разсейваше по 

време на урок. Затова той напредваше уверено в ученето. 

Затова се опитваше да я раздели с Елена, тя беше 

следващата успешна сделка. Магазин на същата улица. 
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Проучвал е всичко – пазара, наемите, цените. Вече имаше 

ясна идея какво да прави. А тя просто го приемаше такъв, 

какъвто е. Колко излъгана се почувства. Какво 

разочарование. Поредното.  

Сега Яна си обясни остротата в погледа му, 

сериозността му, подредеността му, точността му, 

усърдието му, студенината. В бизнеса няма чувства. Има 

хладнокръвие. Опротивя ѝ. 

Не го покани след вечерята. Отпрати го бързо пред 

стълбите на дома ѝ. Побърза да се прибере и да осмисли 

ситуацията. Този път можеше и бизнесът ѝ с Елена да 

пострада. Любовта така или иначе я нямаше, така че там 

нямаше какво да се губи. Някакво приятелство имаше 

между тях със Стоян, но то не беше с голямо значение, 

след като беше преднамерено търсено с евентуални 

облаги. 

Точно такива взаимоотношения никога не беше имала 

Яна до този момент. Не очакваше, че може и бизнесът ѝ да 

бъде засегнат, такава плетеница от намерения и 

подозрения, такава прикритост. Беше тръгнала да търси 

любовта, а пък стигна до лъжата и подлостта. Не можеше 

да повярва, че стига до такава развръзка. Щеше да сподели 

всичко с Елена, но сега се измъчваше в догадки. Как го 

допусна, защо се излъга? Нали беше умна, вече пораснала, 

беше изгубила илюзиите си за „принца“?! Защо тогава се 

чувстваше като едно младо момиче, излъгано по един 

жесток начин?Нима ѝ липсваше социален опит, бизнес 

опит, нима конкуренцията е готова дори на това? Да ѝ 

навлезе в личния свят, да разбърка там всичко, да 

унищожи, каквото е създадено и да напусне с чисти ръце? 

Невероятно! „Троянски кон“ в непревземаемата крепост. 
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Каквото можеше, трябваше да бъде спасено чрез 

изпробвани стратегии. 

 

 

* 

 

С Елена се видяха в магазина на следващия ден. Яна 

разказа всичко на партньорката си. Явно беше, че ще се 

срещнат със силна конкуренция на същата улица и тя 

можеше да им отнеме позиции. Трябваше да обсъдят идеи 

за развитието. Как да оцелеят при новата ситуация. Елена 

беше потресена от думите на Стоян. Не беше очаквала 

подобни замисли у него. 

– Значи той е планувал нещо, криел е от нас и сега е 

решил да те зачисли към неговия екип? 

– Идеята му е гениална, нали? В негов интерес е 

всичко, което е правел до този момент. Интересът му към 

мен и теб е бил преднамерен, проучвал ни е. Подходил е 

като един добър специалист. Явно си разбира от работата! 

Сега ние сме на ход. Какво правим? – съсредоточено 

отговори Яна. 

– Можем да измислим нови инициативи, посветени на 

празниците. За всеки празник да имаме асортимент, който 

да е с намаление. Две на цената на едно. И ще разчитаме на 

лоялните си клиенти, които ни следят и в социалните 

мрежи. Ще бъдем по-активни. Ще използваме 

конкуренцията, за да се усъвършенстваме. Винаги има 

изход. 

– Така е... А той с неговите евтини китайски дрънкулки 

няма да издържи дълго. Само в началото ще му потръгне. 

После клиентите ще видят разликата, нали? 
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– Разбира се, клиентите оценяват истинското. Нашата 

сватба с Петър също може да стане обект на интерес. 

Когато изработим поканите, чашите, украсата, ще ги 

снимаме и ще ги публикуваме. Оттам може някакъв 

интерес да породим. Няма да се притесняваш, никой не 

може да ни уплаши, само ще ни накара да бъдем по-добри 

и съобразителни! – със завидно спокойствие и 

самоувереност отговори Елена. 

– Радвам се, че си тук! Внасяш толкова разум във 

всичко. Как щях да се справя без теб? – прегръщайки 

приятелката си Яна се успокои. 

– И аз те обичам, приятелко!...Дай сега да поработим! 

Явно сме изправени пред нов проблем. Но ще го решим 

заедно, ще помислим за нови интересни неща. 

Избраха цвета на дантелите, на поканите, акцентите, 

които щяха да поставят на всяко нещо, включително и на 

тортата. Всичко щеше да е с цвят слонова кост, но 

акцентите щяха да бъдат тюркоазени, така щяха да 

намекват за своето вдъхновение – магазинчето им. Решиха, 

че всеки от гостите ще получи подарък – един истински 

камък – тюркоаз, така че да имат красив спомен от 

събитието. 

 

 

* 

 

След една седмица Яна реши вече да изясни 

отношенията си със Стоян. Отлагаше, докато обмисли 

всички факти, стъпки, които той предприе, съветите на 

Елена и личното ѝ усещане за ситуацията. Все ѝ се 

струваше, че трябва да му даде някакво обяснение затова 
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защо вече не се интересуваше от китайския език, защо му 

затваря телефона, защо го отбягва.  

Най-накрая намери смелост да му изложи своята гледна 

точка, тълкуването на предложенията му, без да накърнява 

ничии чувства. Спокойна вечеря, споделяйки своите 

мисли, после една съвършена раздяла. Недвусмислена и 

официална. Прощална вечеря, за която той не подозираше 

или поне Яна си мислеше така. Вече не знаеше какво той 

знае, какво не знае, какво крои и прекроява. Знаеше само, 

че той беше твърде пресметлив и благоразумен, за да не се 

излага на провокации, капани или други подривни 

дейности, вследствие на които щеше да бъде жертва. 

Ролята на жертва не му отиваше, така че Яна не го 

подценяваше, а подхождаше хладнокръвно. Подготви се, 

сериозно се отнесе към тази вечеря. Затова започна първа 

своето изложение, не го изчака той да поведе разговора: 

– Помолих те да се срещнем в приятна атмосфера, за да 

ти споделя някои мои мисли. 

– О, звучиш много сериозно, имаш идея по моя проект, 

вероятно? – оживи се Стоян, явно нищо неподозиращ. 

– Да, разбира се. Искам да знаеш, че много уважавам 

мнението ти за мен. Смяташ ме за изключително 

талантлива и способна да управлявам бизнес, това звучи 

мило. Харесваш магазинчето ни – това звучи още по-мило. 

Радвам се, че оценяваш колко труд ни е коствало това с 

Елена. Виждаш, че сме поработили добре, за да се случат 

нещата... Отправи ми конкретно предложение. Оценявам 

това и ти благодаря. Явно виждаш в мен сериозен човек, 

достоен да се справя с предизвикателства и същевременно 

– креативен. И аз те смятам за добър специалист в твоята 

област – бизнеса. Виждаш нещата добре в перспектива. 
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Имаш мисленето на предприемач. Учил си доста и добре 

си се специализирал. 

– Благодаря ти и аз!... Нали няма да има „но“? – вече 

недоверчиво погледна Стоян на разговора. 

– Но... Длъжна съм да ти кажа и някои факти около мен 

и Елена. Например, че сме отдавна приятелки, имаме си 

пълно доверие. Проверили сме се една друга във времето и 

вече знаем коя колко може и докъде да се разпростираме. 

Ясни сме си. Затова сме партньорки. Подкрепяме се и се 

движим уверено напред заради това. Имали сме сблъсъци, 

спорове и сме се научили как да ги разрешаваме, 

изградили сме си ползотворна комуникация. 

– Аз нямам нищо против вас двете!... Грешно си ме 

разбрала. Вие сте прекрасен отбор. Но смятам, че ти 

можеш повече. 

– Много ти благодаря. Сигурно е така. Но да предавам 

приятелката си – не мога! – с един категоричен замах Яна 

убедително разсече въздуха между нея и Стоян. 

– Разбирам те. Притеснила си се, че аз ще ви разделя. 

Но всъщност тя би те разбрала за избора ти. Той е толкова 

логичен. Имаш нов план и го следваш, така е в живота. 

Ние сме двойка с теб, нормално е да бъдем заедно и в 

бизнес идеите си. Тя също може би има бъдещи идеи с 

Петър и скоро ти ще ги научиш, но тогава ти ще си 

изненаданата. Сега аз ти давам шанс да я изпревариш. 

Всичко говори в твоя полза. Трябва да ме последваш в 

новия ни план. 

– Нямам друг план. Това всъщност искам да ти кажа. 

Ние сме партньори с Елена. Това е. Други планове не 

искам и не възнамерявам да търся. Ако ти имаш – те са си 

твои. Имаш интелекта да ги следваш, ще се справиш и без 

мен. Аз също вярвам в теб. 



56 

– Страхотна си. Благодаря ти сега аз... Жалко, мислех, 

че добре вървят отношенията ни и ще прераснат в нещо 

повече! 

– В бизнес отношения – това ли е нещо повече? Малко 

странно разсъждаваш, не усещаш ли какво говориш? – 

донякъде гневно и провокативно се обърна Яна. 

– Издребняваш. Имах идея, споделих я, толкова. Сега 

ти правиш от мухата – слон. Прекаляваш. Това е шанс в 

живота. Можем да направим заедно чудеса. Ако не ти 

допада тази идея, свободна си да правиш каквото искаш. 

Никой не те насилва да променяш живота си и работата си. 

Ти избираш... – неглижирайки нейното отношение Стоян 

направи една гримаса на незаинтересован. 

– Да, имам избор. Затова те повиках. Исках да ти 

споделя моя избор. Не приемам твоята идея, струва ми се 

абсурдна, не се отказвам от приятелството ми с Елена, 

отказвам се от взаимоотношенията си с теб! – Яна заключи 

с по-висок тон. 

– Приключваме отношенията си? Това не го очаквах. 

Нима заради това, което ти предложих, си готова на 

раздяла? Не го вярвам! – с леко подигравателен тон 

отговори Стоян. 

– Да. Мисля, че трябва да спрем дотук. Сменихме 

изцяло посоката, не беше това, което очаквах. И не сме 

толкова силно свързани, за да не можем да се разделим. 

Беше ни приятно, но можем един без друг, значи връзката 

ни не е от голямо значение... Ти как мислиш? Има ли 

смисъл да продължаваме? 

– Аз смятам, че да! Ще се движим по правила. Явно си 

докачлива. Тълкуваш предложенията ми негативно, но ще 

свикна с това и няма де предизвиквам. Харесва ми да съм с 
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теб. Безпроблемни бяха взаимоотношенията ни, така че 

нямам нищо против да продължим. 

– А пък аз точно това, че нямаме никакви спорове и 

проблеми, го виждам като препятствие. Прекалено се 

водим по план, за да има някаква връзка помежду ни. 

– Добре е да се планира, така всичко е ясно 

предварително, няма стрес и паника! Но ти си готова за 

нещо друго може би. Няма да те разубеждавам. Решила си 

го, значи така да бъде. Няма да страдаме.  

– Предлагам да не страдаме, ако се движим по моите 

правила. Много драми ще ни превърнат в участници в 

трагедия. Приключваме дотук, повеселихме се, но мисля, 

че не е това нашият път. Ти имаш някакви чисто 

професионални амбиции и искаш пламенно да ги следваш, 

докато аз имам други по-различни идеи за връзка, наситена 

с повече емоции. 

– Многото емоции вредят на добрия бизнес – давам ти 

безплатен съвет! – леден поглед ѝ отправи Стоян. 

– Благодаря сърдечно! Беше ми нужен! – с голяма 

ирония отговори Яна.  

– Хайде да пием! За бъдещите ни планове и всеки по 

своя път! – вдигна чашата Стоян и с известно равнодушие 

отпи от нея. 

– Наздраве! – отвърна Яна, без да се опитва вече да 

спори. 

Поредната ѝ връзка приключваше мирно и спокойно. 

Целта беше постигната. Искаше да свърши бързо и без 

щети. Така се и случи. Без скандал и без излишни емоции. 

Колко е лесно, когато няма силни чувства. Лесно хората си 

отиват, когато няма силна връзка, не остава пепел, ако не е 

горяло, няма следа, ако не е имало стъпка. Раздяла и всеки 
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е свободен да бъде в различието си. Просто няма синхрон, 

край. И двете страни са единодушни в равнодушието. 

 

 

* 

 

Елена беше сама в магазинчето. Украсяваше поканите 

за сватбата и подаръка за кумовете. Около нея бяха 

разсипани панделки, цветенца и хартийки, с които тя 

създаваше своите шедьоври. Слушаше музика – Вивалди и 

Стинг, в рязко сменяща се поредица. Бяха ѝ любими и 

затова ги беше подредила на флашката си. Така работейки, 

можеше и да си подбере музиката за сватбата. Освен 

хората, които бяха задължителни на подобни празници, 

танците и бурните наздравици имаше и други по-тихи 

моменти, които трябваше да бъдат изпълнени с друг вид 

музика. 

Тананикаше си и работеше, а в един момент издрънча 

звънчето на входната врата и влезе Петър. 

– О, моята любов! – извика Елена и му се хвърли на 

врата. 

– Тук съм! Нали не си ме забравила? – нежно я попита 

Петър. 

– Мога ли да го сторя? Нали ще се женим? Още ли 

искаш да се оженим? 

– Все повече и повече го искам! – отговори мъжът и 

последва целувка. 

– Чуй, искаш ли да танцуваме първия си танц на фона 

на тази песен на Стинг? Харесва ли ти тази песен? 

– Хубава е, искам.Всяко твое желание е закон за мен. А 

после нещо по-ритмично и модерно? 

– Само кажи, ще го добавим! 
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– Добре, ще ти запиша парчетата. Трябва да е весело, 

нали си съгласна! Ще заспи аудиторията. Можем да 

редуваме. Тиха и шумна музика. 

– Ще бъде прелестно. Виж какви покани направихме с 

Яна. Харесваш ли ги? – Елена подаде една от поканите в 

ръцете му. 

– Божествени са! Аз ви вярвам изцяло, вие сте 

магьоснички! А ти как ме омагьоса само! – почти го изпя 

Петър и последва отново целувка. 

– Много те обичам! Да знаеш, че много, много, ама 

много те обичам! 

– А аз пет пъти повече! – отговори влюбеният и отново 

се целунаха двамата в подкрепа на обясненията си. После 

добави вече по-сериозно. – Обаче, знаеш ли какво видях?... 

На вашата улица отварят почти същия магазин, аранжиран 

е по същия начин, само буквите са му червени и се казва 

„Китайски дракон“! Нали няма да се ядосаш? 

– Много бързо! Вече са го отворили? Какво 

плагиатство! Това е магазинът на Стоян от групата по 

китайски език. Мошеник! И като си помисля, че ние 

запознахме Яна с него, направо ми се доплаква! Какво 

недоразумение! 

– Нали няма да страдаш! Моля те, той не може като 

вас! Вие сте ненадминати! Не му се сърди, човекът има 

някакви амбиции, но всъщност просто ви копира! 

В този момент влезе буреносно Яна. Леко 

разтревожена, явно и тя знаеше, че конкуренцията е готова 

със своя план, затова сърдито започна: 

– Колко бързо отвори! Каза го и го направи! Трябва да 

го поздравим за скоростта, с която изпълнява плановете 

си! Разбрахте ли? Магазинът на Стоян е готов. И е 

направил същата витрина, ние сме му вдъхновението, той 
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си няма негови идеи, само копия на чужди. Сега е 

въпросът какво правим ние? 

– Дами, искам да ви кажа нещо важно – внезапно обяви 

Петър пред двете стъписани художнички, – мой приятел 

ми каза, че търси участници в два предколедни фестивала, 

които се организират скоро, аз му споделих за вас и 

познайте! Поканени сте да участвате, оттам ще се сдобиете 

с по-голяма популярност, а и може да направите добри 

продажби на самите фестивали, защото ще има хиляди 

посетители! 

– Ти си чудесен! – извикаха и двете и го прегърнаха, 

като че беше спасител.  

– Ще ни регистрираш ли? Да не губим време и да 

изработим нещата, с които ще отидем! – с радост отговори 

Елена. 

– Само тихо, че конкуренцията ни диша във врата! 

Нито дума на никого. Стоян веднага ще притича и той. 

Плагиат! – изсъска Яна. 

– Точно така, наблюдават ни! Трябва да сме бдителни! 

На работа! – заповяда Елена, а после се обърна към 

„съкровището“: – Извинявай, миличко, но бизнесът не спи! 

– Разбира се, знам, че сте трудолюбиви! Хайде, тръгвам 

и не се отчайвате, ще се борите! – добави Петър и след 

като целуна любимата си излезе. 

Двете приятелки се оживиха и вече забравиха подлия 

си конкурент, защото бяха твърде заети, за да мислят за 

него. Направиха бързо едно голямо изобилие от коледни 

топки, ангелчета, елхички, звезди, картини с коледна 

тематика. Бяха гладни, но вдъхновението ги хранеше и не 

можеха да се откъснат от работата. 

Откъсна ги от вглъбението им клиентът, който влезе. 

Скочиха и двете да го посрещнат. Той се изненада от 
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тяхната екзалтираност, но и те се изненадаха, когато го 

погледнаха, защото това беше ветеринарният лекар: 

– Добър ден! Отново съм тук, този път и двете сте тук! 

Колко мило е да те посрещнат две красиви жени! – 

възкликна докторът. 

– Доктор Лазаров! Добре дошли! Каква изненада, вие 

сте ни вече редовен клиент! Много се радваме! – най-

учтиво го посрещна Яна и продължи: – Заповядайте, може 

би пак има повод, за който ще се подготвяте? 

– Да, но този път е по-сложно. Става дума за 

тийнейджъри. Нали знаете, те са много сложни, вечно 

сърдити, обидчиви, променливи настроения. Очакват 

много, после се цупят. Не може да им се угоди... Момиче и 

момче. Момичето е на четиринадесет. Момчето на 

деветнадесет. Идеи? 

– Да, ще помогнем, мисля че Яна ще се справи, аз ще се 

оттегля, ако може! – бързо избяга Елена по необясними 

причини и Яна се учуди на реакцията ѝ. 

– Добре, ясно. Сега да видим,... момичето обича ли 

бижута? – започна разследването Яна. 

– Да, най-много обеци и огърлици. 

– Тогава ще ви предложа тези обеци, а ако искате, 

вижте и тези огърлици – предложи художничката и изложи 

две табла, богато изпълнени с бижута. 

– Вие предния път ми обяснихте значенията и 

влиянията на тюркоаза. Мисля отново да се насоча към 

него. Тъй като девойката е леко неуравновесена и нервна и 

ѝ е нужна известна доза спокойствие, мисля че този камък 

ще я балансира. Как мислите? 

– О, да, разбира се. Ето тази харесва ли ви? – Яна му 

поднесе едно тюркоазено сърце със сребърна верижка. 
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– Мисля, че е съвършено, но тя смята формата на 

сърцето за твърде наивна и глуповата. Просто е в такъв 

период. Леко разочарована, загрубяла. Някаква друга 

форма има ли? 

– Ей сега ще потърся... Вижте, това е крило. Харесва ли 

ви? 

– Това е идея. Да, много ще ѝ хареса. Ще напиша и 

послание и ще се впечатли. Да, благодаря... Сега за 

момчето, там нещата са по-сложни. Той се интересува от 

различни неща, спорт, телевизия, кино, графити. Бесен и 

не е лесен! Никакви ограничения няма! 

– Нещо за типичен младеж със собствено мнение и 

непризнаващ правила. Да видим!...Може би 

ключодържател със закачени различни символи – 

футболни топки, палитра и камера? Или рамка за снимка 

със същите символи, или възглавница с графити? Чаша с 

футболните шампиони? Кукер? 

– Тъй като създава известни проблеми този младеж, 

може би има нужда от някакъв пазител. Всичко прави 

напук и не ни чува. Като не става по разумен начин, ще 

стане по неблагоразумен! Нещо, което да му повлияе 

положително на нагласите! Тази фигура на кукер 

например? 

– Да, добър избор. Използвани са естествени 

материали, вълна, мъниста, камъни, чан. Ролята на 

кукерите е да гонят лошите духове. Звънците също имат 

такава сила. Може да си го сложи в стаята и без да го 

забелязва, да гони злото.  

– Да. Мисля, че това е най-добрият избор. Кукерът! И 

дано да му повлияе ... 

– Бързо избрахте. С вас лесно се общува, добър клиент 

сте, имам предвид – леко се притесни Яна в учтивостта си. 
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– Вече явно ми познавате вкуса и ми предлагате 

точните предмети, за което трябва да съм ви много 

благодарен! – обясни докторът с приятна усмивка и 

добави: – Между другото вече има и друг магазин наблизо. 

Влязох там, имаше голямо изобилие, но продавачката не 

успя да разбере какво търся и не си харесах нищо. 

Странно, нали? 

– Да, разбрахме за другия магазин. Надявам се да 

идвате при нас, Вие вече сте ни постоянен клиент и Ви 

ценим много! Благодаря Ви! – подаде му покупките и се 

разделиха. 

Преди да напусне магазинчето лекарят се обърна 

отново и добави загрижено: 

– Не забравяйте, че Тити има нужда от чести прегледи, 

така че Ви очаквам скоро! Приятен ден! 

– Да, непременно. До скоро! 

Яна се върна при Елена с предложение за обяд в 

близкия ресторант. Бяха много гладни, така че бързо се 

организараха и се настаниха. Тъкмо поръчаха и от 

съседната маса се чу поздрав: 

– Ето ни отново! Явно трябва да обядваме заедно! 

Какво съвпадение! 

Беше доктор Лазаров седнал да обядва, а подаръците 

стояха до него на съседния стол. Яна се оживи неусетно и 

с ведър поглед го покани: 

– Доктор Лазаров, заповядайте при нас! Ще ни бъде 

много приятно, елате на нашата маса! 

– Ако ще Ви попреча, не ме канете просто от учтивост! 

Ще Ви разбера, знам, че сте заети. 

– Не, моля Ви, ще ни е приятно – добави Елена. 

Докторът се настани до двете дами и му личеше, че му 

е приятна компанията им. Темите на разговорите също, 
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даваше мнение по всеки въпрос, явно беше доста 

интелигентен човек. Приказлив и с приятно чувство за 

хумор, той ги впечатли. Смееха се на масата и забравиха, 

че бързат да работят. 

– А двамата тийнейджъри роднини ли са Ви? – 

полюбопитства Яна. 

– Бих приел да си говорим на „ти“, все пак един час 

бъбрим тук. Аз съм Филип, приятно ми е! – обърна се към 

Яна и ѝ подаде ръка. 

– Яна пък съм аз! – с настроение отговори тя, като пое 

ръката му. 

– Елена! – усмихна се и партньорката и също се 

здрависа с лекаря. 

– Драго ми е да ви познавам, прекрасни творци сте, 

наистина правите красота!... – помълча малко, след което 

продължи: – Та за младежите – те са ми племенници, но са 

вечно сърдити и недоволни, сестра ми трудно се справя с 

тях, вечно я изненадват. Последното приключение, в което 

участва племенникът ми, беше изрисуването на голям 

графит. Това причини много главоболия на всички ни. 

Ходенето в полицията беше най-малкото неудобство в 

цялата история. Цялото семейство се ангажира с проблема 

и всички го изживяхме като голяма драма. Искам да 

помогна и да го изненадам с нещо, да пренасоча 

вниманието му. Но все по-трудно се справям с 

подрастващите. Дано този път успея... Бих нарекъл този 

етап от живота  метаморфоза, – от сладки ангелчета стават 

хитри и подли дяволи. Къде са наивните усмивки, 

непрестанните въпроси и щури игри? Сега са мълчаливи, 

вечно потиснати, с някакви невероятни проблеми, за които 

само може да се досещаме. Нямат доверие към близките си 
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даже, бунтари и интроверти в едно. Плашещи са на 

моменти. 

– Като че ли говорите за Кафка и „Метаморфозата“? – 

направи бързо асоциация Яна. 

– Да, чела ли си новелата? – впечатлен попита Филип. 

– О, да! Страшно е, когато загубиш любовта на най-

близките. Слава богу при младежите промените настъпват 

в точно определен от природата ред. Всички са минали по 

този път, така че са запознати отлично с тези 

„метаморфози“. Няма опасности, за които да не са 

предупредени възрастните, децата могат да са спокойни и 

да си преживяват своите болки на порастването. 

Родителите им също са ги преминали, преодолели и 

забравили.  

– В трудна възраст всички сме били. Знаем как е! 

Тийнейджърите са специални – съгласи се Филип. 

– Правят се на възрастни, искат да общуваме с тях като 

с големи, а всъщност са си още дечица, искат грижи и 

внимание. Но Вие, извини ме, ти като един добър вуйчо ще 

ги зарадваш, защото просто си помислил за тях. Те това 

най-високо ще оценят! – Яна даде своето мнение, съдейки 

по своите спомени от тийнейджърските ѝ години. 

– Старая се да им отговарям на очакванията, но все по-

трудно става. Надявам се това, че е трудно, да означава, че 

е важно. Най-стойностните неща се достигат с най-големи 

усилия. Така е при всички взаимоотношения и в любовта 

също – обобщи лекарят. 

– Аз съм вече сгодена и ви моля да рисувате само 

оптимистични картини, посветени на любовта. Не ме 

разстройвайте, че сватба готвя! Никакви „метаморфози“, 

че звучи направо потресаващо! – направи им забележка 

Елена. 
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– О, честито! Много се радвам за теб! Чудесно, кога е 

сватбата? – изненада се Филип. 

– След месец и половина. Дотогава искам само „цветя и 

рози“, никакъв песимизъм, моля! Всичко е песен – 

приятна, мелодична! И животът е лек! 

– Обещавам, ще се постарая. Мой братовчед също се 

жени след месец и половина, февруари! Явно следващата 

година ще бъде на сватбите! Това ще рече, че ще бъде 

успешна! – сподели изводите си лекарят. 

– Ще бъде страхотна година, на жълтото куче по 

китайския календар! Много успешна и щастлива според 

астролозите, но само за трудолюбивите и амбициозните, 

което ме подсеща, че трябва да тръгваме! – отвърна Яна 

малко припряно, внезапно прекъсвайки посоката на 

разговора. 

– Добре, ние тръгваме, беше ни много приятно, д-р 

Лазаров! Надявам се да се видим пак! Хубав ден! 

– Хубав и много вдъхновен да бъде за вас, момичета! – 

отвърна с ведра усмивка докторът. 

Прибирайки се в ателието, двете приятелки не спряха 

да обсъждат новия си познат – доктор Лазаров. Бяха 

впечатлени от него. 

– Някак си странен беше, като че ни преследва. 

Появява се внезапно на неподозирани места. Пак и пак... 

Купува някакви подаръци, племенниците – добре, но за 

кого бяха предните подаръци – рамката за снимки и 

гривната? – мнително подходи Яна. 

– Ти пък като си толкова любопитна, защо не го попита 

за всичко? – скара ѝ се Ели. 

– Стига, не съм любопитна! Както виждаш от случая 

със Стоян, трябва човек да е подготвен за изненадващи 

ситуации. Гледаш го мил, забавен, интелигентен, а той ти 
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крои шапка и се чуди как да те измами. Подъл, 

безскрупулен и хладнокръвен използвач! – сопна се Яна, 

като си спомни скорошната болка. 

– Аз, всъщност, трябва да ти се извиня, че те запознах с 

този тип. Наистина мислех си, че е приятен и ще ти 

допадне. Струваше ми се подходящ и виж – ти го хареса. 

Но ни заблуди всички, включително и Петър. Той също не 

очакваше да бъде това една долна лъжа. Те иначе 

продължават да се уважават безкрайно. Колеги са и имат 

общи теми, за които да говорят. Но аз те моля да ми 

простиш. И обещавам, че няма вече да се меся в личните 

ти отношения. Няма да ти търся приятел. Явно не се 

справям никак добре като сватовница. 

– О, моля те не го възприемай толкова сериозно! Беше 

добър опит от твоя страна, но той беше обречен още в 

началото, аз го усетих отдавна, че не е перфектната партия. 

Ти откъде да знаеш за намеренията му? Как можеш да 

заподозреш подобно нещо? Но трябваше да се случи, за да 

си научим урока. Никакво доверие на никого, докато не го 

изпитаме внимателно! 

– Добре, съгласна съм! Какви изпитания ще му 

наложим на г-н Хипотетичен? Ще го лъжеш, за да видим 

как понася това? Ще го отблъскваш, за да видиш дали е 

упорит в действията си? Ще го отегчаваш? Ще му 

споделяш тайни, за да видиш дали е доверен човек? Ще му 

плачеш, да видиш дали може да съчувства? 

– Това списък ли е? Да си водя ли записки? – иронично 

отговори Яна. 

– Кажи, де! Какви изпитания искаш? 

– Това с отегчението звучи добре, все пак любовните 

отношения не са комедийно шоу, нали? 
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– В никакъв случай, трябва да може и да скучае с теб. И 

да разисква „Метаморфозата“ на Кафка! – изсмя се Елена, 

която не беше ревностен почитател на този писател. 

– Хайде, хайде! Твърде си конкретна!... Какво искаш да 

кажеш с Кафка? Смяташ, че отегчавам хората с него, 

когато говоря за негови произведения? 

– Не, моля те! Аз не съм г-н Хипотетичен, не ме 

подлагай на това изпитание – развесели се Елена, – по-

добре помисли над любимия цвят. Ако харесва червено, 

розово и лилаво, значи има нещо проблемно в характера 

си. Ако харесва черно е загубен. 

– А ако харесва тюркоазено? Влюбвам се на момента! – 

шеговитостта зарази и Яна. 

– Ти се шегуваш, обаче аз разпознах Петър по няколко 

белега. Първо – изслушва ме, това рядко се случва вече, 

някой да те чува, камо ли да те изслушва. Второ – иска да 

бъде с мен на всяка цена. От самото начало държеше да 

седи до мен в курса по китайски език. После други се 

опитаха да го изместят и да седнат до мен, но той много 

тактично ги убеди да се отстранят. Трето – погледът му! 

Впит е в мен, очите му говорят повече от всичко! 

– Ели, ти го гледаш по същия начин. Вие се обичате и с 

очи. Отстрани погледнато сте като едно неделимо цяло. Не 

можете да заблудите никого. Вие сте красива двойка. 

Мечта! Търсите се непрестанно, боли ви, когато сте 

разделени, заедно сте като съвършенството. Ще бъде 

страхотна сватба!... А кой е неговият любим цвят? 

– Не съм го питала. Боже, какъв пропуск. Ще се женим, 

а аз не знам дори това? Проблем ли е? – стресна се Елена. 

– Глупости, разбира се, че не! Но ако обича розово, 

какво ще правиш? – смехът на Яна иззвъня. 
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– Моля те, подиграваш ми се! Ще го попитам и 

внимавай после с коментарите, ще ти се разсърдя, ако се 

изсмееш! 

– Само недей да тълкуваш всеки факт за съдбоносен. 

Най-важното е ти какво мислиш, а не някакви цветове, 

изпитания и случайности. Вие сте влюбени един в друг и 

само това има значение, другото са измишльотини. Мисли 

за сватбата като за великолепен празник. И толкоз. 

Другото е безсмислено бръщолевене. 

– Благодаря, много си мила. Знам, че си ми добра опора 

– отговори спокойно Елена и целуна приятелката си, 

докато лепеше звездички по коледната топка, – затова 

искам ти да си ми кумата на сватбата. Какво ще кажеш? 

– Ау! Колко мило! – извика от радост Яна и прегърна 

приятелката си, като я посипа със звездичките по блузата 

при рязкото си ставане. – Приемам, ще бъда много добра 

кума и реч ще подготвя, започвам от днес. Благодаря, това 

е голямо уважение! А кумът? Нямам си партньор. 

– Избрали сме. Някакъв роднина на Петър! Не го 

познавам още, но скоро ще го видя и ще ти го представя. 

Бил много зает и все не можели да се видят, но много се 

уважавали, тъй като бил значима част от неговото 

семейство. Нямам нищо против, ти ще си до мен, това е 

по-важното. Радвам се, че прие! – щастливо изпя Елена. 

Вечерта у дома, когато си почиваше активно Яна, 

отпуснала се на дивана се опитваше да осмисли деня. 

Галеше Тити и се чудеше дали ще се представи като кума 

на сватбата. Тази роля не беше я играла, но честта да може 

да пробва ѝ се стори невероятна. Нейният любовен опит не 

беше за пример, фактът, че все още не е омъжена, също не 

подкрепяше избора на Елена. Но решението е на 

приятелката ѝ. Младоженката имаше пълното право да 
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иска подкрепа именно от партньорката си. Яна не се 

чувстваше най-достойната, за да бъде опора на младото 

семейство, но наистина ги обичаше вече и двамата. Щеше 

да се старае да им помага. Обеща на себе си да бъде по-

отговорна. Тази роля беше нещо сериозно, трябваше да 

промени гледната си точка към целия свят. Повече 

целеустременост, хладнокръвие и благоразумие. Трябваше 

да всява спокойствие и доверие. Да бъде опора, тя щеше да 

бъде опора. А нямаше партньор за сватбата. Сама. 

Отчайващо сама. Нещо трябваше да измисли, да намери 

изход от тази неудобна ситуация. Кого да покани като 

компания за сватбата? 

– Кого, Тити, да поканя? Само за сватбата, 

неангажиращо, а? – Яна гушна котарака и го погледна в 

очите. – Дори ти не можеш да ми помогнеш, добре ти е на 

тебе! Хапваш, поспиваш си и всичко ти е ясно, а аз какво 

да правя сега? 

Телефонът иззвъня. Стресна ги и двамата. Яна остави 

любимеца си и отиде да се обади. Беше Стоян, в добро 

настроение: 

– Здравей, Яна. Приятно ми е да те чуя!  

– Какво става? Новини ли има? – хладно отговори Яна. 

– Да, ще ходим на сватба! Не помниш ли? 

– Е, какво от това? – продължаваше Яна със скучния си 

равен тон. 

– Имам едно предложение за теб. Искам да сме заедно 

на събитието. Вече сме разделени, но ми се струва, че ще 

ни е приятно да сме един до друг за един ден. Разбрах, че 

ти ще си кумата и аз мога да ти помагам с всичко. 

Предлагам ти помощта си, така да се каже, ако не си ми 

сърдита. 
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– А как е новият ти магазин? – Яна издаде своето 

раздразнение с въпроса. 

– Видя ли го? – свежо отвърна Стоян. 

– Разбира се, впечатлена съм колко бързо работиш. 

Кога го реши, кога го направи! Шампион си! 

– Благодаря най-сърдечно! Кажи ми, сърдиш ли ми се 

много? 

– Няма как да ти се сърдя, имаш си цели – преследваш 

си ги! Само мога да те поздравя! А за сватбата ще помисля. 

Не знам каква е организацията, ще ти се обадя, за да те 

информирам. 

– Ще чакам с нетърпение. Искам с теб да отида, да 

знаеш! С теб ще ми е най-приятно. Дано да не те тревожа с 

предложението си? 

– Няма проблем, само да го обмисля и ще ти звънна... 

Благодаря ти. Дочуване! – приключи разговора и седна да 

помисли отново. 

Тъкмо мислеше за освирепялата си самота и ето, че 

сенките от миналото проговориха. Врагът се държеше 

мило и уважително. Лицемерие ли беше или искаше 

отново съвет за бизнеса си? На какво дължеше това 

обаждане? При всички случаи не беше лошо да контролира 

своя конкурент и да го следи в инициативите си. Така че 

едно такова взаимодействие можеше да окаже полезно. 

„Дръж враговете си още по-близо“ гласеше цитатът на Сун 

Дзъ и се прилагаше често и в бизнеса. В този план тя 

можеше да го приложи на практика и да проучи какво си е 

наумил доскорошният ѝ приятел. Вярно е, че не сватбата е 

точното място за това, но е факт, че и той е поканен. 

Тогава те задължително щяха да се срещнат, да разменят 

някоя и друга реплика и да се проучват тайно и подмолно. 

А приемайки неговата покана, всичко щеше да е 
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подготвено, без последствия. Дори биха разработили с 

Елена някаква стратегия за общуване с него, за да няма 

изненади. Оставаше само да координира това с 

партньорката си.Утре. 

Заспа. И се видя на сватбата като кума. В ритуалната 

зала.Красива беше. Роклята прелестна. Усмихната. С 

радост се подписа в книгата след младоженците, подписа 

се и кумът. После получиха много поздравления, думи, 

много цветя и жито. Валяха. Всички цветове на дъгата. 

Шарен празник. Но изведнъж Яна остана сама сред тези 

цветя. Гостите ги захвърляха срещу нея като за наказание. 

Нещо беше объркала. Вече не беше забавно. Не беше вече 

и шарено. Беше черно-бяло. Заболя я, цветята я удряха 

като камъни, отстрани имаше хора, но те само 

наблюдаваха и се смееха. Не смятаха за нужно да я изведат 

от „бойното поле“. Стоян беше също наблюдател, смееше 

се с глас, повтаряше „Браво!“. А на нея не ѝ беше весело. 

Викаше, но никой не я чуваше. После се появи един от 

гостите, застана пред нея, прегърна я и я отведе далече от 

цветния „залп“. Тя не разбра кой е. Но се усети на сигурно. 

Спасена. Отново. 

Събуди се. Погледна котарака. Погали го, той отвори за 

кратко очи, сякаш ѝ казваше „Защо след полунощ? 

Заспивай!“ И тя продължи да спи по-спокойно, явно някой 

се беше заел да я пази в сънищата, поне там не беше сама. 

 

 

* 

 

На следващата сутрин беше свежа с кафето в ръка, 

музиката и Тити, който я приемаше всякак – щура, 
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уморена или ядосана. Гледаше я и си хапваше котешката 

храна с апетит. 

Когато влезе в магазина, там вече я очакваха много 

приятелки. Настана истинска еуфория, не се бяха виждали 

отдавна петте наведнъж. Познаваха се от студентските си 

години. Споделяха много като девойки, заедно празнуваха, 

страдаха. В многото критични ситуации, в които изпадаха, 

намираха подкрепа една в друга. И сега си имаха пълно 

доверие. Поддържаха постоянен контакт, въпреки че бяха 

вече по-натоварени в ежедневието от ранните си младежки 

години.  

– Каква изненада! Виж ти! Всички сте тук, колко сте 

елегантни, все по-красиви! – поздрави ги Яна. 

– А ти! Ще ставаш кума! Разбрахме от Ели! – с 

тържествена интонация обяви София, приятелка – 

преподавател, филолог и изповедник на групата. 

– Вярно е, че много пътувам, ама можехте по-рано да 

ни съобщите! Сега излиза, че сватбата е била тайна! – 

започна Люба, която работеше като фотограф в едно 

столично списание. 

– Здравей, мила! Ние, шаферките, те приветстваме! – 

прегърна я Ради – певица, с която не се бяха виждали от 

месеци заради объркания ѝ режим ден-нощ. 

– Шаферките ще бъдат божествени! Ще помагате, 

нали? – попита ги Яна. 

– Че за какво сме тук! Разбира се. Ще спретнем 

уникална сватба. Ще се позабавляваме за здравето на 

младоженците! Може ли аз да бъда фотографът? Ще ви 

направя божествени снимки, обещавам! – оживи се Люба. 

– О, да! Не съм и мислила някой друг да ни представя 

пред бъдното поколение. Ти си най-добрата, вярваме в теб! 

– прие веднага Елена. 
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– А как е любовта при теб? – директно попита Ради 

своята приятелка Яна. 

– Пълен хаос, последното ми увлечение (защото любов 

не може да се нарече) се оказа, че иска да ни бъде 

конкурент и леко и тънко злоупотреби с мен и моето 

доверие. А снощи ми се обади, че иска да ме придружи на 

сватбата. Ели, ти какво би казала? Не съм приела, 

трябваше да те попитам – поде бързо със своя проблем 

Яна. 

– О, въобще не се тревожи за мен. Ако не ти е досаден, 

можеш да приемеш, той бизнеса не може да ни отнеме. Не 

е опасен, тъкмо можеш за го разпиташ как вървят нещата 

при него. Може сега пък ние да се възползваме от него – 

хладнокръвно отговори бъдещата младоженка. 

– И аз така си мислех, сега ние да го проучим, какви са 

му проблемите. Да не би да съжалява за постъпката си? 

Твърде лицемерен е, за да го сподели, но ще ми бъде 

интересно да го чуя – добави Яна. 

– Ама на вас не ви е никак скучно тук на тази сладка 

уличка. Има драма, злоба, преследване – като във филм 

сте! Пък иначе – едно малко магазинче – заключи София. 

– Овълчили са се всички, само дебнат, няма принципи 

и задръжки, ужас! Това е новото време, няма какво да се 

оплакваме, така е. Може и още по-страшно да стане – 

отговори Елена и смени посоката на разговора. – На 

Коледа къде сте, приятелки сладки? 

– Нямаме още планове, ако предложите нещо, давайте! 

– окуражи я Люба. 

– С Яна ще участваме в два фестивала, каним ви да ни 

посетите! Ще е весело, ще има томбола с награди, колело 

на късмета и игри с посетителите. Ще се отразите много 
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ободряващо с присъствието си. Ще ви изпратя датата и 

мястото по мобилния, ще ви очакваме! – уточни Елена. 

– Вие сте страхотни, не спирате да ни изненадвате, 

страхотен отбор сте! – удиви се Ради. – Там сме, 

гарантираме ви! Ще направим фурор! 

– А на Нова година – парти при Петър! – добави Елена. 

– Ще ви очакваме и там, поканени сте! 

– Боже, колко празници, вие това ли правите по цял 

ден, кроите планове за партита? – учуди се София. 

– Само така изглежда, иначе работим усърдно, весело е, 

но си е работа! – обясни Яна, като посочи гривните от 

тюркоаз. 

– Ама те са великолепни! Направили сте ги изкусно! 

Майсторки! – удиви се Люба. 

София и Ради се приближиха и те ахнаха изненадани. 

Непрестанно следяха хрумките на двете партньорки и им 

се радваха от сърце, но този път бяха надминали себе си с 

този тюркоаз. Опияниха се, докоснаха гривните и им се 

наслаждаваха. Бяха най-верните почитателки на 

изкуството на Яна и Елена. 

Двете партньорки се спогледаха и се разбраха с поглед, 

че е време за подаръци за шаферките. Подариха им по една 

гривна, албум за бъдещите снимки, коледна свещ. Така 

нямаше за да забравят ангажимента си за февруари и да 

мислят за него като велико събитие, зависещо от тях. 

Разделиха се еуфорично, както винаги. Всеки път, 

когато се срещнеха, ставаше бъркотия, говореха, викаха, 

размахваха ръце и носеха огромно количество новини. 

Сега зачестиха новините, защото всички бяха в активен 

период на своя живот, пътуваха, женеха се, раждаха, 

кръщаваха, въобще – вихър. Иначе всяка една беше 

уникална по поведение, характер, мечти. 
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София беше най-близо до момента, в който ще впрегне 

живота в юзди. Работейки с деца, знаеше чудесно какво би 

било родителството в перспектива. Имаше своя постоянна 

връзка, която би могла скоро да прерасне в брак. Но имаше 

още време, докато предприемат двамата тази крачка. 

Всички знаеха обаче, че София ще бъде първата булка в 

дружинката. Е, оказа се, че Елена ги изпревари, заради 

тази неочаквана съдбоносна среща с Петър, но никой не се 

съмняваше, че София ще бъде идеалната съпруга – 

отдадена на другия, грижовна, мила, спокойна, 

уравновесена. Дали от литературата или от професията не 

беше ясно точно, но беше почерпила толкова мъдрост, че 

се превърна в най-добрия слушател на проблематични 

ситуации и приятелките я търсеха за съвети. 

Ради беше с магнетично обаяние. Не само пееше 

божествено, но и изпълваше пространството около себе си. 

Такива хора много често са нещастни в любовта, защото 

всеки иска да ги има и борбата за място в сърцето им е 

люта и с много жертви. Ради беше фаталната жена. Душа 

на компанията, без нея не беше интересно нито едно парти 

или празник. Без музикален инструмент, разчитайки само 

на гласа си, вникваше в сърцето на всеки и изваждаше от 

там най-красивото. Помнеха се нейните участия, където и 

да отидеше. Лицето ѝ също беше незабравимо. Чаровно с 

палава усмивка и светли очи, говорещи искрено и 

проникващи надълбоко. 

Люба беше бдителната, окото на фотографа. Знаеше 

всичко за всички, гледайки ги внимателно. Визията не 

лъжеше според нея. Линиите на лицето също. За нея 

нямаше невидими неща, просто по-дълбоко трябваше да 

вникне. Затова избра и фотографията. Обиколи много 

държави, направи множество публикации и заобича света 
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около нея. Забравяше обаче да вниква в себе си и 

съответно любовта беше най-трудната мисия в живота ѝ. 

Тази мисия не съществуваше, нямаше време за нея. Не 

спря да любопитства за другите, а себе си неглижира. Един 

заклет екстроверт. Може би просто беше далеч още 

моментът, в който ще се фокусира в чувствеността. Може 

би беше твърде незряла, жадна за приключения. Когато се 

наситеше, неусетно щеше да дойде и моментът на 

вглеждане навътре в себе си. 

И на петте приятелки гледните точки се разминаваха, 

но откривайки общото между тях, линията на пресичане, 

се откриваше истината. Затова се търсеха и споделяха. 

После идваше моментът на провидението. Бяха като 

„пентаграм“, носещ своето „златно сечение“, описващ 

видимото движение на Венера, разкриващ дяволски 

правдивата същност на човека и света около него. 

 

 

* 

 

Новогодишното парти в дома на Петър беше 

подготвено. Цял ден двете приятелки работеха в кухнята 

му и сътвориха ястия, достойни за кулинарно шоу. Смяха 

се и готвеха. Миришеше божествено, Петър обикаляше от 

време на време и се опитваше да открадне някоя хапка. 

Успяваше понякога. После си понасяше забележките. 

– Крадец на храна! Хванат си на местопрестъплението! 

– реагира рязко Елена на поредното му посегателство и 

после го целуна. 

– Ухае! Аз какво да направя? Справяте се отлично, 

мисля, че всички тази нощ ще ви обявят за богините на 

кухнята! Салатите са ви великолепни! – засмя се Петър. 
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– Ти все на салатите налиташ! Да не би зеленото да ти е 

любимият цвят? – с интерес попита Елена. 

– Не съм се замислял, но всъщност, да! Защо не, 

зеленото! Зелени са ми дрехите, стените вкъщи... сигурно 

това ми е любимият цвят!... Защо? – попита Петър, след 

като забеляза споглеждащите се една друга приятелки. 

– Чудехме се с Елена кой цвят предпочиташ! Сега сме 

наясно, благодаря ти, че ни осветли! – опита да го успокои 

бързо Яна, преди да си е помислил, че нещо тайно му се 

крои. 

– Зеленият цвят е бил любим на Джордж Вашингтон! – 

опита се да обясни Елена. – Този цвят успокоява и се 

свързва с хармонията и здравето. Често се използва в 

рекламата! Радвам се, че и ти го харесваш! Но всъщност 

това не е толкова от значение. Цветове, те са навсякъде 

около нас! А съвкупността им е най-очароваща! 

– А бъдещият кум тук ли ще бъде днес? – Яна смени 

посоката на разговора. – Искам най-накрая да се запозная с 

него!  

– О, не! За съжаление той много пътува. Семейството 

му живее в Истанбул и често отива да ги види! Зает 

човек!... Но обещавам, ще ви запозная, само да го хвана в 

удобен момент! – убедително се отнесе Петър към 

забележката. 

– Защо Истанбул? Каква му е връзката с Турция? – 

заинтригувана запита Елена. 

– Там е роден, родителите са му българи, лекари, но са 

се установили там. Живеят и работят отдавна. Той е учил 

тук и после е избрал да живее в София. Има роднини 

навсякъде по света. Космополит! Ще ви допадне, 

интересен човек е! – обясни накратко Петър. 
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– Говори турски и български, така ли? – попита Яна, 

впечатлена от информацията. 

– Перфектно. Знае и други езици. Космополит! 

Съвременен човек! – отговори Петър. 

– А религията му? – отново се заинтригува Яна. 

– Пак ще ти кажа – съвременен човек. Нищо, което да 

пречи на ритуала ни тук! 

– А църковен брак предвиждате ли? – плахо запита 

Яна, предусещайки, че тази тема не е най-комфортната и за 

двамата. 

– Ами не. Може би по-късно. След време... Ще видим, 

нали? – побърза да отговори Елена, поглеждайки своя 

възлюбен. 

– Има време и за това. Но кумът аз го избрах, защото е 

важен човек, той ми е братовчед. А майка му е сестра на 

баща ми. Работата е там, че преди време тя се е застъпила 

за баща ми и се е погрижила за него в един труден в 

миналото момент...Една сложна история, заплетена, с 

много приключения... Баща ми е трябвало да живее 

известно време в Турция заради обвинения, които са му 

повдигнали тук. За шпионаж. В едни мрачни години, 

когато границите са били затворени за свободно пътуване. 

Та моята вуйна го е приела в семейството си, укривайки го. 

Деветдесетте години на миналия век вече проблемите били 

разрешени и той се е върнал отново при майка ми. И 

всичко приключва благополучно... Страхотии и сенки от 

миналото! – без притеснение разказа Петър. 

– Впечатли ме! – отговори Яна. – Сега ще чакам с 

нетърпение да се запозная с този човек. Наистина 

историята е достойна за роман. Но важното е, че сега 

всички тези опасения и стресови ситуации са преминали, 

за да се отдадете на приятни изживявания. 
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Най-накрая привършиха с подготовката на салатите и 

десертите и взеха да се гласят за вечерята с приятели. 

Докато се преобличаха, приятелките отново започнаха 

задълбочени разговори. 

– Дано да не те разочароваме, но поканихме и Стоян, 

защото те с Петър са често заедно по някакви сделки. И 

трябваше да го направим. Пък и Стоян настояваше. Иска 

да те види. Още му липсваш явно – започна Елена. 

– Няма да страдам, ще го понеса, нали трябва да 

свиквам, че на сватбата ще бъдем заедно, ще се наложи да 

се разбираме, да не направим лошо впечатление на 

фотографа! – отговори Яна почти невъзмутимо. 

– За нашия фотограф – Люба, нищо незабележимо няма 

да остане! Тя ще му направи цялостен анализ на 

горкичкия! 

– Ами нека, мен това няма да ме разтревожи, все пак не 

ми е на сърце, да го анализира, критикува, очерни, да 

прави, каквото ѝ падне! Може пък това да му се отрази 

добре, да се сепне и осъзнае в подлостта си. 

– София ще доведе половинката си, Люба ще бъде 

сама, а Ради ще дойде с някакъв астролог! Направо ще ни 

изненада! Може и да ни ориентира за бъдещата година 

какво да очакваме, ще отворим ли нов магазин? 

– Ние да спасим първо този!... Мисля, че фестивалите 

ни се отразиха добре. Вече имаме онлайн поръчки и ще се 

справим, нали! 

– Да, мисля, че ударихме конкуренцията! Но да не 

бързаме да се радваме, сега ще чуем и Стоян какво мисли и 

възнамерява, той е хрътка, души наоколо и ще напипа 

нещо печелившо. Ще го разпитаме тази вечер – с лукава 

усмивка предложи Елена. 
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– На всяка цена ще го проверим в плановете му! – прие 

Яна. 

Гостите пристигнаха, запознаха се. Появиха се 

приятелките – весели, готови за приключения и изненади в 

новогодишната нощ. Дойде и Стоян. Отвори Люба. 

Подхвана го от вратата: 

– Ние не се познаваме, но виждам, че носите най-

доброто шампанско, значи ще станем добри приятели. 

Заповядайте, аз съм Люба, няма много да Ви нападам, не 

се плашете, ще прекараме страхотно!  

– О, как ще ме уплашите! Напротив адски ми е приятно 

да видя толкова усмихнат човек насреща си! Аз съм Стоян!  

– Чувала съм за Вас. Минаваме на „ти“, нали? 

– Разбира се. Ще ми бъде приятно... Ти сигурно си 

приятелка на Елена и Яна? 

– Определено да. Горда съм с това! 

– А с какво се занимаваш? Ако не е тайна? 

– Аз съм фотограф. Ще те щракам днес активно, така че 

не прави странни пози, репетирай! 

– И ти си човек на изкуството, значи. Обичам такива 

хора, винаги ме изненадват, провокиращи са... Харесваш 

ми определено! – лицето на Стоян се разля в широка 

усмивка, но хладнокръвието му прозираше. 

Люба го позна бързо. Чувството му за хумор, 

усмивката му, благоразположението му не успяха да 

скрият пресметливостта в характера му. Така че 

фотографката бързо загуби интерес към него. Покани го 

вътре, въведе го при останалите и след това дръпна 

настрани своята приятелка Яна, за да сподели първо 

впечатление: 
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– Да, права беше, доста е подъл. Слага всичко на 

кантар, не можеш да го подведеш, внимавай с него, хитра 

лисица е! 

– Точно това ще направя. Благодаря ти! Ти наистина си 

бърза в преценката си. Как го усети с двете изречения! – 

отговори Яна. 

– На мен един поглед ми е достатъчен! – със завидно 

самочувствие заяви Люба. 

– Прекрасна си! Вярвам ти! 

Трябваше да спрат разискването, защото Стоян се 

приближи да поздрави своята близка. 

– Здравей, толкова се радвам да те видя! Ти трябваше 

да ми се обадиш, забрави ли?... За сватбата, да ми дадеш 

отговор, но нищо не каза – веднага започна с упреците 

Стоян. 

– Да, извинявай. Други ангажименти изникнаха и се 

разсеях. Иначе отговорът ми е да! Ще сме заедно и ще 

помагаш, нали? – бързо излезе от извиненията Яна. 

– Разбира се, само казваш и го поемам. На твое 

разположение съм. 

– На първо време ще те помоля за транспорт на 

шаферките, можеш ли да ги поемеш? 

– А те кои са? 

– С Люба сте се запознали – Яна посочи приятелката до 

нея, после тръгна из гостите, – това е Ради, запознайте се! 

– Аз съм Стоян, шофьорът на сватбата! Много ми е 

приятно!  

– Чудесно – продължи Яна, като се насочи към третата 

шаферка, – сега да ти представя София! 

– Изключително съм впечатлен, ще бъда щастлив да 

съм Вашият шофьор, скъпа София! – с повече финес от 
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всеки друг път се отнесе Стоян, вглеждайки се внимателно 

в дълбоките ѝ кафяви очи. 

Яна веднага долови някаква благост, която друг път не 

беше усещала в него. Лъжа ли беше, не знаеше и не искаше 

да мисли за това, но ѝ се стори различен. Щеше да го 

остави свободен в красноречието си, отдавайки се на 

компанията, но първо трябваше да го провокира за бизнес 

делата. След това смяташе да се отстрани, за да се изпълни 

вечерта и с други емоции. 

– Така, готов си! Вече ги познаваш и февруари те 

искаме в пълен блясък и трезвеност, за да свършиш 

благополучно тази важна задача. Разчитам на теб, нали? – 

сериозно го погледна Яна. 

– Категорично да! Приемам условията ти! Шаферките 

са великолепни, струва си да не пия цял ден, за да съм с 

тях! – искрено се засмя, изпивайки с очи милата София. 

– Обещаваме да не ви тревожим, да се случва всичко по 

ред, така че да не притесняваме никого. Ние сме много 

разумни момичета, няма да има никакви изненади! – плахо 

отвърна филоложката. 

– И да има, ще се справим с тях! Гарантирам!... Днес 

може би е генералната репетиция за сватбата? – запита 

Стоян. 

– Не, днес само ще се веселим в името на Новата 

година, която ще ни предостави много шансове! – пое Яна. 

– Дал бог повече шансове!... Как е магазинчето ви, 

между другото? – прозорливо попита Стоян. 

– Справяме се, благодаря, че попита. А твоето ново 

поприще на нашата улица? Потръгна ли? – продължи 

смело Яна, след като София се отдалечи и ги остави да 

кръстосват шпаги. 
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– Да. Не се оплаквам. Имам някои идеи в бъдеще. Ще 

го разширяваме, но още има някои неща за обмисляне. 

– Ти си доста съобразителен, ще го измислиш! 

– Несъмнено, но искам да знаеш, че винаги съм отворен 

за твоите идеи. Ако нещо ти хрумне, сподели го. И все още 

те искам в моя лагер. Когато назрее моментът, съобщи ми, 

аз уважавам твоя труд и проникновеност, така че – 

насреща съм. 

– Разбира се. А какво разширение плануваш? Нов 

магазин или по-голям? 

– Още мисля, ще ти кажа, когато реша – тук Стоян 

затвори разговора, което означаваше, че няма да 

задоволява чуждо любопитство. 

Съответно Яна трябваше да се оттегли. Нямаше да има 

пробив повече. Можеше да се наслади на другата си 

компания. София я очакваше пред елхата, възхитена от 

украсата: 

– Прекрасно сте я подредили. Виждам различна 

символика. Ангелчетата с тези бели дрехи и сребърни 

крилца, звездите, а ябълките са изумителни. Как сте им 

придали този блясък! Има и музика – с тези цигулки и 

ключ „сол“. А с тези книги какво искате да предречете за 

следващата година? Ще бъде година, изпълнена с много 

разум? Ще научим нещо важно? 

– Да, поне можем да си го пожелаем, пък каквото 

стане! – замисли се Яна.  

– Тогава да бъде, ще има сватба, рождени дни, трябва 

да сме подготвени! Ти ставаш на тридесет и три! Христова 

възраст, това е знамение, нещо ново ще откриеш за себе 

си, истина, която ще промени бъдещето! – пророчески се 

отнесе София, но беше прекъсната от другите три 

приятелки. 
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– Рожден ден ли чух? – попита Ради. – Рождените дни 

са ми любими. Ще празнуваме, значи! Танци! Песни! 

– Няма само сватби, има и рождени дни. Тридесет и три 

е важно число! – добави Елена. 

– Какво пък толкова! Просто число! – омаловажи 

възгласите Яна. 

– Не е просто число. Вече навлизаш в годините на 

мъдростта, някои тайни ще ти бъдат разкрити. Трябва да 

си готова да ги приемеш! – добави Люба. 

– Нека да попитаме моя приятел Камен, той е астролог! 

Камен, моля те, ела, че имаме важно питане към теб! – 

обърна се рязко Ради към новия човек в компанията. 

– Да, тук съм, споделете! – озари се астрологът, 

попаднал в такава красива женска компания. 

– Имаме човек, който навършва другата година 

тридесет и три години. Какво предзнаменование е това? 

Има ли нещо съдбоносно в това число? – бързо го 

ориентира Ради. 

– Да, християнството го почита заради възрастта на 

Христос. На тази възраст той е готов, за да спаси 

човечеството. Тоест и ти вероятно ще имаш зрелостта да 

поемеш големите житейски битки...Само тройката има 

позитивни вибрации и символизира триединството – Отец, 

Син и Дух. В нумерологията обаче тридесет и три се 

нарича господарско число и е най-важното, двигателят. 

Мечти и интуиция преминават отвъд нас. Може да бъде и 

благословия и проклятие това. Може да има и 

изкривявания по пътя. Но Петър Дънов го тълкува като 

помиряващо ума и сърцето, но и носещо заблуди. Така че 

има много варианти. Различни символи – компетентно 

отговори Камен и се насочи към бъдещата рожденичка, – 

препоръчвам да си избереш това тълкувание, което ти 
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допада и си го поставиш като пожелание за следващата 

година!  

– Приемам всички значения на числото тридесет и три. 

Да става, каквото ще става! Наздраве! – прекъсна 

разговора Яна, тъй като информацията ѝ дойде в повече,не 

обичаше суеверията и предпочете да вдигне наздравица. – 

Да сме живи и здрави, с радост да посрещаме новото и 

лесно да намираме безценното в света! 

Празникът започна. Много танци, смях. Странно, но 

Стоян никак не досаждаше на Яна, а се прилепи към 

София. Нейният любим не харесваше това изненадващо 

внимание, но не протестира достатъчно категорично, така 

че филоложката беше обгрижена от новия си познат. 

Храната беше вкусна, домакините се бяха справили 

перфектно, с много любов, затова годината можеше да 

започне сега. После торти, шампанско! Десет, девет, осем, 

седем, шест, пет, четири, три, две, едно, честита Нова 

година! Светлина, фойерверки, цветно небе. Новото 

предстоеше... 

 

 

* 

 

Новата година започна с леко неразположение за Яна. 

Повече ѝ се спеше, не ѝ се ставаше, някаква умора я 

нападна скоро след празничната еуфория. Тази сънливост 

тя тълкуваше като нормална, следпразнична, но за всеки 

случай забави темпото и реши да ѝ се отдаде и почерпи от 

нея някакви позитиви. Докато може, че сватбата 

наближаваше и трябваше да се бърза. 

Една от сутрините след празника забеляза, че снегът 

беше завалял. Малко неочаквано, трябваше да дойде за 
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Коледа, но явно предпочете да приключат наздравиците, за 

да покрие земята на спокойствие. 

Яна гледаше падащите снежинки. Тихи, леки, лепящи 

се по пътищата и тротоарите. Стори ѝ се като магия. Тя я 

усети, беше красиво в този точно момент, когато имаше 

време да я открие, повлияна от умората. Котаракът се спря 

до краката ѝ – и той беше като снежинка, ама огромна. 

Бяло, твърде бяло. Изчисти мислите ѝ. Просто наслада, 

сбъдване на мечта. Меланхолия. 

После бавно се започна от начало. Къде съм? У дома. 

Мой ли е този свят? Да. Харесвам ли го? Нямам избор. 

Последното не ѝ хареса. А я втрещи. И изговори на глас: 

– Ами като не ми харесва, да го променя, хайде!  

Насочи се към статива за картини. Там създаваше 

своите творби, преправяше ги после, сърдеше им се, но 

най-накрая заприличваха на нещо стойностно. Около 

статива имаше и бои в лек безпорядък. Яна беше творец, 

но хаосът си имаше някакви граници при нея. Като се 

развихряше, ставаше опасно и мръсно, но в моментите на 

покой всичко се подреждаше в очакване на следващото 

бедствие. 

Сега се спусна, леко освежена от бялото, котарака, 

идеята, която ѝ се прокрадна. Искаше да нарисува двама 

души пред олтара. Две души в едно. Сватба. 

Почна доста грубо, нахвърли със сив цвят няколко 

форми, кълба, преплитащи се, после някакви крила в небе, 

протягащи се ръце. Изглеждаше суров материал, трябваше 

много щрихи да добавя, за да се превърне в нещо 

определено. Земя, небе, две кристални топки, носени от 

две ръце от противоположни страни, докосващи се, вълни, 

планини, птици. Започваше да добива вид, но още беше 

неясно. 
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Яна се спря, огледа картината, не. Не я хареса, промени 

планините, премахна птиците, реши крилата да се появяват 

върху ръцете. Сферите криеха фигури вътре в себе си. 

Ключ в едната, око – в другата. А двете, припокривайки се, 

получаваха трети символ – ябълка. Страховито. Започна да 

става демонично. Прокоба. Но Яна следваше мисълта си. 

Появяваше се нещо в главата ѝ и тя го отразяваше. После 

пак го погледна – не ѝ хареса. Трябваше да спре. В лоша 

посока тръгна. Продължи с кафето, снега и любимия ѝ 

котарак. Почивка на съзнанието. Снеговалежът ѝ се 

отразяваше като медитация. Бавно се отпуска, изчиства 

всичко, чува сърцето си и себе си в търсене на 

съвършенството. 

После отново погледна ръцете – те държаха всяка 

своята сфера и в сферата някакъв символ и бързо и рязко 

се приземи. Трябваше да измисли подарък за 

младоженците. В забързаността си беше забравила, че 

освен организацията, трябваше и това да измисли. 

Затрудняваше се, искаше и двамата влюбени да бъдат 

доволни и да се зарадват най-искрено. Искаше да бъде 

нещо красиво, приятно, одухотворено. Искаше да го 

обсъди с някого, търсеше съвет, но мъдър.  

Затова покани шаферките вкъщи. Вярваше, че те най-

добре ще отгатнат желанията на двамата влюбени. След 

обсъждането биха могли да изберат най-доброто за 

първата булка в компанията. 

Четирите гледни точки може би щяха да са достатъчни 

да намерят верния път към двойката и да ги зарадват 

безкрайно, така че да го помнят дълго. 

Обсъждането започна с Яна и нейното встъпително 

слово (трябваше да свиква с речите, че и на сватбата ѝ 

предстоеше да прави същото): 
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– Скъпи, шаферки! Знам, че още сте в новогодишно 

празнично настроение, но скоро е сватбата и ви моля да се 

съсредоточим заедно и да помислим за подарък на 

влюбените гълъбчета! Първа точка от дневния ред е: общ 

подарък или всяка от нас търси нещо поотделно? 

– Заедно бихме могли да изберем нещо стойностно! – 

отговори Люба. 

– Общият подарък ще е по-голям! – добави Ради. 

– Ако се обединим, ще имаме избор, повече неща и по-

скъпи! Така че хайде да сме заедно! – присъедини се и 

София. 

– Прекрасно, тогава за една подобаваща сума какво да 

изберем, така че и двамата да се радват? – стриктно 

продължи Яна. 

– Всичко е скучно – техника, съдове, ювелирни 

предмети, картини! Те нали обичат Китай? – започна 

Люба. 

– Китайска ваза, порцелан? Това е скучно! – даде 

мнение Ради. 

– Ами полет до Китай? – предложи София. 

– Трябва да ги попитаме за свободно време – уточни 

Яна. 

– Проучи ги, запитай ги, уж случайно, после сподели и 

ще направим необходимото – обобщи София. 

– Добре, оставете на мен. Утре леко ще ги разпитам и 

ще го решим – съгласи се Яна. –Сега на следващия въпрос: 

В украсата на масите искате ли да участвате? 

– Да! – в хор отговориха и трите. 

– Как прекрасно се разбираме! Розовите листенца кой 

ще ги разпръсква? 

– Аз, моля ви! Обичам рози! – побърза да се ангажира 

Ради. 
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– Музиката? – попита отново Яна. 

– Аз ще се погрижа. И бих искала да изпея една песен – 

отново се зае Ради. 

– Приемам, ще бъде страхотно, знам, че ще си 

божествена! – потвърди Яна. 

– Аз съм с фотоапарата, така че ще съм зоркото око на 

сватбената процесия! – отговорно заяви Люба. 

– А аз отговарям за ергените! – добави шеговито 

София. 

– Да, да! Нали ще си с гаджето си? – опита да я отрезви 

Яна. 

– Няма такова вече. Приключихме в един миг. Просто 

така. Събудихме се след новогодишното парти и двамата 

единодушно го предложихме. Какво се беше случило, не 

знам, но го обсъдихме и решихме, че сме безнадеждна 

двойка... Толкова години – пет на брой, и нищо... 

– А има ли нещо общо това със Стоян онази нощ? – 

подозрително попита Яна. 

– Може би да! Защото и този момент обсъдихме. Оказа 

се, че това е направило голямо впечатление и го е 

подразнило. Разбрахме се, че не е било случайно и си е 

имало първопричина. Явно си бяхме доскучали. До болка. 

Не го забелязвахме дълго време, но сега ни се избистри 

картината. Дадохме си сметка, че интересът към други 

хора се поражда от някакви пречки помежду ни.  

– Е, не! Не и ти! Никога не сме го вярвали, ние се 

готвехме на сватба да ти идваме, а сега? Ти беше нашето 

вдъхновение и образец за постоянство! – изуми се Яна. 

– Това е една страхотна новина. Ти си отворена за нови 

приключения, нов прилив на енергия! Двамата наистина 

бяхте в последно време доста начумерени, почти като 

уморени старци. Нещо не бяхте много щастливи заедно. 
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Затова те приветствам! Това е Нова година – нов късмет! – 

с познатия си весел тон заключи Люба. 

– Хей, май ще отваряме нова бутилка по този случай! – 

предложи Яна. – Трябва да го приемем като празник! 

Ставам да отворя от онова червеното вино, което взехме от 

Италия с Люба! 

– Благодаря ви, дами! Радвам се, че така го възприехте! 

Надявам се да не съм ви разочаровала! Ако е така, 

съжалявам, но трябваше да го направя, просто го пожелах 

искрено и го реших съзнателно – обясни София, като 

прегърна приятелките си. 

– Имаш пълната ни подкрепа за всяко твое решение! Не 

се притеснявай от нас, ние сме на твоя страна! И бъди 

внимателна с този Стоян. Дебне те. Дебни го и ти! – 

посъветва я Люба, която вече имаше създадено точно 

мнение за бившия на Яна. 

– Обещавам. Ще бъда послушна. Умна – съгласи се 

София. 

Яна вече отвори бутилката и подаде чашите на 

приятелките си. Преди да вдигне поредния тост си 

помисли за момент колко нужни са приятелите в такива 

дни. Среща, раздяла, но трябва да има и нещо неизменно, 

за да се чувстваш жив и реален. 

– Наздраве, скъпи мои! Очаква ни съвършената година, 

нека всяка от нас намери точния си човек в живота, да 

получи правилните отговори и да върви по лекия път, за да 

се видим отново и да се поздравим с успехите си! Обичам 

ви! – възтържествува Яна. 

– Наздраве, мили приятелки! – отговориха и 

останалите. 
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* 

 

След сладката почивка магазинчето отново заработи. 

Празниците вече бяха отшумели, но интересът към 

творчеството Яна и Елена не спираше. Влизаха различни 

хора, интересуваха се от подаръци, нови придобивки – 

разумни или спонтанни. Чужденците обожаваха 

сувенирите и картините с изгледи от страната. Възрастните 

хора се впечатляваха от керамиката – вазите, саксиите, 

чашите. Младите дълго гледаха и пробваха бижутата и 

кутийките за тях. А тези на средна възраст се интересуваха 

от обзавеждане и декориране на дома – възглавници, 

картини, статуетки, пана. Двете художнички се стараеха да 

предугаждат вкусовете на своите гости, да не ги пуснат да 

си тръгнат без нещо да ги изкуши. Умееха да създават 

изкушения. 

– Ели, а ти къде би искала да отидеш на меден месец? – 

в един свободен момент Яна реши да я разпита 

целенасочено. 

– Аз предложих обиколка на Европа, но през юни. Ти 

нали ще се справиш сама тогава? – попита Елена своята 

партньорка. 

– Разбира се, само кажи, аз ще съм на твое 

разположение!... А за Китай не сте ли мислили, нали той 

ви събра? 

– Не сме го мислили, но Петър е свободен през август и 

ще решим, защо питаш? – заподозря нещо бъдещата 

младоженка. 

– Добре, ще бъда искрена. Искахме да ви изненадаме, 

но без вашето съгласие нищо не можем да направим. Ние 

искаме, т.е. нашата компания – аз, Люба, София и Ради, да 

ви купим самолетни билети до Китай. Това ще бъде 
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нашият сватбен подарък! Как ти се струва? – издаде се 

Яна. 

– Страхотно! Много сте мили! – Елена я прегърна 

силно, като извика високо и стресна дамите, които 

разглеждаха бижутата. 

– Ако искате август, ще направим точно това, което ни 

кажеш. Подскажи ни датите и ще ги поръчаме! 

– Добре! Вие сте прекрасни приятелки! Ще ви кажа 

датите, приемам! Сега ще се обадя на Петър да го попитам 

какво мисли за идеята! 

Елена излезе, за да телефонира въодушевена от 

новината. И петте приятелки обичаха да пътуват. Често 

обикаляха близките държави и техните забележителности. 

Но Китай беше приключение, за което си струва да 

мечтаеш. Хубаво начало на един брак. Красота и много 

радост ги очакваше през тази година двамата влюбени. Яна 

се чувстваше истински щастлива, че щеше да има принос 

към радостта, която очакваше младата двойка скоро. 

– Приема и ви благодари най-искрено! Подаръкът ви е 

великолепен. Радваме се и двамата. Август ни е свободен, 

заедно ще проверим полетите и ще изберем подходящия! – 

Елена почти в истерия извика и отново прегърна 

приятелката си, предугадила най-съкровените им желания. 

Яна беше развълнувана и вдъхновена от емоциите 

около влюбените. Докато си почиваше вкъщи, си мислеше 

за тях, за организацията, неяснотите по отношение на 

братовчеда на Петър и всичко останало. Блуждаейки 

навсякъде и всякога, наблюдаваше също така и своята нова 

картина. Подхождаше все по-критично. Тя рисуваше и 

усъвършенстваше идеята за обединяваща любов. 
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 Смени ябълката със светлина, една зарица. Това 

промени излъчването, енергията. Картината придоби 

притегателна сила. 

Реши и ръцете да промени, трябваше да бъдат далеч 

по-различни една от друга. Затъмни едната, другата – 

изсветли. Едната я направи по-свита, а другата – 

разтворена и щедро подаваща сферата. Добави и повече 

драматизъм, в небето тъмни облаци, вълните – бурни. 

Сушата беше в дълбочина. Сега двете ръце-крила бяха над 

опасните вълни, застрашени, но заедно. Предстоеше буря, 

но те бяха заедно. Сега Яна беше по-доволна, но още 

промени предстояха, това не беше всичко. Съзерцаваше я. 

Заспиваше пред нея и понякога я сънуваше. 

Яна беше в картината. Плуваше към сферите, те бяха 

нейната цел. Дишаше дълбоко, изпълваше дробовете си, 

напрягаше се, но целта винаги беше отчайващо далече. 

Тъкмо да ги докосне – и те се отдалечаваха, зарицата я 

водеше, искаше и ключа, и окото, искаше да знае и да има. 

Но нищо нямаше, нищо не знаеше, само усилия, напразни 

усилия. Умора, убийствена умора. 

Беше готова да се откаже, беше близо до отчаянието и 

точно тогава отново се появяваше той с помощта си. 

Хващаше я, тя преставаше да упорства, успокоена. Той ѝ 

подаваше една сфера. Яна я поглеждаше, забравила вече 

своята цел. Тогава виждаше, че това не е някаква сфера, а 

истинска Луна. Тя беше светеща твърд, омагьосваща. Яна 

я докосваше и тогава беше щастлива. Будеше се. Тогава се 

питаше. Много въпроси имаше. Към себе си. На никого не 

разказваше тези сънища. Така че те бяха само нейни. И 

отговорите също си бяха нейни. Но те не идваха веднага, 

имаха нужда от повече време. Всяко едно безценно нещо 

изискваше много време и посвещаване. 
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Яна се посвети на картината и сънищата си. Бавно се 

опитваше да ги тълкува. Не беше добра в това, така че 

отнемаше ѝ доста усилия. 

За да си почине от съзерцанието се насочваше към 

писането на речта за сватбата. Кумът можеше и да не се 

появи, до последния момент тя го възприемаше като 

илюзия. Затова тя трябваше да положи повече усилия, да 

не се окаже сама пред океана от хора, очакващи разумни 

слова. 

 

 

* 

 

Най-прекрасната утрин. Свежа със събуждането. Рядко 

се случваше това. Беше денят на сватбата. Странно, но 

беше слънчево. Студено, но с изгледи за идеален 

февруарски ден. 

Яна стана с музика, с котарака, усетил доброто 

настроение на стопанката си. Пееше, пиеше кафе и 

поглъщаше слънцето от прозореца си. Зимно слънце – 

всевисша милост. Следваха прическите и роклята – дълга 

тясна в бежово и златни акценти. Заприлича на кума. Беше 

готова. И в настроение. Ще се отдаде изцяло на емоцията. 

Имаше и реч. Беше репетирала много. Не се страхуваше. 

Смело напред. Букетът беше у нея. Всичко беше идеално. 

Очакваше да я вземат. 

Звънецът иззвъня. Яна отвори. Беше Петър – идеалният 

младоженец, прекрасен костюм, свеж, щастлив. 

– Кумата си търся!... Добър ден, прелестна си! Нека да 

бъде празнично! – зарадва я Петър. 
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– Готова съм. Ти също си невероятен! Не съм се и 

съмнявала, че ще бъдеш такъв! Тръгваме ли? – впечатлена 

отговори Яна. 

– Давай, че ни чакат важни дела! Нали всичко взе? – 

подходи организаторски младоженецът. 

– Смятам, че всичко е наред, сега булката, нали?  

– Кумът ще дойде направо в залата, така че е време за 

нея! 

– Да, добре, хайде да я видим! – с вълнение отсече Яна 

и потеглиха. 

Булката беше великолепна, роклята имаше дантелени 

орнаменти и в деколтето и в най-долната ѝ част в полите. 

Беше леко разклонена надолу. Тюркоазените акценти 

придаваха разкош и магия. Божествена осанка.  

В залата се подредиха всички гости за посрещане на 

младата двойка. Вън останаха главно действащите лица. 

Вече и Петър се притесни, че кумът не идва: 

– Няма да мръднем, докато не дойде!... Защо ли се 

бави?... Той обеща! 

 И точно след като всички вече се притесниха и взеха 

да крачат нервно, поглеждайки часовника на стената, той 

се появи. Тичаше, беше задъхан, но излъчващ завидна 

самоувереност в това, за което е дошъл. Елена и Яна бяха 

силно изненадани. Не можеха да повярват на очите си. 

Това беше Филип – ветеринарният лекар на Тити и най-

лоялният им клиент в магазина. 

– Ти ли си кумът?! – извика Яна и застина в учудена 

гримаса. 

– Ама ние те познаваме! – добави Елена, не по-малко 

озадачена. 



97 

– Петър, защо не ни каза, че това е Филип, защо го 

пазеше в тайна? – упрекна Яна младоженеца за излишното 

напрежение, което несъзнателно беше създал. 

– Ама вие откъде се познавате?... Нима сте се 

виждали?!... Не мога да повявам! – обърка се вече и Петър. 

– Това е лекарят на котарака ми! Ние сме се виждали 

няколко пъти и Елена го е виждала в магазина ни. 

Познаваме се – побърза да изясни случая Яна, че вече ги 

викаха за церемонията. 

– После ще говорим, сега да действаме, внимание! – 

предупреди ги Филип хладнокръвно организаторски. 

Влязоха първо младоженците, след тях кумовете. 

Застанаха отпред. Музиката спря. Трябваше да слушат 

внимателно думите на водещата на церемонията. 

Яна наблюдаваше влюбените, но хвърляше любопитни 

погледи и на новопоявилия се в групата главно действащи 

лица. Опитваше се да свърже всички събития и да изясни, 

всъщност кой беше този човек. Внезапно се появи в 

клиниката като заместника на д-р Симов, после в магазина 

– гривната, после подаръци за тийнейджърите, после в 

ресторанта на сладки приказки, сега беше с нея кум. Какво 

беше това дяволско съвпадение, случайност, стъписваща и 

неконтролируема. Историята за пътуванията му между 

България и Турция, родителите, шпионски преследвания. 

Заплетени случаи. Сега трябваше бързо да си го представи 

в друга негова роля. Не можеше толкова бързо да мисли, 

задълбочи се и не чу, че я викат да се подпише. Оказа се, 

че кумата беше доста разсеяна днес. А имаше важна роля в 

този ден. 

Изпълни задължението си в ритуалната зала, след като 

я погледнаха учудени дори младоженците. Опомни се и си 

обеща да не се разсейва повече, че предстояха и други 
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отговорни стъпки в този важен ден, трябваше да се 

съсредоточи. 

Отвън приемаха поздравленията на гостите. Целуваха 

младоженците и кумовете, подаряваха им цветя. Яна 

стоеше до Филип и докато приемаше поздравленията на 

гостите, се изкуши да започне разпита, преди още да е 

започнало голямото тържество:  

– Защо те пазеха в тайна досега? 

– Няма никаква тайна, просто ред изненадващи 

случайности попречиха да се видим по-рано! Аз ви казах, 

че мой братовчед се жени през февруари, не знаех, че 

говорим за един и същи човек! 

– А защо не участва в подготовката, ние се подлудихме 

от тичане! 

– Бях зает, съжалявам, с радост бих ви помогнал, но 

трябваше и други проблеми да разрешавам. Пътувах често 

до Турция. 

– Не си извинен – хладно заключи Яна. 

– Благодаря ти. Не ме разбираш значи? – леко се обиди 

Филип. 

– Така не се прави, да ни държиш в неведение до 

последно – продължи да се сърди Яна. 

– Ще се реванширам. Обещавам, сега ще направя 

всичко, което е нужно, ще видиш! 

– Ще видим – с огромно недоверие отсече Яна и излезе 

след младоженците, за да ги посипе с жито и бонбонерки.  

Тълпата извика радостно, приветства отново двамата 

влюбени, прегърнати и втренчени един в друг. 

Яна тичаше след младоженците, за да не изпуснат нещо 

важно в организацията. Филип беше зад нея навсякъде, 

държейки да се включва активно и да се реваншира. Това 

беше забелязано от Стоян, който беше с шаферките, 
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изпълнил дълга си сериозно, както се бяха разбрали. Но се 

подразни от кума, преследващ неговата бивша. Затова 

трябваше да си размени няколко думи с нея. Все пак 

трябваше днес той да ѝ бъде вярната подкрепа. 

– Този откъде се появи? – леко застрашен попита Стоян 

Яна, дръпвайки я настрана. 

– Не виждаш ли, че това е кумът!? – ядосано му 

отговори тя, раздразнена от нездравословното му 

любопитство. 

– Ти познаваш ли го? 

– Да, успокой се, твоите задачи днес не са свързани с 

мен, грижи се за шаферките – сега те трябва да подготвят 

идването ни в ресторанта. Моля те, не ми пречи, действай! 

После ще танцуваме! – реши леко да го обнадежди, тъй 

като му беше обещала отдавна да са заедно на този ден. 

– Добре, слушам! И изпълнявам! – смирено отвърна 

Стоян и се насочи към автомобила си вече пълен с 

красавици, очакващи го с нетърпение. 

Виждайки тази прелест в колата си, Стоян временно се 

отказа да се терзае, все пак Яна не му беше вече най-

милата, по-реалистично беше да се наслаждава на деня и 

да се забавлява от сърце. 

В колата на път за ресторанта четиримата – 

младоженци и кумове, започнаха разпита. Първата 

заинтригувана беше Елена: 

– Защо чак сега ми представи кума! – упрекът беше 

насочен към Петър. 

– Той беше зает, майка му е със здравословни 

проблеми и често пътуваше до Истанбул. Подкрепи ме, 

Фил! – защитаваше се Петър. 

– Да, така беше. Гривната и рамката за снимки беше за 

нея, да я зарадвам. Тя обича тюркоаз. Благодарен съм ви. 
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Тя ги хареса много между другото... Сега е вече по-добре. 

Ще се стабилизира... Извинявайте, момичета, че се оказа, 

че ви държа в напрежение – повтори извиненията си 

Филип, явно това днес щеше да му бъде основната роля. 

– Какво съвпадение – обядвахме заедно, говорихме 

заедно, но никой не заподозря нищо. Уникално! Как така 

до последния миг? Дано майка ти да се оправи и да ни 

дойде на гости после – с разбиране се отнесе Елена. 

– Сега да помислим за първия танц. Нали ще ни 

подкрепите! – попита Петър. 

– В какво? – учудено попита Яна, която вече не беше на 

себе си, след разсейването си в ритуалната зала. 

– Ами след нашия танц трябва и вие да излезете да 

танцувате, няма да се забавяте, не можем да сме сами, 

притесняваме се! – обясни младоженецът. 

– С най-голяма радост ще танцувам с кумата. Вече сме 

отбор с нея и то добър... – отговори убедително кумът, но 

след като не получи потвърждение от кумата, добави: – 

Нали, красавице? 

– Какво?! – тя отново не разбра посоката на разговора. 

– Ще танцуваме ли в подкрепа на младоженците? – 

повтори Филип. 

– За тях всичко, по всяко време и навсякъде! – като по 

книга отговори Яна, за да я оставят с мислите ѝ. 

Посрещнаха ги тържествено в ресторанта. Бурни 

овации, шаферките бяха идеални, розови листа и воали се 

размятаха, за да има усещане за вятър. Наздравици, 

няколко поредни. Виното омая Яна. Гледаше гостите, 

чуваше радостните викове, но светът ѝ стана нереален, 

като в сън. Започна да действа машинално като робот. 
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Всички бяха щастливи. После се настаниха по местата 

си. Гледаха ги роднините, приятелите, приятелките, 

колегите, групата по китайски език. Аплодираха ги. 

Седнаха на почетните места с тюркоазени салфетки и 

цветя. Починаха си. Поеха си дъх. Балони с хелий летяха и 

създаваха феерично настроение. Яна мислено полетя с 

балоните. Забрави къде е. Попиваше красотата, за която тя 

лично беше допринесла. Тя беше измислила тази приказка 

за принцове и принцеси. Сега беше героиня в нея и се 

чувстваше у дома си. Забрави какво следва. Заедно с Елена 

планираха всичко, а сега и изскочи всичко от ума. 

Чу се музика. „Пустинна роза“ на Стинг. 

Младоженците станаха, щяха да танцуват техния танц.И те 

полетяха, бяха красиви, пърхащи. Любовен танц, мечта. 

Това беше предупреждение и за кумовете, че предстои и 

тяхната изява. Филип забеляза отнесеността на Яна и се 

опита да я приземи. 

– Сега сме ние, нали помниш? Ще се справим, нали? 

Хайде, ела, подай ми ръка... – настояваше Филип за 

нейното внимание, но трябваше да изчака, докато тя 

приеме да се приземи. 

– Коя ръка? Защо? – дочу леко въпроса, но остана в 

приказката. 

– Да танцуваме, те ни чакат! – Филип усети унеса ѝ. 

– Да летим, за да ги хванем! – още не разбираше 

думите му. 

– Щом искаш, ще летим! – и той влезе в нейната 

приказка. 

Яна го погледна. Обърка се. Яна се питаше къде е, 

някакви сили я бяха завлекли нанякъде и ѝ бяха отнели 

трезвата преценка на ситуацията. Изнемощя. Не можеше 

да мръдне. Нито ръце, нито крака. Смяташе, че това е 
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поредната лъжа, в която я вкарваха. Всички се бяха 

наговорили срещу нея. Само тя не знаеше нищо. 

Чувстваше се измамена. Какво да прави, не знаеше. Да 

танцува с човека, който изневиделица отнякъде се появи и 

толкова комфортно се чувстваше сега! А тя, почти 

примряла от вълнение стоеше като натрапница. Тъжно ѝ 

беше. Помисли още... а после стигна до решението – 

всичко за младоженците, стана рязко и се отдаде на танца. 

– Не се страхувай, аз съм до теб! Ще те държа и няма 

да те дам! – прошепна ѝ Филип и я поведе на дансинга в 

подкрепа на младоженците. 

Завъртяха се. Шеметно. Наистина здраво я държеше, 

хванал я през кръста. Тя се носеше като пеперуда и вече 

нямаше замайване, просто полет. Хареса ѝ. Откриха 

взаимния синхрон, така че не се препъваха, не насичаха 

ритъма, хванаха мелодията и я пресъздадоха в движения. 

Прекрасна двойка. Почти не стъпваха. Той я водеше, но тя 

прие движението, украси го, сля се в него и разкри усета си 

към музиката. Вложиха чувство, което заличи всички 

несъвършенства в танца, направи го великолепен. Унесоха 

се, не спряха веднага, след като музиката утихна, 

направиха още два кръга и тогава той благодари на 

партньорката си. После заедно приеха аплодисментите на 

публиката и съдейки по тях, явно се беше получило нещо 

вдъхновяващо. 

 Празникът беше започнал, а Яна имаше нужда от още 

малко свежи сили. Затова излезе навън. Елена я последва. 

– Яна, ти не се чувстваш добре! – забеляза Елена. 

– Замаях се, повъртяхме се доста! – с бавен тон 

отговори Яна. 



103 

– Бяхте невероятни, впечатлена съм, кумът ни е добър 

танцьор, а ти беше като фея в неговите ръце! Каква двойка, 

кой да повярва, че толкова бързо ще се сближите! 

– Не сме се сближили, моля те, не започвай с грешното 

тълкуване, просто танц... – пренебрежително отговори Яна, 

но беше прекъсната от Филип, дошъл да помогне. 

– Лошо ли ти е? Имам хапче, което ще ти помогне. Ще 

ти се отрази добре, уверявам те! Довери ми се... – 

предложи кумът. 

Яна пак го погледна, за пореден път я увещаваше, 

опърничава ли изглеждаше? Тя се възприемаше за твърде 

сговорчива от известно време, но сега се чувстваше 

различно. Поколеба се дали да го послуша, но при 

предната им размяна на реплики, тя му се довери и не 

сбърка. Явно беше човек, на когото можеше да се вярва. 

Продължаваше да ѝ бъде подозрителен, но същевременно 

нещо в нея ѝ повтаряше, че не е опасен. Няма да я подведе. 

Тогава подаде ръката си: 

– Добре, дай да пробвам, че трябва да съм в 

настроение! – прие Яна. 

Седнаха на масата, отпи и зачака да подейства. А 

Филип непрестанно я наблюдаваше, приел грижата за нея 

твърде на сериозно. Уведомяваше се за състоянието ѝ през 

минута. Говореше ѝ, за да се увери, че има някакво 

въздействие лекарството. И не само лекарството... 

Всъщност му беше приятно да бъде до нея. Тя беше 

провокираща и сложна за разбиране, ту – весела, ту – 

мрачна, ту – целеустремена, ту – лекомислена. 

Възприемаше я за някаква загадка, която предполагаше 

трудно разкриване. А след това очакваше най-интересното, 

щеше да се появи голямата изненада. Нямаше и представа 

каква ще бъде, но знаеше, че иска да разбере. Щеше да 
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бъде дълго търсенето, приготви се за много 

продължителен път, но беше любопитен и дързък. Склонен 

на рискове и провали. 

Стоян се почувства пренебрегнат. Някаква неоправдана 

ревност изпита, този танц го възмути. Тя обеща да бъде до 

него, а тази нейна роля в сватбеното тържество го 

отстраняваше, правеше го излишен. Стори му се логично 

да отиде при Яна: 

– Как си? Досажда ли ти този до теб? Защо 

фамилиарничи с теб? Познаваш ли го? 

– Моля те, недей. Няма нищо тревожно! Просто трябва 

да си погледна речта... Дай ми време. Всичко е наред. 

После ще поговорим – рязко отговори Яна. 

Забелязал това отношение на някакъв непознат към 

кумата, Филип се почувства длъжен да попита дали не 

пречи на някого с близостта си до Яна. 

– Не, той е... Бяхме заедно преди време, но вече не сме, 

но все пак сме приятели, загрижен е, отговаря за 

шаферките, но ми хвърля по един поглед. Не се 

притеснявай, не е агресивен – успокояваше го Яна. 

– Ама аз не се боя! Приемам всякакви бесове. Дори 

мога да ги лекувам!... Ако се страхувах, нямаше да ставам 

ветеринарен лекар. Разбирам се и със зверове... – с 

привидно самочувствие отговори кумът. 

Яна усети съперничеството и у двамата. В такава 

позиция не беше попадала. Но не ѝ се мислеше за това. Не 

му отдаде голямо значение. Наистина имаха основание и 

двамата да искат обяснение, тъй като бяха зависими от нея. 

Със Стоян се беше разбрала отдавна, беше поискала време 

за отговор, беше го получила, след това даде планиран 

отговор и сценарий с обещание. С Филип срещата днес 

беше случайност, но изискваща бърза реакция и 



105 

комбинативност, заради отговорността, която 

предполагаше. Приятелството ѝ с Елена и нейният важен 

момент в живота беше по-важно от бизнес проучванията. 

Затова Филип беше днес с предимство, ролята му в 

събитието беше главна.  

Обявиха, че е време за речите. Яна беше първа. Стана, 

беше се освежила и подредила мислите си. Стегна се и се и 

отправи към микрофона: 

– Добре дошли на всички! Скъпи младоженци, 

родители, приятели! Няма да ви описвам каква чест е за 

мен да бъда кума на тези красиви млади хора, обичащи се, 

търсещи се и вярващи един на друг! 

Бих искала обаче да ви споделя, колко съм радостна, че 

те направиха тази логична стъпка в отношенията си. 

Знаете, че вече не се случва често влюбените да сключват 

брак. Причините са твърде различни, за да се приемат. 

Милена Йесенска, любимата на Франц Кафка, казва, че „да 

се жениш заради щастието е точно толкова користно, 

колкото и да се жениш заради два милиона“. Но аз смятам, 

че нашите младоженци не носят никаква корист, а 

заслужават щастието и, разбира се, двата милиона – след 

като изчака аплодисментите, тя продължи: – Вярвам в тях. 

Петър го познавам отскоро, но виждам колко обича Елена. 

Тя пък е толкова искрена и неподправена във всичко, че 

нищо лъжовно не може да стои между двамата. Пожелавам 

им да се преоткриват, да се радват на думите, които си 

отправят, да се допълват и лесно да преминават 

неравностите по пътя. Пожелавам им често да си казват „ 

Няма да те дам!“... – тук направи пауза, сети се, че преди 

малко Филип ѝ беше прошушнал в ухото точно тези думи 

от есето на Йесенска. И се разсея, забрави си речта, 
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финала, притесни се... Паузата се разтегли и вече не 

знаеше какво да каже. 

Филип видя, че тя изпита някакво неудобство. Видя, че 

гостите взеха да се споглеждат в недоумение. Отново се 

намеси, той се оказа изненадващо зад нея. Отново беше 

тук, за да я подкрепи. Взе думата: 

–Защото те са едно цяло! Нека бъде благословено това 

прекрасно младо семейство! Наздраве! 

Всички аплодираха кумовете и ръкопляскаха. Яна 

признателно се усмихна на Филип, след което побърза да 

седне, да не припадне от вълнение, поредното. 

Филип пое микрофона този път със своята реч: 

– Ще ви помоля отново да се насочите към чашите си, 

явно ще се пие доста днес! Сега аз бих искал нещо да ви 

споделя... Днес се появих неочаквано, с леко закъснение, 

но трябва да ви призная, че организацията е прекрасна. 

Екипът, който се е занимавал с това, се е представил 

страхотно! Моля за аплодисменти!... – изчака шумът и 

междувременно се поклони на младоженците и Яна, след 

което продължи. – Днес празнуваме нещо велико, толкова 

велико, че чак може да се нарече божествено. Една красива 

любов намира своя дом и това е толкова естествено. Елиф 

Шафак – турска писателка казва, че „ Бог не се свежда до 

джамия, синагога или църква“ има само едно място, където 

можеш да го търсиш: „в сърцето на онзи, който обича 

истински“. В този ред на мисли, смятам, че Бог е тук, с нас, 

и ни подкрепя днес, всички нас, които признаваме любовта 

на тези млади сърца, изпълнени със силни чувства.  

Скъпи Петър и Елена, пътят ви в живота ще бъде 

дълъг, интересен и понякога ще ви поднася изпитания, но 

не забравяйте, че любовта ви е опора, тя е във вас, пазете я, 

тя ще ви води устремно напред! Наздраве! 
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Имаше и други речи, родителите също трябваше да 

отправят своите пожелания. Но сега Яна можеше да се 

отпусне и да си почине. Трябваше също така и да 

благодари на Филип, тъй като за пореден път я извади от 

умопомрачението, което я обхвана на няколко пъти днес. 

– Мисля, че вече не трябва да ти се сърдя! – заяви Яна, 

след като кумът се върна на масата до нея и я погали по 

ръката, почти невидимо. 

– Я виж ти! Сърдеше ли ми се досега? – изненадан 

попита лекарят. 

– Да, заради изненадващата ти поява и неведението, в 

което ни държа. Пазеше те Петър в тайна! Остави ни да 

предполагаме кой си... Но сега ти прощавам. Мисля, че ме 

спаси със своята намеса. Благодаря ти. Пак се появи 

ненадейно, изненада ме в гръб, но беше за добро. Щях да 

си стоя там отпред и да се чудя как да приключа речта си. 

Приятели, нали? 

– Нещо повече... Вече сме опора на двойката, ние сме 

им кумове, знаеш ли какво означава това? Често ще сме 

заедно – усмихна ѝ се самоуверено. 

С това я подразни. Прозвуча ѝ самохвално, затова тя 

реши да се пошегува: 

– Ужас, нима? Често ли? Каква досада! А аз си мислех, 

че днес е за последно...  

– Неприятен ли съм ти? – реши да продължи шегата 

Филип. 

– Страшно. Как още съм тук? Чак се изненадвам на 

себе си! Я, да си ходя, каква е тази сватба с някакъв си 

кум? – изсмя се Яна. 

– Друг ли искаше? Добре, избери си някого от 

младежите тук, готов съм на смяна. Няма да ти досаждам, 
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щом е така! Ще се скрия за известно време, да ме оцениш! 

– престори се на обиден Филип. 

Яна спря поглед върху него, хареса ѝ блясъка в очите 

му. Имаше нещо там, много притегателно, но още не 

успяваше да го определи. 

– Стой мирно тук! Оценявам те, нали ти благодарих, 

стига вече! Комплименти ли искаш? Много си разглезен! – 

скастри го набързо. 

– Добре, тогава! Хайде да танцуваме, да сменим 

позицията и да действаме! Сега ние водим хорото! – стана 

рязко Филип, тъй като ги призоваха по традиция. 

– Ти можеш ли да играеш хоро? – издаде колко е 

озадачена по отношение на него. 

– Вече се обидих! Ела, ще разбереш!... И ако имаш 

някакви въпроси, просто ми ги задавай, не се измъчвай в 

догадки! Имаме време, ще се опознаем! – самоуверено 

отговори Филип, тичайки към дансинга. 

Станаха, танцуваха отново. Не бяха един до друг, 

разделиха ги хората, които се включваха в хорото. Но се 

следяха с поглед. 

Стоян успя да улови един удобен момент и да покани 

Яна на танц. Тя прие и така успяха да поговорят. 

– Мисля, че кумът ти харесва. Не се разделяте – 

обвинително подходи Стоян. 

– Бизнес дела, скъпи. Работата е такава, че днес 

изпълняваме роли, важни при това! Не забелязваш ли? 

– Тази роля с него ти допада. И се справяте учудващо 

добре. Но сега ще ми обърнеш малко внимание, нали? 

– Тук съм, с теб съм. Говори ми! – сега Яна беше много 

сериозна. 



109 

– Затворих магазина, Яна. Не сме вече конкуренти, 

можеш да си по-сговорчива. Напълно добронамерен съм, 

може да не ме възприемаш като враг. 

– Не съм те възприемала като такъв, просто нашите 

отношения бяха твърде подредени и предрешени. И даже 

няма нужда да си ги обясняваме. Ние не сме вече заедно, 

така че не ми дължиш нищо. Радвай се на живота. Всичко е 

прекрасно около нас и нищо не ни задължава. Свободни 

птички божии! Не ти ли харесва сватбата? 

– Разбира се, че ми харесва. Но ти си враждебна. 

– Нямам лоши мисли към теб, ние сме добри приятели, 

толкова! Повече не можем да бъдем. 

– А ако някога размислиш, ще ми кажеш, нали? – 

Стоян искаше да си остави отворена врата в отношенията 

им. 

– Веднага, но ти вече ще си срещнал голямата любов и 

ще ме отхвърлиш жестоко! Затова не мисли за варианти в 

бъдещето. То е твърде мъгливо. А погледни нашите 

приятели – Яна посочи с поглед Елена и Петър, – не е ли 

красиво това между тях? Това е най-важното, да намериш 

човека до теб! 

– Ти си прекрасна кума, може и аз да те поканя за 

такава на сватбата си. На теб може да се разчита. 

Принципен човек си! – благодарствено отговори Стоян и я 

целуна по бузата. 

– Много мило! 

Танцът им свърши и тайните им разговори също. Той 

се устреми към София, с която имаха видимо по-приятни 

теми за обсъждане и непрестанно се смееха, огласяйки 

залата. 
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Настъпи специален момент. Обявиха, че ще има реч. 

Отново. Но този път приятелката на Яна, София щеше да 

има изява. 

– Скъпи младоженци, родители, приятели и гости! 

Няма да съм многословна, защото съм се подготвила! Аз 

бих искала да украся със скромната си поезия този 

благословен ден! Затова съм написала нещо с много 

чувство за всички вас! – тя разтвори едно измачкано 

листче и бавно и тихо започна да чете, така че залата 

постепенно да утихне: 

Любовта е цвят: 

Червен – като сърцето и кръвта, 

изпълваща го непрестанно. 

Син – като морето бурно, 

стихия необуздана. 

Зелен – първи стръкчета трева, 

нежни, крехки, смели. 

Жълт – слънчеви лъчи, 

парещи, но желани. 

Оранжев – като есенни листа, 

събрали топлина, но очакващи студа. 

Лилав – фатално съчетание, 

с омагьосващо влияние. 

Розов – като пролетен цвят, 

млад, весел и щастлив, 

Сив – като вечната гибел, 

която ни гони, ако алчни сме били. 

Шарена я тя.  

Не можем лесно да я определим. 

Но я харесваме така,  

сложна като лабиринт. 
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Пожелавам на младото семейство да се ориентират 

лесно в „лабиринта“ и да приемат своенравието на това 

велико чувство, наречено Любов! 

Залата аплодира поезията на София, а тя беше 

очарована от страстната си публика. Стоян я посрещна на 

масата с отворени обятия, изненадан от поетичната изява. 

– Не знаех, че криеш толкова вдъхновение?! – попита я 

веднага след като се настани до него. 

– О, има много, неизчерпаемо е! И най-много 

присъства в живия живот! – отговори му София с известна 

загадъчност. 

– Искам още! Искам да ми споделиш своето 

творчество! Моля те! Ще ме посветиш ли в тайните ти? – 

настойчиво се отнесе Стоян. 

– Добре, ще те нарека – моя първи страстен почитател! 

– засмя се гръмко София, издавайки своето небрежно 

отношение към събеседника си. 

– Аз обаче съм сериозен, запомни! – малко 

заплашително добави той. 

– Не мога да го забравя. Ти беше твърде ясен в 

оценката на моето творчество. Ще бъдеш възнаграден 

достойно, не се тревожи! – малко по-сериозно отговори тя. 

Време беше за тортата. Младоженците се пооцапаха, но 

бяха сладки в опитите си да се хранят един друг. 

Ръкопляскания. После същото трябваше да извършат и 

кумовете. Филип беше чевръст и подаде вилицата с парче 

торта на нея леко към устата на Яна, но тя малко се обърка 

и намаза костюма му с синьозелената сметана. 

Публиката аплодира и това несръчно изпълнение. 

Хубавото на сватбите е това, че всяка грешка се възприема 

за благополучие. 

Яна побърза да се извинява: 
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– Много съжалявам, постарах се, но не се получи! 

Нещо нещата днес не ми се получават, не знам защо! 

– Ще го приемем от хубавата страна. Белязала си ме. С 

тази сметана, която може и да не се изпере, ти ми показа, 

че искаш да те запомня. И аз ще го направя. Обещавам. 

– Не, не, не ме разбра! 

– Искаш да те забравя ли?! – провокативно я запита 

Филип. 

– Сега защо ме объркваш? Нали виждаш, че съм 

достатъчно притеснена! Пак ли ще ми даваш хапче? 

– За объркване нямам! Прието е хората да се объркват 

понякога, нарича се „човешка грешка“! Не е подсъдимо 

всеки път, но няма лекарства, това просто се случва! – 

Филип постъпи лекарски. 

– Подиграваш ми се, благодаря! – престори се на 

обидена Яна. 

– Не, в никакъв случай. Не мога да си позволя. Само 

бих могъл да добавя, че можеш да ме поканиш някой ден, 

за да се реваншираш за костюма. Ама не чакай дълго, 

помисли си десет секунди и ми кажи. Броя: едно, две, три, 

четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, казвай! Кога 

ще ме поканиш? 

Яна се изсмя, нищо не отговори, но ѝ хареса 

настойчивостта му. Явно той бързаше, но тя не можеше да 

си го позволи. Беше станала мнителна, трябваше да 

помисли над днешния ден. Много изненади ѝ предложи 

той. Повече не можеше да понесе. 

Внезапно обявиха следващия танц като поздрав за 

булката. Ради взе микрофона, като певица имаше важна 

изява в съдбоносния ден. Винаги изпълненията ѝ 

вълнуваха, вдъхновяваше публиката и тя се наслаждаваше 

щедро на таланта ѝ. Приятелките я обожаваха, но и всички 



113 

слушатели бързо ѝ ставаха верни почитатели. Това беше 

магията на дарованието свише. Няколко ноти, секунди, 

след това – удоволствие. 

Така беше и този път. Още първите извивки на 

народната песен „Бре воденичарю“ подсказваха за пълната 

вокална хармония. Ради влезе в позната мелодия бавно, но 

устремено. После веселият ритъм обхвана залата.  

После певицата обяви поздрав за роднините на булката. 

Те станаха след първото бавно въведение, а Елена 

затанцува с тях. Песента беше „Хава нагила“ – еврейска 

народна песен, която имаше своя радостен танц. 

Подскачаха, пееха в един глас. И Петър се хвана и бързо 

улови стъпките, Филип също се присъедини и явно много 

се забавляваше. Той се справи и с ритъма, и със синхрона с 

другите.  

А Яна се чудеше отстрани какво се случва. Беше 

изненадана, че нищо не знае за семейството на най-добрата 

си приятелка. Почувства се не на мястото си, в 

недоумение. Тя не знаеше, че семейството на Елена са 

евреи. Толкова време прекарваха заедно, а никога не си 

бяха говорили за религия. Не беше питала, не ѝ бяха 

казали, а сега научаваше това на сватбата. Подготвяха 

всичко заедно, а за танците, музиката, вероизповеданието 

нищо не споменаха. 

След еврейската песен последва “Yurudum” на 

Каризма. Ради се справи отлично и с турския език. Само че 

Яна не разбра защо стана толкова интернационално. 

Чуждите езици превзеха залата. Този път поздравът беше 

за роднините на Петър. Те пропяха, затанцуваха, бяха 

достойно уважени.  

Накрая на вечерта кумата успя да разбере кой какъв е. 

Но се усети странно, сякаш недоверие беше излъчвала до 
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този момент. Беше чужда сред своите, изгонена от най-

съкровената част от живота на най-близките ѝ хора. 

Мислено издигна някаква висока стена между нея и 

другите. Отдели се от тях, себе си определи като наивна 

жертва, а те – участници в заговор. Най-изненадващото 

беше, че разделението винаги е съществувало, но никой не 

го е отбелязал или наименувал, а небрежно го е 

пренебрегнал, предполагайки, че не е от голямо значение.  

Празникът приключи. За Яна останаха много 

въпросителни, но щеше да се опита да намери отговорите 

по-късно. Елена ѝ благодари най-искрено: 

– Обичам те, беше идеалната кума! Речта ти ни 

развълнува! Справила си се, въпреки Кафка и Йесенска – 

изсмя се сладко, –много точен цитат, съгласна съм с него, 

ще прочета есето. Ще ми дадеш ли книгата? 

– Което пожелаеш, ти го давам!... И да знаеш, и ти 

беше прекрасна! Много щастие ти пожелавам! – Яна 

прегърна булката и Петър. 

– А мен кой ще ме прегърне? – дотича и Филип. – 

Четворна прегръдка! 

Прегърнаха се и четиримата. Всички бяха доволни. 

Уговориха се да се видят отново на гости при 

младоженците. Скоро. 

Яна побърза да тръгне, но Филип я хвана за ръката. И я 

задържа на изхода във въпросително изражение: 

– Нали?  

– Какво? – озадачена попита Яна. 

– Ще ми се обадиш, нали? – повтори въпроса си, но 

този път по-конкретно. 

– Ели ще ти се обади, нали ни покани у тях на гости! – 

с равен тон и вече по-делово се отнесе Яна. 
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– Но ние говорихме за нещо друго. Не помниш ли? – 

опитваше напразно да я подсети лекарят. 

– Не, друго няма. Довиждане! – тя се обърна и си 

тръгна рязко, без повече обяснения. 

 

* 

 

Три дена Яна не можа да се възстанови. Настроението 

ѝ беше по-скоро лошо и песимистично. Не можеше да се 

наспи. А най-уморително ѝ беше осмислянето на 

сватбения ден. И понеже нищо не ѝ беше ясно, тя насочи 

мисълта си към картината. Тя щеше да стане жертва на 

объркването ѝ. 

Отново промени символите. В едната сфера премахна 

ключа и нарисува свещника за Ханука с осем свещи, в 

другата – минаре. После оцвети крилата в черно. После 

нарисува дъжд, но черен. И като погледна колко черно 

стана, се ядоса на себе си. Обърна картината към стената. 

Не искаше да я гледа. Предпочете белия си котарак, 

заговори му мило: 

– И да знаеш, Тити, много тайни имало тук. Защо 

никой не ме уведомява за нищо? Не заслужавам ли поне 

малко достоверна информация. Този – от Турция, другият 

– евреин, аз си мисля за църковен брак в православен храм, 

а тя ситуацията свръхсложна. И никой не ми обяснява. 

Появява се той внезапно, твоят лекар, чувства се 

прекрасно, в настроение, сякаш той знае всичко, спокоен, 

уравновесен, мъдър – погледна Тити, който мъркаше в 

скута ѝ доволно, необезпокояван от нейните тревоги, и 

въпреки това продължи да му ниже дума след дума: – с 

високо самочувствие, горда осанка, изпънал се като 

господар на положението, танцува хора, ръченици, 
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еврейски, турски всякакви чудеса. А аз стоя като гръмната 

и се чудя къде съм. Никой ли човешки не можа да ми 

обясни на каква сватба ще ставам кума? Толкова ли беше 

трудно? Думите с ченгел ли трябва да им ги вадя? И за 

религията и националността ли вече трябва да питам? Не 

могат ли сами да си го кажат: „Аз съм мюсюлманин, тя е 

еврейка, затова няма да имаме църковен брак, кумът ще 

бъде такъв и такъв, майка ми такава и такава, вуйна ми... 

Страхуват ли се от мен? Какво им е на тия хора. Какво ми 

е на мен? Няма да ги разбера ли? Толкова ли тесногръда и 

фанатизирана съм им изглеждала?  

А Елена, моята най-добра приятелка, да не засегне тази 

тема? Толкова ли бяхме заети, че не се опознахме? Май ще 

трябва да си поговорим! Ами крайно време е, какво 

чакаме? Кажи, Тити!... – погледна го, но той отвори очи и 

бързо пак се унесе с мъркане. – Смешни ли сме, хората?... 

Смешни сме. Говорим, говорим и като се замислим, нищо 

не сме си казали! Губим си времето! Колко процента от 

това, което казваме има смисъл?... Един или два, другото е 

– „как си, какво правиш, приятен ден, чао“. Безсмислици. 

Загуба на интелектуална мощ... 

Млъкна. Тити беше добър слушател, но общуването с 

него не беше пълноценно. Можеш всичко да му довериш, 

но на съвет не се надявай. И Яна не си въобразяваше, че 

горкото животинче има суперсили. 
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* 

 

После животът потече шеметно напред. Бързи пориви, 

работна атмосфера, която може да приспи всички тревоги 

и съмнения. Действието е най-доброто лекарство за 

безцелното лутане на мисълта насам-натам.  

Елена вече изработваше огледала с нови рамки – идея, 

която ѝ беше хрумнала след сватбата. Беше потънала в 

творчество, когато дойдоха и другите. 

В магазина вече се бяха събрали петте приятелки след 

поредицата релаксиращи дни. Вече уравновесени и 

умиротворени. Яна можеше сега да постави своите 

въпроси, без да засегне или нагруби някого. 

– А аз мога ли леко да ви запитам една подробност? – 

започна Яна. – Защо не разбрах за религията на гостите 

нищо преди сватбата? Ради беше уведомена и се беше 

подготвила с точните песни за семействата, но аз нищо не 

знаех! 

– Не ми е хрумвало да го обсъждаме. Смятах, че това 

не е важно за самото събитие и просто не съм го засегнала. 

Уверявам те, не е умишлено. Нищо зад гърба ти не се е 

случвало. Просто в подготовката не смятах, че това 

определя нещо важно – Елена побърза да поеме 

отговорност. 

– Добре, ама за речта това можеше да се окаже 

пагубно! Виж, че Филип спомена за джамия, синагога, 

църква! Той също е знаел какво многообразие има там! 

Ами ако бях се позовала на библейски текстове, за 

Христовата любов, истинското християнство и морал? И 

ако бях засегнала някого! Трябва да благодариш на 

случайността, че нямаше последствия, нали? – Яна 

придоби обвинителен вид. 
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– Извинявай, Яна! Много те обичам и наистина, ако бях 

помислила по-задълбочено щях да ти споделя всичко, но 

организацията ни отне много от времето и мислите. Затова 

се случи така... – виновно погали Елена ръката на Яна, 

умолявайки я за прошка. – А речта ти беше прекрасна, 

благодаря ти! Обичам и Кафка и Йесенска, между другото 

писателят е израснал в еврейско семейство и затова е бил 

забранен за четене дълго време в миналия век. 

– Това не те оправдава! Има ли друго нещо, което не 

знам? Католици, евангелисти, протестанти, будисти? – 

изреди Яна, като огледа приятелките си внимателно. 

– Хайде, Яна! Стига си се сърдила! – обади се София. – 

Нали знаеш в кой град живееш? В центъра на София – 

джамията, църквата и синагогата са на триста метра една 

от друга. Имаме пълна религиозна поносимост и не 

отдаваме голямо значение на различието. Бог има за 

всички. Името му само е друго. Не се впрягай.  

– А аз сама попитах Петър с какво да изненадам 

гостите! – оправда се и Ради. – Трябваше да репетирам и 

конкретно му зададох въпрос за националностите, на какъв 

език мога да пея, с какво ще впечатля семействата! Не съм 

го обсъждала с теб, защото ми се стори, че този въпрос 

касае най-вече младоженците! 

– Благодаря, а аз да тъна в неведение! Трябва да ви 

кажа, че бях доста изненадана! Не знаех, че ще има парад 

на религиите. Добре, че не съм обидила никого! – добави 

отново Яна. 

– Не си сбъркала в нищо! Беше кума-божество! – взе 

думата Люба. – Справи се отлично и да добавя, че кумът 

стоеше достойно до теб, независимо от религията му. Това 

на снимките не личи – кой е християнин, кой е 
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мюсюлманин! Ще ти го докажа с кадрите, идеална двойка 

сте! Съветвам те да му се обадиш, той е... 

– Променяш темата, Люба! – скара ѝ се Яна. – Говоря 

за доверие! Споделяне! 

– Добре, ще ти кажа – намеси се отново Елена, – аз съм 

еврейка, родителите ми също, но празнуваме и 

християнските празници, които ни харесват, сега ще 

празнуваме с Петър и тези, свързани с исляма.Той е 

мюсюлманин. Това добре ли го казах? 

– Твърде конкретно. Благодаря! Ето сега ми е ясно – 

прие информацията Яна. 

– Аз да попитам за кума? Все пак той беше 

забележителна личност!... За него какво ще ни кажеш? – 

заразпитва Люба, хванала гребена на вълната. 

– Какво ви интересува? – с готовност се приготви 

Елена за разпита. 

– Всичко! От – до! – конкретизира фотографката. 

– За религията му нищо не знам, но има връзка и с 

България, и с Турция. Пътува навсякъде из света. Има 

българско име, компетентен е по всички религиозни 

въпроси, познава обичаи, песни, танци на различни 

народи. Като ветеринарен лекар Яна ще каже дали се 

справя! – измъкна се бързо младоженката. 

– Той се справя, но това не е толкова важно! – избяга от 

темата Яна. 

– А религията определя всичко, така ли? Сега като 

знаеш колко сме различни с Петър в религиозно 

отношение, ще продължиш ли да си ни кума? Или смяташ, 

че сме особено неприятни? – обърна разговора 

провокативно Ели. 

– В никакъв случай, Ели! Аз ти говорех само за 

доверие, за нищо друго, не смятай, че съм фанатик, 
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ксенофоб или нещо друго! Просто исках да знам, 

почувствах се изолирана, все едно нарочно сте искали да 

не ме уведомявате. Това беше проблемът! Успокой се сега, 

това не променя нищо! Ние сме приятелки, но като такива 

трябва да си споделяме дори най-деликатните 

подробности, може да е досадно, но виж, че има нужда от 

тях. Дай прегръдка, не се сърди, аз исках да зная! 

Прегърнаха се и петте, много истории имаха заедно, 

това не можеше да развали приятелството им в никакъв 

случай. Тази тема я затвориха. Яна беше доволна, получи 

необходимата информация и сподели за учудването и 

дискомфорта си. После шеговитата тематика можеше 

отново да ги завладее: 

– Софи, имаш ли нещо ти да ни споменеш за Стоян? – 

нападна я Ради. 

– А? Какво точно?... Сега аз ли трябва да обяснявам?... 

Добре – съсредоточи се филоложката и продължи, – мога 

да ви споделя, че ние със Стоян ще пробваме да живеем 

заедно! 

Компанията избухна във викове. Всички бяха 

шокирани от новината. Познаваха се от два месеца и вече 

бяха двойка. За Яна това беше голяма изненада, защото ѝ 

се стори, че на сватбата той още не я беше превъзмогнал, а 

сега беше готов за следващ опит. Тя заподозря нечисти 

помисли, трябваше да предупреди приятелката си да бъде 

бдителна и решителна при промяна на отношенията им: 

– Стоян е очарователен, Софи! Ще ти хареса, 

интелигентен и проницателен. Но моля те да бъдеш 

внимателна, не се заблуждавай, проверявай го 

непрекъснато, дръж го в напрежение. Хитър е, не му се 

предоверявай! И всичко ще бъде идеално!... Не ми искаш 
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съвет, но аз се чувствам длъжна да ти го дам. Ти знаеш 

какво стана с мен и него, затова бъди нащрек. 

– Благодаря ви за грижата! Вие много ми помогнахте. 

Но сега искам да изживея увлечението си, може да се 

окаже нещо сполучливо. Той наистина ми харесва. Искам 

да пробвам, интересен е! – погледът ѝ блесна и София 

изглеждаше сега влюбена. 

– Следващата сватба се крои. И нея ще фотографирам. 

Ангажирайте ме, моля ви, обичам сватби! – предложи се 

Люба. 

– Ти си ангажирана за още четири сватби тук! Приеми 

го и се готви, че не се знае кога ще удари часът! – повели 

Елена. 

Посмяха се, пошегуваха се с ежедневните си теми за 

разговори. Но после София излезе с ново предложение и 

разбуни духовете: 

– Сега сериозно трябва да обсъдим рождения ден на 

Яна. Това е новото предстоящо събитие, което ще ни 

събере отново заедно. Тя става на тридесет и три години, 

ю-ху! 

– Моля ви, не обичам рождените си дни! Не искам да 

ги празнувам, не ме карайте! – примоли се Яна. 

– Не, не може! Нали чу астролога! Числото е важно – 

съдбоносно! В годината на „жълтото куче“ още по-важно е 

да празнуваш и да планираш! Не можеш да опонираш този 

път. Искаме да те почетем, да те изненадаме, да те извадим 

от зоната ти на комфорт, наречи го както искаш, но е време 

за нещо различно и посветено на теб! – твърдо отсече 

Ради. 

– Приема се единодушно! – извикаха четирите 

приятелки на Яна и тя нямаше как да се откаже. 
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Започна подготовката. След една седмица беше 

тридесет и третият рожден ден. Яна обикновено не го 

празнуваше, но след изричното настояване на скъпите ѝ 

приятелки не можеше вече да се крие. Между другото и 

проведените религиозни разговори предполагаха да не 

бяга от компанията, а напротив. Беше и кума – в тази нова 

роля трябваше да бъде по-сговорчива, всеотдайна и 

активна. Нямаше избор, пробва се да откаже, но не и тази 

година. Сега всичко беше различно. 

Празникът на числата (възрастта) Яна не признаваше за 

стойностен. Години много, поводи също, точно това 

отброяване ѝ се струваше напълно измислено. Имаше 

усещане за персонификация, все пак това си е личното ѝ 

число и ден, но смисълът да се отбелязва липсваше. Елена 

беше права в изреждането на празниците – еврейски, 

християнски, мюсюлмански, в това повече смисъл можеше 

да се побере (намесвайки божественото в тях), но 

рожденият ден беше повече пожелателен. И затова тя не го 

желаеше. Сега обаче можеше да го натовари с повече 

смисъл – в името на младото семейство, Христовата 

възраст, китайската Нова година, „единството на 

многообразието“. 

Изготви покани с жълто куче заради китайския 

календар. Купи вина от различни региона на страната в 

трите цвята, за всички вкусове. Поръча торта с числото 

тридесет и три, че беше важно, господарско число, с 

корона. Освен свинската шунка, добави и други меса, за да 

не обиди никого с храната. Щеше да докаже със своя 

рожден ден колко е необходима информираността за 

гостите. Колко уважително може тя да подходи към тях. 

Така беше редно, непознаването на другите води до 

конфузни ситуации, подценяване или нараняване. 
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Предисторията и подготовката предполагат успех и добро 

разположение. 

Изпрати поканите на своите приятели. Изпрати по 

Елена и Петър и поканата за д-р Лазаров. Да се чувства 

привлечен в мисията „младо семейство“. За съжаление 

кумата получи бързо обратен отговор. Елена ѝ сподели, че 

лекарят искал лично да бъде поканен, иначе не го признава 

за проява на добро отношение. Яна отново се убеди в 

самонадеяността му. Д-р Специален искаше специална 

покана. Малко се ядоса. Не одобряваше тези обноски, но 

като помисли, разбра, че наистина беше прав. Не беше стар 

приятел, имаше нужда от повече „ухажвания“. Той все пак 

се беше погрижил за нея на сватбата, направи усилия и да 

я изведе от притеснителните ѝ реакции. Сега заслужаваше 

нейните допълнителни усилия. Тя щеше да се потруди с 

едно телефонно обаждане. Но звънна в бързината си в 

кабинета и се обади служителката. Учтиво прие нейното 

обаждане, но Яна се обърка и направо уговори час за 

преглед на Тити. Щеше да покани Филип, но по 

заобиколния път, намесвайки професионалните му 

ангажименти и колеги. 

Когато отиде, я очакваха всички. Д-р Симов, д-р 

Лазаров и рецепционистката. Като ги погледна 

подозрението ѝ се потвърди. Ситуацията твърде много се 

усложни. Вече бяха намесени и други хора. Яна се озадачи. 

Към кого по-напред да се обърне. Толкова хора за един 

котарак и нейна милост. Но тя беше длъжна да започне 

първа: 

– Здравейте, драго ми е да Ви видя отново, д-р Симов! 

– тя му подаде ръка за поздрав. – Вие сте се върнали 

вече!... Не знаех... Аз имам уговорен час за преглед на 

котарака. Мисля, че д-р Лазаров ще ни приеме?  
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Обърна се към Филип с неясен поглед и твърде 

дистантно отношение, което той видимо не одобри. Той 

погледна пода. После вдигна очи към колегата си. Бяха 

застинали като на конкурс, Яна трябваше да избере лекар, 

а те сега бяха конкуренти. Но това ѝ се стори само за миг, 

защото рецепционистката веднага разсея всякакви 

погрешни тълкувания. 

– Котаракът Тити е пациент на д-р Лазаров и има за 

днес уговорен час за преглед. Заповядайте в кабинета 

вляво. 

Яна тръгна, като дори не поздрави Филип, не му отдаде 

необходимото внимание, за което беше тук. Последва 

жената, влезе с Тити в кабинета, зачакаха. Беше 

озадачаващо това чакане и носеше психологическо 

предимство за другата страна, защото Яна не знаеше нищо, 

за пореден път. Първата ѝ мисъл беше: „ Защо въобще съм 

тук? Това беше излишно! Да му идвам на крака и да ме 

чака така в засада! Викнал си е целия антураж. Да ме 

разконцентрира!“ Втората ѝ мисъл беше: „ Трябва да се 

измъкна! Да бягам, докато не стане опасно!“ А третата ѝ 

мисъл беше: „ А защо да е опасно? От какво се 

страхувам?“ Не можа да си отговори, защото Филип влезе 

сериозен, замислен. Но приближавайки до Яна, се оживи и 

усмихна мило. Тя си помисли, че тази чаровна усмивка е за 

нея, но той всъщност се впечатли от котарака, взе го нежно 

от нейните ръце и го положи на масата за прегледи. 

– Ей, хубавецо! Забравих те, че съществуваш! Не ми 

идваш на гости, не си постоянен и не подсещаш 

стопанката си, че е време за преглед! – сега вече се втренчи 

в Яна с упрек. 



125 

Тя помълча, внимателно следейки действията на 

лекаря. Реши да не се извинява за безотговорното 

пропускане на прегледи и изчака под прикритие. 

– Видимо на теб, Тити, ти е комфортно тук, но дали 

твоята господарка се радва да ме види или таи нещо в себе 

си? – Филип продължи да си говори с котарака, но вече 

насочен към съществото на посещението. 

Яна отново се почувства прозрачна. Този човек знаеше 

всичко за нея дори и когато тя не говореше. Това беше 

стряскащо, сега оставаше само да ѝ изреди поредицата от 

съкровени мисли и тя можеше да си тръгне, без да изрече и 

дума. Призрачно общуване.  

Все пак проговори, за да докосне поне леко реалността 

и да не се поддаде на измисления от самата нея свят, 

изпълнен със заблуди. 

– Доктор Лазаров! 

– Да кажете, мила госпожице! Така ли вече ще си 

общуваме? Не е ли твърде официално? Забравихте ли ме? 

Аз не оставих петно от торта по Вашата рокля и сте си 

позволили да ме изхвърлите от спомените си! Жалко, 

моето петно още стои! Чакам Ви! 

– Извинявай, Филип, не знам как е прието да общуваме, 

когато сме в професионална среда! Но аз дойдох... 

Докторът я прекъсна с въпрос, касаещ здравето на Тити 

и трябваше да се смени темата на разговора. 

– Твърдо му е коремчето, храни ли се добре? 

– Да, може би е малко вял и сънен, но се храни – сега 

Яна се притесни за котарака. 

– Странно, може би има някакви стомашни проблеми, 

но не си ги забелязала. Смятам да ти дам капки, които да 

му ги сипваш в млякото, за да ги изпие. Всеки ден трябва 
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да ги пие и после пак ще дойдеш, за да видим какво му е. 

Ще го направиш ли? 

– Разбира се. Всичко необходимо. Опасно ли е това? 

Какво може да бъде? 

– Не знам дали е сериозно, но сме длъжни да проверим 

и да го изследваме. Давай му тези капки и след две 

седмици пак ще го прегледам – сериозно се разпореди 

Филип. 

– Добре. Ще се справя... – затрудни се Яна, но после се 

насочи към повода за посещението: – Аз исках да те 

поканя на рождения си ден. Елена и другите ми приятелки 

много държат да отпразнувам моя тридесет и трети рожден 

ден и ... 

Филип я прекъсна рязко, показвайки ѝ с леко небрежна 

усмивка, че всичко знае, беше предугадил ситуацията, 

беше инсценирал тази среща. 

– Ще дойда, разбира се, въобще не си се съмнявала, 

нали? Там съм и смятам, че трябва да се отбележи този 

твой специален ден. Особено сега, когато си натоварена и с 

друга мисия – новото семейство. Ще ти помагам във 

всичко, обещал съм ти. Те са ми важни хора, ти също вече 

си ми важна! Аз съм на твоите заповеди! Каквото 

благоволиш, това ще стане. С радост ще присъствам! 

– Благодаря. Много съм впечатлена! Не го възприемай 

като заповед!... Ела с настроение!... Ще се подготвя! Ще 

бъдем в моя дом – подаде му поканата с адреса и 

продължи, – там ми е най-приятно и на другите им 

харесва, така че ще празнуваме в домашна атмосфера. 

Нали нямаш нищо против? 

– Аз? Да имам нещо против? Никога! С най-голямо 

удоволствие бих искал да науча още нещо за теб, съдейки 

по дома ти! 
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Този интерес подразни Яна. Затова направи една 

учудена гримаса. Тя не обичаше да ѝ се ровят в личния ѝ 

живот. Имаше самочувствието, че е интересна, все пак 

беше художник, успяваше да впечатли хората около себе 

си не само с думите и разсъжденията си, но и с 

творчеството си. Стоян също се заплени от дома ѝ, пожела 

да ѝ гостува често. Приятелките ѝ харесваха уюта, но и 

артистичните провокации, вложени във всяка мебел. Яна 

се радваше, когато ѝ споделяха очарованието от вида на 

дома ѝ, но сега се почувства застрашена. Точно този човек 

я плашеше почти с всичко. На вид – мил и привлекателен, 

но погледът му сякаш проникваше дълбоко в същността ѝ 

и успяваше да измъкне всяка тайна. За него като че всичко 

беше ясно, можеше да го дефинира и организира със 

спокойствието на човек с достатъчен житейски опит. За 

Яна информацията за него беше под съмнение, нищо 

конкретно и сигурно нямаше там, не знаеше какво да 

очаква и кое е от значение. Мистериите я напрягаха до 

краен предел, мразеше ги, а искаше вече като пораснал 

човек да притежава завидна уравновесеност и увереност. 

– Ти знаеш всичко за мен, така ми се струва! – прониза 

го Яна с уличаващ поглед. 

– Така изглежда, но всъщност сме само в началото на 

познанството си, има много още – самоуверено заяви 

лекарят. 

– А това да го възприемам ли като заплаха? 

– Никога! Мисля, че трябва да го считаш за неизбежно 

благоприятна развръзка! 

– „Неизбежно“ звучи тиранично! 

– Не – прогнозируемо! Различно е! 

Яна разбра, че разговорът трябва да приключи, така 

можеха дълго да спорят, да размахват словесни шпаги и 
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после пак да връщат всичко отначало. Но тя имаше нужда 

от почивка, такива сблъсъци я натоварваха. Радостното в 

случая беше, че тя изпълни дълга си, покани най-

официално другия важен свидетел на бракосъчетанието. 

Каквото той искаше, получи го. Сега следващата цел беше 

тя да подготви своето парти, на което разчиташе да скрепи 

силната връзка между съпрузите и да помогне приятните 

емоции да продължат и след заветното „да“. 

 

 

* 

 

Яна скри картината в спалнята. Опря я до леглото с 

лице към стената. Горкото платно изглеждаше твърде 

наказано от създателя си. Много гняв, безсилие и 

колебание беше събрало там и плашеше с вида си. 

Художничката не харесваше творението си, можеше още 

шансове за живот да му даде, но по-скоро се надяваше да 

поеме лесния път към боклука. Грозните и ненужните 

неща облекчават бързо притежателите си, когато внезапно 

изчезнат от очите им. Търсенето на начин да се съхрани 

нещо за следваща употреба винаги изисква повече 

въображение, физическо усилие и съсредоточаване. 

Съответно носи голяма доза риск да не се случи нищо 

целесъобразно и красиво. Може да се окаже глупаво и да 

загуби много безценно време. А времето е безмилостно 

необратимо, втори шанс не предоставя на никого.Не 

трябваше никой да вижда тези прояви на умопомрачение, 

щяха да я помислят за психопат. Приятелките ѝ бяха 

изпълнени с топли чувства към света и нея самата, но 

бездните, които разкриваше картината, можеха да вледенят 

и човек с твърда психика. 



129 

Котето също трябваше да се оттегли в спалнята, където 

нямаше да го тормозят глъчката и жадните за допир ръце. 

Наистина Тити забави малко реакциите си в последно 

време. Може би страдаше, взимаше си капките в млякото, 

но ефектът не беше значителен. Добре щеше да му бъде на 

тишина в стаята. Там можеше свободно да се движи. 

Така теренът за празника беше подготвен. Сега можеше 

да се случи всичко по план. 

Елена и Петър дойдоха първи, за да помагат, но вече 

тежката работа беше отхвърлена, менюто изготвено и 

сготвено, подредбата идеална. Имаше време и за 

предварителен разговор. 

– Видя ли кашер храната? Шоколадите, маслините, 

хлябът са кашер. Всичко за теб, най-доброто! – Яна насочи 

вниманието на приятелката си, а после и на Петър: – За теб 

също има халал меса, означила съм ги с табели. Поръчала 

съм ги, не съм готвила нищо, всичко е според правилата. 

Ще ви харесат. И да знаете, че много ви обичам! 

– Много си мила и толкова компетентна. Не сме 

сбъркали, като те избрахме за кума! – приветства я Петър и 

я прегърна. 

– Ти си великолепна, виж колко се усъвършенстваш, 

това е от възрастта ти, нали? – пошегува се Ели, после 

добави: – Благодаря ти. Ти си истинска приятелка. 

Разчитам на теб! – после прегърна Яна. 

– Аз също много ви ценя и ще се грижа за вас, не се 

тревожете. Вие сте ми най-сладкият ангажимент – 

прегърна ги Яна и реши да им налее от желаното вино. 

Звънецът на вратата иззвъня и тихата размяна на 

сладки чувства беше прекратена. Шумната компания на 

София, Ради, Люба, Стоян, астролога и някакъв непознат 

нахлу в дома на Яна. Започнаха да пеят, да подскачат, да 



130 

викат, без да се изслушват. Стана бъркотия. Целувки, 

пожелания. Бяха се организирали всички да закупят общ 

подарък. Елена трябваше да обясни защо именно този 

предмет бяха избрали. 

– Скъпа госпожице Яна, всички ние много те обичаме. 

Ти си великолепна приятелка, бизнес партньор, жена, 

художник, вдъхновител! Сега навършваш тридесет и три 

години и ние сметнахме, че ти навлизаш в един специален 

етап от живота ти. Той е твърде важен и вероятно ще се 

случат интересни събития! Ти можеш, знаеш и искаш да 

сбъдваш желанията си! Ти си вече във вихъра си. И тъй 

като времето е твое, ти го владееш и си способна да 

решаваш как ще го изживяваш, ние избрахме за теб – това! 

– Ели отвори голямата кутия, която бандата беше донесла 

и извади оттам истинска антика. 

Беше немски стенен часовник Юнгханс с махало. 

Дървен, с красив циферблат и кон, изправен на два крака 

най-отгоре. Беше прекрасен. Яна ахна, толкова красив 

часовник, говорещ за история и изкуство в едно. Други 

старинни предмети нямаше в дома си, този часовник щеше 

да бъде първата ѝ антика.А пожеланията продължиха: 

– И искаме също така да ти пожелаем да прекарваш 

времето си по най-приятния начин, да го изпълваш с 

прелестни спомени, всяка минута да ти носи капка щастие! 

– включи се София. 

– И никога да не закъсняваш за важните си срещи! 

Защото този часовник работи безупречно – делово добави 

Стоян. 

– Всеки път, когато поглеждаш часовника, се сещай за 

нас, защото ние те обичаме и винаги ще ти помагаме дори 

и да не искаш! – поздрави я и Ради. 
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– Бъди развихрена като коня, на теб ти отива да си 

необуздана! Впрегни времето да работи на твоя страна! – и 

Люба я целуна. 

– Навлизаме днес в новата година по китайския 

календар, тя ще бъде на жълтото куче. Всички планове ще 

се осъществяват и нови връзки ще се създават. Пожелавам 

ти хармония в личния живот и появата на точния човек! – 

астрологът се произнесе отново самоуверено, сякаш 

пророкувайки бъдещето. 

– И ако той въпреки това не се появи, ние – твоите 

приятелки ще ти помогнем! – заяви рязко София и се 

засмя. 

– Да, разбира се! На вас се надявам, аз какво ще правя 

без вашата помощ? Но, моля ви само да не се чувствате 

твърде заангажирани с намирането на голямата ми любов, 

че сватосването е вредна традиция, често дава лоши 

резултати!... – развесели се и Яна, а после вдигна чашата за 

наздравица. 

Петър също ѝ прошушна нещо в ухото и Яна се засмя. 

Благодари му за милите думи, трогната беше от 

приятелите си. Убеди се, че не трябва да съжалява за 

решението си да празнува рождения ден.  

Антиката намери своето място на стената. Една от 

картините ѝ се оттегли достойно, за да заеме мястото ѝ 

този уникален часовник. Всички го гледаха и обсъждаха. 

Наистина беше впечатляващ. 

– Трябва да ти представя този човек! – доближи се 

София до рожденичката. – Това е моят инструктор по йога 

– Теодор! Запознайте се, много държа на това! 

– Приятно ми е – отговори инструкторът. 

– На мен също, София винаги ме запознава с 

невероятно симпатични хора, трябва да ѝ благодаря 
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искрено! И вероятно не е имала никакви преднамерени 

мисли – отвърна иронично Яна, след като погледна 

укорително приятелката си. 

– Моля!? Знаеш, че трябва да се грижа за социалните ти 

контакти, особено през тази година, нали чу?! Подходяща 

е за връзки, така че общувай Яна! Не ме гледай 

обвинително! – шеговито обясни филоложката. 

– Така е – отвърна Яна, после се прилепи към новия си 

познат и го дръпна настрани, заговорничейки, – няма да ѝ 

се сърдиш, тя си мисли, че ми е длъжна, но всъщност не е. 

Надявам се и ти да не ѝ се сърдиш за тези игрички на 

запознанства.Няма лоши намерения и аз няма да 

злоупотребявам с теб. 

– Никой не може да злоупотребява с мен, нито пък аз 

злоупотребявам с хората. Така че не се притеснявай, няма 

неудобство в тази ситуация. Софи ми е разказвала за теб, 

струва ми се даже, че те познавам отдавна. За мен не се 

тревожи! Но ти си важната днес и ако не ти е приятно да 

говориш с непознати, не го прави. Ти определяш всичко – 

инструкторът ѝ говореше бавно и убедително, направо я 

хипнотизира. 

Яна хареса най-много последните думи, тя обичаше да 

води. Впечатли се. Тук София беше попаднала на точния 

човек. Спокоен, уравновесен, сериозен и даващ пълни 

правомощия на събеседника си. Говорейки бавно, 

увличаше слушателката си и успяваше да създаде доверие 

у нея.  

– Да, благодаря ти. А Софи как те принуди да дойдеш? 

Беше ли твърде настойчива, така че да те отегчи до смърт и 

да не можеш да ѝ откажеш? С мен често постъпва така – 

провокативно се обърна Яна към Теодор. 
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– Не, ние със Софи се разбираме с две думи. Тя е 

твърде благоразумна и с чувство за хумор, за да е 

настъпателна и скучна... Каза ми, че би искала да ме 

запознае с приятна личност, вдъхновяваща. После ме 

помоли да не ѝ задавам никакви въпроси... Предупреди ме, 

че отиваме на рожден ден... Не се поинтересувах защо 

отиваме там и има ли някакъв заговор. Но трябва да 

отбележа, че съм изненадан от очарованието ти, дома ти, 

думите ти! Харесва ми да бъда тук! – съвсем лека усмивка 

се появи на спокойното лице на инструктора. 

Яна хареса сдържаната усмивка и най-вече бавното 

темпо на речта му. Говорът му приличаше на медитация 

или антистрес терапия. Впечатли се, пожела да научи още 

нещо за този нов човек в компанията: 

– Какво ти харесва тук в дома ми?  

– Преди всичко детайлите. Има символика. Всяко нещо 

си е на мястото. Картините се допълват една друга. 

Първата, до вратата, е най-малката, но с най-ярките 

цветове, тя те посреща при влизане и е нещо като поздрав. 

Втората до нея е в пастелни тонове, но в същата гама и с 

по-едри фигури, тя те въвежда в дома, третата е центърът – 

вероятно тя носи пълния замисъл на композицията, 

хипнотизира те и те кара да останеш по-дълго тук. 

Четвъртата и петата подкрепят и допълват, така че да 

завършат докрай идеята. 

Кръглите предмети – огледалото и табуретките 

смекчават погледа. Тази дневна се превръща с тях в 

приятно място за релакс. Стаята буди интерес, но създава 

комфорт и лекота. Справила си се добре, като истинска 

художничка! 

– Много добро обяснение, смаяна съм. Следващия път, 

като декорирам, ще те повикам да ми дадеш съвет за 
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внушенията – окуражи го Яна и го покани към храната: – 

Заповядай, днес съм предвидила голямо разнообразие! За 

всички вкусове! Но дали ще уцеля твоя, да видим? 

– Не се притеснявай, аз почти нищо от тези храни не 

ям. Но това въобще не е проблем. Храната е важна, но има 

и по-важни неща, като хубавата компания! 

– Нима нищо няма да опиташ?! Колко жалко!... 

Сподели ми обаче с какво се храниш? Трябва да знам за 

следващото парти... – полюбопитства Яна, съдейки от 

опита си, беше установила, че повечето информация 

никога не е излишна. 

– Суперхраните са ми любими – чия, киноа, годжи 

бери, мед, нар, риба, ядки, плодове. А виното ти е 

прекрасно, така че не се притеснявай, всичко е наред! – 

Теодор реши да не разочарова домакинята със своите 

хранителни навици.  

– Слава богу, имам плодове! Няма да останеш гладен! 

За следващия път ще се специализирам и със 

суперхраните. Бавно ще се науча на всичко. Може даже да 

ми помогнеш с рецепти, искаш ли да ме научиш? Аз съм 

добра ученичка, бързо разбирам новите неща, само да ми 

се обяснят веднъж! – Яна внезапно прояви интерес и реши 

да действа напряко. 

– С най-голямо удоволствие. Кога започваме? – блесна 

погледът на инструктора, пое леко провокацията на 

домакинята. 

– Още утре! Защо не? 

– Дадено, къде ще се видим?... Аз бих могъл да 

приготвя продуктите, а може и заедно да напазаруваме, ако 

представлява за теб интерес?... А може и да дойдеш със 

Софи на практиката по йога, а после ще се заемем с 

вечерята, звучи ли добре? 
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– За мен ще бъде много интересно. Добре. Хайде така 

да се уговорим – първо йога, после пазаруване, накрая 

нещо вкусно! Дано да е вкусно, че здравословното винаги 

е гнусно! – Яна все пак реши да се издаде, че не е твърде 

информирана по тези въпроси, въпреки големия ѝ интерес. 

– Няма да е гнусно, аз ще ти покажа как се прави, има 

си хитринки! Наздраве! 

Партито започна добре, звукът на музиката също се 

увеличи, ритъмът – също. Така че вече можеше и да се 

танцува. 

Пристигна нов гост. Филип се появи последен. Беше 

пропуснал първите тостове, шеги и подаръците, някак си 

бързо трябваше да се въведе в обстановката. Той не беше 

притеснен, както винаги се включваше адекватно в 

компанията и печелеше лесно предимство. За всичко си 

имаше обяснение и извинение. Яна го покани приветливо, 

след като отвори вратата: 

– Най-после, мислех, че няма да дойдеш! Чудех се къде 

ли си заминал сега? В кой континент си въобще? – реши 

леко да го упрекне. 

– Съжалявам, ако съм те притеснил със закъснението, 

но нали знаеш, имам спешни случаи понякога!... Честит 

рожден ден! – прегърна я и я целуна по бузата. – Желая ти 

дълга поредица от приятни събития, но всяко едно от тях 

да ти носи вдъхновение и любов. Теб лесно човек може да 

те обича и ти си обичаща, така че всичко е възможно! 

– Благодаря ти! Много си мил! – леко се притесни Яна, 

както всеки път, когато говореше с Филип. 

– Това е за теб! Надявам се да ти хареса! Намерих го в 

Истанбул и когато го видях, реших, че това трябва да бъде 

твое!  
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Той подаде кутийка, опакована в седефена хартия и 

дантелена панделка. Зачака, Яна дълго разопаковаше 

кутийката. Внимаваше да не изпусне нещо. След минути 

борба тя успя да я отвори и се изненада. Вътре имаше 

необработен естествен камък – тюркоаз. Беше голям – 

около една шепа и от него можеше да се изработи цяла 

статуя. Веднага ѝ заработи въображението, какво ли 

можеше да се получи от грубия материал? 

– Аз вярвам, че ти ще му придадеш най-красивата 

форма. Знам, че обичаш да работиш с този камък! – 

лекарят реши да продължи, тъй като тя все още беше 

безсловесна. 

– Много съм впечатлена. Невероятно, толкова голям не 

бях виждала! Уникална находка, обещавам, че ще се 

постарая да измисля нещо различно и много красиво! 

 Благодаря ти! 

 Яна го въведе в дневната. Представи го на всички, а 

той се усмихваше приятелски. Но всъщност беше по-

заинтересован от дома. Стори му се просторен и уютен. 

Искаше да разглежда и започна бавно. Картините, 

висулките, полилея, дивана, възглавниците. Гледаше и 

докосваше. Яна го следваше. Като една гостоприемна 

домакиня, беше длъжна да обясни произхода на всичко 

тук. Защо е използвала червено, защо различни парчета 

плат са съшити? Защо вратата е изрисувана, защо 

пердетата са на стената, а не на прозореца? Защо тези 

съдове и прибори използва? Той питаше, тя отговаряше. 

Беше изчерпателна и многословна. 

 После Яна му показа масата с храната. Време беше 

той да сподели нещо за себе си. Какви ще са неговите 

предпочитани, защо? Даде му избор и чакаше да види 

какво ще хареса. Любопитството я изяждаше, искаше да 
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разбере най-накрая неговите вкусове и съответно – 

религиозната му принадлежност, само той беше все още 

мистерия. Но той не бързаше, оглеждаше всичко с интерес 

и питаше. Как е попаднала тук тази храна, кой я е 

приготвил, чия е идеята? Яна разказваше, изчакваше го, 

подканяше го. Но той не се изкуши от нищо, прие само 

виното. Загадката продължаваше. 

– Наздраве! За твое здраве! Благодаря ти, че ме 

покани, беше твърде мило от твоя страна! – учтиво се 

отнесе лекарят, а после се насочи към часовника на 

стената: - Това е немски часовник Юнгханс! Уникален е, 

откъде го имаш? 

– Току-що ми го подариха приятелите! Антика! И аз 

го харесвам! 

– Когато бях на обучение в Германия, го забелязах 

при моя ментор. Той държеше на точността и всеки ден 

насочваше погледите ни към часовника, като казваше, че 

всяка секунда е важна, всяка минута е живот. Забавим ли 

се, можем да стигнем до фатален край. Сега, като го видях 

на стената, веднага се сетих за внушенията, които искаше 

този човек да предизвика у нас. Колко е безценно времето 

и с колко смисъл може да се изпълни.  

– Послуша ли го? Цениш ли си времето? – отново се 

поинтересува Яна. 

– Старая се, но понякога го губя. 

– Кога? 

– Когато водя безсмислени разговори. 

– Като този сега ли? – стресна се Яна. 

– Не! Категорично не! – Филип забеляза 

озадачението ѝ. – С теб всичко е осмислено. 
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– Имаш предвид, че ти е забавно да говориш с мен 

или че темите са предвидими и инсценирани? – Яна 

отправи поредната провокация. 

– О! Как само се изрази! Направо ме порази! – той 

се обърна към нея, сякаш тя му беше нанесла жесток удар. 

– Ти това ли наричаш „осмислено“? Не, не е това! Грешно 

ме разбираш! Или пък аз не се изразих точно?... Ще ти го 

обясня! „Осмислено“ означава, че е твърде приятно, 

достатъчно вдъхновяващо и прекалено изкушаващо! Сега 

по-ясно ли е? 

– Не! Сега трябва да те попитам: С какво те 

забавлявам, вдъхновявам и изкушавам? – запита Яна с 

типично за децата нетърпение и твърдоглавие. 

– А-а-а! Прекаляваш! – засмя се Филип. – Тук вече 

разговорът ни напусна сферата на нормалното общуване, 

отиваме на следващо ниво, което не е подходящо за това 

време и място. Ще трябва пак да обсъдим тази тема, но 

някой друг път.  

Яна погледна събеседника си, той също я гледаше 

съсредоточено. После и двамата бавно се обърнаха към 

часовника. Замислиха се, имаше нещо недоизказано, 

винаги оставаше нещо мътно между тях. Тя питаща, той 

загадъчен. Тя недоверчива, той озадачаващ. Непознати, но 

интересуващи се един от друг. 

– А пациентът ми къде е? – Филип смени темата за 

разговор. 

 – В спалнята – бързо отговори Яна, като се молеше 

да не иска да го види, все пак спалнята беше нейното тайно 

скривалище. 

– Искам да го видя, може ли? 

Цялото същество на Яна крещеше „Не”, но нямаше 

как да произнесе тези думи. Всички гости бяха послушни и 
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се съобразяваха с позволената територия за партито. А той 

си позволяваше да надниква извън рамките. Отново 

нарушаваше правилата, винаги беше извън порядките и 

предвидимото. Появяваше се ненадейно, после 

проникваше навсякъде, където други не бяха допускани. И 

това се случваше най-непринудено, някак си между 

другото. Реши да опонира: 

– Ами той спи най-вероятно, нека да не го 

тревожим! Моля те! – опита се да се измъкне от 

неудобната ситуация. 

– По-добре да го видя, за да знам дали да му пускам 

изследвания –убедително ѝ отговори той, като ѝ показа, че 

всяко неудобство е смешно, когато става дума за здравето. 

– Добре, ела, ама тихо, да не го стреснем! 

Яна го заведе до стаята, отвори внимателно вратата, 

очаквайки котаракът да се появи ненадейно отнякъде. 

Влязоха вътре и докторът затвори след себе си. Нямаше го 

Тити, наложи се стопанката му да го повика. И той с бавни 

стъпчици дойде изпод леглото.  

– Ела, Тити! Не се страхувай! Ела да те видим! – 

заговори му Яна и го прегърна. 

– Дай сега аз да те видя, разбойнико! – Филип ѝ го 

отне от ръцете ѝ и му пипна коремчето, после добави: – 

Още е твърдичко, има болки, доведи го утре. 

– Утре няма да мога, че съм доста заета, но 

вдругиден ще бъдем при теб – припряно отговори Яна и 

тръгна да напуска стаята. 

– Ти имаш нова картина. Да я погледна ли? – 

докторът хвана обърнатото платно към стената и го 

обърна, преди Яна да успее да го спре. 
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– Не, тя не е нова, тя е някакъв опит!... Остави я, не 

е за гледане, моля те! – побърза да му я отнеме, стресната 

от ефекта, който би извикала злокобната картина. 

Вече беше късно, Филип я гледаше съсредоточено с 

интерес, беше впечатлен и не искаше да ѝ я дава. Но Яна 

беше рязка, така че той се подчини на нейно разпореждане. 

–Чакай, черна е!... – опита се да коментира лекарят. 

– Идеята е интересна, но защо толкова мрак, в лошо 

настроение ли си била? 

Колко бързо я разкри. Картината говореше ясно за 

създателя си. Филип я разтълкува твърде бързо. Отново 

беше с една крачка пред Яна. Тя не знаеше много за него, а 

той знаеше дори за терзанията ѝ.  

– А минарето и свещникът са свързани с религиите 

вероятно? Питаш се как ще се обединят и двете?... Петър и 

Елена са заедно и го показват ясно... Възможно е, само 

отвори очите си! Ето и днес ти си приготвила на масата 

една смесица от религиозни обичаи, приела си фактите и 

си се съобразила с тях. 

– Това е просто една картина, по-скоро –неуспешен 

опит, недей да я анализираш, няма нищо общо със 

ситуацията! – Яна се почувства изобличена и гола. 

– Защо се плашиш да говориш за това? Какво 

странно има в различността – една общност, шарен свят, 

взаимодействие и никой никому не пречи, напротив – 

всеки всекиго допълва. 

– Чакай малко, усещам, че се държиш обвинително! 

Аз нямам против никакви различия между хората. 

Преживях един момент на изненада, тъй като не знаех кой 

кой е на сватбата. Повтарям: преживях го! Приела съм 

всички новини подобаващо, но имаше момент, в който не 

знаех къде съм попаднала. Това е! А картината е един 
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опит, нищо повече! Не съм се изплашила от нищо и не съм 

противник на многообразието в света на хората, напротив 

те ги правят забележителни! Сега може ли да прекратим 

този разговор, много дълбок стана! – вече с истинско 

раздразнение отговори Яна и се насочи към вратата. 

– А пък аз не искам да се чувстваш изтерзана и да 

живееш в съмнения – на излизане ѝ каза Филип. 

Оставиха котето да си почива и се присъединиха 

към гостите, които ги гледаха леко обвинително и 

въпросително, заради забавянето си в другата стая. 

– Как си? – попита я новият ѝ познат – 

инструкторът по йога, след като я забеляза възмутена. 

– Всичко е наред! – безизразно отговори Яна. 

– Много напрежение си насъбрала, трябва да се 

лишиш от него!... Съветвам те бързо да го направиш!... И 

аз мога да ти помогна – увери я Теодор. 

– Ще се радвам, ако успееш! Оставям се в твоите 

ръце – прозвуча като обещание, но Яна не знаеше какво 

иска. 

Цяла вечер избягваше Филип, не искаше да ѝ прави 

повече дисекция на намеренията и заблужденията, 

трябваше ѝ повече спокойствие, затова се залепи до 

Теодор и така показа на лекаря категоричното си решение 

да не се тревожи със сложни теми. 

Филип го разбра, не ѝ досаждаше. Говореше си 

повече с Петър и Елена. А след тортата с числото тридесет 

и три побърза да си тръгне, да не натоварва домакинята с 

присъствието си. Виждаше, че тя е леко изнервена. 

Харесваше да вижда огъня, който изригва от цялото ѝ 

същество в моменти на гняв, но не искаше да бъде той 

злият причинител за него. Огънят е бедствие. 
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* 

 

В магазина Яна и Елена рисуваха картини на 

катедралата „Свети Александър Невски” и руската църква. 

Даваха си съвети една на друга, така че да се получат 

наистина великолепни и желани от туристите в града.  

– Нищо ни ми казваш за подаръка на Филип! – 

смени темата Елена. 

– Голям необработен тюркоаз, много е хубав! И 

най-вече ми дава свобода да мисля в какво да го превърна! 

Добра идея, нали? – равнодушно обясни Яна, спомняйки 

си за изпитаното неудобство снощи. 

– Май не си впечатлена много?  

– Прекрасен подарък, но този човек непрестанно ме 

озадачава! Как се вмъкна хитро при Тити, в моите покои?  

– Пред лекар и свещеник тайни не може да имаш! 

– Да, така е...И затова всичко му е позволено... 

Хубаво оправдание! Лекар! А всъщност кой е той? Аз 

нищо не знам за него! – Яна изсумтя обидено. 

– Стига! Свестен човек е! Стига си го мислила, той 

вече ни е като роднина и ти си ни роднина! Ние сме като 

семейство! Това, което забелязвам, е че той е твърде 

общителен, няма задръжки, предразсъдъци! Ако го 

погледнеш от тази страна, ще се успокоиш и няма да му се 

дразниш толкова. Човек, непознаващ граници. Пътувал е 

много, учил е къде ли не, продължава да пътува и да учи 

навсякъде из света. Любознателен е, не е любопитен, не те 

изследва като пациент. Той те уважава. Не усещаш ли, че 

интересът му към теб не е нездрав! И няма користни цели. 

Можеш да му вярваш. Ако го послушаш, ще разбереш, че е 

добронамерен към всички. Но ти сигурно не го слушаш 

внимателно. Гледаш да си пазиш територията и смяташ, че 
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може да те излъже. Но той е различен, над съмненията и 

преднамереността на другите. Опитай се да го разбереш, 

ще видиш! 

– От твоята гледна точка така изглежда, ама в мен 

създава само смут! 

– Ти не питаш. Поинтересувай се от него и ще го 

опознаеш. Той е открит за всякакви теми, просто търси! 

–А можеш ли да ме осветлиш по темата за 

шпионите. Защо са обвинили бащата на Петър? 

– Искал е често да пътува до Истанбул, но това 

преди 1989г. е било недопустимо, заради политическата 

система. Сестра му е живеела там, искал е често да я 

посещава, а това е подразнило властта. 

– А тя защо е живеела там? 

– Решили са заедно с бащата на Филип да приемат 

предложението за работа в една престижна болница. Те са 

завършили медицина в България, но след това са ги 

поканили да работят там. Това също е било недопустимо и 

семейството е било под особено наблюдение, заради това 

своенравие. 

– После как се разрешават събитията? 

– При смяната на управлението и системата. 

Получават двойно гражданство и вече могат да пътуват 

спокойно. 

– А за имената? Защо Петър и Филип имат 

български имена? 

– И родителите им имат български имена. Харесват 

си ги. Вероятно не са искали да си ги променят. Ама аз не 

знам всички подробности, ако искаш поинтересувай се 

следващия път целенасочено и получи информация от 

първа ръка. Който търси, намира. 
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– Не, няма да търся нищо. Днес съм на йога! – 

смени темата Яна. 

– Невероятно колко бързо се случват някои 

неща?!Значи новият човек те заплени за няколко часа, а 

кумът ни все още ти е загадка? Не си справедлива! – 

произнесе се рязко Елена. 

– Не знам, но йога инструкторът ми действа 

релаксиращо! Не ме кара да дебна като хрътка! – обясни 

просто реакциите си Яна. 

– Което не би трябвало много да те радва, защото 

скоро може и да ти омръзне тази предвидимост. Знам те, 

ще изгубиш бързо интерес ако няма конфликт и развитие! 

– Ще видим, каквото дойде! Нали трябва да съм 

отворена за нови връзки и приятелства, нали такова беше 

значението на тази година! Следвам астролозите... – 

подходи иронично Яна. 

– Следвай своите желания, питай и другите, и себе 

си! Стига си се блъскала в стени, намери истината. Ти не 

си скучна, куха и суха. Ти обичаш бурните емоции, ти си 

вихър, не бягай от себе си. Където и да се луташ, пак при 

себе си ще се върнеш... – почти ѝ се скара приятелката. – 

Релаксиращо било! Толкова, че да починеш! – изсмя се 

подигравателно Елена. 

– Я, стига! Остави ме да си се лутам! Не се грижи за 

мен!.. Мисли за медения си месец. Кога заминавате? 

–Има време. Ти ще се справиш сама, нали? Говоря 

за юни? 

– Не се грижи за това! Всичко ще бъде наред, ще 

извикам Люба, ако имам проблеми, тя ще се отзове! 

– Радвам се.  

– Много ми беше приятно да си побъбрим, но ще 

трябва да се приготвям за вечерните си приключения. Ще 
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ме извиниш днес, нали? Ще трябва да си приготвя екип и 

постелка. Ще тръгвам, ти ще довършиш, нали? – засуети се 

Яна, очаквайки нещо различно тази вечер. 

– Не се притеснявай, забавлявай се, но в разумни 

граници, нали? 

 

 

* 

 

Срещна се със София пред залата за йога практика. 

И двете бяха облечени спортно, весели, одухотворени.  

Софи отдавна имаше опит с този тип упражнения и 

проявяваше завидно постоянство. Съответно винаги беше 

в добро състояние на духа. Без излишни изблици на 

емоции, без терзания. Според нея доброто стечение на 

нещата зависеше единствено от подхода на човека към тях. 

Затова тя подхождаше твърде разумно и успяваше да 

извлече позитивното от всяка негативна ситуация. Старите 

хора казваха: „Всяко зло за добро”, а Софи: „ Нека го 

възприемем от веселата му страна”. Често говореше и за 

„отърсване”. Когато нещо я притесняваше, тя се 

„отърсваше” от напрежението чрез различни техники. 

Дишане – дълбоко, тристепенно, медитация в неподвижно 

положение, слушайки специална музика, усукване на 

тялото, изричане на слова, които да я настроят на друга 

честота. Отстрани изглеждаше като лудост, но тя се 

чувстваше наистина добре и ѝ личеше. Никоя от 

приятелките ѝ не я подкрепяше в увлеченията ѝ по 

източните практики, но не ѝ пречеше или упрекваше. 

Единствено от време на време можеше да получи някакви 

леки подигравателни забележки, но това тя го 

възприемаше в реда на нещата. Знаеше, че чуждият поглед 
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винаги показва само част от истината. Останалото се 

криеше дълбоко в личното усещане, а тя се усещаше силна, 

когато изпълняваше поредицата от упражнения за ума и 

тялото. 

Сега и Яна щеше да пробва нещо ново. Знаеше 

какво я очаква, щеше явно да се поизпоти. Не беше в добра 

физическа форма, така че нямаше да блесне в групата. Но 

беше готова за експерименти.  

– Много се радвам, че дойде. За мен ще бъде 

изключително приятно да тренирам с теб. С приятелки е 

по-забавно. Но няма да говорим по време на практиката. 

Гледаш и изпълняваш – София подходи организаторски. 

– Няма да преча на никого. Ще бъда изрядна 

ученичка. Не съм гъвкава и никога не съм тренирала нищо, 

така сигурно ще ми е трудно, но ще се старая. 

– Ще впечатлиш Теди, уверявам те. Ама ти вече го 

познаваш, мисля. Така че имаш точно определени 

очаквания. 

– Очакванията ми са да се наслаждавам. После с 

него ще готвим със суперхрани, обещал ми е. 

– Я виж ти, не знаех, че сте толкова напреднали в 

отношенията. И кога се развиха нещата чак дотам? – Софи 

се сепна в изненадата си. 

– Скоро, след като се запознахме. Заговорихме се и 

аз му предложих да ме научи да готвя здравословно. Ти си 

му говорила за мен, така че беше лесно да го убедя! – 

изсмя се доволно Яна. 

– А иначе се противиш на нагласените срещи и 

запознанства! Пък сега се разбърза!? Какво се случва? 

Винаги съм ти се чудила как толкова бързо взимаш някои 

решения? Срещаш го, виждаш го, не го познаваш добре, но 

усещаш настроенията му и вкусовете му и после... 
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– Нямам нужда от дълги обмисляния, то си 

проличава от самото начало. Но ти също беше така със 

Стоян! Не смяташ ли, че и вашите отношения се развиха 

някак си внезапно? Кой би предположил, че толкова скоро 

ще станете двойка? 

– Права си. Това беше твърде изненадващо и за мен. 

Но сега виждам, че съм имала основание да го харесам. 

Той е прекрасен. Разумен и едновременно с това 

очарователен! Отношенията ни преминаха вече на друго 

ниво. Аз живея при него, знаеш ли? 

– Моля?! – извика Яна изумена. – И не си ми 

споделила?! Как така му се довери толкова бързо?!  

– Нали ти казах, случи се. Искам да видя, смятам, че 

си заслужава – лека замечтана усмивка се появи на лицето 

на Софи, но бързо излезе от състоянието си, защото 

трябваше да влизат. 

– Хайде, чакат ни, виж, всички са се събрали! А със 

Стоян, знаеш, винаги бъди предпазлива! – прошушна леко 

Яна. 

Практиката започна. Много дишане. Всяко 

прешленче, ставичка и кокалче се размърда. Бавно, без 

напън, освобождавайки лошата енергия, натрупала се в 

тялото. И пак дишане, отпускане, стягане, горе, долу. 

Накрая медитация, музика и покой. 

Яна се почувства наистина освежена, бодра, но леко 

уморена. Гърбът я заболя, но беше болка от движение. 

Поносимо и стимулиращо. Хареса ѝ практиката. Реши, че 

ще се занимава сериозно с това. Хареса и инструктора. 

Беше внимателен, ловък и твърде спокоен. Създаваше 

лека, приятна атмосфера в залата с толкова много хора. 

Успяваше да владее аудиторията си, да не изпуска с поглед 

дори най-дребния детайл у всеки. В огледалото пред него 
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се виждаше как се справят другите, понякога правеше 

деликатни забележки, така че всеки да се почувства 

подкрепен. И Яна получи забележка. Като новак в групата 

си го заслужаваше, тя не беше твърде старателна. Всяко 

болезнено движение носеше умора и личеше, че не е 

изпълнено по правилата. Не биваше да си спестява усилия, 

трябваше да гони своя „учител”, за да се усъвършенства.  

След репликата „Намасте” практиката приключи. 

Бавно се насочиха хората към изхода. Всички се 

разотидоха, София също имаше среща и се раздели с 

приятелката си. Яна се приготви и после остана да изчака 

своя нов познат, за да довършат подобаващо вечерта. 

– Как беше? – попита я Теодор, когато я доближи. 

– Ами, как да ти кажа... – заувърта Яна, – не се 

справям добре, както видя! Така че мога да отбележа, че е 

трудно. Но затова пък смятам да се стегна и да работя над 

стойката си и гъвкавостта си. Имам нужда от време и ще 

напредна, за да не правя лошо впечатление в залата. 

– Не правиш лошо впечатление. Опитваш се, това е 

похвално. Ще се справиш, ще ти помогна, не се 

притеснявай! – окуражи я инструкторът. 

– Благодаря ти. С йога не съм се занимавала, така че 

ще имам нужда от подкрепа... А сега накъде сме? 

– Ще изберем продуктите, после сме в твоята 

кухня! – жизнерадостно обяви Теди. 

Влязоха в малко магазинче близо до залата. Купиха 

изобилие от непознати за Яна продукти. Тя направо се 

втрещи какви чудеса продават. Никога преди не беше 

забелязвала някои от плодовете и зеленчуците. Само 

формата им беше странна, какво да говорим за вкуса им. 

Карамбола, личи, джакфрут, питая, акее, рамбутан, 

броколи романеско. Яна не ги познаваше. Беше 
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заинтригувана от факта, че ще готвят заедно и че ще научи 

нови тайни в кулинарното изкуство. Ценеше хубавата 

храна, не толкова здравословната. Но сега беше изкушена 

от най-вдъхновяващото – новото. То ѝ действаше като 

опиат. Отваряше сетивата ѝ до краен предел. Фокусираше 

се в него сякаш е с жизнено важно значение и определяше 

пътя ѝ напред, дните ѝ, навиците ѝ, емоциите ѝ. Както 

детето се радва на новата играчка, която ще му донесе 

сладко удоволствие, така и тя се радваше на новото си 

приключение с този нов познат. Надяваше се с него да 

попадне на друго място, в нов свят. Нови теми за разговор, 

нов ритъм на деня, нов поток на изживяванията. Може би 

той беше промяната, може би той ще ѝ отвори очите за 

пропуснати детайли в общуването, за нова възможност да 

се промени безумната цикличност в неуспешните ѝ връзки. 

Яна изчисти съзнанието си от минали усещания и 

добре познати аромати, за да се впусне към 

приключението в кухнята. Питаше и опитваше. Помагаше 

и се радваше да пробва новите храни. Всичко беше 

непознато за нея – напитките, сладкишите, супите, чаят. 

Виждаше как се приготвят, Теодор обясняваше подробно 

рецептите с нахут, годжи бери, ядки, чия, киноа, сусам, 

шафран, нар, джинджифил. Но вкусвайки ги разбираше, че 

нямат нищо общо с добре познатите ежедневно 

консумирани съставки. И забрави скучната храна, запомни 

новата, отдаде ѝ нужното внимание, отбеляза 

характеристиките ѝ. Не беше достатъчно сладко или 

солено, но художничката беше впечатлена. Готвачът се 

справи великолепно, беше доста чевръст. Готвеше с ума си 

и сърцето си. Сякаш извършваше свещенодействие. 

Натовари храната с мисъл и значимост. Съумя да изкуши 

своята нова приятелка до краен предел. Говореше бавно и 
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самоуверено, работеше умело, въпреки че не беше на свой 

терен. Тук се усещаше на сигурно. Личеше, че му харесва 

тази кухня. 

Яна се почувства особено. Сякаш беше част от 

някакво тайно братство, за което храната беше свещена. 

Всяка съставка имаше символика и допринасяше за 

крайния вкус на ястието. Опитвайки от нея, можеш да се 

наслаждаваш и да се усещаш като част от нещо важно. 

Някак си не сам.  

Така се чувстваше Яна. Хареса ѝ грижата на някой 

друг за нея. Той я водеше, обясняваше правилата на 

храненето, движенията, дишането. Спомена за баланса на 

всичко около човека. Как се постига и докъде води. Тя 

слушаше, беше внимателна, опитваше се да разбере 

причината за съществуването на тези правила. Хареса ѝ да 

следва някого, да бъде водена. Довери му се и разбра, че е 

много приятно и одухотворяващо да го прави. 

Доверявайки се, получаваше повече и не губеше нищо. 

Нямаше провокации, неясни намеци. Отношенията им 

тръгнаха съвсем естествено. Както е естествено дишането, 

храненето, общуването. Затова когато той предложи да 

остане тази нощ, тя прие съзнателно.  

 

 

* 

 

Закъсняваше за прегледа на Тити. Беше уговорила 

точен час, но вече петнадесет минути изгуби безследно. 

Отново щяха да я гледат упрекващо. Притесни се и 

запъхтяна нахлу във ветеринарната клиника.  

Филип я чакаше в приемната. Беше в добро 

настроение, явно не ѝ се сърдеше за грубото ѝ отношение 
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преди два дена и закъснението ѝ. Покани я учтиво в 

кабинета и започна с манипулациите си над изтерзаното 

коте. Тити не беше нервен, спокойно изтърпя всичко, 

което му причини лекарят. При изпращането докторът ѝ 

обеща: 

– Утре ще ти се обадя, когато излязат 

изследванията. 

– Благодаря ти. Ще съм на линия. Ще бъда в 

магазина, ако трябва да взема някакви лекарства ще ми 

обясниш, за да действам своевременно. Довиждане! 

Тя се обърна и излезе, не изчака неговия отговор. 

Грубо беше от нейна страна, но не ѝ се щеше да започва 

отново дълъг и мъчителен разговор за странични неща. С 

този човек винаги беше трудно общуването. Лесно беше с 

новото ѝ увлечение – Теодор. Посоката, която тя избра, 

беше друга и най-вече разбираема. 

На следващия ден докторът лично дойде в 

магазинчето да поговори с Яна. Тя отново се изненада, че 

идва без предупреждение и че тайният му замисъл е да я 

стресне и притесни, а не уведоми. 

– Здравей, аз реших лично да дойда! – заговори от 

вратата Филип. 

– О, здравей! Можеше да ми се обадиш, да не 

губиш време! – бързо реагира Яна, след като се обърка при 

влизането му. 

– Имам лоши новини за котарака. 

– Какво става с него? – тя стана сериозна. 

– Болен е. 

– Така ли?! – вече много се стресна Яна. 

– Има рак на стомаха... Случва се при възрастните 

котки, но за съжаление няма да му лесно... Няма и на теб 
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да ти е лесно. Ще става все по-зле... – бавно обясни 

лекарят. 

– Ужас! – обзе я страх и запита: – Какво ще правя 

сега? Помогни ми! – тонът ѝ се смени в умоляващ. 

– Аз ти нося лекарства, те ще забавят развитието на 

болестта, но очаквай най-лошото и не се бой! – Филип я 

прегърна, като видя, че очите ѝ се изпълват със сълзи. – 

Срещаш се и с това, когато имаш домашен любимец, 

трябва да знаеш, че рано или късно ще го загубиш. Те 

просто живеят по-кратък живот от нашия. 

– О, Боже! Милото ми съкровище! – разтопи се в 

прегръдката му и поплака тихо. 

Яна се уплаши твърде много. С това не се беше 

сблъсквала и не го очакваше. Сега имаше нужда от някой, 

който да я научи как да приема и раздялата. 

– Колко му остава? 

– Месеци, може би... Не мога да кажа с точност... 

Ще се опитаме да увеличим времето му. Но не е добре за 

него да изпитва болка... В един момент трябва да си готова 

и за приспиване. Да му спестим мъките... Помисли и за 

това. 

– Как ще се справя с това? Аз нищо не знам за 

последните дни на котките. 

– Ще поддържаме връзка. Обаждай ми се при всяка 

промяна в състоянието му. И идвай често на преглед. 

Всяка седмица. 

– Добре. Обещавам. Ще се постарая да помогна на 

котето. 

Филип ѝ подаде лекарствата. Обясни ѝ условията за 

приема им. После реши да си тръгва, тъй като знаеше, че 

тя може би има други ангажименти. Не искаше да ѝ пречи 

и да я разсейва. Но забеляза отчаянието ѝ, затова се върна 
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да ѝ даде някаква надежда, което беше в разрез с правилата 

при общуване лекар-пациент. 

– Ще се справиш. Няма страшно, не се тревожи, 

просто го наблюдавай – опита се да я успокои и хвана 

ръката ѝ силно. 

– Да, да! 

Той излезе. Тя остана сама и си поплака. Вечерта се 

прибра и започна лечението. Но за щастие Тити 

изглеждаше бодър, така че бързо ѝ премина напрежението 

от новините. 

По-късно дойде и Теодор, тя му се оплака. Сподели 

всичката си болка за малкото ѝ съкровище. Но 

инструкторът не възприе проблема като голям, напротив. 

Обясни ѝ, че това е част от нормалното състояние на 

нещата. Няма нищо по-естествено от болестта и смъртта. 

Просто трябва да го приеме подобаващо. 

Яна беше втрещена. Точно такова тълкуване на 

лошата новина не очакваше. Възприе го като грубо 

потъпкване на чувства ѝ. Но по-късно, премисляйки 

ситуацията, осъзна, че Теодор беше прав. Тя трябваше да 

свикне с трагичния факт. И да продължи напред. Имаше 

лекарства, имаше и информация, знаеше какво трябва да 

прави, просто трябваше да вярва в добрия край.  

Тити наистина реагира добре на лекарствата и Яна 

скоро се успокои, затова се насочи отново към новия човек 

в живота ѝ. 

Започна да ходи ежедневно на йога практика. Така 

по-близко щеше да усети партньора си, по-бързо щеше да 

го опознае и да реши дали има той някакво място в живота 

ѝ. Внимателно го наблюдаваше. Анализира поведението 

му. Забеляза,че не се ядосва почти за нищо. Не може да 

излезе от покоя си при никакви обстоятелства. Гневни и 
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досадни хора го наобикаляха, но те оставаха сенки за него. 

Но също така не можеше и истински да се зарадва, 

спонтанността му куцаше. Не реагираше добре на 

изненадите, дори и на приятните. Отбелязваше ги като 

събитие. „Уау“ ефектът не съществуваше при него. Не се 

учудваше, отчайваше или стряскаше. 

Теодор обичаше дома на Яна, харесваше 

обстановката там. Отпускаше се, релаксираше напълно. 

Можеше да проведат заедно и медитация, слушайки 

специалната за това музика. После вечеряха, докато 

обсъждат потока на деня си.  

Яна обаче не се впечатли от неговия дом. Твърде 

скучен, мрачен и твърде подреден. Усети го чужд, не по 

вкуса ѝ. Нямаше картини по стените, пердетата бяха тежки 

и тъмни, нямаше акценти в различни цветове. Тя обичаше 

шареното, което разведряваше и можеше да повлияе на 

настроението. В неговия дом нищо не будеше интерес, 

кафявото и сивото ѝ се сториха твърде неутрални, за да я 

предизвика някаква реакция. Но пък тази празнота я 

караше мислено да променя и добавя нещо, което тя 

смяташе за необходимост. Даваше ѝ своеобразна свобода 

да претворява пространството.Затова понякога си 

позволяваше да му дава артистични предложения за 

интериора. 

– Виж – споделяше Яна някой път с Теодор, - какво 

ще кажеш за възглавнички в други цветове, с бродерия, ще 

стоят прекрасно тук? 

– Не, нямам желание да се затрупвам с вещи. Не ме 

мисли, няма нужда от повече предмети – рязко ѝ 

отговаряше той. 
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– Светлината също трябва да я засилиш, за да се 

открояват мебелите и някои специални ъгълчета! И да 

създадеш повече радост. 

– Добре ми е така. Спокойствието е най-важното, 

светлината дразни и напряга. 

Вследствие на такива разговори, в които той 

категорично заявяваше, че пази територията си и цени 

собствения си комфорт, Яна успяваше да го опознае по-

внимателно и да приеме, че има някои черти в характера, с 

които ще ѝ бъде по-трудно да свикне.  

Неговото обиталище беше далеч от нейния свят на 

хармония и уют. Тя не ходеше често там. По-скоро го 

канеше вкъщи.  

Яна започна да приготвя различни суперястия, 

използвайки здравословните храни, и се радваше на новите 

си способности. Учеше се бързо, наистина беше добра в 

предизвикателствата. Но Теодор не беше силно впечатлен 

от това, приемаше го като твърде нормално. Той имаше 

самочувствието на човек, който знае много, умее да влияе 

и владее другите. Така че той я възприемаше повече като 

свой поддръжник, а не обект на интерес и забележителна 

личност. 

Все пак бяха двойка, трябваше да се учат един от 

друг. Но фактически тя се учеше от него, а той се затвори 

бързо. 

Яна споделяше с него вкусовете си и навиците си. 

Но той по-скоро се опитваше да ги променя, отколкото да 

ги приема. Нито сутрешното кафе със сладки приказки 

споделяше, нито литературните ѝ коментари. Нито бизнес 

идеите ѝ го вълнуваха. Не можа да посети нито веднъж 

магазинчето, в което тя оставяше част от сърцето си 

ежедневно. 
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Котаракът беше за него ненужен предмет в дома. 

Никакво отношение не прояви към него. Някаква бяла 

топка се появяваше то време на време, но най-важното 

беше да не всява смут в никого. 

Ден след ден. Тя го наблюдаваше, а той ставаше все 

по-самовглъбен и не пожела да вникне в чуждия свят. 

Беше ли му скучна, изживяваше ли се за ментор на всички? 

Прие мълчанието за най-мъдрата способност, но това 

отдалечи Яна от него. Тя го видя твърде прикован в себе 

си.  

Почти не излизаха заедно, освен практиката, т.е. 

неговата ангажираност. Развлеченията се загубиха, нямаше 

време за ресторант или парти, театър или кино. Лека-

полека връзката им за един месец бързо се превърна в 

монотонна. Изгуби първоначалния си блясък на новото и 

заприлича на захабена от скучни срещи връзка. 

– Днес дойде в магазина ни един много интересен 

човек!... Осемдесетгодишен старец търсеше подарък за 

съпругата си и избра две шарени възглавнички във 

формата на сърца. Аз се почудих защо. А той ми разказа 

историята на брака си. Когато се ухажвали в младостта си 

рисували сърца в писмата. После тя си ушила рокля на 

сърца и тогава той решил да ѝ предложи брак. Не можах да 

повярвам! Колко сладка история! И сега си правят 

изненади със същата символика! – реши да сподели една 

вечер Яна впечатленията си от деня. 

– Всякакви хора има на тоя свят. Всеки луд с 

номера си – безизразно отговори Теодор. 

Яна очакваше друг отговор, изпълнен с повече 

емоция, но се задоволи и с този. Явно беше дошло времето 

за следващия урок, свързан с приятеля ѝ. Той не се 

впечатляваше от мили жестове. Но този път Яна искаше 
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обяснение. Негативите в техните отношения ѝ се сториха 

твърде много. 

– Ти наричаш това лудост?!  

– Безсмислени усилия, които водят единствено до 

търговски печалби. На такива увлечения разчита пазара в 

световен мащаб. А ако се замислиш, всичко е само суета. 

Дрънкулки, създадени за едно мимолетно изживяване. На 

следващия ден и помен няма да има от него. Тези жестове 

са само подробности, а същината е на друго място. 

– Къде по-точно е съществената част във 

взаимоотношенията между хората? – заинтересува се Яна.  

– В постоянството, уравновесеността, покоя. 

– А страстта къде остана?! 

–Тя заблуждава, тя е временна, после отстъпва 

благосклонно пред целесъобразността. Така че може да се 

пропусне етапа на заблуждение и да се премине към 

прозрение. Какво ще кажеш? 

– Интересуваш ли се от моето мнение? 

– Разбира се. Ти си важна за мен! Не го ли усети 

досега. 

– Ами, честно да ти кажа, май не знам аз какво съм 

за тебе! 

– Имаме някакъв проблем, така ли? 

– Не мога да го определя като какво е, но се 

разминаваме по най-различни въпроси. Аз например ценя 

милите жестове. Затова ти споделих за възрастния човек. 

Неговата реакция и искреност ме развълнува, а ти казваш, 

че всичко това е било излишно. Когато обичаш някого 

някак си несъзнателно правиш поредица от ненужни и 

глупави даже постъпки. Това аз наричам красиво, 

вълнуващо, а ти не го одобряваш. Странно, не вярвах, че 

ще отречеш и любовта. 
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– Не ме разбра. Любовта е навсякъде и тя не се 

нуждае от нашето отричане или приемане. Ние сме любов 

и това е достатъчно. Не са нужни доказателства, намерили 

израз в предмети. 

– Тези предмети изразяват мисъл, съдържат спомен, 

извикват чувство. Има нужда и от тях. Да, те са част от 

външния свят, придатък извън нас, но могат да говорят за 

съкровени трепети и да са символ на нещо скрито дълбоко. 

Един предмет, натоварен с някакво отношение, може да 

промени човек. Ние сме души, но имаме и тяло и сме част 

от огромна вселена, не можем да се затваряме, ние живеем 

и попиваме влияния. Аз се научих на много интересни 

неща от теб, нямаше да се случи това, ако се бях затворила 

във своя вътрешен свят. Не се затваряй и ти. Виж, колко 

красота има около нас, всеки един детайл променя 

настроението ти, деня ти. Ти самият каза, че в дома ми има 

хармония и символика, направи ти впечатление, хареса ти. 

Сега отричаш всичко извън теб. Не може, замисли се, 

недопустимо е. Губим се, даже мисля, че твърде бързо се 

загубихме с теб. 

– Смяташ, че сме се изчерпали един-друг?! – сега 

Теодор се измъкна от самовглъбението си, предусещайки 

конфликт. 

– Ти избяга някъде, не си с мен. Лишаваш ме от 

присъствието си и усещанията си. Аз не те чувствам вече. 

Не сме реални, сякаш сме измислени. Ти в твоя 

синхронизиран свят, а аз с моите очаквания. 

– А ти какво очакваше?– възмутено се отнесе той. 

– Истински живот. Страст, приключение, движение. 

Ние заспахме в собственото си блаженство. Не е това 

моята идея за връзка – рязко отсече Яна и чак се зарадва, 

че така смело го обяви. 
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Яна се учуди на самата себе си. Не се беше питала 

отдавна какво иска. Търси ли любовта, каква е тя? Нямаше 

и особен план за подобно търсене. Любопитството я 

водеше досега, но не беше то най-добрият съветник. А сега 

като произнесе последните думи се усети наясно със 

своите желания. Явно беше изградила вече някаква 

представа за любовта мечтае и какъв човек търси. Беше 

сигурна, че това не е Теодор. Бавното темпо и липсата на 

връзка с реалността я отдалечаваше от този човек. И тя 

знаеше точно защо не иска повече да губи времето си с 

него. Суперхраните не можеха да изградят суперсъстояние 

на духа и супервзаимоотношения. Беше интересно в 

началото, беше ново. Сега изглеждаше измамно просто. До 

болка елементарно, за да породи някаква рефлексия.  

Категоричният ѝ отговор прониза въздуха и 

съзнанието. Теодор разбра мигновено, че това е краят. 

Стана, извини ѝ се и добави: 

– Разбирам те перфектно. Явно времето ни изтече. 

Нашата връзка явно прекъсва тук. Надявам се, че не 

съжаляваш, че бяхме заедно. За мен беше един добър опит. 

– За мен беше отрезвяваща, затова ти благодаря. 

Довиждане! 

Вратата се затвори. И гледайки я, Яна си отдъхна. 

Вдиша и издиша шумно. Олекна ѝ. Усмихна се доволно. 

Усети се много силна. Можеше да управлява живота си 

достойно и го правеше добре. Зарадва се истински, явно 

нещо ѝ тежеше този човек и сега, освобождавайки я от 

присъствието си, я караше да ликува победоносно. 

Почистването на прахта и ненужните вещи доставяше 

удоволствие, но и раздялата със скучните хора беше 

невероятно вдъхновяваща. Зареди се с нови сили. 

Пораснаха ѝ нови крила. Прегърна Тити и затанцуваха 
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заедно. Танц на свободата и надеждата за нещо ново и 

различно. 

– Тити, сладурчо! Пак сме си двамата, ще си 

мъркаме заедно на спокойствие, дано този субект да не те е 

притеснил. Сага ще си бъбрим с теб... – после внезапно се 

сети, че е време за лекарствата на котето. – Между другото 

трябва да изпиеш ето това, хайде, скъпи, трябва да се 

бориш, нали ще си ми опора! 

Галеше Тити и му говореше, отдавна не беше го 

правила, сега можеха да наваксат. После го гушна в 

леглото си и се унесоха постепенно... 

Заспа, без никакви терзания. Сладък сън у дома на 

сигурно... Не беше сънувала отдавна, нещо я притискаше, 

сега се понесе свободно из света. Отначало тичаше и се 

смееше. Дишаше с пълни гърди и преодоляваше 

препятствия. Спъваше се, но отново продължаваше 

напред. Нищо не ѝ пречеше, нищо не можеше да я спре. 

Косите ѝ се развяваха, вятърът я блъскаше, но тя пак се 

смееше. 

След малко вече не усещаше земята изпод краката 

си. Като че ли олекна, превърна се в перце. Понесе се леко 

нагоре. Започна да се издига. Приятно беше да лети. 

Виждаше ясно всичко наоколо, красиво беше, мечта.Сега 

вятърът помагаше и небето беше нейно, толкова синьо, 

опияняващо синьо. 

Пътуваше, носеше се из континенти, почти като 

птица. Не се страхуваше, нямаше да падне, светът беше 

неин. Погледна леко настрани и видя ръцете си, те бяха 

крила. Но бяха странни. Бяха покрити с паунови пера. 

Толкова цветни, толкова ярки. Хипнотизиращи, сякаш я 

гледаха безброй очи. Много очи.  
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Достигна моретата, океаните, захладня. Те носеха 

полъх, в началото приятен, но после стана по-силен. 

Превърна се в буря. Трябваше да се снижи. Изчезнаха 

крилата ѝ. Не остана и едно пауново перо. Тогава се 

уплаши. Щеше да падне във студената вода. Продължи да 

пада, очаквайки гмуркането. Вълните отново я понесоха, 

както всеки път в сънищата ѝ. И вече не можеше да 

устоява на поривите. Тогава отново я хвана една ръка и я 

придърпа на сушата. Беше топло и приятно, а тя гледаше 

онези две очи, които познаваше добре. 

Тити се размърда на леглото и събуди Яна. Тя се 

събуди бодра и отпочинала, твърдо стъпила на земята. 

Радваше се, че не ѝ се налага да лети. Стана да си приготви 

сутрешното кафе, което щеше да изпие със своя верен 

приятел – котарак.Тази сутрин и той беше по-жизнен от 

всякога. След като обиколи насам-натам, се нахрани 

доволно за радост на стопанката си. Така денят можеше да 

започне стремително и с очакване на нещо ново. 

 

 

* 

 

В магазинчето я чакаше Елена и вече беше 

започнала да рисува по глинените съдове, които бяха 

новост. Измислиха нов начин за украса. Рисуваха всякакви 

орнаменти, вплитаха мотиви от литература, религия, 

обичаи. За всеки вкус и повод имаше ваза. Всеки съд се 

превръщаше в уникален и заживяваше в ателието като 

произведение на изкуството. Клиенти им бяха подсказали, 

че се нуждаят от подобни за интериора на дома им. Двете 

художнички възприеха това за гениална идея. Мисълта им 

се разгоря и напусна пределите на ежедневието, ами пое по 
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широкия свят. Смесиха се западни и източни техники. 

Антични и модерни сюжети, за да се роди нещо прелестно. 

Магазинчето се промени след нашествието на 

съдовете, дребните бижута и аксесоари се скриха в ъглите 

и се предадоха на новата страст на художничките. Но 

тюркоазът все още беше на почит. Вазите, съдовете 

придобиха същия цвят. Бяха им вградени и камъни, за да 

има повече разкош и да влияят на баланса в енергиите. 

Когато клиент зададеше въпрос за смисъла на камъка, и 

двете започваха да разказват разпалено, сякаш са 

преживели ред случки и са чели дни и нощи за свойствата 

му.  

По този начин почти в същия ден, когато 

изработиха първата ваза, успяха и да я продадат. Това 

беше знак, че всички имаха нужда от много внимание и 

искаха да съпреживеят предмета, преди да го купят. Те – 

модерните хора на двадесет и първи век, все още вярваха в 

легенди, приказки и суеверия, искаха сигурност в живота 

си и бяха склонни да дадат мило и драго, за да притежават 

уникати с магически сили. 

Търговията в съвременния свят се превърна в 

свещенодействие. Не просто купуваш, а вярваш. Явно 

човечеството се нуждаеше от пророци и духовни водачи, а 

те отсъстваха, та се задоволяваха с лъскавите артикули в 

магазините. 

Яна и Елена бяха творци и се стараеха да създават 

шедьоври, но също така се съобразяваха и с посетителите 

си, проучваха техните желания и търсеха начин да ги 

вплетат в изкуството си. Своеобразна симбиоза на 

творчество и прагматизъм. Получаваше им се, защото се 

стараеха да стоят здраво стъпили на земята. Имаха цели, 

но имаха и мечти. И двете бяха в единство и хармония. 
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Звънчето на вратата на магазинчето иззвъня и вътре 

влезе една впечатляваща дама. Облечена беше твърде 

пъстро за възрастта си – около шестдесетте, имаше на 

врата си кехлибарена огърлица, на ръката си – пръстен с 

тюркоаз, на ушите си – големи обеци. Гримът ѝ беше доста 

крещящ. Тъмночервено червило и син молив около очите. 

Екстравагантна възрастна жена и завидно общителна и 

самоуверена. Заговори още щом влезе: 

– Здравейте, момичета! Гледам ви отвън и 

забелязах, че сте много трудолюбиви, не преставате да 

изработвате все по-интересни неща! 

– Добър ден! Стараем се, искаме все по-нови 

клиенти да привлечем! – отговори Яна. 

– Справяте се чудесно! – похвали ги странната жена 

и продължи: - Аз обожавам бижутата, то май ми личи! И 

бих искала да ги разгледам. 

– Да, разбира се, заповядайте! – Елена поднесе 

изобилието от бижута, закачени на велурената поставка. – 

Имаме различни камъни, скъпоценни и полускъпоценни, 

вие вече знаете за кехлибара и тюркоаза, явно се 

интересувате от влиянието им върху човека? 

Елена и Яна огледаха внимателно дамата, тя стоеше 

усмихната и впечатлена. И някак си тайнствено 

провокативна за клиент. Не беше случаен клиент, това ѝ 

личеше. Но вкусът ѝ беше странен. 

– О, да! Моята кехлибарена огърлица нося от десет 

години и смятам, че ми помага много срещу болести. 

Щитовидната жлеза, знаете, е много чувствителна при 

жените, така че се предпазвам с нея. Нямам оплаквания. А 

за тюркоазения пръстен на Людмила Живкова, дъщерята 

на първия в държавата, чували ли сте? 
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– Не – и двете съдържателки на магазинчето 

отговориха дружно. 

– Тя е носела такъв пръстен, а преди смъртта ѝ 

побелява, предполага се, че е заради отрова. Чела съм за 

тази история. Звучи злокобно, но щом от векове хората 

вярват в силата на камъните, вероятно има защо. Има 

вълшебство в тях. 

В този момент отново се отвори външната врата и 

иззвъня. Този път беше познат. Това беше Ради. Както 

винаги усмихната, прелестна с дълга рокля и пъстроцветен 

шал, увит неколкократно около врата ѝ. Като шарена 

пеперуда изглеждаше – едно свежо петно в сивия град. 

Артист беше тя и това ѝ личеше отдалече. 

– Здравейте, мили момичета! – ентусиазирано 

отговори тя и после ги прегърна, а след това, хващайки за 

ръка възрастната дама, продължи: – Вече сте се запознали 

вероятно? Това е Маг Камелия – моята спасителка в 

безвремието! 

– Как така?! – попита Яна в недоумение. 

– Кой поддържа моя дух вечно бодър и зареден с 

енергия? Ето я магьосницата! Колко истини ми е 

предрекла, няма да повярвате! – жизнерадостно заподскача 

Ради. 

– Всеки си носи съдбата, аз не нагласявам нищо, 

просто го споделям. Гледам и виждам. Нищо не си 

измислям. Така че не я слушайте, момичета! Тя 

преувеличава, ние просто сме приятелки. А ако има 

въпроси към Вселената, аз ѝ показвам отговорите. 

– Вие гадателка ли сте, Камелия? – попита Елена, 

силно впечатлена от новата особа. 

– Да, с това се занимавам сега. Хората предпочетоха 

тази ми способност. Като химик не се реализирах 
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пълноценно, но с астрологията и гаданията определено сме 

на „ти“. 

– Това звучи твърде любопитно. Може и ние да 

пробваме да зададем някой въпрос към Вселената? – Яна 

погледна въпросително своята партньорка – Елена. 

– А, не! Мен не ме включвайте в това! Аз вярвам, че 

каквото има да се случва, трябва да се случи, без да си 

преднамерен и в очаквателна позиция. Искам да видя 

бъдещето си, изживявайки го. А не планирайки го – 

категорична беше Елена. 

– Аз пък съм любопитна! Мога ли да ви посетя? – 

Яна с готовност прие следващото си предизвикателство. 

– Разбира се, ще ви оставя координати – Маг 

Камелия извади визитни картички и ги остави на щанда, 

после заразглежда вазите с тюркоаз. 

– Янче, аз бих дошла с теб, ако искаш, още утре! 

Ще ти покажа студиото на Ками и ще се позабавляваме по 

женски! – предложи Ради, а после се обърна към 

гадателката: – Казах ли ти, че са много талантливи? Виж 

колко красота, колко изящество! Истински творци, 

работохолички, не престават да измислят чудеса! Бижутата 

са им неповторими, те са уникати! 

– Аз се впечатлих от тази ваза – Камелия посочи 

огромната ваза с камъни, – смятам, че този тюркоаз, внесен 

в студиото ми, ще ме пази от уроки и лоши помисли и 

енергии. Толкова нещастни хора идват при мен, такива 

трагедии носят! А аз винаги ги съпреживявам, после ме 

боли всичко. Трябва ми баланс и чистота. Индианците са 

използвали свещения тюркоаз за защита срещу беди, това 

знаете ли? 
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– Не, не знаехме, но вече имаме доста информация, 

благодарение на Вас! – Яна прие с охота думите на 

гадателката. 

– Взимам я, няма повече да мисля, струва ми се 

точно това, което търся! 

Странната жена плати новата си придобивка, 

целуна Ради като добра своя познайница и побърза да 

излезе, тъй като имала някакъв сеанс. Сега приятелките 

можеха да коментират свободно впечатленията си от тази 

жена. 

– Ради, каква е тази птица? – първа попита Елена. 

– Много ми помага! Аз на нея също! Ако знаете 

колко са бъгнати певците и музикантите?! Чудят се защо 

не им върви, а тези, на които им върви, се чудят как да 

използват плодотворно славата и силите си. Треска ги 

тресе. Вечно са в депресия и съмнение. Тук аз им давам 

съвет, пращам ги при Ками, тя им намира рецептата и те 

заживяват спокойни със себе си и със света. Честно да ви 

кажа, тя ми е помогнала наистина много. Аз съм наивна и 

плаха, но като ми каже тя „действай“, аз действам и се 

хвърлям в огъня. Досега грешен съвет не ми е дала. 

Смешно звучи, ако искате ми се подигравайте, вие сте 

много разумни жени, но аз не се справям като вас. Не съм 

толкова смела, имам нужда от тласък. 

– Точно този тласък ли избра? Гадаенето се нарича  

„бабини деветини“! Лъжа е това, престани да вярваш в 

измишльотини! – скара ѝ се Елена. – Голямо момиче си 

вече, не се заблуждавай, губиш си времето с тази жена. 

– Да, но щом ѝ се отразява добре на настроението и 

ѝ дава спокойствие, може би има причина да търси 

приятелството ѝ – защити я Яна. – Тя ѝ е нещо като 

психолог, психотерапевт. 
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– Да, точно така – потвърди Ради, – тя ми е 

подкрепа. Тя ме запозна и с астролога, помните го може 

би. Ние сме заедно вече с него. Добре се разбираме, 

предусещаме се един друг, говорим си на духовно ниво. И 

двамата сме в мир с Вселената. 

Двете художнички се изсмяха на въодушевлението 

на Ради и я прегърнаха, подкрепяйки я в този странен унес. 

И двете знаеха, че явно не ѝ е лесно с пътуванията ѝ и със 

срещите ѝ с различни хора ежедневно. Явно беше, че и тя е 

натрупала стрес и напрежение, което трябваше да се 

освободи по някакъв начин. Беше направила своя избор, 

твърде неблагоразумен, но все пак избор. Търсила е 

отдушник на излишните емоции и го е намерила. Нямаше 

смисъл да я упрекват, не пречеше на никого. 

– Мирувай, миличка, щом ти носи спокойствие! – 

заговори ѝ Яна. – А защо я доведе тук? 

– Тя ме помоли да ѝ намеря някакви камъни срещу 

лоши енергии. Взела да изпитва недостиг на сили, често се 

преуморявала и смятала, че ѝ е нужна защита. Аз се сетих 

за вас, знам, че работите с различни камъни, други не 

познавам. Сърдите ли ми се, че я доведох? – виновно ги 

запита Ради. 

– Не, разбира се. Толкова хора на ден влизат тук, 

смяташ ли, че се притесняваме от тях. Каквито ще да са! 

Това ни е работата. Щом сме създали магазин, ще 

приемаме всеки. Понякога срещаме доста интересни хора, 

помним ги дълго след това – хладнокръвно отговори Яна. 

– Помниш ли ученичката, която си спестявала от 

закуските стотинки, за да купи на майка си чаша? Броеше 

ги бавно, когато плащаше, сърцето да ти се скъса! – 

спомни си Елена. – Направихме ѝ голяма отстъпка, милото 

дете, искаше да достави малко радост на мама!... А 
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пожарникарят?! Дойде да ни провери готовността – 

пожарогасителите, инструкциите, схемите, но внезапно се 

плени от една огърлица. Загледа я. После излезе, но след 

секунди се върна, цял зачервен. Беше се подпалил 

внезапно! – изсмяха се всички, а после добави: – Купи я и 

реши да обясни, че бил задължен на тази жена, а тази 

огърлица била точно за нея! 

– А онзи – добави Яна, – обърканият човечец, който 

се скарал с жена си, тя го изгонила и той решил да ѝ се 

моли, да го прибере. Купи ѝ албум, за да й го остави пред 

вратата, изпълнен с хубавите им спомени заедно. Тя щяла 

да го види, да се смили и да го приеме отново. Дали е 

успял, не дойде да ни уведоми! 

– Ами ветеринарният лекар, който няколко пъти 

идва и купува разни предмети за подарък, после и 

обядвахме с него, а накрая се оказа, че ни е кум на 

сватбата! – весело добави следващата пикантна история 

Елена. 

– Това беше най-абсурдното от всичко! Кой да 

повярва, че това е възможно?! Да се чудим дълго време 

кой е той, а накрая да разберем, че го познаваме?! – 

заключи Яна. 

– Затова, мили ми приятелки, ви съветвам да се 

доверите на Ками, такива случайности при нея няма. Ще 

ви каже какво да очаквате, за да няма паника и стрес. Но 

това вие си го решавате, аз не мога да настоявам! 

– Аз бих пробвала, защото в момента освен 

работата ми, друг ангажимент нямам. Бих могла да приема 

някакъв вид предизвикателство. Ще ми бъде любопитно 

какво ще предрече тя. За любовните ми трепети, ще ги 

бъде ли? Досега всичко ми е объркано, неуспешни връзки, 

пълен погром! Дано да изляза от тунела. Може пък нещо 
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красиво да ме чака отсреща и аз да не знам. Хайде да 

видим утре! – замисли се Яна. 

– Аз ще ви оставя да се лутате в заблудите. За мен 

това са суеверия и безсмислици. Може и да ви разтревожи. 

Внимавайте, шега с тези неща не бива. Всичко си има 

цена. Бъркаш се в неща, които не трябва да знаеш. А ако се 

осмелиш да надникнеш, ще се натовариш с негативизъм. 

За това мислили ли сте? – предупреди ги Ели. 

– Не се впрягай много! Това е просто игра! Никой 

не вярва на думи! Просто някаква шега! Нищо лошо няма 

да се случи и никой няма да се потисне от някаква 

информация, която може и да не е достоверна! – спокойно 

отвърна Яна. 

– Ще видим! – недоверчиво завърши разговора Ели. 

Творчеството продължи, цял ден лепиха и правиха 

орнаменти по вазите, после уморени си тръгнаха към 

къщи. 

Котаракът чакаше Яна. Тя си го гушна и седна да 

помисли малко. После ѝ дойдоха някакви вдъхновени сили 

да промени грозната картина, облегната наказателно на 

стената. Беше преодоляла заблужденията си относно 

искреността на приятелката си и нейния любим, но горката 

картина още беше тук, надявайки се на някаква милост. 

Може би сега беше моментът за промяна. Съзнанието ѝ 

беше свободно. Имаше пълното спокойствие да помисли 

какво е любовта. 

Първо реши да промени дъжда и крилете. Направи 

го. Дъждът се превърна в едва загатнат звездопад, почти 

невидим – в жълто и този слънчев цвят уби жестокото 

черно. Черното за Яна беше най-омразният цвят. 

Всепоглъщаща бездна без изход. Едно голямо нищо.  
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Перата трябваше да са пъстри, направи ги паунови, 

твърде натрапчиви, но забележими. Може би неудобни за 

полет, но красиви. Ръцете станаха по-приятни, светли, 

нежни, почти докосващи се. Заличи минарето, свещника. 

Премахна сферите. Между ръцете остана само светлината 

– зарица. Но с тюркоазени отблясъци. Странна светлина. 

Тя се разнасяше в небето и достигаше птиците, които 

летяха. Нямаше вече дъжд, имаше само птици. А долу 

вълните бяха укротени, не се издигаха заплашително до 

ръцете – криле. Движеха се свободно и мирно. 

Яна погледна отново картината. Беше значително 

по-приемлива, но ѝ липсваше нещо, не знаеше какво, но 

имаше нещо, което не достигаше. Вече беше уморена, за да 

го открие, затова предпочете да се отпусне на леглото си. 

Имаше и утрешен ден. Щеше да открие липсващото парче. 

Щеше... 

Потъна в съня си. В началото нищо, а по-късно ѝ се 

появиха някакви картини. Красиви – цяла галерия, тя я 

разглеждаше, беше сама. Предусети предизвикателство, 

отново трябваше да бъде сама. Заоглежда се, нещо я 

чакаше, но откъде щеше да се появи? Едно от картините ѝ 

привлече погледа. Беше ярко червена. Огън. Какво гореше, 

полюбопитства, приближи се и се вгледа. Пламъци, а вътре 

в тях – книги. Това беше пожарът от „451° по Фаренхайт“ 

на Рей Бредбъри. Защо? Някому пречат. На кого ли? 

Отиде до следващата, там имаше нарисувана 

библиотека, но от нея падаха книги. Кой ги блъскаше? До 

тази картина имаше следваща – човек, който пишеше на 

пишеща машина, но не беше доволен от себе си и беше 

заобиколен от смачкани листове хартия. Следваше друга 

картина – същият човек и дама до него на пейка в парка. 

Той я гледаше, а тя беше обърната на другата страна. 
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Защо? По-нататък следваше картината с четящия човек и 

приближаващата се до него дама. Какво искаше тя от него? 

До тази картина имаше друга – човекът беше сам пред 

телевизора вкъщи, прегърбен и отегчен. Какво щеше да 

прави? Имаше ли избор? Да отиде ли в парка, да срещне ли 

дамата, тя да го вбеси, той да започне да пише, после да се 

разгневи на собственото си творчество и злочеста съдба и 

да изгори всичко? Или да си остане в полусънно състояние 

пред телевизора, гледайки чуждите животи? Избор, 

трябваше да направи избор. 

И Яна избра да се събуди. Тити се размърда, беше 

гладен и мяучеше. Денят явно трябваше да започне. 

Толкова идеи имаше тя в главата си. Чакаше я и странната 

гадателка Камелия с нейните пророчески познания. 

 

 

* 

 

С Ради се срещнаха пред студиото на гадателката. 

Отвън беше изрисувано с различни символи – карти Таро, 

Ин и Ян, кристални топки, числа и зодиакални знаци. 

Картинките привличаха вниманието, но не изглеждаха 

приветливо. Трябваше някой да те заведе там, за да се 

осмелиш да влезеш. Беше любопитно, но и загадъчно. В 

случая с Яна беше точно така. Тя бе водена от жаждата за 

приключение... и от добрата си приятелка. 

Ради позвъни на вратата и дълго чакаха, докато се 

отвори автоматично. Явно дамата беше монтирала камери 

и не отваряше на всекиго.  

Влязоха. Вътре беше мрачно и потискащо. Първото 

нещо, което забелязаха беше вазата с тюркоази. Тя 

посрещаше вече гостите. Яна я погали като родител, който 
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се умилява, когато види детето си. После продължиха 

навътре. Една зелена врата се отвори и тогава ги посрещна 

Камелия. Беше още по-странно облечена. Имаше пъстра 

рокля, изрисувана с папагали и палми, а на главата си беше 

увила някаква кърпа. Гримът ѝ отново беше доста силен, 

екстравагантен, но пък беше в синхрон с идеята – да бъде 

забележима и уникална.  

Дамата ги покани да седнат на един мек диван, пред 

който имаше малка масичка с изсипани кристали. Те явно 

бяха там с някаква „духовна“ цел. 

– Скъпи момичета, ако пожелаете, първо бихме 

изпили едно кафе? То ще ни даде посоката на 

проникновението, после можем да погледнем и картите 

Таро? – насочи ги домакинята. 

– Да, аз нямам никаква идея какво е необходимо, 

така че смело напред! – съгласи се Яна. 

Камелия излезе, а двете приятелки можеха да си 

споделят първите впечатления. 

– Как ти се струва? Като в магия си, нали? – попита 

я Ради. 

– В някакъв филм съм. Ама не зная от кой жанр – на 

ужасите или психодрама? – Яна беше искрена. 

– Само не се притеснявай, нищо злокобно няма тук. 

Просто си играем и съпреживяваме нещо, което може би 

ще се случи. Не му отдавай голяма важност, моля те! 

– Ако е хубаво да се случва, но ако е лошо, по-

добре да е цитат от филм! 

– Тя е професионалист, няма да те разочарова! 

Дишай, виж, колко джунджурии има тук. Тя е като вас с 

Ели, цени предметите като вещоман. Има всякакви 

подаръци и сувенири откъде ли не! 
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– Ние не сме вещомани, ние ги изработваме, 

творим... А тези неща тя ли си ги купува? 

– Понякога да. Като си хареса нещо, не му мисли. 

Както с вазата, хареса я и я купи във вашия магазин. Но 

повечето неща са ѝ подарък от благодарни хора. Тя ти 

сподели, че всички идват с някакви проблеми, тя им е като 

последната надежда – „бялата лястовица“. Лекува ги, 

съветва ги, праща ги на места, където ще се почувстват 

щастливи. После се връщат и ѝ се изповядват. В голямата 

си част те са променили живота си към по-добро, но, 

разбира се, има и хора, които са недоволни. 

Странната дама влезе с табличка с кафе, приготвено 

по правилата на гледачките, трябваше да има утайка. Пиха 

и трите. Говореха за студиото, колко тайнствено изглежда. 

Камелия сподели, че си го харесва. Всеки детайл бил част 

от някаква идея, висша и подкрепена от съдбата. Нищо не 

заемаше случайно място. Всеки предмет си имаше роля. 

Но Яна, като художник, виждаше, че не беше вложила 

много вкус, просто е искала да има от всичко по много. 

Така не се изграждаше стил, а  кич. За тази жена обаче 

стилът не беше необходим, тя имаше нужда от ярки 

символи, тя трябваше да прави впечатление и призовава 

неземни сили. 

– Вижте, момичета, сега трябва да си обърнете 

чашките надолу към чинийките... – обясни магът. – Сега 

ще почакаме и после ще завъртите един палец вътре. 

Отпивайки от чашката, придавате своите енергии на 

утайката и тя поема вашите емоции. По символите, които 

се образуват след това, аз мога да видя различни 

подробности. Тази тасеография показва много точно 

събитията в бъдеще. 
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– Ради, и ти ли искаш информация за бъдещето? – 

запита Яна. 

– Не, аз често съм тук, така че сега съм ти само за 

кураж. Няма да ти губя времето с моите заблуждения. Ти 

си центърът на тежестта днес! – увери я Ради. 

– Добре, момичета, сега обърнете чашите, завъртете 

вътре палец и ми ги покажете! – окуражително поде 

дамата, после взе тази на Яна, разгледа я и започна да 

тълкува: – Добре, виж сега какво виждам най-напред: арка, 

ясно очертана арка. Това означава промяна, ще пътуваш. И 

трябва да пътуваш, за теб ще бъде като спасение. Ще имаш 

и сериозно предложение. Не мога да кажа с точност какво, 

но това ще промени живота ти... Има и ваза... 

– Това са нашите вази – учуди се Яна. 

– Не, тази е друга. Тя е просто символ, нищо 

конкретно. Тя е без цветя, а това не е много добре. 

Означава, че ще получиш вест – неприятна, за твой близък. 

Ще трябва да помогнеш, но не е сигурно, че ще успееш... 

– Тук вече стана сериозно! – намръщи се тревожно 

Яна. 

– Чакай, все още сме в началото, не се притеснявай! 

– почти ѝ се скара гадателката. – Сега ще съберем 

всичките факти... Тук виждам и куче... 

– Аз нямам куче, имам котка – възмути се Яна. 

– По-добре да имаш куче. Говоря за символиката, 

скъпа! Ти каквото си имаш, имай си го! Тук тълкуването е 

по-важно. Котката в чашката ще означава подлост, хитрост 

и мизерия, скандал. Кучето е предан приятел и е хубав 

знак. Той говори, че ще имаш нужда от подкрепа и ще я 

получиш от един високопоставен човек, може би 

уважаван, добронамерен, с чисто сърце. Всичките ти 

проблеми ще се разрешат след това. 
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– Уау! Има надежда, значи! – възкликна Яна. 

– О, да! Със сигурност, това е хубав знак!... Сега тук 

виждам нещо друго. Това е часовник. Означава, че не 

трябва да отлагаш нищо, не се самозалъгвай. Каквото 

трябва да се случи, ще се случи. Помогни му, действай, не 

мисли дълго, даже изобщо, действай! И тревогите ти ще 

преминат, но не спирай, не се колебай! 

– Добре, каквото и да означава това, съгласна съм! – 

радостно вече потвърди Яна. 

– Това е. Няма нищо друго. Ако имаш повече 

въпроси, трябва да се обърнем към картите. Умори ли се? 

Досади ли ти? – попита опитната гадателка. 

– Не, като сме започнали, давай! Няма какво да му 

мисля. Действаме! Нали така каза! – послушно отговори 

Яна. 

Тогава Камелия излезе и се върна с картите. 

Въртеше ги, разбъркваше ги чевръсто, после се спря и ги 

нареди. Яна я гледаше, тя приличаше на цирков актьор – 

малко ловкост, артистизъм и пластичност и после почваше 

да тълкува. Беше забавно да я наблюдава. Загадъчна жена с 

ловки пръсти и голяма уста. Каканиже. Бъбри и нарежда.  

„В началото бе словото...” Какво ли може то? Да 

създава и разрушава. Какво ли сега то щеше да е за Яна? 

Знамение или проклятие? Рисковете да погледнеш в 

бъдещето са големи, любопитството може да се превърне в 

престъпване на закони. После идва ред на наказанието. 

Знанието е дар и покруса. Дали ще бъде ползотворно, няма 

гаранции. 

Яна имаше усещане за създаване на чудо или магия. 

Беше донякъде приятно, но съществуваше и елемент на 

изненада и шок. Хубавото бъдеще, добрата повеля, 

споделена от някого, бил той сериозен или недостатъчно 
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такъв човек, носи приятни емоции. Безропотно всеки 

започва да вярва в доброто предзнаменование. Така са ни 

учили приказките, легендите, митовете. 

 Но лошото пророчество е опасно, отблъсква, буди 

недоверие. Предизвиква страдание и безпомощност. Как да 

противостоиш на мрачното бъдеще, като то още не се е 

случило? Как да промениш настоящето, така че то да се 

превърне в проводник на успеха? Липсата на разрешение 

на тези въпроси причинява страдание и за пророка, и за 

поръчителя. Дори да се окаже вярно, пак има болка. 

Яна чакаше и се притесняваше. Сега разбра защо 

Елена не желаеше да се подлага на това изпитание. То 

беше свързано с болезнено очакване и надежди, които са 

безпредметни. Суеверия, които обаче могат да оставят 

белег в съзнанието. 

– Преди последното нареждане си помисли за 

въпрос, който искаш да зададеш на Вселената! – започна 

гадателката. – Когато си готова, изговори го. Ако искаш 

тихо, но трябва сериозно да го формулираш! 

–Добре, да помислим! – съгласи се Яна. – Как се 

развиват творческите ми намерения, работата ми, бизнесът 

ми? 

– Чудесно, добре зададен въпрос! Отваряме 

миналото – изрече Камелия и отвори първата карта, – 

малки аркани, жезли, асо. Как го тълкуваме? Досега ти си 

била изпълнена с голям ентусиазъм, сила, която те е 

водила напред, успяла си да изградиш добра основа, 

благоприятна за бъдещи планове. Успешна си била, защото 

си самоуверена и имаш достатъчно кураж. Това мога да ти 

кажа за миналото. Справила си се чудесно дотук. Сега – 

настоящето: виж, малки аркани, чаши. Това говори, че си 

амбициозна, преследваш целите си и имаш големи 
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възможности, можеш да се разпростреш, да разшириш 

бизнеса си. Трябва да използваш тези възможности, 

разпръсни се, ще имаш успех, ако пробваш нови идеи. 

Бъдещето ти: странно, но ще се отдадеш на 

почивка. Малки аркани, мечове. След като си поработиш и 

развиеш различни насоки в бизнеса, ще имаш нужда от 

възстановяване. Ще трябва и да помислиш сериозно върху 

живота си, а бизнесът ти ще работи и без твоята постоянна 

подкрепа. 

– Интересно. Хареса ми бъдещето, всичко се 

развива от само себе си. Почти невъзможно е, но поне 

звучи добре! Значи ще трябва да потърсим нови хора и да 

организираме творчески екип с Елена! – зарадва се Яна.  

– Доволна си, това е хубаво. Тогава, ако искаш, 

пробвай пак с друг въпрос, аз ще пренаредя картите – 

предложи гадателката. 

– Може ли? Добре. Тогава ще попитам: Какви са 

моите проблеми в любовта? – поинтересува се Яна. 

– Да видим – забърза се чевръсто Камелия, за да 

открие отговорите на любопитната жена. – В миналото – 

Глупакът, виж! Ужас! Какво си правила, бе момиче? 

Много безсмислени връзки си имала, хубавото е, че те са 

ти дали опит, да търсиш определен човек за себе си. 

Прекалено доверчива си била, вярвала си им. Също така си 

се водела от спонтанните си желания. 

Сега, да видим, какво се случва в настоящето! Да, 

взела си поука! Браво! Има един човек! Справила си се с 

хаоса в емоциите си! Добро момиче! Сега той е тук! Чака 

те! Виж, рицар, чаши! Той е интелигентен, емоционален, с 

въображение, изтънчен, но малко интровертен, сигурно го 

притесняваш по някакъв начин. Ти ще кажеш, какво 
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правиш с този човек! Но това е той! Виж го, ясно се 

появява! 

– А! Сега вече ме съкруши! Не знам за кого 

говориш! – Яна остана зашеметена, излизаше, че тя не знае 

нищо за живота си в настоящето, а беше дошла да 

надникне в бъдещето. 

– Помисли си, аз не мога да ти го посоча. Не 

познавам живота ти. Но той е вече в него. Вероятно трябва 

да се вгледаш по-внимателно! Мислиш за различни 

подробности, но не виждаш важния човек! Разсейваш се! – 

опита да ѝ обясни Камелия, но не успя да я убеди. 

– Добре, това ще ми остане за домашна работа, ще 

мисля по-късно. Обаче ми се ще да погледна бъдещето! – 

Яна подкани гадателката, силно заинтригувана. 

– Щом си нетърпелива, да видим! – съгласи се 

магът. – Ето!... – погледна картата и замълча, не 

изглеждаше много оптимистично предзнаменованието. – 

За съжаление, ще се сблъскаш с нещо лошо... Я, да видя, 

да!... Смъртта!... Това е символ, може да се тълкува като 

край на едно и начало на друго... Но ще приключиш нещо, 

свързано с твоите емоции... Ще се разделиш с нещо, което 

е определяло посоката им. Нещо любимо ще изчезне, за да 

дойде новото в резултат на трансформация. Старо за ново! 

– Да – сега вече Яна сериозно се притесни, бързо 

взе решение да тръгва, - мисля, че е време да прекратим 

сеанса. Много ми дойде! Хайде да спрем, да не стане по-

лошо! – обърна се притеснена към Ради. – Моля те, да 

тръгваме, много ти благодаря, но е важно да се разведря на 

чист въздух! 

– Спокойно! – прегърна я Ради. – Не се тревожи, 

нали тя ти каза, новото след старото! Приеми го от 

хубавата страна! 
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– Да, няма да коментирам повече, просто трябва да 

прекратим! – рязко отговори Яна и беше твърде 

убедителна, за да упорства някой повече. 

– Съжалявам, ако ви притесних, но това показаха 

картите, никакви лоши мисли не съм имала! Простете ми, 

бях честна с вас! – извини се Камелия. 

– Къде да платим? – попита Яна, като бързо се 

изправи, готова да хуква през коридора навън. 

– Оставете сумата в чашката зад вратата, колкото 

прецените, това е ваше решение! Аз ви благодаря, че ми се 

доверихте!... Приятен ден и хубаво бъдеще ви желая и на 

двете! – тихо и малко виновно отговори гадателката. 

Двете приятелки излязоха навън. Там Яна вдиша 

дълбоко въздух, да се пречисти от злокобните 

предсказания. Дишаше и се упрекваше, че си позволи тази 

игра на символи. Защо го допусна?! Сега щеше да ги 

мисли и премисля тези предсказания. Щеше да се терзае за 

предстоящите изненади в живота ѝ. И без това беше 

непрестанно заета с опасенията си, сега обаче мир нямаше 

да намери. 

– Моля те, Ради, повече никога! Не ме води на 

гадателки и врачки, че ще мина на седативи и ще се 

побъркам тотално! – гневно извика Яна на своята 

приятелка. 

– Няма, обещавам! Видях, че се притесни! 

Извинявай, не знаех, че такива неща ще ти предрече! 

Прости ми! Не вярвах, че това ще е твоята съдба, мислих 

си, че някакви любопитни факти, ще ти сподели и ти ще се 

разведриш! Мислех, че ще ти даде повече порив и енергия 

да преследваш любовта! А то стана твърде черно. 

Съжалявам, сърдиш ли ми се? 

– Бясна съм! – изрева Яна. 
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– Нали сме си приятелки! Прости ми! – молеше се 

Ради. 

– Разбира се, нашето приятелство е над суеверията 

и глупостите на някакви странни птици! Но повече не ме 

води на такива мрачни места! – продължаваше да бъде 

гневна Яна. 

– Любима моя приятелко, не се ядосвай! Това беше 

просто една шега! Не си разваляй настроението!... – Ради 

хвана Яна за ръката и после добави: – Аз трябва да отивам 

на репетиции с бандата в бара! Нали ще ги забравиш тези 

щуротии! И моля те не ми сърди, аз исках само да ти 

помогна! 

– Разбира се, тръгвай! Трябва да работим, не да се 

занимаваме с излишни неща! Чао, обичам те, Ради! Не ти 

се сърдя, просто разбрах, че тези глупости не са за мен! – 

Яна я целуна и се разделиха. 

Яна вървеше по тротоара, насочвайки се към 

магазина си. Но не виждаше точно къде върви и в каква 

посока. Просто вървеше и се надяваше да забрави всичко. 

Но не можеше току-така да изтрие от главата си тези 

грозни карти и думите на тайнствената дама. Притесни се 

за своите близки. Може би не знаеше нещо, което се 

случва с тях. Извади телефона и се обади на майка си. Те 

бяха във Варна, можеше нещо да им се е случило и да не й 

казват, за да не я тревожат. Набра номера: 

– Ало, мамо! Как си? – попита бързо Яна. 

– Добре сме, скъпа! Какво има, защо се обаждаш 

сега, не си ли в магазина? – озадачи се майката. 

– Притесних се за вас с татко! Отдавна не съм ви 

чувала? Как сте? 
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– Работим, Яна! Нали знаеш, ние сме работяги! 

Кажи бързо имаш ли някакви новини да споделиш, че ме 

чакат едни хора тук! 

– Не, няма нищо ново! Работим усърдно с Ели, тя е 

добре, щастлива младоженка, правим уникални вази 

отскоро, ще ти ги покажа някой ден, когато дойда! 

Страхотни са и ги купуват хората. 

– А с твоята любов какво става? 

– Няма такава, сърцето ми е празно. Тук няма 

новини! 

– Хайде, задействай се, чакаме зет! 

– Моля те, не започвай пак! Нищо не чакай, сега 

трябва да работя! Как е татко? 

– Добре е, даже е много добре! Не се тревожи за 

нас, ако имаме проблем, веднага ще ти се обадим! Ти се 

грижи за себе си и бъди по-разумна! 

– Винаги ще се старая, мамо! 

–Целувки! 

– И аз те обичам безкрайно! 

Този разговор я успокои. Веднага реши да изтрие 

тази злокобна жена от съзнанието си. По-разумна 

трябваше да бъде и да не се връща назад. А премислянето 

на някакви суеверия беше свръхизтощително. 

Реши да мине през близката църква. Смяташе, че 

там ще се отърси от черните мисли. Трябваше да се 

помоли за близките си. Отдавна не беше ходила, не беше и 

от честите посетители в обителта, но сега се нуждаеше от 

закрила, божествена. Усещаше се неподготвена да посреща 

лоши събития, дори предполагаеми, нереални. В момент на 

слабост божествената промисъл можеше да помогне като 

изцеление. Кръстът на купола ѝ се стори хипнотизиращ, 

затова се спря и го загледа за минути. Съзнанието ѝ го пое 
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като важен символ на спасението и спря да блуждае из 

съмненията си. Даде ѝ успокоение, повярва в силите си. 

После бавно влезе вътре да запали свещ за семейството си, 

за бъдещето си. Затвори очи и се помоли. Призна си, че 

вярва в доброто, обеща, че повече ще се уповава на Бог. 

Съжали, че рядко е влизала в църквата. Покая се, смири се. 

Запита се дали е готова да излезе и да се хвърли във 

вихрушката на деня. Когато усети в себе си сили да излезе, 

се прекръсти и се впусна напред, вярвайки че е пречистена 

и защитена. 

В магазина Елена вече кипеше от енергия и 

обясняваше разпалено някакви теории на една от 

клиентките. Щом влезе Яна, приятелката ѝ се обърна към 

нея и я представи на дамите: 

– Ето я моята партньорка, Яна! Талантлива и 

вдъхновена двадесет и четири часа в денонощието! 

– Здравейте, приятно ми е! – насила се усмихна и 

гневът й премина. 

– Тъкмо говорехме с Ели, че бихме се включили в 

курс по изобразително изкуство за възрастни, ако 

организирате нещо подобно. Ние трите ще сме ви първите 

курсистки. Виждаме, че сте творци и правите чудеса. 

Бихме искали и нас да ни научите да творим. Няма да 

станем художнички, но със сигурност ще изпитаме 

наслада. Чувала съм, че има такива курсове. Разполагаме 

със свободно време и ако решите, идваме веднага – 

сподели една от клиентките. 

– Дайте ни малко време, ще го обсъдим с Ели и ще 

ви се обадим. Оставете ни телефон, ще ви позвъним. 

Нямаме подготовка за това сега, но бихме го помислили. 

Благодаря ви за идеята! Интересно звучи! – отговори Яна, 

докато ги изпращаше на вратата. 
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След като останаха сами в магазинчето, двете 

приятелки се насочиха към конкретните задачи. Но Ели 

беше любопитна и спря за малко Яна в ентусиазма ѝ. 

– Чакай малко! Ще обсъдим всичко и ще довършим 

новите вази! Обаче ми разкажи за гадаенето! 

– Не ми се говори за това! Беше гадно! Не искам 

повече да го преживявам това! Издевателство над 

психиката! – оплака се Яна. 

– Добре де, само накратко ми подскажи нещо! – 

примоли се Ели. 

– Много накратко, защото съм силно 

обезпокоена!...Та, на кафето видя някакви картинки и каза, 

че ще пътувам, трябва да съм активна във всичко и ще ми 

помогне някакъв благоразумен човек. 

– Звучи нормално, защо се притесняваш? 

– Чакай! После ми каза, че ще получа лоша вест за 

близък! И взех да се ядосвам, а с картите се установи, че 

ще има и смърт. Тук вече ме довърши окончателно! 

– Остави ги тия глупости, нещо хубаво не ти ли 

подсказа за този човек? 

– Как така? Не мога да ги забравя тия щуротии! 

Звучеше като проклятие! 

– Ама ти не ѝ вярваш, нали? Ти си прекалено умна, 

за да ѝ се довериш! – Ели я посъветва и отрезви на мига. 

– Не, не ѝ вярвам, но се обадих на майка си! Добре 

са с татко! Ами притесних се и трябваше да проверя! – Яна 

взе да се оправдава, забелязвайки укора в погледа на 

приятелката си. 

– Ти си луда! Глупости, не се притеснявай, това са 

бръщолевения, забрави ги на момента! Хич не ги 

възприемай на сериозно тези думи! 

– Слушам! Няма повече! Обещавам! 
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– И въпреки това няма ли още нещо да кажеш за 

този, който ще те подкрепя, какъв е този човек? 

– Сега ти се заинтригува! Казваш ми да забравя, пък 

ме разпитваш! 

– Стана интересно, черните предсказания ги 

забрави, кажи за важния човек нещо! 

– Той бил тук! Аз не го забелязвам! Бил 

интелигентен, чувствителен, разумен, но не се разкривал, 

защото вероятно аз го притеснявам с нещо! 

– Е, това е сигурно! Ти винаги с нещо ги притискаш 

твоите приятели! 

– Елена! И това ми било приятелка! Как можеш 

така да ми говориш? – скара ѝ се шеговито Яна. 

– Факт! Не виждаш ли! Ти си взискателна, твърде 

знаеща и можеща. За да те настигне твоят партньор трябва 

да заприлича на свръхчовек! 

– Така ли изглежда? Не е така, заблуждаваш се! 

Нито аз съм свръх, нито очаквам свръх! 

– Както кажеш! Ти си знаеш най-добре!... Дай да 

обсъдим тази идея с курсовете по рисуване! – Ели придоби 

делови вид. – Искаш ли да се заемем с това, да оправим 

помещението с ателието и да го превърнем в зала за 

уроци? 

– Имаме много работа с вазите, това е трудоемко и 

времеемко! Как ще ги движим и двете дейности? Ще се 

разсипем от работа и нищо няма да направим на ниво! 

– Да потърсим и други хора, с които да работим? 

– Може да пробваме. Да пуснем обява за работа и 

ако се появят достойни кандидати, да пробваме. Рисковано 

е, но идеята е добра. Щом тези дами са готови да ни 

повярват, сигурно има защо! 
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– Ако е нужно може и да се разширим в друго 

помещение, но първо трябва да проверим има ли смисъл. 

Действаме? – попита сериозно Яна. 

– Давай! – съгласи се Елена. 

Довършиха последните вази в ателието и започнаха 

да подреждат, така че вътрешната част на магазина да 

заприлича на учебна зала. Стана приветливо. Но сега 

трябваше да потърсят вдъхновени хора, готови за дадат 

сили и душа в творчеството.  

Пуснаха обява и започнаха да търсят хора, които да 

бъдат съмишленици в целите им. Трудно. Хора, които се 

смятаха за творци, имаше, но отдадени на творчеството и 

готови да проявяват постоянство нямаше. Изборът беше 

силно ограничен. И двете художнички бяха взискателни, 

не искаха да се доверяват на случайни и неориентирани 

хора. 

След безброй интервюта с високомерни кандидати, 

които виждаха себе си като съвременни будители, най-

накрая харесаха единодушно един първокурсник от 

Художествената академия, който дойде с конкретни идеи 

как да се организира курса и кои да бъдат темите, по които 

да работят курсистите. Самоуверен, стъпил здраво в 

реалността, вдъхновен от идеята, но толкова общителен, че 

може да събуди интерес към изкуството и в най-големия 

лаик. 

– Как Ви беше името, извинете? – попита Елена. 

– Ясен Текин – отговори младежът. 

– Вие имате прекрасно портфолио. Имате 

изключителен талант. Рисували сте с различни техники. Но 

коя е най-любимата Ви? – поинтересува се Яна. 

– Рисуването е страст и във всички техники е така. 

Но мога да кажа, че графитите са най-вълнуващи заради 
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това, че са изкуство на ръба на закона. Изкуство въпреки 

всичко. 

– Това означава ли, че имате вече изрисувани 

графити? – запита Елена. 

– Да, но това е част от лошите ми спомени. Сега се 

занимавам с живопис и разсъждавам по друг начин. 

– А защо сте напуснали Истанбул и сте предпочели 

тук да учите? – запита Яна, очаквайки провокативният 

въпрос да обърка кандидата. 

– Да кажем, че тук бях твърде добре приет! И се 

чувствам изключително комфортно, въпреки че съм роден 

в Турция! – с щедра усмивка отговори младежът. 

– Любим цвят имате ли? – попита Елена. 

– Да, ще обясня. Черният е любимият ми цвят – 

искрено заяви момчето, но забеляза повдигането на 

веждите в знак на изумление у двете дами и затова добави: 

– Знам, че ще се учудите! Според психолозите е лош белег 

да харесваш черното, но то създава контраста. Без черно 

няма ясно очертана форма и посланието е на заден план. 

Аз искам моите творби да будят интерес, да създават 

представи и да се помнят. 

– Обяснихте го добре. А за имате ли любим символ, 

образ? – продължи с въпросите Яна. 

– Кукерът. Заради ролята му да гони злото и заради 

уникалната му изработка. Страшен и забележителен. 

Плаши, учудва и пази. Много функции в едно. Имам 

картини с кукери и всяка е различна. Страшното може да 

има различни лица. 

– Чета тук в автобиографията Ви, че имате картини 

в хотели от известна верига. Как успяхте да ги впечатлите? 

– добави Яна. 
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– Смешно беше. Видели са мои графити, гледали са 

записи на камерите на улицата и ме откриха. Направиха 

огромна поръчка и аз се впуснах в бясно рисуване... 

Лошото беше, че след това и полицията ме навести, така че 

трябваше да давам показания за деянията си. За добро и 

зло. 

– Не Ви е било никак лесно с тези Ваши страсти! 

Сега ще се впуснете ли нещо различно? Все пак сте в 

София, учите. Готов ли сте и да работите? – 

полюбопитства Яна. 

– А ако Ви одобрим като подходящ кандидат, бихте 

ли се съгласили да присъствате на демонстрационни 

уроци, така че да видите отстрани как се работи. И бихте 

ли приели изпитателен срок, в който да решим дали се 

справяте? 

– Разбира се, аз имам нужда от обучение, почти 

нищо не знам за преподаването, винаги съм бил от другата 

страна и нямам опит с аудитория. Но бих искал да се науча 

– с готовност и голяма доза убедителност отговори 

младежът.  

И двете художнички бяха убедени, че това момче 

ще се справи отлично със задачата, но се спряха и на 

резервен вариант – Анелия, студентка по археология в 

Софийския университет, която обожаваше рисуването и 

историята. Ако единият кандидат се предадеше в 

състезанието, другият щеше да поеме щафетата и да се 

изяви творчески. В интервюто с момичето настояваха да 

научат за интересите ѝ в различните области на изкуството 

и науката: 

– Какво знаете за камъка – тюркоаз? Тъй като 

нашият магазин се казва така, дали сте проучили откъде 
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произлиза тази дума? – Яна насочи разговора в твърде 

позната посока. 

– В Европа е донесен от кръстоносците, които са го 

забелязали в Турция. Те му дават и името „камък от 

Турция“. Но още Клеопатра в Древен Египет е уважавала 

свойствата му и е носела огърлици, гривни и пръстени с 

тюркоаз. Смята се, че от Египет тръгват и поверията за 

влиянието на полускъпоценните камъни върху човека. 

Тюркоазеният скарабей там е бил почитан като символ на 

мира. 

Най-много тюркоаз има в провинцията Хорасан в 

Иран. Хорасан означава „там, откъдето идва слънцето“... 

Древните перси мислели, че умрелите от нещастна любов 

са се превръщали в тюркоаз. Затова камъкът се свързва и с 

най-съкровените чувства. 

– Забележително! Впечатлени сме, нали? – заключи 

Яна, като погледна съдружничката си. 

– Някои факти не ги знаех, наистина сте научили 

много за камъка. Ще ни помагате ли в общуването с 

клиентите? Те се интересуват от историята и ще сте ни от 

полза! – добави Елена. 

– С радост ще се подготвя за всички камъни, 

традиции и обичаи, поверия – с радост отговори момичето. 

– Виждам тук, че обичате да рисувате съдове, това 

свързано ли е с археологията? – насочи вниманието си 

Елена към кандидатката. 

– Да, глинените съдове са ми любими. Но ритоните 

са предизвикателство за художника, сложна богата 

орнаментика, която може да отнеме години, докато се 

достигне съвършенство на картината... Бих искала да Ви 

помагам в изработването на вазите, видях, че имате особен 
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стил. Украсявате ги с камъни и други материали. 

Изглеждат уникални! 

Въпрос след въпрос. Така постепенно бе сформиран 

нов млад екип, който имаше задачата да даде нова насока 

на магазина и да го превърне в ателие, зала за арт-терапия 

и социални контакти. Ред беше на рекламата.  

Нищо не се случваше реално, ако рекламата не се 

намесеше. Последна, но не маловажна стъпка в бизнеса. 

Ако не се обяви новината и не досади до болка на хората, 

тя умираше и се превръщаше в нищо. А вниманието на 

публиката имаше странната характеристика да се привлича 

от по-натрапчиви и кратки послания, а паметта – да отсява 

излишната информация и бързо да се очиства. 

Изработиха плакати, брошури, постове в 

социалните мрежи. И за една седмица направиха група от 

курсисти, желаещи да се подложат на арт-терапия, жадни 

за изкуство, пълни с творческо вдъхновение, но без особен 

опит или талант.  

Вечерта късно, преди да отворят ателието за 

рисуване, Яна и Елена огледаха внимателно помещението 

за несъвършенства. Стативите за всеки един курсист бяха 

наредени, боите, четките и позицията на ментора срещу 

тях беше на подходящото място. Светлината беше 

перфектна, столовете на наблюдателите също бяха 

предвидени. За почистване бяха предвидени парцалчета, 

препарати. 

– А списъкът със записаните в теб ли е? Трябва да 

ги посрещнем утре вечерта – притесняваше се Яна. 

– В мен е. Ще ги посрещнем. Стажантите ще са тук 

също, ако имаш нужда от помощ, ще ги викаш да помагат. 

Да свикват да действат, не само да наблюдават. Аз ще съм 
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в магазина в съседното помещение, ако ти трябва нещо 

ела. Ще се справим! Не се тревожи! 

– Добре, значи сме готови! Браво на нас! Нещо ново 

започваме, дано да се случи, дано и новите хора да се 

справят! 

– Нали ги подбрахме да са талантливи и разумни, 

няма страшно! 

Заключиха доволни. Всичко беше подготвено по 

най-прекрасния начин. Нямаше какво да се обърка. Весели 

и заредени с оптимизъм бяха и двете, затова се разделиха 

бързо, за да си починат и с нови сили да започната новото 

предизвикателство в бизнеса им.  

Щом Яна отключи вратата на дома си, се огледа за 

Тити, да му се похвали за успеха с организацията на 

утрешния ден. Но не го видя нито при влизането, нито след 

неколкократното му повикване. Нито при приготвянето на 

храната му в паничката. Обикновено той се впускаше 

радостно към стопанката си и после гладен и настървен 

отиваше да се храни. Но този път беше се скрил и нищо не 

го изкушаваше. 

Яна започна да го търси навсякъде, под шкафовете, 

леглото, дивана. Откри го зад злочестата си картина, все 

още облегната на стената. Беше почти безжизнен, уморен, 

със забавени реакции. Нещо го болеше и не можеше, а и не 

искаше да се движи. Яна се ужаси и в паниката си не 

знаеше какво да прави. Тити се нуждаеше от спешна 

помощ. Взе да звъни в клиниката, там телефонният 

секретар обясняваше нещо, но Яна не можеше да слуша, 

ужасена, че няма как да помогне на любимеца си. 

Набра Елена и почти изрева: 
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– Моля те, Ели, дай ми личния телефон на Филип! 

Нещо се е случило с Тити, няма сили и почти не се движи! 

Трябва му лекар, моля те! 

– Да, добре, спокойно само! Ще ти го изпратя като 

съобщение! Моля те търпеливо и без паника да почакаш! 

Той ще ти помогне, само не се тревожи, успокой се! 

Затварям сега! 

След минута Яна набра телефона, който ѝ предаде 

приятелката ѝ. Дълго звъня, никой не вдигаше, но след 

неколкократни усилия успя да го открие: 

– Моля те, Филип, нещо става с Тити! Ще ми 

помогнеш ли? 

– Кой се обажда? – объркан попита лекарят. 

– Аз съм Яна, нещо става с котарака ми – Тити! 

Моля те да ми помогнеш, не знам какво да правя! – Яна 

вече плачеше, изпаднала в нервен срив. 

– Вземи го и ще се срещнем в клиниката. Тръгвам. 

До скоро! – той бързо затвори, свикнал на спешни случаи. 

Яна се окопити, бързо приготви котарака, заключи 

и се затича. Клиниката беше наблизо, но на нея ѝ се 

сториха безброй километри до там. Тя тичаше, едва 

дишайки, напрягайки мускулите и жилите си. Държеше 

здраво котарака,като че ли така щеше да му предаде част 

от своите сили така. Поглеждаше го от време на време. 

Проверяваше дали още има шанс. Всичко я болеше, но 

продължаваше напред. За първи път в живота ѝ се 

налагаше да се бори с нещо, което по никакъв начин не 

разбираше. Смъртта. Кога настъпваше и защо не се 

съобразяваше с готовността да я посрещнеш? Защо не 

предупреждаваше? Защо правиш едни планове, а после тя 

объркваше всичко? Необяснима. Властваща и подиграваща 

се с всеки.Внезапно се появяваше и колкото и 
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подготовката да беше от значение, накрая тя отново се 

оказваше победител. Хилеше се злокобно, надлъгала 

живота. 

И как странно изтриваше всички други тревоги и 

изземваше цялото съзнание. Каква е тази мощ, която 

притежава? Подчинява те изцяло на себе си и те води като 

глупак, обезумял и наивно доверчив. Преставаш да ядеш, 

да спиш, изсмуква ти енергията, побърква те. Напускаш 

реалността и се влачиш напред и назад и наникъде в опит 

да си обясниш причината. Защо? Защо се случи? Защо на 

мен? А всъщност отговорът е тъй прост – смъртта винаги 

се случва. Винаги идва краят. Винаги боли. 

Живееш добре, ако не мислиш за смъртта. Стремиш 

се, мечтаеш, развиваш се. Успех, слава, богатство. А после 

– край. Грозна среща, път без изход. И няма обещание, че 

ще довършиш започнатото, може и да си останеш само с 

мечтите. И с вярата, че има нещо отвъд. Колко е прелестна 

вярата, как успокоява! 

А как се живее, въпреки смъртта? Знаеш, че те чака 

и въпреки това продължаваш. Това е големият житейски 

талант. Видял си я – бледа и грозна, но я изтикваш в 

периферията на съзнанието и я игнорираш с нейния вечен 

конкурент – оптимизма. 

Котаракът умираше, това констатира специалистът 

– д-р Лазаров, в клиниката. След като го прегледа, той 

обясни на Яна, че няма смисъл да го измъчват. Явно 

искаше спокойно и самотно да умре. Единствената 

възможна помощ беше  евтаназията. Да го приспят, така че 

без болки да се отдаде на смъртта. 

Яна плачеше, мислеше за предложението. Не 

знаеше как да постъпи. Но котаракът наистина не 
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изглеждаше добре. Така че прие. Инжекцията щеше да го 

отърве от мъките. Раздели се с любимеца си. За последно. 

Излезе извън клиниката да подиша и да помисли за 

всички случки в последно време. Беше ли забравила 

лекарствата, не беше ли забелязала, че не се храни добре? 

Потърси вината у себе си. Укоряваше се. Докато не я 

прекъсна Филип. 

– Това е най-добре за него. Сега му е леко. Ти обаче 

трябва да се справиш с твоята мъка. Всички страдат при 

загуба на близък, но трябва да откриеш сили, да я 

овладееш и да продължиш напред. 

– Ще се опитам. Ще бъде трудно – пак започна да 

плаче, – той ми беше добър приятел, всъщност „близък“, 

да, беше ми като роднина! Но май бях доста заета в 

последно време... 

– Всички сме така, имаме доста ангажименти, 

бързаме и забравяме някои значими подробности. Аз също 

съм губил домашни любимци. Боли всеки път. Този опит 

никога не помага да преодолееш следващите раздели. 

Имал съм куче, после хамстер, котка, папагал, виждал съм 

ги как умират, много съм страдал за тях. Затова и избрах 

тази професия. Ако мога да помагам, но както виждаш, не 

съм всемогъщ. Животът им е твърде кратък. Привързваме 

се към тях, а когато ни изоставят има болка. Няма начин да 

я преодолееш, просто трябва да я приемеш. 

– Как не го забелязах снощи?! 

– Не, моля те, само не се обвинявай! Това е най-

голямата грешка – да търсиш вина! Тити беше доста 

възрастен, казах ти, че времето за него беше относителна 

величина. Просто се случи... Иначе беше разкошен 

котарак!... Толкова бял! Суеверните хора смятат, че белите 

котки привличат доброто в дома, чувала ли си? 
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– Да, но аз не знам дали вярвам в такива неща. 

Знам, че се нанесох в този дом заедно с Тити. И никога не 

съм имала сериозни проблеми. А той ми носеше много 

настроение и спокойствие – като го изрече Яна наистина се 

замисли и се успокои. 

– Бил е идеалният домашен любимец, не го 

забравяй. Спасил те е от тебе самата, от твоите 

притеснения, опасения и съмнения. 

– Така беше. Точно когато бях най-ядосана, той се 

настаняваше до мен и мъркайки ми предаваше пълно 

умиротворение. Котките са уникални, но ти знаеш това, 

защото си имал! 

– О, да, прекрасни животни, красиви, изящни и 

гальовни. Не са искрени в отношението си към стопаните, 

хитри са и злоупотребяват понякога с тях, но са обичани. 

Другите домашни любимци също си имат предимства. Аз 

сега имам куче – порода малък немски шпиц. 

– Как се казва? – полюбопитства Яна. 

– Оскар. 

– Уайлд? 

– Точно така. 

– А защо точно Оскар Уайлд? Има нещо странно в 

характера или просто обичаш да четеш? 

– Има отношение към картините вкъщи, лае срещу 

тях. Не му харесват, може би. И така ми напомни за 

„Портретът на Дориан Грей“. 

– Интересно – усмихна се дори Яна, – кучето има 

естетически вкус, проявява и мнение! Това трябва да е 

кучето на ветеринарен лекар, това не е кое да е куче! А 

защо не го кръсти Дориан? 

– Обърна се на Оскар, когато го повиках. И избрах 

това име. 
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– Странна история! Оскар! Даже и име си е избрало 

– като че Яна не одобри това обяснение. 

– А Тити, откъде ти хрумна? – Филип отвърна на 

коментара ѝ. 

– Ами разпореждаше се вкъщи като Титан. 

Прекалено глезен беше и своенравен. Душица! 

– А кой от Титаните си имала предвид? Те са 

шестима братя, сигурно Кронос, като най-зловещият и 

властващият? 

– Тити – зловещ? Не мога да повярвам! Направо ме 

поразяваш! – шеговито му отговори Яна. – Океан, разбира 

се, като най-миролюбивият и добродушният. Той запазва 

властта си и при Олимпийците. Благоразумен е. 

– Невероятно! Глезеният котарак, който командва 

вкъщи, е миролюбив и добронамерен?! Добро обяснение – 

сега той посрещна с насмешка аргументите ѝ. 

– Дразниш ли ме? Опитваш се да ме ядосаш? 

Успяваш, да знаеш, това го можеш твърде добре – Яна 

отправи сериозна забележка към лекаря. 

– Такова ли впечатление оставих у теб. Значи, 

много съм сбъркал, не съм искал по никакъв начин да те 

тревожа, особено сега – Филип направи наивна и 

извинителна гримаса, по-скоро за да я разсее. 

– Смешен си така, като ме гледаш!... – отново му се 

скара Яна, но после реши да се отнесе по-сериозно заради 

цялата вечер: – Но всъщност аз съм ти безкрайно 

благодарна! Виж, колко е часът! Вече е полунощ, вдигнах 

те по тревога, а не беше длъжен да го правиш... Разбирам, 

че крада от свободното ти време, прекалих, не трябваше да 

те стряскам, но аз самата не знаех в паниката си какво да 

правя... Благодаря ти, искрено ти благодаря... 
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– Няма за какво – лекарят я прегърна силно, 

опитвайки се да ѝ даде кураж, – аз искам да помогна. Аз 

искам винаги да разчиташ на мен, защото се радвам да... – 

развълнува се дълбоко и трябваше да се спре за секунда. 

Яна предусети, че разговорът може да тръгне в 

погрешна посока и затова се отдръпна и взе инициативата 

в свои ръце: 

– Дължа ти много. Лека нощ! Утре ще намина, за да 

попълним документите и да платя за всичко. Сега те 

оставям, да почиваш, нуждаеш се от спокойствие. 

Хукна бързо към къщи. Беше ужасна нощ. 

Изпълнена с неочаквани обрати. Трябваше да мисли само 

за новия курс, който започваше в ателието, а всъщност 

всичко се обърка. Нямаше го духът в дома ѝ, а онзи лекар 

продължаваше да я смущава с чувството си на хумор, с 

всяка дума и постъпка. Загрижеността му, толкова искрена 

беше, че я обезпокояваше. Въпросите му, съветите му, 

спомените му, всичко беше като дяволски режисирано 

явление. Тя се опитваше да го забрави, но той пак се 

появяваше, даже се стигна дотам, че тя днес да му се моли 

за помощ. Как беше възможно това, да искаш и да не 

можеш да избягаш от някого? Като в спирала се въртеше и 

се повтаряха някои ситуации. Сякаш тя не ги разбираше 

достатъчно добре, та трябваше да ги повтори, за да ги 

осъзнае. 

Не можа да заспи дълго. Стряскаше се, не можеше 

да повярва, че беше видяла смъртта. Тая мъка, която 

носеше тя беше унищожителна. Изсмукваше енергията ѝ, 

не ѝ даваше покой и възможност да погледне напред. 

Сети се и за страшната гадателка. Смъртта на 

близък можеше да се тълкува като смъртта на домашния 

любимец, все пак той беше господарят на дома. Или Тити 
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беше поел негативизма върху себе си, за да я спаси?В 

главата ѝ стана бъркотия. Нямаше правила, смесиха се 

всички събития от една седмица насам и стана страшно. Тя 

само си пожела да свърши този ден, да мине, да дойде 

следващият и ако може той да измие това зловещо чувство. 

Затова заспа и нищо не можа да сънува, явно хаосът беше 

блокирал всички съкровени мисли, надълбоко удавени. 

 

 

* 

 

Сутринта часовникът я събуди твърде грубо. 

Разряза я на две. Обяви, че е време да действа. Трябваше 

да става и да се погрижи за новия курс. Направи кафето си, 

любимото ѝ кафе и след като по инерция сипа гранулите 

на котарака в паничката, рухна. Боже! Беше забравила 

колко много ѝ липсва бялото съкровище. Как започваше 

денят ѝ – винаги с Тити, как излизаше, като му казваше да 

слуша. Нямаше го. И кафето беше отвратително, без 

любимото котараче.  

Облече се бързо, време беше да работи. Вместо да 

страда безутешно у дома, където всичко беше свързано с 

любимеца, избра да действа. Така може би щеше да 

превъзмогне болката. 

В магазина я чакаше Елена. С въпросително 

изражение: 

– Какво се случи? 

– Приспахме го – Яна се овладя, повтаряше си, че 

има задължения и няма да се отдава на скръбни чувства, – 

сега го няма вече. 

– Съжалявам – прегърна я приятелката ѝ, – нищо ли 

не можеше да се направи? 
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– Нищо, той се беше предал вече, искаше покой... – 

твърде сдържано отговори Яна. 

– Ако искаш да отменим урока за днес? Все пак 

имаш нужда да се откъснеш от мъката си. 

– Не, започваме, трябва да се действа, няма да 

страдаме, нямаме време за емоции! – с готовност и 

самоувереност отговори Яна. 

Посрещнаха новите курсисти. Настаниха ги зад 

стативите. Яна ги окуражи, че няма да им бъде трудно, 

просто трябваше да следват инструкции. Първата тема 

беше да нарисуват някакво животно. Яна им обясни 

техниките при различните животни, показа им примери от 

Леонардо Д’Авинчи – „Дамата с хермелина”, от Луи Уейн 

и неговите човекоподобни котки, както и тези с 

геометрични форми, Владимир Румянцев и „питерските му 

котки”, Пабло Пикасо и дакела му в картините. Съответно 

всички пожелаха да рисуват котка, била най-лесна. И 

започнаха. Яна им показа няколко картини, в които 

фигурираха животни, това беше само за вдъхновение. Но 

когато започнаха да рисуват котка по контурите, които Яна 

им показа, всички останаха възхитени. Тя им показа очите 

на котката като човешки. Вложи толкова любов, че котката 

се превърна в копие на Тити. Яна не усещаше какво точно 

рисува, просто следваше правилата, но като чу възгласите 

зад себе си, реши да погледне по-внимателно и да види 

какво се е получило. Мина две крачки назад и погледна 

творбата си. Това беше нейният котарак Тити. Почти 

истински. Тя беше шокирана – така леко, без да се 

замисли, беше нарисувала, почти по инерция своето сладко 

съкровище. 

– Невероятно коте се получи! – впечатли се една 

жена от групата. 
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– Стана прекрасно! – обади се и друга. 

– Аз направих моето рижо, но това бялото е по-

красиво! – добави трети курсист. 

Елена влезе, за да види как се движи курса. И тя 

застина в изненада. Двамата стажанти седяха и гледаха 

доволни, тяхната менторка беше успяла да създаде 

уникална картина и беше въодушевила своите курсисти. 

Но в този момент Яна се усети не на мястото си. 

Скръбта я срази и сълзите ѝ потекоха. С гръб към 

курсистите тя се усети не на мястото си, избърса дискретно 

сълзите и помоли стажантите да продължат курса, като 

импровизират. Ясен стана пръв и започна да фантазира 

някакви истории, говореше и рисуваше около котето, 

разказваше и грабна аудиторията бързо. 

Яна плачеше в магазина. Не издържа, явно беше, че 

не минава мъката за часове. И няма да премине без сълзи. 

Трябваше да си ги изплаче. 

– Не мога. Няма да се справя, как ще работя сега? 

– Няма страшно, този Ясен ги грабна много лесно. 

Говори им някакви щуротии за символика, легенди, 

митология. Направо ги хипнотизира. Бяхме прави, той е 

изключително харизматичен, ще се справи. Курсът ще 

бъде негов, не се притеснявай! Иди си вкъщи, почини си! 

– Не мога, вкъщи всичко ми говори за Тити. Ще 

полудея! Тук ще остана цял ден! – възпротиви се Яна. 

В този момент обаче в магазина влезе Филип. И 

донесе много светлина, беше усмихнат и ентусиазиран. 

Елена много му се зарадва, не беше го виждала 

отдавна, затова го доближи и го целуна. А Яна побърза да 

изтрие сълзите си, те все още изразяваха слабост. Въпреки 

че той знаеше за причината, все пак си оставаха белег за 

неспособност за преодоляване на трудности. Яна беше 
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свикнала да се справя с толкова проблеми, трябваше да 

може да се справи и с това. 

– Яна, аз искам да дойдеш с мен! – заяви лекарят, 

след като се поздрави с Елена. – Искам да ти покажа нещо 

много хубаво!  

– Сега ли?! – озадачи се Яна. – Ние сме много заети, 

сега започна курсът ни по рисуване, тук има много хора, 

трябва да ги изпратим и тогава ще помислим за вечерта. 

– Какви хора? Те къде са? – поинтересува се Филип. 

– В съседната зала, ателието вече е зала за уроци, 

ела да ти покажа! – хвана го за ръката Елена и го въведе в 

залата. 

Отпред Ясен се беше увлякъл в обяснения на 

теориите за котките и кучетата. Беше добавил до котарака 

на Яна едно малко кученце и беше създал дебат между 

курсистите: 

– Колко от вас имат котка за домашен любимец?... 

Я да видя... Само трима. Така, а колко от вас имат куче? 

Един, двама, трима, четирима! Което означава, че кучето 

печели! Ура! Защо кучето печели? Защото е най-добрият 

приятел на човека. То може да ви спаси от удавяне, от 

вълци, мечки в гората и от лоши хора. Има перфектно 

обоняние, с което може да долови промяната в 

емоционалното ви състояние. Кучетата-водачи на слепи 

хора могат и да повикат помощ, да превеждат стопаните си 

през улицата и да охраняват. Интелигентността им е много 

висока. Забележете нослето му, винаги е влажно... Сега ще 

му придадем лек отблясък, вижте как! 

Филип наблюдаваше, слушаше и не можеше да 

повярва на очите си. А когато сладкодумният преподавател 

погледна към новодошлия до вратата, се втрещи. Двамата 

сякаш се познаваха и се засмяха един на друг. Ясен 
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окуражи курсистите да продължават със своето куче и се 

доближи до Филип. Прегърнаха се и Елена и Яна отново 

бяха в позиция на озадачени. 

– Откога си тук? И какво правиш с тези хора? – 

заразпитва го Филип. 

– Уча се. Може би ще преподавам рисуване тук ако 

се справя, ще видим! – отговори младежът и погледна 

двете съдружнички. – Не знам дали дамите ще ме одобрят! 

Но ще се постарая! А ти какво правиш тук? Разбра, че 

работя тук ли? Как? Майка ми ли ти каза? 

– Никой не ми е казал. Запознай се – това е 

съпругата на вуйчо ти Петър, а тази дама му е кума, аз му 

бях кум на сватбата – после се обърна и към двете 

художнички, за да не ги оставя в неведение за ситуацията, 

–а това е моят племенник, той е син на сестра ми. 

– Какво невероятно съвпадение – от всички 

кандидатури, които получихме, ние се спряхме точно на 

тази, която има роднински връзки с нас! И това ако не е 

съдба?! Дяволско съвпадение! – Яна отново взе да се 

притеснява за поредицата от случайности в съвсем кратко 

време. 

– Чудесно, вече си имаме племенник във фирмата, 

съответно от теб ще очакваме много повече! Няма да ти е 

лесно! Обещавам! – Елена го прегърна и отбеляза 

ситуацията като благоприятна. 

– Е, сега лошо ми се пише! Аз избягах от роднините 

в Истанбул, за да попадна на тях в София!... Странно! 

Вуйчо, аз уча вече в Художествената академия, реших тук 

да дойда, в София. Виждаш, че вървя по твоите стъпки!... 

Ама не ти се обаждах, защото не знаех дали няма да 

размисля. Нали знаеш и аз не си вярвам безкрайно много... 

– обясни Ясен. 
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– Будала! Играеш си с всички ни! Майка ти знае ли 

за своеволията ти? – скара му се Филип. 

– Вече да! Но моля те, не ѝ казвай, че сме се видели 

случайно, нали знаеш, много ще се сърди! Искам вече да 

не ги тревожа, имам предвид родителите... – примоли му се 

младежът. 

– Разбирам. Така е, наистина ще ги ядосаш! Ей, кога 

ще пораснеш? – разтресе го вуйчото, явно загрижен за 

щурия си племенник. 

– Старая се, ама още не се получава! Ще се вразумя, 

ето, вече работя! 

– Добре рисуваш! Имаш талант не само за белите! – 

окуражи го Филип. 

– Значи да не му се доверяваме на момчето, 

прекалено невъздържан е, така ли? Той беше младежът, 

който имаше болезнен опит в графитите, нали? – запита 

притеснена Яна. 

– Вуйчо, ти си им разказвал за мен!? Не!– Ясен 

упрекна своя роднина. 

– А откъде ти купих онзи кукер?... От този магазин. 

Търсех нещо за конкретно за теб и дамите ме посъветваха 

да ти взема именно него да те пази от лошите сили. 

– Какво съвпадение!... Аз забелязах кукерите, 

когато влязох, напомняха ми за нещо, но не можах да се 

сетя. Ето сега разбирам защо ми хареса тук още първия 

път, когато влязох! Стори ми се уютно и приятно – 

сподели впечатленията си момчето. 

– Само, моля те, да не ти става прекалено уютно, че 

ни чака работа! Надяваме се на теб и Анелия да ни 

помагате, а не да се разведрявате на работното си място! – 

смъмри го Елена, подозирайки, че тази роднинска линия 

ще навреди на новия им проект. 
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– Няма, напротив, ще се постарая да се случи 

курсът по най-добрия начин! Отивам да довърша урока! 

Извинете ме! 

Тъкмо се насочи Ясен към курсистите и Елена го 

спря с думите: 

– Каня ви довечера всички у нас да отпразнуваме 

събитието! Ще ви очаквам, ето адреса ми – подаде му 

визитка и му позволи да се отдаде на своята аудитория. 

– Ще дойда, благодаря сърдечно! – усмихна се 

младежът по един очарователен и жизнеутвърждаващ 

начин, който само чистите духовно хора владеят. 

Яна наблюдаваше тази изумителна сцена на 

роднинска среща и не можеше да повярва, че ѝ се случва за 

пореден път да стане свидетел на забележителни и 

невъзможни случайности. По-скоро това беше кадър от 

филм. Тя играеше там, но не си знаеше репликите, 

сценария, а режисьорът също беше неизвестен. Имаше 

известни подозрения, че това е нагласено, но съдейки по 

поведението на Елена, явно не беше точно така. Отново 

събития, които водеха до едно – този Филип, неговото 

семейство, спомените му, разказите му се материализираха 

и оживяваха пред очите ѝ. Всяка подробност, за която той 

беше споменавал, се свързваше с живота ѝ, преплиташе се 

и създаваше у нея странното чувство, че тя няма избор. Не 

можеше да избегне и да не се срещне с онова, за което той 

ѝ беше споделил. Думите придобиваха плът и кръв. 

Спомените се превръщаха в реалност. Тя усети, че 

задължително трябваше да слуша Филип, да помни всяка 

негова дума, защото после тя щеше да се появи в човешки 

образ и да внесе смут. Дяволски талантлив режисьор се 

беше намесил тук!  
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– Сега ще мога ли да те отвлека за час-два? – Филип 

се обърна към Яна, която беше застинала в мълчание, 

гледайки новия си служител да припка пред курсистите. – 

Виждам, че си имате верен помощник! Той ще се справи, 

бъдете сигурни! Гарантирам за него! Щур е, но обича 

изкуството и душата си дава, за да рисува. Попаднал е в 

добри ръце. Вие ще го вдъхновите за нови идеи, а той ще 

ви е от полза за всичко, което се сетите. Можете да го 

натоварвате максимално, има творческа енергия за 

двадесет човека... Ще ме последваш ли? 

– Ели, ще ги наблюдаваш ли? Да не се увлекат 

прекалено много! – поиска разрешение Яна. 

– Бъди спокойна, ще се справя. Иди на въздух! 

Всичко ще бъде по игла и конец! Не ни мисли, ще се 

справим! – увери я съдружничката й. 

Излязоха. Мълчаха. Яна го следваше, той имаше 

някаква идея, водеше я. Не искаше да пита и без това 

нещата щяха да станат не така, както тя очакваше. Беше 

убедена, че всичко се случва извън нейните 

предположения. Доскоро смяташе, че тя определя 

правилата на всяко събитие в живота си, а отскоро губеше 

представа за първопричината на всяко едно 

събитие.Случваше се нещо без предупреждение и без 

обяснение. И ако упорстваше и се опитваше да го 

саботира, ставаше все по-озадачаващо. Може би беше 

моментно усещане, може би щеше да се промени всичко, 

но сега реши да се довери и се остави на стечението на 

нещата. 

Явно отиваха към клиниката. Но тя не зададе нито 

един въпрос, просто вървеше. И не се и запита защо. А 

когато влязоха, ги посрещна една малка бяла ходеща 

топка. 
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– Прелестно е! Кученце, още е бебе?! – Яна гушна 

малкото кученце, беше гальовно, явно се наслаждаваше на 

нечии грижи и беше весело. 

– Бяло кученце, все още е малко – на четири месеца, 

но вече е с характер. Харесва му навсякъде! Няма си име. 

Оставиха ми го тази сутрин и се сетих за теб. Ти обичаш 

котките, но погледни го това съкровище! Мини немски 

шпиц! Има всички ваксини и вече може да излиза. Как ти 

се струва? 

– Красиво е. Играе му се. На кого е? – попита Яна, 

докато го галеше, а то облизваше дланта ѝ. 

– Твое, ако го искаш? Няма да те карам да го 

задържиш, но аз няма да се справя с две кучета вкъщи. А 

стопанинът ме помоли да го подаря на някого, защото има 

още четири такива – обясни ѝ Филип. 

– Лъжеш, искаш да ме принудиш да го задържа. Не, 

не мога да си взимам нов домашен любимец, не сега. По-

късно, може би... Все пак ти благодаря за загрижеността, 

оценявам желанието да ми помогнеш да преодолея болката 

бързо. Но не сега, нека да помисля... – заувърта Яна, 

несигурна в желанията и чувствата си. 

– Добре, аз ще го задържа, но ще дойдеш с нас на 

разходка навън. Настоявам! Кучето има нужда от редовни 

разходки! 

– Съгласна съм, ако ми разкажеш честно всичко за 

кучето и за Ясен и ... – опита се Яна да го настрои 

положително към по-продължителен разговор. 

– Аз винаги съм честен във всичко! – сериозно 

отговори Филип и продължи: – А каквото не ти е ясно, ще 

ти го обясня. Хайде да тръгваме! 

Яна прегърна малкото същество и излязоха. То вече 

си имаше каишка, но му беше рано да се движи плътно до 
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стопанина си. Козината му беше мека, нежна. То се 

движеше в ръцете на Яна и се радваше на прегръдката. 

Беше свикнало с хората и се наслаждаваше на грижите и 

любовта им. 

В парка пуснаха малкото същество да се разтича. От 

минута на минута Яна се влюбваше в топчицата, 

напомняше ѝ за хубавеца Тити с белотата си, но младостта 

на кученцето беше харизматична. Изглеждаше наивно и 

доста забавно. Тя се усмихваше непрестанно, докато го 

гледа. Тревата беше набола и зеленееше, а животинчето се 

мяташе по нежните ѝ стръкчета и въртеше опашка.  

– Мъжко ли е кученцето? – запита Яна. 

– Не, женско е. Приятелят ми Андрей, д-р Симов, 

познаваш го, той ми го даде. Споделих му за теб и ми го 

донесе днес в клиниката. Той има много кучета, различна 

порода. Но това е специално, палаво е и обича да общува с 

хора. Има вече изградени някои навици, но си няма име. 

Трябва да му измислиш женско име. Хайде да те видим 

сега! – Филип ѝ отправи предизвикателство. 

– Аз?! Защо аз?! – учудена беше Яна, отново беше 

изправена пред нещо необяснимо. – Нали се разбрахме, че 

не е мое. Ти му измисли име! 

– Кума си на Елена и Петър, сега трябва да 

тренираш за кръстница! 

– Това важи и за теб. Тренирай, измисли му име! – 

Яна предпочете бягството пред опита да се замисли 

дълбоко. 

– Да видим... Гледа умно, своенравно е, изучава ни 

внимателно и двамата, прозорливо е, има характер! Може 

би ни сравнява, може би то ще си избере стопанин! Виж го, 

повече към тебе гледа. 

– Не е вярно, извикай го! Ще дойде при теб! 
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– Как да го извикам, като си няма име!? 

– Куче, ела куче! Ето така се вика – Яна направи 

проба и кученцето се доближи до нея и прегърна обувките 

ѝ. 

– Чудесно се справяш! Видя ли, че теб иска? 

– Разбирам чувството ти на хумор, но по-добре не, 

не съм готова за нов домашен любимец! – Яна реши да 

прекрати с уговорките. 

– Да, това го разбрах. Сега името... Джейн, като 

Джейн Остин?! Елизабет Бенет? Скарлет О’ Хара? Даниел 

Стийл? 

– Забавен си! Трябва да има причина да избереш 

едно име. Кучето трябва да ти го подскаже, не можеш без 

него да го измислиш! – Яна му направи забележка, вече 

окончателно приела ведрото изражение. 

–Добре, ще го наблюдаваме и то ще ни подскаже 

името си. Започваме. Гледай го внимателно. 

И двамата млъкнаха, съсредоточени в палавото 

кученце. То се търкаляше жизнерадостно, после се 

спираше да ги погледа, после пак се впечатляваше от 

тревичките и камъчетата в парка. Ровеше и после пак ги 

поглеждаше за одобрение. Но как те тълкуваха 

поведението му: Яна искрено се забавляваше да го гледа 

толкова весело и изпълнено с живот. Дощя ѝ се и на нея да 

тича, да се гони с това малко същество. Да се смее и да 

диша дълбоко, защото пролетта идваше и беше 

омагьосваща със своето слънце, звук и пъплене. Гледаше 

бялата топчица и започна да диша дълбоко, въздухът беше 

леко хладен, но освежаващ. Дишането ѝ даде възможност 

да погледне на ситуацията под друг ъгъл. Явно Филип ѝ 

беше устроил засада с това сладко бяло същество, 

чувстваше се принудена да го приеме за любимец. Отново 
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лекарят я поставяше в позиция да избира, да се двоуми, да 

се съмнява, да се прикрива. Но от друга страна оценяваше 

жеста. Той беше помислил за нея, за мрака в душата ѝ и 

беше се опитал да я изведе от там. Беше мило, в негов 

стил, винаги изненадващ и непредсказуем, но мило.  

Филип не мислеше за името на кучето. Беше 

убеден, че Яна ще склони да поеме функциите на 

кръстница и стопанка на новото същество. Тази среща днес 

беше режисирана от него и не искаше да го крие. Искаше 

да я измъкне от лошото настроение и мисълта, че рано или 

късно всичко приключва. Искаше да ѝ покаже, че краят е 

едно начало, нищо не престава да съществува, просто 

приема друга форма, все по-красива и съвършена. Просто 

изчакваше тя да вземе правилното решение. По отношение 

на Яна беше се убедил, че търпението е най-верният 

съветник. Тя се гневеше, упорстваше, бягаше от неудобни 

разговори, но беше твърде разумна в неговите очи. Той 

знаеше, че тя ще достигне до правилното решение, просто 

се нуждаеше от време и спокойствие. Вярваше в 

готовността ѝ да се грижи, да радва и обича. Беше спокоен 

и уверен, че тя, както можеше да създава красота в 

изкуството си, така можеше да бъде прекрасен приятел, 

любим човек и много повече дори.  

– Елисавета! – извика Яна на кученцето. 

То се приближи и оплези езиче. Радваше се и се 

покатери по крака на Яна. Тя го прегърна и няколко пъти 

му повтори името. А бялата топчица я близна по ръката. 

Изглежда, това име му хареса. Хареса се на всички. 

– Нима реши?! Толкова бързо?!... Елисавета?! – 

сепна се Филип внезапно. 

– Да, виж, радва се, Елисавета Багряна! „Вечната и 

святата”! Какво ще кажеш? 
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– Аз ще кажа само едно: Чудесно име! Радвам се, че 

се спря на това име! Орисваш кученцето да бъде 

непокорно, така ли? 

– Не, да бъде свободно и щастливо! Да бъде 

обичано! 

– Елисавета от „Крадецът на праскови”? – Филип 

добави малко фатализъм в разговора. 

– Да, защо не, в името на любовта героинята избира 

трудния път. Защо трябва да е лесно? Болката е родилна! 

– Лизи ли ще я наричаш?  

– А ти как предпочиташ? 

– Което ти предпочиташ. Аз искам ти да се 

чувстваш приятно, да получаваш много обич. Защото, нали 

знаеш, че който има куче, получава обич, който има коте, 

дава обич. Толкова години си давала, сега можеш да 

получиш! 

– Не съм съгласна!... Но трябва да ти призная, че 

това нежно създание е великолепно! Вече го обичам! И 

наистина Лизи ми харесва, ще я задържа. Може ли?! 

– Да! Категорично да! И много се радвам, че я 

приемаш! – Филип извика радостно. 

– И отново трябва да ти благодаря! Толкова е 

красива, любвеобилна! Истинска прелест, обещавам да се 

грижа за нея! Поздрави и Андрей. Има чудесни кучета, 

това е ясно. Позна, че имам нужда от такова съкровище, 

как успя? 

– Професионално изкривяване. Когато дойде някой, 

веднага разбирам от какво има нужда – аспирин, аналгин, 

папагал или куче – самоуверено отговори докторът. 

– Прав си, Лизи е моето лекарство! Благодаря ти за 

професионалната подкрепа, добър лекар си... не само за 
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животните! – Яна го прегърна за пореден път, от известно 

време все му беше задължена, чак тя се изненада. 

– За теб всичко правя с удоволствие и не трябва да 

се чувстваш задължена, уверявам те – той също я прегърна 

сърдечно. 

– Сега, моля те, да ми обясниш какво се случва с 

Ясен! – Яна смени бързо тона и темата, тъй като все още я 

глозгаха различни съмнения. – Това случайност ли беше 

или нарочно ме изненадваш, че да влееш повече драма в 

ежедневието ми? 

– Ще ти се закълна, в който Бог искаш, че нямах 

представа, че е дошъл в България! – Филип внезапно прие 

отбранителна позиция. 

– В кой Бог би искал да ми се закълнеш? Кой е 

твоят? – Яна отправи следващата провокация към 

събеседника си. 

–Добре зададен въпрос! Трябва да ти призная, че си 

станала от известно време доста директна! Целиш се 

точно. Може би заради камъка – тюркоаз. И индианците са 

го използвали, за да са по-точни. Затова си закачвали 

камъка на лъковете си! Уважаваш ли древните традиции? 

– Да. Но дали моят изстрел е точен?  

– Леко ме плашиш!... – Филип изпита леко 

неудобство от ситуацията, но продължи бавно: – Но те 

разбирам, когато някой е в неведение, може да се впусне в 

безсмислени предположения! После може да продължи в 

твърде грешна посока! Сега си в един специален период и 

си доста напрегната, така че нормално е да си 

нетърпелива! 

– Да, така е, какво ще отговориш тогава? Ще ме 

оставиш ли в неведение? – Яна продължи да настоява. 
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– Не бих искал, все пак доста се сближихме! Елена, 

Петър, Ясен, а сега и Лизи припка около нас! Имаме много 

общи цели. Затова ще ти кажа,... че в религиозно 

отношение ситуацията при мен е твърде сложна. В смисъл, 

че все още не съм избрал „бога“. 

– Това не е отговор! Не ти вярвам! – отсече Яна, 

отново изпълнена с огромно недоверие, подозирайки го в 

поредната измама. 

– Ако искаш, не ми вярвай... Родителите са ми дали 

уникалната възможност сам да избирам. Аз много им 

благодаря за това. Знаеш, че Истанбул е средище на 

различни религии, там има различни храмове. Така че съм 

имал и сега имам избор. Мои роднини са дарявали 

средства за построяването и възстановяването на 

българската църква в Истанбул – Желязната църква „Св. 

Стефан”. Помагали са и за построяването на джамии. 

Някои от тях са били християни, други мюсюлмани, но са 

били убедени, че трябва да подкрепят едно благородно 

дело. България също е място, в което религиите 

съжителстват без конфликт. И това не е нещо ново и 

непознато за теб. Нали? 

– Да, така е и в България. Но аз исках да те питам за 

съвсем различно нещо. Ти кой си? 

– Аз съм един човек, който иска да има избор и да 

понася последствията от това. Лутането е част от живота. 

Грешките са поучителни и се помнят дълго. Ако избера 

една религия, това ще бъде ограничаване, затваряне. Какво 

ще бъде отношението ми към другите, тях изключвам ли 

ги? Ако моят Бог е един и съм го припознал като истински, 

другите Богове фалшиви ли са? А вярващите в тях 

излъгани наивници ли са? Нужно ли е да си поставяме 

етикети и по това да се посрещаме и изпращаме? Нали сме 



212 

хора, преди всичко хора! И всички искаме храна, вода, 

свобода, любов! Смятам, че аз мога да уважавам всички, 

без да се интересувам от вярванията или интересите им. Ти 

можеш ли? 

– Не знам... Трудно е... – замисли се Яна, но не успя 

да намери отговор, затова продължи с въпрос: – Защо 

избра да дойдеш тук?  

– Ау, това е много дълга история! Не знам дали да 

ти я разказвам! – отсече Филип, но с това подхрани 

любопитството на Яна до безкрай. 

– Аз имам време, искам да я чуя! Моля те! – 

настояваше тя, усетила, че е грабнала правилния момент. 

– Беше свързано с моите болки на порастването... 

Ясен, както разбра, преживя своите, свързани с 

артистичните си забежки. Той, смятам, няма да се върне 

към предишните си пристрастия – да се подписва на 

обществени сгради... Но аз също имах труден път, 

преминах през ада... – бавно и по-тихо заговори Филип. 

– Сега вече стана твърде интересно. Хайде да те 

видим теб! Ти през какви пропасти премина, за да дойдеш 

тук. Какви ги надроби? – Яна вече слушаше твърде 

внимателно, готова да разбере детайлите от биографията 

на доктора, които от толкова време очакваше.  

– Както ти казах, аз имам свободата на избора сега, 

но аз винаги съм я имал. Аз израснах, учейки се от 

собствените си грешки... Може би знаеш, че това е нелек 

начин да разбереш правилния път!... Родителите ми бяха 

вечно заети, те бяха лекари, непрестанно спасяваха нечий 

живот. А аз пропаднах междувременно... Надявам се да 

съм си запомнил уроците твърде добре. Защото беше 

болезнено!... 
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– За какви грешки говориш?– Яна беше твърде 

заинтригувана, очакваше, че миналото му е натоварено с 

изключителни събития. 

– Поувлякох се с наркотиците... Беше страшно, още 

шестнадесетгодишен, а вече с опит с различни видове ... 

Имах си „приятелчета“ и никой не можеше да ме отърве от 

тях... 

– Боже, не мога да повярвам! Ти и наркотици?! 

Изкушил си се? – Яна направо подскочи от изненада. – И 

никой не те спря? Как се е случило? 

– Явно се случва. Никой не разбра, докато не ме 

вкараха в клиника по спешност. Тогава вече семейството 

ми се намеси, бдяха над мен непрестанно. Обърках им 

плановете. Нараних ги жестоко! 

– Те са били до теб, за да те измъкнат от капана?! 

– Да, неотлъчно до мен. Но това не ми помогна до 

един важен момент... Имах домашен любимец – папагал. 

Беше досадник, той беше говорещ. Все повтаряше: „Как 

си? Как си?”. Вбесяваше ме с този въпрос, колко 

възглавници съм изпратил към него, колко химикалки 

летяха!... Подлудяваше ме. Но когато един ден го видях 

проснат на пода, нещо се отключи в мен. Картината на 

смъртта му беше поразителна... Грозно беше... Това ме 

върна в реалността.Осъзнах какво означава думата „няма” 

и „нищо”. Колко е малко разстоянието между „всичко” и 

„нищо”. В един миг изчезва най-милото ти! И колко е 

крехък животът, за да му се подиграваш и издевателстваш 

над него... А въпросът „Как си?” започна да ми липсва 

неимоверно много. Сигурно съм искал някой да се 

погрижи за мен. Вероятно ми е харесвало това 

несъзнателно общуване, не знам. Но изведнъж ми стана 

тъжно за всичко, за мен, за досадната птица, за 
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семейството ми, живота ми... И така постепенно, започнах 

да се измъквам от капана на опиатите. Реших да променя 

живота си. Стана бавно и трудно, но решението беше най-

важното. 

– Какво направи тогава? 

– Родителите ме насочиха към България. Щях 

отново да бъда близо до роднини, но далеч от онези 

приятелски кръгове, които вечно ме изкушаваха. 

Кандидатствах и ме приеха. Заобичах си специалността – 

ветеринарна медицина. Така се насочих към нещо 

смислено, което харесвах и ме вдъхновяваше. 

– Не мога да повярвам! Един интелигентен, 

приятен, грижовен човек, колко мрачно минало може да 

притежава! – Яна сподели изумлението си, без да мисли, 

че може да го засегне. 

– Изплаших ли те? – чак сега Филип забеляза, че е 

направил прекалено силно впечатление с откровението си. 

– Няма да те лъжа, че очаквах да чуя за теб 

чудновати факти за живота ти, но толкова стряскащи – не! 

Винаги си ми бил загадка. Различен си в много отношения, 

може би заради това, че не си роден тук или че си пътувал. 

Но това, което чух е твърде тревожно. Ще ти призная, че 

ме изненада! 

– Нали няма да ме съдиш! 

– Аз?! Никога!... Ти си успял да се пребориш с 

толкова страшно нещо. Как да те съдя?... По-скоро трябва 

да те поздравя, че си надмогнал себе си и изкушенията и си 

се завърнал отново в истинския свят. Много се надявам да 

ти харесва тук задълго... Ти си ценен, помагаш. Помогна и 

на мен, аз съм ти много благодарна за днешния ден, за това 

сладко живо същество, което ще ме радва, убедена съм! 

Благодаря ти и за откровението. Въпреки реакцията ми, 
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оценявам, че не ме остави да се лутам в догадките си. 

Помогна ми да те опозная по-дълбоко... – Яна се замисли, 

помълча, а после продължи: – И да знаеш, че и аз не съм 

била винаги добрата дъщеря. Трудно беше на нашите да ме 

убедят в правотата на някои неща. И аз бях свободолюбива 

до болка... Така че те разбирам. При подрастващите има 

една важна подробност – те искат да прекрачат границите, 

дори и когато осъзнават причината за съществуването им. 

А любопитството им може да достигне гениалността или 

погрома. Рискът е много голям да се загубят някъде... 

Благодаря ти, че ми сподели... Разбирам те... 

– Старая се да съм искрен, не винаги е удачно да 

бъда такъв, но на теб мога да се доверя. Ти си чиста душа! 

Теб те усещам близка. Наблюдавайки ви с Елена, усещам 

колко хубаво приятелство имате, как се допълвате. 

Смятам, че ти си предан приятел. Знам, че ще ме 

разбереш!... Ще разбереш и Ясен, който също мина по 

трудния път, за да научи важните уроци. Но те уверявам, 

той ще се превърне в един достоен човек и творец, просто 

някой трябва да му вярва. 

– Той имал ли е проблеми с наркотиците? 

– Не, той е имал проблем с овладяването на 

желанията и емоциите си. Труден характер е. Инат е, не 

обича правилата. Той сам иска да си ги определя. Но 

разбра, че има граници, стреми се да се съобразява с тях. 

Помълчаха. Загледаха се в бялото кученце. То ги 

впечатляваше с жизнеността си. То кипеше от радост и 

заразяваше с нея двамата, седнали в парка. Хипнотизирани 

от него, те бяха се вглъбили в своите мисли. Чувстваха се 

приятно заедно, някак си по-близки. Общи теми, болки, 

преживявания, мечти. В този момент сякаш бяха открили 

някаква тайнствена хармония в отношенията си, 
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приятелство, което позволяваше да се облегнеш и 

изплачеш тревогите си. Голямо приятелство, което може 

да спасява от бездната на съмнението, покрусата и 

безнадеждността. Велико приятелство, което дарява, 

умиротворява миналото, оцветява настоящето и отваря 

широко врати за бъдещето. 

Разхождаха се в парка, наслаждаваха се на пролетта 

и красотата и вдишваха новия въздух, наситен с живот и 

оптимизъм. 

* 

 

Вечерта беше вълшебна. Светлините на града и 

витрините, изпълнените с разноцветни неща. Уличните 

музиканти украсяваха с музиката си целия град. Хора, 

смеещи се, забавляващи се, наслаждаващи се на хубавото 

време след зимните вихрушки. Стъмваше се, но хората не 

се прибираха или поне онези, които бяха жадни за още 

приключения из софийските улички. 

Яна отиваше на гости у Елена и Петър. Беше 

изпълнена с настроение и приятни очаквания. Лизи я 

накара цял ден да чете за отглеждането на кучета и я 

откъсна от мъката. След като опозна новия си дом, 

домашният любимец заигра с възглавничките. Хареса 

дивана, скачаше по него, после сладко си поспа отгоре.  

Елена я посрещна на вратата: 

– Добре си ми дошла, скъпа приятелко! – прегърна я 

и после загрижено я попита: - Как си? Успокои ли се? 

– Чудесно! Но за това трябва да благодаря на Филип 

– усмихнато отговори Яна. 

– Защо? – Елена беше твърде озадачена, беше 

свикнала само да чува оплаквания по негов адрес, но сега 

Яна звучеше различно. 
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– Познай! 

– Има ли нещо, за което да се тревожа?  

– Не. Всичко е наред. Но имам нов домашен 

любимец! – радостно извика Яна, така че привлече 

любопитството и на Петър. 

– Какво ново? – попита той. 

– Кученце, имам си кученце, благодарение на 

Филип! Много съм му признателна! 

– Поздравления! Да сте живи и здрави! – прегърна я 

радостно Петър. 

– Браво, радвам се! – целуна я Елена. – Хайде, ела 

да се настаниш да ми разкажеш!... Откъде се появи това 

куче? 

– Не знам, той каза, че негов познат му го оставил, 

но не знам дали това е така! Това всъщност не е важно... – 

отговори Яна и точно тогава се звънна на вратата. 

Филип и племенникът му Ясен влязоха с цветя за 

дамите. Лилиумите бяха прелестни, големи чашки в 

преливащи цветове. Ухаеха силно и внесоха сладост в 

дневната. Сега пролетният полъх от отворения прозорец се 

смеси с този аромат и се превърна в приказка. В нея имаше 

много изящество и полет. Яна дишаше и попиваше 

сладките нотки във въздуха и те я подсещаха да мечтае. За 

лятото, за морето, за музиката. 

Елена и Петър пуснаха някаква мелодия да звучи, 

докато подреждат масата. А Ясен и Филип се доближиха 

до Яна: 

– Как сте днес? – попита учтиво Ясен. 

– Моля те, говори ми на „ти”! Вече сме близки!... 

Благодаря, добре се чувствам. За съжаление не видях как 

довърши курса, но се надявам, че всичко е минало по план! 
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– Да, даже по-добре от очакваното! На мен ми 

хареса изключително много да водя този курс! Следващия 

път ще се учим да рисуваме кукери, какво мислиш по този 

въпрос? – с ентусиазъм отговори момчето. 

– Чудесно! Добра идея! Надявам се, че си запознат с 

традицията на кукерите? Имаш ли нужда от литература по 

темата? Аз имам вкъщи енциклопедия с фотоси, ще ти е от 

полза – Яна предложи своята подкрепа.  

– Аз имам книги, но може и нещо допълнително да 

прочета – прие с радост предложението Ясен. 

– Добре, утре ще ти я донеса в магазина, когато се 

видим! – отвърна Яна и отиде да помогне на Елена с 

платата със салати. 

Когато се върна, Филип и Ясен обсъждаха някакви 

семейни въпроси и говореха разпалено. Приличаха си 

донякъде. Имаха общи черти в лицето, жестовете им също 

бяха в синхрон. И двамата бяха темпераменти, ръкомахаха, 

гримасничеха, докато говорят. Сменяха и езиците, ту – 

български, ту – турски. Вуйчото имаше покровително 

отношение към своя племенник, даваше му наставления, 

потупваше го по рамото от време на време и му 

размахваше пръст. Петър беше по-различен, сдържан и 

снизходителен, но тези двамата изглеждаха повече като 

братя. Бяха изпълнени от енергии, които се създаваха 

непрестанно, изригваха като вулкани и после стихваха.  

Яна направи бърз паралел със съдбите на двамата – 

Филип и Ясен. Тази стихийност у тях беше неминуемо 

предвещаваща трудно детство, бързи и необмислени 

решения, готовност за риск. А компетентността им по 

различни въпроси също си имаше първопричина. Те бяха 

преминали през падението, за да оценят достойно това, 

което имат. Явно беше как мъдростта се трупаше в 
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изобилие въз основа на опита и неговите незаличими 

белези. Грешка след грешка и провал след провал, те бяха 

изградили свой свят, в който да живеят в хармония със 

себе си и другите. Бяха открили баланса и го обичаха, но 

той се основаваше на вихрушката. 

Странно ѝ се стори на Яна, че и двамата по един 

таен и необясним начин бяха достигнали до нея и живота 

ѝ. Тя също харесваше бурните емоции, рисковите ситуации 

и бързите решения. Обаянието, което те притежаваха също 

беше причина тя да им симпатизира. В бизнеса, в 

изкуството, в живота провокативността имаше 

положителна роля и приближаваше човека до успеха. 

Може би това, че сега всички бяха заедно, не беше просто 

една случайност. А особеностите в характерите им 

предопределяше тази среща.  

Най-накрая седнаха всички около масата и Елена 

вдигна тост за знаменателната им среща: 

– Наздраве за новото начало и това, че днес се 

открихме! Приемаме го като благоприятен факт, който ще 

ни донесе щастие! 

– Да бъде! – обяви Яна. 

Звънът на чашите възвести началото на една 

прекрасна вечер, която беше награда за всички през този 

дълъг ден, изпълнен с нови усещания. Ознаменуваха 

срещата с младежа, оказал се роднина, отпразнуваха и 

появата на новия домашен любимец. Радваха се на това, че 

са заедно сега и тук. 

– Разкажи ни за Лизи – попита Елена, след като 

сервираха основното ястие. 

– Лизи е прелестно бяло кученце. Опознава в 

момента дома ми. Съседката е при нея, помага ми 

временно. Наистина кучетата притежават някои 
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невероятни способности, за разлика от котките. Дори 

когато си играе ме наблюдава внимателно, не ме изпуска 

от очи. Куче-пазач. 

– Аз така я уговорих предварително. Разбрахме се с 

нея да бди над теб – отнесе се шеговито Филип към 

наблюденията на Яна. 

– И това ли можеш, д-р Дулитъл, поговори ли си с 

Лизи? – Яна продължи в същия тон. 

– Да, част от специализацията ми е. Наговарям 

домашните любимци да не тормозят стопаните си, че са 

зависими от тях. 

– Друго каза ли ѝ, за да съм предупредена? – 

продължи Яна. 

– Само да те обича – кратко и с лека усмивка 

произнесе лекарят. 

– Благодаря ти! Иначе нямаше да ме обича, щеше да 

ми опъва нервите – отговори Яна. 

– Уговорил съм и Ясен да внимава какво прави, 

нали? – Филип се обърна към племенника си този път: – Ти 

не си домашен любимец, но все някак си трябва да 

намерим общ език! Нали?! 

– Обещавам, ще бъда докрай изпълнителен и ще 

влагам сърце в новите проекти. Имам много идеи, така че 

бъдете спокойни! Аз ще работя с Анелия, разбира се. Тя 

също е прекрасна и помогна днес! 

– И без любов на работното място, това вреди 

много! – отново предупреди Филип. 

– Да, така е. Само извън работното място! Има 

време за всичко! – младежът увери всички. 

– Харесва ли ти обучението в академията? – попита 

го Яна. 
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– И аз като Марк Твен бих казал: „ Никога не съм 

позволявал на училището да попречи на образованието 

ми“. Но всъщност, ако трябва да съм искрен, не знаех, че 

толкова ще ме впечатлят преподавателите. Нивото на 

обучението е добро. Всеки ден научавам нови и 

поразителни факти за изкуството. Следвам специалността 

„Стенопис“. Аз обожавам стенописите, витражите. Вуйчо 

ви е разказвал за моите приключения в Истанбул. Вие вече 

знаете много за мен. Има факти в биографията ми, с които 

не се гордея. Но страстта ми в изкуството е пагубна. За 

другите и мен! 

– Защо реши да дойдеш да учиш в София? – 

продължи да разпитва Яна, сякаш той отново беше на 

интервю за работа. 

– По стъпките на вуйчо! Или както се казва: 

„Кръвта вода не става”. Знаех, че той е тук и ако нещо се 

обърка, ще ми помогне!  

– Както всеки друг път! Сега обаче не искам да те 

измъквам от нищо нередно! Чу ли? Опичай си акъла! 

– Да, да! Нали вече обещах! Сега имам друга цел. 

Впечатлен съм от новите идеи, свързани с урбанистиката. 

Бих променил градовете, те имат големи недостатъци. 

– Какво би променил в София? – попита Елена. 

– Сивите сгради и липсата на орнаменти по някои 

от тях. Бих ги изрисувал и бих окачил някои гипсови 

фигури. Харесва ми това, че София е зелена, има много 

растителност, но има нужда от пъстрота. 

– А какво би променил в Истанбул? – отново го 

попита Елена. 

– Чистотата по главните и малките улички. И там 

бих добавил повече цвят. И бих ограничил автомобилите, 

те огрозяват пейзажа. 
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– За всичко си помислил. Имаш наблюдения, това 

ще те води успешно в творчеството ти, пожелавам ти 

вдъхновение!... А какво ще кажеш за софийските графити? 

Видя ли вече някои от тях? – продължи да любопитства 

Яна. 

– Да. Разбира се. Огледах внимателно и тези в 

центъра и тези по кварталите. Има попадения, но те са в 

начален етап на развитие. Повече са подписите, пробите на 

цветове. А е нужно повече злободневие, провокация. 

Трябва да продължат да се развиват. Има много места, 

които плачат да бъдат изрисувани. Защото са безлични. 

Но този графит с Дядо Добри, изрисуван в квартал 

„Хаджи Димитър“ ме впечатли сериозно. Има послание, 

буди мисълта и напомня за човешкия дух. 

– Би ли искал и ти да създадеш графит в София? – 

провокира го Яна. 

– Със сигурност да – категорично отговори 

младежът, но Филип рязко подскочи от стола. 

– Със сигурност ще следва законите и правилата 

тук! Няма да върши своеволия, ще бъде стриктен докрай! – 

добави вуйчото. 

– Да, вуйчо, ще съобразявам със законите! Бъди 

спокоен, аз вече пораснах – племенникът почти се закле в 

думите си. 

Вечерята беше на приключване и трябваше да си 

тръгват след десерта. Ясен пръв напусна компанията. 

После – Филип и Яна, след като пожелаха „лека нощ“ на 

домакините.  

– Мога да те изпратя, ако искаш? – предложи 

Филип, след като бяха вече на улицата. 

– Няма да упорствам и ще ти призная, че ще ми 

бъде безкрайно приятно! – отговори му Яна. 
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– О, това звучеше твърде мило! Радвам се, че 

виждам промяна в отношението ти към мен! Преди време 

помня, че обичаше да бягаш! Трудно беше да те догоня! 

– Щом сме заедно сега, значи не съм бягала 

достатъчно бързо и лесно си ме догонил! – саркастично 

процеди Яна. 

– Смяташ, че те преследвам? 

– Не, но не си ли забелязал, че някак си се 

свързваме? И ставаме все по-близки? По един необясним 

начин! 

– Не си задавай такива въпроси! По-скоро се 

запитай, харесва ли ти? 

– Странно, но и на този въпрос отговорът е 

загадъчен! Да, харесва ми, да ме изненадваш по най-

непредвидим начин! Защо, не мога да ти обясня! Но е 

факт, че ти си тук и на мен ми е ужасно приятно с теб! 

– Това вече ще го нарека музика за ушите ми! Ето 

това исках да чуя! Мечтаех си за този момент, да ме 

приемеш като по-близък! Ти все се отдалечаваше, не знаех 

защо, но много се надявах да промениш мнението си 

някога. Щастлив съм, че вече те виждам доверчива и 

спокойна в разговорите си с мен. И то в момент, в който ти 

разбра за моето не толкова светло минало! 

– Миналото е стъпало, през което трябва да минеш, 

за да имаш настояще. Настоящето пък ще има честта да 

въздигне едно ново бъдеще. Аз обичам да гледам напред, 

там е високо, диша се леко, проветриво е и се отварят нови 

пространства. 

– Радвам се. И аз гледам напред, обещавам ти, че ще 

бъде прекрасно! Обичам да дишам с пълни гърди! 

Свободата – безценен дар! 
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Повървяха тихо до дома на Яна и се разделиха. 

Магията на вечерта трябваше да приключи. Интересен ден 

беше, а сега нощта можеше да украси усещанията и да им 

придаде чудати форми, да ги разбърка и създаде нова 

версия на реалност. Съкровена. 

В сънищата си Яна беше напълно свободна. Вода, 

суша, въздух и Вселена се преплитаха. Тя прескачаше от 

едно място на друго. Нямаше препятствия. Плуваше, после 

се устремяваше нагоре и още по-нагоре. Докато в 

следващия момент не политаше шеметно надолу, 

предусещаща бедствието. Хората също бяха различни. 

Срещаше едни, после лицата им се променяха, ставаха 

внезапно други. Понякога се стряскаше от тази рязка 

промяна, друг път се радваше. И сега беше така. След като 

полетя надолу и със страх усети твърдостта на земята, 

срещна Елена. Зарадва се, прегърна я, тя ѝ донесе 

спокойствието, но после, когато отново я погледна, видя 

Петър. Той ѝ се усмихна, каза ѝ нещо като „подкрепяме 

те“, после се превърна в Ясен. Той се смееше заразително, 

като повтаряше „няма да те разочаровам“, беше му много 

весело, Яна също се засмя. Но после и той се преобрази и 

заприлича на Филип. Тя не беше сигурна дали е той, 

приближи се. Гледаше го, но образът му беше размазан. 

Той не мърдаше, не говореше, не се усмихваше. Тя го 

попита: „Ти ли си? Отговори ми! Филип!“ Но той не 

направи нищо в отговор. 

Яна се събуди. Отново не ѝ допадна сънят. Неясен. 

Нереален. Абсурден. Погледна кученцето, спящо до 

леглото на една възглавничка, и се успокои. То беше 

реално: 

– Лизи! – прошепна му Яна. 
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Мъничето я погледна, но веднага затвори очи. 

Трябваше да спи. И Яна трябваше да спи... спокойно. 

 

 

* 

 

Следващата априлска утрин беше красива. 

Слънцето вече къпеше улиците и хората навън. Пролетта 

беше донесла свежо усещане, желание за приключения. 

Птиците също празнуваха настъпването на новия сезон. 

Суетяха се по дърветата и разнасяха своите песни, за да 

докажат на всички, че е по-топло, има цвят и мирис и това 

е реално. Имаше хора, бъбрещи весело и провъзгласяващи, 

че са будни и готови за деня. Силно утро, предвещаващо 

успехи и добро настроение.  

Лизи беше весела, хапна си добре след разходката, 

така че можеше да продължи с проучването на къщата. 

Съседката отново щеше да погрижи за нея, така че денят ѝ 

щеше да бъде наситен с нови усещания. 

Гледайки бялото съкровище, Яна също се усети 

силна, готова да прегърне деня. Да хване устрема му. Беше 

готова се впусне в магията на своя свят да създаде нови 

уникални творения. Предмети, които да се харесат на 

гостите в магазина. 

Отключи вратата и влезе. Първото ѝ впечатление 

беше свързано с огромните вази, блестящи със своите 

тюркоази. Но после се приближи до бижутата и ѝ стана 

мъчно за тях, сврели се нещастно в дъното на магазина. 

Тогава ѝ хрумна идеята да направи кутии за бижута, които 

да подчертават красотата на предметите в тях. Насочи се 

към тюркоазите и реши да ги използва за украса. След като 

дълго ги лепи и огражда с дантели и мъниста. Накрая 
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разгледа новата си хрумка. Беше странна кутия, по-скоро 

за тайни, отколкото за бижута. 

А щом влязоха Елена и Люба, Яна веднага от 

вратата ги запита: 

– Какво ще кажете, приятелки? 

– Нещо ново? Кутия за какво? – попита Елена. 

– Това е кутията на Пандора. Празна е, значи 

болестите са излезли, сега остава само надеждата! – без да 

изчаква отговора на Яна, Люба добави своя коментар. 

– Да, но всъщност е за бижута. Смятате ли, че е 

красива или да я променя? – отново потърси мнение Яна. 

– Аз мисля, че е идеална – има разкош, прави 

впечатление, ще се хареса на клиентите. Можем да 

направим допитване, щом влезе някой – обясни Елена, тъй 

като често така сверяваха търсенето на някои артикули. 

– Аз съм първият ви клиент – добави Люба, – 

смятам, че е идеална за вашия магазин „Тюркоаз“. Веднага 

бих си я купила! 

– Ти си пристрастна, ще питаме някой, който не ни 

познава – отговори Яна. 

– Няма да ви се бъркам в работата, но имам едно 

великолепно предложение за теб, Яна – започна 

фотографката, – трябва да замина за Прага за три дни, 

спешно, но не ми се ходи сама. Затова идвам с едно 

романтично предложение към теб – да дойдеш с мен утре! 

– Къде? – изненадана отговори Яна. 

– Как къде? В Прага, разбира се! От списанието 

искат от мен снимки за статията, която ще излезе до края 

на седмицата, така че няма време! Казвай, идваш ли с мен? 

Пътуваме утре рано сутринта със самолет. Купих вече 

билети. Затова, моля те, не ме предавай! 
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– Как така изведнъж? Ние сме заети с Елена! – 

заувърта Яна. 

– А, не! Само аз ще бъда заета! – успокои я Елена. – 

Ти ще пътуваш за Прага. Това пътуване ще ти се отрази 

прекрасно след събитията от изминалите дни. Ще 

забравиш за всичко неприятно. За разделите ти, тревогите 

ти. Ще изживееш малко вълшебство за три дена! А аз ще 

бъда тук! Ще се грижа за магазина и за Лизи! Ще ида да я 

взема и ще я гледам вкъщи. 

– Моля те, Яна! Не ми се пътува сама! Скучно е! 

Бъди с мен! Ще си изкараме чудесно, ще ядем „колено“ и 

ще пием бира! И „тръделник“ и всичко, което душа ни 

поиска! Моля те, знам, че е в последния момент, но ми е 

спешно! Ще отхвърлят статията и ще е жалко за труда! 

Моля те! Ти обичаш часовниците! Ела с мен! 

– Е, не е нужно чак толкова да ме молиш! Аз 

харесвам Прага – градът на стоте кули! Обичам и 

пътуванията, защо не! Това е невероятна идея! По никое 

време! Пролет в Прага! Да! 

– Хайде тогава! Отивай да си стегнеш багажа и утре 

знаеш къде си! – окуражи я Елена. – И не се грижи, аз ще 

направя кутиите на Пандора! Ще ти ги покажа после, ще 

изберем най-хубавите за клиентите! Ще направя и 

проучване на мнения. Ще питам всеки новодошъл какво 

мисли за тях и ще ги направя по техен и наш вкус. Приятно 

изкарване! Тръгвайте! 

Яна и Люба бяха почти изпъдени от магазина. 

Нямаха право на оспорване. Странен ден! Започна с 

творчески ентусиазъм, а продължи с пътуване 

изневиделица! Тотално преобразяване! Шеметно! 

Докато си стягаше багажа, Яна мислеше за резките 

завои. Всъщност повече от приятните ѝ изживявания бяха 
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свързани с внезапни промени в хода на събитията. 

Елементът на изненада винаги носеше силни емоции, 

които се помнеха дълго след това.  

В последно време зачестиха съвпаденията и 

невероятните случаи, но като се връщаше назад и ги 

претегляше, установяваше, че те са довели до щастлива 

развръзка. Измамата на Стоян я отрезви за тълкуването на 

приятелството. То явно криеше много капани.  

Неочакваната поява на Филип, колкото и стряскаща 

на моменти, всъщност беше един начин да осъзнае тя 

стойността на подкрепата. В един трагичен миг той беше 

единствено способен да помогне. И го направи от сърце. 

Странната гадателка също беше свързана с 

шокиращите разкрития. Ужасът, който тя създаде в 

наивното съзнание на Яна, всъщност се оказа реален. 

Нищо фалшиво нямаше в нейните думи. Тя просто обясни 

някакви символи. Яна ги възприе като прокоба, но 

събитията след това бяха въз основа на ясни причинно-

следствени връзки. Смърт, часовник, пътуване. Всичко се 

случва. Нямаше измислица. Може би само човекът, който 

трябваше да бъде около нея, той липсваше. А може би вече 

беше там? Филип или някой друг? Кой беше близо до нея и 

тя не го разпознаваше? Толкова нови познати имаше от 

известно време, че се загуби в имената и лицата им.  

 

 

* 

 

Яна всъщност обичаше Прага. Затова и прие 

предложението на Любомира за внезапното пътуване до 

там след последните събития с негативно отражение. Не 
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беше разумно да се предприемат внезапни решения, но 

знаеше, че ще ѝ хареса една промяна в пейзажа. 

Прага в нейните мисли беше олицетворение на 

вълшебната приказка. Готическите църкви, сградите с 

вълнуващите кулички бяха като фон на дефилиращи 

принцове и принцеси, крале и кралици, рицари с безброй 

подвизи. Тя самата сега се чувстваше принцеса. Всичко 

беше възможно в приказките. Чудеса и преобразявания. 

Любомира фотографираше почти всяка сграда, заради 

ангажимента си към списанието, а Яна се наслаждаваше на 

гледката и усещането, което създаваше тя. Гледаше 

малките павета по уличките, орнаментите по къщите, те 

получаваха грижата, от която имаха нужда. Оценяваше 

човешкото усилие да се съхрани миналото в неговото 

великолепие, така творчеството се превръщаше във 

вечност. Красота, много красота! Политаш, докато я 

съзерцаваш! 

След могъщата катедрала „Свети Вит“ последваха 

тясната уличка надолу. Тя ги отведе до друг свят, изпълнен 

с малки цветни къщички, които също си имаха своето 

очарование със своите схлупени покриви. Величествено и 

миниатюрно живееха по съседски в хармония и не си 

пречеха нито като стил, нито като внушение. 

– Виж, Люба! Това е къщата-музей на Кафка! – 

внезапно извика Яна. – Влизаме, нали? 

– Разбира се!...Чакай да я снимам отвън! – поспря се за 

момент Люба. – Хайде, готови сме! Влизаме! 

Вътре ги лъхна една старинност. Малко антре и 

стъклени врати, през които се виждаше част от света на 

писателя. Мъничък, уютен, но и страдалчески.Тишина. 

Мирис на старо. Беше впечатляващо – фотосите, столът, 

бюрото на писателя, книгите. Излязоха отново навън, но не 
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можаха да си тръгнат веднага, трябваше да попият още от 

тази вълшебна улица, наречена „Златна“. Обиколиха 

няколко пъти, докато не започнаха да усещат енергията на 

това място. И двете придобиха изострена чувствителност 

към мястото, табелките, тайните ъгълчета, които се 

подаваха отвсякъде. 

Яна отвори книгата, която беше взела със себе си. 

„Писма до Милена“, зачете и се опита да си представи 

света, в който авторът е живял. Усети повече емоцията му, 

без да отбелязва подробностите. Дребните неща бяха само 

фон, който съвременният човек вижда, а Кафка беше 

насочен навътре към душевността, опонираща на 

външността. 

Прочете няколко откъса, изпълнени с надежди и 

догадки. Спря се на думите „... а ти самата ме успокояваш 

и тревожиш“ и се замисли. Така ли е винаги? Едното се 

преплита с другото. Няма нито чисто спокойствие, нито 

чиста тревога. А имаше някакво единство, съществуващо в 

хармония. Колко трябва да е пропорцията на едно и 

другото, така че да е поносима? Кога се обединяват и 

допълват? Винаги ли е така, не беше ли по-леко 

спокойствието да надделява, да няма опустошаващи бури и 

невъобразими щети? Бавният ритъм, крачка и пулс не са ли 

по-желани и щадящи за всекиго? Спокойствието лекува, 

премахва страх, вина и злоба.Умиротвореният носи 

благост и добродетел. 

Но ако няма стихия, няма да има и страст. Ако няма 

болка, как ще оцениш радостта? Преминавайки през 

трудностите и провалите, прегръщаш жадно победата и я 

желаеш още повече. Смисълът на живота се превръща във 

вечен стремеж за постигане на спокойствие, преборвайки 

се с внезапно изпречилите се тревоги. Изгубеният рай 
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може да бъде достигнат отново, но преодолявайки тежките 

препятствия, криволичейки по дългия и прашен път. Колко 

лесна и предначертана логика, създадена от хилядолетия. 

Яна долови в книгата болката и любовта едновременно 

съчетани, усети силата на истинската отдаденост. Загледа 

се в шарените къщи на уличката и прегърна книгата си, все 

още замислена. Докато не чу изненадващо българска реч, 

почти до ухото си: 

– Приятно четиво, хубав език – мек и вдъхновяващ? 

Нали? 

Яна рязко се обърна да види кой е това. Беше 

изумително. Затова едва не извика: 

– Доктор Лазаров!... Боже, Вие сте тук?... Не, не мога да 

повярвам! 

– Филип, моля те, Филип. Нали сме приятели! Защо се 

обръщаш към мен на „вие“? Забрави ли ме? Дойде в Прага, 

за да забравиш приятелите си! Обидих се! 

– Какво правиш тук, Филип? Как така все се виждаме 

ненадейно? Това някакъв заговор ли е? Елена ли те прати? 

– все още стъписана запита Яна. 

– Не е заговор. Нарича се международен семинар, на 

който присъстваме с моя колега, когото познаваш добре! И 

сме се регистрирали отпреди три месеца – отговори 

самоуверено, като посочи приятеля си доктор Симов. 

– Здравейте, доктор Симов! Приятно ми е да Ви видя 

тук! – с огромна усмивка се обърна към приятеля на Филип 

и се здрависа с него. 

– Към мен може да се обръщаш с името Андрей, 

познаваме се, а и Филип ми е говорил за теб, така че мисля, 

че те познавам доста добре! – с широка усмивка се обърна 

бившият лекар на Тити към притежателката му. 
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– А аз защо не знаех за посещението ви тук? – попита 

Яна, все още сразена от поредната изненада, свързана с 

Филип. 

– Не сме говорили на тази тема. И не сме се разбрали! – 

с насмешка, но с твърде доволно изражение отговори 

Филип. – И мога да кажа, че се радвам да те видя тук! За 

мен изненадата е изключително приятна, дано и за теб да е 

така! 

– Не е истина това!... Направо ме поразихте! В Прага? 

Точно в Прага и точно сега, когато сме с Люба тук?!... – 

Яна повика приятелката си, която фотографираше 

близките къщурки. – Ела, да видиш кой е тук! 

– Не! Невероятно! И ти си тук? – Люба се поздрави с 

Филип и побърза да се представи на другия ветеринарен 

лекар: – Аз съм Люба, приятно ми е! Мисля, че с вас не се 

познаваме! 

– Не, аз съм Андрей, говори ми на „ти“, най-малко 

заради случайността да се видим на това уникално място. 

Приятно ми е! Ти си фотограф? 

– Да, ти интересуваш ли се от фотография? – 

полюбопитства Люба. 

– О, да! И то много! Ще ми бъде забавно с теб да 

опознаем Прага – отговори Андрей. 

Запознаха се всички и компанията стана твърде шумна 

за тази тиха и изпълнена с прозрения„Златна улица“. 

Някак си не искаха да се разделят, не защото имаха 

обща националност в този мултинационален град, 

посещаван ежегодно от хиляди туристи. Не защото имаха 

време за губене и все още не бяха видели прочутия 

часовник. Не защото случайността ги беше срещнала. Не 

защото градът ги предразполагаше да са заедно, да 

споделят, да се смеят, да се губят между готическите, 
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бароковите или модерните сгради. Тази компания от 

четирима души бързо се обедини около удоволствието да 

си с някого, когото харесваш и с когото се допълваш. 

Интересите им странно се припокриха. Мненията им се 

синхронизиха. Настроението им беше в унисон с всичко 

наоколо и самовглъбеността напусна и четиримата. Заедно 

тръгнаха да се лутат из уличките на Прага. Изгубиха се за 

момент, ако това въобще е възможно, когато имаш 

навигация на мобилния си. 

Люба получи компетентна подкрепа в лицето на 

Андрей, тъй като той беше любител фотограф, пътуващ 

непрестанно из света. Така че се обединиха около 

фокусирането, светлината, детайлите. 

Яна пък отново успя да се наслади на приятните 

разговори с Филип. И вече не бъркаше обръщенията си 

към него с „вие“, защото вече го чувстваше твърде близък 

от известно време. 

– А Кафка? Какво си чел от него? – запита го Яна. 

– Разказите му са ми любими. Но изисква специално 

отношение при четене. Той не е случаен автор. Бил е 

страдалец. И героите му са странни и страдащи. За „Писма 

до Милена“ какво би казала? 

– Много вдъхновяща книга! Емоциите преливат 

постоянно. И там има страдание. Всяко писмо носи 

някаква болка, после се превръща в радост. После в любов. 

Думите са любов. Очакването на писмото също – отнесе се 

Яна. 

– А спомените? Връщат се отново и се изживяват, един 

миг се превръща във вечност!  

– Затова трябва да си ценим преживяното. Ето такива 

мигове тук в този град не могат да се забравят! Виж, 

Карловия мост! – внезапно се оживи Яна. 
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– Прекрасен е! И отново старинен и вълнуващ. Можем 

малко да постоим на него. Тъкмо фотографите да снимат... 

А вие как решихте да дойдете тук? 

– Люба получи изненадваща поръчка от списанието. Аз 

веднага приех предложението ѝ. Лизи е при Елена. Тя 

обеща, че ще се грижи за нея. Тя е кротко кученце, не 

тормози хората около себе си, само ги радва. Затова ми се 

стори удачно малко да се откъсна от скучното ежедневие. 

Тук е твърде различно, направо нов човек ставам! 

– А би ли искала „нов човек“ да станеш? – лекарят 

отново я провокира с въпрос. 

– Не, но може би по-добър, по-прозорлив, по-

предпазлив... 

– Смяташ, че нещо си пропуснала, така ли? 

– Безброй неща! А ти? Има ли неща, за които да 

съжаляваш, че си загубил или неоценил? 

– Със сигурност. Но по-важно е да не страдаш за тях. 

Всеки човек си минава по своя уникален стръмен път. По-

лесно се изкачваш, ако не се обръщаш назад. Миналото е 

сянка, тя така или иначе те следва. По-добре да не мислиш 

за нея. 

Спряха до статуята на Кирил и Методий с учениците 

им. Заприказваха се за реката, която шумеше под моста, 

корабчетата, които кръжаха напред и назад. Многото хора. 

Шумен мост, харесван от туристите и артистите. 

– Дразни ли те тълпата? – запита я Филип. 

– Не, аз мога да я игнорирам. Изключвам я от пейзажа 

и оставам сама – Яна отговори, без да поглежда 

събеседника си. 

– И мен ли можеш да изключиш? – Филип настоя за 

поглед, затова почти се доближи до лицето ѝ. 
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– Ами... – тя се притесни отново от близостта му, – 

мисля, че ти нямаш копче за изключване... Честно да ти 

кажа, опитвах се много пъти да го открия, но не се справих 

и вече приех, че ти си много специален човек! Просто не 

мога да се отърва от теб! Намери ме чак в Прага, не е ли 

забележително и многозначително това? – Яна прекали със 

силните думи. 

– Само кажи и изчезвам на секундата! – отстрани се 

леко Филип и в миг стана самовглъбен. 

– Там е работата, че май и не искам да те губя. Не знам 

защо, ама ми е приятно да си наблизо. Демонични са 

появите ти, почти като във филм на ужасите, но не мога да 

отрека, че ми е хубаво с теб – довери се Яна, знаейки, че 

прибързва, но пое риска смело. 

– Добре... Вече се успокоих... Често ме тревожиш, 

знаеш ли? Аз пък ще ти споделя, че никога не си ми 

създавала комфорт, когато общуваме. Винаги си ме 

обърквала, даже побърквала... Ту се доближаваме и пак се 

разминаваме. Никога не открих причина за това, но 

сигурно ти ще ми обясниш... Може би малко те плашех, 

озадачавах, но сега ти знаеш всичко за мен, добре де, 

почти всичко, нали ще ми позволиш да те доближа? – той 

също ѝ се довери, усещайки, че сега е най-удачният 

момент, за да се изяснят. 

– Вероятно няма да мога да те спра... „Почти всичко“ 

прозвуча интересно! Има ли още нещо, което да ми 

споделиш? Нещо, което да ме втрещи? 

– Смятам, че няма шокиращи факти. Но вероятно ти 

винаги ще се интересуваш от нещата от миналото. Защо ме 

отбягваше, кажи? Ще ми обясниш ли? 

– Няма. Аз също не знам нищо определено... – Яна се 

замисли, потърси някакви спомени, свързани с него и след 
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това реши да продължи: – Опитвах се да те сложа в 

някакви рамки, но нито една не ти се оказа по мярка, 

остана си такъв странен, различен, необясним... И като не 

се справих, те отхвърлих. 

– Къде ме хвърли? – впечатли се Филип. 

– Как да ти го обясня? И аз не мога да ти го опиша!... – 

тя се замисли и потъна в мрак. – Например в чистилището 

– нито в ада, нито в рая. В междувремието или 

безвремието, някъде в чакалнята, във вакуум, в нищото, не 

знам... 

– Моля те да ме извадиш оттам, заболя ме силно! – 

усмихна се лекарят, като докосна гърдите си и добави: – 

Жестоко прозвуча от твоя страна! Разби ми сърцето! 

– Не го преживявай, нали знаеш, че хората са сложни 

създания, ще ми простиш! – зауспокоява го Яна. 

– Ето затова съм ветеринарен лекар, с животните е по-

просто. На теб всичко ще ти простя... – призна ѝ Филип. – 

Виж, реката. Ето така минават, изтичат и се губят всички 

тревоги. Представи си ги като река, тя тече и си отива, 

имало е, няма ги вече, други са сега и други ще бъдат след 

малко.Да забравим всичко, а? 

Яна не отговори, следеше реката, понесе се по нея, без 

да знае къде ще я отведе. 

Докато двамата приказваха, облегнати на парапета, 

бяха снимани от другата половина на компанията им. 

После фотографите внимателно анализираха снимките. 

– Виж, как ги хванах, вгледали се във водите на 

Вълтава. Фонът е красив – облачно, върхът Петрин и 

статуята на Светите братя. Добре е светлината, нали? – 

запита Люба своя придружител. 

– Добре си ги уловила! Можеш сега да промениш ъгъла 

и да пробваш пак! – посъветва я Андрей. 
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– Добре, да видим как ще се получи сега! – решена за 

усъвършенстване на кадъра Люба направи огромно 

количество снимки. 

– Чакай, спри сега! Дай да ги видя! – компетентно се 

отнесе ветеринарният лекар. 

Почнаха да преглеждат кадрите и внезапно забелязаха 

една поредица от снимки, в които приятелите им отсреща 

се гледаха съсредоточено и се усмихваха, но странно 

озарени. Двамата бяха окъпани в светлина, вятърът ги 

носеше в пространството, косите им се развяваха, а очите 

им вперени един в друг, сякаш си казваха „Аз съм твоя, ти 

си мой“. Фотографите се спогледаха в недоумение. Имаха 

невероятно попадение. Бяха доловили несъзнателно един 

красноречив момент. Между моделите им се беше зародил 

един пламък чувства. 

– Нима те имат нещо помежду си?! – учудена беше 

Люба. 

– Снимката казва всичко! Изглеждат като излезли от 

романтичен филм! Убеден съм, че има предистория, а ние 

ще наблюдаваме финала от първи ред! – заключи 

докторът. 

– Тя не ми е казала нищо! Не мога да повярвам! Това е 

велик момент! 

– За тези нежни увлечения не трябва много да се 

говори, те се раждат, порастват и разцъфват. Ние виждаме 

сега цвета им. Красив момент! Не мислиш ли? 

– Обичам си професията! Наистина е красиво!... Хайде 

да тръгваме към часовника, да не ги прекъсваме! 

Първата двойка тръгна към прочутата часовникова 

кула, а след тях бавно тръгнаха Яна и Филип. Оставаха пет 

минути, докато зазвъни и се отвори прозорчето с 

апостолите. През това време можеха да огледат площада, 
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хората, говорещи различни езици, забързаните 

екскурзоводи, които искаха да приключат разказите си за 

историята на часовника навреме. 

Удари два часът следобед. Всички снимаха и 

наблюдаваха внимателно. Замлъкна глъчката. Само 

отчетливите удари. 

Но Филип не гледаше часовника, а  нея.Тя грееше. Той 

не можеше да изпусне този момент. Беше обърнат към нея 

и проследяваше всяка черта на лицето ѝ. Разхождаше се по 

челото ѝ, после към очите ѝ, носа ѝ и се спря на устните ѝ. 

Яна забеляза това и го погледна, зачуди се защо не е 

впечатлен от кулата, но после реши сама да намери 

отговора. Вгледа се по-внимателно в него. Забеляза шала 

му, чак сега забеляза цвета му. Тюркоазен. И този тюркоаз 

се сливаше с цвета на очите му. Образуваше единство и 

някакво странно съвпадение за пореден път. Тези очи 

направо я погълнаха. Имаха странна притегателна сила, 

обливаха я и спираха дъха ѝ. Красива и опасна стихия я 

отнасяше оттук и я препращаше в някаква измислена 

вселена.  

Замисли се над това, което ѝ каза гадателката. После се 

вгледа отново, за да се увери, че това е истина. Вълшебно 

се сливаха синьото и зеленото и ѝ напомняха за всички 

случки в последно време. Слънцето проблясна и оживи 

очите му, които я изпиваха. В тях имаше живот, динамика, 

огън и взрив. 

Яна си спомни сънищата си, неумолимо повтарящи се 

все с тези очи. Ръката, която я улавяше в критичния 

момент и я спасяваше.Усети нещо, случваше се нещо 

съдбоносно. Запита се „Нима е той?“. После Филип се 

приближи, наведе се към нея и я целуна. С ръката си я 

придърпа леко, сякаш я искаше само за себе си. 
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Часовникът отмерваше времето, а двамата забравиха за 

него. Откриха нещо ново за себе си. Блажено. Истинско. 

Като че ли продължи дълго, но за двамата времето спря. 

Бяха сами сред такава огромна и шумна тълпа. Алчни един 

за друг. 

Пророческите сънища бяха се изпълнили. Имаше 

полет, имаше крила, имаше очи, пълни с тюркоаз, ръката, 

която в сюблимния момент се появява. Имаше много хора, 

които сега като че ли отсъстваха. Бяха изключени за 

момент от цялостната картина. Останаха само двамата, 

познали се след толкова време. Търсещи се от толкова 

време и намерили се тук, под огромния старинен часовник, 

отброяващ секундите. 

Гадателката също беше познала. Да, този човек беше до 

Яна от известно време. Появяваше се, тръгваше си, тя го 

отбягваше, той я плашеше. Но после отново се намираха, 

една дълга игра на криеница. Но сега играта приключи. 

Играчите и техните тайни ходове бяха разкрити и 

следващата стъпка беше неизбежна, но красива. Признание 

и доверие, привличане и възхищение. Нещо огромно като 

любов.  

Върнаха се в реалността, когато спря камбанният звън 

на часовника и хората аплодираха това представление, 

което беше устроил. Бурните ръкопляскания на публиката 

ги събуди от красивия сън. Бяха тук и сега. Бяха щастливи, 

че са заедно и че една случайност ги беше събрала на това 

вълшебно място. 

 Но продължиха да се гледат, питайки се какво стана. 

Не знаеха какво се случи, но щяха да разберат някога, 

скоро. Приятелите им ги приближиха и Люба шеговито ги 

запита: 
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– Нещо тук се крои и нищо не ни казвате! Трябва ли да 

го научим по този начин? Защо по-рано не споделихте? 

– Така ли ви въздействат часовниците? Вие сте 

изумителни! – добави Андрей. – Значи трябва да 

отбележим, че днес в два часа вече имаме официално 

двама влюбени, които не могат да овладеят похотта си 

дори и в тази тълпа разбеснели се туристи! И високомерно 

се целувате пред всички, незачитайки уникалната 

забележителност? Колко грехове натрупахте за кратко 

време? 

– Аз, не знам какво се случи!... И за мен е изненада! – 

взе да се оправдава Яна. 

– Беше прекрасно! Ще го запомня аз този часовник! – 

развълнуван добави Филип, който все още я гледаше 

запленен. 

– И аз си помислих, че часовниците са виновни, те така 

влияят на хората! – шегуваше се приятелят му. – Оттук 

нататък сте със специален статут на влюбени и внимавайте 

какво ни обяснявате! Заподозрени сте официално. Сега 

може да не се криете, разкрити сте! 

Люба бързо изпрати снимка на целуващите се пред 

часовника. Беше предназначена за Елена. Написа й: „Тук е 

прекрасно. Имаме новина. Яна и Филип??? Ти знаеше ли за 

това? Само аз ли съм изненадана?” 

От своя страна Елена също изпрати снимка на една от 

кутиите, които беше довършила току-що. И написа: „ 

Кутията на Пандора е отворена и всички болести се 

разнесли по света, също така и любовта! Тази болест е 

необходима и на двамата, надявам се да им е от полза! 

Радвам се за тях! Остави ги да се обичат!”  
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Продължиха да се разхождат, но вече на разумна 

дистанция едната компания от другата. Така че Филип и 

Яна можеха спокойно да си обяснят тази внезапна реакция. 

– Ти защо ме гледаше там пред часовника? – поиска 

обяснение жената. 

– Аз отдавна те харесвам и обичам да те гледам. А днес 

си с обаяние почти неустоимо, неземно... А ти защо не се 

отдръпна? – запита мъжът. 

– Аз видях нещо в очите ти. Нещо като „дежа вю“... 

Често съм ги сънувала тези очи. Звучи налудничаво, но 

няма да те лъжа! Наистина очите ти са главните герои от 

сънищата ми. Виждала съм ги стотици пъти. Но днес на 

тази слънчева светлина ги разпознах. 

– Само заради очите ми? И нищо друго? 

– Не! Но не мога сега да ти го обясня, изчакай... Трябва 

да го обмисля... Не знам и аз какво беше това... Но трябва 

да знаеш, че ми е много приятно с теб. Харесвам те и 

виждам, че имаме много общо в характерите и вкусовете, 

но още не мога с точност да ти обясня какво усещам. Нали 

няма да бързаш? Дай ми време! Всичко ще ти кажа, но сега 

се чувствам объркана... 

– Аз не бързам. Имаме цялото време на този свят. По 

лунния и слънчевия календар. Нали? Но искам да ми 

кажеш дали би приела да те хвана за ръка и така да 

разглеждаме Прага? Бъди си объркана, аз също съм такъв. 

Но нека днес да сме заедно, а? 

Яна го хвана за ръка и ѝ се стори, че това е най-

прекрасният ден в живота ѝ, най-вълнуващата разходка и 

най-вълшебният град, който беше посещавала. 

Спираха се пред ред забележителности. Но те бяха 

само малка част от магията. Замъкът Храдчани, 

Националният музей, Замъкът Карлщайн, Танцуващата 
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къща, зоологическата градина, върхът Петрин бяха само 

места, където влюбените отново искаха да повторят онези 

усещания, които си споделиха пред часовника. Прага се 

превърна в любов. Неутрална територия, извън 

ежедневието в България или спомените от Турция. Там 

можеха да освободят натоварените си от съмнения души и 

да си признаят всичко най-съкровено, през което са 

преминали. Имаше много за споделяне, най-красиви думи, 

като тези: „очаквах те”, „търсех те”, „радвам се, че те има”, 

„остани с мен”, „искам да е винаги така”, „искам да те 

виждам всеки ден”, „искам да те слушам”, „говори ми”. 

Думите се оцветиха, станаха блаженство, сега бяха желани. 

И словото се изпълни с любов! 

 

 

* 

 

След приказката в Прага София приюти отново своите 

деца. Прегърна ги и подложи на изпитание мислите им. И 

двамата знаеха, че изживяването беше прекрасно. Те 

горяха, желаеха се, търсеха се. Мечтите им се отприщиха, 

зажаднели за устрем. Те бягаха лудо, надалече в бъдещето 

и рисуваха омайни картини, в нежни цветове и крещяха: 

„Заедно, заедно!“ 

Яна огледа стаите, след като се прибра вечерта. Беше 

сладко усещането да си у дома. Всичко беше подредено и 

създаваше уют. Часовникът шумно отмерваше минутите, 

хубави минути, изпълнени с любов и пламък. Напомняше 

ѝ за целувката пред часовника в Прага, затова се загледа в 

циферблата му. Крехки стрелки, но толкова подвижни, 

неумолими в своя път. А спомените – безкрайно красиви, 
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осмислящи всеки изживян миг. Блажено е времето, дарено 

на любим човек. 

Забеляза и недовършената картина. Все още в ъгъла на 

спалнята. Нещастно очакваща създателя си да благоволи 

да я довърши. Яна я огледа, сети се, че нещо ѝ липсваше в 

цялата композиция. Харесваше ръцете, търсещи се и 

безумно стремящи се една към друга. Светлината между 

тях и морето с огромните и бесни вълни отдолу. 

Тюркоазеният цвят плавно се смесваше със синьото на 

небето и така обединяваше горе и долу. 

Яна хвана четката и започна да рисува настървено. 

Черти, кръгове, знаци. Бързаше. Някакъв порив я обзе и не 

можеше да го спре. Гореше и рисуваше. Спираше се да 

огледа отдалече внушението и после се захващаше с 

удвоена страст. Мислеше, връщаше се назад във времето и 

нанасяше нови щрихи и добавяше нюанси. Смеси 

цветовете, добави навсякъде малко тюркоазено, то щеше 

да е обединяващото звено между детайлите. Така 

засилваше усещането за море, за мечта, за топло, смесено с 

малко студено. Синьото и зеленото в единство – едно 

любовно привличане, жажда за живот. 

Накрая се спря, за да прецени резултата от 

вдъхновението ѝ. Имаше романтика, но имаше и заплаха. 

Добави нов образ – астрономическият часовник зад ръцете. 

Той стоеше като везни и отсъждаше. Изобразен беше в по-

бледи краски, по-скоро като блян. Хареса ѝ, имаше 

пълнота и притегателна сила. Внесе повече геометрия в 

картината и настояваше за повече точност и научна 

обосновка. 

На вратата се звънна. Елена трябваше да доведе Лизи, 

според уговорката. Яна отвори, все още в лек унес: 

– Здравейте, любими мои! 
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– Здравей, съкровище! И ние сме тук! – Елена целуна 

приятелката си и влезе с настроение. – Бяхме много 

послушни, яли сме, пили сме и най-вече сме си поиграли 

до насита. Лизи е перфектното куче! Нежна, но с характер! 

– О, да! Знам, знам! Ела тук, Лизи! – Яна гушна бялото 

животинче, което ѝ беше липсвало в Прага. – Ще гледам да 

не се разделяме повече! Ти си ангелче! 

– Хайде, хайде! Добре е понякога да оставяш Лизи на 

мен! Чух, че си изкарала прелестно в Прага! Ти и 

Филип?!... Нещо да ми разкажеш? – провокативно се 

отнесе Елена. 

– Кой е предателят? – нацупи се Яна. 

– Люба, разбира се! Прати ми и снимка! Пред 

часовника! Пред толкова хора, не се ли смутихте?! 

– Елена?! Какво против имаш целувките между хората? 

– Хората ли? Мен хората не ме вълнуват! Интересуваш 

ме ти и Филип! 

– Ние... не знам какво се случи, но може би... – взе да 

увърта Яна. 

– Не бягай от въпроса с тези вероятности! Беше ясно, 

че сте един за друг! Още на сватбата! Има фотографски 

кадри, личи си, че имаше нещо между вас! Беше искра 

още, начало! Но нали знаеш грузинската пословица: 

„Любов, огън и кашлица не могат да се скрият“. 

– Глупости. Няма нищо такова! Никога не сме имали 

нещо общо! Заради Тити се сближихме, но сега... Различно 

е сега! След Прага всичко ще се промени! 

– Определено! Кажи, какво сте си говорили? Какво се 

разбрахте, заедно ли сте вече? – настояваше Елена за още 

информация. 

– Нищо. Само разбрахме, че се харесваме, ама много, 

твърде много! Прага е разкошна! 
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– Не ми говори, знам, че Прага е хубав град, но не 

всеки, който отиде там, открива любовта си! 

– Аз не знам какво открих там! Но беше красиво! 

– Бягаш от темата! – недоволно изрече Елена, а после 

се загледа в картината, претърпяла толкова поправки: – 

Имаш нова картина? Я, да видя!... Мечтаеш, това е като в 

сънищата ти, за които си ми разказвала! Ти си влюбена! 

Часовник, море, светлина, птици? Много си влюбена, няма 

повече да те разпитвам, ясно ми е всичко, приятелко моя! 

Не бягай повече от себе си. Ето това си ти! Вдъхновена и 

развихрена! Така рисуват влюбените, с размах! 

– Стига, напрягаш ме допълнително! И без това съм 

леко объркана!... И знаеш ли, тази гадателка май позна 

всичко! Смърт, часовник, любов, пътуване, бизнес?! Ако 

се замисля излиза, че тя е била права, не ме е излъгала! 

– Сигурно, но не ходи повече при нея! Помня как 

изглеждаше след срещата си с нея! Няма нужда да знаеш 

всичко за бъдещето, някои неща просто се случват, нали 

виждаш! Защо да ги разбираш предварително, преди да си 

готов да ги приемеш? Излишно страда тогава. Сега всичко 

се подреди. Или поне така изглежда – Елена със 

загриженост посъветва приятелката си. 

– Да, така е. Защо ми трябваше да знам онези щуротии? 

Сега изглеждат ясни в някакъв определен ред. А тогава се 

почувствах прокълната и излъгана. 

– Само едно не разбирам! Как промени мнението си за 

Филип. Дълго време повтаряше колко ти е странен, 

досаден, как така изведнъж ти стана любим? Кога настъпи 

този повратен момент? 

– Не мога да ти кажа, но той ми помогна. После ми 

разказа за себе си. И го приех като близък. Виж и 

племенникът му се оказа наш служител, въобще много 
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случайности и съвпадения имаше. Не ти ли струва, че е 

дяволска работа? – Яна погледна с леко съмнение на 

събитията наскоро. 

– Не зная, ти си ходила на гадателка и си по-

компетентна по тези въпроси! Но ми се струва, че няма 

нищо нагласено от ангел или дявол. Просто ти си търсила 

такъв човек и си го намерила, искала си и ти е било дадено. 

Не можеш да избягаш от себе си. Ти си също смесица – 

блага и яростна, разбираща и отхвърляща, обичаща и 

мразеща, палитра от цветове. Често си твърде разумна, 

обмисляш решенията си дълго, но има случаи, когато само 

интуицията ти проговаря и си готова на огромни рискове. 

Ти не си едноцветна! Шарена си! Имаш си своите 

странности и те те водят ту към успех, ту към провал! 

Няма да се влюби в теб човек, който държи на порядките! 

Ти си хаос! А Филип цени движението, обича да надскача 

сивото ежедневие и да настоява! Той е! Изчака те да 

минеш по дългия път, който ти си избра и после те повика 

отново! 

– Как добре го обясни! Възхищавам ти се! Вероятно ме 

познаваш твърде добре! А за Филип не знам как разбра 

тези тънкости в характера му?! 

– Наблюдавам, Яна! Безпристрастно! Ти също ни 

наблюдаваше с Петър и разбра какво има между нас. Ти 

също усещаш емоциите, но само когато си страничен 

наблюдател. Когато си потънала в дълбоки чувства, губиш 

ясната преценка. 

– Радвам се, че имам теб! – Яна прегърна с 

благодарност своята приятелка, която внесе известна 

яснота в събитията. 
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– Така е, партньоре! Заедно сме по-силни!... Картината 

ти ми харесва! Музата те закриля, твоя е! Продължавай да 

рисуваш! 

 

 

* 

 

Сутринта беше повече от прекрасна. Всичко беше 

музика. Птиците, автомобилите, хорските приказки и 

стъпките на минувачите. Градът беше забързан, имаше 

ритъм. 

Яна се събуждаше плавно, беше си починала. Нямаше 

ги странните сънища, дадоха ѝ почивка тази нощ и тя я 

употреби пълноценно. Стана бавно, изведе Лизи на кратка 

разходка до градинката. А там беше свежо. Всичко 

цъфнало и огряно в слънце. Гледайки бялото любимче как 

тича пъргаво, тя се наслаждаваше на аромата на пролетта. 

Той беше направо взривоопасен. Вливаше енергия и 

караше сърцето да работи с по-голям устрем. Сърце 

полудяло, пълно със невероятни сили. Красота! 

Прибраха се, за да се приготви Яна за новия ден и 

новите идеи, свързани с магазина. Елена беше 

организирала художествения курс и материалите, от които 

Ясен имаше нужда. Анелия трябваше да помага с 

изработването на вазите. 

Когато Яна влезе се изненада от кипежа вътре. В двете 

помещения се случваха събития. В първото работеха Елена 

и Анелия, смееха се и лепяха камъчета по чудните вази, а 

във второто – Ясен се беше разгорещил и обясняваше за 

графитите на Банкси. 

– И винаги имал изготвен план... Подготвял е 

предварително боите, изчислявал е големината, правел е 
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скици. Това е важно, защото графитите се случват на ръба 

на закона. Също така е работел нощем, далеч от камери. Те 

са му били заклетият враг! Правел е проучване на терена, 

който ще изрисува. Бил е предпазлив. И все пак е имал 

проблеми с охраната. След време обаче когато питали 

жителите на град Бристол дали да отстранят графитите му, 

те се застъпили за него. Оказало се, че те уважават 

посланията му. С това си спечелил почитатели. Дали 

заради симпатиите му към принцеса Даяна или усмивката 

на Мона Лиза, ненавистта към политиката на изолиране и 

вдигане на стени или сложните социалните отношения, но 

той има вече място в галериите и музеите.  

Сега ще ви покажа някои стилове в графитите. Букви, 

форми и преди всичко как да си направите подготовка. 

Вашите графити ще бъдат на платно, т.е. ще бъдат само 

проект, но после можем да помислим за друг терен... 

Това звучеше опасно. Яна погледна въпросително 

Елена. И двете бяха озадачени и притеснени, да не би 

младежът отново да започне да върши безчинства, този път 

в София. Но после се успокоиха, когато го чуха да добавя: 

– Стените в магазина или тези в домовете ви! Може да 

поговорим и със собствениците на сивите блокове 

отсреща, може пък да изберат нещо колоритно?! 

– Ох, слава Богу, това звучи по-разумно! Да, може би 

една от стените тук ще им я предоставим, защо не?... – 

тихо промълви Яна на съдружничката си. 

– Може и в съседните офиси да пробваме дали някой 

би изявил желание за това. А може и нов магазин да 

отворим, а? – предложи Елена. 

– Готови ли сме? – учуди се Яна. 

– Защо не? 
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И отново като изневиделица, докато двете обсъждаха 

новите си идеи, вратата се отвори, звънчето иззвъня и пред 

тях се изправи Филип. Този път обаче той не се усмихна, 

не поздрави, както обикновено, а беше воден от нещо 

друго. Той мълчеше. Елена го питаше нещо и му се 

радваше, но той гледаше само Яна. Искаше да каже нещо, 

но все още не можеше, трябваше тя да му помогне в 

толкова конфузната ситуация. 

– Ти мен ли търсиш? – попита го Яна все още леко 

развълнувана. 

– Искам да говоря с теб – започна трудно Филип. 

– Няма проблем, аз ще съм тук с групата на „Банкси“ и 

в магазина при Анелия! Идете да говорите, важно е! – с 

разбиране се отнесе Ели и бързо се насочи към курсистите. 

Двамата излязоха. Мълчаха. Вървяха бавно към 

градинката, където се надяваха да поговорят, но мислите 

им се лутаха, образувайки невероятен хаос. Как да 

започнат, какво да попитат, ще се обидят ли един друг, ще 

засегнат ли теми табу? 

Седнаха на една пейка. Но продължаваха да мълчат. 

Някой трябваше да започне, но кой беше по-смелият? 

Яна не искаше да бъде първа. Реши да се осланя на 

предразсъдъците за смелостта и решителността на мъжете. 

Сега ѝ допадаше ролята на нежния пол. Харесваше ѝ в 

този момент да се възползва от това преимущество. 

Ежедневно трябваше да се справя с какви ли не проблеми 

като „голямото мъжко момиче“. Но сега предпочете 

слабостта. И чакаше, и мълчеше... 

Филип гореше. Той искаше да започне, но огънят го 

изпепеляваше. Нещо дълбоко в него се случваше и той не 

можеше да го обясни какво е, но усещаше, че е стихия. 

Стискаше го за гърлото и му причиняваше болка. Знаеше, 
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че трябва той да е първи, искаше да бъде силният, смелият. 

Тръгна към нея, поиска да говори, а като че ли загуби дар 

слово. Повтаряше си мислено:„трябва да обясниш, трябва 

да си признаеш всичко, трябва да си докрай искрен”. Но 

началото, как да започне? Помощ, нуждаеше се от помощ... 

– Банкси? – попита Филип. – Да не би вече да ви 

създава главоболия? 

– Не, има някакви нови идеи. Но всичко е под контрол, 

приемаме неговите творчески замисли благосклонно! Днес 

учат за графитите и е вдъхновил курсистите да се 

упражняват на платно. Той е прекрасен младеж... Ти беше 

прав. Наистина има хъс. Творец е. Само иска шанс. Няма 

да му подрязваме крилата, ще летим с него! Бързо и 

шеметно е, но е приятно! – обясни и Яна и отново настъпи 

тишина. 

Внезапно отнякъде се появи кученце, което си играеше 

далеч от стопаните си. Дойде до тях, огледа ги, подуши ги 

и седна кротко, търсейки тяхната компания. Те се засмяха. 

– Как те намери само? Знае, че се занимаваш с 

животинчета? – изсмя се Яна. 

– Иска да ни послуша. Да му позволим да поседи тук? – 

радостно добави и Филип. 

– Няма да се отървем вече от кучета. Ти имаш, аз имам! 

Ще припкат около нас кучета! 

– Искаш ли да сме заедно оттук нататък? Имаме ли 

бъдеще? – вече се окопити Филип и поде основната тема 

днес. 

– Или да забравим Прага?... Каквото е било в Прага, си 

остава в Прага! – пошегува се Яна. 

– Това не се ли отнасяше за Лас Вегас? – той не прие 

шегата. 
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– Разбира се, Лас Вегас! Прага е нещо друго. Това е 

град на писатели, поети, художници и музиканти. Духовни 

личности. Тук би трябвало всичко да е на друго ниво – 

възвишено, философско, а не просто удоволствия, хазарт. 

– И аз така си помислих! И какво ти ще предпочетеш – 

Лас Вегас или Прага? Кое избираш? Мимолетното или 

възвишеното? 

– Зависи ние къде сме. Аз избирам нас! Дали сме във 

Вегас или Прага, смятам, че няма значение. Времетраенето 

не ме вълнува, просто искам да имаме нещо общо. Да сме 

заедно, да споделяме и да става, каквото ще! Животът ни е 

твърде кратък, за да броим минутите, да отмерваме 

времето, да бързаме. Важен е човекът. Аз избирам теб! Ти 

си този, когото съм търсила, сънувала. Това си ти, другото 

няма значение! 

– Аз също избирам теб!... Ти си!... Уникална, пожар!... 

С теб е приказка! Вълшебна! Не мога да я разкажа, но със 

сигурност тя ще звучи невероятно! С теб съм съгласен да 

отида навсякъде! Близо или далеч, този или други 

континенти, не ме вълнува къде!...Дори и да седя на пейка 

в парка, под надзора на някакво изгубено куче, гледащо ни 

твърде глуповато!... И трябва да ти призная, че отдавна 

исках този миг да се случи и да ти кажа тези думи!... Аз 

отдавна знаех, че ти си моето вдъхновение и лекарство. 

Внесе смут още с първата си поява в клиниката, после ми 

причини ред други притеснения. Но не исках да те плаша с 

вниманието си. Въпреки това те обърках. А аз исках само 

да знаеш, че ще чакам, докато ме приемеш и решиш, кой 

точно съм аз! 

Целунаха се пред нищо неподозиращото куче. То беше 

свидетелят на чувствата им. Но не беше благосклонно, то 

всъщност не одобри нищо от това, което видя и излая 
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срещу им. Засмяха се. Беше забавно – уж непознато куче, а 

вече ги ревнуваше и имаше някакви претенции. 

– Дарси! Ела тук веднага! – внезапно собственичката 

му го извика. 

Кучето се стресна след тази дразнеща го любовна сцена 

и изприпка към стопанката си. Яна и Филип отново се 

засмяха на романтичната нотка в името. 

– Трябва да запознаеш твоята Лизи с Дарси. Със 

сигурност ще се харесат! – пошегува се Филип. 

– Може би първо с твоя Оскар трябва да я запозная. 

Такъв е редът. Предпочитам Оскар пред Дарси. Оскар има 

по-симпатичен собственик! – Яна отново го целуна. 

– Съответно няма по-щастлив от мен в този момент! – 

отговори Филип на нежното послание и я прегърна силно. 

Цял ден обикаляха града заедно. Говореха, смееха се, 

докосваха се. И всяка една дума изграждаше новите им 

взаимоотношения, пораснали, оцветени, красиви. 

Движещи се сякаш във най-различни форми, сливащи и 

преобразяващи се като в калейдоскоп. Превърнали се в 

най-сладостното изживяване. 

 

 

* 

 

 Вечерта беше също смайваща. Ясното небе сега беше 

отрупано в звезди и личаха съзвездията, описващи разни 

вълшебни фигури, но само за мечтателите. Само те можеха 

да разчитат неземните повели. И влюбените. 

Едно дълго „Лека нощ“ се проточи пред входната врата 

на сградата, в която живееше Яна. 

– И ме сънувай! – заповяда Филип. 
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– Не мога, ти вече си реален. Напусна сънищата ми 

отдавна. Те сигурно страдат и затова не ме спохождат вече, 

но аз предпочитам да си част от истинския свят. Без теб 

тук е скучно. С теб е лесно и е интересно – искрено обясни 

Яна. 

– Горките ти сънища! Сълзи ронят! Но важното е ти да 

си щастлива, нали? 

– И ти! Нали сме заедно! Ти и аз в хармония! 

– А Хармония е дъщеря на Арес и Афродита! Война и 

любов, после разбирателство! Абсурд! 

– Не го мисли, винаги е сложно в старогръцката 

митология, ние нова ще създадем! 

– Нова религия?! 

– Да не прекаляваме, да не я наричаме религия! Но ще 

бъде нещо ново! Нещо, което умиротворява бесовете и 

отваря нови врати... 

– Къде ще ходим? Къде би искала да идеш? 

– Неизвестното е най-сладко. Не е нужно да знаем 

всичко предварително, нали? Нека да бъдем изненадани! 

– Приятно, предполагам? 

– Зависи от гледната точка. Всяко зло може да се окаже 

за добро, ако достатъчно дълго време го обмисляш. Нищо 

случайно няма... Мислил ли си над това? 

– В смисъл, че сме се срещнали заради нечия воля? Ти 

дойде в клиниката преднамерено, аз неслучайно се оказах 

роднина на Петър и кум на неговата сватба? Прага? 

– Е, не, чак в такива подробности! Всъщност за Прага 

още се съмнявам, че беше случайна срещата ни! Ти си 

питал Елена, нали? 

– Ако това ще те успокои, бих казал – да! Но няма да е 

истина! Все пак лъжата има свое очарование и понякога 

върши повече работа от хапчетата! 
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– Не, не искам да ме лъжеш, закълни се пред всички 

съзвездия над нас, че няма да ме мамиш! – настоятелно 

изрече Яна и погледна нощния парад на звездите. 

– Заклевам се, съзвездия прекрасни! Искрен докрай! – с 

готовност отговори Филип и се загледа нагоре. 

– Хубаво е, нали! И е изпълнено със светлина! 

– Да, но само когато си с мен! Иначе няма стойност! – 

добави Филип и я целуна.  

 Съзерцаването на нощното небе продължи. Изпълни се 

с мечти и въздишки. Придоби фантастичен образ. Един 

мрачен демон, но със светли мамещи очи, нашепващ 

нежни изкусителни слова. Той им обещаваше ласки, 

пламтящи дворци, изобилие от страст. А те му вярваха, 

защото искаха. А после си пожелаха да има утре, да 

продължи дълго... 

 

 

* 

 

Яна се прибра. Остана сама с Лизи. Нарадваха се една 

на друга. Кученцето се хранеше вече по-обилно и растеше 

бързо. Имаше и нови способности – да стои на два крака, 

да носи разни предмети из къщи, да крие и после да ги 

връща обратно по местата им. Забавно животинче, Яна не 

можеше да му се нарадва. 

След като бялата топчица заспа сладко, художничката 

остана сама с мислите си. Не ѝ се спеше, беше напрегната 

от многото впечатления и усещания, които се взривяха у 

нея. Не можеше да ги подчини. Те просто се сблъскваха и 

не откриваха покоя си в разумен ред. Картини и думи, 

казани в Прага или София, разкази, свързани с Истанбул, 

се смесваха и изграждаха в съзнанието фантастична 
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представа за шеметен живот. Антиката, часовникът 

Юнгханс, закачен на стената, не ѝ даваше мира. 

Отмерваше времето и ударите му влияеха на сърдечния ѝ 

ритъм. Учести се. И Яна, като не можа да се укроти, реши 

да се движи и тя в дневната. Обикаляше, мислеше, 

тананикаше си, после се спираше и пак продължаваше 

щурата си траектория.  

Нещо трябваше да направи след цял ден, изпълнен с 

любов. Вдъхновението внезапно изкрещя, искаше да се 

въплъти в нещо. Яна никога не го спираше, знаеше, че то е 

мълниеносно и така или иначе ще се прояви. То си имаше 

свои закони и неотложни потребности.  

Загледа се в библиотеката, забеляза големия камък 

тюркоаз, който получи като подарък за рождения си ден. 

Спомни си думите на Филип, в момента, когато ѝ го 

поднесе: „Аз вярвам, че ти ще му придадеш най-красивата 

форма!“ Това доверие от негова страна беше окриляващо. 

Винаги се е отнасял с разбиране и търпение към нея. А 

камъкът още беше безформен, нямаше си идея, нямаше 

дух. Имаше си цвят и то толкова примамлив, 

хипнотизиращ, но посланието го нямаше. 

 Тогава художничката стана, погали студеното синьо-

зелено парче и пусна въображението си да се поскита 

свободно. Започна да издълбава, шлифова и да вае със 

своите инструменти. 

Първо оформи три глави. С дълги коси. Три жени. 

Едната се извисяваше над другите две, но стоеше на по-

заден план. Най-ниската беше на по-предна позиция. 

Постави нещо като пръчка в ръката ѝ. После продължи с 

телата, облечени в дълги рокли. Една лента минаваше през 

трите. А най-високата срязваше тази лента. Пръчката в 
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ръцете на по-ниската заприлича повече на вретено, от 

което се спускаше нишка и обикаляше и трите дами.  

Дълго време Яна дооформяше фигурата. Все се 

появяваше някой странен детайл, който тя не харесваше. 

Нишката беше най-трудна за проточване около женските 

фигури. Камъкът не ѝ се подчиняваше, но побеснялото ѝ 

вдъхновение също. Наложи се да поправя и променя някои 

форми продължително. Цяла нощ. Предпочете да работи, 

вместо да сънува изумителните си сънища. И накрая, като 

погледна новото си омагьосващо творение, беше доволна.  

– Клото, Лахесис и Атропос! Неумолимите мойри! 

Най-добрите режисьори на живота! 

 

* 
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