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БЕЗГРИЖНО ДЕТСТВО
Приятен летен следобед. Слънцето не спираше да удря лъчите си във всичко, което му се изпречеше на пътя. Като се движеше по песъчливите пътища на селцето, свиваше в различните му
улички и минаваше между къщите, колата играеше на криеница
с небесното тяло. Не след дълго тъмночервеният миниван спря
пред голяма зелена гаражна врата. Фаровете му изгаснаха и двигателят замлъкна. Вратите му се отвориха, а оттам излязоха две
жени и двама мъже, високи и стройни. Това бе семейството на
Петко и Анна Атанасови. Съпрузите бяха решили да дойдат с
вече порасналите си деца на село. Иван – синът им, отиде до
портата и натисна звънеца. Дали баба и дядо очакваха гости?
Скоро щяха да разберат.
Оградата не беше сменяна, откакто е зидана. Тухлите вече се
рушаха, но само по краищата около портата. Младежът се приближи до нея и погледна през дупката отстрани, за да провери
дали има някого и дали са чули позвъняването. Скоро вратата на
къщата се отвори и оттам се показа слаб, не много висок, рошав,
белобрад старец. Щом мъжът на възраст бавно закрачи, леко
поклащайки се ту наляво, ту надясно, си пролича, че току-що е
събуден от следобедната дрямка. Скоро се чу прищракването на
ключа и вратата зейна, разкривайки образа на Георги и красивия
голям двор зад него.
Ваньо не се сдържа и веднага прегърна дядо си. Катерина –
дъщеря на Петьо и Анна, остави сака с дрехите на земята и се
присъедини към прегръдката.
– Леле-мале, изобщо не очаквахме, че ще дойдете! – изрече
Гошо набързо. – Така си се бяхме излегнали, че пък май сме и
заспали – допълни старецът.
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След прегръдката и Ванко, и Катя взеха саковете в ръце и
тръгнаха към двуетажната къща. Щом момичето прекрачи прага
на портата, дядото хвана дръжката на багажа ѝ:
– Дай това на мен – каза той с широка усмивка. – Като гледам, май седмица тук не ви мърда с толкова багаж!
– Да, ще поостанем – включи се Анна в разговора. – Петьо,
да не забравиш кашона с празните буркани!
Лято е. Това означава, че всички празни буркани от зимнината се носят на село, за да бъдат напълнени отново. Този сезон и
лютеница ще се мели, защото Георги и Яна много домати са
посадили.
Всички тръгнаха към навеса, за да освободят ръцете си и ако
нещо е останало в колата, да се върнат за още един курс. Не
бяха идвали на село от няколко месеца. И докато вървяха към
мястото пред къщата, се наслаждаваха на заобикалящата ги
природа.
Плодовете по овощните дървета в бабиния двор му придаваха облика на райска градина с ярките си цветове. А неузрелите
по нищо не отстъпваха, макар и с по-светлите си багри. Личеше,
че тревата покрай пътечката, водеща до къщата, скоро не е
косена. Всъщност не беше толкова избуяла, но можеше да слезе
поне с още пет сантиметра надолу. Явно дядо Жоро е решил, че
така ще му е по-приятно. Нищо не се е променило от зимата,
освен че снегът липсва и вече дворът можеше да бъде видян в
цялата си прелест, обагрен с толкова много цветя, че сигурно на
половината не бихме могли да назовем имената.
Отляво беше дамът. Чуваше се мученето на двете крави –
като че ли обсъждаха новата лятна колекция на някой виден
моден дизайнер. Малко по-надолу бе кокошарникът. Кокошките
обаче бяха намалели с една-две. На някого май се е яло пилешко! И въпреки това все така оживено си оставаше там, в техния
квартал! Из двора пък, като цар, свободно се разхождаше, с
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гордо вдигната глава, Бобчо. Откакто колата е спряла, не е престанал да върти опашка и да лае весело, мотаейки се из краката
на всички.
***
Близо до къщата се виждаха масата със столовете отвън под
навеса и барбекюто недалеч от тях. От другата страна се мъдреше външна мивка. На гърба ѝ шумоляха лозя, но неузрели. Като
мине още някой друг месец, и на грозде ще се радват!
Тук през летните хладни вечери, край това барбекю, си прекарваха чудесно. Георги и Яна все разказваха интересни истории от детството на Петко. Дядото разказваше също и за времето, когато е бил запален рибар, като нито веднъж не пропускаше
да им покаже златната купа, спечелена на едно от рибарските
състезания в района.
През тези вечери мястото пред къщата се огласяше от гръмки
смехове под светлината на луната. Но това е само една от причините семейство Атанасови да се наслаждават на престоя си
тук. Друга причина, разбира се, са самите Яна и Гошо.
Децата обичат да прекарват време със старците. Чувстват се
щастливи, когато са около тях. Въпреки възрастта си, те също
обичат приключенията. За Баба и Дядо всеки ден на село е приключение! Ту Георги ще отиде до някой съсед да му помогне с
нещо, ту обратното. Пък и имат толкова грижи за животните и
растенията, та малко помощ никога не би им била излишна…
Още една от причините за любовта на децата към селото се
крие на тавана! Да, точно така – таванът е пълен с куп интересни неща. Когато Янка изпратеше някого – внук, син или дъщеря,
за да ѝ донесе нужното, той не се връщаше бързо. Все попадаше
на нещо старо и любопитно – или някоя снимка, или албум, или
пък някой стар предмет, докато търсеше това, за което е
изпратен…
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Днес Катя се качи на тавана не защото баба ѝ я бе изпратила,
а защото искаше да разгледа принадлежностите там горе, в
онази стая с малкото кръгло, разделено на четири, прозорче. То
беше единственото място, откъдето светлината успяваше да си
проправи път към помещението. Щом лъчите нахлуеха вътре,
веднага се забелязваха прашинките, летящи наоколо…
Ровейки се из прашните кашони, попадна на детска снимка с
брат си. Ясно се виждаха дърветата от двора като фон. Иван бе
на колелото, а тя – седнала на рамката. Бяха толкова щастливи!
Усмихнали се от ухо до ухо, той я бе прегърнал, а тя – примижала с очи.
Ставаше много емоционална, когато разглеждаше стари неща
– без значение снимка, дреха, или дори някой стар счупен
предмет. Защото те връщаха спомените ѝ за така прекрасното
минало, изпълнено с игри от зори до здрач. „Старо, но безценно!“ – както обичаше често да казва.
– Колко бързо лети времето! – промълви Кати, усетила присъствието на брат си в помещението.
– Да… – въздъхна той и седна на пода до нея с кръстосани
крака.
– Помниш ли как се разхождахме край реката? – зададе един
от многото въпроси, свързани с безгрижното им детство.
Когато бяха малки, Анна и Петьо все настояваха Ваньо да
взима малката си сестра с него, щом излиза навън с приятели.
Родителите не искаха момичето да бъде игнорирано от големия
си брат. Нали затова са двама, за да се подкрепят… Той винаги
обясняваше, че с приятелите си вършат неща, които не са подходящи за шестгодишни. Разбира се, имаше предвид, че не иска да
я взима със себе си (нали все ще се намери нещо, за което да го
издаде, пък и разликата помежду им бе десет години). Но никога
не печелеше тези битки – Катерина бе с него всеки път! И
въпреки че не искаше да я взима със себе си, привечер трудно
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успяваха да ги приберат. Всяка вечер на село завършваше с
разходка по братски край реката. Без приятели – само Катето и
Ваньо.
– Как бих могъл да го забравя? – отговори на въпроса ѝ с
въпрос, както обикновено. – А ти помниш ли, че баба винаги ни
даваше парички за сладолед? – попита на свой ред той, като
извади от джоба си няколко монети и ги показа на сестра си. –
Както направи и сега…
И двамата се засмяха, представяйки си как Яна им подава
монетите с думите: „Да не забравите да си купите сладолед!“.
Катя все се смееше, когато разглеждаше собствените си детски снимки, защото предните ѝ зъби на всичките от тях липсваха. Знаете – децата растат, а зъбите им падат. После идва Феята
на зъбките и оставя паричка под възглавницата. Само че нейната
фея не беше точно фея. М-м-м… Как се казва на мъжките феи?
Да, разбрахте ме – брат ѝ играеше тази роля! Тази малка, но значима за сестра му роля... Повярвайте, днес, докато разглеждаха
заедно тези снимки, на него му беше по-неловко, отколкото
когато е бил въплътен в тази роля. Разбира се, нямаше как да избегне появата на спомена – облечен в розова рокличка с крила и
пръчица в ръка. А направо си лягаше от смях, като се сетеше, че
Катя изобщо не подозираше за неговата роля!
Дори не знаеше как и защо се беше навил да бъде Феята на
зъбките. Или е направил някаква беля и това е било наказанието
му от мама и татко, или просто, като добър брат, е искал сестра
му да бъде най-щастливото момиченце в целия свят. По-скоро е
било второто, защото Кати винаги е вярвала във феички и в други такива измишльотини, и би било голямо разочарование, ако
така известната ни Фея на зъбките не бе я посетила. А Иван не
обича и никога не е обичал Катя да е тъжна! Той винаги е бил
готов да се жертва за нея. Ако го попитате сега, той без
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съмнение би ви отговорил, че това всъщност е една от найголемите жертви в живота му.
Та чак когато Кат стана на десет години, разбра, че Феята на
зъбките е бил батко ѝ. Дълго се смееше на разказите му как минавало доста време, докато успее да облече роклята с помощта
на мама, докато сложи крилата и русата къдрава перука… Но
когато стана на петнайсет, тя осъзна, че това не е никак смешно.
Добре де, смешно е, но само докато гледаше на брат си като на
палячо. Оттам нататък тази негова постъпка придобиваше друг
смисъл: ако Ванко не обичаше Катя толкова много, никога нямаше да се прави на идиот с подобни реквизити. Все пак е бил
достатъчно голям, за да разбере, че тези действия не приличат
на възрастта му…
– Искаш ли тази вечер да се върнем в детските си години? – с
въпроса си Катерина прониза тишината, ненапускала стаята от
цели двайсет минути.
Беше прекалено тихо. Представяте ли си, от двайсет минути
никой не си е отворил устата, за да произнесе дори едносрична
думичка! Това не беше присъщо за Иван, камо ли за Катя…
Като малка тя винаги намираше какво да приказва, дори да са
пълни безсмислици. А най-много обичаше да говори, докато
Ваньо си пишеше домашните или пък учеше уроци. Това обясняваше защо тя първа развали продължителното мълчание.
– Какво си намислила? – един от честите въпроси на Ваньо
току що си върна мястото в сценария.
Винаги всичко се движеше по нейните планове! Тя обичаше
да командва, както и сега. Хората не се променят. Въпреки че
Иван бе с десет години по-голям от нея, той все я оставяше да го
ръководи. Това си имаше и положителни черти. Например, след
като Ани или Петко кажат, че нещо е редно да се направи по
еди-какъв си начин, а Катя каже на брат си, че трябва да стане
по друг начин (нейния), накрая не той излизаше виновен, а тя.
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Макар че отговорността бе изцяло негова – нали той е поголемият и не би трябвало да се води по акъла на една пет-шест
годишна мадама. Но така поне не се караха само на него, а
деляха. Да, хубаво е да работиш в екип! И за добро, и за лошо…
– Нищо не съм намислила! Само се чудех дали да не се разходим, както преди, надолу по реката? Може да вземем въдици
от дядо и ако имаме късмет, да хванем някоя друга риба!
Това изказване не беше в неин стил. Разбра го от начина, по
който батко ѝ я гледаше. Втрещен, защото изобщо не го очакваше. Както казахме, хората не се променят. Ще се запитате, какво
му е нередното в цялата тази ситуация? Ето какво: Катя никога,
ама никога не би отишла за риба. Първо, имаше фобия от риби и
второ… Всъщност май това бе всичко. Все още не беше отклонил погледа си от нея. Усещаше как очите му всеки момент ще
изскочат от орбитите си, ако не мигне поне веднъж.
– Ох, какво толкова казах? Престани да ме гледаш така! –
през смях се опита да го смъмри Катя, поне мъничко.
Бутна го по рамото и той залитна. Изражението му моментално се промени в недоумение.
„Сега пък какво я прихвана?“ – почуди се Ваньо.
Тя остави на земята кашона, пълен със снимки и албуми, и
отиде към следващия. Там намери някои от любимите играчки
на брат ѝ. Като например меча, изработен с помощта на рула от
тоалетна хартия. Тя го извади от кашона и го вдигна по посока
на брат си.
– Е, искаш ли? Хем ще си купим сладолед! – подкани го, размахвайки меча.
Нямаше да се измъкне толкова лесно! Не и от нея. Дори и да
намесеше децата си и факта, че трябва да прекарват повече
време с баща си… На трийсет е и има шестгодишни близнаци,
които, между другото, останаха в града при майка им. А Кат е
на двайсет и учи медицина. Страхотно, нали?
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– Добре, съгласен съм. Но при едно условие! – ето, че пак се
започна.
„Дано не е нещо невъзможно за изпълнение…“ – тази мисъл
моментално изплува в съзнанието ѝ.
– Свали оръжието! – нареди ѝ той най-сериозно.
Не, нямаше начин да не избухнат в смях. Все едно бяха деца
и играеха на пирати…
***
Десет минути по-късно двамата вече се бяха обадили на
Петьо и Ани, че излизат и най-вероятно ще се върнат по тъмно.
Родителите им нямаха нищо против. Дори се радваха, че този
път не им се налагаше да убеждават Ванко да вземе Катерина
със себе си. Само дето бяха леко учудени, че ей така са решили
да се разходят.
– Сигурно ще си купят сладолед – каза Янка, носейки чиния с
месо на масата отвън.
Изглеждаше така, сякаш няма нищо общо с излизането на
внуците си. Все едно не им бе дала монети. Душата ѝ беше спокойна, а сърцето ѝ щеше да се пръсне от щастие, но не го показваше. Беше си лепнала само една лека усмивка на лицето, както
често правеше.
***
Вече хапнали от любимия ванилов сладолед, какъвто в града
няма, те се разхождаха надолу по реката. Бе толкова красиво по
залез! Той предаваше на водата розово-оранжев оттенък. Скоро
от слънцето нямаше да има никаква следа, а на негово място
щеше да излезе красивата пълна луна. Малки рибки скачаха над
водата, а от тревичките близо до брега се чуваше крякането на
жаби.
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Катя и Иван носеха джапанките си в ръце и газеха боси в
пясъка, оставяйки след себе си стъпки. Подухваше вятър, който
караше момичето често да отмества косата си зад ухото, за да не
се размята пред лицето ѝ. Петнайсет минути се разхождаха по
бреговете, сменяйки страните на реката, само и само за да усетят
приятната температура на хладката вода, едва стигаща до глезените им. Най-сетне се спряха на мястото, където преди години
обичаха да прекарват времето си привечер.
Седнаха в пясъка, а Катя облегна глава на рамото на брат си.
Нито един от двамата не откъсваше поглед от нощното небе, обсипано с безброй малки разпилени блещукащи звездички. Луната огряваше всичко толкова красиво! Отражението ѝ в реката от
време на време се поклащаше, щом вятърът подухнеше и предизвикаше вълна.
Не биха искали да забравят този момент никога! Искаха той
да бъде запечатан в съзнанията им вечно. Искаха да живеят в
този миг завинаги. В моменти като този, когато се взираха в
тъмното блестящо небе и си разказваха преживените заедно
случки и истории, бяха изградили взаимното си доверие. Найскъпите им мигове на обич и доброта! Независимо от обстоятелствата, спомените от детството никога няма да се променят…
30.01.2016
Първа награда за разказ в Националния литературен конкурс
„Стамен Панчев“ – Ботевград,16.04.2016 г.
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МАЙСТОР СРЪЧЕН
На дядо
Майстор сръчен в работилницата стара,
все човърка, нещо бара,
в джобчето на ризата пирончета си слага,
цигара зад ухото често си оставя.
Работи с лявата ръка,
ала проблем не е това –
ненадминат е и с двете си ръце,
смей да кажеш: „Непохватен е!“
И на годините е господар:
не би му казал, че е стар,
защото най-добре от всички знае,
кое да сложи по-напред –
нещата да изглеждат в ред!
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БЕЗЦЕННИ МИГОВЕ
Лято. Толкова много щуротии можем да измислим, че ни е
трудно да изберем с коя да започнем. Да отидем на море или пък
за риба, да дразним кучето на съседите или да излезем с
приятели за сладолед? Не зная откъде бих започнала, но нашите
герои определено имат план.
– Как са гумите? – Дияна попита за пореден път сестра си и
братовчедка си, преди да тръгнат с колелата.
– За пореден път – готови за дългата среща с горещата пътна
настилка и сухия парещ пясък!
Всяка следваща реплика, в отговор на този въпрос от страна
на Дорина, ставаше все по-богата на думи…
Дорина беше братовчедката, на двайсет и четири години.
Косите ѝ бяха леко начупени, а кожата ѝ – по-загоряла от тази
на другите две момичета. Симона бе по-малка от Дори с една
година, със светла коса и лешникови очи. Сестра ѝ Дияна бе на
двайсет и шест. Тя също имаше светли коси и очи. И трите обичаха приключенията. Това лято се бяха навили да ходят да карат
велосипед – искаха нещо по-различно от учебници и книги.
Заниманията в колежа им бяха поомръзнали. Затова, въпреки
жегата, някак се бяха навили на тази авантюра.
Колоездачният им поход ги отведе на място, където не бяха
ходили скоро. Там, дето властваха непокътнати детските им
спомени… В незабравимото детство!
Цял ден прекарваха заедно навън, огласяйки двора със смях;
правеха какви ли не бели, за които никой не им се караше, докато майките и баба им приготвяха компоти и лютеница…
Улиците си бяха все същите, както ги помнеха. Дупките си
бяха там, и тревичките около бордюрите… Но нещо липсваше.
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Може би дядовците, яхнали велосипедите си, за да отидат до магазина за хляб… Или магазинът? В селото, преди години, имаше
магазин, единствен, но и него бяха затворили. На зелената врата
криво-ляво се четеше наклоненият надпис „ЗАТВОРЕНО“, а
прозорците бяха оковани с дъски.
Тяхната наполовина камениста, наполовина песъчлива улица
бе останала толкова безлюдна, колкото и останалите. Глухо бе
наоколо – толкова тихо, че тишината чак плашеше.
***
Дворната врата се отваряше бавно, а след скърцащия звук постепенно се разкриваше обраслият с треволяци до кръста двор.
Наоколо нямаше жива душа. Дори птиците не пееха.
Пътеката не се различаваше, затова се наложи да газят направо. С бавни крачки приближиха мястото, където прекарваха толкова време заедно като малки.
Зелената каруца продължаваше да се крепи там, където е била и преди десет години. Боята ѝ – олюпена, а едната ѝ страна бе
наклонена, но това не беше от съществено значение. Важното в
случая бе, че още правеше компания на тухления дувар. В нея,
непомръднало, стоеше сеното – изсветляло, но все още на поста
си, кротко понасящо всеки следващ удар на слънцето.
Дияна проследи с пръсти дължината на каручката. Няколко
парченца боя се отчупиха и горещият вятър ги понесе наоколо.
Продължиха напред, а след себе си оставиха нова пътечка от
омачкана трева. Мрежестата врата, малко по-далеч от каруцата,
беше зейнала, като им даваше път да продължат по-нататък към
къщата. Застинаха на място, щом приближиха навеса. Нищо не
се бе променило! Нови бяха само многото паяжини.
Дали от потта, или от сълзите, но погледът на момичетата се
премрежи. Пред тях, сякаш на екран, се появиха образите им
като малки. Тичаха из този двор волно, без да имат никакви
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грижи. Нещата, за които им се налагаше да мислят всеки ден,
бяха все едни: да купят от навитите дъвки „Хуба Буба“, колелетата им да нямат спукана гума и къде щяха да се скрият при
поредната игра на жмичка… А встрани, както често се случваше, бяха седнали майките и бащите им, заедно с баба и дядо,
които през тези горещи летни дни най обичаха да чоплят семки
на сянка, под навеса. Или пък да изпушат по някоя друга цигара,
бъбрейки си разни неща, които не интересуват децата.
След тази картина в рамка, се върнаха в реалността. Постоянният натиск на слънцето върху кожата им най-накрая бе прекъснат от лекия полъх на топлия вятър. А горещината, която той
донесе, се разля като приливна вълна навсякъде. Но после жегата се върна по-страшна…
По прозорците на къщата бяха сложени найлони. Толкова
прашасали, че дори да си живял тук, не би могъл да кажеш какво има отвътре. Дорина разкачи няколко паяжини от дръжката,
а след това я натисна, като бутна вратата, за да се отвори. Това,
което е било кухня, сега на нищо не приличаше. Готварската
печка, шкафовете – не се различаваха от паяжини. Отвориха и
следващите две врати, които водеха по-навътре в дома.
Симона свали найлона от прозореца. Слънцето без разрешение веднага нахлу в пространството. Прашинките напуснаха
обичайните си места и полетяха наоколо някак развеселено.
Бяха като в безтегловност. Силната светлина ги караше да изпъкват на фона на всевъзможните натурии.
В дъното на стаята се мъдреше стар бюфет. По рафтовете му
– наредени дебели книги с твърди корици, измежду тях – по
някоя скъсана страница. Зад стъклените му вратички се кипреше
комплект високи чаши за вино. Едно време са били кристално
чисти и са вършили работа някому, а сега имаха дълги рокли от
прах, издавайки самотност и тъга. По дървените врати на бюфета висяха отдавна недокоснати ключове. Мълчаха, затаили
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звънтенето в себе си както чашите зад стъклените врати, а паяжините, които се спускаха надолу по тях, им придаваха вид на
продължително ридание.
Отляво на бюфета имаше няколко кашона един върху друг,
пълни със стари книги, вестници и тук-там – по някое списание.
От дясната страна на скрина, по продължение на съседната
стена, бе трикрилият гардероб. Вратите му – изкривени една
към друга. Изглеждаше толкова стар и изнемогнал! Леглата все
още си стояха там, но чаршафите им бяха заменени. Картината
над бабиното легло се бе наклонила на една страна.
Печката линееше тихо и спокойно в ъгъла. Не беше като през
изминалите зими, когато, щом ѝ сложеха дърва, ставаше разговорлива.
Екранът на телевизора отдавна не бе светвал, а часовникът
отгоре, закачен на стената, господстваше над всичко тук. Бе
накарал всичко да изглежда като приказка, в която времето е
спряло. Приказка без живи души. Само паяжини, които ставаха
все повече…
Сякаш за да се отърсят от спомените, момичетата се измъкнаха навън, при вечно живото слънце, което окъпа ширналия се
пред велосипедите им път в светлина. Къде ли щеше да ги отведе през следващите дни? Сигурно напред, в тяхното бъдеще – в
новото им време, за да го наситят с младост.
19.06.2016
Трета награда за разказ в Националния литературен
конкурс „Стамен Панчев“ – 2017 г., Ботевград
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КРАДЕЦ
Нощта падна. Лек вятър поклаща клоните на скоро разцъфналите дървета. Шумолене се чува оттук-оттам, щом някоя животинка мръдне из градината. Ръмжене на ядосани котараци се
долавя от далечината.
Почти всички светлини в селото са изгаснали. По пясъчните
пътища няма никого. Колите, спрени покрай дуварите, са като
стражи.
Въпреки огромната прилика между къщите, една от тях се откроява от останалите на тази уличка. Всичките са стари, изградени от камъни, на по два етажа, с дворове. Но тази е поразлична. Може би, защото единствена все още свети…
Камъните, които я изграждат, са големи, различни по форма
и големина, а цветовете им варират от бяло до сиво. Къщата е с
външни стълби, водещи до втория етаж, не много широки, но за
сметка на това – високи. От едната страна имат парапет, който
по-нагоре образува тераска, а стълбите продължават още нагоре,
сключвайки прав ъгъл с тези отдолу. И водят до тъмнокафява
врата.
Неизвестен човечец се движи бавно и предпазливо към дворната врата на тази различна къща. Уличната лампа дава живот
на сянката му, която го следва навсякъде, без колебания. Непознатият отключва внимателно и безшумно, влиза в двора незабелязано и се придвижва по стълбите нагоре, като следва същия
метод. С лекота отваря и вратата горе. Без да включва осветлението, затваря тихичко вратата от вътрешната ѝ страна. Изважда
свещ от джоба си и я запалва. Оглежда наоколо и се чуди какво
ново има – нещо привлекателно, което да вземе.
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Стаята е голяма. На стената вдясно от входа, като рамка на
пейзаж – един голям двоен прозорец, отгоре му – завеси. По
средата е огромната спалня, постлана с меко, пухкаво, бебешкосиньо одеяло. Точно срещу нея, до вратата, се мъдри шкаф за
дрехи. От другата му страна се намира още една врата, но, уви,
няма ключ за нея, както и за вратата от другата страна на ъгъла,
близо до голямата секция…
Човекът се обръща и насочва пламъка по-близо до бюфета.
Започва да разглежда внимателно какво крият зад себе си
прозрачните вратички. Комплект стъклени чаши – високи,
перфектно изваяни. На педя разстояние от тях – малка
кралскочервена квадратна кутийка, заоблена в краищата.
Непознатият продължава да мести свещта, но кутийката не го
оставя на мира. Любопитството надделява! Затова се връща на
нея. Миналата седмица я нямаше! Какво ли се крие вътре? Дали
е на баба Стоянка? Едва ли. Може ли пък да е празна и
поставена там само за украса? Няма да узнае, преди да я отвори.
Затова плъзва стъклото тихо и внимателно, стараейки се да не
вдига шум. Чувството, че всеки момент някой може да отвори
вратата, нараства с всяка изминала секунда…
Отваря кутийката. Пламъкът от свещта се отразява в кристалночистото бижу. Диамантено сърчице на сребърна верижка! Но
самото то не се отваря. Изглежда така, сякаш десетки мънички
кристалчета са слепени, за да образуват този прекрасен накит.
Незнайният крадец за миг се поколебава дали да го вземе. Ако
собственикът дойде сега, няма излизане от затвора! Колието
струваше сигурно повече от къщата, в която живее. Но собствениците се сменят… Затова човекът взима диаманта и затваря
велурената кутийка. Бързичко изтичва до прозореца и открехва
леко завесата, за да се увери, че няма никого. Но тъкмо да
отвори, усеща как някой от външната страна натисна дръжката.
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Побързва да се скрие. И тъй като няма време за мислене и
движение – просто застава зад вратата.
Напрежението, примесено със страх в стаята, започва да се
усеща. Лампите светват. Сърцето на крадеца е на път да изскочи. Той вижда стройно момиче на около осемнайсет години…
„Ей сега ще стане лошо… много лошо!“ – мисли си той.
Момичето започна да търси нещо из шкафа за дрехи. Вятърът
се усили. Стаята бързо взе да изстива и девойката затвори
вратата. Валерия – това бе името ѝ, току що разбра, че през
цялото време не е била самичка в стаята! До вратата видя изправена дребна дебеличка, възрастна жена. Момичето доста се
уплаши – стариците също могат да са въоръжени, нали?
Крадлата огледа момичето от глава до пети, много внимателно. То бе зеленооко, с кестеняви начупени коси, които се спускат чак до кръста ѝ. Имаше красиви черти и много приличаше
на сина на баба Стоянка – Мартин. Не бе виждала внучката нито
като бебе, нито като пораснала. Но ето я сега – стои изправена
пред очите ѝ и много вероятно бе да мисли присъдата ѝ.
– Ако смея да попитам, какво търсите тук? И как изобщо
влязохте? – Валерия се окопити и настоятелно се втренчи в
старицата.
Мълчанието изпълни пространството между четирите стени.
Никакъв отговор не последва. Изглежда старата дама не знаеше
как да се оправдае. Вятърът звучеше зловещо. Ледени тръпки
плъзнаха по тялото на жената. Студена пот започна да се стича
по челото ѝ. Забърса я веднага, като се преструваше, че се
почесва. Но не потта утежняваше положението ѝ, а мълчанието.
Ако не измислеше нещо, колкото се може по-скоро, нямаше да
се отърве от полицията. „Дано момичето е спокойно и да не се
ядосва лесно“ – надяваше се баба Мара.
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– Ох, извинявай, трябваше да се представя първо! Аз съм
Валерия! Вие трябва да сте жената, от която баба ми се оплаква
в продължение на два месеца? – каза момичето и се обърна към
секцията.
Не след дълго върна погледа си отново на непоканената
гостенка.
– И изглежда държите нещо, което принадлежи на мен? –
запита я, като повдигна едната си вежда настоятелно.
– Не! – отсече Мара.
Разбира се, че няма да се издаде! Не и така лесно. Няма никакви доказателства, че е взела каквото и да било. Но едно я
притесняваше – не спираше да трепери. И защо трепери? Дори
не я е страх от детето...
– Тогава защо по стъклената вратичката има петна от пръсти?
– поредният въпрос, на който не може да отговори, бе зададен. –
Да не ви е студено? Искате ли нещо да облечете? Пребледняла
сте. Да не сте болна? Или в съзнанието ви се върти мисълта
какво ще стане, ако в този момент извадя мобилния си и позвъня
на номера с три цифри? – продължи да я притиска Валерия,
само и само да си признае, че е откраднала колието.
Момичето седна на леглото и огледа стаята. После се взря в
жената с онзи настоятелен поглед. Очакваше обяснение, или
поне да си признае. Но тя толкова се е вцепенила, че дори от
мястото си не мърда. Девойката потупа свободното място до
себе си:
– Елате, седнете до мен! Моля ви!
Сковаността в остарелите мускули едва позволи на старицата
да се помести и да приседне на леглото. Добре че бе скрила бижуто – надяваше се накрая да се измъкне с него и всичко да ѝ се
размине...
– Знаете ли, бях подарила на дядо ми, познавате го, дядо
Симеон, с бастуна, та... бях му подарила една червена риза с
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бели копченца, с която той се появи на бала ми. Бих искала днес
да я облече. Дали, ако разровя в шкафа, ще я намеря?
Ай, май говореше за ризата, която взе преди две седмици…
Подари я на Спас – съпруга си, който, разбира се, знаеше, че
жена му редовно краде от Станоеви. Но въпреки това много се
зарадва на придобивката. Още на следващия ден я облече, и
баба Стоянка, естествено, забеляза, че всъщност Спас е с ризата
на Симеон. Но нищо не каза. Не можеше да потърси полицаите,
тъй като нямаше доказателства, че Мара е крадецът. Все пак,
всеки би могъл да си купи същата риза. А могат и да кажат, че
сама я е изгубила.
Но едва ли винаги, като отиде от селото, губи по нещо! Купила си беше от пазара, по-миналата неделя, един хубав тефлонов
тиган... Е, и той изчезна. Донесла бе едни гумени ботуши, та
като влиза в градината, да не се каля – те също потънаха вдън
земя. Онзи ден напазари един мармалад, че Симеон да направи
на другия ден палачинки за Валерия, да се почерпят, пък и нещо
вкусно да хапнат. С конфитюра щяха да ги ядат, обаче и той
някъде се дяна, и да го намери Стоянка – не успя. Вчера ходи у
Мара и що да види – същото сладко на нейния бюфет... Как си
го позна ли? Беше го надписала с един маркер на капака: „За
утре“. И не че е нещо скъпо, ама вече до гуша ѝ идваше от тази
крадлива дъртофелница! Всичко, що го донесеше тука, ами то и
ден не оставаше в собствената ѝ къща! Как да се отърве от тази
напаст? Умът ѝ не стигаше да измисли решение… Когато си
говореха по телефона с внучето, то всеки път слушаше едно и
също: „ Мара открадна това, Мара открадна онова.“
– Не знам. Ако не потърсиш, няма и да разбереш – отговори
на въпроса за ризата Мара, като се опита да прозвучи спокойно,
все едно нищо не знае.
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Сякаш изобщо не е виждала ризата, за която спомена госпожицата. Намислила бе, когато момичето понечи да потърси
ризата в шкафа, да се измъкне зад гърба ѝ заедно с диаманта.
Надяваше се, че ще се получи.
– Няма смисъл да я търся! Баба каза, че е обърнала света, но
не я е намерила. Пък скоро твоят Спас с такава същата се
разхождал по пазара. Откъде я купихте вашата? – ядно я попита
Валерия.
– Внукът ходи до София, та оттам! – настоятелно и убедително я осведоми Мара.
„Ама че наглост! Гледа ме в очите и ме лъже!“ – такива
мисли се въртяха в главата на Валя.
– Ммм… интересно, и аз там търсих, но такава не намерих…
Да не би случайно и до Русия да е отскочил? – вече си личеше
колко е ядосана.
– Не, нали знаеш, че магазините там, в София, са много? –
зададе реторичен въпрос старата жена и се усмихна мазно.
„Няма ли вече да си признае? Започва адски да ми лази по
нервите!“ – търпението на момичето се изчерпваше с всяка казана думичка и с всяко следващо отрицание от страна на натрапницата:
– Влизаш в къщата ми, незнайно откъде имаш ключ, и освен
това смееш да ме лъжеш? Докато още сме в дома ми? Щом не
искаш да стане по лесния начин, ще бъде по моя, лошия! Защо
не го направих още в началото, ами се мотаех и се правех на
любезна? Та ти влизаш с взлом и си взимаш, извинявай, имах
предвид – крадеш! от вещите ми най-нагло… и на всичкото
отгоре ме лъжеш! Е, познай какво: няма да стане! – изрече на
един дъх момичето, а още щом започна да говори, заключи
вратата и извади телефона си.
На екрана му стоеше номерът на полицията. Бе готова да
натисне зелената слушалка всеки момент…
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„Сега вече стана напечено! Какво да правя, Господи?“ –
вцепени се старата жена. Нямаше как да излезе – Валерия
държеше ключа. Да се биe – не може. Прозорецът – не става: за
да стигне до него, трябваше да мине покрай Станоева. Изведнъж
пространството ѝ се стори твърде тясно… На шейсет и пет е, и
доживотна да ѝ лепнат, то не ѝ остава много. Затова промълви:
– Добре, добре… само не викай полицията! Моля те! – и с
треперещ глас продължи. – Наистина аз взех ризата! Ще ти я
донеса още сега. И всичко останало…
Замисли се малко, но нямаше какво друго да стори и прие
съдбата си.
Дали тази старица заслужаваше да бъде докладвана само
заради лекомислието си, лакомията и изпипаните промъквания
късно вечер? Ами да, всъщност да! На Вал също ѝ бе писнало от
крадците в големия град. А ето сега и на село… Ядосваше се, че
тази бабичка все краде от тях. Добре, харесала си нещо – ами да
попита откъде е, как, кога е придобито, пък да си купи и тя!
Хубаво, откраднала… ама не веднъж, не два пъти… то всеки
път! Но трябваше да има и друг начин.
Въпреки че Валерия съжаляваше баба си за постоянните ѝ
оплаквания от крадците, сега започна да се двоуми. Натисна
едно копче на телефона си и екранът изгасна. Няма да отвърне
на лошото с лошо! Нали учителката в началните класове на това
ги бе учила. Макар сега всичко да е по-различно оттогава...
Накрая реши да пусне Мара да си отива. Пък дано някой ден
се сети, че момичето я е спасило от неприятностите, които щяха
да я сполетят, ако бе набрало 112:
– Хубаво. Но обещай това да ти е последният път! Разбирам,
че ти се удава да крадеш, но на нас не ни е приятно. Едва ли и на
тебе би ти харесало някой да се промъква у вас посред нощ…
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Момичето имаше пълното право да я хока, да ѝ се сърди и
заплашва. Мара съзнаваше, че греши. Да, и на самата нея не би
ѝ харесало да се промъкват в дома ѝ и да отмъкват все по нещо.
Но сякаш го разбра напълно едва сега… И бе много щастлива,
че детето отстъпи и не позвъня в полицията. Въпреки това, нещо
не ѝ даваше спокойствие. Не бе сигурна дали ще ѝ простят. И
Валерия, и Стоянка, и Симеон… Не знаеше как да им се отблагодари. Сигурно нямаше да може, докато е жива!
Мара извади колието и го подаде на момичето, без да го погледне в очите. Срамуваше се. Дори не можеше да си обясни как
преди няколко минути я бе лъгала, без да ѝ мигне окото.
И ето, диамантеното колие вече е на мястото си. Стаята е
празна. Сенките на люлеещите се клони сега танцуват бавно и
спокойно. Тяхната музика е тишината.
На сутринта Валерия разказа на баба си и дядо си за случката
с Мара. И откраднатите вещи се върнаха по местата им... Хубаво
стана, че и без полицията момичето им се справи!
Но най-щастлива от всички беше бабата крадец. Животът ѝ
се мержелееше един такъв хубав, хубав… до самия му край.
Добре е да си благодарен и за малкото, което притежаваш, защото животът, самият живот е най-ценното ни притежание…
26.04.2016
Разказът, участвал през 2017 г . в националния конкурс
за стихотворения и разказ „Спри, обичам те“,
е награден с публикация в сборник.
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НЕЗАБРАВИМО
– Моля, превъртете лентата назад. Искам и аз да го изгледам
от-до! – провикна се татко от кухнята.
Ох, пардон! Май трябваше първо да ви обясня за какво иде
реч тук, в хола на скромната ни вила.
Събота вечер. Знаете какво става, когато някой има рожден
ден! Особено ако този някой се окаже дете. По-точно, дете на
родители, които все още са на има-няма тридесет. Разглеждат се
албуми от времето, когато е бил бебе, после на две, на три, осем
и така чак до годините, които навършва тогава. Само че тук има
една мъничка подробност: моите родители обожаваха да правят
нещо, което аз намразих от седмия си рожден ден – снимаха
домашни видеа. И така, освен че разгръщахме страниците на
албумите, гледахме и видео. Всички касети бяха прилежно сортирани в една кутия, която аз все опитвах да скрия не само от
роднините ми, но и от самата мен.
Днес ставах на девет. Да, любимото ми число! И знам, че
откакто бях на седем, не е минало кой знае колко, но с течение
на времето се променяме и ние. Това ми напомня, че като помалка обожавах оранжево, заради онази песничка: „О-оранжево
небето, оранжево морето… оранжеви китари оранжево звънят!“
Но като дойдѐ училището, помолих мама да изхвърли всичките
ми дрехи с този цвят и повече да не ми купува такива. Ще ви
кажа точната причина защо! Знаете онова детско анимационно
филмче „Телeтабис“. Ако го пропуснех, вечер не заспивах. Но
като открих, че нито едно телетабисче не е оранжево, се натъжих много. Тогава най-харесваният от мен цвят стана червеният. Онзи тъмен виненочервен цвят, който ме кара да се сещам
за вишни.
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Харесвам и жълто! Напомня ми за пържени картофки. Като
тези, които мама приготви същата вечер, и с които обикновено
бирата много вървяла, но на мен не ми позволяват да пия бира,
така че ги комбинирам с Кока-кола…
От първото видео бяха минали само две минути, а това си беше истинско облекчение! Дистанционното управление се озова
в моите ръце. Което, щом се отнася до мен, означаваше пълен
контрол над миналото ми! Татко се появи от кухнята с още една
чиния пържени картофи, не много по-късно, след като беше
извикал за паузата. Остави храната на масата и зае мястото си.
Масата, около която бяхме насядали, беше ниска, както софрите едно време. На дългата ѝ страна бе разположен голям ъглов
диван, а на широката свободна страна имаше канапе от същия
материал. Срещу масата бяха наредени допълнителни столчета –
от онези, с които домовете ни са пълни и до ден днешен. Пластмасови, най-различни по цвят и форма. Удобни са навсякъде,
във всякакви ситуации.
Цялата маса бе претрупана с всякакви храни и любимите на
всички „Ариана“ и „Кока-кола“. Няма значение дали не изпускате мач от световното първенство по футбол или сте запален
рибар (може би не чак толкова)... Без тези две питиета нищо не
върви! Това съм го разбрала от татко, чичо, и останалите ми
роднини.
На дивана по средата бях седнала аз. Това бе моят трон. Оттам контролирах телевизора, наблюдавах какво се случва в кухнята, също така кой влиза и излиза от къщата, и най-важното:
големият прозорец беше встрани от мен. През него виждах
всичко и всички. Около мен се бяха настанили братовчедите,
между дядо и баба. На канапето бе татко, а срещу него – чичо.
Пластмасовите столчета, както винаги, бяха заети от майка и
леля. Последните трябваше да се извъртат на сто и осемдесет
градуса, за да гледат екрана, но се жертваха, както обикновено.
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Всъщност бях забелязала, че това кой къде ще седне, беше
малко като закон или пък някакъв вид ритуал. Веднъж заел едно
място, следващия път и по-следващия, и още по-следващия, всеки избираше първоначалното.
Телевизорът беше голямо кубче, поставено върху правоъгълник, ако така мога да нарека барчето, което се опитвам да
опиша. В това шкафче, зад двете му стъклени вратички, стояха
наредени в кутия много касети. Колкото и да се опитвах да ги
скрия, все се провалях. Натиснах средното кръгло копче на дистанционното и видеото тръгна отново.
На него бях на четири години и бях облечена в дрехите на
клоуна-кукла. Имах и все още имам тази кукла, но е някъде на
тавана при другите играчки, които влизат в списъка ми „Вече не
харесвам“. Обичах да обличам дрехите му! Най-вече заради забавните огромни обувки, чиито върхове бяха пълни с плюш.
Затова ги ползвах като пантофки през студените месеци. Слагах
си и перуката му. Упорито отричах да съм си подстригвала бретона самичка, но изглежда мама не ми вярваше, а сподавеният
смях на татко не оставаше незабелязан. Звучеше така, сякаш
някой го гъделичка продължително, но той не трябва да издава и
звук.
След около час бяхме изгледали почти всички записи. Останал бе само оня, който нямахме търпение да пуснем. Най-вече
дядо настояваше да го изгледаме. Казвал е, и то неведнъж, как
тогава толкова силно се смял, че на другия ден не могъл да
говори. Изгубил си гласа! Дали пък не си измисля? Ето за какво
става дума:
Беше миналото лято. Слънцето осветяваше всичко наоколо
така настоятелно, че никой не смееше да му възрази. Плачеха и
гащите по простора на комшийката. Даже сълзите им се бяха
изпарили с последните им надежди за не чак толкова дълъг и
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горещ ден. Ръждясалият трактор в средата на нивата с годините
все повече се сливаше с почвата. Но въпреки това криеше повече години история, отколкото бяха скатаните „Лукчета“ на баба
ми в шкафа. А тя държеше да има много от тях!
С братовчедите се гонехме из двора. Станислав се бе качил в
трактора с надеждата да ми избяга. Аз вече с последни сили
тичах към него, а той врътна ключа.
– Още не си ме пипнала! Няма аз да гоня! Няма да ме хванеш! – крещеше той с цяло гърло.
Но дядо не бе дръпнал ръчната. И в онзи момент Станислав
натисна педала на газта, а тракторът се затръшка сърдито към
дувара, който ни разделя от двора на съседите. Татко се смееше,
докато не осъзна какво реално се случва. Тогава започна да крещи нещо от сорта на „спирачка!“, обаче тракторът виеше повече
от него. Затова му се наложи да поеме нещата в свои ръце… В
крайна сметка, дуварът беше срутен, а десният фар на трактора
– счупен.
Но важно беше изживяването! Счупеното се заменя рано или
късно. А истинският герой в случая бе мама, която държеше
камерата. Тя не я хвърли, както би могло да се очаква! Защото
имала чувството, че нещо незабравимо е на път да се случи.
Е, мамо, позна и този път!
*
Каква беля да направя сега, че да им отвлека вниманието от
клиповете и от себе си? Не мога да измисля, а аз никога не страдам от липса на дяволски щури идеи. Някой да ми помогне?
В този момент татко носеше тортата… Това беше моят момент! Знаете ли, ядеше ми се торта, но сега щяха да започнат да
ми се смеят. Защото на повечето видеа предните ми зъби липсват, а само това ми остана – да ми се подиграват!
„Хора, осъзнайте се, и вие сте били като мен, но аз не съм ви
се подигравала!“ – помислих си.
28

Още дори не се бе случило и май преувеличавах. И да,
съвсем наясно съм, че е нямало как да го сторя, тъй като не съм
била родена, но наистина не е приятно да ти се присмиват за
възрастовите белези!
В момента, в който татко доближи масата, се пресегнах към
тортата. Целта ми бе да я бутна от ръцете му. Обаче щом се наведох напред, разлях чашата си и цялата маса подгизна. Е, на
това му се казва късмет! Ненарочно бутнатата чаша ме извади
от неприятностите, които вероятно щяха да ме последват, ако
бях бутнала тортата…
Инстинктивно всички повдигнаха краищата на покривката, за
да не се разлее по пода, но уви, беше вече късно. Изпратиха ме
да донеса нещо, с което да попием мокрото.
Отидох в кухнята и огледах наоколо. Там бе само кърпата за
ръце. Предположих, че ще бъде по-незабелязано, ако вземех
тази от банята. И без това никой не я използва, няма и да забележат. Бързо изтичах в банята. Застанах пред огледалото и се
усмихнах. Бях напълно доволна! Изпълних това, което се опитвах да постигна от години: никой не засне видео на този ми
рожден ден! А кутията с всички видеа беше в краката ми.
Скъпи приятели, един съвет от мен: никога, ама никога не си
помисляйте да сядате на масата без безалкохолно или друго за
пиене! И не слушайте, когато ви казват да си поместите чашата
по-навътре, че може да се разлее…
3.07.2016
Първа награда в конкурса „Аз и моето семейство“ – Карлово.
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КЪСНА ВЕЧЕР
Лек ветрец навън полъхва,
плавно листите полюшва.
През прозореца погледнах –
дядо ми на стълбите приседнал,
подпрял бастуна си встрани
и нещо тананика си…
Телевизорът безинтересен стана,
затова му угасих екрана.
В този миг тъй тихо беше –
гласът му ясно думите редеше…
Побързах аз китарата да взема
и до дядо с нея да поседна…
Нотите ни тъй плениха –
рибаря с лодката до края проследиха…
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ИСТИНСКИТЕ ТРЪПКИ –
ЛОВ И РИБОЛОВ
Жаркото слънце не беше още изгряло, а колегите от ловнорибарската дружинка „Сухозем“ вече бяха готови, заредени с
муниции, положителни емоции и голяма доза адреналин!
Беше петнайсети август, откриването на пъдпъдъшкия лов.
След събирането на всички от дружината и кратък инструктаж,
задължителен преди всеки излет, даван от председателя ни Тодор полицая, ловът започна. Начало на сливането с майката природа и на древната надпревара между ловеца, кучето и дивеча!
Толкова е различна тази тръпка от всички други, познати на
градския човек, толкова е истинска! Пъдпъдъшкият лов не продължи дълго, но пък бе успешен. За около два часа и половина
имахме две цели и две полунорми.
След като напече и стана трудно за ходене и безсмислено
вече за лов от този тип, дойде време да натоварим багажите и
кучетата в джиповете. Две минути по-късно всички бяхме в колите, на път за любимия ни язовир! Няма по-хубаво от това в
един ден да съчетаем две прекрасни занимания – лова и риболова!
Беше ранен следобед, когато пристигнахме. Първото нещо,
което винаги ми привличаше вниманието, както и този път, бе
заобикалящата ме природа. Вятърът срамежливо побутваше язовирната вода, а в предизвиканите от него вълнички се блъскаха
парещите лъчи на слънцето. Шумоленето на листата, кучешкият
лай, песните на птиците и крякането на жабите бяха музиката на
душата ми…
Изкарахме рибарските столчета. Нагласихме ги там, където
считахме за най-удобно. Направихме си въдиците и аз първи
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вкарах плувката във водата. Не след дълго и останалите от дружината ме последваха. Вгледах се в отсрещния бряг. Забелязах,
че си имаме компания. Всъщност не ни беше за първи път, често
се случваше. Винаги хвърляхме въдиците на едно и също място.
Защо днес да сменяме? Вярно, че предишния път не ни беше
наслука, но кой знае, днес може да извадим повече риба от „противниковия отбор“…
Следяхме плувките изкъсо, но един от нас – Петър, беше
оставил въдицата си на колчето. Той подготвяше скарата. Риболов без скара не е риболов!
През първите два часа групичката от другата страна хвърляше и вадеше... Все шарани, и все едри! Как го правеха, идея си
нямахме! Не ни вървеше особено, затова хвърлихме три въдици
на дъно, сложихме звънчетата и отидохме да седнем на сянка
под голямото дърво – там, където бяхме изкарали масата със
столовете. Скарата бе наблизо, така че не се налагаше да ставаме, за да стигнем до нея.
Жельо извади тесте карти и раздаде. Започна една продължителна и въодушевена игра на белот. Разделиха се на два отбора –
Желязко и Петър срещу Чудомир и дядо ми. Тъй като аз не мога
да играя тази игра, избрах да отговарям за скарата. А Тошо полицаят наблюдаваше въдиците, да не би случайно да удари ей
така от нищото и да повлече въдицата навътре в язовира. Освен
тях обаче наблюдаваше играта, както и, особено внимателно,
мен – готвача.
По едно време човекът, който поддържа риболовния обект,
мина с пълна със захранка кофа. С две ръце гребна от кофата и
хвърли във водата няколко пъти. Не бях много сигурен дали
рибата беше гладна. Не кълвеше, а ако искаше храна, дотогава
щяхме да сме напълнили живарника!
Скарата бе готова. Сложихме храната на масата. Докато похапвахме, не чухме нито веднъж звънчетата. Или закачилите се
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риби бяха малки, или нищо не се беше хванало. Полицаят издърпа въдиците, за да провери какво евентуално бяхме уловили.
Но за разлика от лова, тук късметът ни го нямаше никакъв!
Постояхме до към десет и половина часа и започнахме да
събираме. Прибрахме всичко, качихме малките герои от по-рано
днес, в джиповете, после – и ние след тях. Не след дълго поехме
по пътя за вкъщи…
И без слука в риболова, той не отстъпва като изживяване на
лова и допълни идеално и без това страхотния съботен августовски ден! Всъщност слуката въобще не е задължителен компонент, за да има радост в дружинката – тя е просто още един
повод! Достатъчен за нас бе фактът, че сме заедно, че общуваме
с природата, че се докосваме до нея – до древното, истинското и
дивото!
Разказът, писан в съавторство с Тодор Тодоров, съученик на
Александра, печели първа награда (категория Деца) в
VI Национален литературен конкурс за къс разказ
„Дивото“ за наградата „Дончо Цончев“ – 2016 г.
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ВЪВ ВЛАКА
Гледах през прозореца, пътувайки във влака,
без никакво очакване да срещна красотата.
Изправена жена до мен стоеше,
ала душата ѝ като че ли крещеше:
„До тебе мога ли да седна, чедо мило,
че вече не издържам на ходило?“
Преди въпроса си да е изрекла,
аз леко кимнах. Тя до мене седна.
Бледа ми изглеждаше възрастната дама,
умислена и някак замечтана.
И нищо че не се познаваме –
все пак една до друга сядаме,
та осмелих се да я питам
за онова, което все обмислям:
„Кое в света за Вас е най-прекрасно?
Кажете ми, за мен е важно!“
Очите ѝ тъй сини, като светлото небе,
с усмивка ме разглеждаха минутка-две,
а после тя ми довери,
откритието свое сподели:
„Красивото навсякъде около нас е!
Огледай се!“
Наистина така бе!
Къде природата е толкова красива,
като в Родината единствена и мила?
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КЪМ ДИВОТО
Там, където българското сърце тупти най-бързо; там, където
кръвта кипи, а душата пее; там, в хълмовете на китното родопско селце, живееше дядо Станко. В невероятна малка, но прекрасна и уютна къщичка, в непосредствена близост до езерото,
което той често ползваше за риболов и разходка с малка дървена
лодка! Зад къщичката се откриваше приказното пространство на
гората, където дядо Станко практикуваше другото си любимо
хоби – лова.
Утрините през пролетта идваха с омаен дъх: през лятото – на
росна трева, а през зимата – на скреж. Освен всички тези красоти, с които бе заобиколен, дядо Станко притежаваше едно уникално богатство, едно дивно бижу – баба Пена. Вече четирийсет
години двамата деляха всеки залък и всяка емоция, добра или
лоша.
Винаги ще помня този човек! Той живееше бедно, но разполагаше с цялото щастие. А и умееше да го раздава и споделя с
околните, което го правеше още по-богат!
***
– Взехте ли всичко? – попита ни мама, преди да излезем от
вкъщи с татко.
Беше напълнила две чанти с храна и на двама ни – по раница
с дрехи. Нямаше да бъдем дълго далеч от дома – все пак, празници идват! Два дни – и се връщаме. Но нали ги знаете майките
– винаги се тревожат, дори и да няма реална причина.
Натоварихме чантите, въдиците и пушките в джипа. Качихме
и кучетата – нашите верни другари. Седнахме в превозното
средство и поехме по пътя към онова магично родопско село.
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Снегът покриваше пътната настилка. Големи преспи се бяха
натрупали отстрани. Високите дървета едвам се крепяха от толкова много сняг по себе си, а от небето продължаваха да падат
още безброй бели и дребосъчави снежинки. Не можех да задържа вниманието си само върху една единствена от тях – сякаш се
състезаваха коя по-напред ще стигне вече падналите на земята.
Помня как, преди години, татко ме водеше тук на лов, точно
в покрайнините на това село. И то не с коя да е дружина, а тази
на дядо Станко. Ловът в китното селце Устина бе изживяване,
което неведнъж ме е оставяло без дъх. Труднопроходимият терен не беше възприет като препятствие, а като още един източник на адреналин. В деня преди да ловуваме на територията,
която обмисляхме да обходим, бяха забелязани пресни следи на
стадо елени и кошути в снега, както и на голяма сюрия прасета,
вероятно надвишаваща петдесет индивида. Всички тръгнахме в
очакване да започне първата гонка, заредени с адреналин и
желание за добра слука!
Ловът се проведе с участието на кучета от две породи – българско гонче и български барак! Две отлични породи, гордост за
нашенската развъдна дейност, предназначени и идеално пригодени за типа лов, на който бяхме, а именно лов на едър дивеч.
След разставянето и на последния човек по пусиите, всички
затаихме дъх и с нетърпение очаквахме силен кучешки вой –
ясен знак за приближаващ дивеч. Около половин час не се чу
нищо, освен тихият шепот на лекия зимен вятър, който своеобразно напомняше за силата на родопската зима. Тъкмо когато
надеждите за слука малко по малко започнаха да се изпаряват от
нас, заради липсата на индикации за дивеч, а и донякъде заради
мразовития ден, тишината се разцепи от така очаквания лай.
Гласът на кучето бе плътен, а облайването – продължително,
което ни караше да вярваме, че четириногото гонеше едър
дивеч. Лаят се чуваше все по-близо до мен и аз освободих
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предпазителя. Прикладвах и чаках всеки момент дивечът да се
появи. Чух ясен тропот на копита от близката далечина, което
ми подсказа, че гоненият от кучето дивеч бе всъщност найжеланият – дива свиня. Вече ме бяха обзели мисли и емоции,
много по-силни от преживяванията, които можете да изживеете
в сивото ежедневие. Приближавайки се на стотина метра от мен,
разбрах, че всъщност греша – дивечът бе сърна, забранен от
закона, а и по-важното: дори да имах възможност да стрелям по
него, не бих го направил. Защото самосъзнанието винаги е посилно от древния ти ловен инстинкт, ако си ловец в истинския
смисъл на думата!
Кучето продължи нагоре по пусиите, но както се и очакваше,
никой от колегите не гръмна. То, заедно с дивеча, се прехвърли
чак до площта на съседната ловна дружина, но за всеобщ късмет, след не повече от десетина минути, кучето се върна в пределите на нашия район. Зачудихме се дали да не направим и
втора гонка, ала осъзнахме, че нямаше как. Слънцето бавно, но
сигурно залязваше.
След подадения сигнал от един колега гонач за край на ловния ден, всички тръгнахме надолу и се събрахме в малкото уютно магазинче, което бе в центъра на селото. Въпреки липсата на
каквато и да е слука, всички бяхме много доволни от ловния ден
и това бе така, защото основното в лова, което ни кара да обичаме това хоби толкова много, е доверието между нас, приятелската обич и инстинктът, идващ от незнайни времена. Слуката,
естествено, е нещо хубаво, но не е задължително условие, за да
заключим, че един ловен ден е минал прекрасно.
Признавам си, че дружески завиждах на дядо Станко за възможността да живее пълноценно сред природата, задоволявайки
се с малките, но най-нужни на душите ни блага. Той вдигна
наздравица за присъствието ни и бъдещите ни успехи, а после
запя. Дружината го последва. Скоро очите ми започнаха да се
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затварят, но и в съня си бях в гората и изживявах поредния си
приказен ловен ден... И така – година след година.
***
Такива неща си мислех, докато пътувахме с джипа. Вдигнах
градусите на климатика, понеже ми стана хладно, и взех ловното списание между двете седалки. Купих го на бензиностанцията преди десет километра.
– Я да видим как се справят колегите – казах и отворих първа
страница.
Татко запали цигара. Погледнах навън през прозореца.
Прекъснатите линии по шосето се сливаха всяка със следващата.
Дърветата встрани от пътя сякаш се движеха редом с нас. Снеговалежът не спираше. Добре че мама ми сложи дебелия пуловер!
В часовете по изгрев високото родопско селце вече кипеше
от живот. Кой двора си метеше, кой отиваше до магазина...
Старинните къщи се показваха една иззад друга. Покривите
на всичките тежаха от сняг, а комините пушеха неуморно. Зад
постройките се издигаха хълмовете на Родопи планина в цялото
си величие, покрити с вечнозелените високи борове и ели, отрупани в сняг.
Не след дълго спряхме пред къщата на дядо Станко. От големите дървета падаха късове сняг. Проправена бе тясна пътечка
през двора до входната врата. Тъп звук изпълваше пространството около къщата. Старецът цепеше дърва за камината.
От дома се носеше страхотен аромат. Можех да позная, че
във фурната се печеше месо, приготвено по специалната рецепта
на баба Пена. Нямах търпение да го вкуся!
Домът на двамата старци се намираше в по-отдалечените
части на селото, на не повече от двеста метра от езерото. А след
него се откриваше и гората. Бяхме толкова близо до дивото!
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Пейзажът, разкрил се пред мен, ми изпълни душата. Сякаш
българското наоколо пееше с пълен глас: „Красотата на нашата
земя не може да бъде сравнена с никоя друга по света! Толкова
изящество и велика история, която никога няма да бъде забравена! Балкани и поля все още разказват неуморно за юначните
подвизи, а въздухът разнася песни за саможертва и героизъм в
името на българския народ и България…“
Такава бе и Родопи планина – богата! Есенес я пазят прошарени дървета, а зиме снежната покривка я закриля. Склоновете ѝ
се спускат величествено под синьото българско небе, а орлите
бдят там отвисоко, накацали по голите скали…
Разказът е писан в съавторство с Тодор Тодоров,
съученик на Александра.

Рис. Ренета Стефанова, 10.в клас
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НА НИКОЛАЙ
Стихове безброй
написа ти за мен,
а аз не мога да измисля…
Нищо, утре пак е ден!
Мигове незабравими –
в пари неоценими,
толкоз истински и нежни!
Искаме си дните снежни!
Кино, дартс, билярд и чай,
малко на разходка –
поувлякохме се май…
Защо не седнем пак пред блока,
да си поговорим тихичко на воля?
Ще седна в теб,
а ти ще ме прегърнеш
и ръцете си студени
около мене ще обгърнеш.
Сърцата ни, едно до друго,
бият сякаш лудо…
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МУЗИКА И ОЩЕ НЕЩО
Късен следобед. Слънцето вече не се виждаше на хоризонта.
Зад покривите на къщите започваше да розовее. Залезът не бе
така ясно изразен както друг път, но пак беше красиво. В онзи
момент се почудих дали безбройните звезди щяха да се появят
на тъмното нощно небе, или пък лекият вятър щеше да остане
единствената ми компания.
Терасата ми не бе кой знае колко голяма, но на нея спокойно
се побираха четирите стола и малката кръгла масичка за кафе.
Седнах на единия стол, взех скицник и молив. Започнах да
рисувам прекрасната картина, която допреди минути стоеше
пред погледа ми. Надрасках две от къщите, когато телефонът ме
извести за получено съобщение:
„Приключих работа. Искаш ли да се видим?“
Получих го от номер, който скоро не бях набирала – този на
Явор.
„Добре. В колко часа и къде?“ – отговорих му, без много да
чакам.
„20:00, до голямото дърво.“
Приготвих се и тръгнах към уговореното място. Голямото
дърво беше наистина много голямо! Друго такова не бях виждала в града. То се намираше на центъра. Около него имаше пейки, направени като огромна квадратна саксия. Когато стигнах,
седнах на едната страна на квадрата и зачаках. Повечето пейки
бяха заети. По катерушките се подмятаха като маймунчета много деца. Весели викове огласяха пространството наоколо. Пред
мен се намираше асфалтираният път – една от главните улици в
това населено място. Бях седнала срещу пешеходната пътека,
тип зебра. Не пресичаха много хора, но коли минаваха постоян41

но. Оглеждах се няколко пъти. Не знаех откъде щеше да се появи Явор. Но ето го и него! Станах и тръгнах в неговата посока.
Поздравихме се и след още няколко думи го попитах къде
всъщност щяхме да ходим. Бяхме пресекли улицата и вървяхме
надолу, обратно на центъра.
– Нали знаеш онази стара къща, която родителите ми купиха
преди няколко години… там, където живееха семейство Сканчийски? – погледна ме, а аз кимнах, за да разбере, че се сещам за
какво говори. – Е, там занесох старите си барабани и няколко
китари. От време на време ходим да свирим там с приятели. И
нали и ти свириш, та реших, че ще бъде забавно… – той сбърчи
вежди.
Може би се почуди какво друго да каже или пък му прозвуча
незавършено, но на мен ми бе достатъчно, за да схвана идеята
му.
***
Оградата беше наакана от птиците, а боята ѝ – олющена.
Зеленото вече се превръщаше в някакъв неописуем нюанс на
кафявото. Явор бутна дворната врата. Скърцането ѝ звучеше
като плач. До входа на къщата водеше каменна пътечка. От
страните ѝ бяха останали едновремешните цветя на госпожа
Сканчийска, които тя гледаше с толкова любов. А сега бяха толкова изсъхнали и унили…
Щом минахме пътеката, се качихме по каменните стълби.
Озовахме се на верандата с люлеещия се стол. Чергата отгоре му
бе окъсана от вятъра, дъждовете и слънцето. Конци стърчаха от
всичките ѝ възможни страни, а един по-дълъг се беше облегнал
на дървения под.
Явор вървеше пред мен. Отиде до саксията на прозореца с
кепенците. Бръкна зад нея и извади обикновен ключ. След като
го завъртя в ключалката, се чу прищракване и вратата зейна.
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Беше тъмно. Извадихме телефоните си, за да осветяваме наоколо и да виждаме къде стъпваме. Всичко вътре бе покрито с
найлони, а те – с паяжини. Имаше всякакви натурии, но не се
ангажирах да ги огледам по-обстойно.
Свихме по едно малко коридорче и стигнахме до бяла дървена врата. Под стелката пред нея бе скрит още един ключ, с който
Явор отвори. Щом влязохме, светна лампата. Тя се държеше на
две тънки жички. Най-много осветяваше около себе си, когато
премигваше, без да угасва напълно. Пространството наоколо
имаше вид на черно-бял филм, но с леко червеникав оттенък.
Осъзнах, че бяхме в гаража. И барабаните бяха там! Видях и
два големи усилвателя Marshall и няколко електрически китари,
наредени на една по-дълга стойка. На стената висяха три акустични и две електрически китари. Срещу барабаните ни чакаше
масичка с диван. От дясната ѝ страна до стената се мъдреше
един видимо стар VOX, а на него – облегната по-нова Gibson.
В дъното на помещението се набиваше на очи много стар
Симсон. Този войнишкозелен мотор, с провиснали и скъсани
джобове, кротко стоеше в дъното на гаража от близо тридесет
години. Търпеливо чакаше да се отбие някой и поне да върне
двигателя на мястото му, но уви, никой не се сещаше за него.
Кутията с инструменти все стоеше разпиляна на пода до него…
Взехме по една китара и седнахме на дивана. Свирихме,
говорихме си. Импровизирахме мелодийки, като съчетавахме
барабани с китара. Весело беше!
Хубавото на това място е, че нямаше живеещи наоколо и
трудно би се намерил кой да ни изгони заради шума. Светлината
все още премигваше, но вече в ритъм с музиката ни…
Май стана късно... Всъщност не беше кой знае колко късно,
но Явор бе гладен и изморен, аз също. Може би се дължеше на
обстановката. Беше топло, а диванът – толкова мек и удобен! Та
като започнахме да свирим балади, ни се приспа…
43

Взехме си нещата и излязохме от гаража. Явор заключи и
върна ключа, откъдето го бе взел. Сетих се, че си бе оставил
телефона на масата, а не видях да го взима или прибира в джоба.
Не бях сигурна, затова попитах:
– Взе ли си телефона?
Погледна ме, а ъгълчетата на устата му веднага образуваха
усмивка, по която разбрах, че отговорът ще е отрицателен.
– Мамка му! – каза през смях. – Щях да се сетя, чак когато се
прибера… – говореше, докато отключваше вратата и взимаше
това, което бе забравил.
После излезе и пак заключи.
Повървяхме през няколко улици заедно. Накрая пътищата ни
се разделиха.
– Когато си свободна, обади ми се! Може пак да се съберем
да посвирим – провикна се той от другия тротоар.
– Разбира се! – му отговорих.
Той се засмя. Не знаех защо, докато не допълни:
– Всъщност, ти винаги си свободна!
Този път и на мен ми стана смешно, защото беше вярно. Не
ходех на работа. Единствените ми грижи за това лято бяха да наблюдавам сестрите си и да не оставям котката гладна и жадна…
Тръгнах по улицата, осветявана от две лампи. Светлината не
бе толкова силна, но за сметка на това звездите ясно се виждаха.
Полумесецът изглежда бдеше над тях…
12.07.2016
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ИЗКУСТВО
Есенни листа застилаха улиците. Вятърът ги разнасяше, а заедно с тях се влачеха найлонови торбички и тук-там някоя друга
опаковка от десерт. Всички улици изглеждаха почти по един и
същи начин. Дърветата като че ли бяха повече от хората в този
твърде малък град. Къщите бяха като строени в редици до пътя,
а пред всяка имаше поне едно дърво, което се свързваше с
отсрещното в арка. Заедно всички те, от началото до края на
улицата, образуваха тунел. През лятото бе страхотно, тъй като
сянката падаше навсякъде, но през зимата имаше риск да бъдете
затрупани от снега…
Месец октомври бе почти в края си, а Хелоуин наближаваше.
В центъра на Лину имаше голям парк. Това всъщност бе и мястото, където се отглеждат тикви, може би и единственото такова. Вероятно някои хора също ги гледаха в дворовете, но те едва
ли бяха много. Пък и досега не съм чула някой самостоятелно да
отглежда тикви...
Есенният фестивал продължава една седмица. Няма ограничения за възрастта или нещо подобно. Всеки е добре дошъл!
Самото място, където се провеждат състезанията, е заградено. В
началото на парка има голяма арка. Тя представлява вход и изход. Тиквите са в дъното, а местата, където протичат игрите, са
в страните. По средата има детска площадка с пясъчник.
Предполагам, че заради тиквите и връзката им с празника,
фестивалът се провежда именно в този парк. Например, едно от
състезанията е да се улови ябълката с уста, без ръце. За целта са
нужни шестима участници (както и във всяко друго състезание).
Те се нареждат около корито, пълно с вода, малко риба, разни
предмети, но само една единствена червена ябълка. При дадено
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начало всички започват да я търсят във водата. Който измъкне
ябълката цяла (не се зачита, ако е разделена между двама участници), печели билет. Предполага се, че той ще се ожени пръв.
Друга игра е надяждането. Миналата година беше със спагети, а през тази май ще бъде с кисели краставички. Обожавам ги!
Не се чувствате достатъчно конкурентноспособни? Тогава може
да се разходите с приятели дотам за една сесия в онези фотобудки, дето влизате заедно и се снимате с физиономии, всяка от които по-шантава. Или пък просто отивате на фестивала, за да си
купите тиква. Аз най-обичам да правя дяволските лица, от които
децата се плашат. Но ентусиазмът е важен, щом те успяват да
стигнат до входната ми врата всеки път. Не се отказват!
Открай време, точно в този парк – едва, но се крепи една
кула. Прилича на малък замък. Само на два етажа е, а е висока
шест метра. Носят се слухове, че я обитават духове. Но кой да
вярва, освен децата? Ненапразно я споменах, защото тя е част от
състезанията. Който събере смелост да влезе вътре, получава
билет.
Забравих да кажа, че на всяко състезание участниците получават билетчета. С тях могат да взимат тикви безплатно. Един
билет за тиква! Билетчетата дават и други привилегии: отивате
например при художника, който ще ви нарисува каквото
пожелаете и където пожелаете (не съвсем) срещу две евро, но
може и само с билетчето. Друга възможност е да се включите в
групата, която издълбава онези страшни лица в тиквите, а по
средата ѝ поставят свещ, за да бъде по-внушителна…
Живеех на една от улиците тунел – в по-северните квартали.
Този, до който минава реката. Тя разделяше града на две части.
Мама и татко бяха на почивка, на която не ни взеха. И тъй като
бях вече пълнолетна, отговорността за брат ми Адам поех аз.
Това включваше да го развеждам навсякъде със себе си, защото
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ако го оставех самичък дори и само за двайсет секунди, бе напълно възможно къщата да се окаже изпепелена до основи. Вече
цели два дни не се бе отлепил от мен и бе много послушен...
– Заведи ме там – Адам посочи към мястото за татуировки –
искам да ме нарисуват като жираф!
Луд е по жирафите.
– Добре, хайде ела! – успя да ме съгласи и се помъкнахме
натам.
Наредихме се на опашката. Пред нас имаше две момиченца.
Чакахме търпеливо, а през това време той ми разказваше за жирафите. Поне енциклопедиите не бяха купени напразно!
Не бе чак толкова късно, въпреки тъмнината – едва осем и
половина вечерта. Деца тичаха навсякъде. Някои повторно дърпаха майките или бабите си към художниците. И все пак, не бе
кой знае колко оживено.
Луната наблюдаваше отвисоко, като че ли през лупа, а звездите сякаш я прикриваха… Полъхваше хладен вятър. Няколко
момченца се бяха събрали пред кулата-замък. Уличните лампи
хвърляха медната си светлина наоколо, а листата не спираха да
танцуват своя есенен танц…
Най-после дойде и нашият ред. Оказа се, че не какичка, а
батко ще рисува брат ми. Изведнъж ми се прииска и мен да
нарисува!
– Какво искаш да ти нарисувам? – дълбокият му глас прекъсна мислите ми.
– Жираф! – без колебание отговори Адам.
Художникът вдигна глава към мен и за миг погледите ни се
срещнаха. Светлината от уличната лампа осветяваше лицето му.
Очите му бяха шарени, с преобладаващ зелен цвят. Тънките му
и плътни устни почти се закриваха от рижа брада, а косата му бе
къса и мека на пръв поглед. Сетих се, че съм го срещала: заедно
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сме били в часовете по изобразително изкуство! Често си говорехме, но така и не се запознахме официално…
– Харесваш ли жирафа? – имам чувството, че попита мен, а
не Адам.
– О-о-о… – мъникът се видя в огледалото и определено се
развълнува. Погледна към мен и извика, някак настойчиво. –
Никога няма да го изтрия!
– Нали знаеш, че щом мама се върне, искаш или не, ще се наложи? – отвърнах му.
Може би в други обстоятелства бих го казала насмешливо, но
не и сега. Усещах напрежението между мен и сладкия художник. Той не откъсваше очи от мен, а аз се опитвах да не го поглеждам. Сякаш щеше да ме изгори, ако срещнех погледа си с
неговия.
Благодарихме му. Направих опит да платя, но той настоя да
не го правя. Затова и накрая се отказах да споря с него. Не че
това изобщо наподобяваше спор… След това си тръгнахме.
Дали ме е забравил?
– Адам, искаш ли да си направим пица? – попитах, защото
знам колко много обичаше тази храна.
– Да-а! – извика брат ми тържествено и ме прегърна.
Тогава чух познат глас зад себе си:
– Може ли и аз да участвам?
Не, няма начин! Това беше той – художникът. Май няма да се
откаже толкова лесно. Преди минути сякаш ме преследваше с
поглед, а сега – наистина! Да си призная, хареса ми!
„Какво пък, може да бъде забавно!“ – помислих и се усмихнах. Сигурна съм, че изглеждах като пълен идиот.
Забелязах, че и Адам се усмихна. Но за разлика от мен, той
гледаше към момчето. Интуитивно и аз се обърнах.
– Е? – попита ме отново.
Очевидно е, че изискваше отговор на всяка цена.
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– Може! – брат ми ме изпревари.
– Да, защо не? – потвърдих.
– Предполагам, ще се наложи да напазаруваме малко?
Как го правеше? Имах чувството, че чете мислите ми.
– Да, трябва да вземем някои продукти.
Той предложи да отидем с колата, но аз предпочетох да повървим. Щяхме да имаме повече време да се опознаем по-добре.
Пък и разходките са полезни! Първо – хубаво е да си на чист
въздух и второ…
– Теодор – каза той и протегна ръката си към мен – така и не
се запознахме в училище.
– Антония – представих се и поех ръката му. – Това е брат ми
Адам.
– На шест съм! – усмихна се и се здрависа с Тео.
– Ами, хайде, чака ни пица да правим! – каза художникът и
се усмихна топло на Адам.
***
Адам разглеждаше стоките по рафтовете и ми показваше различни продукти. Кой, по дяволите, ще сложи желирани бонбони
на пица? Когато бях съгласна, кимах, а той ги редеше в количката. А когато не бях и ми се струваше абсурдно, поклащах глава в
отрицание. Не му давах директни отговори, защото разговарях с
Тео.
– …и се чудех кога пак ще те срещна – сякаш току-що ми
разказа цяла приказка.
Нямах си представа, че ме харесва оттогава. Аз също, но не
исках да му го казвам. Не бях сигурна дали е имал чувства към
мен. А бяхме приятели! Приятели, които не си знаят имената.
– …не знам какво да кажа – и наистина е така.
– Неслучайно поисках да се присъединя! – погледна ме право
в очите. – Исках да прекарам време с теб.
– Неслучайно се съгласих!
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Никой не помръдна. Спомени от няколко наши разговора
връхлетяха съзнанието ми едновременно. Исках да го целуна!
Не! Все още не!
Тогава той го направи. Докосна с устните си моите.
Отвърнах на целувката му, а той я продължи. Всичко остана
в някакъв друг свят, сякаш сме само аз и той, тук и сега…
Не останахме така задълго, защото Адам се появи с два буркана нарязани гъби и шунка…
5.09.2016
Поощрителна награда в I национален литературен конкурс
„Писма до себе си“ – 21.04.2017 г., Стара Загора

Рис. Десислава Спасова, 11. г клас
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ТАЛИСМАН ЗА ЩАСТИЕ
Първи ден от училище след дългата зимна ваканция! Навън
си остава студено, а снегът е затрупал улиците. По-дребните
къщи са скрити под снежна покривка. След като онзи ден бе
валяло нещо между дъжд и сняг, той започна да се стопява.
Другата седмица го дават пак да застудява, което означава, че
няма да се отървем от поледиците…
– …и тогава тази огърлица се превърна в моя талисман на
щастието… – ето и няколко от думите на учителката, които
успяха да стигнат до ушите ми.
Ммм… талисман за щастие! Не бях се замисляла сериозно
над това досега. Звучи интересно! Я да видим… Извадих
мобилния си и като се стараех да не ме хване госпожата, веднага
набрах в Гугъл „талисман“. Ако знаете колко хиляди страници
ми излязоха! После отворих и тълковния речник. Заинтригувах
се! В много от сайтовете свързват талисмана с шаманската традиция. Поразрових се и за нея.
Учителката бе започнала с урока. Съучениците ми пишеха в
тетрадките си, а аз още не бях извадила моите от раницата.
Побързах да го направя, преди да бъда изгонена от час. Заедно с
учебниците взех и тефтера си от чантата. В него записвах всякакви неща от ежедневието си, които ме впечатляваха. Нещо
като дневниче.
Днешната тема за есе ме чака, написана на дъската, но шаманите са ми по-интересни. Затова отворих тефтера и започнах да
пиша…
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„В търсене на талисман за щастие
През живота си съм търсила, намирала и носила много
талисмани! Ще започна с първия ми такъв...
Беше много отдавна – в лятото на 2008 година. Мама и
татко ми бяха купили модерни слънчеви очила. Побърках се от
щастие! Носех ги дори вкъщи. Толкова много приключения съм
имала с тях! Някак ми бе хрумнало, че точно тази мечтана
великолепна придобивка ми носи щастие. Детински измишльотини… но и до ден днешен пазя очилата си!
Един от талисманите, неоткрит от мен досега, е четирилистната детелина. Къде ли не съм се оглеждала за нея!
Обиколих родния си град, проверих на всяко възможно кътче,
но без успех. Веднъж прерових цяла поляна с детелини, три
часа ми отне, но всичките бяха трилистни…
Какъв извод си направих? Че щастието не може да е скрито
в нито един талисман! То е душевно преживяване и зависи повече от нашите разбирания и действия, отколкото от външни,
призоваващи го символи.
Оттогава се отказах да го търся в предмети. Може би те
носят щастие, но само на суеверните. Нали когато вярваме в
нещо прекалено силно, то се сбъдва! Но невинаги е така. Което
ме навежда на мисълта, че щастието може да бъде скрито в
определен човек, в малките неща, а защо не дори в самите нас:
непоискано добро; ръчно изработен подарък изненада; пътуване с любим човек или с група приятели, което оставя приятно
усещане у нас… Е как това да не ни ощастливи!
Все пак, намерих едно изключение относно предметите: листът хартия и писалката за мен са като талисмани! Чувствам
се щастлива в света на думите, на книгите, въобще на писаното слово. Там, където всичко е възможно и няма никакви ограничения! Просто сядам на бюрото и започвам да пиша – за
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изминалия ден (и така ми олеква, ако е бил тежък); за нещо
съвсем неземно и невероятно... Но веднъж написано върху белия
лист, то вече се е случило! Така или иначе, остава в моето
съзнание и аз съм щастлива!
А сега това, за което нямах търпение да пиша, е въпросът
ми: можем ли самите ние да си бъдем талисмани? Защото
без нас щастието няма как да просъществува! Дали пък човекът не е създаден, за да бъде щастлив? Това е друг въпрос, на
който не бих могла да отговоря.
Всички наши действия влияят на настроението ни. Щом е
така, защо да не се погрижим за собственото си щастие? И
разбира се – за щастието и на околните!
П. П.: Трябва да намеря моя истински талисман на
щастието!“
Звънецът би. Часовете свършиха.
Красива е зимата! Дърветата докосват небето, а клоните им
са затрупани със сняг. Къщичките за птички в парка също са с
покрити покриви. Планината, обгърнала малкото ни градче със
склоновете си, се белее. Тесни пъртини водят до домовете ни, а
децата правят снежни човеци…
Не след дълго автобусът дойде. Разликата в температурите
между вън и вътре е поразителна. Не са останали много свободни места в автобуса, заели са ги твърде бързо. Затова седнах до
Мартин. Учи в „б“ клас, но ходим на тенискорта заедно. Симпатяга е, а и времето, прекарано с него, ми се отразява добре…
– Какво си се замислила? – попита ме той, докато чакахме
автобусът да тръгне.
– Размишлявах за талисманите. Ти имаш ли талисман? –
полюбопитствах на свой ред аз.
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– Първо ми разкажи малко за тях и тогава ще ти отговоря –
тайнствено каза Мартин, като залепи погледа си за мен.
– Ами-и, в миналото шаманите (жреците на племето или
лечителите) носели талисмани, с които прогонвали злите духове. Затова талисманът е предмет, който носи късмет и се вярва,
че отблъсква лошите влияния. Закриля по някакъв начин носещия го. По-рано в училище писах есе за тях, но не мисля, че моят талисман е предмет. Гривничката, която нося от четиригодишна, не се брои! – обясних набързо и му показах червената
гривна.
– Аз също мисля, че талисманът ми не е предмет. И е поблизо до мен отвсякога! – Мартин отново се изрази загадъчно и
ме погледна в очите.
За мен ли говори? Погледът му не се откъсваше от лицето
ми. Наистина има предвид мен! Откога чакам този момент… А е
трябвало само да дойде днешният ден и госпожата да спомене
талисман!
Може би, каквото е писано да стане, се случва, просто е
необходимо да изчакаме точния му момент. Така че, бъдете
търпеливи!
Гледахме се дълго.
Автобусът бе тръгнал отдавна.
Навън заваля силен сняг. Вече едва различавам местата, покрай които минаваме. Май го обръща на буря.
***
– Мамо-о, прибрах се! – извиках, още щом отворих входната
врата.
Съблякох якето и събух ботушите. След това тръгнах към
стаята си. Мама ме пресрещна на стълбите:
– Как мина денят ти в училище? – попита ме с усмивка.
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– Страхотно! Но сега имам спешна творческа работа! – прегърнах я аз и забързах към моята стая.
Преди да вляза вътре, се обърнах. Мама все още ми се усмихваше... Седнах на бюрото и извадих тефтерчето. Имах доста за
писане!
„…В края на краищата ние, хората, се нуждаем от друг
човек, с когото да споделяме – за днешния ден, за филма, който
гледахме миналата вечер; как сме прегорили палачинките, без
да го желаем…
Но ако трябваше талисманът ни да бъдем самите ние, или
пък определен човек – кое щяхме да изберем?
Е, по-рано днес не можех да избистря мислите си, но след
случката в автобуса всичко ми се изясни! Понякога всичко,
което ни трябва, е топла прегръдка и усмивка. Да знаем, че
хората, които обичаме, ни обичат също толкова, колкото и
ние тях. Че приятелите няма да ни предадат и винаги ще се
намират хора, които да застанат до нас, щом имаме нужда. А
най-щастливи сме, когато даваме повече, отколкото взимаме –
за тези, които са най-дълбоко в сърцата ни!
Днес в автобуса, когато седнах до Мартин, усетих как
пламвам отвътре. Сякаш той запали свещичка с аромат на
рози в мен. А щом ме погледна в очите, видях този плам и в
неговите…
Ето как открих моя талисман за щастие!
Пожелавам същото и на вас!
15.01.2017 г.“
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МОРСКИ МЕЧТИ
Нощен бриз вълните гали нежно,
луната във морето тайно се оглежда.
Момчето, седнало на кея,
все напред поглежда.
Вятър роши му косите
ласкаво небрежно.
Седнал там, той чака нещо да се случи,
иска да е необикновено,
неочаквано и странно…
Обляга се на лодката,
а тя, развързана, очаква
някъде със него да отплава.
Нощен бриз вълните гали нежно,
луната във водата се оглежда.
Момчето там от кея –
за нови приключения наднича
и далеч напред в морето
погледът му тича…
17.07.2016
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27 МАРТ 2017
Слабо осветени празни улици. Сърповидната луна наблюдаваше тайничко отвисоко.
Висок силует наближаваше едва светещата улична лампа.
Той беше на млад мъж, който носеше червено спортно яке и
черни скъсани дънки. Първо се опря на лампата, но забеляза
пейката до нея. Седна и се облегна удобно назад.
Замъгленото му съзнание не се нуждаеше от нищо повече.
Спокойствието в този късен час му се отразяваше добре. Той
затвори очи и се отпусна.
Никълъс Хемптън бе млад, но съдбата изглежда го бе забравила. Преди пет години майка му си отиде. Баща му, още в
навечерието на осемнайсетия му рожден ден, го бе оставил да се
грижи сам за себе си. Ник нямаше братя и сестри. Работеше
единствено за собствената си прехрана. Така и не чу нищо
повече за баща си – роднините му не се интересуваха от Никълъс. На никого не му пукаше за него.
Хемптън имаше усет за музиката. Преди време бе спечелил
томбола и получи акустична китара като награда. Сега бе уличен музикант. Живееше ден за ден.
Последните три часа прекара с момичето, в което беше влюбен. Срещнаха се в парка по късен следобед. Той свиреше с
китарата, за да припечели някой друг долар, когато тя минаваше
оттам с нейна приятелка. Хейли – това бе името ѝ. Тя имаше
глас на ангел. Той свиреше, а момичето пееше.
Обичаше, когато му се предоставяше възможност, да се помотае с нея. Обичаше да се навърта около нея. А сладникавият ѝ
парфюм направо го подлудяваше. Обичаше я!
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Но тя не изпитваше същото към него. Ник бе разбрал това от
начина, по който Хейли се държеше с него – приятелски. Ето
защо не си правеше труда да ѝ разкрие чувствата си.
Запознаха се случайно през една прохладна октомврийска
вечер на същия този площад. Той прибираше китарата, когато
забеляза Хейли да приближава, плачейки. Заговори я, защото не
харесваше хората да страдат. Най-вече, защото знаеше какво е.
Успокои я. В началото тя не искаше никаква помощ от един некадърен бездомник, но после промени мнението си. Цяла вечер
му се извиняваше заради обидните думи, с които го бе нарекла.
Ето какво ѝ се бе случило: обичаното от нея момче я бе зарязало по брутален начин. А и нямало как да се прибере вкъщи,
защото изгубила чантата си. В крайна сметка Ник ѝ услужи с
пари за автобуса. Да, той нямаше много, но все пак даваше на
хора в по-голяма нужда от него.
Дълго след като автобусът тръгна, той гледаше в неговата
посока. Продължи да си представя как дългите коси на Хейли се
бунтуваха, докато вятърът духаше. Представяше си го и сега.
Ник не беше на себе си. Не можеше да спре мислите за
Хейли. Те бяха като паразити в съзнанието му. Не го оставяха да
мисли за нищо друго...
Хемптън не усети как някой се прокрадна до него. В следващия момент този някой го сграбчи. Непознатият тип опря нож в
гърлото му. Ник се съпротивляваше, но само за малко, докато не
чу дълбокия пронизителен глас на застрашилия живота му мъж:
– Часовникът! – нареди му човекът с качулката.
Не можеше просто така да му го даде! На гърба на този часовник пазеше единствената снимка, останала от покойната му
майка. А машинката беше подарък за последния рожден ден, на
който тя присъстваше, два дни преди смъртта ѝ.
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Никълъс нямаше какво да губи. Нито имаше покрив над главата си, нито семейство. Предпочете да умре с нещо, останало
от единствената обичала го някога жена, пред това да остане и
без капка спомен от нея.
– Не! – категорично заяви Ник.
Нямаше време дори да реагира. В следващия момент се оказа
на земята. Усети остра болка да пронизва главата му. Погледът
му се премрежи. Над момчето се събраха и останалата част от
бандата въоръжени джебчии. Всеки от тях държеше добре наточено острие. Единият се наведе по-близо. Започна да скъсява
разстоянието между Ник и острието.
Никълъс Хемптън затвори очи. Не пожела да наблюдава разигралата се сцена, дори и с размазан поглед.
27.03.2017

Рис. Ренета Стефанова, 10.в клас
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ИЛЮЗИЯ
Тих дъжд навън все още пръска…
Виждам през прозорчето –
вратата някой приближава.
Почуква той и аз отварям.
Спри, поседни за малко,
пътнико, да си починеш!
Седни до мен и се огледай…
Във нереален свят живеем –
часовникът не спира да тиктака,
но има ли промяна?
Всичко е равно, монотонно,
времето минава,
а реалността все същата остава!
Единствено стрелките се преместват,
пътнико от времето,
но заблуден, си мислиш,
че нещо друго се е случило…
Дъждът е вече спрял,
ала звукът му още
в съзнанието ми играе…
Никой на вратата няма –
аз в креслото съм била заспала…
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НЕЗЕМНО
Мислех, че съм попаднала в далечното бъдеще. Не приличаше много на такова. В моите представи изглеждаше по съвсем
различен начин – разруха, пожари, жертви. С една дума казано –
хаос. Дали не бях попаднала в бъдещето на друга раса, от друга
планета?
Сгради в светли, преобладаващо бели цветове се издигаха на
не повече от три етажа над земята. Постройките имаха големи
прозорци, така че всичко отвътре се виждаше перфектно. В мистериозния град имаше много зелени площи и площадки, но не
виждах деца, които да играят там. Нямаше хора по улиците. Аз
бях единствената наоколо.
Седнах на една пейка, близо до шосето. Вдигнах поглед към
небето. Беше много красиво – можех да видя Сатурн и пръстените му. Луната беше ярка и огромна. Небето бе обагрено в
онези красиви галактически цветове – лилавото с всичките му
нюанси, смесено със синьо, розово и леко червено. Малки блестящи точици, повечето от които изглежда бяха по-близко, отколкото си представях, премигаха от време на време. За фон на
неуморно проблясващите светлини не угасваха малките, съвсем
истински звезди. Тогава видях една от мигащите точици да става все по-голяма, сякаш ме приближаваше. След секунди пред
мен спря кола. Фаровете ѝ светеха ярко. Десният прозорец се
отвори. Светлините отвътре бяха в червено, но шофьорът липсваше. Мислите ми бяха прекъснати от глас:
– Къде да ви закарам, госпожице?
Около мен нямаше никого. Изненадах се. Какво се случваше
тук? Огледах се още веднъж във всички посоки, но не открих
източника на гласа.
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– Тук съм, в колата.
Ето го пак. Станах и се доближих до превозното средство.
Надникнах вътре.
– Говоря от радиото. Е, ще се качите ли? – гласът продължи
да говори.
Какво, по дяволите, беше това?
– Кой управлява тази кола? – престраших се да попитам.
– Ъъъ…Аз! – отново се обади радиото.
Е, това вече беше невероятно неземно! Как изобщо бе възможно?
– Какво решавате? Качвате ли се? Нека ви разведа из града.
Поколебах се. Нито знаех къде се намирам, нито пък какво
изобщо представляваше този град. Приличаше ми на пълна измислица... Но нямаше да споря с това, което се намираше пред
очите ми.
– Добре, идвам – казах на радиото.
След съгласието ми, вратата се отвори и аз се качих в колата.
Щом седнах, здрав колан се уви около мен. Явно тук държаха на
безопасността.
– Къде са хората? – попитах плахо.
Усетих как започваме да се издигаме във въздуха. Колата се
движеше съвсем безшумно. Имах чувството, че ще стигнем звездите. Или пък Сатурн – изглеждаше по-близо, отколкото всъщност бе.
– Хора? Такива като теб ли? Ами, те не са колкото преди –
радиото прекъсна възхищението в мислите ми.
– Защо? – бързо влязох в час.
Наистина ми беше любопитно и исках да разбера повече.
– Преди около четири века и половина, когато създадоха
първите роботи, стана война, тъй като учените загубиха контрол
над машините. И повече от три милиарда от расата ви загинаха.
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После останалите от вас се отърваха от първото поколение
роботи.
– Роботи?!?
– Да.
– Ти робот ли си, или радио?
– Робот, второ поколение! Името ми е XXV-18. Не ме наричай радио повече – гласът се засмя, а после добави: – Вече
всички машини са с високо качество и без дефекти. Поне така
казват от властите.
– Кои са властите? – ето че любопитството ми пак надделя.
– Хората! Те винаги са били властта.
Защо ли не се учудих? Поне това не се беше променило. Е,
имат право! Никой не знае кога на някой робот ще му прищрака
нещо.
– Е, Алекс, пристигнахме.
Откъде XXV-18 знаеше името ми?
Разбрах, че самият автомобил, включително и радиото, се
казваха XXV-18.
Колата спря. Коланът ме освободи и вратата се отвори. Слязох и огледах наоколо. Не можех да не обърна още веднъж внимание на тази красота: пътечката от звезди сякаш водеше към
някаква паралелна вселена. Цялото нощно небе, заедно със
Сатурн и Луната, се оглеждаше върху идеално лъснатата повърхност на XXV-18. Тази нощ бе повече от прекрасна!
Пред мен стоеше не много висока бяла сграда. Големите прозорци нямаха завеси, което ми беше от полза. Не се налагаше да
влизам, за да разбера какво имаше вътре. Но всичко там привлече вниманието ми...
На ниски светещи подиуми бяха изложени различни роботи.
Приближих се до един. Очите му бяха затворени. Беше лъскав и
приличаше на човек, но нямаше коса и мигли. Не носеше и
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дрехи. Просто машина. На етикета отпред пишеше XXV-198.
Явно този бе по-нов от колата.
След малко на рецепцията се появи млада жена – висока, слаба, стройна и красива. Носеше черна прилепнала рокля и поне
десетсантиметрови токчета. Кестенявата ѝ коса бе вдигната
старателно в кок. Дамата дойде до мен:
– Нуждаете ли се от помощ, госпожице?
Гласът ѝ беше мек и приветлив, но в същия момент звучеше
официално. Тъмносините ѝ очи се взираха в мен. Не ме изпускаха от поглед. Бяха толкова красиви! Отразяваха нощното небе.
Сякаш в тях се бе настанила безкрайността...
– Всъщност, да. Какви са тези роботи? – попитах по-уверено.
– Роботите могат да ни послужат за много неща. Предполагам, вече сте разбрали едно от приложенията. Видях, че XXV-18
ви докара дотук. А този XXV-198 може да ви бъде помощник в
дома и не само. Програмиран е по подобие на човека. Прави
почти всичко, което, например аз и вие, правим. Плаче, смее се,
знае какво е болка и радост, но за съжаление, не е способен да
ги почувства. Все пак е робот.
– XXV-18 също се смее...
Жената само ме погледна. Устните ѝ се разтеглиха в хубава
усмивка.
– Да, знам. Но той е кола – гласът ѝ звучеше все така уверено
и меко.
Може би не исках да разбирам повече за тези роботи. Тук нямаше място за хора като мен. Хората на това място явно живееха с роботите, сякаш това бе нещо нормално. Жената ми представи робота така, все едно отивах с родителите си да купуваме
прахосмукачка... Щеше да ми бъде трудно да се разделя с красивия свят, в който идея си нямах как бях попаднала, но зададох
въпроса си:
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– Как мога да се върна в двайсет и първи век? Този свят не е
за мен.
Дамата ме погледна недоумяващо. Не знам какво точно си
мислеше, но бях почти сигурна, че ме намираше за побъркана.
– Съжалявам, но не мога д...
Думите на младата жена избледняха. Картината също изчезна. Миг по-късно се взирах в тавана на стаята си. Налепените по
него звезди не бяха така красиви, като онези от съня...
30.04.2017

Рис. Десислава Спасова, 11. г клас
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ПОГЛЕД НАЗАД
Поисках да избягам от реалността!
В краката ми се блъскаха вълна подир вълна.
Морето свойта песен шепнеше омайно,
не можех да запазя спомена си в тайна.
Напълно потопих се в мислите горещи
за вълнуващите срещи и целувките ни нежни,
за вечерните ни разговори дълги и смирени,
цяла нощ сами, един до друг допрени…
Толкова отдавна всичко сякаш беше,
камината до нас пропукваше, пламтеше.
Часовникът потракаше с търпение безкрайно,
отгоре с любопитство наблюдаваше ни тайно.
Залязващото слънце ме изгаряше до болка,
не можех да опиша своята тревога!
Огнената жар над мене се изсипа
и докато те чаках, едва оставах жива…
Нечия ръка раменете ми обгърна
и аз във настоящето побързах да се върна!
Когато в миг лицето ти видях, като че онемях!
Очите ти спокойни в мен се взираха,
тревогите светкавично отмиваха…
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ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ЗВЕЗДИТЕ
Ранен следобед. Адска жега. Парещите лъчи на слънцето изпепеляваха всичко по пътя си. Толкова силна бе светлината, че
зелените листа на дърветата отдалеч изглеждаха прозрачни.
Добре че наблюдавах през прозореца! Седях на мекото канапе
в стаята си на хлад. Студеният въздух от климатика се удряше
право във врата ми. Не бе полезно за здравето, но пък бе хубаво.
Далеч от горещината!
Четях „Град от кости“ на К. Клеър, когато смартфонът ми извибрира за получено съобщение:
„Остава ли за седем?“– беше от приятеля ми Божидар.
Метнах книгата на леглото. След това се захванах с отговора.
„Да. А някакви планове? Накъде ще ходим?“
Боби, така му казвах накратко, не се забави със следващото
съобщение:
„Ще пием по нещо в някое кафене. Ще черпя.“
След текста ми изпрати няколко целувки и едно голямо сърчице. Усмихнах се. А после се почувствах глупаво, но в добрия
смисъл на думата. Сещате се какво имам предвид, нали? Моментът, в който си пишете с момчето, което харесвате или пък с
гаджето си, което ви кара да се усмихвате глупаво след всяко
негово съобщение. Тогава е очевидно, че го обичате. За мен това
е щастието! Неведнъж съм се смяла, ей така, само при мисълта
за него. Забавните му физиономии изскачат в съзнанието ми и аз
не мога да задържа онзи кикот, надигащ се в мен... Усмивката
му, когато кажа нещо глупаво или забавно, или и двете заедно.
Обичам да виждам присвитите от неприкрит смях блестящи
светли очи. И това ме прави щастлива. Истински щастлива!
Оставих книгата и се заприготвях. Нямах търпение да го видя.
Исках да говорим толкова дълго, че да загубим представа за вре67

мето. Да приключим разговора на най-интересното, а следващия
път да продължим да говорим. Все остава по нещичко, което да
си кажем, да обсъдим.
Влязох под душа. Оставих хладката вода да облее тялото ми.
Беше приятно, особено в горещи дни като този. Избърсах и последната капчица, останала по мен и хвърлих халата настрани.
Мушнах се в къса, леко набръчкана в долната част рокля в цвят
диня. Сплетох косата си на дълга плитка и тъкмо приключих с
приготовленията, когато се позвъни. Сигурно беше Божидар.
Погледнах през шпионката – високата му фигура изпълваше
пространството. И отворих вратата. Видях в очите му онзи закачлив блясък, който ме караше да се усмихвам всеки път и бузите
ми да поруменяват. Сега ме огледа и прецени визията ми в
динената рокличка... Доволна усмивка разтегли устните му.
– Е? – каза той след малко.
Усмихнах се и аз. Боби сви ръка и ми предложи да промуша
своята. Взех си чантата. Заключих вратата от външната страна и
хванах приятеля си под ръка. Повървяхме. Разходките ни се отразяваха добре! Чистият въздух ме отпускаше и гонеше негативните ми мисли.
Звездите вече бяха намерили местата си на нощното небе.
Подухваше лек хладен вятър. Парфюмът на Божидар достигаше
до мен с всеки полъх. Този аромат ми напомни за първата ни
среща. Хубави спомени...
Разговаряхме по най-различни теми, включително и за сънищата. Веднага му разказах своя от тази сутрин. Както обикновено, се впуснах в подробни описания.
– Знаеш ли, когато ми разказваш сънищата си, се чувствам
така, сякаш те опознавам по-добре – каза той и ме прегърна през
кръста.
Засмях се. Толкова много истина се криеше зад сънищата ни!
И толкова много от нощните ни приключения запазваме в тайна,
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без да ги споделяме с другите. Но с Боби аз исках да споделям!
Облегнах се на рамото му и прехвърлих ръка през неговия
кръст. Продължихме да вървим.
– Даже сега се сещам за една статия, която четох преди време
– каза ми той, а после продължи. – Оказва се, че наистина чрез
сънищата си опознаваме другите хора. Защото това, което мислим подсъзнателно за останалите, е истинското, реалното.
Замислих се по въпроса.
– А ти често ми споделяш своите! – добави след малко
Божидар и се засмя.
– Обичам да споделям с теб! Така те чувствам по-близък –
казах и се усмихнах топло.
Спряхме. Намирахме се по средата на пътеката, която ни водеше към най-красивото място в града ни – парк, заобиколен от
река с кристалночиста течаща вода. Там бе и най-хладно. Пътеката беше покрита с различен на цвят чакъл. Над нея, от началото до края ѝ, се извиваха като тунел много и високи дървета.
През гъстите им корони бяха успели да си проправят път няколко слънчеви лъчи...
Божидар ме прегърна силно, когато се сгуших в него. После
нежно пое лицето ми между дланите си и насочи погледа ми нагоре към неговото. Беше на път да каже нещо, но се спря. Погледна ме с онези дълбоки светли очи, в които за миг потънах,
докато не се наведе към мен и докосна устните си с моите. След
това пак ме скри в топлата си силна прегръдка.
25.06.2017
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Рис. Нона Дановска, 10.в клас
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АМНЕЗИЯ
Вишневото дърво в средата на големия двор пръскаше розовите си
ароматни цветове наоколо. Недалеч от него, фонтанът беше пълен с
тях. По водата плуваха цветове и лилии. Из големия двор на центъра
за рехабилитация се носеха птичи песни.
Той стоеше там, близо до фонтана. Не правеше нищо, просто
наблюдаваше безизразно красивата градина. А аз наблюдавах него.
Никаква промяна, все същият си беше – висок, слаб, но не прекалено.
Светлата му коса се рошеше от подухващия ветрец. Лицето му бе
изпито, но спокойно. Изумрудените му очи бяха все така безкрайни.
Тънките му устни потръпваха недоволно заради буболечките, които
летяха наоколо.
Седях на пейката под вишната до побелял дядо, който четеше вестник. Бях отворила модно списание, но само го държах в скута си. Не
изпусках Денис от поглед. Не можех да говоря с него, камо ли да го
докосвам. Преди около година претърпя тежка катастрофа. Изгуби
паметта си, както и способността да се движи. Не знам дали някога ще
преживея тази загуба. Той не ме помнеше. Все едно никога не се бяхме срещали! А аз го обичах и винаги щеше да заема по-голямата част
от сърцето ми. Той бе моето „всичко“ и продължаваше да бъде. Но за
мое нещастие, за него вече не бях онова момиче, без което не можеше
да изкара и ден. Нищо не беше както преди. Това, което ми остави Денис, бяха само спомени – толкова много, че всяка вечер от изпадането
му в амнезия насам, заспивах с различен такъв. Не можех да скрия
тъгата си, нито да я преборя. Но се опитвах. Исках да забравя всичко,
което сме преживели, онова, което преди ме правеше щастлива, а сега
ме караше да плача нощем – в съня си или пък не.
Жената, която се грижеше за Денис, хвана дръжките на инвалидната му количка и я забута по алеята за разходки. Разговаряха. А той не
желаеше да провежда разговори с мен! Вярвах, че причината за това
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бе, защото не аз се грижех за него сега. Бях забелязала, че говореше
само с хората от центъра. Миналата седмица родителите му бяха тук.
Денис не разговаряше дори и с тях. Със сигурност мъката им бе по-голяма от моята – все пак го бяха отгледали с толкова любов и неуморни
грижи. А сега щастието ги бе напуснало, сякаш безвъзвратно.
Жената буташе количката и приближи пътеката, край която седяхме с дядото. Аз забих поглед в списанието и се направих, че чета. Когато продължиха напред и ми обърнаха гръб, вдигнах очи от четивото.
„По дяволите, аз също бях в проклетата кола! Защо не ме уби този
шибан сблъсък?“ – помислих си, когато гневът ми надделя.
Защо трябваше да пазя всички тези спомени в съзнанието си, щом
ще ми навяват само мъка? С какво заслужих гнева на Бог? Не успях да
сдържа сълзите, които отдавна напираха да потекат. Закрих лицето си
с ръце и оставих тъгата да се излее. Исках да пречистя тялото си от
тази негативност, но не знаех как. Нуждаех се от нечия помощ.
Не бях набожна преди катастрофата. Но след това, което сполетя
Денис, не ми остана нищо, което да ме поддържа жива... дори малко.
Започнах да търся утеха в какво ли не: книги, но защо, мамка му, във
всичката тази литература любовта стоеше над всичко? Спрях да чета.
Не исках да чета. Алкохолът сработваше, докато не изтрезнеех. После
всичко си беше постарому. Спрях да пия, докато все още разумът ми
не се беше отказал от мен. Започнах да ходя на църква. Палех свещички за това, което Денис беше, за спомените ни. Олекваше ми и когато
дядо поп разговаряше с мен. Окуражаваше ме и му бях наистина благодарна! Но дори и той не можеше да изтръгне мъката, настанила се в
душата ми за постоянно.
Лицето ми бе подпухнало от безбройните сълзи, които все още не
спираха. Дядото до мен загърна вестника и го остави помежду ни.
Изумруденозелените му очи се огледаха в мокрото ми лице. Съчувстваше ми. След малко потърка с палец белия си мустак и плаха тъжна
усмивка се появи на тънките му устни. Той ми протегна ръката си.
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Поколебах се, но сложих моята в неговата. Нали това търсех – помощ.
– Знаеш ли какво четох наскоро? – попита ме и се завъртя повече
към мен.
Аз само поклатих отрицателно глава. Не можех да продумам даже
и едно кратко „не“.
– Не зная чий цитат е, но трябва да се вслушаш внимателно в него
– мъжът сбърчи тънките си бели вежди и сви устни. После започна да
цитира. – Най-болезнено е да изгубиш себе си, когато обичаш някого
твърде много, забравяйки, че ти също си специален.
Насилих се да се усмихна. Не бях го правила отдавна. Пуснах ръката му.
Старецът сви вестника и го сложи под мишница.
– Надявам се да съм ти бил полезен – каза той и закрачи по алеята.
След малко се обърна. Срещнахме погледите си и той добави:
– Аз бях много привързан към внука си, но успях да превъзмогна
тази мъка. И ти можеш! Просто трябва да повярваш в себе си.
Останах сама на пейката. Дядото се изгуби от погледа ми, щом напусна двора, а Денис в количката си отново бе на мястото до фонтана.
Той гледаше все така безизразно, но сякаш този път погледът му шареше около мен. Мислите ми спряха, а емоциите избледняха.
„Просто трябва да повярваш в себе си!“ – думите на дядо му зазвучаха като ехо в ума ми.
Станах от пейката. Погледнах към мъжа от спомените ми за последно. Свалих гривната, останала ми от него и я вързах на вишневото
дърво. Последвах стъпките на дядото...
25.06.2017
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Рис. Мария Ботева, 10. в клас
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ЗА ВРЕМЕТО И ОЩЕ НЕЩО
В книгата на Александра Михалева времето е на почит –
разказите са подредени хронологично, като всеки е с рождената
си дата. Заглавието на първия ѝ разказ, който прочетох, също бе
дата – „13 ноември“. Той отпадна от сборника, но пък друг от
представените разкази е титулуван цифрово. Заглавията и на
други творби подчертават изключителната стойност на времето:
„Безценни мигове“, „Незабравимо“, „Поглед назад“ и др.
Почувствах се шеметно като откривател на поредния литературен талант в училището ни, когато прочетох един от най-ранните разкази на Алекс „Безгрижно детство“ – толкова нетипичен за забързания, изяждащ човечността ни, наситен с напрежение и хроничен стрес делник! С този разказ се потопих в приказния свят на семейната обич, където всеки допринася с нещо за
уюта и висотата на човешките отношения; всеки има неповторима роля и е незаменим и цèнен за семейната система, но също
така и съзнаващ и ценящ приноса на околните му. Като психолог и психотерапевт се занимавам ежедневно с конфликти, недоразумения, агресия и властови сблъсъци, ала в творчеството
на децата винаги съм намирала спасение и отдушник. Колко повече това важи за историите на Александра, описани с фотографска точност и психологическа проникновеност! Неслучайно
същият разказ, с който тя дебютира в национален конкурс, донесе и първата ѝ награда – класиране на първо място!
Навлизайки в младежка възраст, авторката обръща поглед
към детството, за да открои безценните мигове в него. Прави го
толкова убедително, че дилемата на прехода се превръща в парадокс: как е възможно, струва ли си изобщо да се разделяш с
магическото детство, изпълнено с обич и топлина? Как да превърнеш в минало съкровените хармонични отношения, наситили с красота и пълнота живота ти? А читателят вероятно ще се
запита: реално ли е това семейство? Така красиви и забавни са
междуличностните отношения в него! („Цял ден прекарваха заедно навън, огласяйки двора със смях; правеха какви ли не бели,
за които никой не им се караше, докато майките и баба им
приготвяха компоти и лютеница…“) Алекс, може би несъзнавано, ни представя точно този тип семейни отношения не само
като осмислящи живота на човека, но и като прекрасен модел на
възпитание.
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Темата за значимите за душата сърдечни отношения между
поколенията присъства в много от творбите на Александра. В
„Незабравимо“ семейните традиции са обрисувани с топъл хумор – друга характерна черта за творчеството на младата авторка. Знаменателно е и че две от своите стихотворения тя посвещава на дядо си!
В „Безценни мигове“ болката от раздялата с безвъзвратно отминалото детство и с оцветилите го с любовта си хора се уравновесява от мощта на паметта. Макар че необитаемата вече къща, в
която е преминало детството на момичетата, се руши, всъщност
нищо ценно не е загубено – то остава да живее в душите им. С
велосипедите си девойките се впускат (и символично) по пътищата на живота и вървят все напред, дори когато обръщат поглед назад, към щастливото си детство. Те съхраняват най-важните моменти в него, вплетени не само в спомените им, но вградени като ценности в характерите им. Нали именно значимите
мигове в детството и хората от нашето минало ни оформят като
личности! Дори и в съзнателните избори, които правим съвсем
самостоятелно, можем да открием следите от семейния ни опит,
получен пак в детството.
Прочетох разказа „Крадец“ с удивление: как е възможно млад
човек да избере темата за живота на възрастните хора на село и
да изгради толкова детайлно образа на главната героиня – бабата крадец! Посланието и на този разказ е за повече човечност в
отношенията ни. Душевните недъзи се изцеляват единствено с
човеколюбие. Великодушието и възвишената способност да прощаваш на грешника, именно когато си негова жертва, са присъщи и на младото поколение – защото отново са семейна черта!
Този разказ бе избран и включен в сборника с наградени творби
от друг национален литературен конкурс.
В разказа „27 март 2017“ привързаността на несретника към
спомен от детството му коства живота. Той не може да си позволи да се лиши от единствената си ценност – часовника, подарен
от майка му, с единствената останала от нея снимка към него. Да
го предаде на крадците, би означавало да им предаде душата си.
И той отказва да го стори, оставайки верен на паметта ѝ.
Някой би възразил: нима която и да било вещ е съизмерима
по стойност с живота? Но не вещта, а своя свят и спомена за ценното в него защитава Никълъс! Той не иска да капитулира пред
злото и като Дон Кихот тържествува над него със своя избор. То-
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зи разказ – кратък ескиз, разтърсва с щрихите си читателя. Ние
разбираме, че музикантът не би могъл да постъпи другояче. Ако
бе намерил любовта и другаде, ако светът бе по-малко жесток
към него, ако самият той беше по-страхлив и не така привързан
към спомените си… развръзката би била обичайната. Тук Алекс
има смелостта да интерпретира темата за смисъла на живота и
подчиняването му на висшата духовна ценност – любовта. Тя не
укорява младия човек за избора му, нито пък читателят би го
сторил, ако се съгласи с уличния музикант, че единствено красотата и обичта в живота ни го осмислят. И че понякога не ти остава нищо друго, освен да платиш с живота си, защитавайки тези
идеи. Трагедия с привкус на триумф…
Размишлявайки върху характерния за Алекс експресивен,
емотивен реализъм, бях изненадана от думите ѝ, че тя пише предимно... научно-фантастични разкази! Вероятно публикуваният
тук разказ „Неземно“ не е най-добрият, но пък другите ѝ фантастични разкази са недовършени, така че… очаквайте следващ
сборник! Мислех, че привързаността на Алекс към миналото (тя
обича и науката история) изключва любовта към фантастиката,
но съм грешала. Нали става дума за движението по една и съща
ос – стрелата на времето, независимо накъде е насочена.
Всъщност Алекс прекрасно се справя и с историите от настоящето! В последните ѝ разкази все по-осезаемо присъства темата
за младежката любов (Изкуство, Талисман за щастие, През
погледа на звездите, Амнезия). Неизказана или споделена, тя
винаги е чиста и красива: „Беше на път да каже нещо, но се
спря. Погледна ме с онези дълбоки светли очи, в които за миг
потънах, докато не се наведе към мен и докосна устните си с
моите. След това пак ме скри в топлата си силна прегръдка.“
Предчувстването и откриването на вълнуващата близост в любовта – вечната общочовешка тема в литературата, заслужават
да бъдат споделени и увековечени в разказ!
Алекс има подчертан вкус към детайлите – тя е наблюдателна
и успява да впечатли читателите с образния си език. „По дървените врати на бюфета висяха отдавна недокоснати ключове.
Мълчаха, затаили звънтенето в себе си, както чашите зад
стъклените врати, а паяжините, които се спускаха надолу по
тях, им придаваха вид на продължително ридание.“
Тук е редно да вмъкна и някоя критична бележка за творчеството на Алекс… Освен излишните понякога подробности, за
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мен е дразнеща и склонността ѝ да избира англоезични имена за
героите си. Но пък не мога да не се възхитя на майсторските ѝ
художествени описания, на богатия ѝ език; на темите, които
интерпретира и най-вече – на цялостния ѝ поглед към света.
Обичам да разтеглям времето, радвайки се на всеки миг в стремежа си да го изживея пълноценно. И съм благодарна на Алекс,
че ми го позволява, запознавайки ме с творбите си. Наслаждавам се на разказите ѝ, като очаквам с нетърпение следващия, за
да проследя развитието ѝ.
Запознах се с Алекс, когато бе десетокласничка. Нямаше как
да включим неин разказ, предвид обема му, в ежегодния ни
вестник „Литературен Еверест“, а страниците на училищния
стенвестник, където публикувам много от разказите на Алекс, са
твърде ефимерни. Затова се радвам, че успяхме да подготвим
този сборник!
Всъщност това е осмата самостоятелна книга на дете
от Клуб „Литературен Еверест“! С нея сбъдвам и своя мечта:
да подпомагам младите ни литературните дарования и по този
начин – като оформям творбите им в печатни издания.
Ще завърша с откъс, който за мен илюстрира стойността на
представяната тук книга: „Ето как открих моя талисман за
щастие! Пожелавам същото и на вас!“
9.07.2017

Росица Иванова, психолог
и психограф на ученическото творчество
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