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ЗА АВТОРА
Невена Георгиевa Неделчева
(19.08.1908 г. – 20.04.1995 г.)

Тя е родена в малкия провинциален Симеоновград, заобико-
лен с високи планински склонове. Душата  Ă пристига на тоя свят 
изпълнена с копнеж за нещо ново, неизвестно, чудно, прекрасно. 
Нейната романтична нагласа от дете я води към мечтата да пъ-
тува, да отиде някъде далече, в незнайни страни, на тази мечта е 
подчинен и стремежът Ă да овладее есперанто, с което се справя 
съвършено.

След като завършва профилираната гимназия за учителки в 
гр. Стара Загора, тя работи известно време в тази професионална 
сфера.

Решаваща в оформянето на нейната представа за света и за 
достоен жизнен път е срещата Ă с Учителя Петър Дънов. За нея 
тя разказва: „Бях ученичка във Втора девическа гимназия в гр. 
София. По това време извън града се залесяваше едно празно 
пространст во с млади борчета. Денят беше празник на залесява-
нето. Изведоха  цялата гимназия и залесявахме до обяд. По едно 
време се отправихме към мястото на дъновистите – Баучер. Оти-
дохме на поляната. Извикаха Учителя Дънов. Тогава Го видях за 
първи път. До Него стоеше стенографка и записваше думите му. 
Онова, което говореше, ме порази: „Да бъдем чисти и светли като 
светлината“. Много ми хареса. После отидох, поисках беседата и 
с мои пари я отпечатаха през 1926 г. След това я раздавах безплат-
но. Беседата „Чист и светъл“ бе държана от Учителя на 05.04.1926 
г. в 14 часа на поляната на Изгрева по желание на ученичките от 
гимназията. От всички ученички само аз дойдох на Изгрева. И 
затова тази беседа ми е толкова скъпа...“.

След тази среща Невена остава на Изгрева и скоро започва 
да създава своите първи разкази и приказки. Отивала с новите 
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ОБИЧТА НА МАЙКАТА

Когато оценява проявлението на човешката любов на Земята 
от гледната точка на Великата Божествена Любов, създателка 
на Вселената и на световете, Мировият Учител Беинса Дуно 
поставя на първо място майчината любов. Тя е най-чиста, най-
безкористна и най-жертвоготовна. 

Ето какво значат майчината обич и майката за Стефан, един от 
младите герои на романа „Копнеж за обич” на Невена Неделчева: 
„Да имам майка, значи да бъда гладен и тя да ме нахрани. Да бъда 
жаден и тя да ме напои. Да съм гол и тя да ме облече. Да съм без 
подслон и тя да ме подслони и приюти. Да съм премръзнал и тя 
да ме стопли. Да съм скръбен и тя да ме утеши. Да съм сгрешил 
и тя да не ме осъди, а само кротко да ме упъти… Душата ми да е 
изтерзана и наранена и тя да я излекува!”

Не случайно главната героиня на романа носи името Мария 
– името на Божията майка, на Дева Мария, родила Христос, 
Спасителя на човечеството. И пак не е случайно това, че през 
цялата творба преминава и оформя светогледа на героите онази 
представа за майката, която изгражда Учителя Петър Дънов в 
своето Учение: майката е една, а всички жени, които могат да 
обичат, са нейно проявление. Затова в романа думите обич и 
майка се превръщат в синоними.

Сирачето Мария, отрасло без майка, по волята на 
Провидението става майка на три други сирачета, останали без 
майчина ласка. Но с могъщите сили на своето сърце младата 
жена започва да отваря една след друга вратите към душите на 
изоставените до подивяване деца, за да извърши в тях чудото 
на онази промяна и на това облагородяване, които ги превръща 
във фини, чувствителни и талантливи хора. Първо по-малките 
деца на професора по математика – Евгения и Кирил, откриват 

си творби със свито сърце при Учителя, но и с надежда, с вяра 
в Божествените Му всестранни знания и оттам винаги излизала 
окрилена. Той кротко й казвал: „Пиши! Греби, вода има много, 
давай да пият жадните за чистота“.

Ето какво  сподели тя за романа „Марта“: „Когато го написах, 
грабнах черновата и отидох при Учителя с надежда да му про-
чета няколко страници и Той да ми даде мнението си. Започнах 
да чета, а Той слушаше внимателно. След известно време поне-
чих да спра, а Той мълчаливо ми даде знак да продължа. И така, 
страница след страница –  няколко часа, докато не изчетох целия 
роман. Само от време на време ме прекъсваше и ми даваше свои-
те указания и допълнения. Благодарих Му сърдечно, а дълбоко в 
душата си почувствах Неговото благословение...“.

Така Невена книга след книга написва 18 романа, детски раз-
кази, приказки, някои отпечатани на есперанто,  за което  получа-
ва благодарствени писма от цял свят. 

През 1971 г. взема участие в литературен конкурс за разказ 
на есперанто в Италия и печели трета награда с диплом и медал. 
Малко по-късно с друг разказ – „Светлина“ печели първа награда 
в Испания.

В своето творчество тя вгражда Словото на Учителя,  използ-
вайки езика на литературата. Невена Неделчева е прекрасен раз-
казвач, а нейните произведения оказват своето въздействие върху 
всички хора с духовни интереси.

С много любов ние, които я познавахме и обичахме, искаме да  
Ă благодарим за светлината, с която щедро даряваше душите ни, и 
да пожелаем на настоящия роман „Добър път!“ към сърцата, които 
го очакват толкова отдавна...

Георги Петков
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в Мария майката, стоплени от нейната всеотдайност и грижа. 
След дълги вътрешни страдания и противоречия, преминавайки 
през болката на самотата и преодолявайки препятствията на 
затворения си характер, и по-голямото момче, Стефан, извървява 
своя път до майката, за да намери утеха в нейната любов.

Самата Мария, прекрачвайки в новото си битие – да бъде 
съпруга на овдовелия професор и майка на неговите деца, в 
голяма степен е готова за тази свята длъжност и сякаш носи в 
себе си извечните знания, изисквайки се за майчинството. Всяка 
дума и всеки жест на младата жена при първите Ă срещи със 
сирачетата са интуитивно приложение на педагогическите уроци 
на Учителя – че детската душа се печели с нежност и с грижа, с 
приятелство и всеотдайност, с умение да разбереш трепетите и 
очакванията на малките наранени същества, а не да насилничиш, 
налагайки строгост, изисквания за послушание и неискреност.

Всички жени в романа извървяват своя път и са подложени 
на онези изпитания, които ги подготвят за проявяването на 
майчинството. Виолета, приятелката на Михаил, учи уроците 
за връзката на нравствеността с любовта. Илюзорната радост 
на „притежателката” на едно мъжко сърце се превръща за нея в 
болка на жената, която разбира, че никога не може да бъде обичана 
изцяло, ако не е майка в сърцето си. И Виолета намира сили да 
преодолее себе си и да потърси своето щастие в майчинската 
обич.

Самата Мария изминава дълъг път в търсене на любовта. В 
началото на романа младата жена все още не може да се откъсне 
от стремежа си към лично щастие и все още живее само в тесния 
свят на семейството. За да разруши тези ограничения в сърцето Ă, 
съдбата я подлага на страдания. И Мария разбира, че любящата 
жена и майка не могат да бъдат щастливи в един затворен свят, 
изолиран от потребностите на епохата, в която живеят. Като 
пътеводна звезда на помощ Ă идва Словото на Учителя. Първо 

Мария търси утеха и упование в думите на Учителя, за да намери 
лек за своята болка на наранена жена. Но лека-полека тя намира 
сили, за да отиде при Учителя като негов ученик. Накрая тази 
одухотворена жена прави голямата крачка в своя живот – тя 
разбира, че трябва да е майка не само на своите деца, а че е нужно 
да служи на останалите хора вече като ученик на Новото учение.

Светла е изразителка на силите на майката в една по-висша 
степен. Преминала през изпитанието на тежката си болест, 
тя изживява любовта на жената в едно духовно измерение, в 
което обичта се свързва със себеотричането и прошката. За тази 
девойка същността на майчинството намира реализация чрез 
участието Ă като ученик на Учителя в групата на „невидимите 
помагачи”, където тя с духовния си двойник подкрепя, лекува, 
посочва верния път към идеите на Новото учение.

Мъжете в романа на Н.Неделчева също са ученици на 
Любовта. Строгият и затворен в себе си професор по математика 
Михаил е обичал своята мъртва съпруга Ева. Но той никога не 
намира щастие в живота си с тази светска жена, поставяща на 
първо място развлеченията и външния блясък, както и децата им 
никога не откриват в улисаната в посрещане на гости и в грижи 
за тоалети и за домашни уредби домакиня своята истинска майка. 
Виолета за Михаил е младата любима, увличаща го в играта и 
в тръпката на силната емоция. Но единствената жена, която 
дълбоко и искрено обича, той открива в Мария, която не само 
става майка на децата му, но го завежда с поривите на своята душа 
и до Учителя, за да пожелае и Михаил да стане негов ученик.

Събитията в романа не се случват само в плана на видимата 
реалност. Поривите на героите се ръководят не толкова от 
външните им взаимоотношения, колкото от онези невидими 
връзки, скрити в миналите им прераждания. Интуитивната 
и зряща в духовните измерения Светла открива на героите 
епизоди от техни предишни съществувания, за да намерят те 
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в това причините за сложните противоречия в живота си, за да 
поправят някогашните си грешки и да внесат в своите отношения 
хармонията, прошката и обичта, върху основата на което да 
градят новото си битие на духовни хора. И особено красиво е 
това, че всички изживяват спомените от миналите си животи не 
като шокираща съзнанието им мистика, а като надникване в един 
реален свят, който ти помага да натрупаш опитности, знание и 
мъдрост.

Творбата на Н.Неделчева засяга един извечен въпрос – за 
обичта и майчинството, осветен в светлината на Учението на 
Беинса Дуно. Тази вълнуваща книга трябва да достигне до всяка 
жена и до всяка майка в нашето време. Задачата на този роман 
е да ги насочи към светлината, идваща от идеите на Учителя, 
за да разберат жената и майката, че те трябва да се превърнат в 
онази Нова Ева, която се приближава до идеала, водещ ни към 
мистичната Божествена Майка на света.

      Спаска Миховска

„Любовта вечно ще се разкрива 
на човека и винаги ще има нещо 
неразкрито от нея, за да има 
вечен копнеж, за да има вечен 
идеал, към който да се стремим.” 

  Учителя 

Чувствам насъщна необходимост да пиша. Разтворила 
съм съвсем нова тетрадка, защото съм започнала живот, 
съвсем различен от този, който живеех до неотдавна. Докато 
бях с Михаил във Варна, нямах възможност да отворя новата 
тетрадка и да впиша в нея преживяванията си, макар много 
пъти да исках да сторя това. Навикът да пиша ми е приятен 
и се е превърнал в необходимост за моята душа. Затова тая 
утрин, като взех тетрадката и я разтворих, усещането, че ще 
пиша, изпълни сърцето ми с голяма приятност. 

Децата спят. Михаил го няма. Съвсем рано сутринта 
отидох при разтворените прозорци и вдъхнах дълбоко 
свежия въздух. От едната страна съвсем наблизо се издига 
планината, от другата се разстила полето. 

Излязох на терасата. Наближаването на изгрева на 
Слънцето бе позлатило краищата на някои облаци. Дълга 
ивица разнобагрени светлини на изток сякаш разтваряха 
дверите, през които щеше да се покаже голямото светило. 
Винаги обичам да гледам изгряващото Слънце. Това ми е 
останало от мама, когато живеехме на село. Когато сутрин 
тя се навеждаше да ме събуди и аз полусънена обвивах 
ръцете си около шията  Ă, вдъхвах свежестта на утринта от 
самата нея. Тя вече бе ходила между дърветата и цветята и 
беше дошла да ми каже да стана от леглото. Като излизахме 
на широката тераса на нашата къща, която беше на хълма 
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на края на селото всред огромен, от няколко декара двор, 
виждах предутринните багри на изгряващото Слънце. 

– Погледни! – казваше ми мама. – И вдъхни красотата, 
която природата ни дарява всяка сутрин. Чуй как в 
надпревара пеят птиците в овощната градина. 

После ме хващаше за ръка и тичахме към ливадата. Там 
татко, огрян от първите лъчи на Слънцето, ни посрещаше 
усмихнат, държейки косата, с която косеше детелината. 

Спомените за ранното ми детство са били най-красивият 
кът, в който съм се връщала тайно през всичките години, 
когато живеех при леля си. Затова, когато Михаил ме попита 
где искам да прекараме лятото, казах му, че предпочитам да 
дойдем тук, в чифлика, останал от дядо му и от баща му. 

Но да започна отначало. Всички казваха, че е много добре 
да се омъжа за овдовелия преди повече от година професор 
и аз се съгласих. Леля ми и нейните приятелки намираха, 
че едно, останало като мен само момиче на света, никога не 
би могло да намери по-добра партия. Вярно, че разликата 
в годините ни беше голяма – 24 години, и той имаше три 
деца, но според леля нямаше за кога да чакам повече, 
защото бях на 28 години. Наистина аз не ги чувствах, а и 
всички от пръв поглед ми даваха 20-21 години, намирайки 
фигурата ми за деликатна и хубава. Но, независимо от 
всичко, беше крайно време да се омъжа. Леля не можела 
цял живот да се грижи за мен. Аз слушах и се съгласявах. 
Тайно в душата си харесвах професора. Имаше в него нещо, 
което ме привличаше. Той имаше приятна външност, дори 
беше красив, от което малко се боях, защото леля ми беше 
втълпила, че красивите мъже са непостоянни. От двете 
страни на слепите очи косите му бяха посребрени, но при 
неговата сериозна осанка това му придаваше благородство. 

Дали го обичам, никой не ме запита, защото леля и 
нейните приятелки, имайки предвид новото време, в което 
живеехме, считаха, че за брака това не беше съществено. 

Повечето от приятелките на леля бяха настанили дъщерите 
си на много добри според тях места и, останали свободни, 
проявяваха особени грижи към мен. 

Леля изброяваше добрите страни на професора и 
намираше, че от това по-добро място за мен не би могло 
да се намери. Най-напред щях да заякча връзките си всред 
доброто и видно общество. После, имаше се предвид 
голямата му, удобна и добре мебелирана къща, чифлика му 
на село досами подножието на планината, където би могло 
да се построи модерна вила благодарение на доброто му 
материално състояние. Следователно аз от нищо нямаше 
да бъда лишена, всичко щях да имам. И леля се чувстваше 
и заради мене безкрайно щастлива. 

Когато тя ми говореше, цяла сияеща, за моето бъдеще, 
и аз слушах мълчаливо, леля ме намираше за много 
неблагодарна. Какво съм искала повече!? Изобщо съм си 
била такава, никога не съм оценявала всичките грижи, 
които тя е полагала за мене. Това било в кръвта ми, защото 
такива били и родителите ми. Такава била и майка ми, 
нейната най-малка сестра. Оставила столицата, обществото, 
и се омъжила за един селянин – нещо, което тя никога не 
могла да разбере. И при това имала такива добри кандидати, 
един от които бил вече министър. А освен това била млада и 
хубава. В онези дни всички от отбраното общество я нарекли 
„луда”, когато разбрали с кого е избягала. Защото и той, 
човек с образование, вместо да си гледа блестящата кариера 
в столицата, захвърлил всичко и се върнал на село. И после, 
когато майка ми била занесена мъртва след автомобилната 
катастрофа, татко, като я видял, получил сърдечен удар и 
до вечерта умрял. Всички казвали, че има нещо фатално в 
тази голяма любов и че всички предполагали, че двамата 
така ще свършат. 

И леля, въпреки голямата си обич към мама, никога не 
можа да Ă прости в душата си, загдето е била така щастлива 
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през краткия си земен живот, че мама не е отишла, обляна 
в сълзи, да я моли за прошка заради безумната си постъпка 
и да признае, че тя, голямата Ă сестра, която се е грижила 
за нея и я е издържала, е имала право. Защото леля, още 
щом забелязала обичта на мама към баща ми, при всеки 
удобен случай Ă е казвала своето несбъднато пророчество, 
че когато и да е, тя ще се върне при нея разплакана… 

Когато леля говореше за родителите ми, аз слушах 
мълчаливо, но в душата ми светеха двата свещени за мен 
образа: на майка ми и на баща ми, обкръжени от неземна 
светлина. Аз живеех с тях, обичах ги, боготворейки ги, 
обожавайки ги. Никога с никого не говорех за тях и ги 
пазех като светлина в душата си. Леля често казваше, че съм 
имала същия затворен характер като мама и че от такива 
хора като нас всичко може да се очаква, защото никога не 
се знаело какво мислят, докато не го направят. 

На мен ми се струва, че аз не бих била толкова затворена 
в себе си, ако леля нямаше навика, с доброто си желание, 
разбира се, да ме ограничава и потиска. От постоянните Ă 
грижи да ме възпитава и да се стреми да знае какво се крие 
в гънките на душата ми, аз ставах по-затворена. Но това не 
значеше, че аз не жадувах за същество, на което сама да 
разкрия всичко и с което да споделя онова, което мислех 
или ме е вълнувало в даден момент. Но тя не можеше да 
разбере, че вратите на човешката душа не се отварят с 
насилие и с грижи, които ограничават и задушават. 

И най-странното бе, че когато тя сама ми се сърдеше за 
затвореността ми, аз слушах да разправя на приятелките си, 
че благодарение на принципите на най-новото възпитание, 
което прилагала по отношение на мене, тя е постигнала 
най-важното: да знае всичко, което става в моята душа. 
И че макар да съм вече толкова голямо момиче, аз съм 
съвършено чиста, незасегната от покварата на днешния век, 
че не пазя никаква тайна от нея и съм един едър бисер всред 
могилите от пясък. 

– Да, това е най-хубавото – казваха старите дами, – 
наистина рядкост е днес да се намери такова скромно 
момиче, без „разни истории” и главно – всичко да доверява 
на вас. 

Аз излизах и отивах в стаята си, в моя свят, оставяйки 
ги да мислят и говорят за мене това, което им прави 
удоволствие. Образите на мама и татко ми се усмихваха 
над работната ми маса, а книгите ме въвеждаха в прекрасни 
светове, в които обичах да живея. Всичко друго бе далече, 
много далече от мен. 

Когато професорът почна да идва, със своята елегантност 
и коректност той изглеждаше като някой приказен принц, 
на чиито дрехи не можеше да се намери нито една прашинка. 
Тази негова изисканост в тоалета, в обноските и във всичко 
ме стесняваше, но тъй като всички отдаваха и тези му 
черти на математиката, с която се е занимавал цял живот, 
аз се стараех да надвивам стеснението си. Някои казваха, че 
всички професори по математика били просто педанти по 
отношение на реда и изобщо във всичко в живота им. 

Когато бивахме заедно, той никога не говореше за 
децата си, или ако споменеше, някаква болезнена бръчка 
се появяваше на лицето му. Разбирах, че той страдаше за 
нещо по отношение на тях. После леля ми довери, че най-
голямата му болка била тая, че те били изпуснати деца. 
Майка им не могла да бъде за тях това, което той би искал, 
и сега те живеели в чифлика, подивели като същински 
дивачета. Но той се надявал, че моят сериозен характер 
ще може да се отрази благотворно върху тях и че той един 
ден ще има добре възпитани деца, заради които няма да се 
срамува. 

Слушах леля и тайно в душата си им завиждах за 
свободата, в която живеят там, в онзи хубав чифлик. 
Тогава си спомних за село и за най-хубавите дни и години, 
прекарани там. Помня, че когато леля дойде да ме вземе, 



16 17

тя намери, че съм приличала на диво горско момиче. 
Тогава играехме с децата от махалата. Някой каза, че бил 
пристигнал автомобил и аз отърчах заедно с другите деца 
да го видя. Всички бяхме по ризи – едно, че мислехме да 
се къпем в реката съвсем близо до нас, и най-вече, защото  
беше топло. Косите ми бяха разпилени и леля разплакано 
поклати глава… После тя заповяда да ме измият, да ме 
облекат, и ме взе със себе си. Селските деца ми завидяха, 
когато седнах в автомобила до леля, но на мен ми се 
струваше, че съм окована във вериги – така ме стягаха 
дрехите и присъствието на леля. 

Оттогава вече не видях любимата ми къща. Всичко бяха 
продали. Но винаги, когато си мислех за там, за слънчевия 
хълм, в душата ми изгряваше слънце, повяваше вятър, 
прохлада изпълваше въздуха и аз се виждах боса да тичам 
из ливадите с развени коси, а след мен да тичат другите 
деца. 

Годежът и сватбата ми станаха набързо и много скромно 
за голямо огорчение на леля. Но всички професори, 
особено математиците, били донякъде луди, затова на 
него му се прощаваше греха – да се венчаем без никакъв 
шум и веднага да отпътуваме за Варна. Но леля беше извън 
себе си, като разбра, че, върнали се от Варна, ще отидем 
в чифлика. Казала била на всичките си приятелки, че ще 
пътуваме с Михаил в чужбина. Може би и това би могло 
да стане, но на мен и през ум не бе ми минало за подобно 
пътешествие. Желанието ми да отидем в чифлика според 
нея беше глупост. Но тъй като съпругът ми го прие с видимо 
задоволство, а към нея показа изключителна любезност, тя 
се примири пред него, но после насаме на мен ми каза, че 
това не било нищо друго, освен кръвта на майка ми. 

Като седнахме в автомобила, съпругът ми се обърна към 
мен и ме попита тихичко:

– В чифлика, нали? 

– Да, разбира се – отвърнах аз. 
Тогава той спря върху мен изпълнен с благодарност 

поглед, а ръката му стисна моята. Това бе като топла ласка 
за душата ми и усетих как пространството, което чувствах 
между мен и него, се стопява, изчезва. Погледнах съпруга 
си – той беше малко блед, но много хубав, усмихващ ми се. 
Почувствах как вратите на сърцето ми се открехват и оттам 
бликна нещо, което изпълни очите ми, лицето ми, цялото 
ми същество – и аз отвърнах на усмивката му. Тогава той ме 
притегли към себе си и ме прегърна. 

Чифликът се оказа точно такъв, какъвто най-много бих 
искала да бъде: просторен, голям, заемащ част от низината, 
през която протича буйна, слизаща от планината река, и част 
от един изведнъж издигащ се горист склон на планината. 
Но тогава, пътувайки насам, колкото повече приближавахме 
чифлика, толкова повече очите ми се радваха на всичко, 
което виждаха, а сърцето ми ликуваше. Без сама да си 
давам отчет защо и за какво, на мен ми се струваше, че се 
възвръщам към свободата на моето детинство. 

Из целия път съпругът ми не спомена за децата, а и 
аз не го попитах. Може би никак не схващах сериозната 
задача, която ми се възлагаше – да ги възпитавам. Затова 
за миг спирах мисълта си върху тях и после пак оставях 
да ме изпълва радостта от красотата на заобикалящата ме 
природа. 

Стигнахме късно следобед. Тъй като беше време за 
коситба на ливадите, излязоха да ни посрещнат само 
няколко жени, които веднага се засуетиха да приготвят 
това-онова за господаря, като се извиняваха, че другите са 
се пръснали по работа. 

– Къде са децата? – попита съпругът ми една малко 
пълна добродушна селянка. 

– Кой ги знае къде се пилеят – отвърна тя засмяно. 
– А къде е мис Хелен? 
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– Тръгна си тази сутрин. Щеше да пътува с влака – 
започна със заекване жената – искаше да ви завари там… Не 
можела повече… Намерила си друго място… А тази е новата 
господарка, нали? Много е млада, но ще свикне – смени 
отведнъж тона тя, като ме оглеждаше внимателно, за да ме 
прецени по-добре. 

– Да, това е жена ми… Ами виж, да се намерят децата. 
Евгения къде е? 

– Преди малко я гледах при зайчетата, трябва да е още 
там – отвърна жената и тръгна по посока, която навярно 
водеше към зайчетата. 

Съпругът ми ме въведе в голяма двуетажна сграда. Холът 
бе много хубаво и изискано мебелиран. После се качихме на 
втория етаж. Бях възхитена от изгледа, който се откриваше 
от прозорците. 

– Мила – обърна се съпругът ми към мене, – предоставям 
ти всичко тук да пренаредиш по свой вкус. Ето, тези две 
стаи могат да бъдат нашите спални. 

– Нашите спални? – попитах детински учудено аз. – 
Нима няма да спим в една стая? 

Изведнъж той остави книгата, която бе взел от масата, 
и ме погледна продължително. На устните му се появи 
усмивка, която никога не бях виждала дотогава, и като се 
приближи бързо, хвана двете ми ръце, целуна дланите ми 
и рече: 

– Това е тъй хубаво, което каза. 
Очите, които ме гледаха, станаха светли и много хубави. 

Той отпусна ръцете ми и отиде към отворения прозорец. В 
същия момент каза с променен глас: 

– Ах, тези деца! 
Аз веднага отидох до прозореца и го попитах къде са. В 

същия момент нещо трепна в сърцето ми. 
– Ето ги там, на окосената ливада, гдето тичат. Иван не 

може да ги стигне. 

И той, като сложи пръстите си на устата, свирна 
необикновено силно. 

– Това е великолепно! – казах аз. 
– Кое? 
– Че знаеш да свириш с пръсти. Аз никога не можах да 

се науча, когато бях малка. 
Той се обърна към мене и някаква горчивина се изписа 

по лицето му. Беше сериозен и тъжен. Но в този момент 
гонещият децата човек ги хвана и ги повлече със себе си. 

– Да слезем – каза съпругът ми. – Ето и Дафина води 
Евгения. 

Аз нямах време да я видя, защото той тръгна по стълбите 
и аз заслизах след него. Долу на двора видях жената да води 
за ръка едно малко, към две и половина-три годишно дете. 
Рокличката му бе замърсена и обляна с вода. 

– Евгения! – извика мъжът ми. – Нуси, какво си се 
направила! 

Детето повдигна главичката си, по която се пилееха 
сплъстени, несресани къдри, и аз видях две хубави кафяви 
очи. Познавайки баща си, тя се затича към него, но той не 
поиска да я вземе и целуне, защото била мокра и мръсна. 
Детето отпусна протегнатите си ръчички и видимо се 
натъжи. 

– Иди я измий и я преоблечи – каза той на Дафина. 
Последната я грабна на ръце и изчезна някъде. 

В това време човекът, когото Михаил бе нарекъл Иван, 
водеше две дърпащи се момчета. 

– Ето го, видите ли, не лъжа, ето го баща ви!... И 
госпожата му – говореше им Иван. 

– Стефане! – викна строго бащата. Двете деца трепнаха 
и тръгнаха към нас с наведени глави. След малко те бяха 
на две крачки от нас и баща им, като се приближи до тях, 
повдигна наведените им глави и каза: 

– Нима наистина не искахте да дойдете да ви видя? 
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Децата бегло погледнаха към мен и пак наведоха глави. 
– А ти, Кириле – обърна се съпругът ми към по-малкия, 

– нима си ме забравил и не ме обичаш? 
Детето повдигна бързо глава и гълъбовосивите му очи, 

хубави като на баща му, ме погледнаха бързо, но в мига, 
когато срещнаха моите, сведоха се и дългите им мигли ги 
покриха. 

Аз гледах децата. Те бяха боси, неумити, косите им – 
рошави, дрехите – мръсни, изцапани, навярно от игрите. 

– Какво сте правили цял ден? Къде е Юлия? – обърна се 
бащата към Иван. 

– Тя приготвя вечерята. 
– Я ръцете ви какви са кални, мръсни – обърна се отново 

бащата към момчетата. – Как ще ни кажете „добре дошли” 
с такива ръце? 

Децата стояха с наведени глави, но виждах как с единия 
крайчец на очите си ме поглеждаха. В това поглеждане 
имаше нещо, което казваше: „Няма да се предадем!”

Изведнъж се усмихнах. Те ми напомняха някогашните 
ми другари в детинството ми, които, въпреки че ги 
надбягвах, ми казваха, че никога нямало да се предадат. 
Продължавах да гледам двете деца, съвсем забравила, че 
вече съм им майка и трябва да намирам някакъв метод да 
ги направя благородни и добронравни момчета.

Баща им каза за десет минути да бъдат готови. Докато 
ги чакаме, той ме разведе малко из чифлика. Аз се радвах 
на всичко, което виждах. 

– Ти не знаеш колко много ме зарадва – заговори 
съпругът ми, – когато пожела да дойдеш тук. Това място 
го обичам, но мислех, че ще ти бъде твърде глухо и пусто… 
Ти си млада и доколкото зная, прекарала си доста затворен 
живот… Затова може би би искала да видиш нови страни 
и нови хора… А желанието ти да дойдем тук ме зарадва 
толкова много, колкото ти никога не би подозирала. 

В това време доближихме до едно обградено с мрежеста 
тел място. 

– Това са любимите зайчета на Евгения – посочи ми ги 
той зад мрежата. Имаше две-три съвсем бели. – А децата как 
ти се виждат – продължи той, – страшно подивели, нали? 

– Не, много ми харесаха. 
– Значи не ти направиха лошо впечатление? 
– Не. В тях има нещо много симпатично. 
– Би ли могла да ги обикнеш? 
– Защо не? Мен всички деца са ми мили. 
– Може би ще бъде много трудно… да… да се превъзпитат 

тези деца… Те не признават никаква дисциплина, никакъв 
ред. Гувернантката просто я изтормозваха. И тази малката, 
Евгения, и тя като гледа братята си, цял ден си мокри 
роклите, но все пак е много сладка, нали? 

– Да, децата на нейната възраст са много мили. 
Върнахме се. Трапезата беше сложена. Децата стояха 

мирно изправени до стената, и трите наредени едно до 
друго. Някой изглежда ги беше строил. Като наближихме, 
видях очите на Евгения да блестят, а лицето Ă бе озарено 
от усмивка. В същото време в столовата влезе висока, на 
средна възраст жена. В ръцете си държеше голяма разливна 
лъжица. 

– О, Юлия, ти вече си приготвила вечерята – обърна се 
към нея съпругът ми. 

– Да, господарю – отвърна тя. 
– Ти ли строи малките? 
– Аз, ами. Те ще стават войници, трябва отсега да се учат. 
– Нуси, и ти ли ще ставаш войник? 
Видях как очите на детето заблестяха още повече. 
– Не, тя ще стане голяма госпожица, но сега трябва да 

стои при войниците. 
– А разрешаваш ли им вече да станат обикновени хора и 

да дойдат при нас? 
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– Разбира се, вие сте тук господарят. 
– Я да видя, кой пръв ще дойде? – каза бащата. 
Трите деца се втурнаха, но само Евгения дойде при нас 

и татко Ă я вдигна на ръце и я целуна. После я остави на 
земята и кимна с глава на двете момчета. Те се приближиха. 

– Знаете ли кого съм ви довел?... – започна съпругът ми, 
но виждах, че думите му мъчно излизаха от устата. – Ето – 
продължи с малко запъване той, – тази е вашата нова… 

– Приятелка – казах отведнъж аз. 
Съпругът ми ме изгледа учудено. 
– Да – заговорих бързо аз, – разбира се, че аз не съм им 

майка. Тези деца знаят и помнят своята майка, затова аз ще 
им бъда приятелка, а те ще ми бъдат другари. 

Учудените очи на Михаил ме гледаха дълго смаяно. 
След това той въздъхна дълбоко и седна на един стол. 

Като повдигнах глава, видях Юлия да ме гледа с ши ро-
ко отворени очи, държаща лъжицата в разтрепераната си 
ръка. 

– Да – заговорих отново със странно спокойствие аз, 
– така е най-добре. Стефан на колко години е? Може би 
на 11-12? Аз бях десетгодишна, когато изгубих майка си, 
но много добре я помня. И сега я обичам, както тогава. 
Само най-лошото тогава беше това, че и татко умря и на 
мене ми беше страшно мъчно. Докато бях там, много пъти 
ходих на гроба на мама и Ă носех цветя, защото тя много 
ги обичаше. Цялата ни градина бе пълна с цветя, но тя най-
много обичаше дивите макове и метличината. И знаете 
ли, на гроба Ă сами бяха поникнали и цъфнали диви алени 
макове и сини метличини. Аз също много обичам тези 
цветя, защото те винаги ми напомнят за мама. Тук има ли 
макове? – обърнах се аз към двете момчета. 

– Има! – отговориха и двамата едновременно, поклащай-
ки утвърдително глави. 

Юлия бе излязла от вцепенението си и разливаше с 

голямата лъжица супата, а след нея и яденето, което бе 
приготвено много вкусно. 

През време на вечерята най-оживена беше Евгения, 
може би защото татко Ă на два пъти се наведе и я целуна 
по бузичката. От другата Ă страна бях аз, и след като 
получаваше целувката от баща си, обръщаше се усмих нато 
към мен. Бе толкова мила, че аз на няколко пъти по мил-
вах хубавите Ă къдрави косички. Бях изненадана, че тя ми 
отвръщаше с усмивка. Едрите Ă зъбчета бяха бели, хуба ви, а 
очи те Ă блестяха. 

На другата сутрин Михаил го извикаха в общината на 
селото за телефонен разговор със София. Като се върна, 
съобщи ми, че се налагало непременно да отпътува в София 
по някаква спешна работа. Не го запитах каква, защото 
от малкото време, откакто бяхме заедно, бях разбрала, че 
не обича никак да го питат. А и аз, съвсем искрено, не се 
интересувах от неговите работи. Той само ме запита кое 
предпочитам – да остана в чифлика и да го почакам, или 
да се върна с него в София. Отговорих му, че ще ми бъде 
много приятно да остана при децата в чифлика. Неговата 
топла прегръдка ми показа колко е благодарен за това мое 
решение. 

От трите деца само малката бе достъпна. Изглежда, 
че по природа е общителна и гальовна. А може би беше 
огладняла за ласка, за нежност, за обич, затова приемаше 
моите милувки с лъчист поглед. А двете момчета, щом баща 
им отпътува, моментално изчезнаха. Трябва да призная, че 
никаква майчина тревога не почувствах, но като човек, който 
им бе предложил приятелството си, бях засегната. Бог знае 
защо, забравих годините си и ми се струваше, че те са едни 
от някогашните ми приятели от село, които с надбягването 
си ми изказват своето пренебрежение. И точно както тогава, 
когато бях дете, исках да им отговоря по същия начин: да 
не давам вид, че съм засегната, и с нищо да не намалявам 
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сложената от тях дистанция. Само гледах да измисля нещо, 
с което да заинтересувам малките палавници и те сами, 
водени от любопитството, да се приближат. Затова, като 
облякох Евгения, двете се запътихме към нейните лю-
бими зайчета. После отидохме на ливадата. Там тичахме, 
играхме с нея и ми бе особено приятно, когато тя се зали-
ваше в звънлив смях и хубавите Ă зъбчета се показваха като 
бисерчета между коприненонежните Ă алени устнички. 

Както играехме, полека-полека издалече почнаха да 
изничат оттук-оттам децата от чифлика и да се приближа-
ват към нас. Когато бяха вече достатъчно близко, почнах 
съв сем незабелязано да хвърлям приятелски мостове към 
тях. Най-първо се надбягвахме с Нуси, а някое от децата 
трябваше да каже кой по-бързо е бягал – аз или Евгения. 
Децата, окуражени, се смееха, и някой каза, че то се знае, 
че Нуси не може да победи, защото е малка, но ако той би 
бягал, би ме надтичал. Направихме опит. Наистина това 
босоного момче бягаше като вятър. После направихме 
състезания между децата и след малко се разнесе такъв 
шум и глъч, че Юлия дойде да види какво става. Като ме 
видя между децата, поклати усмихнато глава и си отиде. 

През всичкото време наблюдавах дали Стефан и Кирил 
ще дойдат, но те не идваха. Вечерта съвсем не забелязах 
откъде се промъкнаха и седнаха на трапезата. Може би 
очакваха както гувернантката им да ги питам къде са били 
и да ги мъмря, но аз нищо не им казах, дори се правех, че не 
ги виждам. След като се навечеряхме, те се запримъкваха 
към Евгения, тъй като аз Ă изрязвах от една цветна хартия 
разтягаща се кошничка. Детето се радваше и клатеше 
крачетата си на стола. След това Ă изрязах един човек, а от 
мекия картон на една кутия Ă изрязах зайче. От зайчето тя 
беше във възторг и стаята се огласи от нейното сребристо 
гласче. 

Момчетата отначало гледаха равнодушно, но когато 
Юлия ми донесе отнякъде мек картон от някаква голяма 
кутия, навярно за шапки, и от нея изрязах камила и слон, 
те не можаха повече да се стърпят и поискаха от Юлия 
ножици и хартия, за да изрязват. Това, че Юлия вземаше 
активно участие в моите намерения, ме радваше. Тя намери 
отнякъде някакъв стар изписан тефтер, който Ă бил даден 
да подпалва печката, и го даде на момчетата. През време на 
работата те поглеждаха какво правех аз, и аз поглеждах да 
видя какво изрязват те, но нито едната страна се предаваше, 
нито другата. Вечерта аз заспивах, държаща ръчичката 
на Евгения, а в душата ми се разстилаше нещо безкрайно 
хубаво. 

На другия ден момчетата пак изчезнаха, но когато 
играехме с Евгения и с другите деца на криеница, аз ги видях 
на два пъти да надничат отдалече иззад оборите. Зарадвана, 
че победата клони към моята страна, продължавах играта 
още по-оживено и весело. После попитах кой може да ушие 
една топка, за да играем с нея надвечер. Всяко дете каза, 
че може, но когато се събрахме на поляната, имаше само 
две малки парцалени топки. Тогава аз показах тази, която 
бях приготвила, и всички се разскачаха от радост. В същото 
време видях двете момчета да надничат иззад близките 
сгради и казах на децата да ги повикат. Но те веднага 
побягнаха. 

– Нищо – казах си аз, – ние можем да играем и без вас. 
Вечерта, след вечеря, вече имах голям детски блок 

цветни бои, пастели и разноцветна гланцова хартия. Бях 
помолила Юлия да прати някого в селото и да ги купи от 
книжарницата, която била същевременно и бакалница. 

Започнах да рисувам на Нуси разни зайчета, къщи, 
човеци. Тя се радваше. Но когато Ă нарисувах петле и магаре, 
тя беше във възторг. Двамата господа от неприятелския 
лагер наблюдаваха отдалече и аз знаех, че изгарят от детско 
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любопитство да видят нарисуваното – и почнаха да правят 
концентрични кръгове да се приближат. Но когато ги 
поканвах да видят рисунката, те се отдалечаваха. 

– Нуси, искаш ли да рисуваш? – попитах малката. 
Когато тя поклати глава и каза, че иска, аз Ă хванах 

ръчичката и почнахме да рисуваме човек. На всяка дръпната 
черта тя се радваше и най-после човекът бе готов. Когато 
нарисувахме зайче и аз извиках от възхищение от Нусината 
рисунка, двамата от противния лагер бяха съвсем близко и 
надничаха над блока… 

– За тази вечер стига толкова – помислих си аз. Казах на 
Юлия „лека нощ” и заведох Евгения да спи. 

На другия ден се събрахме с всички деца на окосената 
ливада между високите купи сено. Този път не играехме на 
криеница, не се надбягвахме и с топката, но се съвещавахме 
да устроим една екскурзия горе до пещерата. Докато най-
тайнствено се съвещавахме, видях двамата от противния 
лагер, след като разговаряха с едно от децата, да се промъкват 
иззад сеното недалече от нас. Аз нарочно си сниших гласа, 
това накара и децата да говорят шепнешком. Види се, 
двете момчета нищо не можеха да чуят и аз с единия ъгъл 
на окото си видях как те бързо пропълзяха и се скриха в 
купата зад мене. Тогава заговорих по-високо за пещерата. 
Знаех, че това ще ги заинтересува много. В същото време, 
като се обърнах встрани, видях един бос крак да се подава 
от сеното. Като го хванах, извиках: 

– Дръж, Евгения, този крак, здраво го дръж! 
Но вместо Евгения, другите деца го хванаха. Настана 

небивало оживление… Двамата бегълци бяха хванати в 
плен. 

– Не ги стискайте толкова силно – казах аз. Да ги 
приемем и тях за членове на тайното ни съвещание. Може 
един от тях да ни остане водач! Тук имало някаква пещера 
– заговорих тайнствено, с другарска важност аз – много бих 

искала да отидем, но да не е много страшна? 
– Не, не е много страшна – обадиха се някои. – Ние сме 

ходили. 
– А тъмна ли е? 
– Много е тъмна. 
– Ами тогава? 
– Ще вземем фенери. 
– Може и свещи. 
– Евгения ще може ли да дойде? 
– Ааа, тя е малка… Пък може, но ако остане отвънка. 
– Добре, значи решено, утре тръгваме! 
– То се знае – каза авторитетно Кольо, за когото разбрах, 

че бил на 12 години. 
През време на разговора попоглеждах двете момчета. 

Очите им бяха почнали да блестят. 
– А ние, Стефане – обърнах се към него аз като към стар 

приятел, – какво ще вземем – фенер или свещ? Не може тъй, 
без нищо да тръгнем. 

– Аз имам електрическо фенерче – каза отведнъж той. 
– И аз имам – обади се Кирил. 
– Само да не е много страшно и мен да ме е страх – 

повторих аз. 
– О, няма, няма! – каза някой. – Ние всички сме ходили. 

В пещерата има цели стаи. Само че е мокро и кално. Някъде 
е много тясно. 

– Аз ще мога ли да мина? 
– Ще можеш, ще можеш – каза Стефан, – там и татко е 

минавал. 
– А колко е далече? 
– Не е много. Един час път – отговориха всички, явно 

желаещи да намалят разстоянието, за да отидем. 
– Добре. Аз съм съгласна. В краен случай можем да оставим 

Евгения. 
– Да, тя е малка – съгласи се Кирил – и няма кой да я пази 

отвън. 
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– Тогава ще тръгнем само големите. От 6 години надолу 
няма да вземаме. 

– Така и трябва – каза Кольо, – защото малките, като се 
спрат и не могат да ходят, няма кой да ги носи. 

– Значи решено – тръгваме! 
– Тръгваме, тръгваме! – разскачаха се всички. 
– Ами знаеш ли, Стефане, аз нямам обувки за планината. 

Дали не може да се намерят някои вехти цървули? 
– Сигурно ще се намерят. Леля Юлия трябва да има. 
– Тогава най-добре е ние сега да се приберем по-рано, за 

да се приготвим за утре. 
Когато Юлия ни видя да се прибираме четиримата, 

сериозно погълнати в разговор, тя се спря и дълго ни гледа. 
Тъкмо когато щеше да влезе в кухнята, аз я повиках. 

– Решаваме един важен въпрос със Стефан и Кирил – 
заговорих аз, – откъде можем да намерим едни вехти цървули. 

– Че защо ви са? – запита Юлия. 
– Да Ă кажем ли тайната? – попитах двете момчета. 
– Недей! – каза бързо Стефан. – Тя няма да ни пусне. 
– А къде ще ходите? 
– Слушайте – казах аз, като взех най-сериозен вид, – все 

пак трябва да Ă кажем, защото нали тя трябва да ни даде хляб 
и нещо друго за ядене. Но предлагам да Ă кажем, само ако 
обещае да ни пусне. 

– Обещай, Юлия, да ни пуснеш – обърнах се към нея аз. – 
Тогава ще ти кажем къде ще ходим. 

Юлия бързо схвана играта и рече: 
– Най-напред трябва да зная къде ще ходите и тогава мога 

да ви пусна. Може да е някъде на страшно място. 
– О, никак. И ти си ходила там, като си била малка… пък 

и всички хора от селото са ходили. 
– Хайде, Юлия, пусни ни – замолих я аз. 
– Не, не може, докато не ми кажете. Никого от вас не 

пускам.

– Тогава недей иска нищо от нея – обърна се към мене 
Стефан, – аз ще намеря цървули. И знам от кого ще вземем 
хляб и сирене. 

– Добре – съгласих се аз, – щом тя не иска да стане наша 
съюзница, няма да Ă открия тайната. 

Двете деца явно се зарадваха и казаха, че ще отидат на 
тавана, там сигурно ще намерят цървули. 

– Ами хляб откъде ще вземем? – попитах ги шепнешком, 
за да не чуе Юлия.

Те се приближиха още по-близо до мен и ми прошепнаха: 
– От баба Ясена. 
– Много хубаво – поклатих глава, макар че не знаех коя 

е тази баба Ясена. 
Най-после все пак Юлия трябваше да бъде посветена в 

тайната, защото тя държеше ключовете за вратите и изобщо 
за всякъде. С много увещания и мъка успяхме да я склоним да 
стане наша съюзница. Тя ме погледна усмихнато с хубавите 
си кротки очи, приготви ни храна за екскурзията, наслага 
я в малките раници на момчетата, а на мен даде една вехта 
чанта на Михаил, защото за мен нямаше раница. Точно в 
това време влезе Дафина с няколко момчета, идващи от 
полето. Момчетата веднага скриха раниците, хвърляйки 
якетата си върху тях. После те ми довериха, че Дафина като 
нищо можела да развали цялата работа и да каже на Юлия 
да не ни пуска. Разбрах, че Юлия за тях бе важен авторитет, 
когото те слушаха, и като приех най-сериозно опасенията 
им, казах, че и моята чанта трябва да се прикрие, защото 
Дафина може да се върне. Стефан стисна едното си око, с 
което ми даде знак, че всичко е в ред, да не се безпокоя. 

Дафина се заговори, че от работа никак не могла да дойде 
да си поприказваме. Но сега било времето такова, трябвало 
да се работи, сеното да се прибере. Времето можело да се 
развали и утре да завали дъжд. Видях как децата направиха 
недоволна гримаса. Утре да завали! Не, точно утре не 
трябваше да стане това. 
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– А може и да не завали – казах аз. 
– Всичко може – каза Дафина, – ние сме в Божиите ръце, 

каквото иска, това може да направи. 
Вечерта, като отивахме да си лягаме, заедно с моето 

сърце още две трептяха от радост, макар причините да 
бяха различни. Само бедната Евгения, която по чудо се бе 
привързала така бързо към мене, не знаеше, че на другия 
ден ще бъде самичка и ще ни търси… 

Екскурзията излезе великолепна. Трябва да призная, че 
през този ден бях радостна, както съм бивала някога като 
дете. Из пътя за нагоре младите ми приятели трябваше 
да се спрат, за да „ме чакат”, защото аз „най не можех да 
вървя бързо”. Трябваше да вървят всички край мене, защото 
ме беше „ужасно страх” и те трябваше да бъдат готови 
да ме пазят от някой появил се ненадейно враг. Даже в 
„страха си” попитах дали има в гората вълци. Приятелите 
снизходително се усмихнаха и казаха, че нямало. Имало 
само лисици. 

– А опасни ли са те? – попитах аз. 
– Не – засмяха се покровителствено момчетата. – Лиси-

ците не са опасни. Те като видят човек и бягат. 
Започнаха да разказват кой кога е видял лисица и как 

те джавкали. Но понеже аз много се „уплаших”, те спряха. 
– Но ако сега излезе лисица, може ли да се познае? – 

запитах аз. 
Тогава те почнаха да ми описват каква е и че никога 

не би могла да се вземе за куче. Само вълкът можел да се 
сбърка, но и той се познавал. Вратът му бил схванат и не 
могъл да си извива главата. Затова трябвало да си обръща 
цялото тяло. Аз се учудвах и изненадвах на всичко, което 
ми разказваха, а това ги вдъхновяваше да ми разказват с 
още по-голямо усърдие. 

През всичкото време аз не правех усилие да се прибли-
жавам до двамата ми специални приятели и се държах като 

еднаква приятелка на всички. Когато обсъждахме някой 
въпрос или вземахме решение, аз говорех, като че бях на 
тяхната възраст или пък те – на моята. Това ми правеше 
удоволствие и аз се чувствах като дете във ваканция. Разбира 
се, че не изпущах изпод око Стефан и Кирил, и виждах как 
те се стараеха да бъдат близо до мене и в това старание се 
забелязваше някаква претенция на имащи право. Тайно в 
душата ми това ме радваше и приемах с еднаква любезност 
всички, които искаха да седнат до мене или да ми помогнат 
в нещо. 

Пещерата се оказа не толкова голяма, колкото ми я 
описваха, и на места трябваше да преминаваме по ръце и 
крака, а бе кално и мокро. Всичко това ни развеселяваше 
още повече и постоянно се чуваха викове:

– Къде стеее? 
– Тука смеее! 
– Чакайте ниии! 
– Побързайтеее! 
– Идвамеее! 
Смеехме се и аз гледах бляскащите им на светлината на 

свещта очи, а навярно и те виждаха моите, за щото устните 
им се разтягаха в усмивка. Надолу наистина имаше разши-
рение на пещерата със сталактити и сталагмити, които за 
съжаление бяха много изпочукани и изпокъртени. След 
като издавахме разни звуци и си откъртихме по някой 
камък за спомен, ние тръгнахме назад. Когато излязохме 
на светло, изглеждахме странно жълти, а и така изкаляни и 
изцапани, че едва можехме да се познаем. 

Върнахме се при залез слънце, защото мястото не беше 
толкова близко, колкото ми казваха децата. Пък и твърде 
много играхме из гората. Юлия посрещна оживената млада 
компания, държейки Евгения на ръце, която, като ни видя, 
се нажали, разплака се и протегна към мен ръце. Аз я взех 
в прегръдките си и тя ми стана мила, като да ми бе малко 
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сестриче. В същия момент се упрекнах, че имах към нея не 
майчинско, а сестринско чувство. А нали трябваше да бъда 
майка!? През време на вечерята Евгения беше толкова мила 
и сладка, не желаейки да слезе от коленете ми, че аз вече 
не исках да определям какво е всъщност хубавото чувство, 
което ме изпълваше към нея. 

Докато вечеряхме, говорихме за пещери, за подземни 
реки и езера, за несметните богатства, които човек би могъл 
да намери, скрити в някоя пещера. Тогава аз им разказах за 
Мъртвата пещера, в която никой не може да влезе. И ако 
влезе каквото и да е животно, умира. Очите на двете деца 
гледаха широко отворени. Но не само те слушаха с интерес. 
Даже Юлия слушаше с отворена уста. 

– А защо умират? – попитаха едновременно и двете 
момчета. 

– Защото от пукнатините Ă вътре излиза газ, който е 
отровен за животни и човеци. 

– А откъде идва този газ? 
– Навярно от вътрешността на Земята. 
Тази пещера ни даде повод да се впуснем в разговори за 

вулкани, за гейзери, и никак не забелязахме как Евгения 
е заспала в прегръдките ми. Това ме изпълни с ново 
приятно чувство. Но момчетата чакаха да чуят още нещо 
за вулканите, за гейзерите. Казах им, че всичко, което зная, 
съм го чела от различни книги. 

– А имаш ли ги? 
– Да, имам ги в София. А и тук може да ги има в татковата 

ви библиотека. Може някой ден да проверим и да видим… 
Аз взех Евгения на ръце и така, разговаряйки, ние се 

изкачихме горе в спалните. 
– А не може ли сега? – запита Стефан. 
– Кое? – попитах аз. 
– Да видим книгите. 
– О, да, разбира се! Няма кой да ни се скара защо не сме 

си легнали. 

Оставих Евгения в леглото и тримата отидохме в биб-
лиотеката. Отворихме шкафовете и почнахме да търсим. 
Но повечето книги бяха математически и научни. Тогава 
се отдръпнах и започнах да оглеждам отдалече рафтовете. 

– А да не са там, най-отгоре? – запита Стефан. 
– Може – отвърнах аз, и като се качих на един стол, 

наистина на един от рафтовете видях съчиненията на Майн 
Рид. 

– Открих ги! – извиках тържествуваща. 
– Дай, дай да видим – протегнаха и двамата ръце. 
– Ето, дръжте, аз ще снема още няколко. 
Те поеха прашните томове, а аз, като се загледах, видях 

книги от Жул Верн и Марк Твен. 
– Това е цяло богатство, Господи, цяло богатство – казах аз. 
– Я да видим?! 
Подадох им още няколко книги и слязох от стола. После 

седнах на стола и почнахме да ги разлистваме и да гледаме 
илюстрациите им. 

– Гледай, бате, това са диваци, нали? 
– Да, диваци – отвърна авторитетно Стефан. 
И тъй, глава до глава, и тримата преглеждахме картините 

на книгите и никак не бяхме усетили кога Юлия се е 
качила горе и е влязла в стаята. Затова всички подскочихме 
стреснати, като я чухме да говори: 

– Боже Господи, тия деца! Аз се чудя защо свети лампата 
тука толкова време, а те какво правят! Ако види отнякъде 
мис Хелен, да му мислите! 

Децата за един миг спряха погледа си върху мен, но като 
видяха усмивката ми, и те се засмяха. 

– Скоро да вървите да спите, а утре ще гледате картините 
– каза строго Юлия. 

– Я ела да видим най-големия водопад в света – показах  
Ă аз една картина на Ниагарския водопад. 

– А тука, тука виж диваците – каза Кирил. 
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Юлия, надвесена над книгите, се загледа в илюстрациите 
им, но след малко пак Ă дойде на ума, че трябва да спим, и 
като затвори разтворените пред нас книги, ни изпрати да 
си лягаме. 

* * *

Днес, по време на обяда, Дафина дойде и каза, че ня-
колко жени искали да ме видят и да поговорят за нещо с 
мен. Отговорих Ă, че могат съвсем свободно да идват при 
мене, когато пожелаят. 

След малко влязоха три жени, селянки, и поздравиха 
едновременно. Аз станах и се приближих усмихната. Като 
им подадох ръка за добре дошли, те ми отвърнаха със 
„здрасти”, но пръстите им едва докоснаха моите. 

Поканих ги да седнат, като изказах задоволството си, че 
са дошли да се запознаем, защото не ги бях виждала. 

– Че где да ни видиш? – заговори едната от тях. – Сега 
е работно време. Излизаме сутрина рано и чак вечерта се 
връщаме. Има ливади доста далече в планината, а сеното 
трябва да се прибере. Пък и друга работа има… 

– О, да – отвърнах аз. 
– Много те молим да ни освободиш децата – заговори 

другата. 
– Кои деца? 
– Нашите. 
– Но защо трябва да ги освобождавам? 
– Ами днеска пак си им казала да дойдат при тебе подир 

пладне. 
– Не съм им казвала. Те сами идват. 
– Виж ги ти, а на нас думат, че си им поръчала ката ден 

да идват при тебе. Пък то, ето днес времето се заоблачи, 
ако ливне някой дъжд… Затуй сеното трябва да се събере на 
купи… и всите трябва да помагат. 

– Пък и не само на сеното, работа има много и децата 
трябва да си ни слушат… – додаде третата. 

– Добре, днес нека дойдат, заедно с тях да съберем 
сеното, което е разхвърляно да съхне. А през другото време 
те са съвсем свободни… 

Жените си тръгнаха успокоени. Аз излязох да ги изпратя. 
– Ето, гледаш ли – попитаха ме те, като сочеха небето, 

– времето ще се промени. 
Наистина след малко отвсякъде се застелиха тъмни 

облаци. Духаше вятър, който гонеше облаците към нас.
Когато отидохме на поляната, някои от децата вече бяха 

там. 
– Искате ли да играем днес на чифлика? – запитах ги аз. 
Всички отговориха, че искат. 
– Тогава като добри стопани – продължих аз, – трябва 

да приберем сеното, преди да е завалял дъждът. Но най-
напред да определим кои ще бъдат стопаните на близката 
ливада и кои – на по-далечната. 

Другата ливада всъщност не беше далечна, а на 
отсрещната страна на пътя. Повечето от децата искаха да 
останат при мен. Но аз, като приех сериозно загрижен 
вид, казах, че трябва да побързаме. Затова нека големите 
да отидат оттатък, а малките да останат при мен. Щом 
големите съберат онова сено, ще дойдат да помагат на нас. 

– Кириле, ти остани тук – каза Стефан, – аз ще отида 
оттатък. 

Кирил ме погледна и аз казах, че така ще е най-
добре, защото той ще бъде една от най-големите сили за 
прибирането на сеното, защото без него, само с малките, 
какво можем да направим? 

Очите на момчето просияха. Децата се пръснаха като 
пилци и започнаха да събират сеното. И всяко от тях 
бързаше да ми покаже купчината, която бе събрало. Аз 
изказвах учудването си и бързах също да събирам. Нуси 
събираше и постоянно ми казваше: 
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– Виж, виж колко много. 
– Да, малката ми, събирай, милата ми – насърчавах я аз. 
Кирил се стараеше да оправдае мнението ми за него 

като за най-голяма сила. Събираше бързо и направи най-
голяма купчина. Виждах как очите му ме следят и очакват 
похвала. Разбира се, аз не се скъпях, удивлявах се и той се 
втурваше с нови сили да събира. 

Вятърът ставаше все по-силен, развяваше дрехите и 
косите на момиченцата, които се заливаха в звънливи 
смехове. Лицата на всички бяха весели, очите им блестяха. 
Самото време като че ли вливаше нови сили и живот в нас. 

Когато закапаха първите едри капки, към нас забързаха 
няколко селяни и селянки – работници от чифлика. 
Дотогава те, с други работници, бързаха да приберат в 
сеновала докараното с коли сухо сено. Сега те бързаха да 
съберат на големи купи сеното и да го подпрат с дървета. 

– Ех, вие събрахте сеното – приближи се към мен 
Дафина, засмяна, държаща вила в ръце. 

– Да, благодарение на малките работници. 
– Виждам аз – весело подхвана тя, – ако не бяха те, сеното 

щеше да остане неприбрано. Но вие, госпожо – обърна се 
тя сериозно към мене, прибирайте се, защото ей сега ще 
ливне силен дъжд. Ние сега временно ще съберем сеното, 
пък кога пекне слънце, пак ще го разпръснем да поизсъхне. 

В това време дотърчаха децата от другата ливада. 
– Чичо Стояне – обърна се Стефан към един от селяните, 

– ние там събрахме всичкото сено. 
– Много хубаво. А сега бягайте да се не намокрите. 
Стефан ме погледна въпросително. 
– Нищо им няма, бай Стояне – казах аз, тъй като чух 

името му, – дъждът сега е много полезен. Нека ги намокри. 
И докато кажа това, задуха такъв силен вятър, че децата 

се втурнаха с крясъци към мен. В следния миг ливна като 
из ведро дъжд. 

– Бягайте! – викна Дафина. – Бягайте! – и като хвана 
полите си, затича към къщите на чифлика. Аз грабнах 
Евгения, която бе почнала да плаче от страх, и всички 
затичахме към къщи. 

Тичайки, казвах на всички деца, като се приберат, 
веднага да се преоблекат. 

Вкъщи стигнахме съвсем мокри. Кухненската печка 
гореше и ни посрещна с приятната си топлина. 

– Боже Господи – викна Юлия, – само това липсва, да 
се простудите! 

– Няма, няма. Но дай сухи дрехи на децата и помогни на 
момчетата, като изтъркаш хубаво гърбовете им. 

– Ние можем сами – каза сериозно Стефан. 
Аз преоблякох бързо Евгения и отидох горе и аз да 

се преоблека. Като се върнах в кухнята, децата говореха 
с оживление кои по-бързо са събирали сеното. Стефан 
казваше, че когато дошли при нас, били събрали всичкото 
сено на две големи купи… и на една по-малка – додаде той. 

– Но какви бяха нашите сили? – започна разпалено 
Кирил. – Все бебета. Само аз дето събрах една по-голяма 
купчина и после помагах на другите. Какво могат да съберат 
Нуси и другите момичета? 

– Но вие бяхте повече. 
– Но малките, като Евгения, не могат да се броят – 

намесих се аз. 
 – Да, как можем да ги броим – потвърди Кирил, – те 

даже пречеха. 
– Ах, те не пречеха, но нали са малки… – исках да внеса 

малко по-мек тон в спора им. 
– Да, малки са – каза Кирил, – не че не искат да помагат, 

но не могат. 
Юлия получи златен медал заради топлата супа, която 

много ни хареса. Това превзе сърцето Ă и тя престана да 
се опасява, че може да настинем от дъждовната баня, 
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после започна да ни разправя за мис Хелен, която казвала, 
че никога няма да свикне с българската кухня. Когато се 
хранела, винаги се мръщела и правела недоволна гримаса 
с устните си. Това докарвало до отчаяние Юлия, която 
искрено желаела да Ă угоди. Слава Богу, че си отишла. 

– За това да благодариш на нас – каза гордо Стефан. 
Аз погледнах бързо Юлия, тя схвана и рече: 
– Ех, и ние да отидем в нейната държава, надали ще ни 

хареса тяхното ядене. Всекиму е най-сладко яденето, с което 
е свикнал, откогато се е родил. Иначе добра беше жената. А 
сега да ви донеса изненадата. 

Видът на хубавите череши, които тя постави на масата, 
съвсем измести образа на мис Хелен от съзнанието на 
всички. 

* * *

Дните минаваха неусетно, защото бяха приятни. Тази 
сутрин с учудване забелязах, че съвсем съм забравила, че 
съм омъжена. Толкова ми е хубаво, че ми се струва, че не от 
дни, а от години съм тук. Хората от чифлика ми се усмихват 
дружелюбно, а понякога, струва ми се – и снизходително. 
Може би според тях аз не съм онази господарка с тежест, 
която трябваше да прибере и укроти малките палавници. 
Вместо това те виждат в мен едно босо момиче, което 
предпочита да ходи из плевниците с трите деца да търси 
скритите полози на кокошките и да събира яйцата им, да 
тича из ливадата под дъжда и да се смее така, като че е 
връстница на децата. Зная, че едничкото извинение за 
всичко пред тях е моят младенчески вид. 

Помня какъв вик и крясък бе, когато веднъж, играейки 
на криеница, се бяхме заровили с Евгения в един куп 
сено. Този, който мижеше, ни търсеше заедно с още две 
деца. После се присъединихме към смеха им изпод сеното, 
когато те минаваха край нас. Тогава всички се втурнаха и, 

размахвайки сеното, ни откриха. Избухна такъв смях и вик, 
че Юлия, която била наблизо, дойде да види какво става. 
След малко някои жени и мъже, оставили работата си, 
дойдоха да разберат защо е този смях. Аз седях на земята и 
се смеех неудържимо. Малките като Евгения също се смееха, 
без навярно да знаят защо. По-големите се препираха кой 
най-първо е чул и разбрал. Други казваха, че тази купчина 
им се виждала много разхвърляна и съмнителна и дори 
забелязали, че нещо мърда, но не им минало през ум, че 
ние сме там. 

В това време Иван, върнал се от селото, донесе писма. 
Бяха от леля и от Михаил. Той беше много ядосан, задето 
са го повикали в София. Но аз не можех да не се осъдя, че 
никак не чувствах липсата му. Не бе ми останал нито един 
свободен миг да затъгувам за него. 

Децата ме гледаха отстрани, докато четях писмата, с 
таен страх, че може би тези писма изведнъж ще ме накарат 
да стана голяма като другите и да оставя славните игри. 
Наистина за момент бях сериозна и мълчалива, но после 
си помислих, че все пак има още време, докато се завърне 
съпругът ми, затова започнахме да играем на гоненица. 
Беше празник и всички деца можеха свободно да играят… 

* * *

Някои от книгите в библиотеката занесохме в 
столовата. По всяко време, когато можехме и искахме, ние 
ги разглеждахме. Кирил се спираше на картините в тях, 
а Стефан бе започнал да чете „Пълзачите по скалите” от 
Майн Рид. Той разказваше нещо от прочетеното на Кирил, 
който заяви, че непременно ще отиде при дивите племена 
и ще стане вожд на някое от тях. 

В сряда, много добре запомних този ден, разглеждахме 
една голяма книга с изгледи от различни страни и градове. 
Евгения се беше покачила на стола, за да гледа и тя. Аз я 
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сложих да седне, но тя отново се надигна, защото в края 
на книгата бяха дадени оцветени хора от различни раси. В 
същия момент не зная кой мръдна стола и тя падна от него. 
Бедната Нуси! Аз се изплаших и веднага я вдигнах. Беше 
си ударила главичката при челцето и то веднага се поду. 
Двамата Ă братя тутакси почнаха да я разтушават, като Ă 
казваха: 

– Няма нищо, батко, няма, то ще мине! 
– Ето, батко ще го цунче – каза гальовно Кирил – и то 

ще мине. 
Евгения го гледаше, обляна в сълзи, с разтворена устица. 

Той внимателно Ă целуна подутото челце. 
– Нали мина, Нуси, нали мина? – запита той. 
Тя поклати разплакано главичката си, поглеждайки 

към стоящия пред нея Стефан, очаквайки и той да целуне 
болното място, както изглежда бе свикнала да бъде 
лекувана и друг път. Аз ги гледах и за първи път пожелах 
да притисна трите главички до себе си. Бяха така мили в 
нежната си проява един към друг. 

– Ето, виж, гледай, Нуси, виж тази картинка, това е 
царица – започна трогателно братски да Ă говори Кирил, 
след като и Стефан бе Ă целунал челцето. А най-после 
го целунах и аз, защото плувналите Ă в сълзи очи бяха 
отправени очаквателно и към мен. 

Малката избърса с длан мокрите си бузички и погледна 
към картинката. Там бе изобразена червенокожа индианка, 
украсена с пера. 

– Това не е царица – каза Стефан. – Тя е принцеса. 
– Точно така – съгласи се Кирил, като прочете под нея 

надписа. 
Евгения, бедната, попипа челцето си и пак беше готова 

да заплаче. 
– Чакайте – казах аз, – ще направим Евгения принцеса. 

Помолих Юлия да ми намери шарен парцал и го вързах 
през челцето, около главичката Ă. 

– Но трябват и пера – каза Кирил. 
И без да разбера какво ще прави, той донесе няколко 

кокоши пера, които забодохме между парцалчето и 
главичката на Евгения. Дадохме Ă да се огледа и понеже 
парцалът беше копринен, лъскав, тя се усмихна, доволна от 
вида си. Тази случка смени настроенията и даде нова насока 
на мисълта и на действията ни. Кирил, не можал да дочака 
да порасне, за да стане вожд на дивашко племе, тозчас 
намери пастелните бои, нашари лицето си и пристигна цял 
преобразен. Отначало Евгения се уплаши, но щом позна 
батко си, запляска с ръце, забравила предишните си сълзи 
и падането от стола. Стефан изчезна нанякъде и пристигна 
черен като арапин. Това вече сериозно изплаши Нуси и тя 
потърси скривалище у мен. Трябваше да я уверя, че това 
е батко Ă Стефан. Тя бе скрила главичката си в мене и от 
време на време го поглеждаше, докато свикна да вижда в 
черния арапин брат си. 

И двамата ме помолиха да им вържа по един парцал 
около главите, за да си турят кокоши пера. Когато бяха 
съвсем готови, те си вързаха през кръста по една пръчка 
за сабя – и пред мен и Евгения застанаха двама велики 
вождове на две още по-велики племена. 

Юлия, като дойде да слага обяда, нарочно остана 
с отворени от учудване очи и с пръст строго ни сплаши, 
казвайки де да може отнякъде да ни види мис Хелен. 

– Ще направим леля Юлия робиня – заяви Стефан, – 
щом винаги ни плаши. 

– Ще я пленим веднага и ще я направим готвачка на 
племето – потвърди Кирил. 

– Наведи се веднага! – каза с подправен дебел глас 
Стефан, мислейки, че това му придава сила. – Наведи се да 



42 43

ти турим няколко пера, за да се познава, че си от нашето 
племе. 

– Трябва и малко да я начерним – допълни Кирил. 
– О, само недейте ме черни – замоли се тя. 
– Ти си наша пленница и можем да правим с тебе, 

каквото си искаме – заяви Стефан. 
Юлия прие такъв комичен вид, че се смях от сърце. Тя 

много добре умее да се сработва във всичките ни начинания 
и игри. 

– Ами и на госпожата сложете едно перо – предложи 
Юлия. – Тя може да е царицата на племето. 

– Да – да съгласи се Кирил, – ето едно бяло, най-хубавото. 
Аз наведох главата си и две пера бяха забучени в косите 

ми. 
Но понеже не можеха да се задържат в подрязаната ми 

коса, трябваше и аз да си вържа на главата парцал. Тогава 
Стефан донесе няколко много големи пера и сложи на 
всички ни по едно от тях, а други по-малки нареди наоколо. 

– Ами и госпожата трябва да почерните малко – каза 
Юлия. 

– Не – запротестира Стефан, – тя е царица, а цариците 
могат да бъдат, каквито си искат. Могат да бъдат и бели. Тя 
е от друго племе и ние сме Ă на гости. 

– Много се радвам, че съм царица – казах аз – и като 
такава казвам да се сложи трапезата за моите гости – 
двамата велики вождове на двете още по-велики племена. 

Всред разговорите, смеха и увлечението в играта, никой 
от нас не бе чул пристигането на какъвто и да е автомобил, 
затова останахме като гръмнати, когато пред нас застанаха 
Михаил, сестра му, съпругът Ă и двете им деца – момчета. 
Лицата им изразяваха такова изумление и учудване, че аз 
самата се учудих какво е станало, за да се учудват така. Но 
виждайки уплашения вид на децата – на Стефан и Кирил, 
веднага се сетих. Само Евгения запляска с ръце, като видя 

татко си, и посочвайки главата си, вързана с парцалчето и с 
набодените пера, казваше: 

– Татко, виж! Татко, виж! 
В това време влезе Юлия, носеща голяма чиния с 

плодове. Като видя гостите, остана като закована на мястото 
си. Всички я загледаха с още по-голямо учудване. Бедната 
Юлия, едва не изпусна чинията. Аз станах и подадох ръка 
на Анна. Тя се ръкува мълчаливо, но аз бях се съвзела и 
казах, посочвайки Кирил и Стефан: 

– Моля, да ви представя двамата велики вождове на 
най-дивите и свирепи племена, дошли ми днес на гости. А 
тази е малката принцеса, пострадала от падането от стола. 
Тази пък е – посочих към Юлия – пленницата, готвачка на 
дивите племена. 

И тъй като Юлия стоеше още в най-комичен вид, аз 
избухнах в смях. 

– За Бога, какво е станало с всички вас? – запита строго 
съпругът ми. А в това време децата на сестра му завързаха 
разговор с двамата велики вождове. 

Аз разказах как всъщност стоят работите. Анна се смя 
от сърце. Съпругът Ă Игнат отначало ме гледаше с някакво 
съчувствие, но после се приближи до двамата велики 
вождове и поиска да му дадат по едно перо в знак на вечно 
приятелство. В това време Юлия бе изчезнала. 

– Господа велики вождове – заговорих аз на двете 
момчета, – време е да приемем обикновения си европейски 
вид, за да не смущаваме гостите. Елате да се измием и 
преоблечем. 

Децата веднага дойдоха с мен. Помогнах им да се 
измият, още повече че арапинът си бе послужил със сажди 
от печката, които мъчно се измиваха. 

След петнадесетина минути въведох двете момчета 
измити, с причесани коси и чисти дрехи. Едва когато 
влязохме в столовата и застанахме пред гостите, забелязах, 
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че двете деца ми стискаха ръцете. Разбрах – страх ги беше от 
баща им. Юлия ми бе казала, че те много се боят от него. В 
момента ми станаха много мили и аз, като ги прегърнах праз 
раменете, казах на Михаил, че аз съм виновна за всичко, че 
децата са много добри. В същото време Евгения се смъкна от 
стола, мина под масата и водейки се от чудновата детинска 
ревност, която вече бях забелязала, дойде при мене и поиска 
да я взема. Аз се засмях и я повдигнах на ръце. Тя все още 
беше с превързана глава и с перата по нея. Двете момчета 
се притиснаха до мене, тъй като баща им стоеше все още 
мълчалив и строг. Очите му срещнаха моите и аз напразно 
очаквах те да се усмихнат или да видя в тях искрица от 
топлота. Те продължаваха да бъдат строги и студени. Тогава 
сърцето ми се смути. Притиснах Нуси по-силно до себе си и 
усетих как и двете други деца се притискат още повече до 
мен, търсейки сякаш някаква закрила.

Изведнъж ми стана страшно мъчно и без да мога да 
се овладея, сълзи закапаха от очите ми. Видях как Игнат 
трепна, а Анна скочи, прегърна ме и ме целуна. Аз исках 
да изляза, затова Ă подадох Евгения, но малката стисна с 
ръце  врата ми. Но аз Ă махнах ръчичките и я оставих в 
ръцете на Анна. Излязох и като отидох в хола, седнах на 
един стол разплакана. Изтривайки сълзите си, видях двете 
малки момчета да ме гледат смутени, да ме гледат със 
съчувствие. Бях изненадана, че са дошли след мене, и ми 
станаха толкова мили, че ги привиках при себе си, и като ги 
прегърнах, казах им, без самата да съзнавам: 

– О, моите малки братчета! – и ги целунах по страните. 
Анна дойде със съпруга ми при нас. Двете момчета се 

присвиха до мен, но Анна ги хвана за ръце и ги изведе. 
Михаил седна до мен, хвана ръката ми и милвайки я, 
заговори: 

– Нямаш представа как ме изненада всичко, което 
видях, и да си призная, стана ми много неприятно. И насън 

не съм могъл да си представя, че такава картина ще видя 
при завръщането си. 

Аз отново заплаках. 
– Няма защо да плачеш – замилва ми той косите. – 

В края на краищата и ти си дете като тях. Но аз като те 
гледах така мълчалива, сериозна, не мислех, че под тази 
сериозност и мълчаливост се крие едно неотиграло си дете. 

– Но какво да правя – започнах през сълзи, заеквайки 
аз – тук е така хубаво и децата са тъй мили… 

Тогава той изведнъж ме прегърна, сложи ме на коленете 
си, милвайки ме нежно, топло, притискайки страната си до 
моята, люлеейки ме като дете на коленете си: 

– Не си виновна ти – шепнеше ми той, – но аз мислех, 
че вземам строга майка за побуялите си деца. 

– Слушай – заговорих аз – ти нищо не ми казваше по-
рано за тях, пък и аз не знаех, че е така трудно да им бъда 
майка. Не, уверявам те, че не мога. Аз не мога да изгоня 
образа на родната им майка от сърцето им. Аз не мога да 
изгоня спомена им, макар и блед, за нея. Това ми се струва 
като светотатство. Не бих искала да сторя това, както не 
бих искала да стори същото този, който ще пожелае да 
изгоня образа на моята майка от душата си и да я замести 
с друг. Уверявам те, аз дори бих намразила този човек. Аз 
знаех колко много леля е обичала мама, защото е нейна 
сестра, и въпреки това тя никога не можа да замести майка 
ми, никога!!! А нима мислиш, че аз, чуждата, ще мога да 
го сторя? Никога! И никога не желая това! Аз мога да ги 
обичам, да се грижа за тях, да им бъда приятелка, както през 
тези двайсетина дни, и заедно с тях да страдам и тъгувам 
за майката, от която ние сме лишени тук, на Земята. Бих 
искала те да ми разказват за своята майка свободно. Ще 
сложа портрета Ă в стаята, ако те поискат това, и заедно 
ще обкичваме гроба Ă с цветя. Защото, вярвай ми, тяхната 
обич към мен като към приятелка ми е много ценна. А ако 
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искаш да им стана майка, без те да са пожелали това, ще 
имам само тяхната скрита омраза към мене. 

Може би аз не отговарям на твоя идеал, може би ти си 
крайно разочарован, като видя, че не съм това, което си 
очаквал, но знай, в душата си съм била винаги искрена, и 
би било нечестно от моя страна, ако не ти кажа истината. 
Затова никога не им казвай, че съм им майка. Те свикнаха 
вече да ми казват Мина, както ме наричаха в детинството 
ми мама и моите другарчета. Нека виждат в мене приятел, 
на когото те могат да се доверят и и да се облегнат, а не 
същество, което застрашава да измести образа на майка им 
от техните сърца. Не мога другояче, не мога! – казах аз и се 
разплаках. 

– Никой не иска от тебе това, което не можеш – заговори 
тихо Михаил, – успокой се. Може би ти не си точно това, 
което съм очаквал, но… 

Точно в същото време чух Нуси да плаче и да вика 
„мама, мама”! Нечия ръка Ă отвори вратата и тя, плачейки, 
дойде при мен, наричайки ме „мама”. Аз се смутих много, 
но тя сложи главичката си на коленете ми, като затърка с 
юмручетата си разплаканите си очички. 

– Ще откажеш ли и на нея да бъдеш майка – попита ме 
съпругът ми, – тя няма никакъв образ и спомен в душата си, 
а има нужда от майка. 

Нещо трепна в гърдите ми. Това хленчещо дете, 
наричащо ме „мама”, пробуди в мен нещо, което ние, 
жените, носим в себе си, в душата си, в сърцето си, в плътта 
си – майчинството. Почувствах как от всяка клетка на моето 
същество изниква нещо ново – едно прекрасно, обайващо 
ме чувство, което ме изпълни цялата и ме накара да взема 
малкото плачещо дете и да го притисна до гърдите си. 
Ръцете ми, сякаш хиляди пъти правили това, се протегнаха 
към хлипащото момиченце, а в сърцето ми се подръпна 
някаква небутана дотогава струна и от нея зазвуча нежна 
мелодия. 

И друг път бях вземала Евгения на ръце, но като че ли тя 
самата почувства разликата в това вземане, и като обгърна 
шията ми, гальовно повтори „мама”. Да, тя имаше нужда от 
майка и майката в мен откликна на нейния зов. 

Милвайки я, като да съм я милвала винаги така, 
заговорих на Михаил с правото, което майчинството дава 
на жената да защитава децата: 

– Но ти не трябва да бъдеш толкова строг с децата… 
Михаил трепна и ме погледна, учуден от промяната, 

която забеляза в тона на гласа ми. В този момент ми се 
струваше, че ние с Михаил сме съпрузи от преди сто години 
и разговаряме за нашите многобройни деца… 

– Защо? – попита ме той, все още не снемащ поглед от 
мене. 

– Защото децата се боят от тебе, нима не си забелязал 
това? А да се плашат от баща си, това е най-лошото. Ако 
имах баща, бих искала да го обичам, да ми е като голям 
приятел, но не да се плаша от него. 

– Децата бяха много запуснати, затова. 
– Не, децата са великолепни, уверявам те. Тези дни, 

които прекарах тук, са едни от най-хубавите в живота ми. 
– Защото ме нямаше ли? 
– Не, защото отново се почувствах като дете. През 

всичкото време, докато бях при леля ми, трябваше да 
бъда винаги голяма, умна, мъдра. От десетгодишната ми 
възраст, когато тя дойде да ме вземе, аз трябваше да играя 
винаги роля на благовъзпитана госпожица. Трябваше да 
седя прилично на стола, да поднасям бонбони в сребърна 
кошничка на гостите Ă, да слушам похвалите, че съм 
сериозно, възпитано момиче, когато в това време страшно 
ми се искаше да тичам, да играя, да лудувам. Но това би ужа-
сило леля. Дамите със златните лорнети биха поклатили 
гла ва и мечтите на леля да ми даде най-доброто възпитание 
и бъдеще щяха да пропаднат. И за да се спася от досадната 
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компания на старите дами, аз отивах в моя вътрешен свят, 
гдето бяха майка ми и баща ми, с които разговарях до насита. 
Мълчанието беше тайната стена, зад която грижливо криех 
моя свят. Никога не поисках да разруша илюзията на леля, 
че познава всяка гънка на душата ми. Нямаше смисъл. Тя 
никога не би ме разбрала. 

– А мислиш ли, че аз бих могъл да те разбера – запита 
Михаил, когато замълчах. 

– Да. Може би външно малко те познавам, но в душата 
си имам доверие в тебе. 

– Благодаря ти – каза той, – това е най-ценното за мене. 
На вратата са почука. Беше Юлия. Каза, че обядът е 

готов. Бедната Юлия, бе се показала гениална в бързото 
приготвяне на обед за гостите. Анна бе успяла да я успокои 
и да Ă каже, че нищо лошо няма да последва. Игнат 
забавляваше четирите момчета и всички се смееха весело. 
Но когато забелязаха баща си, те веднага станаха прави и се 
спогледаха плахо. 

– А, славни синове имаш – обърна се Игнат към Михаил. 
– Да, щом са вождове на най-дивите племена – то се 

знае – отговори Михаил – и понеже са така славни, ще 
седна между тях, за да дойде малко от силата им и в мене. 

Децата го погледнаха смутено и му направиха място. Но 
когато той си сложи бащински ръцете върху раменете им, 
те се успокоиха. 

– Е, какво правихте през тези дни? – запита ги той. 
Децата отново се смутиха и очите им потърсиха моите, 

сякаш за помощ. 
– Кажете на татко си, че ме водихте в пещерата – казах аз. 
– Как? – учуди се той. – Нима вече ходихте там? 
– Да – отвърнах аз, – и ако ни бе видял, когато излязох-

ме, на ис тина не би ни познал, така бяхме изкаляни и наца-
пани. Времето беше много хубаво и Стефан и Кирил ми бяха 
най-смелите пазители, защото ме беше много страх. 

– О, те са много смели момчета – каза Анна, като ги 
гледаше с любов. – Те и мене много пъти са ме пазили. 

– Да, и носеха фенера и светеха, но мен, горката, все ме 
беше страх. – Ако не бяха те, никога не бих могла да видя 
пещерата. 

– А имаше ли нещо много страшно – попита Анна. 
– Ах, от вълци и от лисици я беше страх – заговори 

отведнъж Кирил. – Пък то вълци няма, а лисицата само 
като види човек, и бяга. 

– Да, но все пак, струва ми се, че би било много страшно, 
дори опасно за мене, ако и аз срещна лисица – каза сериозно 
и Анна. 

Двете момчета се засмяха. Те бяха вече спокойни. 
– Нали наскоро беше дошла тук една лисица – каза 

Стефан – аз я видях, никак не беше страшна. 
– И ти не се уплаши? – попита Игнат. 
– Не. И леля Дафина беше там. Помисли, че е куче, но 

после разбрала, че било лисица. 
– Ами кучетата? 
– Едните бяха горе в планината, другите лаеха, но бяха 

вързани. Рано беше, едва се смрачаваше. 
Разговорът се оживи и стана непринуден. Аз не вземах 

повече участие и само слушах. В душата ми бе заседнала 
някаква тъга. Стори ми се, че дошлите големи хора искаха 
отново да ме направят голяма, а това, кой знае защо, ме 
гнетеше. Хубавите светли дни, прекарани всред децата, 
сякаш отидоха далече и се сляха с тези на моето детинство. 

Може би всичко това бе хвърлило сянка върху лицето ми, 
защото като повдигнах поглед, срещнах очите на Михаил, 
които с тревога ме питаха: „Какво ти е?” Аз се опитах да се 
усмихна, но знаех, че усмивката ми е изпълнена с горчивина. 
Чувствах се чужда и далечна. 

Точно в същия миг Евгения, която стоеше до мене на 
стола, подтиквана от някакъв странен порив, се качи на 
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стола и ме целуна. Всичко бе така неочаквано, че аз се 
смутих, но малката ми се усмихна нежно и каза: „Мама!” 
Аз я прегърнах и сподавих бликащите си сълзи. Това малко 
дете ми казваше, че не съм сама, и тази думичка „мама” 
хвърляше мост между мене и всички хора, събрани край 
масата. Но кой ли я беше научил да ми казва така? Кой Ă 
беше внушил, че аз съм жадуваната от всички деца мама? 
Когато повдигнах натежалите си от сълзи клепки, срещнах 
хубавия сестрински поглед на Анна. Тогава разбрах, че тя 
бързо бе успяла да внуши на това дете, че съм неговата 
майка, и че трябва да ми казва „мама”. В душата ми тя ми 
стана мила. Тя беше жена, майка, сестра – можеше така 
добре да ме разбере и аз Ă бях благодарна. 

В този момент видях очите на Стефан и Кирил, отпра ве-
ни към мене, но в тях нямаше вече приятелско съчувствие, а 
страх, че доверието им е било излъгано. Нали бях им казала, 
че съм им приятелка, а не майка?! Почувствах, че изведнъж 
двете деца отидоха на километри далече от мен и като че ли 
те ми казваха, че вече няма да се излъжат да се приближа-
ват. Ясно усещах, че небесата на нашето приятелство вече 
не са сини и че облаците попъплиха в душите на двете деца. 
И мисълта за едно бъдеще от редица години всред подобна 
атмосфера не можеше да ми предвещава никаква радост… 

На другата сутрин повиках двете момчета при себе си 
и им казах, че трябва да намерим някакво тайно място 
за важно съвещание. Те ме погледнаха отначало малко 
изпитателно, но изглежда, че в моето лице не е имало 
нищо, което да им вдъхва недоверие, затова се съгласиха 
и казаха, че съвещанието може да стане зад къщата, гдето 
никой няма да ни види. Веднага тръгнахме за там и не 
след много се озовахме зад голямата къща всред трънаци, 
бодили, камъни и коприва. 

Като седнахме на припек на три близкостоящи камъка, 
аз трябваше да открия целта на събирането и в какво се 

състои важното съвещание. Макар да бях намислила всичко, 
което щях да им кажа, все пак всяка минута, употребена за 
отстраняването на бодилите и за настаняването на камъните, 
за да не се клатят, употребих, за да взема верен тон, който 
да е в хармония с техните души. Най-после, когато всичко 
беше готово и те повдигнаха към мен въпросително очи, аз 
започнах: 

– Ето какво, вие сте големи момчета и аз искам да 
поговоря с вас като със сериозни хора. 

И двамата видимо бяха поласкани от това, че са големи, 
и кимнаха одобрително с глава. 

– Въпросът е за нашето приятелство – продължих аз. – 
Преди всичко ние не трябва да позволяваме на който и да е 
да се опита да го развали. 

– Да – казаха съвсем сериозно и двамата. 
– Ето, затова ви повиках на това важно събрание. 
Те пак кимнаха с глава. 
– Но най-напред тази, малката Евгения – двете момчета 

трепнаха, но аз се направих, че не забелязвам това, и 
продължих, – тя първа наруши мирния договор и ме нарече 
„мама”. Но затова тя не е виновна, не може да Ă се търси 
отговорност, защото други са я подучили. Вие знаете, че в 
такъв случай виновен е този, който я е подучил… 

– Точно така – съгласиха се и двамата. Очите им ме 
гледаха сериозно, одобряващи това, което казвах. 

– Още повече, че тя е малка – продължих аз – и нищо не 
разбира. На нея няма да Ă обръщаме внимание. Вие знаете 
онзи ден каква беше смешна, като си беше намокрила 
гащите. А такъв човек, който още си мокри гащите, има 
нужда да казва „мама” и някой да му сложи сухи гащи. 
Разбирате ме, нали? 

Двамата поклатиха глави в знак на съгласие. 
– А с вас двамата ние ще си продължим същото 

приятелство и ще ме наричате пак „Мина”, както досега. 
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И главно, няма да отстъпвате пред този, който иска да 
наруши нашето приятелство и да ви накара да ме наричате 
другояче. 

– Да – каза Стефан, – леля вече ни говори за това и ни 
караше да те наричаме… – но изведнъж замълча смутен. 

Аз се направих, че не забелязах това, и рекох: 
– Точно това подозирах и аз и затова побързах да ви 

повикам на това тайно съвещание. Вие трябва да знаете, 
че кой каквото и да говори, трябва да помните нашето 
приятелство, нашия таен съюз, и да не отстъпвате. 

– И леля Юлия колко пъти ни е карала да ти казваме, 
както леля иска – заговори Кирил – и на Нуси все Ă казва: 
„Нуси, тичай при мама, иди при мама, кажи Ă мама… Целуни 
мама…”, но ние не Ă давахме… 

– Хубаво сте направили и няма да се съгласявате на това, 
което ви учат. 

– И аз така казах на леля – заговори по-смело Стефан, – 
че никога няма да кажа това, което тя ме кара. 

– Ами когато имаме гости? – запита Кирил. – Леля каза, 
че е срамота от хората. 

Стефан и аз го погледнахме учудени. Това никак не бе 
ни дошло на ума. Но аз бързо съобразих и казах: 

– Първо, гостите са си гости. Те нямат право да се бъркат 
в нашето приятелство, и второ, пред гостите няма защо да 
си показваме нашите приятелски отношения. Разбирате ме, 
нали? 

– Ами ако леля пак ни накара? – запита Кирил. 
– Аз ще се разправям с нея, вие не се страхувайте. 
– Добре – съгласиха се двете момчета. 
 – А за Евгения се разбрахме, нали? На нея няма да Ă 

обръщаме внимание. Когато тя порасне и стане голяма, 
да може да разбира, тогава ще приемем и нея в нашата 
дружина. 

Точно момчетата клатеха глава в знак на съгласие, и зад 
нас се разнесе гласът на Юлия. 

– Ах, Боже мой, тука ли сте? Изпотрепахме се да ви 
търсим. 

Аз си турих пръста на устните като знак да мълчи и 
я повиках тайнствено с махане на ръка да дойде при нас. 
Това се хареса на децата и те повториха моите жестове. 
Юлия дойде, мърморейки, че си е ожулила босите крака от 
копривата и трънаците. Тогава шепнешком Ă казахме да не 
обажда на никого къде ни е видяла. 

– Ами Иван казал на господаря, че ви е видял, като сте 
идвали насам, и той ме прати да ви търся. Пък и Евгения 
тази нощ пак се е подмокрила, та плаче и не ще да става. 
Трябва да се преоблече. 

Момчетата, като чуха известието за Нуси, поклатиха 
многозначително глава и разбраха, че тази, малката, не 
може да се смята за сериозен човек и няма да се обръща 
внимание на това, на което я приучва леля Ă, а и Юлия. 
Защото, вижда се, че тя не е отговорна нито за думите си, 
нито за делата си. 

В душата ми настана мир и успокоение. Вярвам, че така 
бе и в душите на двете момчета, защото те се разделиха с 
мене с усмивката на най-верни приятели и съзаклятници… 

* * * 

Времето, което Анна прекара тук с децата и със съпруга 
си, за мен беше изпълнено с голяма приятност. Имахме 
много хубави разходки и разговори. 

Веднъж, изкачвайки се нагоре по планината, тя ми каза: 
– Знаеш ли, че Игнат е възхитен от тебе?! 
Погледнах я учудено. 
– Да – продължи тя, – той намира, че методът, който 

си избрала, за да се приближиш до децата, е най-добрият 
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в случая. Той е на мнение, че макар и да не си ги родила, 
децата един ден ще те оценят и ще видят в твоето лице 
една истинска майка. 

– Това би ме радвало, но на мен ми се струва, че твърде 
много неща ми липсват, за да бъда изобщо майка. Аз нямам 
нито сериозното отношене на майката към децата, нито 
пък похватите, които може би са присъщи на всички майки. 
Аз самата не съм имала майка и не зная какво всъщност е 
майката и каква трябва да бъде тя към децата в различните 
възрасти и случаи. 

– Слушай, Мария – заговори замислено Анна, – на мен 
ми се струва, че изобщо е твърде мъчно човек да бъде майка. 
Много пъти съм мислила върху това. Аз съм родила две 
деца, но питала съм се, дали съм майка наистина. В смисъл 
дали съм онова същество, което притежава разнообразните 
качества, които отговарят на многообразността на детето? 
Дали съм онова идеално същество – майката, за която 
копнеят еднакво всички души? Не! На мен твърде често ми 
липсва нещо важно – търпението. И много майки, искам 
да кажа тези, които са родили децата си, ги изпращат да 
играят, когато им досаждат с въпросите си. Плесницата или 
заплашването е все още най-бързото възпитателно средство, 
вместо разяснението защо децата не трябва да правят 
дадено нещо. Така че майките никак не забелязват как се 
е появила отначало една тънка, едва забележима преграда 
между тях и децата, която с годините, за съжаление, става 
все по-плътна. Тогава идват неразбирането между двете 
страни и всички други неприятности. А може би самото 
време, в което живеем, да е причината да не сме добри 
майки. Защото много често децата стават фокус, където 
се излива майчиното неразположение поради това, че 
бащата не е бил това, което трябва да бъде. Неспокоен век, 
неспокойни майки, недобре възпитани деца. 

– Вярно е това – казах аз. – Може би майката трябва да 

бъде поставена при по-добри условия. 
– Няма съмнение в това. Една моя приятелка има три 

дечица, като картинки хубави. Но бащата си харесал някоя 
друга. Вечер тя го чака. Понякога той се връща към полунощ, 
а понякога – сутрин. Тя е станала толкова нервна, че не дава 
на децата да мръднат. Всичко я дразни и бедните деца стават 
предмет ту на упреци и бой, ту на задушаваща нежност. А 
по този начин те не могат да получат това, което очакват от 
нея, нито пък тя може да им го даде, защото скръбта изпива 
всичко в нея. 

– Да – продължих аз, – за съжаление чести са тези 
случаи. 

– Навсякъде се говори, че бъдещето на народа е в 
децата. Но за да бъде бъдещето добро, трябва и децата да 
бъдат добри. А за да бъдат те добри, трябва да имат добри 
майки. А жената, за да бъде добра майка, трябва да бъде 
освободена от страха, че първата срещната от съпруга Ă жена 
ще отнеме бащата на нейните деца, защото ако майката е 
главната възпитателка на децата, то мъжът е извор на сили 
за тази жена, както и добрата жена е радост и импулс за 
мъжа. А погледни днес каква гнилота е навсякъде, страшна 
гнилота! Никакъв морален устой! Като че ли някакъв бяс е 
обхванал хората от най-високото до най-ниското стъпало. 
Плътта на момичето и на жената е станала на много места 
цената, срещу която те могат да получат служба. И не само 
служба, а понякога студентката може да получи двойка на 
изпита си… И като си помисля, че там, в тези учреждения, 
университети, работилници, шефовете са хора, които 
сами са бащи, съпрузи и братя… Старият морал се нарича 
предразсъдък, но нов, по-добър, още не са приели, и хората 
живеят в страшна безизходица. 

Аз слушах Анна и тази млада жена ми стана още по-
симпатична. Наистина, от самото ми запознаване с нея тя 
ми бе приятна с хубавата си енергичност, примесена със 
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сърдечна топлота, но никога не бях имала възможност да 
разговарям дълго с нея. 

Повървяхме малко мълчаливо, мислейки върху това, 
което тя бе ми казала. Отведнъж ми дойде наум за майката 
на Евгения и на двете момчета. Затова казах: 

– Майките никога не умират! 
– Защо? – попита ме тя, учудена от думите ми. 
– За да могат да отглеждат децата си. 
– Така ли мислиш ти? 
– Да. 
– И права си. Майката не трябва да умира. Тя трябва 

да бъде вечно жива и тя трябва да живее във всички нас. 
Ако всички ние бихме били майки, майки не само по плът, 
раждайки децата, но и майки с всичкото си същество, сърце 
и душа, тогава светът би бил друг. Тогава аз, като съм майка, 
всяко дете би било мое и аз еднакво бих бдяла и бих се 
грижила за него. Еднакво би ми трепвало сърцето в радост, 
когато то се радва, и бих страдала, когато то страда. Но, 
уверявам те, Мария, ние сме момичета, жени, любовници, 
родилки, но още не сме майки, дори не и сестри. Защото 
какво е майката? – Обич! Любов! А обичта към всички е 
еднаква. Може би светът ще се промени, когато ние станем 
майки. Тогава ще съществуват само деца и майки. Всички 
деца ще бъдат мои и аз ще се проявявам като майка към 
всички деца. Тогава майката ще милее за всяко дете, както 
милее за това, което е родила. И на бойните полета няма 
да умират нашите и чуждите синове, а само нашите чеда. 
Тогава може би безумието ще напусне човешките същества 
и мирът ще настъпи между всички хора на Земята. Уверявам 
те, Мария, едно липсва на човеците – обич! А именно 
майката трябва да внесе тази обич. 

– Всичко, което говориш, ми харесва много – заговорих 
аз. – Самата ти си много различна от жените, които съм 
срещала досега. Навярно си чела много. 

– Да, чела съм и чета. 
– И аз съм чела и чета, но твоите разсъждения са съвсем 

различни от това, което съм чела досега? 
– Чувала ли си за някаква окултна школа в България? 

Която всъщност е в София… 
– Не. Но ти да не би да я знаеш и посещаваш? 
– Много рядко, защото Игнат е ревнив и не ме пуска 

никъде да отивам сама. 
– А той защо не идва? 
– Защото не се интересува от окултната наука. Не я 

отрича, но нямал време да се занимава сега с нея. Затова 
чета вкъщи. 

– Каква всъщност е тази школа? 
– Третира въпроси за видимия и невидимия свят. Но най-

важното е, че Учителя дава упътвания как най-правилно и 
разумно да се живее на Земята, за да се избегнат излишните 
конфликти в живота. Знанието, което дава, хвърля светлина 
върху близките и далечни причини на днешните страдания 
и недоразумения между хората. 

– Ей, вие там, какво се отделихте толкова време от нас – 
извика ни Игнат, който вървеше с четирите момчета. 

Поспряхме се да ги почакаме. Тогава забелязах, че 
съпругът ми не беше с тях. 

– Къде е Михаил? – попитах аз. 
– Не се безпокой, той си е такъв – усмихна се Анна. – 

Добър човек е, но е специален. 
„А жена му каква беше?” – исках да попитам аз, но 

въпросът остана на устните ми неизречен. За моя голяма 
изненада Анна заговори неочаквано за нея. 

– Ева беше добра, но техният брак беше едно 
недоразумение. 

– Защо? – попитах аз. 
– Защото, струва ми се, че повечето бракове, направени в 

моментно увлечение, са такива. Тя беше извънредно много 
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красива, млада, обичаше, за голямо съжаление, всичко, 
което той, брат ми, не обичаше. И това беше главната 
причина брат ми да стане още по-затворен и далечен. Но в 
душата си е много добър. 

– Зная. 
– Значи видяла си. 
– Да, на два-три пъти. Изпод строгия, затворен човек, 

видях другия, за когото ти ми говориш. Но още от самото 
начало аз усещах, че той съществува. 

– Това много ме радва. Брат ми заслужава да получи 
своя дял от радости в живота. С това, разбира се, не искам 
да кажа, че Ева е била лоша жена. Никак. Тя имаше добро 
сърце, но всичката Ă вина се състоеше в това, в което не 
беше никак виновна – обичаше света, хората, блясъка, 
и сякаш искаше да пие от всички радости на живота с 
пълни шепи. Може би, бедната, да е имала право, защото 
така млада си отиде от Земята. Обичаше брат ми много и 
страдаше, горката, от неговия характер. Той Ă даваше пълна 
свобода, като запазваше своята, но бе чужд на всичко от 
света на Ева, дори и на своите деца, защото тя ги вземаше 
винаги със себе си… 

Игнат беше вече съвсем близко и аз, като не изчаках 
Анна дори да завърши фразата си, за което в следния 
момент се упрекнах, попитах го къде е Михаил.

– Влезе някъде в гората – отговори той. 
Някаква непоносима болка се появи в сърцето ми. Защо 

бе отишъл сам в гората? 
– Да влезем и ние тогава – предложих аз. 
Игнат ме погледна и като размени поглед с жена си, 

навлязохме в гората. Децата много обичаха Игнат, затова 
вървяха все с него. Като навлязохме навътре в гората, 
те останаха някъде назад. Вървяхме с Анна мълчаливо. 
Тревогата в сърцето ми се усилваше. По едно време забелязах 
Михаил, седнал на един дънер. Хванах леко ръката на Анна 

и Ă го посочих. Направих Ă знак да мълчи и с бързи, но тихи 
и предпазливи крачки тръгнах към него. Когато след малко 
се обърнах, Анна бе изчезнала между дърветата. Навярно бе 
отишла да намери децата и Игнат. 

Бях съвсем близо до Михаил, а той все така продължаваше 
да седи неподвижен. Като дойдох досами него, сложих 
ръцете си на очите му. Той трепна в първия момент, после 
прекара пръстите си върху ръцете ми и като позна, че са 
моите, прекара ги отново с лека милувка. 

– Защо си дошъл тук сам? – запитах го шепнешком, 
навела глава досами неговата. 

– Нима не ти е по-добре, когато ме няма? 
– Как можеш да говориш така – отвърнах му аз, а той 

все още държеше ръцете ми на очите си. – Иначе бих ли 
дошла да те потърся? Като видях, че те няма, обхвана ме 
странно безпокойство. 

– Наистина ли? – махна той ръцете ми от очите си и 
ме погледна. След това той целуна поред двете ми длани и 
обгърна с ръцете ми шията си. 

– Къде са другите? – попита той тихо. 
– Останаха някъде в гората. 
Като ме накара да седна редом до него, той ми каза: 
– Виж колко е красив този изглед. Винаги съм обичал 

да го гледам. 
– Да, много е хубав. Изобщо тук е много хубаво. Не зная 

защо, още когато дойдох най-напред, пък и през всичките 
тези дни, все ми се струва, че тук съм се родила, че тук съм 
живяла, изобщо всичко ми е близко. Сякаш съм го виждала 
и преди. 

– Може би с моите очи. Аз съм стоял често тук и съм 
мислил за теб. 

– Нима? – учудих се аз. 
– Защо се учудваш така? 
– Защото не бих могла да си помисля, че ти би мислил 

за мен. 
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– Мислил съм, много съм мислил – отвърна той и в 
гласа му имаше някаква тъга. 

– За какво тъгуваш? – попитах го аз. 
– А не ти ли е безразлично, че аз тъгувам? 
– Разбира се, че не. Твоята тъга отеква и в моята душа. 
– Да, вярно, аз трябва да бъда весел. Моето настроение 

не трябва да се помрачава. Ти трябва да се радваш. 
– Аз мисля, че и ти трябва да си радостен. Може би аз 

съм твърде малка, за да мога с нещо да те зарадвам, но… ми 
е мъчно, когато те виждам тъжен. А пък никак не зная с 
какво бих могла да те зарадвам… 

– Ти вече ме зарадва – усмихна се той. И аз отново видях 
в очите му да наднича онзи, другият, за когото говорихме 
с Анна. 

– Не е ли късно вече да бъда радостен? – запита той. 
– Не. Всеки човек има определен дял от радости, които 

трябва да получи когато и да е. 
– Така ли мислиш? 
– Да. 
Той ми помилва косите, гледащ ме със замислен поглед. 

В този момент се чу детски глъч. Той си отпусна бързо 
ръката, стана на крака и прие пак обичайния си сериозно-
строг израз. 

– За Бога – казах, като също станах, – не се скривай 
отново. 

Той ме погледна учуден. 
– Искам те такъв, какъвто беше преди малко. Защо се 

криеш под тази ледена мантия? 
Той ме погледна за един миг и после каза: 
– Така е по-безопасно, когато човек е между хората. 
– Да, но когато е между чужди хора, но не и между тези, 

които го обичат. 
От очите му бликна светлина. Той бързо ме прегърна, 

целуна ме и ме отстрани от себе си, защото детските гласове 
се чуваха вече съвсем близко… 

Вечерта Анна, като ме целуна за лека нощ, за моя 
изненада ми каза: 

– От десет години насам не съм виждала Мишо в такова 
хубаво настроение, както днес, когато се връщахме от 
гората. Мария, той заслужава радостта, която му създаваш. 

– Стига да мога – пошепнах аз. 
– Да, ти можеш. Това разбрах още тогава, когато за 

първи път те видях. 

* * * 

Есенният дъжд плиска по прозорците и по паважа на 
улиците. Върнахме се в града, защото децата трябваше да 
постъпят в училище. 

Напускайки чифлика, донесох със себе си спомена за 
едно хубаво прекарано лято. Юлия намираше, че никога 
не е имало за децата толкова много игри, но и никога не 
са се били включвали в работата, както през това лято. 
Гувернантките им никога не им позволявали такова нещо. 
Затова пък децата са здрави, весели и бодри, макар обгорени 
от Слънцето. Но за така прекараните дни в голяма степен 
бе виновна и Анна, която беше повече от месец с децата 
при нас. Нейната широта в разбиранията ме изненадваше, 
радваше и даваше известна насока на моята мисъл. 

Тя все по-открито ми говореше за Окултната школа, 
която се намирала надясно от шосето, което водело към с. 
Дървеница, непосредствено след обширните борови гори. 
Срещнала се е с Учителя на тази Школа, още когато била 
ученичка в последния клас на гимназията. Завела я е нейна 
съученичка, чиято майка редовно посещавала сутрешните 
лекции на Учителя. На няколко пъти видяла да се излъчва 
сияние от Учителя и когато това сияние я е докосвало, тя 
се изпълвала с необикновена радост. 

През двете години, когато е била в университета, когато 
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е имала изпити, винаги е отивала на Изгрева, така се казва 
мястото, гдето е Школата, за да получи благословението 
на Учителя. Но когато се запознала с Игнат, вече по-рядко 
отивала при Учителя, а също прекъснала и следването в 
университета. На Игнат не му било приятно тя да е между 
студенти, професори и студентки… Имал бил възможност 
да изхранва семейството си… Анна мисли, че той е толкова 
ревнив, защото доста е скитал, преди да се ожени за нея. 
Той открито Ă казвал, че съдейки по себе си, нямал доверие 
в другите. Според нея Михаил също бил ревнив, но мълчал, 
а Игнат правел скандали за нищо. 

– А тук изглежда тих, спокоен – казах Ă аз. 
– Защото няма от кого да ревнува. Освен това той счита, 

че ти си рядко разумно и благородно същество. Има доверие 
в теб. 

Погледнах я учудено. Тя се засмя и продължи. 
– При мен идват само тези приятелки, които Игнат 

одобрява. Между тях е и тази, която някога ме заведе при 
Учителя. Той разговаря с нея и винаги преглежда книгите, 
които тя ми донася, и прочита по нещо. Понякога казва: 
„Хубави неща говори този Учител, но сега нямам време. 
Когато остарея, ще се занимая специално с тях.” Сега той 
изпълнява само някои практически съвети на Учителя: не 
пие алкохол, не пуши, не яде месо. Счита, че засега това 
е достатъчно. Аз се съгласявам с него и между нас има 
хармония. Но когато се разболяха сестра ми и баща ми, 
ходихме заедно с Игнат на Изгрева. Той седя на една от 
пейките под лещаците отвън на двора, а аз влязох при 
Учителя. За сестра ми той каза, че ще оздравее, и даде 
известни упътвания за лекуването Ă, а за баща ми замълча. 
От това разбрах, че сестра ми ще оздравее, а баща ми – не. 
А когато съвсем неочаквано заболя Светла, момичето на 
брат ми Симеон, който е по-голям от Мишо, тогава Игнат 
ме пусна да отида няколко пъти сама при Учителя, защото 

много обича Светла. Да знаеш какво чудно същество е тя. 
Лежи неподвижна в леглото, но може да излита с духовното 
си тяло и да отива там, където я изпратят да помага. 

– Как да излита? Какво е това духовно тяло? 
– Тяло от по-фина материя от физическото. 
Това ми се видя крайно невероятно, но замълчах. 
Веднъж Анна ми предложи да се разходим към ливадите. 

Тогава Ă разказах за приятелския договор със Стефан и 
Кирил, който сключихме зад къщата. Тя ми рече, че първи 
децата ще нарушат договора, защото всяко дете чувства 
страшна нужда да има майка, да казва някому „майко”. Но 
най-хубавото в този случай щяло да бъде това, че те сами 
щели да стигнат дотам, да ми казват „майко” като израз 
на тяхното вътрешно чувство. Това нейно твърдение се 
потвърди от неволно чутия от мен разговор между Стефан 
и Кирил тук, преди десетина дни. 

– Значи ти отстъпваш от приятелския договор и ме 
оставяш сам – каза Стефан. 

– Като искаш, и ти Ă казвай така. Леля каза, че в това 
нямало нищо лошо. Тя казва, че всички жени били майки. 

– Тъй си и знаех, че тя ще те придума. 
– Не ме е придумала, но я ми кажи как ще говорим на 

другарите си за нея? Леля каза, че е срамота да Ă казваме 
„Мина”, когато тя е голяма и е майка. 

– Виждам, че и ти като Нуси отстъпваш. 
– А лошо ли Ă е на Нуси? Тя има майка, а аз и ти все 

още сме без майка. Виждаш ли как Нуси спокойно седи на 
коленете Ă, целува я, когато Ă се иска, гали се и постоянно 
я милва. Лошо ли Ă е?

– Ех, щом искаш и теб да те галят като бебе… 
– Но леля казва, че да те помилва майката, това било 

най-хубавото. Виж, Борислав е 12-годишен, и леля го милва 
и целува, а аз съм в първо отделение. 

– И какво намисли сега? 
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– Нищо, само ти казвам, че ще казвам на Мина „мама”. 
– Ами няма ли да те е срам? 
– Не. Леля каза, че това не било никак срамно, защото 

срамни били само лошите неща, а това било хубаво, особено 
когато си го казваш свободно на ума. 

– А ти казваш ли го? 
– Много пъти. Пък и гласно съм го казвал пред децата. 

Аз не искам другите деца да имат майка, пък аз да нямам. 
„Бедните мили деца – мислех си аз. – Бедният малък 

Кирил!” 
Като казах на Анна за чутия разговор, тя само се усмихна. 
Не зная защо, почувствах известна неловкост при 

желанието на Кирил да ме нарича „майка”. Може би защото 
вече съм свикнала той и Стефан да ми казват „Мина”. 
С Евгения вече съм привикнала и тя ми създава много 
радости. Тя самата носи нещо, което предразполага да бъде 
обичана и галена. Случва се, аз шия нещо, а тя, седнала до 
мене, си играе с куклите. Изведнъж, обхваната от чувство 
на нежност, тя се покачва на столчето си и ме целува. Този 
Ă навик е много мил. Когато се е случвало леля да ни е на 
гости и Евгения започне неочаквано да ме целува, тя ми 
повтаря това, което много пъти вече ми е казвала – че била 
предвиждала колко щастлива ще бъда и колко радости ще 
ми създадат децата на Михаил. 

Прибирайки се в града, познатите на съпруга ми 
забелязали някаква хубава промяна в него. Естествено, че 
се зарадвах, когато той ми го каза. А след малко въздъхна и 
рече: „Само да не е този страх у мене…” 

– От какво? – попитах аз. 
– Че ще се промениш. Ти си толкова млада. След по-

малко от осем години аз ще бъда на 60 години, а ти – на 
тридесет и няколко… и може би светът няма да закъснее да 
ти покаже своите примамки… 

– Мисля, че нямаш основания да се боиш от това. 

– Досега, да. И там, в чифлика, прекарах рядко хубави 
дни. Бях забравил, че съм професор, бях забравил целия 
свят… Там бях само човек, свободен от всичко… И когато 
прибирахме заедно с децата плодовете от дърветата или 
правехме купи от сеното, мен ми се искаше да останем 
винаги така – да те виждам с бялата забрадка, събираща 
сеното, изсъхнало, разпростряно върху ливадата. За първи 
път почувствах, че имам семейство, деца, жена, която да 
се грижи за своя дом… И заради този мир, който имах в 
душата си, и заради изпълнения със спокойствие живот, 
бих искал да остана за цял живот селянин… Но идвайки 
тук, аз се боя, страшно се боя да не би да облека старата 
мантия, както се изразяваш ти. 

– Това зависи само от теб. 
– Защо? 
– Защото няма да имаш никакво основание заради мен 

да я облечеш. 
– Колко много ме радват думите ти. 
– Би било същински ад да живеем постоянно в 

подозрения и страх, както по отношение на мен, така и по 
отношение на теб. 

– Как? По отношение на мене!? Та помисли, ти си още 
толкова млада, а аз… 

– Това няма значение. В основата на всяка дружба трябва 
да има доверие. Без него всичко друго няма смисъл. 

В този момент влезе Генка, една гостуваща ни от село 
девойка, и каза, че някакъв човек търси господин професора. 

По лицето на Михаил се изписа недоволство и съжаление 
за недовършения ни разговор. Той тръгна към вратата, но 
преди да я достигне, се обърна и ме погледна. Аз станах, 
приближих се до него и му подадох двете си ръце. 

– А няма ли да ме целунеш? – запита той. 
Аз обгърнах шията му и го целунах. 
– Защо нямаш свободата да правиш това, без да те 

подсещам? 
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Отново се почука на вратата. Генка каза, че господинът, 
когото тя поканила в хола, казва, че е дошъл по някаква 
спешна работа. 

Михаил веднага излезе. 

* * * 

Разказах на Михаил за разговора, който бях чула между 
Стефан и Кирил. Той мълчаливо ме изслуша и после запита: 

– А казал ли ти е вече „майко”? 
– Не. На мен ми се иска да не бърза с това. 
– Защо? 
– Защото завчера съвсем случайно намерих на масата 

им портрета на майка им. 
– Тъй ли? Откъде го имат? 
– О, моля те, не приемай такъв строг вид. Защо си 

така суров понякога с децата? Ако искаме те да ни обичат, 
трябва да бъдем по-малко строги и повече да ги разбираме. 
Мен ми се струва, че ние, големите, трябва да уважаваме 
техните чувства и да не пренебрегваме техния вътрешен 
мир. Защото и те са човеци и тяхната душа протестира, 
когато им се налага нещо насила отвън. 

– Мисля – заговори малко раздразнено Михаил, – че 
това, което се изисква от тях в дадения случай, не е никакво 
насилие, а елементарна учтивост и възпитание. 

– Тъкмо това не искам аз. Ние, големите, се ръководим 
от елементарната учтивост и може би там е фалшивата 
основа, върху която седи днешното общество. 

Михаил ме погледна учудено. 
– Ще ти обясня. Когато една постъпка се прави само 

от учтивост, без тази учтивост да има някакво съдър-
жание, тогава се създават отношенията, които виждаме в 
съвременното общество. Но ако тези отношения се въведат 
в семейството, наистина биха създали един много труден 

жи вот. Аз предпочитам децата да ме обичат като прия  тел-
ка, отколкото да ме наричат „майко” от учтивост и да имат в 
сърцата си известна неприязън към мен. Защото не се касае 
въпросът само за едни елементарни отношения между нас 
– и аз да мисля, че като ме наричат „майко”, с това всички 
проблеми са разрешени. Трябва да се има предвид душевния 
мир на тези малки човеци, които ден по ден ще растат и ще 
се превърнат в големи хора. През това време те неведнъж 
ще имат нужда от помощ, от подкрепа. И вярвам, че те с 
по-голяма искреност ще ми доверят мъката си и радостта 
си като на приятелка, отколкото като на майка, на която 
гледат като на едно нежелано и натрапено им в живота 
същество. 

– Ти имаш право – въздъхна дълбоко Михаил, – макар да 
мисля, че ти твърде много обръщаш внимание на техните 
детински мисли и чувства, защото в края на краищата 
те нямат кой знае какви сериозни мисли и проблеми за 
разрешаване. 

 – Може би да. Но тъкмо затова децата са най-
чувствителни и затова всичко остава в тях най-дълбоки 
впечатления. Защото, когато видях портрета на майка им 
върху масата, отначало помислих, че те случайно са го 
забравили, отивайки на училище. Но после съобразих, че 
Стефан го е показвал на Кирил, двамата са си говорили и 
Стефан е решил да ми покаже своята майка. Най-после, ние 
сме приятели и в него може да се роди желанието да ми 
покаже образа на майка си. 

– Колко си чудна, Мария! На мен ми се струва, че 
някога хората по-просто разрешаваха тези неща и по-добре 
живееха. 

– В някои отношения – да. Но въпросът за втората 
майка е бил винаги болен и е останал почти неразрешен. 
Това можеш да видиш от народните приказки, които са 
отражение на стария добър ред, и ще видиш мащехата, 
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обрисувана в най-тъмни и черни краски. Но на мен ми се 
струва, че ние живеем във век, в който по-лесно бихме могли 
да се доближим до децата, и втората жена, ако не може да 
бъде приета като майка, поне трябва да не бъде страшилище 
и предмет на омраза за децата от първата съпруга. 

– Е, и ти какво мислиш да правиш? 
– Аз вече го направих. 
– Какво? 
– Купих много хубава рамка, сложих снимката в нея и 

после я поставих на масата им. 
– И? 
– И като дойдоха, двете момчета се стъписаха. Тогава аз 

се приближих до тях, сложих ръцете си на раменете им и 
казах: 

– Поставих снимката в рамка, за да не се развали. Вие 
не ми се сърдите, нали? Най-после, ние сме приятели и е 
позволено да се погрижваме един за друг. Мен много ми 
хареса тази снимка. Ти, Стефане, на колко години беше, 
когато почина майка ти? 

– На десет – отговори той, крайно смутен. 
– И аз бях близо на десет, когато останах без майка. 
Двете момчета повдигнаха очи и ме погледнаха с най-

особения им дотогава поглед. 
– Да – продължих аз – бях близо десет. И моята майка 

беше хубава като вашата. И когато я донесоха умряла, много 
плаках. Но най-лошото беше, че и татко умря същата вечер 
и аз останах съвсем самичка. Искате ли да ви покажа и аз 
моята майка? 

– Искаме! – казаха и двамата. 
– Елате с мене – заведох ги в спалнята. Там извадих 

едно малко куфарче изпод моето легло, разтворих го, взех 
снимките на родителите ми и отидохме пак в тяхната стая. 
Седнахме близо един до друг и аз им подадох една снимка 
– майка ми като момиче. 

– Ах, колко е хубава! – каза Кирил. 
– А тук е заедно с мене. 
– Колко малка си била! – забеляза Стефан. 
– А тук сме тримата с татко. 
– Колко е голям! – казаха и двамата. 
– Да, той беше едър и висок. 
Показах им една подир друга снимките и полека-лека 

разговорът стана естествен, непринуден, другарски. 
– От какво умря твоята майка? – запита ме съчувствено 

Кирил. 
– Ние имахме автомобил – започнах аз, – защото нашето 

село, в което живеехме, беше далече от града. Мама знаеше 
да кара автомобил – говорех им, като да бях на тяхната 
възраст – татко я бе научил и тя си беше издържала изпита. 

– И аз искам да се науча да карам автомобил, като стана 
голям – каза отведнъж Кирил. 

– Чакай! – прекъсна го Стефан. – После? – обърна се той 
към мен. 

– Един ден мама отиде до града и когато се връщала, 
карала по пътя бързо. В това време едно дете, воловарче, 
навярно без да забележи автомобила, притичало да премине 
шосето. Мама го забелязала и отведнъж ударила спирачките. 
Тогава автомобилът се преобърнал и убил мама. 

Децата въздъхнаха дълбоко и ме погледнаха съчувствено. 
– И после? – запита Стефан. 
– После, не зная колко време след това, леля дойде да 

ме вземе. След това аз вече никога не видях двора и къщата 
ни... Защото ги бяха продали. С парите чичо, брат на баща 
ми, отишъл да учи в Швейцария, но не се завърна тук. 
Станал много добър инженер и върнал на леля парите… 
Наскоро той почина от удар в сърцето. Но на мен ми беше 
много тежко в града. Нямаше вече ни ливади, ни голям 
двор, където да играя. На леля, знаете я, не Ă се играеше с 
мене, а не ме пускаше да играя и с другите деца. 



70 71

– Защо? – попитаха братски съчувствено двете момчета. 
– Защото мислеше, че може да се събера с лоши деца 

– и аз да стана като тях. Пък на мене така ми се играеше, 
а нямаше с кого. Тогава изваждах портрета на мама и 
скришом го гледах и си приказвах с нея. Исках да отида на 
гроба Ă, но той беше много далече. 

– Леля Анчи каза, че на гроба нямало нищо – извед нъж 
за беляза Кирил. 

– Така ли? – учудих се аз. 
– Да. Бати също искаше да отиде на гроба на мама, но 

леля каза, че не била там. 
– А къде е? – попитах аз, като исках да спазвам другар-

ския тон. 
– Тя каза, че само лошите хора, които са убивали, стояли 

в гроба на тъмно. А мама била добра и по никой начин не 
могла да бъде в гроба. 

– Ах, значи и моята майка не е в гроба. Колко се радвам! 
– Сигурно – каза Кирил. – Тя е била толкова добра да 

спре автомобила, за да не премаже воловарчето, затова 
трябва да не е в гроба. 

– Колко се радвам, ако е така. 
– Да – поклати утвърдително той глава. 
В този момент Кирил беше толкова мил, че исках да 

обгърна главата му и да я притисна до себе си, но продължих 
в същия тон. 

– Тогава моята майка къде ли е? 
– Леля каза, че добрите хора ставали като въздуха и 

можели да ходят, където си искат. Може и в стаите да влизат. 
– Тъй ли? Колко много ще се радвам, ако тя е била в 

стаята при мене, когато бях самичка и плачех. 
– За майка ти ли ти беше мъчно? – попита ме съчувствено 

Кирил. 
– Да, много. Аз бях съвсем самичка. Леля не ми даваше 

да излизам на улицата, да се събирам с другите деца. 

– Ако аз бях дошъл да я попитам, сигурно с мене щеше 
да те пусне да играеш – каза сериозно Кирил. 

– Охооо – извика Стефан, който дотогава мълчаливо 
слушаше, – че ти колко си малък. Тогава сигурно не си бил 
роден. 

Бих се усмихнала на детинското Кирилово съчувствие 
и желание да ми бъде утешител някога, но аз продължих. 

– Да, вие и двамата не сте били родени. Ако бяхте, 
сигурно леля би ми позволила да играя с вас, както ми 
позволи после да дойда с вас в чифлика. 

– А ти сънуваш ли твоята майка? – запита Кирил. 
– Не, отдавна не съм я сънувала. 
– И аз не я сънувам. Но веднъж бях у лелини и там имаше 

една гостенка. Тогава те си приказваха и аз чух гостенката 
да казва, че добрите хора като мама, когато умирали, дядо 
Господ ги пущал да гледат децата си през очите на други 
майки и даже да ги милват с техните ръце. Защото те били 
като въздух, нали ти казах, и затова могат… Затова мама 
може да ме гледа през тебе. 

– Тъй ли? 
– Да – авторитетно каза Кирил. 
Сърцето ми се усмихна на това дете, което говореше 

така сериозно. Тогава разбрах доколко въпросът за майката 
ги засяга и колко много те са говорили помежду си за това. 

Докато предавах на Михаил разговора ми с децата, той 
ме слушаше мълчаливо, съсредоточено. За първи път тогава 
забелязах колко много Стефан прилича на него. 

– Мислиш ли – заговори Михаил, – че Анна прави добре, 
като говори всички тези неща на децата или пред тях? 

– Никак не зная. Но тя има голямо желание да помогне 
както на децата, така и на мене. 

– В това не се съмнявам. Но няма ли да се внесе смут в 
тях и да се объркат? 

– Досега поне не виждам такава опасност. Даже, струва 
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ми се, че благодарение на нея те застават на много по-
вярно становище в живота. Защото идеите, които тя има, 
изглеждат чудни, но успокояват. 

– Тя е във връзка с едно Духовно Братство – замислено 
каза Михаил. – Предполагам, че вече ти е говорила за него. 

– Малко. 
– А книги не ти ли е дала? 
– Не. 
– Тя чете много окултни книги. Игнат, макар да я слуша 

във всяко отношение, по този въпрос не може да се съгласи 
с нея, тъй като се бои да не му я отнемат. 

– Кой ще му я отнеме? 
– Да ти кажа, Мария, по този въпрос никак не съм мислил. 

Мен никога не са ме интересували окултните науки, защото 
съм ги считал за храна, която не ми е необходима. Но при 
все това никога не съм мислил, че тя изобщо не е потребна 
никому. Ти никога ли не си чела подобна литература? 

– Не. 
– Чудно. Ти с твоя нрав би била годна почва Анна да 

посее своите семена. 
– А ти би ли имал нещо против? 
– Не. По този въпрос аз не съм съгласен с Игнат. Има 

други хора, от които бих се боял много повече, отколкото 
от Анна и от нейните приятелки, с които тя си позволява да 
се среща от време на време. 

– А ти откъде знаеш, че се среща? 
– Тя сама ми казва. Дори след смъртта на Евелина 

искаше и мен да запознае с тях. Но аз Ă казах, че науката 
ми е достатъчна. 

След подобни разговори с Михаил чувствам, че едно 
вътрешно взаимно разбиране се установява помежду ни. 
То започна като отделни проблясващи искрици, които се 
събираха и образуваха хубава светлинка, която ни даваше 
възможност по-добре да разрешаваме известни въпроси, 

най-вече относно децата. В чифлика отначало те се 
смущаваха от присъствието на баща си, види се несвикнали 
с него. Гледаха го изпитателно, недоверчиво, когато той 
идваше с нас да събираме плодовете, и трепваха плахо, 
когато им заговорваше. На мен ми ставаше жал за тях и 
молех Михаил да бъде по-дружелюбен. И наистина след 
време децата престанаха да се плашат от него. Самата Юлия 
забеляза това и един ден ми каза: 

– Господарят много се е променил. 
– Защо? – попитах я аз. 
– Гледам, разговаря с децата. Миналата вечер разказваше 

за онзи, който изнамерил грамофона. А едно време обичаше 
да е все сам. Щом дойдеше тук, малко го виждахме в 
чифлика – постоянно скиташе по планината. На гос по жа 
Еве лина това Ă беше най-неприятното. Чудеше се как во 
прави там сам в планината. Тя много обичаше гости. Когато 
не отиваше на море и прекарваше тук лятото, чифликът не 
оставаше без гости. Но господарят ги виждаше само сутрин 
и вечер. Пък децата – никак. Кой знае защо, бяха свикнали 
повече с майката. На вечеря някой път биваха заедно, но 
никога не съм го виждала да разговаря с децата… Може би 
защото все си имаха по някоя „мис Хелен”. Но въпреки това 
той често се сърдеше, че били нечисти… Пък те бяха малки. 
Ей сега да ги преоблечеш, подир малко пак ще се изцапат… 
Може ли очите ти да са все в тях… 

– Да, вярно. Тук има доста места, гдето могат да се 
намокрят и изцапат. А и три деца! Бедната Ева, не е могла 
все подир тях да ходи да ги пази. 

– Ами, тя ще ходи. Нали ти казах, че децата си имаха 
винаги бавачки, гувернантки де, ама тези момчета, макар и 
малки, все ще отидат, дето не трябва, и ще се върнат цели 
омацани. 

– Все пак гувернантката не е майка – настоях аз – и Ева 
е имала достатъчно грижи за тях. 
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– То се знае. Тя ги обичаше много. И добра жена беше, 
даваше много на сиромасите. Само за едно не се разбираха с 
господаря – тя обичаше да идват много гости. 

– Но това не е лошо. 
– Много весело беше. И тя не можеше да разбере защо 

той ходи да дивее из планината сам. 
– Характер! 
– Да. Затуй и аз се учудвам сега, като го гледам тъй… с 

децата, ябълки да събира и с вас ходи по горите. 
– Защото и аз обичам да ходя по планината. 
– Така е. Но госпожа Ева най-напред нямаше такива 

обуща… Нейните бяха все такива… хубави. Пък и дрехите  
Ă… Где тя ще вземе да събира като тебе децата, та да скита 
по гората и да се навира по пещерите. Пък сега, като 
виждам как господарят ходи заедно с вас, виждам колко 
се е променил. И децата вече не се боят така много от него. 
Така е то, променят се хората – заключи тя. 

Наистина, известната промяна, настъпила в отношенията 
между децата и Михаил, ме изпълваше с радост. Но въпреки 
това виждах как всеки ден никнат все нови проблеми за 
разрешаване по отношение на задачата, която съм поела, 
съвсем неосъзнаваща важността Ă. 

Отначало се радвах, че имам приятели, благодарение 
на които аз се връщах в детинството си и по този начин 
запълвах една празнина в моята душа, останала от 
внезапното прекъсване на моето детство. Но с времето тези 
малки момчета ме караха твърде често да се замислям. Бях 
ли аз съществото, което може да бъде полезно в тяхното 
растене във физически, сърдечен и духовен смисъл? Анна в 
това отношение ми е най-добрата помощница. 

* * * 

Завчера точно си мислех и пишех за Анна, и тя дойде. 
Винаги ми е приятно, когато я видя. В нея има нещо, което 
сякаш проветрява моята душа, внася нещо освежително. 
Обикновено с нея говорим за децата. Тя ме кара да бъда по-
смела и по-предприемчива. За моето нежелание да създам 
на Кирил условия да ме нарича „майко” тя ми говори много, 
изтъквайки необходимостта на майката. 

– Разбери, Мина – понякога и тя ме нарича както децата, 
– разбери, че тук не се касае как ще те наричат тези две 
деца. Въпросът е много по-дълбок и много по-принципен. 
Всяка една човешка душа копнее за едно същество, което 
да го обича, да го разбира и да му помага. Това същество 
в най-идеалния смисъл е олицетворено от майката. Затова 
всички в дни на мъка и скръб викат: „Ох, майко!” Майката 
е синоним на едно безкрайно нежно, безкрайно любещо 
същество, чиято милувка лекува всяка болка и чиито благи 
думи утешават всяка скръб. Само жената може да бъде 
майка, само тя може да бъде именно това олицетворяващо 
любовта същество. И не мисли, че само децата имат нужда 
от майка. Не, ние всички имаме нужда от нея. 

– Имаш право. 
– Тези мисли, които ти казвам, не са лично мои. 

Наистина и аз съм мислила за това, но знаеш вече кой ми 
дава светлината… Впрочем, исках да ти кажа, че копнежът 
за майката е копнежът на човешката душа за обич. 

Анна замълча, след това ме запита: 
– За какво мислиш, че Кирил идва така често у дома? 
– Не зная. 
– Защото той с мене може свободно да говори за тебе. 
– Така ли? 
– Да. Искаш ли да ти предам някои наши разговори? 
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– Ако ти желаеш, с удоволствие ще слушам. 
– Но най-първо да ти кажа, че аз много обичам това дете. 

И с него мога да говоря в някои отношения като с голям. 
Та ето, идва Кирил. Аз го посрещам радостна. Сами сме. В 
такъв случай той се чувства много добре.

– Как е майка ти? – питам го аз. 
– Добре. 
– Татко ти? 
– И той е добре. 
– Стефан? 
– Също. 
– Ами малката Евгения? 
– О, тя е най-добре. Днес се събудила рано и малката 

калпазанка се измъкнала от креватчето си и без да я усетим, 
отишла при татко и майка и легнала при тях. Подир малко 
се събудих от нейния смях. Чувам, майка и татко я закачат, 
а тя се смее. Нали, лельо, блазе Ă на Нуси? 

– Да, разбира се – отговарям му аз. – А после? 
– Нищо. Стои си в леглото им. Ту казва нещо, ту се смее. 

Татко и майка я питат нещо, тя отговаря и пак се смее, 
смеят се и те. Най-после не се стърпях, станах и полекичка 
надникнах – нали вратата между нашите спални е все 
отворена. Гледам – Нуси е между мама и татко и си играят 
тримата. Веднага се дръпнах. 

– А защо не отиде и ти? 
– Срам ме е. Бати каза, че съм бил вече голям. 
– Та големите хора не ядат ли? Милувката на майката 

и на бащата са най-хубавата храна за децата, нали съм ти 
казвала вече това!? 

– И аз казвам това на бати, но той казва, че ако съм 
отидел, не съм му бил брат. Пък и аз не съм много голям, 
нали лельо, в първо отделение съм. И Петър е в първо, но 
майка му го целува всяка сутрин, когато го изпраща на 
училище. 

– Да, момчето ми, ти не си голям и можеш да отидеш 
някоя сутрин при татко и майка. 

– Но тази Евгения е добила лош навик да отива при тях 
почти всяка сутрин. Някой път ще я набия! 

– И таз добра. Че защо? 
– Така, да не ходи! 
– Не, ти стани по-рано от нея и я изпревари. А като 

дойде тя, ще бъде още по-добре. Ще играете четиримата. 
– Това не ми е дошло на ума, но ме е срам. 
– Няма нищо, когато почувстваш Мина наистина като 

майка, ще отидеш.
 И Анна продължи да ми говори развълнувано:
– Очите му просияха. Бедното дете! Ще ти разкажа друг 

случай преди този, който сега ти разказах. Кирил идва и аз 
като му казвам „добре дошъл”, питам го дали се е решил 
вече да ти каже гласно „майко”. 

– Не – отговори той, като седна на стола. 
– Защо? 
– Бати развали работата. 
– Как така я развали? 
– Намерил той един мамин портрет още в чифлика и го 

скрил между книгите си. Тук ми го показа и каза, че това е 
нашата майка. 

– Това никой не го отрича. Нима Мина го е отрекла 
някога? 

– Не. Но да видиш какво стана по-после… Мина го 
видяла на масата, турила го в рамка и го наредила пак там. 

– Да. 
– После тя ни разказа за нейната майка. Знаеш ли, че и 

тя нямала майка? 
– Да, това го зная отдавна. 
– И главно, не е могла да има вече никога майка, защото 

баща Ă умрял, а леля Ă не могла да Ă бъде майка. Не Ă давала 
с никого да играе. 
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Аз се усмихнах. Трогателно мил беше Кирил в този 
момент. 

– Мама казва също – продължи той, – че едно време Ă 
било много мъчно за майка Ă и много искала да отиде на 
гроба Ă. Тогава казах, че ти си ми казала, че добрите хора, 
като умрат, не са на гробищата. 

– Точно така, а после? 
– После, понеже бати много искаше да занесе цветя на 

гроба на мама, уговориха се да отидат заедно. Татко, разбира 
се, се съгласи. Един ден отидоха с бати. Аз не исках, защото 
щом като казваш, че мама била добра, това значи, че не е в 
гроба… Пък си и мислех, че може би тя е влязла да живее 
у Мина, защото Мина е добра. А нали онази жена, която 
веднъж ти беше на гости, каза, че хората били като къщи, 
а душите – като въздух, и могли да влизат у хората като 
вкъщи. 

– И после ходиха ли? – попитах аз, учудвайки се на 
детинската му памет да запомня всичко, което е чул, а освен 
това и на логичните му разсъждения. Тогава видях колко 
малко ние познаваме децата и колко много ги считаме  за 
„деца”. 

– Ходиха – отговори той. – Но тогава беше много 
студено, бе започнало да вали сняг и духаше студен вятър… 
Като се върнаха, бати беше цял посинял от студ, макар че 
беше с новите си дрехи. После, като отидохме в нашата 
стая, попитах го видял ли е мама. Той каза, че не я е видял, 
и започна да плаче. Отначало мислех, че го боли от студа, 
но после видях, че така си плаче. После, никак не зная за 
какво, дойде Мина, и като го видя, че плаче, седна при него 
и му милваше главата. Бати, дето казва, че само бебетата 
обичали да ги милват, хич не се отдръпна, а само плачеше. 
Мина му каза, че било много хубаво, дето плаче, и че тя 
едно време много плакала за майка си. Но нейното било 
много по-лошо, защото си нямала приятели. Сега, макар и 

да нямала майка, не Ă било толкова мъчно, защото ние сме 
били при нея. 

После решиха да слагат всеки ден в една ваза цветя за 
мама, вместо да ходят на гроба. Тогава казах, че ти си ми 
разказала, че душите не обичали умрели, откъснати цветя, 
но живи. И Мина на другия ден купи една голяма саксия с 
бели цветя. Тури саксията на една етажерка в нашата стая. 
После попита бати може ли цветята в саксията да са общи 
и за нейната майка, и за мама. Той се съгласи. Отначало той 
се грижеше за саксията и я поливаше, но после почна да 
забравя и сега само Мина я полива… 

– Разбираш ли, Мина – заговори ми след кратко 
мълчание Анна, – разбираш ли защо е плакал Стефан. 

– Мисля, че да. 
– Отивайки на гроба, той не е получил това, което е 

очаквал. А и кой ли би могъл да получи нещо там? 
– Да – промълвих аз. 
– Искаш ли да ти разкажа друг случай с Кирил? 
– Да. 
– Много ми е приятно да излизам с Кирил из града, 

защото той като възрастен разказва и разпитва. Но най е 
мил, когато купувам нещо и той вещо си изказва мнението. 

– Нима? 
– Да. Ако си купувам чорапи, той непременно иска да 

ги пипне и да се произнесе дали са здрави, и най-главно, на 
коя рокля ми подхождали. 

– Много мило. 
– Веднъж пак бяхме излезли. Моите момчета обичат 

повече с татко си да ходят и това донякъде е много добре, 
защото той ги просвещава в естествените науки. Те знаят 
латинските имена почти на всички цветя и знаят къде 
виреят. Но да продължа за Кирил. Тогава ние вървяхме 
из улицата и аз чувствах, че нещо му тежи на сърцето. Аз 
хванах ръчичката му – беше студена и премръзнала като 
самото му сърчице. 
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– Как е у вас? – запитах го аз. 
– Евгения напоследък ме ядосва много – заговори той. 
– Че защо? 
– Защото много се е разглезила. 
– Виж я ти тая малка глезла! 
– Същинска глезла… Да не е Мина… 
– Щеше да я набиеш ли? 
– Ах, нямаше, ама още веднъж да направи такова нещо… 
– Ще я набиеш, така ли? Това не мога да го повярвам, че 

нали много я обичаш, пък и тя ти се гали. 
– Гали се тя, ама… – и той примирително поклати глава, 

– но понякога става нетърпима. 
– И какво прави? 
– Какво прави? Мина ни четеше приказки. Бяхме в 

обедната. Нуси спеше. Само бати и аз бяхме. Пък и Евгения 
какво щеше да разбере? 

– Приказки тя разбира. Нали Ă разправих за козленцата. 
– Ех, такива приказки. Тези, които Мина ни чете, са 

съвсем други… За големи… 
– Вярно, тя е малка. Но после какво стана? 
– Тъкмо Мина ни четеше, и Евгения се събуди. И тъй, 

боса и сънена още, идва при мене и: „Тани, бате.” Казвам Ă 
да седне на друг стол, ама тя не слуша, вика ми: „Тани, бате.” 
Да стана, тя да седне до Мина. Една такава се е разглезила, 
до немай къде. 

– Наистина, поразглезила се е. И после? 
– Взе да плаче. Тогава Мина стана, обу Ă чорапите и пос-

ле я тури на коленете си. Така ни допрочете приказката. 
И друг път така прави. Като види, че седна до Мина, и все: 
„Тани, бате.” 

– И Мина какво прави? 
– Взема я на коленете си… Ама аз ще я науча… 
– Ех, тя е малка. Не може да каже още „стани”. 
– Никак не е малка и може да казва „стани”, но така е 

свикнала да казва на мене. А един път седнахме на канапето. 
Мина ни четеше една много интересна книга и аз съм си 
подпрял главата до ръката Ă, но така, едвам. Евгения, като 
видя, остави си куклата и ме задърпа за ръката: „Тани, бате!” 
Тогава да не беше Мина, щях да я плесна. 

– Виж ти, тая малката каква е станала! 
– Да. Не дава никой да се доближи до Мина. Само да 

се доближиш, ще вземе един стол, ще се качи на него и 
ще почне да целува Мина. И не гледа има ли гости… Но е 
такава, защото татко и той Ă отстъпва. Всяка вечер Ă носи 
по нещо в джоба си, а на нас едно време никога не е носил. 

– А не ви ли носи сега и на вас? 
– Ех, носи ни. Купува ни книги, приказки. Но зная, че 

Мина го е подсещала. 
– Отде знаеш? 
– Чух я като казваше на татко, че тя, като била малка, 

най-много обичала, когато баща Ă се връщал, да Ă донесе 
приказки или пък друго нещо. 

– А ти защо подслушваш? 
– Съвсем случайно чух. Бях се събудил много рано и 

чаках да видя как ще се измъкне Евгения от креватчето си, 
за да отиде при тях. И тогава чух. 

– Ти знаеш, че татко ти е много зает с работа. 
Анна замълча. Аз се замислих върху това, което бе ми 

разказала. После Анна ми каза, че ядът на Кирил се стопил 
от разговора им и в сърцето му останала само обич към 
сестричката му. 

– Виждаш ли – продължи Анна, – тия, малките, колко 
много имат нужда от нежност и милувка. 

– Зная – отвърнах аз, – по себе си зная. И аз след смъртта 
на родителите ми отраснах без милувка и зная колко съм 
чувствала липсата Ă. Но трябва да си призная, че Кирил 
с неговото смутено сърце и душа, с неговото желание да 
ме приеме за майка, ме прави и мен малко смутена. И аз 
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ту искам да го прегърна и улесня, ту казвам, че е по-добре 
да продължа така, както е… докато сам добие свободата да 
дойде при мен. 

* * * 

На рождения ми ден Кирил направи крачка напред – на 
книгата, която ми подари, бе сложил надпис, който приятно 
ме изненада: „На майка от Кирил.” Сигурна бях, че в избора 
на книгата бе взела участие Анна, но това не намаляваше 
радостта ми, защото естествено Кирил е малък и не може 
сам да избере за мене книга. Но после се оказа, че изборът е 
направил самият книжар, защото Кирил казал, че я иска за 
подарък на майка си. 

През този ден на закуската и обяда Нуси трябваше да 
отстъпи стола до мене на бате си. Той бе седнал пръв и 
никакво „тани, бате” не можа да го накара да стане. Тогава 
тя седна до татко си и не се успокои, докато не я сложих 
между мене и Михаил. 

– Мария – каза ми той след обеда, – ти си по-опасна, 
защото превземаш крепостта отвътре, а не отвън. 

Той знаеше за книгата, надписана от Кирил. 
– Точно това искам – отговорих му смеешком се аз. 
– Тъй ли? Навсякъде ли действаш по този начин? 
– Ако бих могла да направя това и при тебе, бих се 

радвала. 
– Така ли? 
Очите му просияха и той се приближи към мене. 
– Знаеш ли – заговорих аз, когато ме бе прегърнал през 

рамо с едната си ръка, – понякога ми се струва, че не отивам 
с тебе напред, а се връщам назад. 

– Как така? 
– Това е много странно, мъчно е да го изразя. Но сякаш 

не живея в настоящето и не отивам към бъдещето, а през 

всичкото това време, откакто те познавам, изминавам 
някакъв път, с който се приближавам, или по-право, връщам 
се при тебе. Сега, когато очите ти просияха и ти се приближи 
към мен, стори ми се, че така съм те виждала много отдавна, 
и когато ти преметна ръката си да ме прегърнеш, сякаш се 
върнах в миг, който аз познавам и съм преживяла. Тогава 
ми се стори, че те познавам много отдавна, от вековете, и 
това е много хубаво. 

– Е, мила, Анна е могла вече да ти въздейства. 
– Защо? – учудено го погледнах аз. 
– С идеята, че хората се срещат не за първи път на Земята. 
– Не, тя не ми е говорила по този въпрос. Всичко, което 

ти казах, е мое лично преживяване, което за първи път 
споделям с теб. 

– Много мило от твоя страна, но аз помислих, че вече 
Анна те е посветила по въпроса за прераждането. 

– С нея най-често говорим за децата. Тя има своеобразна, 
но много хубава идея за майката. В нея има доброто желание 
да ме улесни в поетата от мене задача за децата и аз съм Ă 
много благодарна. Мисля, че всъщност е въздействала на 
Кирил да ме нарече „майко”. 

– Тя има необикновено влияние върху това дете, но ме 
уверява, че не му е въздействала в тази насока, а само му 
е създавала условия да прояви свободно своята природа и 
да му покаже верен образ, който да бъде обект на неговия 
вътрешен копнеж. И тя е права в случая. Но идеята Ă за 
Всемирната майка е много интересна. 

– Каква Всемирна майка? 
– Не ти ли е казвала? 
– Не. 
– Тя казва, че в света имало една майка, а всички 

останали майки били нейни копия. И тази велика майка 
се развивала у тях – и те живеели в нея. Затова всички 
жени били като скачени съдове, през които протичало 
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майчинството. И всяка жена, която му давала ход и израз, 
била майка, независимо дали е родила, или не. За мен това е 
много естествено, защото, право погледнато, майчинството 
е една велика, мощна сила в природата, която търси своя 
израз. И всяка жена, ако би искала, би могла да бъде този 
израз, независимо дали ще роди физически, или не. И Анна 
много добре прави, като казва, че майчинството е синоним 
на любовта. Впрочем всички тези мисли са под влиянието 
на идеите, които тя чете в книгите на Учителя, чиято 
ученичка иска да бъде. 

– За любовта ви е говорила. И тя е много права, като 
казва, че копнежът за майка е всъщност копнеж за обич, 
защото майката изразява в най-голяма пълнота обичта. А 
обичта е необходимост за човека, за да може да живее той, 
да твори, да работи. 

– С това съм напълно съгласен – усмихна се Михаил и в 
очите му запреливаха светлинки. – Аз почвам да вярвам – 
продължи той, – че любовта е едно от най-хубавите чудеса, 
измислено от Бога, за да направи живота красив. Без него 
всичко би било страшно пусто. 

– О, да – енергично се съгласих аз. 
Михаил ме погледна продължително, сякаш желаейки 

да проникне в гънките на мисълта ми. После, хванал двете 
ми ръце в своите, каза: 

– Не се разкайваш, че свърза живота си с мен, нали? 
– О, не! – едва ли не извиках аз. 
– Много пъти съм мислил върху това, защото тогава 

неведнъж виждах, че вървиш като насън, водена от други, а 
не по своя воля. И това много ме е измъчвало. Но тогава ти 
беше тъй странна, тъй затворена в себе си, че много трудно 
можех да заговоря за това, а и се боях… 

– От какво? 
– Да не би да те пробудя и ти да се откажеш от мене. 
В момента, когато щях да отговоря не помня какво на 

Михаил, децата се втурнаха радостни в стаята и казаха, че 
Юлия е дошла. 

– Къде е? – извиках зарадвана аз и се затичах заедно с 
децата към кухнята. 

Там беше високата, добра Юлия, всред кошници и 
кошнички, щайги, донесла ги с някакъв камион от чифлика. 
Като я видях, стана ми драго, като че видях родната си 
сестра или някоя друга близка. 

Кирил възторжено казваше, че както си пишел 
домашното, и усетил, че някой влиза в кухнята. И като 
отишъл, гледа – леля Юлия внася кошниците. 

Като забелязах, че Михаил не е дошъл с нас, малко 
обезпокоена, отидох в работната му стая. 

– Защо не дойде и ти? – попитах го аз. 
– Толкова ли много те радва идването на Юлия? – запита 

той с оттенък на скръб в гласа си. 
– Да – отвърнах аз, – защо да не се зарадвам? – обгърнах 

шията му откъм гърба, защото той ми говореше, без да се 
обърне. 

– Нищо – каза кратко той – нищо… Само разбрах 
защо децата те обикнаха така бързо, въпреки че бяха се 
приготвили за страшна съпротива. 

– И според теб за какво? 
– Защото и ти си дете като тях и можеш да се радваш на 

идването на Юлия, както и те. Като те видях да тичаш с тях, 
разбрах колко близко сте вие и колко далече съм аз от вас, 
а може би и от сърцето ви. 

– Същото мога да кажа и за тебе – заговорих на свой 
ред аз с горчив тон, – защото иначе ти би станал, би дошъл 
при нас и би се приобщил към нашата радост. Защото какво 
мислиш, че е Юлия? – Едно любящо всички ни същество. 
Защото частица от хубаво прекараните дни в чифлика, за 
които тъй хубаво говориш, дължим и на нея. Тя ме прие 
в кроткото си любящо сърце тъй, както бе приела тебе и 



86 87

твоите деца. А за мене знаеш ли от какво значение беше 
това? Знаеш ли какво е да отидеш в един нов, чужд дом, 
и там да те приемат добре? Защото всъщност в чифлика 
Юлия бе съществото, което най-много обичаше децата, и 
тя немалко ми помагаше през всичкото време за уякване 
на дружбата ми с тях. Освен това нейното добро чувство 
се предаваше на всички в чифлика и аз се радвах на обич, 
внимание и почитане от страна на всички… работещи там. 
Пък и… ах, Боже мой, та защо да не се радвам на Юлия, та 
тя е едно живо същество, човек, и при това – добър човек. 

Докато говорех, бях отмахнала ръцете си от шията на 
Михаил и се бях отдалечила. Без да зная защо, в душата 
ми проникна тъга и при последните ми думи в гласа ми 
прозвънтяха сълзи. Михаил, който ме слушаше дотогава 
мълчаливо, изведнъж стана и дойде при мене. 

– Недей – каза той, – недей, не съм искал да те огорча. 
В това време Кирил и Стефан дойдоха да покажат 

подаръците, които Юлия им бе донесла. Аз бързо изтрих 
сълзите си и се усмихнах на децата. Но те се спряха смутени 
до вратата и поглеждаха баща си. Тогава в този поглед 
видях колко много децата виждат, разбират, но не говорят, 
защото знаят, че са малки и не им е позволено да говорят. 

В този момент през полуотворената врата се промъкна 
Евгения, облечена в нова, хубава селска носия, обшита 
със сърма. Това бе приятна изненада и аз я взех на ръце. 
Татко Ă също се радваше, защото наистина селската 
носия Ă придаваше нещо мило и хубаво. Двете момчета 
продължаваха да стоят до вратата. 

– А на мене нищо ли не носи Юлия? – попитах ги аз. 
– Може и да носи – отговори Кирил. 
– Ами на мене? – попита баща им. 
– Не зная – каза Стефан. 
– Има, има – бързо заговори Кирил, – аз го видях. 
– Хайде, да отидем и ние да си получим подаръците – 

предложи Михаил. 

В кухнята настана голямо оживление, но аз на няколко 
пъти забелязвах очите на Стефан да се спират върху лицето 
ми. Кирил се бе отдал всецяло на радостта си, която бързо се 
възвърна. Но изглежда в душата на Стефан нещата оставяха 
дълбоки отпечатъци. Аз съм имала и друг път случаи да 
видя колко впечатлително е това дете. 

Вечерта, когато си лягахме, Михаил ме запита дали 
мисля, че днес той е искал да ме огорчи. Отговорих му, че не. 

– Ти си права – заговори той, – ние, човеците, сме свик-
нали повече да искаме от другите, отколкото от себе си. 
Наистина, да се приобщи човек към радостта на другите, 
е по-добре, отколкото да стои настрана с мисълта, че не е 
разбран и че непременно трябва другите да идват при него, 
за да му докажат любовта си и това, че все пак той не е сам 
в света. Днес разбрах, Мария, че колкото аз имам право да 
искам твоето внимание, толкова и вие всички имате право 
да искате да взема участие във вашите радости. Понякога 
ние, някои от хората, може би и несъзнателно, се чувстваме 
твърде големи и искаме да играем ролята на слънца и 
всичко да се върти около нас, без да можем да разберем, че 
тези, които считаме за деца и на чиито радости гледаме със 
снизхождение, са на по-правата страна. Вярвай ми, Мария, 
сигурно бих се чувствал по-щастлив и не толкова самотен, 
когато ти в известни случаи предпочиташ да играеш с 
децата, ако бих могъл да бъда като вас четиримата и да мога 
да се радвам на всичко, както вие се радвате. 

– Това е много лесно – усмихнах се аз, – достатъчно 
е да се присъединиш към нас. Тогава няма да бъдеш 
снизходителен зрител на нашите игри, но и участник в 
играта. Защото по този начин ние, големите, оказваме 
известно внимание към децата. И тогава те няма да имат 
само изисквания от сериозно строг баща, от когото все още 
не са престанали да се боят, но и добър приятел, от какъвто 
те винаги имат нужда. 
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– Ах, ти, завоевателко – засмя се Михаил, – ти винаги 
имаш право! 

Тази нощ, заспивайки, чувствах да се разстила в душата 
ми някакво благоухание. „Наистина в живота има нещо 
хубаво – мислех си аз, – когато между хората има разбиране.” 

* * * 

Коледните празници донесоха много радости за всички 
ни. Кирил има смелостта да изрече вече гласно думата, 
която толкова отдавна искаше да каже. Той ме поздрави: 
„Честито Рождество Христово, майко!” И докато изрече 
това, двата цвята, крайно бледният и ярко червеният, едно 
след друго се сменяха на лицето му. Очите му блестяха, 
устните му потреперваха. Аз го прегърнах и целунах. Очите 
ми неволно се изпълниха със сълзи, чувствайки как той се 
притискаше в мене, сякаш плашещ се, че отново ще изгуби 
това, което мислеше, че е намерил вече. Разбира се, Евгения 
не закъсня да дойде да иска да я взема. 

– Чудно – казах аз, – това дете на кого прилича, толкова 
е ревнива. 

– На баща си – отговори засмяно Анна – мама ни е 
разправяла, че до голям той не е позволявал на никого 
да сяда на коленете Ă, когато е бивал с нея. И от това аз, 
горката, най-много съм била лишена от майчино внимание. 

– Добре, но когато пораснах? – заговори като дете 
Михаил. 

– Ах, не те помня, беше в гимназията и от вратата 
отиваше при мама и се галеше и я целуваше като бебе. 

– Ами по-после? 
– Ех, по-после. Ти искаше до сто години да те гали и 

милва. Пък и колко после тя живя! Ти си остана завинаги 
любимецът Ă. 

– Аз не знаех това – усмихнах се аз. – Той никога не ми 
е разказвал за майка си. 

– Тя беше много добра – заговори замислено Михаил. 
– Жалко, че не е жива да я видиш. Сигурно тя би ти се 
радвала много. Рядко разумна и добра жена. Ако тя бе жива, 
навярно аз бих бил по-добър. 

– Но и сега си по-добър – казах аз. 
– Така ли? Видиш ли, Анна, Мария винаги ме намира за 

добър и аз сигурно ще стана един ден такъв – обърна се той 
към сестра си. 

– Във всеки човек има нещо добро, само трябва да му 
даде възможност да се прояви. Душите на всички хора са 
добри, но се изискват условия, за да се проявят – каза Анна. 

– Условия, да, условия – повтори като ехо Михаил. 
– Но на мен ми се струва, че човек не трябва да чака 

винаги да му се създават условия – казах аз – той трябва и 
сам да се опита да си ги създаде. 

– Да, това е много право – забеляза Анна, – но всичко 
зависи от характера на човека. Едни чакат да им се създадат 
условията, а други сами ги създават. 

– Знаеш ли, Анна – усмихнато заговори Михаил, – сега се 
уча на онази мъдрост – да не чакам непременно планината 
да идва при мене, но и аз да отивам при нея. 

– Това е великолепно – зарадва се Анна, – това е най-
хубавото, което можеш да направиш. Вие, учените, мислите, 
че непременно планината трябва да идва при вас, и дори не 
само това, но понякога едва ли не искате цялата Земя да 
почне да се върти около вас. 

– Ей там, вие, какво се разфилософствахте, аз вече 
огладнях – извика Игнат. 

– Ей сега ще бъде готово за вечеря – казаха аз и тръгнах 
към вратата. 

– Не бързай толкова – аз така… само се пошегувах. 
На този празник, за първи път посрещнат в новия ми 

дом, получих много подаръци – от всички. Хубавият ръчен 
часовник от Михаил ме трогна, но подаръкът от Стефан 
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ме изненада, защото не го очаквах. Беше книгата „Камо 
грядеши” от Сенкевич1 с приложена към нея много луксозна 
разрезалка. Книгата беше надписана: „На Мина от верния Ă 
приятел Стефан”. 

От Юлия също получих подарък – кенарено копринено 
платно за блуза. Толкова бях изненадана и зарадвана, че я 
прегърнах и я целунах по страната. 

– Ах, госпожо! – извика тя изненадано. 
– Наричай ме Мина – казах Ă аз, – защото искам да си 

ми по-стара сестра, каквато всъщност си ми била досега. 
– Как може такова нещо – запротестира Юлия – как 

може да Ви наричам на име, когато сте… 
– Не, Юлия, аз не съм нищо повече от тебе. 
Тази вечер през всичкото време лицето на Юлия бе 

озарено от усмивка, а очите Ă блестяха. Тогава разбрах, 
че понякога човек се нуждае от твърде малко, за да бъде 
щастлив. Но ние, небрежни и нехайни, не всякога даваме и 
трошиците, които биха зарадвали нашите близки. 

* * * 

С всеки изминат ден Кирил ставаше все по-свободен 
и аз го виждах в нова светлина. И двамата привикнахме с 
новото обръщение към мен и забравихме, че някога е било 
другояче. 

Леля, която ни бе отишла на гости, изказа изненадата 
си от промяната му. Наистина Кирил има чудно 
приспособителен нрав. Най-главното, той умее да иска 
от живота това, за което той мисли, че има право. Но 
най-интересен е, когато проявява странна склонност към 
домакинските работи. Ако аз правя сладки, той дори с по-
голям интерес от мене следи всичко. Помага ми, докато ги 
направим, и показва чудна вещина в печенето им. Разбира 
се, и Евгения е главна помагачка, но сериозният вид, с който 
Кирил пристъпва към масата и прави сладките, ме кара да 

милвам хубавата му главица и да целуна зачервената му от 
старание бузичка. 

– Виж, майко, нали са изпечени добре? – показва ми 
хубаво изпечените сладки. – Дори леля Юлия не би могла да 
ги изпече по-добре. Когато стана голям, ще стана сладкар. 

– Нима? – учудих се аз – Но защо? 
– Лошо ли е? – пита той, виждайки по лицето ми 

недоумение – Ще си купя бяла престилка. 
– Защо пък бяла престилка? 
– Така, като докторите. Вчера в училището дохожда 

докторът да ни преглежда. Беше облечен в бяла престилка. 
А помниш ли онзи, гдето продава сладки, гдето го 
срещнахме с табла на главата? Видя ли сладките? Аз ги 
видях. Нали никак не е мъчно да стане човек сладкар? На 
всяка стена в сладкарницата ще сложа по едно огледало и 
ти като дойдеш, ще ти давам най-хубавите сладки. Лошо ли 
е, майко, лошо ли е? 

– Никак не е лошо, но би могъл да станеш и нещо повече 
от сладкар. 

– Ах, да. Сега намислих. Ще взема огледалца, мъниста, 
и още такива работи, както в книгите, от които ни чете, 
и ще отида при диваците, в топлите страни, и ще им ги 
продавам, а те ще ми дават скъпоценни камъни. Нали в 
онази приказка, дето ни чете, там онзи човек с параход 
отишъл, носил такива неща, продавал ги на туземците и се 
върнал със скъпоценни камъни. А лошо ли е, майко, ще ти 
донеса една торба, пълна със скъпоценни камъни. 

– И на мене! – обади се Нуси, която винаги иска „и на 
нея”, без дори да разбира за какво се говори. 

– И на тебе, Нуси, и на тебе. Батко ще ти донесе, знаеш 
ли какво? 

Евгения издигна очичките си към него, а ръцете Ă мач-
каха парченцето тесто, което Ă бях дала да се занимава с 
желание да направи най-хубавия сладкиш. 



92 93

– Батко ще ти донесе едно ей такова голямо парче злато. 
Евгения поклати само глава и сведе очите си към 

тестото. И понеже тя не го слушаше повече, Кирил се 
обърна към мене. 

– Майко, помниш ли онази приказка, гдето хората една 
нощ гледали да падат звезди от небето, а сутринта, като 
отишли на нивите си, в престилките си събирали парчета 
злато. Аз, като отида в топлите страни и намеря много 
злато, ще ти направя златни обувки. Искаш ли, майко? 

– Искам – засмях се аз. 
– И на мене – обади се Нуси, без да повдигне очите си 

от мачканото тесто. 
– И на тебе батко ще донесе… 
В такива случаи аз слушах Кирил и виждах в неговото 

съзнание приказките и действителността да се преплитат. 
И разбрах колко главно място заема всичко прочетено в 
неговия мисловен свят. Тогава ясно схванах важността на 
книгите, които остават като градивен елемент в съзнанието 
на децата. Затова, когато излизах да им купувам четиво, 
търсех книги с положителни образи, към които децата да 
се стремят и да им подражават. 

Обикновено, когато излизам, Кирил изявява желание 
да ме придружава. Забелязах, че откакто аз съм за него вече 
майка, той не ходи така често у лелини си. При покупките 
той непременно иска да види всичко и да го прецени. 
Освен това имах случаи да видя колко много неща, край 
които аз минавам незабелязано, будят неговия интерес и 
внимание. Едва ли не всяка минута той ми казва: „Майко, 
виж това”, или „Майко, какво е онова”… Изведнъж той 
извика така силно: „Майко, виж какъв голям човек!”, че 
обърна внимание не само на мен, но и на мнозина, които 
бяха край нас. Аз повдигнах главата си да видя човека и 
казах на Кирил по-полекичка да приказва. Но той, увлечен 
и страхуващ се, че няма да мога да видя човека, завика: 

– Тука гледай, майко, насам – и той посочваше вляво от 
нас по улицата. 

Наистина на около петнадесет крачки вървеше грамаден 
човек. 

– Видя ли го, майко, видя ли го колко е висок? – питаше 
възбуден Кирил. 

В това време минаващата край нас жена го погали по 
главата и се усмихна на мене. 

– Видях го, момчето ми, видях го, но ти по-полекичка 
говори, че ако чуе човекът, ще се умъчни. 

– Защо? Той трябва да е от великаните. Сигурно е от тях. 
Ще кажа на бати, че съм видял великан. 

– Не, моето дете, този човек не е великан. 
– Но какъв е? – попита разочаровано Кирил. 
– Като другите, само че е пораснал повече. 
– Но пак е много голям! 
Оттогава той най-старателно гледа улиците, дали ще 

види пак великана, както той, въпреки всичко, го нарича. 
Често пъти, вървейки по улиците, Кирил ми задава 

въпроси, на които аз понякога се виждам затруднена да 
отговоря. Ако срещнем куц човек, той ме пита защо е куц. 

– Навярно така се е родил – отговарям аз. 
– А защо така се е родил? 
– Не зная, моето момче. 
– Леля Юлия каза, че са се родили куци, защото са били 

грешни. 
– Не зная, може да е така. 
Той въздъхна и ако срещнем някой сляп, гледа дълго 

след него и в такива случаи аз трябва да го влача за ръката. 
После се обръща към мен и пита: 

– Майко, този така ли се е родил, сляп? 
– Не зная. Може и да е бил болен… 
– А защо е бил болен? 
– Ами защото се е разболял. 
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– А докторите не са ли могли да го излекуват? 
– Сигурно не са могли. 
– А защо не са могли? 
– Защото не са знаели как да го излекуват. 
– А какво вижда той сега? 
– Нищо не вижда. Все му е тъмно. 
– Както вечерно време? Както когато е нощ? 
– Да, детето ми. 
– Ами той има ли майка? 
– Може да има. Защо? 
Той се загледа в посоката, където отмина слепият, 

и забрави да отговори. А и аз не го питам повече. Ние, 
големите, вървим, гледаме и не питаме, а ако бихме питали 
като децата, навярно повече бихме мислили и бихме били 
по-други. 

* * * 

Анна скоро идва у нас и изказа съжалението си, че Кирил 
вече не ходи така често у тях и не излиза с нея. Кирил, който 
в това време облепваше с цветни гланцови хартии някакви 
картончета, вдигна главата си и започна бързо, като да е 
виновен за нещо, да казва, че излиза с мене и не му остава 
време. Нека пък Борислав да излиза с нея. Докато говореше 
това, цял поруменя. 

– Нищо, моето момче – каза му тя. – Нищо. Не те 
обвинявам. Но скоро си уших една домашна рокля и много 
исках да видиш дали ми прилича. 

– Ще дойда да я видя с майка – каза той с такъв сериозен 
тон, че аз и Анна се спогледахме, но не се засмяхме, за да не 
го оскърбим. Докато приказвахме, Евгения се бе настанила 
на Анините колене. Кирил дойде да ми покаже това, 
което бе налепил, и седна до мене, като ме питаше кои от 
налепените фигурки са най-хубави. Нуси полека се смъкна 
от коленете на леля си и дойде при нас. Навярно пак би 

почнала да му вика „тани, бате”, но вижда се, че и в нейната 
малка главичка се бяха напластили многото случаи, когато 
даже сълзите Ă не бяха в състояние да го накарат да стане, 
затова тя с пъшкане примъкна един стол, качи се на него и 
оттам се прехвърли на коленете ми. 

Като се настани добре, белите Ă хубави зъбчета се 
разкриха в щастлива усмивка. 

– Чудно наистина колко ревниво е това дете – забеляза 
Анна. 

– Защото е малка. Като порасне, няма да е така. 
– Ах, малка ли? – извика Кирил. – Малка била, а не е 

малка да ми дърпа косата да стана. 
– Но ти си по-големичък, по-умен – каза Анна, – можеш 

да Ă отстъпиш. 
– Но Мина вече е и на мене майка – каза той. 
Беше така мил, така сладък в този момент, че аз се 

наведох и го целунах по косиците. 
– Ти се прав, Кириле – каза леля му, – майката е за 

всички деца. 

* * * 

Понякога е твърде трудно човек да разбере себе си, а 
не по-малко трудно е да разбере другите, особено малките 
човеци, които ние наричаме деца. 

Докато Кирил все повече се приближава към мене, 
разказва ми всичко, което става в училището: какво му казала 
учителката, кого похвалила, на кого показала тетрадката 
като най-чиста и с най-добре написаното домашно, кои 
деца са се сбили или кого са наказали, Стефан става по-
мълчалив и затворен. Кирил вече иска да го изпращам до 
вратата, както бил изпращан един негов другар от майка 
му, и ме целува, когато се връща на обед. Предполагам, че и 
това е видял от някое другарче. А може и да е по собствен 
негов подтик. 
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А Стефан сутрин обикновено застава близко до вратата 
и чака, докато го забележа. Тогава казва „довиждане” и 
тръгва за училище. Веднъж бях изпратила вече Кирил и 
се бях заловила за някаква работа… Като се обърнах към 
вратата, видях, че Стефан още не е тръгнал, и му казах: 
„Ще закъснееш, Стефко.” В същия миг той свали шапка, 
каза „довиждане” и светкавично излезе. Сигурно е тичал 
по улицата… Оттогава винаги гледам към вратата, за да не 
чака и да не закъснява. Често пъти съм си мислила защо 
това дете стои замислено до вратата и чака да го погледна, 
за да ми каже „довиждане” и да тръгне за училище? Къде 
ли дълбоко се крие причината? Дали не е някакво далечно 
наследство, или се крие в дълбочините на неговата душа? 
Какво той мисли? Понякога ми се иска да го прегърна и да 
го попитам, но мисля, че той нищо няма да ми каже. Само 
ще ме изслуша мълчаливо, внимателно, и после, както му 
е навикът, няма нищо да отговори. Единствената врата за 
разговор помежду ни са книгите. Той чете, обича да им 
чета и аз. Често това, което четем, става повод за разговори, 
в които той взема участие. Като че ли тогава вратите на 
неговата душа се разтварят и аз мога да надникна вътре 
в нея, но разбира се, крайно внимателно. Тези разговори 
са приятни и на мен. Понякога му разказвам какво съм 
чела във връзка с това, което четяхме в момента. Но щом 
завършим разговора или пък се налага да го прекъснем, той 
мълчаливо се залавя за своите работи и отново се затваря в 
своя свят. 

Докато Кирил постоянно води другари вкъщи, Стефан 
като че ли няма никакъв другар и никого не довежда. Аз 
се радвам на другарчетата – момиченца и момченца, които 
идват у дома заради Кирил. Той сам ходи у тях на гости и 
често, когато се върне, казва, че майките на другарите му ме 
канели да отида у тях. А когато поканата имаше определен 
ден, той така настояваше, че аз отстъпвах и отивах да се 

запозная с майката на неговите приятели. През време на 
гостуването Кирил се държеше необикновено сериозно за 
годините си. Умееше да говори с възрастните, със старите 
жени. Вървейки из улиците, той крачеше толкова важен, че 
караше някои хора да извръщат глава. Естествено беше и 
ние да поканим майките на другарите му. В такива случаи 
той излизаше по няколко пъти на улицата да види идват 
ли. И като ги забележеше, втурваше се в стаята и викаше: 

– Идват, майко, идват! 
Но все пак за него най-важният гост беше учителката 

му. Той я беше поканил специално и тя бе обещала да 
дойде. Вкъщи все за нея говореше. А в деня, когато тя 
щеше да дойде, сърцето му едва не изхвръкна от радост 
и вълнение. На обед, като никога, не можа да се храни. 
Постоянно се въртеше на стола и татко му трябваше да му 
направи забележка. Тогава казах на Михаил, че ако той е на 
неговото място, надали би хапнал и една хапка от радост. 

– Защо? – попита той, сякаш не знаеше за чаканата 
гостенка. 

– Ами днес ще дойде учителката му на гости! 
– Така ли? – учуди се съвсем нарочно татко му. 
– Да, разбира се – отговорих аз, и леко, незабелязано 

побутнах Михаил да погледне Кирил. Очите му блестяха и 
той цял бе пламнал от вълнение. 

– Е, наистина – каза важно татко му, – учителката му 
да дойде на него на гости не е малко нещо. Това е цяло 
събитие! Ами с какво ще я почерпим, Кириле? 

– Майка направи сладки. 
– Само с това ли? Трябва и с още нещо. 
– Какво друго? – запита той бързо. 
– Можеше да се купи нещо по-специално за случая. 
– Майко, какво? – обърна се той към мене. 
– Не зная, момчето ми. 
В това време влезе Юлия и той веднага се обърна към нея: 
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– Кажи, лельо Юлия, какво да купим, за да почерпим 
учителката ми? 

– Ами ти нали все за топлите страни говориш, да речем, 
ходил си там и си се върнал. Какво ще Ă донесеш? 

– Портокали! – извика Кирил. 
– Виж, че сам се сети – усмихна се широко Юлия. 
– Татко, моля ти се, дай ми пари да отида да купя. 
– Е, чакай да се нахраним. 
– Ами ако дойде? 
– Толкова рано няма да дойде. 
Горкият Кирил, вече за секунда не може да седи 

мирно. Едва станали от трапезата, и той изхвръкна да купи 
портокали от близкия магазин. Върна се зачервен и от врата 
запита: „Дойде ли?” 

След малко той се облече и излезе. Видях го от прозореца 
да отива от единия ъгъл на улицата до другия. Най-после се 
втурна в стаята и извика: „Иде!” 

Този път и татко му почете гостенката ни с присъствието 
си. 

Когато разказах на Анна за гостите на Кирил, тя се 
усмихна и рече: 

– Майка му много обичаше хората. Не оставаше без гости. 
Много бързо се привързваше и сприятеляваше с хората. 

– Ако е приличала на Кирил, трябва да е била много 
мила. 

– Да, добро същество беше, сърдечно, любящо. 
– Бедната, защо ли е трябвало да си отиде толкова рано? 

Колко хубаво би било да е жива и да се радва на дечицата 
си. Стефан може би би бил друг тогава. 

– Не, не се лъжи. Аз мисля, че Стефан не се чувства зле, 
но това е характер. И Мишо беше такъв, пък и досега се 
проявява своеобразно. А колкото се отнася до Ева, сега тя 
е не по-зле, отколкото когато е била тука. Само че там е 
почнала да учи. 

– Тъй ли? Отде знаеш? 
– Така ми пише Светла. 
– Но тя отде знае? 
– Тя има връзка със съществата от невидимия свят. 
– Наистина!? 
– Да. 
– Боже мой, та това е толкова интересно. Вижда ли ги? 
– Вижда ги. 
– И не се страхува? 
– Защо да се страхува, те са същите човеци, само че 

съблекли дрехата си от плът. 
– А с какво са облечени там? 
– Пак с дреха, само че от много по-фина материя. 
– Ти имала ли си случай да ги видиш? 
Анна замълча. И друг път при подобни разговори е 

замълчавала, от което вадя заключение, че не само Светла 
има такива чудни способности. След малко казах: 

– Това същество, Светла, ми е много интересно. Сигурно 
е много красива. 

– Много. Не си ли я виждала на снимки? 
– Не. 
– Мишо има, но ги е скрил. Когато дойда, ще ти донеса 

последната Ă снимка. Но тя теб те познава. 
– Как ме познава? 
– Виждала те е насън. Ева я е довеждала при тебе. 
– Чудно! Пречудно! А Ева отде ме знае? 
Анна се усмихна и рече: 
– Тя много пъти идва тук. 
– Тук? 
– Да, вие сте стари познати с нея. Тя много е доволна 

от теб и ти е благодарна. Там тя за малко време доста 
прогресира. 

В същия момент влезе Михаил. 
– За духове ли говорите? – запита той. – Струва ми се, че 
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по-добре би било да се занимавате само с живите. 
Оттогава Анна не подхвана този разговор, а и аз не смеех 

да питам, разбрала, че на Михаил не му е приятно. Но все 
пак често си мисля за Евелина – дали не е около нас, дали 
ме вижда и в какъв ли свят се намира там. Това, че Кирил 
доста приличал на нея, ми беше интересно, и аз неведнъж 
съм мислила относно неговите прояви. Например той 
всякога мисли, че ако е обещал някому нещо, непременно 
трябва да го изпълни. Понякога, когато го гледам, струва 
ми се, че виждам голям човек, вмъкнат в малко тяло – на 
осемгодишно дете. В душата си искрено желая животът му 
да премине без бури и без облаци. В същия миг в съзнанието 
ми изпъква мисълта за приликата с майка му. О, дано той 
има повече радост и щастие от нея!!! 

А Стефан? Макар че Кирил съм го обикнала с цялото си 
сърце, там, дълбоко в душата си, виждам двете замислени 
очи на Стефан. Той има много по-сложен психически 
живот и у него нещата дават много по-голямо ехо. Той 
няма навика да стои при мене и да ми помага, както Кирил, 
но всякога виждам как очите му просияват, когато отивам 
при него в учебната стая и проявявам интерес към това, 
което той чете или работи. В това отношение той много 
прилича на баща си – иска да отивам при него, а не той да 
идва… В колко сложни нюанси се преплитат характерите на 
възрастните с тези на децата. Често виждам бащата в сина и 
сина в бащата. Каква сложност – мисля си аз – има в хората, 
а оттам и в природата, която ги е създала. 

Михаил обича да отивам в работната му стая и да се 
интересувам от работата му в университета; да се надвесвам 
над главата му, когато решава някакви математически 
проблеми, и така мълчаливо да седя до него, взираща 
се в интересните, неразбираеми за мене формули и 
математически задачи, докато той въздъхне дълбоко и 
оставяйки настрана молива, да ме попита: „Е, разбра ли 

нещо?” Понякога той ми обяснява известни нещо, които 
мисли, че мога да разбера, или разгръща някоя занимателна 
аритметика, току-що излязла от печат. От нея ми дава някои 
задачи, които привидно са съвсем прости, но аз не всякога 
успявам да ги разреша. Тогава той се смее. Но когато му 
давам добри, верни отговори, той приятно се изненадва. 

Веднъж му казах, че съжалявам, че не съм могла да 
продължа образованието си и да завърша университет. 

– Така ли? – запита той и в очите му премина сянка. 
– Да, много. 
– Наистина? 
– Да, вярвам, че ако бях следвала, бих ти била добра 

студентка. 
– На мене? 
– Вероятно. Математиката ми беше любим предмет в 

гимназията. 
– Предполагах, че литературата или педагогиката те 

привличат повече. 
– Да, те ми са приятни, но математиката ми е била по-

интересна, защото кара човека да мисли, да се вдълбочава, 
а това ми е било винаги приятно. 

– Значи ти не мислиш, че математиката е скучна и суха 
наука? 

– Никак! 
– Слава Богу, винаги съм се боял от това. 
– Кое ти е давало повод да мислиш, че бих могла да не 

обичам математиката? 
– Няма никакъв повод. Но като те виждах мълчаливо 

седнала на канапето у моите роднини, гдето обикновено 
имах случай да те виждам, погледът ти беше унесен като че 
ли над присъстващите. Тогава си мислех, че математиката 
и хората, които се занимават с нея, може би са скучни за 
теб. И това ме караше да се боя… да ставам неспокоен. 

– Защо? 
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В очите на Михаил припламваха златисти пламъчета. 
Тогава, хващайки ръцете ми със своите дълги пръсти, ми каза: 

– Наистина Мария, аз никога не съм ти се признавал 
в любов. Много старомодно се оженихме ние. Може би 
твоето сърце е очаквало нежни думи и горещи признания. 

– Не, не съм очаквала това. 
– Нима? 
– Да. 
– Чудно! 
– Защо чудно? Аз не смеех да искам нищо от теб. Защото 

всички приятелки на леля казваха, че за едно сираче като 
мене е твърде много, дето един професор иска да се ожени 
за него. Освен това те намираха, че е крайно време да се 
омъжа. Леля не могла цял живот да ме гледа. И аз разбрах, 
че трябва да я освободя от грижите за мен. 

Видях как ситни капчици пот обнизаха голямото чело 
на Михаил и той ги избърса с кърпата си. Лицето му стана 
отведнъж бледо и той въздъхна дълбоко. 

– Какво ти е? – попитах аз. 
– Нищо, само ми е страшно жал за тебе. 
– Защо? 
– Бедната! Бедната! – повтори той вместо отговор. 
– Но защо да съм „бедната”? 
– Мария, наистина ми е страшно жал за теб – милваше 

той ръката ми. 
– Но, Боже мой, не мога да разбера защо… 
– Защото също така ти би могла да се омъжиш и за друг, 

за да освободиш леля си от грижите. Та това е страшно – да 
свържеш живота си с едно лице, с един човек, защото са те 
уверявали и са ти говорили, че е хубава партия! И ти никога 
ли не помисли, че можеш да бъдеш нещастна и че този 
необичаен и непознат за тебе човек може да има ужасен 
характер и ти цял живот да носиш тежките последствия на 
една необмислена постъпка. 

– Не, аз изобщо нищо не мислех. Защото предполагах, 
че както на мене говореха, така навярно са говорили и на 
теб за мене. И най-вече предполагах, че ти търсиш съпруга, 
която да замести гувернантката на децата. А това, че щях да 
имам приятели, другари, ме радваше. 

В това време дойде Анна и аз не можах да кажа на 
Михаил, че от някаква безкрайна дълбочина на моята 
същност е идвало нашето запознаване и че времето до 
брака ни не беше достатъчно, за да мога да осъзная това, а и 
неговият вид ме е смущавал, за да мога да го изявя. 

Вечерта Михаил работи до късно и аз бях заспала, когато 
се е прибрал в леглото. 

* * * 

Евгения си попари крачето с вряло мляко и вниманието 
ми беше всецяло заето с нея. Изгореното я болеше много и 
тя не ми позволяваше да се отделя от нея. Но въпреки това, 
в известни промеждутъци, в мен отекваше някаква глуха 
болка, сякаш идваща от Михаил. Страдаше ли за нещо? 

Когато най-после болката на Нуси попремина и тя почна 
да се занимава с куклите си, да се смее на смешките, които 
Юлия Ă правеше, усетих как в мен се промъкна някаква 
сянка, която навлезе в сърцето ми и го притисна до болка. 
Като проследих отде идва, отново усетих, че е от Михаил. И 
в съзнанието ми той изпъкна с бледо лице и с мъка в очите, 
които неосъзнато бях забелязала. Веднага отидох в работната 
му стая. Той не беше там, но обстановката и наситеният 
сякаш с него въздух ми подействаха облекчително. Седнах 
пред масата му и се зачетох в отворената върху нея книга 
из областта на минералогията. Леко потрепнах, когато чух 
тихият му глас да казва: 

– А, тука ли си? 
– Да. Много се забави… 
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– Защо, трябвах ли ти? 
– Да – отвърнах аз и като станах, обгърнах шията му. 

Той хвана ръцете ми и нежно ги откопча, после ги стисна в 
своите. В очите му гореше някаква мъка. 

– Какво ти е, Михаил, от известно време чувствам, че 
става нещо с теб. 

– Чувстваш ли? – помъчи се да се усмихне той. 
– Да. Особено днес, когато престанах да се безпокоя за 

крачето на Нуси. 
Очите му ме гледаха – хубави, синкаво-сиви, но тъмни от 

хвърлената върху тях мъка. Прегърна ме, но в следния миг 
ме отстрани от себе си. От тази бърза прегръдка в душата 
ми се преля сякаш повече тъга, която се събра като облак в 
гърдите ми, и след миг от очите ми неволно бликнаха  сълзи. 

– Мария, защо? – трепна той. 
– Не мога, не мога повече – хлипах аз. 
– Какво не можеш – попита пребледнял Михаил. 
– Не мога да понасям, когато на теб ти е мъчно. 
Ръцете му ме прегърнаха и ме притиснаха до себе си. 

Устните му целуваха разплаканите ми очи. 
– Бедната! Бедната! – шепнеше той. 
– Не съм бедна! – казах аз. 
– Наистина ли? 
– Разбира се. Как можеш да ме съжаляваш, когато няма 

за какво? 
– Мария, Мария, нима можеш да си помислиш, че аз 

щях да свържа живота си с теб, ако не те обичах? 
– Не говори за това – затиснах с дланта си устните му аз. 
– Защо? – учуди се той, като отстрани ръката. 
– Анна казва, че за обичта никога не трябвало да се 

говори. Тя си живеела, но не трябвало да се говори за нея. 
Обичта се познавала не по думите, а по живота и постъпките. 
И това е много право, защото Анна казва, че любовта не 
думите, а животът я доказва. 

– Мария, какво дете си ти. Наистина ли Анна толкова 
много ти влияе? 

– Не, но тя ми говори неща, които много ми харесват. 
– Само гледай да не станеш суеверна, защото ми се 

струва, че си твърде склонна към това. 
– Нима не ти харесва това, което казва Анна? Би ли 

пред почел да ти говоря думи хубави, а без съдържание? Или 
са мият ми живот с моите постъпки да ти говорят за обич  та 
ми? 

– Предпочитам и едното, и другото – засмя се той. 
– Добре, какво искаш да ти кажа? 
В същия момент влезе Кирил и рече, че превръзката на 

Нусиния крак се е развързала. 
– Ах, тази малка хитруша – казах аз, – навярно се е 

извадило крайчето на марлята, което бях затъкнала, и това 
за нея е вече развързан крак. 

Тримата отидохме при нея. Беше така, както си бях 
помислила, но тъй като Михаил беше в добро настроение, 
той се зае да превърже по-добре крачето. 

* * * 

Въпросът бе дали децата да отидат сами в чифлика, 
или да отида и аз с тях, тъй като Михаил е още зает в 
университета. Той е мил и оставя на мен да реша, но виждах 
в него някаква особена усмивка, която ми говореше, че 
предпочита да остана с него. 

Днес дойде управителят на чифлика и аз попитах 
Стефан и Кирил искат ли да тръгнат сами с него, тъй като 
Нуси, естествено, щеше да остане с мен. Кирил каза, че 
никак не бърза. Щом Евгения остава, и той ще остане. От 
само себе си се разбира, че и Стефан няма да отиде. Михаил 
ни гледаше и се усмихваше. Когато вече бяхме сами и го 
запитах защо така се е усмихвал, той отговори, че на себе 
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си се е усмихвал. 
– Защо? – запитах го аз. 
– Мислех си какво означават хората един за друг. Един 

човек понякога е цяла съдба за някого. 
– Как така? 
– Много просто. Докато те слушах как говориш с децата 

за отиването ни в чифлика, мислех си как бих постъпил, 
преди ти да бе станала спътница в живота ми. Просто 
бих изпратил децата с управителя, без да вземам тяхното 
мнение. 

– Но ако на децата им е мъчно там сами? 
– Тогава защо не отидеш и ти с тях? 
– Защото ми се струва, че на теб ще ти бъде мъчно да 

останеш тука сам. 
– Ето, виждаш ли, ти ме научи да мисля за другите, а не 

само за себе си. 
– Но естествено е да мисля и за тебе, и за децата. 
– Естествено – засмя се той, – за тебе е естествено, скъпа 

моя. Но аз познавам хора, които никога не се съобразяваха 
не само с моята неизказана мисъл или желание, но дори и 
когато гласно съм казвал това, което искам. А и самият аз 
бях същият. Но ти оказваш на мене странно влияние. 

– Аз? 
– Да. И аз сам не го съзнавах, или поне не го виждах 

ясно, но скоро при един случай съвсем добре го разбрах. Бях 
се спрял да чакам трамвая, четейки вестника си. И както 
четях, чух иззад едно дъсчено табло, от тези, на които лепят 
картините от кинотеатрите, да говорят високо и весело 
млади хора. Отначало не обърнах внимание, но когато чух 
често да споменават „професора”, а след това и моето име, 
ослушах се. Обикновено в такива случаи човек чува да се 
говорят за него отрицателни неща, но в този случай беше 
добро. Впрочем това се отнася и за тебе, а не само за мен. 

– Защо? 

– Ще ти кажа. Те говореха за предстоящите изпити и 
се чудеха на какво се дължала промяната на професора, т.е. 
на мене, тази година. Единият от тях казваше: „Сега ще се 
явявам, братчета, за трети път. Само като си помисля за 
това, косата ми се изправяше от ужас. Ако и този път не 
мога да издържа изпита, казвах си аз, ще си тегля куршума. 
Не мога да карам повече клетата ми майка да ме издържа. 

– Ех, пък и ти, за един изпит – казваше друг. 
– Какво за един изпит – та това е цялото ми бъдеще. 

Майка ми не може повече да работи чуждо и да ме издържа. 
Моли ме да уча. А какво, вие знаете колко съм учил. Но 
като се явя на изпит, като гледам как излизат един по 
един бледи като мъртъвци скъсаните, аз влизах ни жив, ни 
умрял. А освен това, като ме погледне със студения си леден 
поглед, смразявах се. Особено ме измъчваха тънките му 
дълги пръсти, които сякаш се увиваха около шията ми и ме 
душеха. Казвам ви, буквално ме душеха и глас не можеше 
да излезе от гърлото ми. А от мозъка ми изчезваше всичко. 

– Много си бил страхлив – проговори друг глас. 
– Така казваш, братко, защото си първа година и го 

виждаш такъв, какъвто е сега, но я попитай другите… 
– Верно, верно – чух хубав плътен глас, – ето Иван, най-

добрият от студентите, и него едва не го скъса. Но сега не 
може да се отрече, че е друг. 

– На кои богове да принеса жертва – заговори пак 
този, който ще се явява за трети път, – не зная. Но все пак, 
рекох си, има Бог, като го видях така човечен и разбран. 
Даже ми се усмихна, като рече: „Е, сега сигурно добре си се 
подготвил…” Едва не си глътнах езика от радост. Представи 
си, помни ме! И пак си рекох: Има Господ! 

– Все пак за добро е било – засмя се някой, – станал си 
набожен. 

– И ти да си на моето място, и ти ще станеш.
После Михаил продължи: 
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– Някой каза нещо, което не чух, и всички се засмяха 
буйно, весело. Стоейки зад дъсчената стена и пропускайки 
трамваите, отначало се огорчих, загдето ме представяха 
за такъв звяр, който яде живи студентите си. Но после се 
замислих дълбоко и исках да видя какъв съм бил по-рано. И 
ако съм бил такъв, защо е било така… И пред вътрешния ми 
взор се занизаха картини от живота ми. Не искам да осъждам 
Ева, защото виновен може би бях аз, но се виждах сам в 
работната си стая, сам навсякъде. А аз я обичах и исках един 
лъч от нейното сърце да огрява и мене… Това е прашинката 
обич, за която ние винаги копнеем и без която се чувстваме 
странно нещастни, ако и да притежаваме целия свят. Пак 
казвам, твърде е възможно аз да съм бил виновен, но спрял 
се така с вестника в ръце, отново надниквах в миналото 
си и се виждах в работната си стая, надвесен над книгите 
върху масата, чуващ веселия смях отвън на нейните гости. 
Тя обичаше хората и гости Ă идваха често. Това ме караше 
да мисля, че шестте дни от седмицата бяха нейни приемни 
дни. Защото веднъж, като Ă изказах учудването си, че 
толкова често идват гости, тя ме погледна смаяно и каза, 
че идвали само в приемните Ă дни. Оттогава нищо вече не Ă 
казах, но станах чужденец в дома си. Колко съм страдал от 
това, един Бог знае, но твърде е възможно и тя да е страдала. 
Отначало искаше да ме въведе в този поток от хора, искаше 
да бъда с нея, когато идваха гости, но моето присъствие 
създаваше лоша атмосфера за техните разговори. Чувствах 
се излишен и отивах в работната си стая. Там се тръшвах 
на стола, а мъката, загнездила се в гърдите ми, смучеше 
силите ми, живота ми. После молех Евелина да не ме кани 
вече. Изглежда и тя бе решила същото, защото виждаше, 
че присъствието ми явно разваля доброто настроение на 
гостите. Всички навярно мислеха, че съм много скучен и че 
в моята математическа глава има само формули и надали 
зная да говоря за друго, освен за математика. Оттогава Ева 

ме извиняваше с голямата ми заетост. С всеки изминат ден 
аз ставах все по-затворен в себе си. Останала ми бе само 
науката, математиката, която винаги съм обичал… 

Ева обичаше и много да пътува. Всякога имаше къде 
да отиде. Аз съм се учудвал колко много роднини имаше, 
които все я обичали, канели я и на които тя не можеше да 
откаже, за да не ги огорчи. Естествено, със себе си водеше 
и децата с гувернантката. Тя ги обичаше своеобразно, но 
много силно. От тях не можеше да се отдалечава, в смисъл 
– да не ги вижда. Понеже беше твърде много заета с гости и 
разговори, не Ă оставаше много време да се занимава с тях. 
Но тя мислеше, че като изпълнява всяко тяхно желание, е 
изпълнила майчинския си дълг и е изразила безграничната 
си любов към тях. Поне така аз виждах нещата. 

Хрумванията Ă да пътува бяха толкова спонтанни, че 
не я смущаваха нито времето, нито това, че домът Ă остава 
без домакинята твърде често. Още в началото на юни тя 
отиваше с децата на море. Като се върнеше оттам, отиваше 
с приятелки в чифлика и аз оставах пак сам. През това 
време съм ставал още по-мрачен и чужд на целия свят. А в 
този свят са били студентите, полагащи при мене изпити… 
Затова, когато стоях там с вестника в ръце, изтръпнах. 
Видях как един човек може да бъде съдба не само за друг 
човек, но и за много други… 

Докато слушах Михаил, в душата ми се събираше жал 
за него и от клепките ми се отрониха няколко сълзи. Като 
се обърна той от прозореца, през който гледаше унесено, 
изненадано ме попита: 

– Защо? 
– Не зная – поисках да се усмихна през сълзи, стана ми 

мъчно за теб. 
– Е, сега аз станах „бедният” – каза той. – Почна да ме 

съжаляваш. 
– Не, но така, без да искам – заекнах аз. 
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– Значи така, без да искаш… Теб не ти е жал за мене, но 
така сълзите ти сами си капят от очите. Пък аз помислих, 
че наистина си се натъжила за мене. 

Погледнах го учудена, но той избухна във весел смях. 
Разбрах, че се шегува. 

– Тия очи – каза отново замислено той, хванал с две ръце 
главата ми, – колко скъпи са за мен с тези бързо бликнали 
от тях сълзи… 

* * * 

Въпреки че ваканцията на учениците е към края си, 
листите на тетрадката ми стоят празни. Нищо не съм писала 
в тях. Михаил настоява да отидем някъде само двамата. Това 
лято той е станал като дете и изисква все моето присъствие. 
Учудвам се как един голям човек може да стане като дете. 
Идват ми наум думите на Анна, която казва, че жената е 
майка не само на децата си, но най-често и на мъжа си. И 
наистина, Михаил проявява нещо младежко, дори детинско, 
бих казала. Гали се в мен заедно със заливащата се от смях 
Евгения. Двете момчета се поотпуснаха и не се боят така 
много от него. На окосената ливада Михаил се бори не само 
с тях, но и с другите деца от чифлика. Малките налитат, 
събарят го на земята, и аз неведнъж със сърце, изтръпнало 
от страх, виках: 

– Михаил, внимавай, ще смачкаш някое дете. 
Когато завършваше борбата, той идваше при мен, 

цял зачервен, издебваше някой момент, когато децата са 
увлечени в спора кой му бил хванал крака и как го съборили, 
целуваше ме набързо, казвайки ми: 

– Защо се боиш, аз внимавам за всички. 
– Внимаваш, но деца са. Пък и ти си се изпотил, да не 

настинеш? 
– Нищо ми няма. Сега ще играем с Нуси като акробати. 

– Недей, моля те, не мога да гледам – виквах аз. 
– Защо? 
– Страх ме е. 
– Нуси, теб страх ли те е – питаше той малката. 
– Не! – викваше смело тя и протягаше към него ръце 

да я вземе. Тогава той я издигаше с една ръка във въздуха, 
като през това време се чуваше нейното звънливо гласче, 
а моето сърце трепереше той да не изпусне детето, защото 
го държеше, седнало на дланта му. После продължаваха 
разни други номера и когато Михаил виждаше, че сериозно 
се страхувам за детето, той идваше с малката при мен и 
казваше: 

– Ела, Нуси, ще утешим мама. 
Идваха, галеха се и двамата и се успокояваха, когато 

виждаха да се усмихвам. 
Всички казваха, че не са виждали Михаил никога 

толкова весел. Дядо Никола казваше за него, че се е обърнал 
на момче. Това много ласкаеше Михаил. Често ходим на 
реката и се къпем в малките естествени басейнчета. Ходим 
в планината на близки и по-далечни екскурзии. Но все 
пак той настояваше да отидем някъде за известно време 
само двамата. Най-после и той имал право да има, макар 
и за малко, моето внимание само за себе си. Аз гледах 
учудена бликащите му от светлина очи и обгорените му, но 
освежени страни. Наистина, както казва дядо Никола, той 
се е преобърнал на младеж. 

* * * 

Бяхме във Варна. Там бяха Анна с децата и по-голямата 
им сестра Фанка със семейството си. Може и техните чести 
покани да бяха една от причините да отидем там. 

Пътуването с Михаил ми донесе много радости. Чувствах 
се наистина като ученичка във ваканция. Откакто се помнех 
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след излизането ми от село, не бях имала такива хубави 
дни. Нямаше я леля, която на всяка стъпка да ми казва кое 
е хубаво и кое не е, за да не го правя. Също бях освободена 
и от грижата за децата и на мен ми се струваше, че ние с 
Михаил се връщаме в някаква странна наша младост, която 
изживяваме свободно и красиво. Веднъж му казах, че имам 
чувството, че и друг път сме били заедно. Той се засмя 
весело и каза: 

– Да, да, през цялата вечност сме били заедно, а сигурно 
и през останалата ще сме пак заедно, защото аз нямам 
намерение да те оставям на друг. 

– Ти се смееш, но аз ти говоря сериозно. 
– А ти мислиш, че аз ти говоря на шега ли? Само да се 

опита да се доближи някой до тебе… 
Очите му искряха, на устните му се появяваше игрива 

усмивка. 
– Ах, Боже мой, не искаш да ме разбереш. Знаеш ли 

колко е странно чувството, както това например: пътуваме 
и като че ли иззад гърба ми идва нещо, което аз вече съм 
преживяла с тебе и то се слива с настоящето, но така, че 
аз ясно чувствам, че не само сега, но и кой знае още кога 
сме били пак някога заедно. Кажи ми, моля ти се, нали ме 
разбираш? 

– И да не го разбирам, мила, радвам се. 
Повече не споделях това свое чувство с него, защото 

ми се струваше, че той не му отдава нужното сериозно 
внимание и винаги се шегува. 

Във Варна бях ходила с леля много отдавна и имах смътна 
представа за този град. Може би защото бях с Михаил и той 
беше много мил и внимателен към мене, градът ми се стори 
много хубав. Направи ми впечатление и чистотата му. Дори 
ми се стори, че е по-чист от София с хубавите си павирани 
широки улици. 

Посрещнаха ни Анна и децата заедно с другата сестра на 

Михаил със семейството Ă. Всички бяха много внимателни, 
много любезни и аз се радвах на всички от сърце. Михаил 
предлагаше да обиколим и някои други градове, но сестрите 
му, особено по-голямата, настояваше да останем през 
всичкото време там, тъй като отдавна не го била виждала. 
Тя проявяваше към Михаил повече майчинско чувство, 
отколкото сестринско, и това ми харесваше много. Само 
забелязах, че тя много се различава от Анна. Докато Анна 
ме приема свободно, голямата Ă сестра, може би без да 
иска, някак подчертаваше, че аз съм снаха, и преценяваше 
всяка моя дума и постъпка. Самата Анна забеляза това и 
ме помоли да не го вземам присърце, като каза, че Михаил 
бил любимец на сестра Ă и затова тя искала да види дали аз 
съм достойна за него. Усмихнах се и казах, че това е нейно 
право. 

– Но ще видиш – продължи Анна, – че тя е много добра. 
С всички хора отначало тя винаги е такава. Мъчно ги пуска 
в себе си, но когато ги пусне, те винаги имат нейното 
приятелство. 

Михаил през всичкото време беше в добро настроение 
и постоянно се закачаше и шегуваше с голямата си сестра. 
Тя го мъмреше, гледаше го строго, но винаги единият край 
на устната Ă беше повдигнат в усмивка и се разбираше, че 
шегите му са Ă приятни. 

– Чудно – казваше Анна, – никога досега в живота си 
не съм виждала Мишо такъв. Просто да не повярваш, че 
е строгият, вечно затворен в себе си, сериозен професор. 
Сестра ми е готова да те приеме завинаги в душата си, 
защото си могла да го преобразиш. 

– Как съм го преобразила, той е носил тази 
жизнерадостност в себе си, но досега не я е изявявал. 

– Имаш право, точно така беше. Не е имал възможност 
да изяви тази страна от природата си. И сега, като го 
виждаме толкова весел, всички се радваме. 
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Останаха няколко дни до тръгването ни и ние се 
колебаехме откъде да минем. Михаил много настояваше да 
отидем с параход до Бургас и оттам –с влака до София. Но 
съвсем неочаквано получихме телеграма от Юлия: „Кирил 
си счупи крака, веднага елате.” 

Това попари като слана всички ни. Веселото настроение 
изчезна. Дори Фанка, голямата сестра на Михаил, каза, че 
тя, като гледала Михаил така необикновено весел, сърцето 
Ă се свило, защото се знаело, че голямата радост носи след 
себе си някаква скръб. 

– Глупости – избухна изведнъж Михаил така, както 
никога не го бях виждала да избухва, – глупости. Тоя глупчо 
сега намери да си счупи крака. Като си отидем, най-напред 
трябва да го набия, и тогава да викам лекар. 

– Защо говориш така? – намеси се Анна. – Бедният 
сладък Кирил! Грехота е да говориш така! 

– Грехота, грехота! – продължаваше едва сдържащ се 
Михаил. – Грехота! Винаги е било така! Аз никога от тях не 
съм могъл да имам пълна радост. 

– Та те са твои деца! – каза Фанка. 
– Какво, като са мои деца? Аз не съм ли човек? 
– Никак не мога да разбера защо се дразниш – заговорих 

меко аз, – може случаят да не е много опасен и Юлия, като 
не разбира, да е телеграфирала така. Ще си отидем, детето 
ще се излекува. Пък и без това нали щяхме да си ходим? 
Това пътуване, което сега не можахме да направим, ще го 
направим после. Нищо не е изгубено. Защо да изпитваме 
всичките радости наведнъж? Има време. 

– Има време за тебе, защото си млада, но за мене… 
Тези му думи ме смаяха и един миг го гледах с неподвижно 

отправени към него очи. И стана нещо страшно. Като че 
ли някаква врата се отвори и на прага застана Михаил, но 
съвсем друг. Очите му ме гледаха пронизващо жестоки. 
Потреперих, защото имах чувството, че не за първи път го 

виждам така. Взрях се в него. Вкамених се. Одеждите му 
бяха царски… при нозете му бяха труповете на две деца… 
Облъхна ме хлад. Виждах как Михаил се отдалечава някъде 
много, много далече от мене. Само една много тънка нишка 
ни свързваше. Изведнъж в мене се появи желание да скъсам 
тази нишка. „Какъв смисъл има – казваше нещо в мене, – 
щом той е бил такъв жесток човек…” 

– Мария! – извика Михаил – Мария! Какво ти е? 
Прощавай, аз съм луд. Звяр съм, Мария, знаеш ли, звяр съм. 
Не съм човек. 

Повдигнах главата си и го погледнах – беше съвсем 
блед. 

– Защо си такъв? – прошепнах аз. 
– Защото безумно те обичам – отвърна той. 
Огледах се. Двете сестри ги нямаше. Кога са излезли, не 

съм ги усетила. След малко Анна влезе с чаша вода. 
– Мина ли  Ă ? – запита тя. 
– Какво? На кого да мине? – учудих се аз. 
– Михаил мислеше, че ти е станало лошо. 
– Не – казах аз, – нищо ми няма. 
Михаил ме бе сложил да седна и държеше ръцете ми в 

своите. 
– Трябва да се приготвим и веднага да тръгнем – казах аз. 
– Да, аз вече наредих за кола. След двадесет минути ще 

тръгнем. С влака ще бъде много бавно. 
– Кога си я поръчал? 
– Още щом получих телеграмата. 
Обгърнах шията му и го целунах. 
В чифлика заварихме Кирил в безсъзнание. Припаднал 

от страх. Повиканата лекарка направила всичко, което Ă е 
било възможно, но той не е могъл да се върне в съзнание. 

С колата, с която бяхме отишли, веднага го преместихме 
в болницата. Когато дойде в съзнание, първите му думи 
бяха: 
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– Майко, тука ли си? 
– Да, момчето ми – отвърнах аз, държейки ръчичката му. 
Той си отвори очите, гледаше ме, отначало като че не 

виждаше, и после ме запита: 
– Защо плачеш? 
– Не говорете сега с него – ми каза влезлият в момента 

лекар, – по-добре е да спи. 
Кирил направи усилие да погледне към посоката, 

отдето идваше гласът на лекаря, но изведнъж лицето му се 
изкриви от болка. Лекарят се наведе над него, хвана ръката 
му, видя пулса му и ми каза да бъда спокойна. Добре е вече. 
Когато той си излезе, казах тихичко на Кирил да се опита 
да заспи, че така по-лесно ще оздравее. Усетих пръстенцата 
му как стиснаха моите и той притвори очи. 

Доста тревожни дни прекарахме с Михаил и Анна. 
Крачето на Кирил беше гипсирано, но той доста време се 
чувстваше зле от падането. Когато стана по-добре, той ме 
запита дали татко му му се сърди. 

– Защо да ти се сърди? – погалих го по главата аз. – На 
него му е мъчно за тебе, че те боли. 

– Пък мене ме беше страх да не се сърди. 
– Ако чуе това татко ти, ще се огорчи много. Той много 

те обича. 
Наистина Михаил много пъти се упрекна, загдето 

оставихме децата сами. 
– Чудно – казваше ми той, – как у човека има нещо, 

което иска да владее. Аз видях това в себе си. Това е звярът 
у човека. 

– Защо говориш така? – опитвах се да го отклоня от 
този измъчващ го въпрос. 

– Говоря, защото е така. Понякога човек се мисли за 
благороден, но трябва да се случи нещо, да се създадат 
необходимите условия, за да изскочи отвътре ненаситният 
егоизъм и страшната жестокост, които не са нищо друго, 

освен звярът. И знаеш ли тогава кое ме опомни? 
– Кое? 
– Когато ти се бе изправила и ме гледаше, очите ти бяха 

изпълнени с нещо особено – с изненада и ужас. В един миг 
ми се стори, че ти ще си обърнеш главата и ще ме напуснеш 
завинаги. В този миг ти изглеждаше така далечна, очите ти 
сякаш бяха престанали да ме виждат и аз си помислих, че 
ти стана лошо. 

– Всеки човек може да се прояви такъв – казах аз, – но 
ето, Анна казва, че затова Бог е създал времето, в което 
може да се коригира и усъвършенства човек. 

– Но ти не си промени чувството към мене, като ме видя 
такъв, нали? 

– О, не. А и ти каза, че си бил такъв от обич. 
– Верно, от вълча обич. Но право да ти кажа, тогава 

страшно се ядосах, задето ми се развали планът за 
пътуването по море с тебе. 

– Та ние няма да умрем днес, утре ще имаме пак случая 
да пътуваме. 

– Права си, драга моя, и аз го разбирам сега, но тогава… 
Тогава видях какъв страшен егоист съм. 

– По-добре е да забравим този случай. 
– Това зависи от тебе – да направиш да го забравя. 
– Кажи как да го направя. 
– Като ме обичаш. 
Засмях се от сърце. 
– Едно искам от тебе – заговори отново той, като ми 

хвана двете ръце, – само едно, да ме обичаш! 
– Та това, което искаш, не е отсега, а от незнайни 

времена. 
– Истина ли? 
– А мислиш, че те лъжа ли? 
– Но кажи ми „наистина”! 
– Наистина! 
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– Тогава приготви се, че онова дете сигурно ще се 
натъжи, ако закъснеем. 

Отнасяше се за Кирил, който казваше коя майка най-
рано влизала и колко минути, след като са пуснали да 
влизат, сме отишли ние. Най-често в болницата ходихме 
аз и Анна или аз и Стефан. Евгения оставяхме на Юлия, 
която си беше изплакала очите за Кирил. Не помня колко 
пъти ми разказваше как по сто пъти им поръчвала да се 
не качват на онзи орех, защото клоните му били крехки, 
но лудите момчета слушат ли? Ако бил той умрял, и тя 
щяла да се хвърли във вира и да се удави. Бедната Юлия, 
не беше виновна тя, ама се считаше някак си отговорна за 
случилото се. Когато я заведох веднъж да го види, върна се с 
подути от плач очи. Тогава аз трябваше да я уверявам, че тя 
в нищо не е виновна, че така е трябвало да се случи. Точно 
в това време дойде Анна, която ми помогна в утешението. 
Тя каза, че всичко е за добро и че това може би е било най-
малкото зло. Може би това е станало, за да ни попречи ние 
с Михаил да плуваме по море, защото можело да излезе 
буря… и всичко става… могло е ние и двамата да погинем. 
Бедната Юлия ни гледаше с разплаканите си очи и сълзите 
по бузата Ă засъхнаха. 

– Ние не трябва да знаем повече от Бога – каза Анна, 
– никога не знаем кое за какво става. Трябва да приемаме 
винаги, че Той ни обича най-много и че допуснатото от 
Него страдание е за наше добро. 

– То е така – съгласи се Юлия. 
– Така е, но плачеш. 
– Не мога да се стърпя. Като го видях така опънат на 

кревата в болницата, на сърцето ми премаля. Помня как 
като сърне подскачаше в чифлика и току все нещо ме пита 
или се закача. 

– Пак ще оздравее – казах аз. 
– Ех, това ми е утешението. 

* * * 

Както аз, така и всички сме учудени, че Кирил има 
много посетители в болницата. От това разбрах колко 
дълбоки корени е пуснал в сърцата на своите другарчета. Из 
улицата, когато се случи да излизам, момиченца, момченца 
ме спират и питат: 

– Госпожо Михайлова, как е Кирилчо? 
– По-добре е – отговарям аз. 
– Поздравете го от мене. 
– Да, непременно ще го поздравя. Как се казваш? 
– Здравка. 
И така, аз трябва да запомням много и различни имена 

и да го поздравявам от тях. 
В болницата го посещават не само другарчетата му, но и 

някои от техните майки. 
– Много мило дете е вашият Кирил – казват ми те, – 

толкова е обичлив, че рекох, чакай да го посетя, да видя как 
е. Колко мил е бивал, когато ни е идвал на гости.

Отначало Кирил беше в малка стая с няколко легла, но 
като се подобри състоянието му, преместиха го в голяма стая 
с много легла, на което лежат деца от различни възрасти. 
През две легла от това на Кирил лежи момче –може би вече 
на 12 години. Слабичко и много деликатно. Челото му е бяло 
и много красиво. Очите му изразяват странна тъга и именно 
тази тъга в тези млади очи ми направи впечатление. Анна 
ми каза, че този младеж е син на една приятелка на Ева. 

През тази седмица се случиха неща, които ми създадоха 
много и от различен род мъки и тревоги. Преди няколко 
дни отидохме със Стефан в болницата при Кирил. Бяхме 
малко закъснели, защото Нуси е настинала и се забавих с 
нея. Когато влязохме в стаята, видях жена в много изискан 
тоалет, силно гримирана, седнала на леглото на Кирил. 



120 121

– Ах, ето и майка! – извика той, като ни видя. И понеже 
много обича Нуси и знаеше, че е болничка, веднага запита за 
нея. Казах му, че е по-добре, и поздравих непознатата жена. 

– Ах, вие сте значи втората жена на г-н професора – 
заговори ми тя. 

– Да – кимнах с глава аз, неприятно засегната от тона Ă. 
– Много ми е приятно да се запознаем – протегна ми тя 

ръката си. 
Аз се ръкувах и сложих донесените неща на Кириловата 

масичка. 
– Аз, знаете, бях приятелка на покойната майка на децата 

– продължи тя. – На милата Ева. Каква душа беше, какво 
сърце! Не се срещат често такива хора като нея. Весела, 
приказлива – злато човек. Много съм плакала за нея. 

– Майко! – извика хубавото бледо момче с тъжните очи. 
– Майко, ела при мене. 

– Сега, сега миличък, сега ще дойда. Но ти научи ли, че 
този малък сладунчо Кирил е на леля ти Ева дете? Виж ти, 
пък и аз не можах да го позная отпърво. Много е пораснал и 
се е променил. Пък и години минаха. Нали вече има близо 
четири, откакто почина Ева? – обърна се тя към мене. 

– Може би толкова – отвърнах аз. 
– Да, и затова не можах да го позная. А този Стефанчо 

ли е? Боже, колко е пораснал! Ела, Стефанчо, да те видя. Ти 
не ме ли помниш? 

– Не – отговори Стефан, като се приближи само на една 
крачка. 

– Как? Не ме ли помниш? Ами не помниш ли, когато 
ловяхме раци с майка ти горе по реката над чифлика ви? 
Майка ти тогава беше с нова рокля и като се подхлъзна, ако 
не бях аз, цяла щеше да се окъпе. Пък ти цапаше из водата 
и ровеше под камъните. И когато те щипна един рак, не 
помниш ли? 

– Майко – извика отново синът Ă, по лицето на когото 
се бе изписала скръб. 

– Сега, скъпият ми, сега! Ти си хапни от портокалите, 
аз ей сега ще дойда при тебе. Пък и нали съм тук, през два 
кревата само. 

Понеже тя говореше високо, обърна внимание на 
мнозина и аз виждах как те се вслушваха в това, което 
говори. 

– Спомни ли си, моето момче? – обърна се тя пак към 
Стефан. – Има си хас да си забравил. Та ти не беше толкова 
малък. Не помниш ли как майка ти изпищя и се подхлъзна, 
а аз пуснах камъка, който бях повдигнала, за да видя дали 
има раци под него, и я хванах с две ръце, и точно тогава те 
щипна ракът. Спомняш си, нали? 

– Да – каза късо Стефан. 
– Ето, видя ли, момчето ми. Аз тогава много често ви 

идвах на гости. Ами бате ти Милко не го ли помниш, ей го 
там, и той като Кирил си счупи крака. В това време мина 
една сестра и Ă каза да стане от леглото на Кирил. 

– Ах, пардон, извинявайте – стана тя от леглото. – 
Кирилчо, нещо обидих ли те? – обърна се тя към него. 

Той само поклати отрицателно глава. 
– Ах, где е милата ви майчица сега, да ви види колко 

сте пораснали – каза разнежено тя. – Госпожо Михайлова 
– обърна се тя със затрогваща усмивка към мен, – вие не 
се сърдите, загдето говорим с децата за добрата им майка, 
нали? 

– Никак – казах аз, – те знаят, че аз не съм ги родила. 
– Ах, точно така. Тя беше великолепна жена и трябва да 

почитат паметта Ă. 
Почувствах, че ми става крайно неловко. С Анна бяхме 

говорили много за Ева и никога не съм чувствала каквато 
и да е неловкост. Било ми е приятно да разговарям за нея. 
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Но тази жена не извисяваше образа на Ева в моите очи, а 
обратното, като че ли го принизяваше и хвърляше нещо 
нехубаво върху паметта на починалата. Тя седна на един 
стол така, че да е малко по-близко до сина си, но да може 
да продължи и разговора си с мене. 

Друг път целувах Кирил, когато влизах при него, милвах 
главицата му, а сега стоях като закована и не смеех да 
помръдна. 

Виждах по отсрещните кревати майките, прегърнали 
болните си деца – те милваха косиците им, целуваха ги, и 
ми се струваше, че всички ме гледат сега с по-други очи. 
Мислех, че притискаха дечицата си по-близко до себе си, 
сякаш искаха да ги спасят от съдбата да имат мащеха като 
Кирил. 

– Ах, пиленцето ми, обърна се жената отново към Стефан, 
– ела да те помилвам, че тя, горката ти майчица, толкова 
много те обичаше. Обсипваше ви с целувки и милувки. 

Но Стефан се отдръпна и клекна зад стола Ă. 
– Златна душица беше Ева – обърна се тя към мене 

след известно мълчание. – Щедра беше до немай къде. От 
децата не се отделяше. Ама на, знаела ли е, че ще ги остави 
толкова малки? Свикнаха ли вече с вас? Бедната, ангел 
беше, същински ангел. Какво ще правят, та да не свикнат 
– заключи тя самата, тъй като аз мълчах. – Само жалко, че 
си отиде толкова рано от Земята – продължи тя. – Пък и с 
Кирилчо как се е случило това нещастие?! 

– Майко! – извика синът Ă и гласът му трепереше. – Ако 
онази златна душица е била като тебе, по-хубаво, че си е 
отишла от Земята. 

– Ах, Милко! Какво ти става? Боже, где е сестрата? Това 
е нервна криза! 

В цялата стая се възцари необикновена тишина. 
– Престани, за Бога – продължи бледо като платно 

момчето, а устните му бяха станали съвсем сини, – престани, 

защото ще ме накараш да полудея. 
– Ах, момчето ми – поиска тя да стане и пристъпи към 

него, но в същия момент се препъна и заедно със стола падна 
на земята. Поиска да стане, но не можеше. Столът като че 
ли беше залепен за нея и не се отделяше. Аз веднага скочих 
да Ă помогна и тогава видях, че столът бе вързан отзад с 
връв за широкия колан на роклята Ă. Кой ли бе направил 
това? Като светкавица ми мина през ума за Стефан. Него го 
нямаше никакъв. 

Избухна смях волен, свободен от децата и сподавен 
от възрастните. С още една жена отвързахме колана, 
освободихме жената от стола и Ă помогнахме да стане. 

– Кой е направил това? – викна почти истерично тя. 
– Самите дяволи са те вързали, за да приказваш по-

малко – извика синът Ă от леглото си. 
– Ти ли ми говориш това на мене – обърна се тя към 

него, – гдето от парче месо съм те отгледала. 
– Ами, ти си ме отгледала… слугините и баба. 
– Това е, това е непризнателността на днешните синове, 

да ги родиш, да ги… 
– По-щастлив щях да се чувствам, ако не ме беше родила 

– каза синът Ă. 
Чертите на лицето му бяха съвсем бледи и опнати. 
В това време влезе Стефан. Тя като го видя, веднага се 

обърна към него: 
– Ти ли бре, магаре, ме върза за стола? Ах, това е то, да 

остане без майка. Толкова добро и възпитано дете беше, а 
сега цяло магаре е станало. 

– Ако бях магаре – каза със спокоен и ясен глас Стефан, 
– не бих могъл да ви вържа за стола. 

Той се обърна и излезе. В същия момент се разля звънът 
из цялата сграда, който известяваше, че приемният час е 
свършил. Не помня как съм се навела да целуна Кирил, как 
съм излязла от болницата. Вън, на ъгъла, ме чакаше Сте-



124 125

фан. Сигурно очите ми са били пълни със сълзи, защо  то 
срещнатите хора ме гледаха учудено. 

Като се върнах, Михаил беше вкъщи, и щом ме видя, 
попита ме какво има. Изведнъж спираните из пътя сълзи 
бликнаха от очите ми и аз отидох в спалнята. Той дойде 
след мене и тревожно ме запита да не би Кирил да има 
усложнение… 

– Не, детето е добре – казах аз. 
– Но какво тогава? Кажи ми, не ме измъчвай! 
Заеквайки от плач, му разказах всичко. 
– Коя е била тази глупачка? – извика ядосано той. 
– Анна я знае. 
Той веднага отиде и попита Анна на кого е болното 

момче, на чия Евина приятелка. Види се, тя му каза и 
той се върна. Когато му разказах за стола, той отначало 
се засмя, но после се ядоса. На вратата се почука съвсем 
тихичко. Михаил отвори и в стаята влезе Стефан, съвсем 
блед. Устните му потреперваха, виждаше се, че беше готов 
да заплаче. Видях, че Михаил имаше намерение да му се 
скара, и то много лошо, но като видя измъчения му вид, 
замълча. Стефан се приближи до мен и каза: „Прости ми, 
Мина” – и като наведе глава, заплака. 

Дадох му кърпичката си, защото разбрах, че в момента 
нямаше такава. Баща му, кротко като никога, когато 
Стефан се е провинил, ме запита защо ме е изложил така с 
постъпката си. 

– Много ме доядя на нея… – каза той, – защото и друг 
път ми е говорила, когато ме е срещала на улицата… 

– Какво ти е говорила? 
– Много работи… 
– Но това не ти дава право да се държиш неприлично и 

да постъпваш така. 
Стефан не отговори нищо и стоеше с наведена глава. В 

това време влезе Юлия и каза, че на Евгения температурата 

пак се е покачила. Стефан бе изпратен от баща му в стаята 
им, а аз отидох при малката. 

Цялата нощ прекарах мъчително, защото Нуси имаше 
доста висока температура. Унесена стенеше: майче, майче, 
майче… 

Сменях компреса на главичката и на гърдичките Ă и Ă 
говорех: 

– Ще ти мине, Нусенце, ще ти мине, сладката ми – но 
самата аз се чувствах безпомощна. Юлия дойде да постои 
при нас. 

– Така е с малките деца – заговори ми тя майчински. – 
Аз имах три деца и зная, докато се отгледат… 

– Три ли? Нали са две. 
– Едното момченце го изпуснах… 
– Къде го изпусна? 
– Умря. 
– О!!! 
– Но тогава беше друго. На село нямахме доктор, както 

сега. И докато го занеса до града, издъхна в ръцете ми. 
– Много плаках за това детенце, хубаво беше. Проходило 

беше и тичкаше. Божа работа, тъй трябвало да стане. Сега 
да беше двадесетгодишен. Най-малкият ми беше… четири 
години по-малък от Ганка. 

– Та ти на колко си години? 
– На 50. 
– А имаш женени дъщери, внуци… 
– Млада се ожених и наблизко едно до друго ги раждах 

момичетата и млада останах вдовица. 
– А не си ли искала да се омъжиш втори път? 
– Не. Заради децата не исках. Пък и най-вече заради 

момченцето си… 
– Защо? 
– Така. Има нещо, което е горяло душата ми толкова 

години и на никого не съм го казвала… Но на тебе ще го 
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кажа. Аз съм го имала за грях, а ти ще отсъдиш дали е грях. 
Аз смених компреса на Нуси и види се от таблетката, 

която Ă дадох против температурата, тя се бе поуспокоила 
и задрямала. Тогава Юлия тихо ми заразправя: 

– Когато умря, Бог Светлина да му дава, мъжът ми, 
момченцето ми още не беше се родило. И после го кръстих 
на неговото име – Стефчо. Затова много обичам и вашия 
Стефко. Като му говоря и го наричам на име, сякаш на 
него говоря, мило ми е… Та ти казвам, роди се това дете 
подир баща си близо три месеца и като че ли бе откъснало 
главата му. Гледах го като зеницата на окото си. То растеше 
едро и който го видеше, му се радваше. Хубаво беше, а аз 
покрай него позабравих огъня на сърцето си. Пък и като бях 
залисана в работа и в отглеждане на децата, умрелият остана 
по-настрани, макар в душата си да не бях го забравила. Но 
веднъж дойде една комшийка с най-левентия мъж в селото. 
Останал бил вдовец с четири деца и искаше да се съберем. 
И там ми е грехът, че ми хареса тоя човек. И аха, сърцето 
ми да склони… пък и склонило беше… И не се мина неделя-
две и детенцето ми заболя от гърло… Писнах… търсих лек 
по баби, но не би. Тогава го грабнах да го нося в града, но… 
сърцето ми се откъсна… Аз да бях си отишла, то да не бе. 
Лошо гърло било, задуши го, горкото. Върнах се по-умряла 
от него и не дадох вече дума да се издума за оня човек… 
Дори се махнах от селото, да го не срещам… Тогава дойдох 
във вашия чифлик… Старият господар ме прие… Добър 
човек беше, на много сиромаси подслон и хляб даваше. И аз 
там отгледах момичетата си. Сетне една добра, свята жена 
ми каза, че за добро било, дето не съм се оженила повторно. 
Много щяла съм да патя от тоя човек, но най-много – децата 
ми. И още ми рече, че мъжът ми от оня свят ми помагал… 

– Възможно е – съгласих се аз. 
– Това напълно го вярвам. Много пъти ми се е присънвал 

и ми е казвал какво да правя, и като го послушам, все добро 

ми се случва. И тогава ми се беше присънил и ми каза: 
„Внимавай за Стефчо.” Беше много сърдит и си отиде. Но 
аз какво да кажа, може и умът ми да беше вече залисан по 
оня човек… Пък от друга страна си мисля, че веднага му 
потърсих лек, но е трябвало да се отиде тозчас в града, да 
му бият инжекция, пък аз, проста, не съм знаела. После 
много съм се молила – да ти кажа, че денем и нощем съм 
се молила, няма да ми повярваш. Все плачех и все се молех 
да ми простят Исус Христос и Света Богородичка… И най-
сетне сънувах една светла жена, идва към мене и ми дума: 
„Не плачи вече, а само се моли и благодари на Бога. Детето 
ти отново ще оживее…” Събудих се мокра от сълзи, ама 
радостни сълзи. Оттогава мир имам в душата си. И като 
слушам Анна да казва, че душите отново се връщали на 
Земята в ново тяло, все си мисля, че може и моят Стефчо 
пак да е дошъл, горкият, на Земята… И като се роди вашият 
Стефчо, голяма бе радостта ми… Пък и всяко момченце 
като видя, все му се радвам… 

– Майче, водица – чух да ми казва Нуси. Беше се 
събудила. Дадох Ă малко топличка водица. Страничките Ă 
бяха престанали да парят. Часът беше три след полунощ. 

– Винаги досред нощ е силата на болестта – каза Юлия, 
– после поолеква. Защо ли е така? Никак не зная. Евгения 
сега е по-добре. Аз ще постоя, а ти иди си полегни. 

– Не – казах аз, – не – тъй като отведнъж ми дойде на 
ума как тя е изпуснала момченцето си. – Аз ще стоя тук, 
докато съвсем се снеме температурата Ă. 

Постояхме още около половин час и видях, че челцето 
на Нуси, край косичките, почна да се изпотява. Олекна ми 
на сърцето. След като хубаво се изпоти и я преоблякохме, 
заспала съм от умора на стола. 

На другия ден следобед Михаил се върна в мрачно и 
недобро настроение. Попитах го какво му е, но той, като 
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каза сухо, че нищо не му било, поиска от Юлия да му донесе 
една тънка пръчица. 

– За какво ти е? – попитах го аз и нещо болезнено 
отекна в душата ми. Той сякаш не чу въпроса ми и отиде в 
кабинета си. 

– Откога не ги е бил с пръчка – каза Юлия, когато той 
излезе, – откакто вие дойдохте. 

– Постой малко при Нуси – казах Ă аз и отидох при 
Михаил. Той се разхождаше нервно из стаята. 

– Какво се е случило? – попитах го почти плахо аз, тъй 
като за първи път го виждах в такова състояние. 

– Случило се е това, че ще набия този глупчо, втори 
път да не връзва хората за столовете и да не излага името и 
авторитета ми. 

– Но не би ли могло и по друг начин да му въздействаш? 
– Този друг начин е присъщ на тебе – заговори много 

рязко той – и аз никога не ти се намесвам, когато го 
употребяваш. Също бих искал да не се намесваш и в моя 
начин. Наистина те са се много отпуснали и с твоето 
желание да им бъда приятел може някой ден и мене да 
вържат за някой стол. 

Думите му бяха остри и удряха като плесници. Аз само 
го погледнах и тръгнах да си отивам. Точно в този момент 
Юлия донесе една малка пръчица. 

– Много е малка – каза строго той. – Ти знаеш каква 
трябва да е. 

– Господарю – осмели се Юлия да му заговори, – той е 
още малък, пък и вината му, вярвам, да не е кой знае каква 
голяма… 

– Я гледай ти, Юлия, откога взе да знаеш повече от мен? 
– викна той. 

Аз стоях закована на вратата и ми се струваше, че съм 
някакво съвсем малко, нищожно същество, в сравнение с 

този голям и сърдит човек. Юлия донесе малко по-голяма 
пръчка. 

– Кажи на оня глупак веднага да дойде, щом се върне от 
училище… 

Точно тогава подготвяха в училището пиеска и Стефчо 
беше на репетиция. Горкият, ако знаеше какво го чака! 

– Той си дойде – каза тихо Юлия. 
– Тогава веднага да дойде. 
Видях като през сън да влиза Стефан с наведена глава. 
– Я ела насам и си дай ръцете! – викна строго баща му. – 

Да ги науча аз тези ръце как завързват хората по столовете… 
Стефан си подаде ръцете и пръчката заплющя по тях. 
– Михаил, за Бога, престани – пристъпих крачка с 

желание да го спра. 
– Не! – кресна той с почти нечовешки глас. 
Аз се заковах за земята. Като през някакво було виждах 

пръчката да се слага по ръцете на детето. Когато то ги 
отдръпваше, навярно не издържайки болката, пръчката се 
стоварваше по главата му. От стискането на устните със 
зъби видях как по брадичката му потече тънка струичка 
кръв. Стори ми се, че тази струица потече и от моето сърце, 
почувствах, че някаква топла вълна притиска гърдите ми, 
стана ми отведнъж празно и леко. Някаква синкава мъгла 
ме прихлупи и всичко изчезна… 

Когато отворих очите си, най-напред видях Анна и 
почувствах ръката си в нечия ръка. Полека си извърнах 
очите и видях непознат човек, надвесен над мен. 

– По-добре ли ти е? – попита ме шепнешком Анна, 
когато непознатият се отдръпна. 

Един миг нищо не усещах, после въздъхнах и почувствах 
тъпа болка в сърцето си. 

– На сърцето ми е тежко – казах аз. 
– Няма нищо, ще ви мине, госпожо – отново хвана 

ръката ми непознатият. Разбрах, че е лекар – следеше пулса 
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ми. – Ще Ă давате от предписаните капки – обърна се той 
към Анна – и никакво безпокойствие. Нека си почине 
малко… ще Ă мине. 

Той се сбогува и си отиде. 
– Да знаеш, Мина, как се изплашихме всички – заговори 

ми Анна, изпратила лекаря до вратата. 
– За какво? – попитах я аз, не можейки нищо да си 

спомня. 
– Ами идвам тук, Юлия се разревала, тичай, казва, 

госпожата припадна! Влизам тук, Мишо блед като стена… 
– Ах, да – с въздишка казах аз и изведнъж отново видях 

картината със Стефан – струицата кръв от устничките му 
и обилните сълзи, стичащи се по бузите му. Някаква ръка 
стисна сърцето ми и аз притворих очите си. 

– Какво ти е! – попита изплашено Анна. 
– Нищо, нищо… Ще ми мине. Стефко къде е?
– Не съм го виждала. 
– Иди, моля те, в стаята му и виж как е. 
Тя излезе и след малко се върна, като каза, че отишъл до 

аптеката да изпълни рецептата. 
– О, Анна, не съм знаела, че Михаил е бил толкова 

жесток… 
И докато говорех, усетих, че нещо ме обайва и страшно 

ми се спи. Така съм и заспала. 
На другата сутрин, като се събудих, Анна дойде при мен 

и попита как се чувствам. Отговорих, че съм добре, и исках 
да стана, за да видя Нуси, защото я чух да плаче в съседната 
стая. Но Анна не ми позволи. Каза ми, че Михаил питал 
може ли да влезе да ме види. Страшно се бил измъчил, цяла 
нощ не спал. 

– Той е свободен, когато иска да влезе в стаята ми – 
отвърнах аз, – това е неговият дом. 

– Не се измъчвай, Мина, наистина той е постъпил 
малко жестоко, но мъжете са изобщо такива. Те не мислят, 

не разсъждават, когато са ядосани. Пък и природата им е 
такава – да избухват. Ако не бяха такива, войни нямаше да 
има в света. Но той страшно се е изтерзал. Може да дойде, 
нали? 

– Разбира се – казах аз, но чувствах как в сърцето ми 
имаше нещо твърдо и затворено по отношение на него. 
Но когато той влезе, аз дори се изплаших, такъв измъчен 
вид имаше. Стана ми жал за него и като пристъпих към 
него, прегърнах го. После седнахме на леглото и той сложи 
главата си на коленете ми. Аз милвах посребрените му 
коси и бледите му страни, като се вглеждах в сенките на 
притворените му очи. Странно умиление ме изпълни цяла, 
умиление към това голямо дете, чиято глава лежеше на 
коленете ми. И тогава почувствах много ясно това, което 
жената носи в себе си – частица от онази голяма обич, 
която знае само да обича; обич, в която всички погрешки 
се стопяват и заличават. 

– Мария – прошепна ми Михаил, – ако ти бе умряла, аз 
щях да се застрелям. Нито миг не бих могъл да те преживея. 

– Не се безпокой – целунах го аз по страната, – няма да 
умра така лесно. 

– Лекарят ме изплаши, че имаш слабо сърце. 
– Слабите сърца понякога повече издържат – засмях се аз. 
Чух, че Нуси пак се разплака, и поисках да му вдигна 

главата, за да отида при нея. 
– Недей – помоли ме той. – Анна е там. Един Бог знае 

как съм прекарал тази нощ. 
Наведох главата си до неговата и леко милвах косите му. 

След малко чух лекото му равномерно дишане – беше заспал. 
И отново го почувствах като дете, заспало на коленете ми, 
след като е плакало дълго. Тогава разбрах ясно думите на 
Анна, че същественото в жената е майката. Че майката е 
носителка и изразителка на Божествената любов. 

„А какво ли е сам Бог?” – мислех си аз, като гледах 
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скъпата за мен глава на Михаил. Анна казва, че Бог бил 
Любов. Тогава Той трябва да е нещо безкрайно хубаво, а 
колко малко или почти никак не мислим за Него… 

* * * 

Не отидох повече в болницата, защото Михаил не 
ме пусна. А и аз самата се боях да не срещна вече онази 
жена. Анна ходи само веднъж със Стефан и после Кирил го 
пренесоха вкъщи. 

Анна ми разправи, че заварила в болницата въпросната 
госпожа Караминева. Стефан Ă се извинил. Тя едва не го 
разцелувала от разнежено и възторжено чувство, но Стефан 
се поклонил и отишъл при Кирил. Когато се връщали, Анна 
заговорила със Стефан така, че той за първи път се отпуснал 
и казал, че поискал извинение не защото баща му го е бил 
с пръчката, но за да не помислят хората, че „Мина на лошо 
ни учи”. Разказал Ă, че госпожата го е срещала на няколко 
пъти и му е говорила, че аз съм била причината Кирил да 
си счупи крака и че ако била родната им майка, това никога 
нямало да се случи, защото тя много ги обичала и никога 
не би ги оставила сами, а тя да отиде до Варна, и пр., и пр. 

Слушайки Анна, аз се учудих колко много хората обичат 
да се занимават с работите на другите. Чудно ми е какво 
удоволствие изпитват да говорят на едно дете такива неща 
и да разбъркват душицата му. Когато казах тези мисли на 
Анна, тя се усмихна и рече: 

– Защо те учудва това? Хората се хранят с различни 
храни. Мен тези неща не ме учудват. Всеки прави това, което 
е в природата му. Всички хора не са на еднакво стъпало. 
Едни са по-горе, други – по-ниско. Като разказвах на Мишо 
това, което ми довери Стефчо, и това, което ми каза една 
моя позната, която е била в болницата, когато се е случило 
това със стола, той скочи да отиде да се разправя с брат Ă, 

който именно е станал причина да набие Стефко. Едва го 
спрях. Нарече я „животно” и каза, че още от едно време му е 
била отвратителна с лигавщините си. После, като му казах, 
че ако отиде, ще те измъчи още повече, укроти се. Пък и 
няма защо да се разправя. Тя е само за съжаление. 

– Но защо заради брат Ă е набил Стефан? 
– Ами на другия ден Мишо го срещнал случайно и онзи 

му говорил какво ли не, не искам да ти разправям, за да не 
те измъчвам, че не подобавало синът на един професор да 
прави такива работи и пр. Че пред толкова хора сестра му 
била подигравана и че ти нищо не си му казала, с което 
един вид си го насърчила. 

– Как може да си помисли такова нещо. Аз тогава бях 
като замаяна, като гръмната… 

– Зная, зная. Караминева се е държала безобразно. 
Моята позната ми разправи. Но ти не се тревожи. От жабата 
не можеш да искаш да пее като славея. Гледай свободно и 
широко на нещата. Виждам как за всяко нещо ти се стяга 
бързо сърцето. Но едно ще знаеш: ние не можем да оправим 
другите хора, само себе си можем да оправяме. Учителя, 
чиито книги знаеш, че чета, казва, че човек е господар 
на своите постъпки и думи, затова може и само тях да 
коригира. 

– Учудвам се какво ги интересувам аз и защо ще говори 
на детето против мене? 

– Ех, Мария, хората се изпитват по различни начини. 
Тебе по един начин те изпитват, мене – по друг, Стефан 
– по трети, и така нататък. Животът е едно училище, и то 
най-доброто училище, където всичко се учи на практика. 
Така например Стефан са го изпитали какви чувства храни 
към тебе и колко силни са те. Изпитали са тебе, пък покрай 
тебе и мене, и Михаил. И всеки изяви това, което носи в 
себе си. 

– Да, но каква полза? 
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– Всеки, като види какво има в себе си, ако то е отри-
цателно и пожелае да го изправи – това е ползата. В живота 
се създават разни случаи, в които човек да изяви това, което 
носи в себе си. Доброто да засилва, а лошото да изправя. 

– Това, което казваш, е много хубаво. Аз никога не съм 
се замисляла върху него. 

– Ето, ще имаш случай да се замисляш – засмя се Анна. 
– Винаги, когато ми говориш, струва ми се, че се отварят 

врати на заключени стаи. Всичко ми става разбрано и аз 
мога да стана по-добра. 

– Ти си добра, но независимо от това бих се радвала, ако 
мога да ти бъда полезна, макар и с най-малкото. 

– О, колко много си ми била полезна, а зная и на колко 
много други хора си помагала. 

– Ако почнеш да ме хвалиш, ще си отида – засмя се тя, 
– ще направиш да се възгордея, а това не е хубаво. 

– Ти ли? Никога! Никога няма да се възгордееш. 
– Човек съм – поклащаше тя глава – и оттам възможност-

та да се възгордея никак не е изключена… 

* * * 

Колко отдавна не съм писала в тази тетрадка, макар 
много пъти да чувствам необходимост да сторя това. Да 
пиша не е навик, както може да се помисли, а необходимост 
за моята същност. Бях премного заета с децата. Специално 
с Кирил – за да завърши успешно учебната година. Учихме 
заедно уроците, решавахме задачите. От друга страна Нуси 
често боледуваше и аз много се уморявах. Нямах сила да 
отворя тетрадката. Единственото нещо, което можех да 
правя, което ми е също така приятно като писането – е да 
гледам небето. Да гледам макар и късче синьо небе – това ме 
изпълва с нещо много хубаво. Като ученичка в гимназията 
излизах на двора на училището специално да гледам небето. 

Приятелките ми се чудеха за какво собствено го гледам и се 
радвам. И аз не зная за какво, но обичам да го гледам и да 
му се радвам. 

И през тази година всякога, когато имах възможност 
да гледам небето, оставах изненадана, че умората ми 
изчезваше. Твърде често и аз самата не се чувствам съвсем 
добре и затова може би се уморявам. 

Това, че ще отидем скоро на чифлика, на простор, на 
слънце, на свобода, изпълва всички ни с радост. Впрочем 
само аз и децата открито се радваме. Мисълта за обляната 
в слънце планина, за ливадите с мириса на окосено сено, 
за реката с нейния вир, ме обайва. Всички те имат странна 
притегателна сила и като живи ме викат. 

 * * * 

В чифлика сме. Тази година има много голямо 
плодородие, а заедно с това и много повече работа. 
Напуснали са няколко работници със семействата си и това 
утежнява работата през лятото. Юлия ми каза поверително, 
че работниците щели да се върнат, когато оздравее 
предишният управител и отново вземе всичко в ръцете си. 
Скарали са се със сегашния управител. Той им казал, че 
били комунисти и се гушели тук на скрито и топло. 

– А те такива ли са? 
– Кой ги знае. Може и да са такива. Но на Стойко какво 

му влиза в работата какви са. Хората работят хубаво и най-
главно – честни са. Но като им се е заканил, хората ни 
напуснаха ни в туй, ни в онуй време. 

– Какво им се е заканил? 
– Я да ги обажда, я… 
– Михаил знае ли? 
– Той никога не се интересува нито какво става с работ-

ниците, нито пък за материалните работи. Всичко оставя 
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на управителя. Дава му пълна свобода. И докато беше Слави 
здрав и управляваше чифлика, никога не го попита за какво 
е дал, колко е получил от това, което се произвежда тука… 
Но и Слави милее за всичко като за свое. И е честен, честен, 
до немай къде… А и всички работници и семействата им ги 
задоволява напълно. Господарят не му придиря за това. Но 
като се разболя той, новият управител е съвсем друг. Очите 
му всичко виждат, ушите му всичко чуват… 

– Ще трябва да поговоря с Михаил. 
– Хубаво ще направиш. Най-главното е да се заеме с 

лекуването на Слави, да го прати в болница. А като оздравее 
и се върне Слави и поеме пак работата, Стоил е рекъл, че 
чирак на Слави няма да стане. Щял да отиде другаде . 

– Аз ще отида още днес при бай Слави и ще се заема с 
изпращането му в болница… в София. Имам една приятелка, 
моя някогашна съученичка, сега е лекарка. Ще му дам 
писмо до нея, тя ще го приеме и излекува. 

– Това е най-хубавото, Мина, че с тоя Стоил не се живее. 
Най-добрият му приятел е джандаринът от селото и той все 
слухти. Тук хората са научени да си живеят свободно, като 
у дома си. А както ги е стегнал тоя, ще се махнат един по 
един и тогава кой ще работи? 

– Ние с тебе – засмях се аз. 
– То се вижда – засмя се и Юлия, – започнали сме вече. 

И ти от сутрин до вечер не подвиваш крак. 

* * * 

Тази вечер залезът беше много красив. На небето имаше 
чудно златисти тонове. Планината изглеждаше заметната 
с нежен виолетов воал. Седях на пейката в градината и го 
гледах. Юлия дойде, приседна до мене и заговори. 

– Деля се върна. Рече, че Слави подир една неделя щял 
да си доде. Стигали му били двайсет дена. Оздравял бил. 

– Много се радвам. 
– Деля рече, че сетне ще доде да ти донесе много здраве 

от Слави и от докторката. Много харна докторка била. Деля 
е много благодарна на нея и на тебе, дето нареди да иде 
Слави там. Докторката му рекла да не дига тежко. Е, той 
няма какво да дига тежко. Стига му да се върне да управя 
хората, а работата ще я вършат другите. Но той е един такъв, 
сърцето му не трае. Навсякъде все той е пръв. Но вече не е 
млад. С Мишо са връстници. 

Усмихнах се не защото нарече Михаил Мишо, защото 
бях Ă казала да не го нарича „господар”, а на име, но защото 
го намира стар, както и себе си счита за стара, макар да е 
по-млада от тях. 

Михаил пак е в София. Тази година доста често отива 
там. Сигурно има работа, затова отива по за няколко дни. 
Като се върне, е много внимателен и нежен. Забелязах, че 
по стар навик децата се радват на отсъствието му. Те играят 
на воля и помагат на работниците. Нуси и тя все „помага” 
на батковците. 

А аз бих искала Михаил да е постоянно тук. Прекрасното 
чувство към него, което се нарича обич, все по-дълбоко 
изпълва сърцето ми. Тази привечер, преди да дойде Юлия, 
като гледах красивия залез, имах реалното чувство, че и 
друг път съм гледала такъв залез с Михаил, но от някаква 
висока планина. Изпълнена бях с неземно щастие. И това 
минало щастие се преливаше и се сливаше с настоящото. 
Когато Юлия седна до мене, сепнах се. Погледнах я като 
пробудена. Задрямала ли бях с отворени очи, или наистина, 
както казва Анна, съм усетила близостта ми с Михаил кой 
знае от кои времена. 
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* * * 

Стоил не дочака завръщането на бай Слави и напусна. 
Предаде всички книжа на Михаил и си тръгна. Не искал 
да изпусне добрия случай да отвори магазинче в близкото 
градче. 

– Много бързо се замогна Стоил – каза ми днес Юлия, 
когато приготвяхме обяда. 

– Как се е замогнал? – запитах аз. 
– Ами така… Не се отваря лесно дюкян за чорапи, 

дантели и не знам какви си още работи… А като дойде тук 
на работа, казваше, че нямал стотинка. 

– Това си е негова работа, Юлия. 
– Негова, но Мишо да прегледа хубаво книжата. 
– Вчера цял ден ги преглежда, но се отказа. 
– Защо? 
– Не му било това работата. Бай Слави да имал грижата 

за тях. 
– Пък и ти никак не се погрижваш да надникнеш в 

тефтерите, да видиш кое къде отива и откъде какво иде. 
– А защо да надниквам? 
– Виж, Ева беше друга. Много харчеше, обичаше всичко 

тук да е наредено като в града. Ката ден менеше от хубави 
по-хубави рокли, но и за сметките я биваше. И гости да 
имаше, тя намираше време да иде при Слави и заедно 
проверяваха всичко: къде кое се продава, откъде какво иде, 
има ли печалби и колко са. А то че имаше – имаше. И като 
си земеше тя колкото Ă трябваха пари, оставяше другото на 
Слави да се разпорежда за това, което трябваше за чифлика 
и за хората. 

– Аз не мога да бъркам в касата и да вземам пари. Пък и 
не ми трябват. Тук има всичко. 

– Че има, има, ама гледам, пак си със същите рокли, с 

които беше миналото лято. 
– Е, Юлия, ами още са здрави и хубави. 
– Има нещо друго – поклати глава Юлия. 
– Какво? 
– Като си легна вечер, много съм си мислила за тебе. 
– Така ли? Радвам се. И какво си мислила? 
– Мислила съм, че уж ти си стопанката, пък не си… 

Като да си по-голямо другарче на децата. Чакаш Мишо да 
ти купи туй-онуй, както децата чакат баща си да им купи 
дрехи, обуща. И туй не е лошо от една страна, но от друга, 
сякаш си във въздуха… 

В това време дойде Михаил и разговорът ни се прекъсна. 
После мислих върху това, което ми каза Юлия. Съвършено 
има право. 

* * * 

Бай Слави се завърна. Михаил, тръгвайки за селото 
за телефонен разговор, ме помоли да предам тефтерите 
и книжата на бай Слави, който, макар да е завършил 
земеделско училище, разбира и от счетоводство. Научил се 
е навярно от практиката. 

– Тъкмо да взема някакво участие – усмихнах се аз и 
започнах да събирам и подреждам книжата, за да мога да 
ги отнеса. Като ги вземах от масата, от тях изпадна един 
лист. Беше писмо. Без да размисля, просто несъзнателно, 
дето ми бе попаднал погледът, прочетох: „Не те съдя, че се 
ожени, но трябваше да ми кажеш, за да не подавам молба за 
развод… тогава, а и сега…”. 

В същия момент вратата се отвори и Михаил запъхтян 
влезе в стаята. Забравил да си вземе нещо. 

– Виж – обърнах се аз към него, – навярно Стоил е 
забравил това писмо между книжата. 

Михаил го взе бързо и ме запита дали съм го чела. Казах 
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му, че само няколко реда съм прочела… по средата. Той го 
смачка и го тури в джоба си. 

– Защо го смачка? – запитах го аз. – Върни го на човека. 
– Само това остава! – рече той и излезе бързо. 
Аз сложих книжата и тефтерите в една торба и ги отнесох 

на бай Слави. Всички се радват, че той се е завърнал. 
Както и друг път, и днес той ми каза, че по характер 

приличам на неговата дъщеря, която живеела в Бургас. 
Навряно затова той и Деля ми се радват. 

* * * 

Отново минаха много дни, седмици, а и месеци, без 
да мога да пиша в тази тетрадка. Понякога чувствах да ме 
изпълва приятната необходимост да излея това, което е 
вътре в мене, но нямах никакво време. 

Сега е зима. Началото на февруари е. Навалял е много 
сняг и духа студен вятър. А и есента тази година беше 
дъждовна и сурово хладна. Независимо, че на чифлика 
Кирил се чувстваше добре, тук се простудява лесно и често 
боледува. Нервната му система се изостри и това дете, 
което беше добродушно и мило, стана нервно и избухливо. 
С Нуси, която има явното предпочитание от страна на баща 
си, много често се карат и сбиват. Винаги делят нещо. Като 
болен, естествено, аз гледам Кирил да не се дразни, да 
запазвам спокойствието му, но от друга страна не мога да 
не виждам, че той в нервността си много пъти онеправдава 
сестричката си. На мен и двамата са ми еднакво мили, но и 
двамата искат аз да съм специално внимателна към всекиго 
от тях. Чудна ми е тяхната ревност. Ако давах на Кирил 
нещо, Нуси идваше да ми каже: 

– Ти на бате си дала, а на мене не си. 
– Той е болничък, детето ми – отговарям аз. 

Тя видимо се примирява. Ако Нуси идваше да се гали, 
когато съм седнала някъде, за моя преголяма изненада 
Кирил почваше: 

– Защото всички все нея галят, затова се е така разгле-
зила. 

– Но, моето момче, тя е малка! 
– Да, тя е все малка. Аз не съм ли бил малък, но така 

мене никога не са ме глезили. 
Тогава вземах Нуси на коленете си, сядах на стола до 

леглото на Кирил и му четях някой детски роман или 
приказки, за да бъдат и двамата доволни. Михаил казва, 
че всичко това ставало, защото аз прекалено съм искала да 
угаждам на децата и че те никога нямали мярка в желанията 
си. Но аз, като наблюдавам, виждам, че хората изобщо 
нямат мярка в желанията си и оттам произтичат много от 
страданията им. 

Със Стефан, когото всички винаги считат за голям, а и 
той сам вече се чувства такъв, нямах тези неприятности. Той 
не се караше с другите двама. Той обича Нуси, но виждам 
също, че много обича и братчето си. Това радваше Кирил 
и той никога не каза: „На бати това е дадено, защо не и на 
мене.” Кирил има обич, смесена с възхищение, към брат си. 
Може би причината за това е готовността на Стефан да се 
откаже от известно нещо в полза на братчето си. Парите, 
които съм му давала за закуска в междучасията, той ги е 
събирал, и когато Кирил е бивал на легло, изненадвал го е с 
нещо хубаво. Кирил винаги очакваше с нетърпение брат си, 
докато Нуси, въпреки всички спречквания с Кирил, винаги 
предпочита него. Чуден е светът на децата, и е разнообразен, 
както и този на големите. 
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* * * 

Във Варна сме от десетина дни. Използвам обедната 
почивка на децата, за да задоволя потребността на моята 
душа да пиша и за да споделя с тетрадката, моята най-добра 
приятелка, мислите, които ме вълнуват. Вън вали дъжд. 
Ще пречисти въздуха и ще прохлади времето, което беше 
много задушно. 

Тази година Кирил с голяма мъка завърши учебната 
година. Беше доста изтощен. Аз учих все с него и той пак 
мина с отличие. Лекарят каза, че е добре Кирил да бъде 
лятото на море, на слънце, и Михаил реши да отидем във 
Варна. Кракът на Кирил, въпреки че много добре е зараснал, 
през влажни и студени дни го боли. 

Стефан през тази година за първи път доведе вкъщи 
един свой приятел, като предварително ме запита може 
ли? Зарадвах се много. Разбира се, че може. Когато дойде 
другарчето му, той го посрещна и го въведе в стаята, дето 
учат. Като постояха малко, Стефан дойде и ме попита искам 
ли да отида и да се запозная с приятеля му. 

– Малкият голям човек – помислих си аз и отидох да 
се представя на другарчето му, което за първи път виждах. 
То беше височко, хубаво момче, с голямо чело. Гледаше 
ме с умните си очи и все ми се струваше, че ме наблюдава 
с интерес. Помислих си, че Стефан му е говорил за мене, 
че не съм му майка, а само приятелка. Това може би му се 
виждаше много интересно и любопитно и той почти не 
снемаше поглед от мен. Бог знае какви мисли имаше в 
неговата главица и какви ли важни въпроси разрешаваше 
неговият мозък… 

После пратих Нуси да ги почерпи, защото на нея това 
Ă е много приятно. Когато идват другари на Кирил, тя се 
чувства като малка домакиня и всякога има желание тя да 

черпи… Тя е единствената дъщеря в къщата и има право 
да се чувства така по отношение на братовите си гости. 
Кирил Ă казваше „Нусенце”, нареждаха двамата това, което 
беше за черпене, и после, той като Ă подкрепяше ръцете до 
вратата, оставяше я вътре сама да черпи, като очите му не 
я изпускаха. 

Децата много се зарадваха, когато баща им каза, че ще 
отидат това лято във Варна на море. Но аз бях учудена от 
това, че Михаил настоятелно искаше аз и децата да отидем 
колкото се може по-скоро. Проявяваше нетърпение, което 
малко ме изненадваше. Вкъщи бе почнал да проявява 
известна разсеяност, която биваше последвана от голяма 
нежност към мен. 

Веднъж една студентка дойде да го търси. Него го нямаше. 
Идването на студентката не ми направи впечатление, 
защото и друг път са го търсили студенти и студентки. Но 
когато казах на Михаил за тази студентка, стори ми се, че 
през очите му мина воал на смущение. 

Като ни изпращаше на гарата, запитах го кога ще дойде, 
и пак ми се стори, че мисълта му не е единна. Каза ми, че 
идването му ще зависи от работата. Може би моят поглед 
да е изразявал учудване, защото той побърза да каже, че ще 
гледа да дойде по-скоро. 

Във влака си мислех, че за първи път отивам сама с 
децата, без него, на летуване, и някаква сянка легна в 
душата ми. Но после я прогоних, не искайки тя да намери 
пукнатина в сърцето ми и да се промъкне в него. Но все пак, 
без сама да искам, както гледах картините, които се меняха 
пред очите ми, в душата ми нахълтваше нещо особено. 
Като че ли невидима ръка ми сочеше много неща, които 
не бях забелязвала и които не ми бяха правили особено 
впечатление. И колкото повече влакът се отдалечаваше, 
толкова по-ясно преминаваше в мене мисълта, че има 
някаква промяна в Михаил. Спомних си, че когато отивах в 
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кабинета му, той биваше любезен, както всякога, но между 
нас се чувстваше някаква отдалеченост. Търсех причината 
на това мое странно чувство и не можех да я открия. Може 
би той беше вече свикнал с мене, може би това е брачният 
живот: хората да се насищат един на друг и да не изпитват 
радостта на първите дни. А може би на мен така да ми се 
струва – заключавах аз и прогонвах натрапчивите мисли. 

Във влака децата стояха пред прозореца. Нуси бе много 
мила с възклицанията си и с желанието всичко да види, 
което за нея бе интересно. Аз полека-лека се освободих от 
тягостното чувство и изправила се зад тях, не след много се 
вживях в тяхната радост. 

– Майко, майче, виж! – викаше Нуси, – гледай козлен-
цата. 

И искаше по-бързо да ги видя, докато не сме ги 
отминали. Тя ме питаше дали съм ги видяла. Кирил Ă 
обясняваше всичко и тя, прегърнала го за врата, понеже 
беше коленичила върху седалката, може би беше най-
щастливата пътничка във влака. 

Във Варна ни посрещна по-големият брат на Михаил 
– Симеон, когото за първи път виждах. Но за моя голяма 
изненада той ми се стори познат. Там беше и сестра им 
Фанка, заедно с женената си дъщеря. 

Първите дни минаха много хубаво. Децата се радваха 
на морето. Кирил се впусна отново в неговите мечти за 
пътешествия и обикаляше мислено света. Стефан споделяше 
мечтите му и двамата неведнъж плуваха с някой хубав бял 
параход към далечни и незнайни страни. 

– Ами аз? – питаше Евгения. – Ами аз? 
– Ти си момиче – казваше сериозно Кирил, – ти ще 

останеш при майка. 
Но като виждаше нажаления Ă вид, съгласяваше се да 

я вземе, макар че имало за нея големи опасности, да не я 
откраднат пиратите. 

– Ами ти? – питаше го тя – Ти нали ще си там? 
Тогава той разбираше, че много се е изложил, като е 

допуснал, че в негово присъствие може някой да я открадне, 
и казваше, че ако тя не се отделя от него, нищо лошо няма 
да Ă се случи. И може би тези планове за странствания с 
бели параходи да бяха причината, загдето Нуси стана много 
отстъпчива и винаги се държеше от едната страна за ръката 
на Кирил, а от другата – за мене. Ако тя проявяваше старите 
си претенции и капризи, достатъчно бе да Ă се каже, че 
няма да я вземат двамата братя, и тя се откзваше от всичко. 
Милата, много бе сладка, когато надмогваше желанията си. 
Така тя отстъпваше, макар и с въздишка, на батко си да седи 
до мене, и се мъчеше да надмогне ревността си. В такива 
случаи малката хитруша отиваше при Кирил и му казваше: 
„Нали, бате, и аз ще дойда.” С това тя подчертаваше колко е 
добра и как заслужава да бъде взета. 

Когато отивахме в ресторант, обикновено Кирил и Нуси 
сядаха от двете ми страни и хубавите очи на Нуси гледаха 
без сянка, когато се случваше да сложа ръката си за милувка 
върху главичката на батко Ă. Само Стефан никога не изяви 
желание да бъде непременно до мене и всякога отстъпваше 
на двамата, даже и вече да беше седнал. Но той е голям, 
умен. Освен това той им отстъпва, защото ги обича. 

Симеон, братът на Михаил, стоя при нас само една 
седмица, за което много съжалявах в душата си. Много 
благороден човек е. Косите му – съвсем посивели, даже 
побелели, му придаваха достойнство и доброта. Когато му 
казах, че имам странното чувство, че не го виждам за първи 
път, той хвана ръката ми в своите длани и каза: 

– И ти ли, дете, си така странна? 
– Защо? – попитах го аз. 
– Защото ми се струва, че много приличаш на най-

малката ми дъщеря Светла. И тя често ми говори за хора, 
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които сега вижда за първи път, че ги познава отдавна. И ти 
ли вярваш в прераждането? 

– Не – казах аз, – аз не говоря за прераждането, говоря 
само за своя усет. Като те видях още от прозореца на влака, 
изпитах някакво много хубаво чувство – че срещам стар 
познат, за когото имам в душата си много хубав спомен. И 
това, което ми тежеше в душата, изведнъж си отиде. 

– Нима и ти имаш нещо да ти тежи на душата? 
– Не зная… Но заедно с тръгването ни насам в мен се 

промъкна някаква сянка. Струва ми се, че става нещо с 
Михаил. 

Той хвана ръката ми и може би като лекар имаше дарбата 
да предразполага към изповед. Аз му разказах за тягостното 
чувство, което търси път да влезе в сърцето ми. Той се 
усмихна. Каза ми да съм спокойна. И наистина, в неговото 
присъствие сянката ми се стори съвсем неоснователна 
и аз му се извиних, задето съм му разказала всичко това. 
Той намери, че много добре съм направила, като съм му 
поверила безпокойствието си. 

Когато си тръгваше, казах му, че много съжалявам, че 
си отива Той ме погледна с благ поглед и като ми стисна 
ръката, рече: 

– Не се страхувай, дете! 
Сякаш беше прочел в душата ми, че аз се страхувам, че с 

неговото отиване сенките пак ще ме споходят. 
– Защо никога не идвате в София? – попитах го аз. 
– Защото не я обичам. Големият град ми е противен. 

Във Варна дойдох по работа, и то за малко. Но все пак тук е 
морето, а там… 

Навярно на лицето ми се е изразила някаква скръб, 
защото той каза: 

– Може би ще се нареди да дойдем със Светла. Тя има 
голямо желание да те види. 

– Тук ли? – попитах аз зарадвана. 
– Не зная точно къде. Може би в София… 
– Колко много ще се радвам! – искрено извиках аз. 
– Какво дете си ти, добро и искрено. Дано Мишо те 

оцени правилно. 
– Защо? – попитах с тревога аз. 
– Защото хората твърде малко ценят това, което имат. 

Такива сме ние всичките – изобщо хората – допълни той. 
– Да – съгласих се аз. 
Сестра му Фанка беше приготвила куфара му и всички 

отидохме на гарата да го изпратим. 

* * * 

Сянката отново бе почнала да пропълзява в душата ми 
и празнотата – да се разстила в сърцето ми. Защо? Може 
би защото Михаил никак не ми се бе обадил, макар че му 
писах. Но завчера получих от него дълго хубаво писмо и 
сенките отново се отдалечиха. 

Времето е много хубаво. Обикновено ние четиримата 
излизаме на разходка. Фанка остава при дъщеря си, която 
нещо не се чувствала добре. Трябва да призная, че ако бе 
Анна, бих съжалявала много, задето не идва с нас. Не зная 
защо ми се струва, че Фанка все още ме смята за чужда, 
макар винаги да е много внимателна и любезна към мене. 
Предполагам, че още не ме е приела в душата си. 

Като ходим с децата край морето или в морската градина, 
струва ми се, че се възвръща онова хубаво време, когато 
първата година бяхме сами в чифлика. Кирил, благодарение 
на слънцето и на морето, възстановява бързо силите си, а 
оттам се възвръща и предишното му настроение. Не е вече 
така нервен, както през зимата, а и Нуси с всеки час расте, 
става по-умничка, те не се спречкват за дреболии, както 
през зимата, и сега не могат един без друг. 
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Най-често отиваме на някое малко по-отдалечено място 
и там се печем на слънце. После играем, скачаме в морето. 
Бистрото звънче-гласче на Нуси и нейният сребрист смях се 
носят над вълните. Тя плува наблизо. Кирил иска да научи 
Нуси да плува, но досега не е успял. Аз я държа легнала във 
водата, тя рита с илюзията, че е най-добрата плувкиня. На 
пясъка децата играят разни игри и аз им се радвам. Казвам 
си: добре, че Бог е създал децата. Детинството е красотата 
в живота. 

Понякога вървим край брега и разговаряме. В такива 
случаи Кирил и Нуси вървят от едната ми страна, а Стефан 
– от другата. Това са красиви часове, които прекарвам с 
тях. Говорим за различни неща. Спираме се и разглеждаме 
черупките, които морето е изхвърлило на пясъка. Мъчим 
се да проникнем в морските глъбини и в техния мълчалив 
живот. В такъв случай говорим със Стефан. Той проявява 
голям интерес към науката и аз му разказвам неща, които 
съм чела из занимателната минералогия или нещо друго. 
От книжарницата купихме някои книги, които Стефан си 
избра, и понякога ги четем, седнали на някоя скала край 
морето. При четенето взема участие само Стефан, а Нуси 
и Кирил си играят край нас… Друг път Стефан свири на 
устната си хармоничка и докато аз обичам да слушам някоя 
хубава мелодия, Нуси и Кирил искат да им свири хоро 
или ръченица. Тогава пясъкът бива нарисуван от техните 
скачащи крачета. Нуси скача винаги засмяна, косите Ă се 
развяват, а Кирил е щастлив, че може да Ă създаде тази 
радост – да играят заедно. Като ги гледах, не можех да 
не вземам в сърцето си участие в тяхната радост. Стефко 
свиреше, но и неговите очи се изпълваха с игрива светлина 
и с усмивка. 

* * * 

След двадесет дни от идването ни Михаил завчера 
дойде. Изненада ни и когато го видяхме, и четиримата 
се втурнахме да го посрещнем. Настана необикновено 
оживление и радост. Аз бях щастлива, истински щастлива, 
че го виждам. Часовете до вечерта минаха като секунди, 
както е обикновено при радостта. 

Аз се приготвях да отидем на вечеря, когато Михаил 
влезе при мене и каза, че ще излезе за малко и след няколко 
минути ще се върне. 

– Добре, добре – съгласих се аз и го гледах, огряна от 
радостна усмивка. Наистина, той се завърна много скоро и 
всички, заедно със сестра му и дъщеря Ă, излязохме. Децата 
чуруликаха и аз бях радостна, весела. В ресторанта седнахме 
на една голяма маса, която в момента беше свободна. И 
както вечеряхме, чух поздрав: 

– О, добър вечер, г-н Михайлов! 
Гласът ми се стори познат и аз вдигнах глава. Михаил 

бе станал и се ръкуваше с дамата, която го бе поздравила. 
– Мария – каза ми той, – да ти представя госпожа 

Караминева и сестра Ă. 
Ръкувах се и в сестрата познах студентката, която бе 

търсила през зимата Михаил. Точно в това време видях да 
влизат още една жена, досущ приличаща на Караминева, и 
двама господа. 

– Тук сме, тук сме! – извика необичайно високо за 
мястото, дето се намирахме, г-жа Караминева. 

– А има ли място и за нас? – попита единият от господата. 
Караминева погледна към Михаил. Последният каза: 
– Ах, моля ви се, разбира се, заповядайте! 
И всички се разположиха край масата. А моето сърце се 

забули от сянката на тъмен облак. Защо ли? 
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* * * 

Защо, когато сме радостни, небесата са сини, Слънцето 
облива Вселената със сияйната си светлина, птиците пеят в 
надпревара, цветята благоухаят, потоците шуртят и всичко 
изглежда чудно хубаво. А защо, когато скръбта свие гнездо 
в сърцето ни, всичко помръква? Може би Слънцето пак 
грее, но ние не го виждаме. Не чуваме песента на птиците 
и буйните потоци. Слепи сме за красотата на разцъфналите 
цветя и не усещаме благоуханието им. Защо страдаме? 
Защо изобщо е страданието в света, питам, но ако получа 
отговор, той ще намали ли болката на сърцето ми? 

Мисля си как съм могла да се свържа с Михаил, без да го 
опозная? Но и сега, след като толкова време живея с него, 
познавам ли го? Не. Може би е невъзможно да се опознае 
човек в неговите дълбоки същности. Казвам „същности”, 
защото човек не еднакъв, а различен. И тази разлика 
навярно е от различните същности, които човек изявява 
при дадени обстоятелства. 

Понякога си мислим, че някой човек се е променил. 
А всъщност той не се е променил, а само изявява някаква 
скрита в него същност, която си е съществувала и по-рано, 
но ние не сме я видели. Разбира се, това е само мое мнение, 
до което съм дошла, като си мисля за Михаил, а и за себе си. 
Мисля, че и аз съм се променила – в смисъл, че обичам сега 
повече Михаил, отколкото в началото. А всъщност може 
би сега само изявявам обичта, която съм носила към него 
в душата, в сърцето си или кой знае в коя дълбочина на 
моята същност, защото иначе не бих имала чувството, че се 
връщам през далечината на времето при него. 

Казва се, че страданието правело хората мъдри. А 
аз мисля, че ако не ги прави мъдри, то поне ги кара да 
мислят. Аз също мисля. Не че по-рано не съм мислила, но 

сега си мисля какво всъщност е човекът. Защо се ражда, 
живее, радва се, страда, а накрая умира. Ако Михаил не бе 
изявил своето приятелство с Виолета, не зная дали бих се 
занимавала с мисълта за същността на човека. 

Мислех си как може Михаил да бъде нежен и любезен 
с мене, и същевременно да търси срещите с Виолета, които 
отначало изглеждаха случайни. Възможно ли е Михаил да е 
прикрит и нечестен? Не, това не мога да повярвам. Тогава? 
Трудно е да се отговори на това „тогава”… 

Всички тези мисли ме занимават, откакто съм се върнала 
сама с децата от Варна. Вечер, когато те са заспали, дълго 
се взирам в тъмнината и мисля. Искам да разбера какво 
всъщност е Михаил. Или най-малкото, какво собствено 
става с него. Когато той биваше ласкав и любящ към мене, 
исках да вярвам, че имам грешка, че между него и Виолета 
няма нищо сериозно. Но когато на другия ден ги виждах 
отново заедно, чувствах, че съм излишна. 

Сега искам да си припомня ясно дните във Варна, да 
прекарам през съзнанието си всичко, което беше станало 
там. Ще го запиша, за да мога всякога обективно да го 
разглеждам и да взема някакво решение. Притаявам дъх, 
притварям очи и отново изживявам с цялото си същество 
преживяното там… Ето, виждам се да вървя заедно с всички 
на разходка, след като случайно сме срещнали трите сестри. 
Виждам как незабелязано се намирах между децата, а 
Виолета, студентката по математика, разговаря с Михаил. 

Когато отивахме на сладкарница пак заедно, аз се чудех 
как Михаил търпеше фамилиарността, която Караминева 
проявяваше както към него, така и към момчетата, които 
обслужваха. Аз се стеснявах заради нея, когато се смееше 
така високо, че мнозина се обръщаха да видят кой се смее. 

Връщайки се вкъщи, аз си мислех какво е станало 
с Михаил и как може да понася всичко това. Той, който 
винаги беше строг даже към децата, когато те според него 
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се смееха или говореха твърде високо, сега търпеше да 
се говори необикновено високо, като че ли се говореше 
по телефон, и да се смеят гръмко, с цяло гърло. Но най-
много ме изненадваше, особено отначало, тяхната явна 
фамилиарност и говоренето на „ти”. Нима бяха толкова 
близки, или такава им беше културата? Във всеки случай 
имаше нещо необикновено, неестествено. 

Караминева искаше да проявява този фамилиарен тон 
и към мен, но аз инстинктивно чувствах, че в основата си 
тя няма добро чувство и всичкото Ă държание е пропито от 
фалш. А може и на мене така да ми се е струвало, може би 
такъв да Ă е нравът? Но епитетите, с които ме наричаше: 
„миличка”, „душичке”, не ме радваха. 

Все си мислех, че тези случайни срещи ще имат своя 
край и ще настане време, когато аз, децата и Михаил ще 
излизаме сами край морето. Но колкото дните минаваха, 
толкова повече се убеждавах, че в случайността на срещите 
всъщност нямаше никаква случайност, защото всякога 
Михаил отиваше преди излизането ни за малко някъде и 
винаги след това срещахме трите сестри. После разбрах, че 
по телефона той уговаря „случайността”. Това бе първата 
горчива обида в душата ми. Защо Михаил не ми каже 
направо, че му харесва компанията на тези хора? Нима аз 
мога да му забраня това? 

– Какво ти е, Мария? – питаше ме понякога Фанка. 
– Нищо – отговарях аз. 
– Изглеждаш бледа, уморена… 
– От горещината трябва да е. 
Дали на нея Ă правеше впечатление промяната на 

Михаил? А може би и не. Заради дъщеря си тя рядко 
излизаше с нас и не знаеше за постоянните „случайни” 
срещи с трите сестри. Но какво можех да Ă кажа? И всеки 
човек не бе ли свободен да избира компанията си? Ако на 
Михаил тези жени не му бяха приятни, не би ги търсил 

по телефона, не би се усмихвал така любезно, когато ги 
срещахме, изобщо не би търпял присъствието им. Явно 
беше, че те му бяха приятни.

Колкото настроението на Михаил ставаше по-добро 
и се повишаваше, толкова моето ставаше сиво и мрачно. 
Връщайки се вечер, след като сме били в морската градина с 
трите сестри, той ми говореше въодушевено за най-малката 
– за Виолета. Била много даровита, но много нещастна… В 
математиката проявявала големи дарования. Човек можел 
много добре да разговаря с нея, защото математиката била 
в самата Ă душа. 

– Но нали по-рано тя е следвала история – запитах аз. 
– Да, съвсем за малко, но после, като разбрала къде 

именно трябва да работи поради нейните способности, се 
е преместила. 

– Много хубаво е направила – отговорих аз. 
– Нали? – оживяваше се той. – Тя може да стане голя-

ма математичка! Жалко само, че е пропуснала известно 
време… Нали ти казах, много е нещастна. 

– Не ми се вижда да е толкова нещастна – казах, без 
много да размисля, но после веднага се коригирах, казвайки 
– Понякога човек може да носи някаква трагедия в душата 
си, а отвън да се смее… 

– Съвсем си права. Ето, тя е имала нещастието да има 
приятелство с един ужасен човек… и после е била принудена 
да се отдалечи от него. 

– Да, случват се такива неща – промълвих аз и се вгле-
дах в лицето на Михаил, което изразяваше твърде голяма 
загриженост относно лошата съдба на Виолета. 

След известно време аз престанах да се надявам, че 
Михаил ще бъде само с мен и децата. Започнаха да се уговарят 
отнапред общи екскурзии или пък „къде ще бъдем утре”. 

Вървяхме по улиците, Слънцето грееше, а хлад преми-
наваше по цялото ми тяло и аз неволно потръпвах. 
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– Какво ти е? – питаше ме Михаил, забелязал 
потръпванията ми. 

– Кой знае защо ми стана студено. 
– Много леко ходиш облечена, може би си настинала. 
– Студено ли? – засмиваше се Караминева – И таз добра. 

То е толкова топло, че ние изгоряхме от горещина. Я виж 
какво слънце е пекнало! 

Замълчавах. Михаил тръгваше с мене и явно желаеше да 
бъде любезен. Но кой знае как, не след дълго аз се виждах 
пак наред с децата, а до него вървеше Виолета… После сама 
отбягвах да вървя с него. Хванала децата за ръце, вървяхме 
сравнително доста отдалечени и разговаряхме. Това може 
би правеше впечатление на Михаил и той извикваше: 

– Мария, защо така бързате? 
– Не, не бързаме – спирахме се ние, – не сме усетили как 

сме се отдалечили. 
– Какво ти е, Мария? – запитваше ме той, като тръгваше 

с мене. 
– Нищо! – отвръщах аз. 
– А защо си така особена напоследък? 
– Аз? 
– Разбира се, ти. 
Не можех да не се засмея. 
– Защо се смееш? 
– Защото мисля, че не аз съм особена. 
– А кой? 
– Не зная кой, но не съм аз. 
– Нуси, ела при татко – повикваше той малката. 
Нуси веднага отиваше при него. 
– Обичаш ли татко? – питаше я той. 
– Обичам го – отговаряше тя. 
– А защо не идваш при мене? 
Малката явно не знаеше какво да отговори. После той 

Ă казваше: 

– Искаш ли да вървиш с татко? 
– Искам – отвръщаше тя. Той я хващаше за ръчичката 

и вървеше с нея. След малко Виолета тръгваше от другата 
му страна, а сестра Ă – Караминева, любезно заговорваше 
с мене. Трябва да призная, че тези разговори ми бяха 
мъчителни. 

– За Бога – казвах си аз в себе си, – поне да не искат да 
разговарям с тях… 

С децата ми беше най-леко и аз гледах винаги да бъда с 
тях. 

Понякога Михаил казваше на Евгения: „Искаш ли да 
дойдеш с мен на разходка?” 

Малката просияваше и тозчас искаше да излезе с него. 
Това обикновено ставаше, когато аз бивах заета с нещо. Те 
излизаха и аз с всичката си душа знаех, че отиват в морската 
градина или в някоя сладкарница и там непременно ще 
бъде и Виолета. 

Защо страда човек? Защо сърцето му се къса на части? 
И понякога на мен не ми беше толкова мъчно, че той, 

Михаил, излиза, но ми беше безкрайно мъчно, че взема 
и Нуси. Струваше ми се, че искат да ми я вземат, да ми я 
откраднат, и нещо почваше да плаче в мен. 

Когато малката се връщаше, тя се втурваше към мене, 
цяла заляна в радостна усмивка, както винаги, когато е 
била на разходка. Аз я прегръщах и силно я притисках до 
гърдите си. 

– Сладката ми! – шепнех Ă аз. – Милата ми сладка ду-
шица! 

Струваше ми се, че никога дотогава не съм я обичала 
така силно и не съм я прегръщала, както тогава, когато тя 
тичешком се хвърляше в прегръдките ми. 

– Къде беше, Нуси!? – запитваше я Кирил. 
– В градината – отговаряше тя, – татко ми купи круши. 
– А на мене остави ли? 
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– Те бяха малко. 
– Хубаво – клатеше Ă заканително глава той – и на мене 

майка като ми даде нещо, и аз няма да ти оставя. 
– Ама аз… знаеш ли какво, аз щях да ти оставя, но леля 

Вили каза да ги изям, защото ще си нацапам рокличката. 
Малката беше много хитра. Може би Виолета да бе Ă 

казала така, а може би в момента Евгения да бе го измислила, 
за да не изгуби обичта на брат си и най-вече това, което той 
би Ă дал при известен случай. 

Веднъж Нуси дойде с нова кукла. Когато Кирил я запита 
кой Ă я е купил, тя каза, че е леля Вили. И Нуси толкова 
обикна тази кукла, че винаги я носеше със себе си, когато 
излизаше на разходка. Това беше нова, непозната за мен 
мъка. Намирах се много жалка, но мъката, въпреки че се 
считах дребнава, разяждаше сърцето ми. Тогава аз купих 
на Нуси друга кукла, несравнимо по-хубава, и тогава Нуси 
захвърли първата. 

Един ден татко Ă, без да забележи, че аз бях зад крилото 
на гардероба, я запита къде е куклата от леля Вили. Тя каза, 
че не знае. Той Ă поръча да я намери. Малката се втурна из 
стаите, викайки, колкото глас имаше: 

– Майко, къде е другата ми кукла? 
– Не зная – отвърнах Ă аз. 
– Татко каза да я намеря. 
– Като ти е казал, потърси я! 
Нуси я търси навсякъде, но не можа да я намери. Като че 

ли беше потънала в земята. 
– Няма я – казваше ми Нуси след всяко безуспешно 

търсене. 
– Виж да не е паднала под някой креват?! 
Бедната Нуси пъхтя, мушка се под всички кревати, но 

пак не можа да я намери. 
– Татко, няма я – каза тя на баща си, който в този момент 

влезе в стаята. 

– Ех, нищо – каза той, – друга ще купим – и ме погледна 
с особен поглед. 

– В същия миг от очите ми бликнаха сълзи. Нима той 
можеше да помисли, че аз съм изхвърлила куклата? 

– Защо са тия сълзи, Мария? – приближи се към мен 
Михаил. 

– Нищо – отвърнах аз, – съвсем без да искам… 
– Какво? Куклата ли търсите? – попита Фанка, която се 

появи на прага. 
– Да – отвърна Нуси, – няма я! 
– А онази, там на кревата, каква е? 
Всички се обърнахме. Беше куклата, която аз бях купила. 
– Не, не тази, другата, която леля Вили ми купи – каза 

Нуси. 
– Че защо ти е? Тя вече е овехтяла. 
– Татко каза да я намеря. 
Макар и през сълзи, видях как сестрата погледна брат 

си. После Фанка, като сви малко вежди, рече: 
– Беше паднала в калта и аз я хвърлих! От прозореца 

трябва да беше паднала… Роклята Ă беше съвсем кална. 
И за какво ви е? И ти за куклата ли плачеш? – обърна се 
неочаквано Фанка към мене – хубава работа, за един мръсен 
парцал да стават цели истории! – и без да дочака някакъв 
отговор, се върна в стаята си. 

Михаил страшно се ядоса от думите на сестра си и излезе 
със свити вежди от стаята. Аз само продължих да стоя 
така, със засъхнали сълзи, учудена от постъпката на Фанка. 
Никога не можех да си помисля, че тя може да направи 
подобно нещо. И аз за първи път в душата си усетих топло 
чувство към нея. 

Вечерта Михаил беше внимателен към мен, но аз 
чувствах сърцето си много наранено от подозрението му. 

На другия ден Нуси пак бе ходила с баща си на разходка 
и когато се върна, както винаги, Кирил я запита где е била. 
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– Татко ми каза да не казвам – отвърна тя. 
– Нуси, я ела, детето ми – чу се гласът на Фанка, – да 

видиш какво съм ти приготвила. 
– А аз да дойда ли? – запита Кирил. 
– Не, не, то е само за Нуси. 
Кирил бе много огорчен от това предпочитание. 
– Все Нуси – каза мрачно той, – навсякъде все Нуси 

викат и все нея водят! 
Ако Кирил бе казал, че обича всички хора повече 

от мене, това не би ме така наранило, както този горчив 
протест. 

Същия ден, когато Михаил потърси Нуси, за да излязат, 
нея я нямаше. По поръка на баща си Кирил отърча да я 
потърси при Фанка. Веднага се върна и каза, че леля Вани, 
дъщерята на Фанка, му рекла, че Нуси е отишла с леля си 
Фанка някъде на гости. Михаил се ядоса ужасно. Защо тя 
води детето със себе си, без да го попита? След като разбра, 
че и аз не бях осведомена за излизането на Фанка с Нуси, 
той заяви, че друг път такова нещо не иска да се случва. 

– Ето Кирил – казах аз, – може да излезеш с него, тъкмо 
той съжаляваше, че само Нуси водиш. 

Отначало Михаил направи гримаса, сякаш не искаше, 
но после рече на Кирил да се облече. Ще излезе с него. 
Кирил беше премного щастлив, но когато се върна, не беше 
много доволен. Баща му го карал да върви все напред, а те 
с Виолета си приказвали. Но случайно Кирил се блъснал 
в една жена, бил се загледал някъде, и станал причина тя 
да изпусне и разсипе плика с прасковите, които носела. 
Баща му го плеснал и му се скарал ужасно, а леля Виолета 
се смяла много. 

Но все пак Кирил като дете беше забравил плесницата 
и когато една привечер аз не бях разположена и не ми се 
излизаше, Кирил с щастливо озарено лице прие да излезе 
с баща си и с Нуси. Само Стефан остана при мене, защото 

искал да дочете книгата, която бе взел от друго момче. 
Тази вечер се чувствах много натъжена и ограбена. 

Легнала в леглото, плаках много, и когато те се завърнаха, 
макар да бе доста късно, станах да посрещна децата и да ги 
сложа да спят. Очите ми сигурно бяха подути от плач, но 
Михаил побърза да си легне, понеже бил много уморен, не 
забелязвайки, че съм плакала. 

С всеки изминал ден животът добиваше по-сив вид за 
мен. Не ми се искаше вече нито да излизам, нито да се 
обличам, и по цели дни прекарвах вкъщи. Един ден, когато 
всички бяха отишли на плажа, дойде при мен Фанка и ми 
рече: 

– Слушай, никой мъж не е бил върнат от сълзите на 
жена си! 

Погледнах я учуден. 
– Всичко виждам аз и всичко зная – заговори тя 

направо. – И аз съм жена, и аз съм минала през такива неща, 
през които ти минаваш. Но ти говоря като на чедо: много 
грешиш, като стоиш вкъщи и с това позволяваш на онази 
да си оплете мрежите. 

– А какво да правя? – попитах с мъка аз. 
– Какво ли? Та ти да не си по-стара и по-грозна от нея? 

Ще се облечеш и ще ходиш навсякъде с мъжа си. 
– Да го пазя? 
– Точно така. Човек трябва да пази щастието си. 
– Не мога… – прошепнах аз. 
– Е, като не можеш, ще гледаш как ти го вземат от 

ръцете. 
– Това не е вещ, за да се взема, това е жив човек. 
– Ти мене слушай… Не мисли, че животът не поднася на 

всекиго по някоя горчива чаша. И аз съм била млада, пък и 
мъжът ми имаше очи да вижда… Ама за съжаление, като на 
много мъже, очите му се заглеждаха в лъскавите стъкълца, 
а не умееше да вижда истинските безценни камъни. Но 
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както и да е. Ще ти разправя една случка. Съпругът ми, 
както знаеш, беше гимназиален учител, не беше прост. В 
провинцията, знаеш, стават панаири. И веднъж, на един 
панаир, дошла някаква подвижна бирария. В тази бирария 
едно момиче танцувало и пеело. Аз не знаех. Тогава наскоро 
ми се беше родило третото дете и аз все около него… 
Мъжът ми се забавяше вечер, но аз не бях от тези, които да 
го разпитват. С приятели бил, с колеги разговарял – и аз му 
вярвах. 

На два-три пъти ми лъхна на бира и ми се виждаше 
в особено настроение. Нищо не му казах, но една вечер 
помолих една наша съседка да постои при децата, че бяха 
породени едно след друго и бяха малки. Аз се облякох и 
излязох. Панаирът бе точно в разгара си. Народ, викове, 
крясъци… Но аз вървя, сърцето ми ме води право в 
бирарията. Около вратите толкова много хора, че едва 
можах да погледна от прага. И какво да видя: онова момиче, 
което пееше и танцуваше на някаква импровизирана сцена, 
слезе – и право на масата при мъжа ми. Невидим нож ми 
преряза сърцето… аха, да заплача. Но в този момент видях 
един колега на мъжа ми, възрастен ерген, и му казах: 

– Добър вечер, г-н Стоянов, бихте ли искали да ми 
направите това удоволствие, да седнете с мене на една маса. 

– Той се слиса. Гледа ме – навярно не може да повярва на 
ушите си. Но аз настоях и той, навярно мислейки ме за малко 
не на себе си, се съгласи. Влязохме и седнахме на една маса 
така, че мъжът ми да може да ме вижда. Отначало той беше 
всецяло вдаден в това, което говореше момичето, което се 
смееше много високо. Но после случайно си вдигна очите и 
ме забеляза. Никога няма да забравя погледа му. Като че ли 
очите му веднага се превърнаха в стъкла. Чашата, която бе 
вдигнал, за да се чукнат с приятелката му, се разля. Ръката 
му трепереше. Аз с единия ъгъл на окото си забелязах това, 
но се усмихвах на кавалера си и също вдигнах чаша. А да 

знаеш какво беше в душата ми! Идваше ми да ревна с глас, 
чувствах, че всичко в мене трепери, но си давах воля… 

Мъжът ми постоя някоя друга минута и дойде при мене. 
– Фанка, какво правиш тук? – запита ме той. 
– Ааа, ти ли си? Виж ти, пък аз мислех, че и тази вечер 

си на разговор с колеги. 
– Стани, моля ти се, това място не е за тебе. 
– Защо? Колкото е за теб, толкова е и за мен. Но защо 

остави дамата си? 
– Каква дама?... Тя… – и той процеди през зъби по неин 

адрес нещо нехубаво. 
– Не е красиво от твоя страна да говориш за момичето 

така. Ти преди малко беше така мил с нея. Предпочитам 
да си честен човек. Ако искаш, седни тука, но покани и 
момичето, иначе аз ще отида при нея. 

Може би наистина тая вечер съм била не на себе си. Той 
навярно е видял, че съм готова на всичко, затова отиде и 
покани момичето при нас. 

– Виж – заговорих Ă аз, – ти си младо момиче и зная, че 
от добро не си тръгнала с тая бирария… Не си виновна ти, а 
тези… като моя мъж, които са те довели до тука. Зная, че би 
предпочела да си имаш къщица и дечица, това го зная, това 
е в кръвта на всяка жена. И аз ти пожелавам да си имаш и 
ти дечица и когато по цели нощи си будна със сърцето си и 
с душата си, за да бдиш над тях, съпругът ти да е при тебе. 

Момичето ме гледаше недоумяващо. 
– Тебе не те съдя – казах Ă аз, – защото той те е потърсил 

и е дошъл при тебе… Но аз сега трябва да си ходя, защото 
съм оставила чужда жена при децата си, а вие може да си 
поседите, да се повеселите още… – и аз станах. 

Не помня как съм вървяла и как съм стигнала до вкъщи, 
но когато поисках да затворя вратата след себе си, видях, 
че мъжът ми е вървял след мене. Тогава го заведох в стаята 
при децата и като му ги посочих, рекох: 
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– Тези деца колкото са мои, толкова са и твои. Отсега 
нататък както ти живееш, така и аз ще живея. Това да го 
знаеш добре и никога да не си ме упрекнал за нищо. Както 
си искаш, така живей! – и аз, като не можах да издържа 
повече на напрежението, разплаках се. 

Но това беше първото и последно нещо от подобен род 
в живота ми. Той беше разбрал, че това, което кажа, ще го 
направя. Най-после и аз съм човек и ако той има нужда от 
обич, и аз имам… Виждаш ли, ето, така направих – твърдо 
заключи Фанка. 

– Аз никога няма да мога да го направя – промълвих 
тихо. 

– Но заради децата… – каза тя. 
– Децата, децата… Та колкото аз съм им майка, толкова 

ще бъде и тя. 
– Не ги обичаш много – заговори ми с горчивина Фанка, 

– защото да знаеш, майката никога не дава децата си на 
друга. Ако ти им беше майка наистина, ти не би допуснала 
да се развали семейството ти, не би допуснала тези деца 
да останат без възпитание, не би допуснала никога да се 
попречи на доброто им бъдеще. Запомни, ти трябва да им 
станеш истинска майка! 

– Мамо-о-о! – чу се гласът на дъщеря Ă. 
– Идвам, чедо – отвърна Ă Фанка и се втурна към стаята 

на Ваня. 
Останах неподвижна на мястото си и много мислих. Най-

напред бях поразена от желанието на Фанка да ми помогне. 
Думите Ă звучаха в ушите ми, но аз не бях като нея. Аз нито 
имах тази смелост, нито бях при нейните условия. Аз имах 
деца и ги обичах, но те бяха толкова мои, колкото и на 
всяка друга жена. А смеех ли да мисля, че аз най-много ги 
обичам и че мога да им дам най-доброто възпитание? Смея 
ли да предполагам, че при тяхното израстване аз ще им бъда 
най-много полезна? Не! Фанка искаше да ги обичам като 

същинска майка, но какво означаваше това? Същинската 
майка никога не дава децата си на друга. Но Анна не ми ли 
каза, че всяка жена е майка – разбира се тази, която обича; 
но може би не съм само аз, която би обичала тези деца? Аз 
бях присадка, без корен в тази къща. Аз не можех да кажа, 
че тези деца са мои и никому не ги давам. И виждах ясно, 
че оставаше само едничка сила, която можеше да споява 
децата и мене – обичта. 

Тогава реших да гледам и да наблюдавам безпристрастно. 
И ако тази жена – Виолета, е по-добра от мене, в смисъл, ако 
може да бъде повече полезна на децата, аз ще ги оставя на 
нея, но ако тя по-малко ги обича, то децата ще ги задържа 
по всякакъв начин при мене, а той каквото си поиска, това 
да прави. 

Това решение внесе известна твърдост в мене и аз 
престанах да плача. Вече не се отказвах да излизам с тях, за 
да мога да я наблюдавам. 

Веднъж бяхме излезли далече по морския бряг. Аз вървях 
напред със Стефко и разглеждахме едни особено красиво 
оцветени мидени черупки. Караминева ни настигна и се 
присъедини към нас. Аз я запитах къде е синът Ă. Странно 
бе, че след това мое решение аз можех свободно, без мъка, 
да говоря със сестрите на Виолета. Тя ми отговори, че това 
лято синът Ă бил при баща си. Разбрах, че била разведена. 
Точно в това време се чу писък. Пищеше Евгения. Веднага се 
втурнах към нея. Тя бе паднала и кой знае защо не можеше 
да стане. Изтичах и я вдигнах. Виолета беше много близко 
до нея, но разговаряйки с Михаил, не бе Ă помогнала да 
стане. Детето се бе препънало в някакъв камък, беше 
обелило коленцата си и по тях се стичаха струйки кръв. 
При падането беше налапала и малко пясък и устицата Ă, 
разтворена от плач, бе замърсена от пясъка и от сълзите. 
Веднага я отведох, измих устата Ă и промих коленцата Ă. 
Боляха я много и я взех на ръце. Тя обгърна шията ми и 
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леко потръпваше от плача и от болката. А аз, Боже мой, 
държаща я в ръцете си, не чувствах тежината Ă, а само бях 
страшно щастлива. 

– Стой при мамичка, за да не падаш друг път – прошепнах 
Ă аз. Тя се притисна у мене и ме целуна. 

Стефан дойде при нас и поиска да я поноси, докато малко 
я преболят коленете. Той я взе на гръб като магаренце и 
почна да тича с нея. Помолих го да не тича, да не би да 
паднат, но той, без да се обърне, ми извика, че няма да 
паднат, и продължи да тича. В това време отнякъде изскочи 
Кирил и ме попита защо е плакала Нуси. Обясних му, че 
беше паднала и си е обелила коленете. 

– Като Ă казвам да се държи все за мене – заговори 
разплакано той, – пък и леля Фанка Ă поръча да не ходи 
никъде без тебе… 

– Ами аз нали бях тука? 
– Ама ако се бе хванала за тебе, както леля Ă поръча, 

нямаше да падне. 
Останах учудена от Фанка. Изглеждаше затворена и не 

особено ръководеща се от чувствата, а колко добра душа 
имала! Разбрах защо тя често викаше Нуси при себе си да Ă 
дава нещо специално… След тази случка аз винаги гледах 
Нуси да е край мене. А и баща Ă беше изгубил желанието тя 
да е при него. 

Беше дошъл зетят на Фанка, затова тя беше по-свободна 
и идваше с нас на разходка. Но тъй като тя ходеше по-
бавно, обикновено вървяхме с нея назад. Понякога Михаил 
излизаше с децата по-рано, а ние, привършили работата, 
отивахме след това на уреченото място, най-често в 
морската градина. 

Когато ние с Фанка веднъж позакъсняхме доста и 
отидохме на мястото, дето обикновено ги намирахме, там 
заварихме само Михаил и Виолета. Децата ги нямаше и 
затова попитах къде са. 

– Не зная – отвърна Михаил, – трябва да са тук някъде. 
Веднага се втурнах да ги търся. Фанка, макар да беше 

доста уморена, също отиде да ги търси в противоположната 
посока. 

На втората алея намерих Стефан, заспал с книга в ръка. 
Повиках го, той се раздвижи и сънен седна на тревата. 
Попитах го къде са Кирил и Нуси. Отговори, че не знаел. 
Нали били при татко му? Казах му да стане от земята, 
защото предния ден бе валяло и беше още влажно, да не 
настине. 

– Аз само бях седнал – заоправдава се той, защото 
скамейките бяха заети. И както четях, съм задрямал. 

– Потичай малко, за да се раздвижиш и да видиш къде са 
децата. Ако ги намериш, доведи ги до пейката при баща ти. 

Той ми подаде книгата си и се втурна в една странична 
алея, като викаше ту Нуси, ту Кирил. Аз обиколих близките 
алеи, но никъде ги нямаше. Слънцето беше залязло и 
вечерният здрач забулваше вече градината. Върнах се при 
Михаил, надявайки се, че може би те вече са при него. Като 
наближих, видях, че децата ги няма, но Михаил и Виолета 
продължаваха да разговарят. Фанка се завърна, също 
напразно търсеща ги. 

– Михаил – казах му аз, – децата ги няма! 
– Да, няма ги! – викна за моя изненада ядосано Фанка, – 

но ти си виновна за това! 
Погледнах я учудено. 
– Защо ме гледаш така – заговори още по-ядосано тя, 

– ти знаеш много добре, че децата без майката никъде не 
трябва да ходят. Аз тъй си и знаех, че ще се случи нещо, 
като ги пущаш сами! 

– Но нали излязоха с баща си? – промълвих аз. 
– Да, с баща си! Това сте вие, модерните майки, с баща 

си!? Едно време нямаше такова нещо „с баща си”. Аз четири 
деца съм отгледала, но от мене не съм ги пускала една 
крачка да се отделят. 
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– Ти защо си така ядосана? – стана от скамейката 
Михаил. 

– Ядосана! Как няма да съм ядосана, ето, морето е на 
една педя. Всичко може да стане с деца, при които не е 
майката. Тя като е майка, да си знае мястото – то е при 
децата и при… – не се доизказа тя. 

Точно исках отново да тръгна да ги търся, когато се чу 
гласът на Стефан, който викаше: 

– Татко, намерих ги, намерих ги! 
– Не съм ги бил отдавна, но сега ще ги набия – каза 

ядосано Михаил. Аз веднага тръгнах по посоката на гласа. 
При завоя на алеята видях трите деца и един млад човек. 
Нуси беше с превързана главичка. Като ме видя, втурна се 
към мен с протегнати ръчички. 

– Майче! – проплака тя. 
– Извинете, госпожо – заговори младият човек, – децата 

се бяха объркали и аз пожелах да ги упътя и придружа. 
– Но какво е станало с Евгения – попитах го аз, като я 

прегърнах. Тя се нажали и заплака още по-силно. 
– Нищо Ă няма – каза Кирил, – само малко си удари 

челото и този чичко я заведе да Ă турят риванол. 
– Но къде си удари главата? 
– В едно дърво, защото тичаше и падна. 
– Ами батко ме гонеше… – разплакано каза Нуси. 
– Гонех те, а ти защо бягаше? Искаше да отидеш вкъщи 

при мама. Аз ти казах: „Чакай, тя ей сега ще дойде” – ти не 
слушаш, видя ли! 

– А защо моето дете искаше да се върне вкъщи? – 
запитах я аз. 

Нуси само по-силно се притисна в мене. 
– Защото – започна Кирил – тя беше седнала при 

татко и при леля Виолета и си играеше с чантата Ă. После 
Нуси изпусна чантата на земята, тя се разтвори и изпадаха 
работите на леля Вили. Татко се ядоса и плесна Нуси, 

загдето не е внимавала. Нуси заплака. Ама така е, като Ă 
казвам да дойде при мене да играем… нека… 

– Пък нали щях да дойда – разплакано се заоправдава тя. 
– Щеше, щеше! Татко ти казва „иди да играеш”, а ти 

седиш, видя ли? 
– А леля ми каза да седя все при татко! 
– Мълчи! – казаха аз на Нуси, като я притиснах до себе 

си. – Мълчи, че татко е сърдит, задето ви нямаше. Друг път 
да не се отделяте! 

– Ама тя е виновна – говореше Кирил, – казва „искам 
при майка” и започна да тича в градината, за да се връща 
вкъщи. Да отговаря сега тя пред татко. 

Михаил, Фанка и Виолета дойдоха при нас. Господинът, 
който бе довел децата, искаше да си отиде, но аз го задържах 
и го представих на Михаил. Благодарение на него Михаил 
се въздържа да не набие, както се бе заканил, двамата 
виновници. 

– Деца! – каза господинът. – Деца! И аз имам две и зная, 
че винаги могат да направят някоя детинщина. 

След като неколкократно му благодарих за довеждането 
на децата, той се сбогува с нас и си отиде. Трите деца вървяха 
край мене: Кирил и Нуси, хванали ме за ръка, а Стефан – 
до Нуси. Фанка вървеше от страната на Кирил мълчаливо. 
Чувствах как сърцата на двамата малки тръпнат, защото 
ясно се разбираше, че на баща им не му е минало и че 
бурята всеки момент можеше да избухне. Но точно пред 
вратата на градината ни срещнаха двете сестри на Виолета. 
Веднага се разнесоха високите им гласове, възклицания, 
изненади и въпросът: „Где ще се вечеря?” Зад тях видях 
трима господа. Двамата вече ги знаех – приятелите на 
двете сестри, третият, който ми представиха, беше братът 
на Караминева. Той беше среден на ръст, малко възпълен, 
но това му придаваше само вид на по-едър човек, без да 
загрозява фигурата му. В ресторанта той беше седнал до 
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Нуси и проявяваше голямо внимание както към нея, така 
и към мене. Аз приемах любезността му с хладна учтивост. 

За моя изненада веднага след вечерята Михаил поиска 
да се приберем в квартирата, а не да оставаме край морето, 
както друг път. Бурята с децата се размина, но стана така, 
че те вече излизаха само когато излизах и аз. Но и нито 
Нуси, нито Кирил вече искаха да излизат само с татко си. 
Това ме изпълваше с голяма радост. И винаги си мислех 
за случката в градината. За да тръгне Евгения да ме търси, 
значи Виолета не бе защитила детето относно неволното 
изпускане на чантата Ă, не беше дори видяла, че децата 
ги няма… Не трепна сърцето Ă за тях, когато се разбра, че 
никъде наблизо ги няма, и не пожела и тя да ги потърси, 
а продължиха с Михаил да разговарят. Този факт също 
ме изпълваше с егоистична радост, но аз не можех да се 
освободя от нея… Аз исках да запазя децата за себе си и 
правех всичко възможно за това. И когато надниквах 
дълбоко в душата си, виждах, че исках да ги запазя, защото 
исках да запазя тяхната обич към мене… 

Времето беше много хубаво и се взе решение с лодка 
да отидем до св. Константин. Аз с децата бяхме на единия 
край на моторницата, Михаил и Виолета – на другия край, 
а двете сестри с още две жени, на които ме представиха, 
преди да влезем в лодката, бяха по средата. 

Михаил и Виолета както винаги си говореха и аз съвсем 
случайно видях как тя го плесна през устата. В същия миг 
отместих погледа си настрани, но видях, че Михаил си 
вдигна главата, за да види дали някой е забелязал това. 
Навярно помисли, че аз не съм го видяла. Но с ъгъла на 
окото си забелязах, че Стефан не си отмести като мен очите, 
а упорито го гледаше. В душата ми ми стана жал за това 
дете. Какво ли си мислеше? Много пъти виждах неговия 
сериозен поглед, спрян върху мен, но устните му оставаха 
винаги затворени. Пък и какво ли можеше да ми каже? А 

какво ли можех да кажа аз самата? Може би всичко това 
да бе само едно обикновено приятелство. Михаил вкъщи 
бе добър и дори внимателен. Естествено е, мислех си аз, 
след няколкото години съвместен живот да има нужда 
от известно приятелство. Аз не мога да изисквам от него 
постоянно внимание и нежност… Но случката в лодката 
болезнено ме засегна и сенките, които съзнателно гонех от 
душата си, нахълтаха в нея. Така може да плесне, мислех си 
аз, само човек, който се чувства близък, интимен… Морето 
загуби красотата си, Слънцето – блясъка си, тъмнина 
заизпълва всичко наоколо ми. 

Едно от местата, за които с мъка си спомням, е св. 
Константин. 

Една седмица преди датата, която беше определена 
за завръщането ни в София, получих телеграма, че леля е 
много зле и иска да ме види. Тази зима тя не беше никак 
добре и често споменаваше, че усеща скорошния си край. 

Фанка бе отпътувала вече с дъщеря си. Но като изказах 
желание да се върнем по-скоро заради леля, Михаил каза: 

– Вземи децата и иди да видиш леля си. 
Това ме удари право в лицето, но аз се опомних и 

промълвих: 
– Да, разбира се… 
На другия ден се завърнахме тук… 
Леля никак не е добре и аз оставих личните трудности 

настрани. Обикновено отиваме с децата при нея. Докато 
аз съм при леля, те играят в градината или са в стаята, в 
която някога съм живяла. Там квартирува студентка по 
философия, но тя още не се е завърнала. Стефан обича да 
разглежда книгите на някогашната ми библиотека. Когато 
веднъж отворих вратата и го видях да изважда някои от 
книгите, изживях странното чувство, че той е мой роден 
син. В същия момент той се обърна и ме погледна. Останах 
неподвижна на прага – погледнал ме бе моят син. Откога? 
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От кои векове?... В следния миг той примигна и очите му 
станаха пак такива, каквито са обикновено. Той ме запита 
може ли да прочете книгата, която държеше в ръцете си. 
Казах „да” и се усмихнах. Имах чувството, че моят син се 
бе скрил в него. Всичко бе много странно и мога да си го 
обясня само с това, което ми е казвала Анна, че с тези деца 
съм имала връзка от минали животи, когато сме били на 
Земята. Срещали сме се неведнъж. Това Ă го казала старата 
София Попова, ученичка от Школата на Учителя. 

Може в тези някогашни срещи Стефан да ми е бил син, 
а също Кирил и Нуси да са ми били деца, затова навярно 
искам да ги запазя за себе си и чувствам необходимост от 
тяхната обич. 

* * * 

Вчера, като ходих при леля, за моя преголяма изненада 
тя ми предаде писмо от чичко Лазар, любимият братовчед 
на татко. Помня, че някога идванията му бяха светли, 
слънчеви празници. Може би защото татко и чичко Лазар 
се обичаха много, затова мама и аз също му се радвахме. 

Мама и татко оставяха всичко и ходехме из планината. 
А когато имаха неотложна работа, излизахме само двамата 
с чичко. Той ми разказваше чудни приказки. Мама ми 
казваше, че сам ги измислял. А вечер четеше на мама и 
татко свои романи… 

* * * 

Вчера привечер прекъснах писането, защото жената, 
която се грижи за леля, ме извика по телефона веднага 
да отида. Приготвихме се набързо и дойдох с децата. 
Механически съм сложила и тетрадката, в която пишех, 
затова сега, когато всички спят, мога да пиша. 

Очаквах да видя леля много зле, но тя изглеждаше по-

добре от всякога. 
– Билетът ми е вече издаден – рече ми тя, когато 

останахме сами в стаята и аз приседнах до леглото Ă. 
– Какъв билет? – недоумявах аз. 
– Викат ме вече, ще тръгвам. 
– За къде? 
– За онзи свят. 
– Само това не мога да повярвам, изглеждаш много 

добре. 
– Не се лъжи от това „добре”. Извиках те да се простя с 

тебе. Майка ти ме гледа много умъчнена… 
– Мама ли? Но нали мама отдавна… 
– Зная какво ще ми кажеш, но когато наближи часът да 

си отива човек от Земята, идват от онзи свят да го посрещнат 
и да го отведат там. Та при мене взеха да идват роднините 
от вчера… Най-напред дойдоха майка ти и баща ти. 

– Татко? И ти го видя? 
– Нали ти казвам, виждам ги. И не само тях. Но очите на 

майка ти са тъжни… и то заради тебе. Може да не е доволна, 
дето те дадох на тоя професор, гдето можеше да ти бъде 
баща… 

Тя замълча, след малко отново заговори: 
– Ти не можа да прочетеш писмото от Лазар, нали? 
– Да, не можах. Чудя се къде съм го турила. 
– Никъде не си го турила, но ти като отиде да ми донесеш 

млякото, аз го взех… Ето го, под възглавницата ми. И други 
писма е имало по-рано от него за тебе, но не ти ги давах. 

– Защо? 
– Защото не го обичах. Тоя Лазар улесняваше баща ти, 

за да примами майка ти да отиде тя на село. А да знаеш 
каква беше майка ти – цвят! Млада, 19-годишна, а баща ти 
– на 30. Учил за инженер и беше такъв, но заболял, затуй се 
завърнал на село, на чист въздух. Сърцето му било слабо… 

– Тези подробности не ги зная. 
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– Не ги знаеш, че беше дете, а и после не давах да ти 
говорят много за тях, да не те разтъжават. Но най-много и 
затуй, защото много те обичах… Затова те държах все край 
себе си. Исках да те оженя за най-знатния момък, за най-
видния. Това щеше да е голяма гордост. И все чаках да се яви 
такъв… Чудех се: ти беше най-хубавата, най-умната между 
приятелките ти, те всички рано се изжениха все на добри 
места, а ти остана да бродираш прикята си. И чаканият от 
мене знатен момък не дойде… Но през годините, откакто 
те взех от село, много пъти този Лазар е пращал писма да 
пита за тебе. Той беше две-три години по-голям от баща 
ти. Завършил беше архитектура. В Германия станал прочут 
архитект и там се оженил… 

– Архитект ли? А нали пишеше приказки, романи? 
– Писал ги е в свободното си време. Може и да е печатал 

нещо. Но се бе замогнал много. Жена му била два пъти по-
млада от него и му родила две деца. Но един ден отпътувала 
с тях при нейна роднина в Америка и не се върнала. Види 
се, намерила си там друг, по-млад. Чичо ти се бе оженил в 
напреднала възраст. Но като остана сам, тогава най-много 
ме молеше да те пратя да му идеш на гости. Да те разведе по 
цял свят. Но аз му писах, че за това дума не може да става. 
Писал ми беше да отидем двете с тебе, но и на това не се 
съгласих. Знаех, идеш ли там, връщане няма… Ще останеш 
при него… там. 

– Но сигурно и ти би могла да останеш? 
– При него? Никой път! Името му не можех да чуя. Кой 

знае защо се бе загнездила в мене тая омраза към него и 
към баща ти. 

– Сигурно поради срещите ви в някой минал живот, 
когато сте били пак на Земята. 

– Анна ли ти разправя тези работи? И на мене ми ги 
е говорила, пък и от друго място съм ги чувала, но не им 
обръщах внимание. Мислех: болни фантазии. Но като взеха 

да ми се присънват разни работи, гдето никак не ги бях 
мислила, да си спомням разни хора, градове, гдето не съм 
била сега, позамислих се. А сега, откакто почнаха да идват, 
разбрах, че много съм грешила, като не се заех да прочета 
нещо, да се просветя. Но вече всичко е свършено, в тоя 
живот де. Ако се върна пак на Земята, както казва Анна, ще 
започна отрано. А сега ти вземи писмото и го прочети. В 
него Лазар ти пише, че е много болен. Върнал се е да умре в 
родината и иска да те види. 

– Чичко Лазар е тук, в София? 
– Да, при негови роднини. Писмото е отпреди една 

седмица, може и да е умрял. Но ти иди утре, поне това 
да не ми тежи. От миналата нощ и вчера съм мислила и 
премисляла всичко. Мъжът ми беше богат. Когато се 
оженихме, разбрах, че бил болнав, но кой знае защо го 
обичах много и го гледах до последния му дъх с голяма 
любов. Остави ми тази къща. Парите, които бе внасял на 
мое име в банката, пък и наемите, ми бяха предостатъчни, 
но бях сама, нямахме деца. Като те взех, запълни ми се 
животът. Обичала съм те много, но сигурно не както трябва. 
Ограничавала съм те много. Мислила съм, че е за твое добро. 
Да си чиста, скромна девойка, а не съм се запитвала какво 
е било в твоята душа. Ти винаги беше послушна, добра, 
мислех – доволна си. А сега, като гледам тъжния поглед на 
майка ти и като размислям, казвам си: как не се съгласих да 
отидем при Лазар, та да ни разведе навсякъде в чужбина, да 
се зарадва сърцето ти. А аз те държах в кафез и те дадох в 
друг кафез. Какво разбра ти от живота? – Децата, чифлика… 
Това лято бяхте във Варна, но като те видях така повехнала, 
сърцето ми се обърна. И защо си се върнала сама с децата? 
Мълчиш. Ти винаги си мълчала, но аз сега се съдя. Може би 
майка ти оттам повече работи да вижда и затова ме гледа 
така. Затуй те извиках да дойдеш, да ти кажа всичко, да ми 
олекне. А ти иди утре при Лазар. Нека децата стоят тук, 
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Латина ще се грижи за тях. Пък останете тука още някой 
ден, докато ме изпратите… 

* * * 

В стаята при леля съм. Тя се е унесла. Не зная дали това 
е сън, или полусън. Когато си отвори очите, те са забулени 
като с мъгла. Тогава тя разговаря с невидими за мен 
посетители. Като се прояснят очите Ă съвсем, тя ме вижда 
и няколко пъти ме запита все едно и също: „Ходи ли при 
чичо си Лазар?” 

– Да, ходих – отговарях Ă аз. 
– Е, хубаво, много хубаво си направила. Завари го жив, 

нали? 
– Да. 
– Поне за това да не ми тежи. Предполагах, че ще го 

завариш, защото ако беше умрял, щеше да дойде и той да 
ме съди защо не съм те пускала при него, защо не съм те 
завела… 

– То вече е минало, лельо. 
– Минало, но мен сега ме гори. 
– Недей се измъчва. 
– Но я ми кажи ти – погледна ме леля с взиращи се в 

мен очи, – ти щастлива ли си от този брак? Мълчиш! Ето, 
твоето мълчание ме гори! Ти винаги си мълчала и как не 
съм разбрала, че с това мълчание скриваш своето страдание? 
И сега страдаш, сега вече го зная с душата си, защото с 
душата си те обичам много повече, отколкото със сърцето 
си, както по-рано… и си мисля… за много неща си мисля. 
Ако те бях завела при чичо ти, можех пак да те върна тук и 
пак можеше да се ожениш за тоя… Но да беше се порадвала 
на младостта си… 

– Не се измъчвай, леличко, аз обичам съпруга си и 
децата. 

– Обичаш, защото си добра като майка си. И сега, като я 
гледам, да знаеш колко е хубава. Още нямаше 17 години и я 
заискаха… Ама какви богати, какви видни момчета я искаха. 
Но аз все не се съгласявах – нека свърши училището, че 
тогава. Знаеш, разказвала съм ти, че майка ни умря рано. Аз 
бях най-голямата, а майка ти, най-малката – двегодишна. 
И аз съм я отгледала като мое дете и съм я обичала, не 
мога да ти кажа колко много. Затуй ме заболя много, че 
ми прекърши волята – не ме послуша да се ожени за този, 
за когото Ă казах. Какъв виден човек е той. А щом завърши 
училището, избяга с баща ти, когото аз не одобрявах… 

– Обичала го е. 
– Обичала го е, нея я държах халтаво… – унесе се леля, 

а аз се пренесох в чудното ми детство при тези, които съм 
обичала много. Оттам мисълта ми отиде при чичко Лазар, 
при когото ходих днес. Като ме видя, той се усмихна и рече: 

– Веднага те познах, защото имаш чаровността на майка 
си и очите на баща си. 

А аз не можах да позная чичко Лазар в този слаб, 
изнемощял, болен и стар човек. Може би не би изглеждал 
така стар, ако беше здрав. 

– Помниш ли, когато се катерехме с тебе по планината? 
– задъхвайки се, ме запита той. 

– Да, и когато сядахме да си починем, ти ми разказваше 
измислените от теб приказки. 

– Ах, дааа – въздъхна той дълбоко. – Но всичко си отиде 
– и приказките, и разказите, и романите… 

Влезе млада жена да ме почерпи. Когато тя излезе, 
чичко Лазар отново въздъхна и рече: 

– Много късно дойде, момичето ми, всичко дадох на 
тях – посочи той към вратата, през която излезе младата 
жена, и на роднините на село. Мислех, че онази – спря той 
продължителен поглед върху мен, – която те бе обсебила и 
не те пусна нито веднъж да дойдеш при мене, и сега няма 
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да те пусне. Но и тя скоро ще даде отчет за делата си, като 
мене. Била много болна. 

– Да, болна е. 
– А вразумила ли се е? 
– Съжалява, че не ме е довеждала при тебе. 
– Късно, много късно! Колко пъти съм сънувал баща ти 

да ми казва да те извикам, да те разведа с колата из чужбина. 
Искал съм да изпълня молбата му, но птичката много 
здраво беше заключена в кафез. Чудех се защо ме мразеше 
тази жена. Сега не се чудя. Запознах се с хора, които ми 
обясниха много неща. И затуй се върнах, заради тези хора. 
Но и за това е късно. Ако ги знаех по-рано, отдавна да бях 
дошъл тука. Тогава щях да намеря начин и тебе да измъкна 
от кафеза… Но тогава си мислех, че може сънищата с баща 
ти да са само така, сънища… А сега разбрах, че не са били 
прости сънища. И ако го бях послушал да дойда тук, когато 
ми казваше насън, друго щеше да бъде. И аз като леля ти 
съжалявам за много неща, но късно… 

Младата жена отново влезе в стаята, държаща термометър. 
Това ми напомни за болницата, когато медицинската сестра 
влизаше с термометрите, което показваше, че времето 
за посещенията е свършило и посетителите трябва да си 
отиват. 

– Моята племенничка е лекарка – усмихна се някак 
тъжно чичко Лазар – и аз изпълнявам всичките Ă наредби. 

Тя сложи термометъра под мишницата му и излезе 
мълчаливо. 

– Безпокоят се навярно – заговори след малко чичко, – 
да не би да има нещо останало и да го дам на тебе… 

– О, не. Не се нуждая от нищо материално. Имам 
достатъчно. 

– А иначе как си? 
– Добре. 

– Колкото изобщо може човек да е добре на Земята. 
Скоро четох в една книга, че Земята не е място за щастие, 
а за учене. 

В този момент влезе възрастната жена, която ме бе 
посрещнала и въвела в стаята на чичко. Разбрах, че трябва 
да си отивам. Като станах, едва тогава ми дойде наум за 
това, което бях донесла. Отворих чантата и го оставих на 
масата. 

– Пак ще дойдеш, Мичинка – нарече ме чичко, както 
някога. – никакъв подарък не съм ти донесъл, но ти ще 
дойдеш заради мене, а не за подаръка, нали? 

– Разбира се! 
Жената ме изпрати до пътната врата. Докато вървяхме 

по бетонената пътека между цветните фигури на градината 
пред къщата им, жената ми зададе няколко въпроса. От 
моите отговори разбра, че съпругът ми е професор и че 
имаме чифлик. Отведнъж тя стана много любезна и ме 
покани да отида пак. Благодарих Ă и си тръгнах. В себе си 
имам чувството, че няма да видя вече чичко. Възможно е да 
се лъжа, но си мисля колко интересни са хората и колко са 
различни… 

* * * 

Днес преди обед леля ме помоли да повикам по телефона 
леля Ганка, сестрата на починалия Ă съпруг. Поръча тя да 
доведе децата, защото дошъл часът да си отива. Надошли 
вече всички… 

– Кои? – запитах я аз. 
– Най-напред дойде майка ти. Доволна е, че ти дадох 

писмото и че ти ходи при Лазар. Също дойдоха баща ти с 
мъжа ми Иван, който е доволен, че оставих къщата и всичко 
на сестра му Ганка. Ти не се сърдиш, нали? 

– За какво? 



178 179

– Че на тебе не оставих никакво наследство. 
– О, не! Нищо не искам! 
– Така си и знаех. Ти имаш от родителите си. Запазила 

съм ти го непокътнато. А Ганка, знаеш, вдовица е от толкова 
години с три деца. А и най-малката сега е студентка, трябват 
средства. Пък тази къща и всичко, което е в нея, е все от 
брата на Ганка, затова го оставям на нея. 

– Много добре си направила. 
– Но ти можеш да вземеш от твоята стая всичко, което 

ти харесва. Книгите, библиотеката… 
– Добре. Книгите са моите някогашни любими приятели, 

тях ще приема с радост. 
– Аз съм казала на Ганка за книгите и за книжата на 

баща ти. Тя знае. Много разбран човек е, прилича на брат 
си. 

– Аз не съм знаела, че имам останало още нещо от 
татко. Нали чичо Константин, братът на баща ми, с парите 
от имота е отишъл да учи в чужбина… и не се върна… 

– Той не взе всичко, а и което взе, го върна отпосле… Но 
и той нямаше късмет. Виж, него съм го обичала, макар да 
беше брат на баща ти. Може, както казва Анна, с различните 
хора различни отношения да сме имали в минали животи 
и затуй сега едни обичаме, без да знаем за какво, а други не 
можем да понасяме, без да знаем за какво. Но и този момък, 
Константин, беше много кротък, скромен, уважаваше ме… 

– Чувала съм за него, но само два пъти съм го виждала. 
– Защото от малък живееше тук, при вуйна си, че тя 

нямаше деца. Но беше много ревнива, като мене, та не го 
пускаше на село. Но сега да не си губя времето, че силите ми 
намаляват. Ето, там, в чекмеджето, са книжата, преместих 
ги да са на лесно. А в шкафа е всичко от родителите ти. В 
другото чекмедже са моите пари. Вземи от тях да купиш 
нещо за децата за спомен от мене, че досега на тях нищо 
не съм давала, все на Ганкините… Иди дай парите, аз да им 

дам, че ти, зная, няма да смееш да си вземеш. 
Когато Ă ги подадох, видях, че леля бе станала 

необикновено бледа. Като въздъхна дълбоко, отдели със 
слабите си пръсти една част от парите и ми ги подаде. Каза 
ми да отида и да ги туря в чантата и да се върна веднага, че 
никак не се чувствала добре. 

Като изпълних всичко и отново дойдох при леля, тя се 
бе унесла. След малко дойдоха леля Ганка с нейни роднини. 
Славка, дъщерята на леля Ганка, доведе лекарка, нейна 
приятелка. Тя каза за леля, че е въпрос на часове… 

* * * 

Леля си отиде и аз много плаках. Често казват, че при 
умрели човек намирал случай да изплаче своята болка. Това 
го разбрах много добре, защото с мен се случи същото. 

Михаил не се е завърнал и аз се чувствах страшно сама 
пред зиналия гроб на леля. 

* * * 

Михаил се завърна точно когато пишех. Скрих бързо 
тетрадката и изтичах да го посрещна. Децата, които играеха 
на двора, също дойдоха. 

– Много си се измъчила, Мария – каза той, когато 
останахме сами. – И аз страшно се измъчих. 

– Защо? – учудих се аз. 
– Много съжалих, че не се върнах заедно с тебе. Прекарах 

страшно мъчителни дни. Просто съм разсипан от мъка. Ти 
напоследък там беше доста мрачна и като си тръгна, все 
беше пред очите ми. И особено щях да се разкъсам от мъка, 
когато се връщахме. 

– Защо? 
– Минахме с параход до Бургас и оттам се върнахме с 

железницата. 
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Усетих как сърцето ми се превърна в олово, но намерих 
сили да кажа: 

– Нали ти отдавна искаше да направиш тази обиколка. 
– Да, исках, много исках, но страшно се изтерзах. 
– Защо? 
– Защото не беше и ти. 
– Нищо… друг път… 
– Колко си мила – прегърна ме той. – Как съм искал миг 

по-скоро да се върна. 
– Радвам се. 
– Ти си доста бледа. 
– Нищо, ще ми мине. 
– Искам да станеш пак свежа и весела, както по-рано… 

Много ли се измъчи с леля си? Изглежда, обичала си я 
много. 

– Да, сега разбрах, че съм я обичала. 
– Защо не се усмихнеш, Мария? Ето, седни тука – сложи 

ме той на коленете си. – Нима не се радваш, че се завърнах? 
– Радвам се – отвърнах аз, а през това време пред очите 

ми се разстилаше морската шир, по нея плуваше белият 
параход, а в него бяха тя и той… 

– За какво мислиш, Мария? 
– За нищо. 
– Как прекарахте с децата тези дни, докато ме нямаше? 
– Както обикновено. 
– Мария, защо така отговаряш? Та тази смърт на леля 

ти толкова ли те покруси? А аз се радвам, че те виждам – 
сложи той главата си на гърдите ми. 

Аз милвах косите му, разкъсвана от страшна болка, 
причинена от това, което ми говореше, и от това, което беше 
в действителност. А всъщност каква е действителността? 
Защо тя изчезва, когато той е при мен? И остава само това, 
че безмерно го обичам и че ми е много скъп… 

* * * 

Чудно е как човек е склонен да живее с илюзии… и 
как се радва на тези илюзии. И аз живях известно време 
с илюзията, че Михаил е ликвидирал с обхваналото го 
временно чувство към Виолета и че в съзнанието и в сърцето 
му сме останали само аз и децата. Той беше приветлив и 
внимателен, както преди. Връщаше се в добро настроение. 
Радвах се и отново бях весела. 

Един ден Анна ни изненада с идването си. Прегърнах я 
и я целунах от сърце. Изказах радостта си и запитах где са 
децата. 

– Останаха да купуват нещо с Игнат, а аз побързах, че 
нямах търпене да те видя. Ах, Нуси, не мога да те позная, 
станала си същинска морска царица – обърна се леля Ă към 
нея и я целуна. – Но най-много се опасявах, че няма да мога 
да видя Кирил. 

– Защо? – попитахме всички. 
– Защото мислех, че ще отпътува с батко си за някоя 

африканска страна. 
От сърце се засмяхме, а тя прегръщаше и целуваше 

всички. 
– А къде е Юлия? – запита тя. 
– Очакваме я днес да се върне от чифлика. 
– Горката, кой знае колко е плакала. 
– За какво? 
– Ами за вас. Какво мислите, и един ден не минаваше аз 

да не мисля за вас, а и с Игнат и с децата все ви споменавахме. 
– Затова сме кихали толкова често – пошегува се 

Михаил. 
– А на вас сигурно и наум не ви е минавало за нас. Такива 

сте вие. 
– Не, доста често мислех за тебе – казах аз. 
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– Ти, ами другите? 
– И аз! – извика Кирил. 
– И аз! – бързаше да се присъедини Нуси. 
– И аз! – чу се гласът на Игнат. 
Двете момчета на Анна ми се видяха много пораснали, 

когато ги прегърнах и целунах. Анна каза, че големият тази 
годна израснал с една педя, а Борислав качил пет килограма. 

– Ама ядохме, ядохме, вуйно – заговор Борислав засмян. 
– Какво ядохте? – попита го Кирил. 
– Какво ли не. Сливи, ябълки, круши, пресни орехи… У 

бабини има много плодове. 
– А на нас донесохте ли, Боре? – шеговито го попитах аз. 
– Да, сега ще пристигнат. Татко ги опакова в един кош. 
– Я гледай, аз на шега попитах, а то наистина имало… 
Идването на Анна и децата сякаш внесе нова, свежа 

струя във всички ни… Но тази сутрин, когато закусвахме, 
телефонът иззвъня. Веднага станах да видя кой е. 

– Чакай! – каза ми Михаил, като също стана. – Аз ще 
видя. 

– Седнах отново на стола, но знаех с всичкото си 
същество кой го търси. Усетих как ръцете и краката ми 
се пресякоха. Значи историята не беше свършила. Всички 
илюзии се изпариха и аз отново застанах пред горчивата 
действителност… 

* * * 

Страдам, ужасно страдам. Горчива болка се е впила в 
сърцето ми и изсмуква силите ми, живота ми. На кого да 
кажа за мъката си и с кого да я споделя? С никого! Чувствам 
се сама, съвсем сама. Децата са край мен, но те са като 
малки светулчици в душата ми, но какво мога да кажа на 
тях? Нищо! 

Анна е много добра с мен и винаги ми е помагала, но тя 

е негова сестра… и чувствам неудобство да разкрия гръдта 
си пред нея и да покажа нараненото си сърце. 

Ще чакам. Може би нещата не са така трагични, както си 
ги мисля. Или аз самата искам да се утешавам с тази мисъл? 
Чудя се в кой най-затънтен кът на моята същност се крие 
този тайнствен извор, от който съвсем незабелязано ден по 
ден, година след година извира тази обич към Михаил и ме 
изпълва цялата. 

Защо не съм както в първата година, когато дружбата 
на децата ме правеше доволна и радостна? Може би тогава 
се радвах на свободата след годните на ограничение при 
леля. Да ме грее Слънцето, да тичам с децата по окосената 
ливада, да се изкачвам по планината и да се провирам в 
пещерата – всичко това ме правеше щастлива… Може би 
този тайнствен, притаил се в гънките на съзнанието ми 
извор на обич към Михаил тогава, без да го усетя, е пробивал 
напластените върху него години, векове, хилядолетия, за 
да започне да струи тая чудна обич към него… 

А защо, като го обичам, страдам? 

* * * 

След случката с телефона, мисля, че на другата вечер, 
като се върна Михаил вкъщи, от него ме лъхна на особен 
парфюм, но не обърнах внимание на това. Но без да искам 
мисълта за този парфюм започна да се натрапва в съзнанието 
ми и когато веднъж в присъствието на Михаил ме облъхна 
същият парфюм, несъзнателно приближих сакото му, 
което ми бе подал да го закача на окачалката, до себе си и 
го помирисах. Отведнъж пред вътрешния ми взор застана 
Виолета. Във Варна тя употребяваше този парфюм. 

– Какво миришеш? – запита ме Михаил. 
– Замириса ми на особен парфюм – казах аз, – но може 

така да ми се е сторило. 
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– Може – рече той, – срещал съм се с толкова много 
хора. 

Замълчах. Не смеех дори да въздъхна. Михаил облече 
домашната си дреха и влезе в кабинета си, а аз останах в 
коридора, притворила очи. 

– Господи, какво да правя? Къде да отида? Има ли 
смисъл да стоя още в тази къща? – питах се аз. 

В този момент вратата на детската стая се отвори и 
Кирил, застанал на прага, държащ молив и тетрадка, ми 
извика: 

– Майко, ела да Ă кажеш да учи. 
Сърцето ми се усмихна горчиво и аз влязох при децата. 

Кирил се е заел да стане учител на Нуси и често и двамата 
се обръщат към мене с противоположни молби: 

– Майко, нека си почина малко – пресрещна ме Нуси. 
– Е, нека си почине малко детето – казах аз на Кирил. 
– Да си почине ли? Че тя днес не е прочела нито една 

буква. 
– Е, хайде, Нуси, прочети една буква, за да зарадваш 

батко си. 
Тя седна на стола, но скоро, отегчена, пак искаше да 

стане. 
– Майко, виждаш ли я? – викваше Кирил. 
Вярно беше, че на Евгения много не Ă се учеше, но 

Кирил обичаше да прави нещо, да се занимава, и имаше 
горещо желание да научи Нуси да чете. За да постигне това, 
той Ă обещаваше какво ли не и най-често мен викаше на 
помощ. 

– Ето, и аз ще стана ученичка – казвах аз, като виждах, 
че Нуси наполовина е станала от стола. – И аз ще почна да 
се уча да пиша буквите. 

– А, ти ги знаеш – казваше Евгения. 
– Ех, знам ги. Но нали сега батко ти е учител! Ще играем 

на училище – и аз почвах прилежно да вдигам ръка. 

Играта на училище имаше по-голям успех и това много 
забавляваше Нуси. Почвахме да се надпреварваме кой по-
добре може да напише буквата и Нуси не се чувстваше така 
отегчена. Крил явно беше щастлив и неговото желание да 
учи някого бе задоволено. 

Юлия, когато нямаше работа, и тя ставаше прилежна 
ученичка. Кирил в такива случаи е във възторг и Нуси се 
развеселява много. Така съвсем незабелязано изучаваме 
буквите, които без играта на училище на Нуси Ă се виждат 
сухи и скучни. 

Анна веднъж ни завари, че учим, съжали много, че не 
може също да стане ученичка, защото имала вкъщи много 
работа. 

Никак не знам дали Анна знае за Михаил и Виолета. 
Понякога, като ме гледа, си мисля, че може би Фанка Ă е 
писала нещо, а друг път предполагам, че не знае, защото с 
нищо не го показва … 

* * * 

Бяхме излезли с Кирил да купим нещо за рождения ден 
на Нуси. Тя направи вече шест години и започна седем. 
Как бързо наистина минават годините и колко порасна 
Нуси, откакто за първи път я бях видяла в чифлика с 
омацано личице и с мръсна мокра рокля. Какво хубаво 
дете е станала! 

Бяхме се спрели пред една витрина и Кирил както 
винаги разглеждаше всичко, което имаше на нея. Усетих, 
че зад нас се спря някой. Обърнах се – беше Караминева. 

– О, Мария – заговори тя на „ти”, – къде се губиш? 
Не мога да не призная, че много ме дразни нейната 

интимност. 
– От Варна – продължи тя, – никак не съм те виждала. Ти 

прощавай, миличка, че никак не сме дошли да те навестим, 
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но нали знаеш – като се върнахме, къщата потънала в прах. 
Момичето уж го оставихме тука, но докато ни нямаше, 
нищо не е побутнало. Съседите казват, че вкъщи не се 
прибирало. Ама както и да е… Непременно ще дойдем с 
Емилия и Виолета. Тя сега все учи и не иска да ходи никъде, 
но то все учене не може, ще трябва и малко почивка. 

– Е, да – промълвих аз. 
– А вие къде сте излезли? 
– Да купим нещо на Евгения. 
– А тя, сладката, как е? Не съм я виждала и нея никак. 

Ти, Кирилчо, в кое отделение си вече? – ообърна се тя към 
Кирил. 

– В четвърто – отговори той. 
– Боже, тези деца как бързо растат! Ето и моят е вече 

студент! 
– Да, децата растат – като ехо казах аз. 
– Ами вие накъде? Нататък ли? Точно и аз съм в същата 

посока, ще ви придружа. Какво ще купувате на Нуси? 
– Не сме определили още. Като вървим, ще гледаме с 

Кирил и ще намислим. 
– Някоя хубава кукла. 
– Тя има доста кукли… 
– Ама пък за какво сте намислили да Ă купувате подарък? 

Да не е болна или има някакъв празник? 
– Има рожден ден – отвърнах аз, но в същия момент 

съжалих, че Ă казах това. 
– А, така ли? Тогава непременно ще дойдем. 
– Заповядайте – поканих я едва чуто. 
– Да, да, непременно. Бихме дошли и по-рано, но бях 

много заета, а и Виолета с ученето… 
Тя се прекъсна сама, загледана в отсрещния тротоар. 
– Ах, извинявай, Мария, видях един познат. И така, 

довиждане… непременно ще дойдем – и тя, усмихвайки ми 
се прелюбезно, прекоси улицата. 

Защо трябва да ми се помрачава всяка радост – мислех 
си аз, след като тя отмина. Така много се радвах за този 
празник на Евгения и исках да Ă купя нещо много хубаво. 
Точно в този момент минавахме край един магазин с 
музикални инструменти. Спомних си, че някога, отдавна, 
бяхме си говорили с Михаил децата да се научат да свирят 
на някой музикален инструмент. Той беше решил Нуси да 
започне да учи пиано от седмата си година. Дотогава искаше 
детето да се радва на детинството си. После цял живот ще 
учи… Но ето, Нуси наближава тази възраст, а навярно не му 
идваше наум, че идва седмият Ă рожден ден. Навярно бе 
забравил това, което бяхме говорили, зает с други неща… 

– Знаеш ли, майко – хвана ме Кирил за ръката, – виж 
тази цигулка, колко е хубава. На Асенчо са му купили 
цигулка и той вече се научи да свири. И аз много искам да 
свиря. 

– Хубаво, моето дете, кажи на татко си. 
– Ти му кажи, аз не смея. 
Кирил се разскача по тротоара, хванал ме за ръката. 

Минувачите го поглеждаха и се усмихваха. Наистина само 
едно дете може така насред улицата да изказва свободно 
радостта си. 

– Нали, майко, нали ще ми купите цигулка? 
– Добре, момчето ми, само да не ти омръзне бързо, както 

изведнъж ти дойде на ума. 
– Няма, няма. Аз откога си мисля, даже казах на леля 

Анчи, още като купуваха на Асенчо. 
– Тя какво ти каза? 
– Че за Коледа сигурно ще ми купите, но сега да не съм 

искал нищо. 
– Защо? 
– Не зная. Само ми каза много да те слушаме и много да 

те обичаме. Пък аз Ă казах, че много те обичам. 
Колко сладък беше Кирил в този момент. Но от това, 
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което каза, разбрах, че Анна знае… 
– Пък и много слушаш – допълних аз. 
– Нали, майко? И тя ми каза, че ако те обичам и слушам, 

цигулката сигурно сама щяла да дойде при мене. И аз 
вярвам, че е така, защото леля Анче казва само истината. 

– Да, момчето ми. А сега на тази твоя малка ученичка 
какво Ă да купим? 

– Един блок и бои, защото вече си изрисува блока. 
– Добре, но още какво? 
– Какво ли? Какво ли? – повтаряше Кирил. 
– Да Ă купим школи за пиано, тя вече може да почне да 

свири на пиано. 
– Много хубаво, майко – тя ще свири на пиано, аз – на 

цигулка – заподскача отново Кирил. 
След като купихме подаръците, в които имаше блок, 

боички и школа за начинаещи по пиано, нотна тетрадка, 
молив и все пак – една хубава кукличка, защото не може да 
се каже, че Евгения вече е толкова голяма, че няма вече да 
играе на кукли, ние се прибрахме с Кирил вкъщи. Всичко 
скрихме, за да не го види Нуси и да се развали изненадата 
на празника. Кирил и Евгения, разбира се, помагаха за 
направянето на сладки и на една торта с името Нуси, което 
тя прочете. 

„Какво нещо е човекът – много пъти съм си мислила… – 
може много да се радва за нещо, и достатъчна е една дума, 
за да свие мъката гнездо в сърцето му…” 

– Какво си купила на Нуси – попита ме Михаил, когато 
се върна вечерта. Един миг го гледах, без да му отговоря. 
Отде знаеше той, че съм купила нещо на Евгения? После 
въздъхнах и казах какво съм купила. „Значи те са били 
заедно” – помислих си аз и излязох от стаята. Може би 
Михаил е схванал мъката ми, а може би и по други причини 
той беше много внимателен през цялото време на вечерята 
и на другия ден. Благодарене на доброто му настроение 

аз му казах, че вече Нуси ще започне седем години, и му 
припомних неговото някогашно желание тя да учи пиано. 

– Това е много хубаво, Мария. Виж ти как помниш 
всичко, което се отнася за децата. А аз съм забравил. Може 
с Анна да видите за някоя учителка по пиано. 

– Кирил иска цигулка – усмихнах се аз. 
– О, тогава аз трябва да избягам от тази къща. 
– Защо? 
– Ами пиано, цигулка, представям си какъв шум ще 

бъде… 
– Децата ще свирят, докато ти си зает вън от къщи. Пък 

и не могат да се оставят така… Ето, вече техни другарчета 
са почнали да свирят. 

– Добре, добре – съгласи се той. – Зная, че като е за тях, 
ти винаги настояваш и успяваш. 

– Но за какво ще живея, ако не заради тях? – казах, без 
да размисля много аз – техните успехи и радости са мои. 

– Е, много хубаво, щом като само за тях живееш – обиди 
се Михаил, – всеки живее за това, което обича. 

– Напълно си прав. 
– Прав съм, разбира се. От самото начало разбрах, че за 

тебе децата са всичко. 
Може би той разбра, че е казал повече, отколкото 

трябва, защото ме хвана за раменете, когато исках да изляза 
от стаята. 

– Прощавай, Мария, вместо да ти бъда признателен, аз 
се показвам такъв неблагодарник. 

– Защо неблагодарник? – учудих се аз. 
– Заради грижата ти за децата. 
Сега той ме нарани повече, отколкото можеше да си 

помисли. Бях привикнала да преглъщам сълзите си и да ги 
не допущам да бликат от очите ми, но този път не можах. 
Аз седнах на един стол и сълзите ми закапаха, без да мога 
да ги спра. 
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– Защо, Мария? – заговори ми нежно той. – Вярно е, че 
бях малко раздразнен и груб, но не съм искал да те огорча. 

– Нищо – отвърнах аз, – вината е в мене и в моите очи, 
които така бързо плачат. Но, уверявам те, не е необходимо 
да ми благодариш за грижата относно децата ти, защото 
всяка грижа за мен е радост и в случая аз трябва да ти 
благодаря за нея. 

– Мария! – извика той. – Как може така да си помислиш! 
Повярвай ми, никога те съм имал такава мисъл, каквато ти 
вложи в думите ми, и никога не съм искал да кажа това. 

– И няма смисъл да го казваш, аз винаги го зная. 
– Не – настоя той, – повярвай ми, не си права в случая, 

напразно си се огорчила. 
– Добре, вярвам – промълвих аз. 
– Милата ми! – шепнеше той, милвайки косите ми. – 

Колко си ми скъпа, Мария, ти не знаеш… 
– Не зная – казах с твърд глас аз. 
– А преди знаеше. 
– Преди вярвах. 
– Мария, Мария – шепнеше той, – милата ми – и 

милваше лицето ми. 
Но въпреки нежността му аз чувствах, ясно чувствах, че 

той не е както преди, защото иначе мъката ми и твърдината, 
която чувствах, биха се стопили под неговата ласка. 

* * * 

Първи ноември, рожденият ден на Нуси, бе слънчев и 
много хубав. За нея той бе истински празник. Радостта Ă 
нямаше край, когато Анна доведе учителката Ă по пиано. 
Нуси през всичкото време бе заляна от слънчева усмивка и 
не знаеше где да си намери място от радост. 

Между другото казах на Анна, че Евгения днес ще има 
много гости. Тя ме запита кои ще бъдат и аз Ă казах за 
Караминеви. 

– Ах, така ли? – рече тя. – Виж, ти! – после се наведе и 
заговори с Кирил. Видях как очите му блестяха и усещах, че 
си приказват за цигулката. 

Понеже била свободна, Анна остана да дочака да дойдат 
децата с Игнат за празника на Нуси. В душата си Ă бях 
благодарна. След малко Кирил отиде да занесе на Игнат 
някаква бележка. Анна била забравила да му каже нещо… 
Тогава разбрах още по-добре, че Анна съзнателно остана… 

Караминеви дойдоха в шест часа след обед с привичния 
за тях шум, с възклицания, учудвания и пр. Едва не 
разцелуваха Анна, като я видяха. „Наистина – мислех си 
аз, – как има хора, които умеят да стават близки…” Нуси, 
разбира се, бе нападната и разцелувана от двете по-стари 
сестри, а Виолета само я потупа по страничката. Донесоха 
Ă някакви сладкиши, които дадох на Юлия да ги отнесе в 
кухнята, а след това ги пратих на една съседка. 

Започна се един от онези досадни за мене разговори, но 
Анна с такъв интерес разговаряше с тях, че аз не можех да 
не съм Ă благодарна. 

– Ах, Вилче – обърна се Караминева към Виолета, – ти 
нали искаше нещо да поговориш с г-н професора? Иди 
поговори, че няма много да се бавим. Щом дойде бате ти, и 
ще си ходим. 

– Ах, да! – стана Виолета. 
– Кабинетът му е все същият, както едно време, нали? – 

запита ме Караминева. 
– Да – отвърнах аз и станах да придружа Виолета. 
– Не си прави труда, Мария, тя го знае. Едно време колко 

пъти сме идвали, когато беше жива покойната… Зная, че ти 
не се сърдиш, и спокойно споменавам за нея. 

– Разбира се – отвърнах аз. – Естествено е да се говори 
за нея. 

– Хайде, върви! – обърна се тя към Виолета. 
Виолета тръгна към вратата. 
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– Аз ще я придружа – стана Анна след нея. – Все пак 
няма да Ă е удобно да върви сама из чуждата къща. 

Като се върна Анна, те отново заговориха и аз излязох да 
се погрижа за почерпването им. Нуси влезе да ги почерпи 
с бонбони. 

– Ева много обичаше да свири – чух да казва Караминева, 
когато влязохме с Нуси. – Ако малката прилича на нея, 
сигурно бързо ще напредне. 

– Нуси – обърна се към нея Анна, – кого повече обичаш, 
мене или мама? 

– И майка, и тебе – отвърна хитро тя. 
– Ах ти, малка хитрушо! – целуна я Анна, когато Нуси Ă 

поднасяше бонбоните. 
След двайсетина минути дойдоха братът и някакъв 

роднина на Караминеви. 
– Чакай да обадя на Мишо – каза Анна, след като се 

ръкува с гостите. 
– Нищо, нищо – побърза да каже Караминева, – те не са 

чужди гости, – нека Вилито и г-н професорът си поговорят, 
че нали сега Вилчето ще има изпити… та… Но Анна сякаш 
не чу и излезе. 

Братът на Виолета взе Нуси на коленете си, което ми 
беше крайно непрятно, и като се обърна към мене, каза, че 
въпреки всичко имало необикновена прилика между мен и 
Нуси. 

– Не съм забелязала – промълвих аз. 
– И тя има като вашите коси – като коприна. 
Почувствах комплимента му като оскърбление. С този 

човек се бях виждала само веднъж, в ресторанта във Варна, 
и оттогава той ми беше неприятен. Но се съвзех и казах, че 
не съм съгласна с неговото мнение. В този момент влезе 
Кирил и поздрави гостите. Нуси веднага слезе от коленете 
на госта и отиде при брат си, защото видях, че Кирил 
държеше нещо в ръка и беше Ă направил знак с очите си, че 

има да Ă показва нещо. 
– Кой ти ги даде? – попита тя тихичко. 
– Леля. 
– Защо? 
– Така. Само на тебе ли днес ще дават? 
– Даде ли бележката на чичо си? – попитах го аз, за да 

прекъсна разговора с Караминева, която явно искаше да 
каже още нещо. 

– Дадох я – отвърна Кирил. 
– А батко ти къде е? 
– В нашата стая. 
– Кажи му, че са дошли гости, нека дойде да ги поздрави. 
Кирил веднага излезе, а след него – и Нуси, която 

навярно беше привлечена от това, което той държеше в 
ръката си. 

След няколко минутки влезе Стефан. 
– Ах, колко е пораснал! – извика Караминева. 
Наистина Стефко за тези няколко месеца бе много 

израснал и беше станал много красив. Сърцето ми винаги 
му се радваше, особено в този момент, когато той се наведе 
и целуна ръка на дамите. 

– Децата много бързо растат – забеляза Емилия, другата 
сестра на Виолета, и кой знае защо въздъхна. Навярно 
заради своите деца, за които бях научила, че са при майката 
на баща им, с когото тя беше разделена. 

– Да, растат – каза брат им, – за тези, които ги гледат 
отдалече, а навярно майките не намират, че децата така 
бързо растат. 

– Наистина – забеляза Караминева, – понеже детето е 
все край майката, тя не вижда как расте, и когато един ден 
то застане пред нея като голям момък и почва да се държи 
като кавалер с госпожиците, тя се пита кога е бил дете, кога 
е пораснал и кога е започнал да ухажва девойките. За нея 
той си остава винаги дете… 
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Вратата се отвори и влязоха Анна, Михаил и Виолета. 
Забелязах, че Михаил беше в лошо настроение, но за какво 
– не можах да разбера.

Когато отидох за малко в кухнята, той ме намери там и 
ме запита: 

– Защо са дошли тези двамата? Кой е канил брат им? 
– Не зная. Тези хора са твои близки и са дошли заради 

тебе без покана. 
– Тези, които идват заради мен, идват при мене – 

натърти той. – А другите навярно идват не заради мен… 
Много дълбоко бях засегната от думите му, затова 

отидох в спалнята и седнах там. 
По едно време Анна дойде и ме запита защо съм там. 

Търсела ме из цялата къща. 
– Нещо не ми е добре – отвърнах аз – и не мога да отида 

оттатък. 
– Какво ти е? 
– Не се чувствам разположена. 
– Хайде, Мина, не ставай дете. Игнат дойде и пита за 

тебе. 
– Извини ме, моля те, пред него, но не мога да дойда. 
– Вие сте чудни хора – каза тя и излезе от стаята. 
Думите и тонът на Михаил продължаваха да дават 

горчиво ехо в душата ми. „Кой бил канел брат им – мислех 
си аз, – та този човек ми беше крайно антипатичен както 
заради самия него, така и заради това, че беше брат на 
Виолета…” 

Стоях в спалнята и стисках зъби, за да не бликнат сълзи 
от очите ми. Михаил влезе и попита изненадано: 

– Мария, какво ти е? Защо не дойдеш оттатък? 
– За да видиш, че тези гости никак не ме интересуват. 
– Но този тип, брат им, страшно ме нервира. 
– Аз не съм го канила, довели са го сестрите на 

приятелката ти. 

 – Приятелката ми? Как можеш да приказваш така? Та 
нима може да ти мине такава мисъл? Наистина тя е едно 
даровито същество, но…но… разнебитено… – и той, като се 
наведе над мене, почна да ме милва и да ми шепне: 

– Мария, Мария, бедното ми дете! Хайде, ела оттатък. 
Ласката бе топла и нежна. Аз станах и той, както му бе 

навик, накара ме да се усмихна, за да се увери, че мъката 
ми е минала. После излезе от стаята. След малко аз влязох 
при гостите, които Анна най-усърдно занимаваше. Игнат 
говореше с Караминев. 

* * * 

След рождения ден на Нуси Виолета започна да идва 
сама вкъщи и обикновено отива в кабинета на Михаил. 
Мъката все по-дълбоко се впива в сърцето ми, но не знаех 
точно какво да мисля. 

Веднъж, когато бях в спалнята и след това минах край 
вратата на кабинета на Михаил, чух сподавен смях. Каква 
съблазън усетих да отворя вратата, но само с изтръпнало 
сърце отидох във всекидневната. Седнах на един стол и 
се замислих. Може би съм била много натъжена и видът 
ми е бил болезнен, защото Нуси дойде при мене и като ме 
прегърна, попита болничка ли съм. 

– Не, детето ми, нищо ми няма – милвах хубавите 
Ă къдрави коси. Но чувствах сърцето си препълнено с 
горчивина… 

Михаил почна да закъснява и с голяма болка 
констатирах, че мирише на ликьор. По-рано никога той 
не беше пил алкохол. Изтръпнах от ужас, но какво можех 
да кажа? Той беше толкова по-голям от мене, беше умен 
човек и естествено бе да прецени постъпките си. Нима аз 
трябваше да му казвам кое е добро и кое не е? А и усещах, 
че каквото и да му кажа, ще е безполезно, той само ще се 
дразни… 
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Един неделен ден Михаил излезе и аз напразно го 
чаках за обяд и за вечеря. Дойде си много късно. Децата 
бяха вечеряли и си бяха легнали. Аз не бях сложила нищо в 
устата си. Не можех. Като видя, че го чакам, каза: 

– А, Мария, ти още ли не си легнала… на мен ми се спи 
ужасно. 

Нищо не отговорих. Легнах си и дълго не можах да заспя. 
Когато чух неговото равномерно дишане, придружено с 
леко хъркане, заплаках. Чувствах се сама, сама в целия свят. 
Нямах нито едно близко същество, на което да разкажа 
болката си, за да ми олекне. Защо нямам майка? – питах се 
аз. – Ако имах майка, бих отишла при нея и бих изплакала 
пред нея всичката насъбрала се горчивина в сърцето 
ми. „Майко, майчице! – виках аз в душата си – Къде си, 
майчице, защо си ме оставила толкова рано. Ела, миличка 
майчице, ела при мене. Виж болката на душата ми и раната 
на сърцето ми. Сложи ръката си и облекчи мъката ми.” 

– Мария, какво ти е? – чух гласа на Михаил. 
– Нищо – отвърнах тихо. 
– Но защо стенеш? 
Замълчах. 
– Какво, лошо ли ти е? – запита той, като се надигна на 

лакът в леглото си. 
– Не, нищо не ми е. 
– Сънува ли нещо? 
– Не зная, може да съм сънувала… 
– Милата! – каза той, като протегна ръката си, за да ме 

погали. 
Аз притаих дъх, а той си легна и отново след малко чух 

равномерното му дишане. Пак беше заспал… Може би от 
плача в душата ми беше празно, но ми стана по-леко и аз 
съм заспала. 

На сутринта по време на закуската Нуси каза: 
– Мама вчера нищо не яде. 

– Защо? – запита баща Ă. 
– Чакаше те. 
– А вие ядохте ли? 
– Да. Тя каза, че ние сме малки и трябва да ядем, но тя 

не била гладна. 
Чух този разговор през отворената врата, когато бях 

отишла да взема захарницата от кухнята и се връщах. Като 
влязох, Михаил ме погледна и рече: 

– Мария, ти друг път не гладувай, защото си отслабнала. 
Като не се завърна, вие се нахранете, не ме чакайте. 

– Добре, но вчера предположих, че ще се върнеш, тъй 
като не бе казал, че няма да си дойдеш за обяд. 

– Така се случи. И аз сам не знаех, че няма да мога да се 
върна. 

* * * 

Снощи, може би двайсетина минути след вечеря, 
Михаил стана, протегна се и като остави вестника, който 
преглеждаше, рече: 

– Мария, аз ще изляза за малко, ти си легни, не ме чакай. 
Видях как Стефан си повдигна очите от книгата, която 

четеше, и го проследи с поглед, докато излезе от стаята. 
Кирил пишеше нещо, а Нуси бе заспала в леглото си. 
Юлия, като влезе, ме запита дали господарят е излязъл. 
Отговорих Ă, че имал малко работа, затова е излязъл. 

Тя седна на стола и започна да плете чорапа си. Забелязах 
как на няколко пъти ме поглеждаше над очилата си, но аз 
нямах сили да я погледна… 

* * * 

Излизанията на Михаил вечер или в празниците ставаха 
все по-чести, както и идванията на Виолета вкъщи, т.е. при 
него. Когато се случваше да го няма, понякога тя го чакаше 
в дневната при мене, а друг път – в кабинета му. 
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Като се погледна в огледалото, виждам, че съм 
заприличала на сянка. Аз не съм дете и разбирам, че ако 
той няма известни чувства към Виолета, не би допуснал тя 
да идва вкъщи, нито пък би излизал вечер, защото знаех, че 
излиза само за да се срещне с нея. 

От ден на ден ставам все по-затворена и ласките му ми 
се струват като обида. Понякога стискам зъби от болка, 
когато той ме прегръща или целува… И все пак не мога 
да се отдалеча от него. Там, дълбоко в душата ми, едно 
същество тъгува и плаче и иска да бъде обичано, както и то 
самото обича горещо и силно. Но обичта не се изисква, тя се 
дарява, и то с радост… Много пъти, будна в нощта, си мисля, 
че ако той ме обича, не би постъпвал така… Ако има една 
прашинка обич към мене, не би допуснал да се измъчвам 
така. Неговите ласки и милувки са може би навик, може би 
донякъде са необходимост… или дълг? 

Напоследък Михаил започна да става раздразнителен. 
Сърди се за дреболии и думите, които изрича, са доста 
тежки. После, съзнавайки, че не е бил прав, иска с милувка 
да заличи раната, причинена от думите му, и ме кара да се 
усмихвам. И аз наистина се усмихвам. Но в тази усмивка има 
само горчивина. Раните бързо се появяват, но не така бързо 
се лекуват. А дори и когато се излекуват, остават белези… 
Ако Михаил нещо не можеше да намери моментално, 
почваше да вика, че в тази къща няма ред, че две жени сме 
били, а каквото потърси, не може да го намери. 

– Кажи какво искаш? – питах го аз. – Ще ти го дам. 
– Да – викаше той, – та нима аз не мога да бъда свободен 

в тази къща и да не бъда зависим от тебе или от твоята 
любима Юлия? 

Аз намирах това, което той търсеше, и му го давах. 
Мракът се сгъстяваше и ехото на някаква буря отекваше 
в душата ми. Когато ме виждаше тъжна или замислена, 
Михаил почваше да се сърди и да вика: 

– Какво съм длъжен винаги да гледам мрачни 
физиономии? 

Понякога децата биваха свидетели на неговите 
избухвания и се свиваха плахи, несмеещи да мръднат. 
Останала сама, аз с часове стоех неподвижна, уморена до 
смърт. Кой знае защо, чувствах най-много липсата на майка 
ми. Тя е съществото, на което можеш да довериш болката 
си без страх, че ще бъдеш осмяна или зле разбрана. Ако 
имах майка, наистина по-леко би ми било. 

Странно е, че към Анна съм сравнително затворена. 
Може би защото тя му е сестра. Макар явно да виждах 
нейното желание да ми бъде полезна, аз скривах от нея 
раната си. Не, само пред майка ми, само пред нея бих 
разтворила гръдта си и само на нея бих показала болката 
на сърцето си… 

* * * 

Преди пет-шест дни непознат човек потърси Михаил. 
Той беше в работната си стая и Виолета беше при него. Като 
приближих вратата, бе съвсем тихо. Почуках и преди да ми 
кажат „да”, натиснах бравата и отворих вратата. Виолета 
беше на коленете на Михаил и той я беше прегърнал през 
кръста. Като ме видя, скочи веднага и тръгна към мене. 
Аз се обърнах и си тръгнах. Той ме настигна в коридора, 
казвайки: 

– Мария, Мария! – искаше да ме прегърне. 
Аз го отстраних и казах, че в салона го чака непознат 

човек. 
От този ден Виолета не идваше вече вкъщи, но с 

това нещата не станаха по-добре. Михаил излизаше след 
вечеря. 

– Мина – заговори ми завчера Анна, – ти се затваряш за 
мене. Не те осъждам, но не си права. 
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Никога не бе ми говорила така направо, затова аз я 
погледнах учудено. 

– Не мисли – продължи тя, – че аз одобрявам постъпките 
на Мишо. Впрочем аз нито одобрявам, нито не одобрявам. 
Зная само, че всеки носи отговорност за постъпките си. Но, 
вярвай ми, твоята мъка не ми е безразлична. Ти се топиш. 
За какво? Уверявам те, за нищо. 

– За нищо ли? – извиках аз. 
– Да, за нищо. Човешкото е дрипа, то не е ценно. Ценно 

е Божественото. Ти никога ли не си помисляш за Бога? 
– Не съм мислила, че Бог се занимава с нас, пигмеите, 

наречени човеци. Навярно работата Му е много по-важна 
от тази да се занимава с това, кой кого целува и прегръща. 

– Вярно, че работата Му е голяма и велика, но знай, че 
Той се грижи за всяко живо същество, което е създал. 

– Създал! – казах с раздразнение аз – Създал! По-добре 
би било да не бе ме създавал! 

– Така говориш, защото си натъжена. Но един ден 
ще видиш, че не си била права, ще разбереш, че все пак 
страданието е било за добро. 

– Ах, да! – отговорих аз с известна ирония. 
Тя само ме погледна и нищо не каза, тъй като Кирил 

влезе при нас. 

* * * 

След случката в кабинета в душата ми се загнезди 
една мисъл – да свърша със себе си. Животът ми бе пуст, 
без смисъл. През душата ми сякаш бе преминал ураган, 
опустошаващ всичко. Нямаше за какво повече да живея. 
Наистина, може би имаше много по-страдащи хора от мене, 
но тяхното страдане не можеше да утеши мен. Небето беше 
празно, Земята – пуста. Какъв смисъл имаше да живея? За 
кого бях необходима? За никого! Децата? Те бяха вече доста 

големи, пък може би другата по-добре ще ги гледа, защото 
и тя ще им бъде толкова майка, колкото и аз. Моят живот е 
ненужен никому и надали някой ще почувства, че мене ме 
няма на Земята, когато ще склопя завинаги очи. 

Трябва да призная, че тази мисъл действаше като горчива 
билка в душата ми и все пак внасяше някакво спокойствие 
и тишина в мен. Смъртта ми се виждаше като приятелка, 
която ще ме изведе от този свят на страдание и ще ме отведе 
някъде другаде, където цветята цъфтят, където сини потоци 
слизат от планината и където Слънцето топло и благодатно 
грее… Земята ми се виждаше страшно груба, сива, черна. 
Аз нямах близък човек на нея. Тогава за какво и за кого да 
живея? Ако би имало поне едно същество, което да бе ми 
казало: „Обичам те, живей за мене!”, ей Богу, живяла бих. 
Но никое същество не ми каза това и мисълта за смъртта 
ме омайваше с горчивите си сокове. Вечер аз заспивах с 
горчивина в душата си, но странно спокойна. 

Веднъж вървях по улицата. Неочаквано Анна застана 
пред мене. 

– Какво става с тебе? – запита ме тя. 
– Нищо! – отвърнах аз. 
– Ходиш като сомнамбул. Аз вървя и ти викам, а ти – 

нито чуваш… Кажи, за какво мислеше? 
– За приятелката си – отвърнах с горчива усмивка. 
– За коя приятелка? 
– Боже мой, та нима аз нямам право да си имам в света 

поне една приятелка. 
– Имаш право, но вярвай ми, никак не ми харесваш… 
Засмях се с глас. 
– И смехът ти не ми харесва. 
– И аз не зная какво да правя. Ако мълча, не искат да 

гледат тъжната ми физиономия, ако се смея, не ме харесват. 
Ей Богу, трудно е да се живее и да се угоди на хората… 

– Мина – заговори с болка Анна, – ти знаеш какво ти 
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говоря. Твоите мисли, твоят смях не ми харесват не заради 
мене, а за самата тебе. Знаеш ли, понякога ми се иска да 
те отведа …горе, така, скришом, макар да съм обещала на 
Игнат да не отивам. 

– Къде горе? 
– При Учителя. 
– Не се безпокой, Анна, ти си била винаги много добра 

към мен и Бог ми е свидетел, че всякога съм ти била много 
благодарна, но вярвай, всичко ще се оправи… Да, да, ще се 
оправи, и то много скоро. Ти не се тревожи… Ти винаги си 
била много, много добра – и аз си тръгнах, като поклатих 
отрицателно глава, и закрачих напосоки по напречната 
улица. 

Тогава взех решение да свърша по-скоро със себе си. 
Нямаше смисъл повече. Анна ми говореше за Бога, но 
какво общо имаше Бог с моите работи? Никога Бог не ми 
е бил ясен в съзнанието. Смътно съм мислела и знаела, че 
Той съществува, но никога не е бил като някаква реална 
същност за мене. Той бе някъде в небесата, много далече 
и без особена връзка с човеците. Защо трябваше да Го 
безпокоя, че аз, малкото същество, жадувам, копнея да 
бъда обичана? Та нима аз не съм една прашинка, която 
когато и да е ще отлитне, разнасяна насам и натам 
от вятъра? Смешно е небето да седне да се занимава с 
мене. „Да, ще свърша” – повтарях си аз и дори чувствах 
някаква луда радост в себе си. Аз знаех къде е револверът 
на Михаил… Утре е неделя, ще изпратя децата на кино… 
Навярно Михаил пак няма да е вкъщи… Да, точно така… 

Вървях по улицата, опиянена от тази мисъл като от 
горчиво вино, и никак не усещах снега, който ме шибаше 
право в лицето. Не усещах и че краката ми са вкочанени 
от студ. „Утре, утре” – шепнех си аз. „Утре ли?” – спрях 
се. „Защо утре? Защо не днес? По-добре днес! Но като се 
върнат децата от лелини си, гдето съм ги пратила да играят 

с Борислав, никак няма да е добре, като ме видят… Защо 
пък да се връщам в тази къща? Та тя е чужда къща… аз 
какво съм там? Нищо! Аз нямам там нищо, както и в целя 
свят… Защо трябва да се връщам? Не, там няма да се върна 
– и аз се взирах в идващия отдалече трамвай. Виж, това е 
по-добре. Когато дойде тука… Не, аз ще отида там, на онзи 
тротоар, там няма хора” – и прекосих като насън улицата. 
„Колко бавно върви този трамвай” – мислех си аз. 

Когато трамваят спря на една спирка, стори ми се, че 
са ме онеправдали. Той отново тръгна и се приближаваше. 
Навярно аз наистина съм била безумна, защото ми се 
струваше, че някаква стихия ме е обхванала и че тази стихия 
сама щеше да ме понесе към колелата на трамвая. Стоях и 
гледах идващия трамвай, като си казвах: „Нито крачка по-
напред или по-назад, точно когато премине тук, тогава…” 

Може би бяха останали пет или шест метра между 
трамвая и мен, когато усетих, че някой ме дърпа за ръката. 
Обърнах се. Една възрастна, белокоса, възпълна жена ми 
правеше знак да се наведа, за да ми каже нещо. Един миг 
я гледах неразбиращо: „Отде изникна тази жена и какво 
иска от мене?” В следния миг видях в очите Ă чудна мекота 
и топлота. Както я гледах, усетих, че трамваят мина край 
мене. Жената продължаваше да ме държи за ръката, от 
която се излъчваше странна сила. 

– Какво искате? – попитах я най-после аз. 
– Искам да ти кажа, че Той те чака. 
– Кой Той? – попитах аз. 
– Ще го видиш, когато дойдеш. Това, което си наумила, 

да го не правиш… Чу ли? Да го не правиш… 
В същия миг видях Стефан да се приближава към мене. 

Тогава видях, че се беше здрачило и лампите светеха. 
Жената, като ме погледна продължително, тръгна по 
улицата. 

– Коя беше тази жена? – попита ме Стефко. 
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– Не я познавам. Спря ме тука, за да ми каже нещо. А ти 
отде идваш? 

– От къщи. Леля дойде, но беше много неспокойна, 
и като видя, че те няма, веднага поиска да си отиде и ме 
помоли да я изпратя донякъде. След това тръгнах по тази 
улица и те видях. 

– Хубаво – казах аз, вървейки заедно с него към къщи. Из 
целя път си мислех за думите на жената. За кого говореше? 
Кой ме чака? Но какви чудно хубави очи имаше тази стара 
жена. Как топло гледаха. Кой ме е гледал така? Насън мама 
ме е гледала така. 

Вечерта Михаил си дойде много късно. Но аз като че ли 
вече не бях на този свят и нищо не ми правеше впечатление. 

– Нищо – казвах си аз, – с трамвая не успях, тази чудна 
жена ми попречи, но револверът е сигурен и тук няма да 
има случайни срещи. Юлия – и нея ще пратя с децата… 

Така си легнах полужива и сякаш всички нишки, които 
ме свързваха със Земята, бяха скъсани, оставаше само една-
едничка, която аз щях да скъсам на другия ден. И за нищо 
не ми бе жал на света, и за нищо не скърбях. Този едничък, 
за когото бях живяла, в момента беше при тази, която 
обича… и аз щях да го освободя завинаги от нуждата да 
се раздвоява… и да… Не помня повече какво съм мислила, 
защото съм заспала. Не помня някога да съм спала така 
дълбоко, както тази нощ, защото като през сън усетих 
връщането на Михаил. После пак съм заспала и сънувах, 
че се изкачвам по една много висока планина. Сама не 
знаех къде отивам, но като че ли постоянно чувах думите 
на жената, която казваше: „Върви, Той те чака.” И така, аз 
вървях и колкото повече се изкачвах, толкова планината 
ставаше по-висока и по-могъща, но заедно с това и много 
по-красива. Чудни цветя, никога невиждани от мен, 
цъфтяха по пътеката, по която се изкачвах. Чудното бе, че 
макар планината да ставаше по-висока, аз изпитвах лекота 

и незнайно отде идваща радост. По едно време гледам, 
че не съм била само аз, ами има още много хора. „Чудно 
– помислих си аз, – как пък досега не съм ги забелязал? 
Гледай ти, колко много хора.” И колкото ги гледах, толкова 
повече те сякаш извираха от всяка шумка, от всеки храст 
– и всички пъплеха нагоре. „И къде ли отиват те?” – питах 
се аз. „Дали и всички тях Той ги чака като мене?” И докато 
си мислех така, хората пак изчезнаха. „Где ли са отишли?” 
– попитах се аз и продължих нагоре. По едно време видях 
на пътеката да върви момиче. То се обърна и в него познах 
най-малката дъщеря на Михаиловия брат Симеон. Никога 
не бях я виждала, защото те живеят в провинцията, но я 
познах от снимките, на които съм я видяла. Тя се спря. 

– Колко се радвам, че те виждам – заговорих Ă аз като 
на отдавнашна позната. 

– И аз се радвам – отвърна ми тя. – Отдавна те чакам. 
– Ти отде знаеш, че ще дойда? 
– Знаех, още когато се ожени за чичо Михаил. Аз казвах 

на татко, че и ти ще дойдеш на планината, а той не вярваше. 
Но когато се върна от Варна, и той беше на мнение, че ще 
дойдеш. 

– Много добър баща имаш. 
– Да, добър е. Някога той е бил и на тебе баща. 
– Тъй ли? Кога? 
– Преди петстотин години. 
– Ти отде знаеш? Анна ли ти каза? 
– Не, но сега трябва да вървим, защото Той те чака. 
– Кой? 
– Учителя. 
– Мене ли чака? – учудих се. – Та какво съм аз за Него? 

И нима Той ме познава? 
– Ти си една душа, мила Мария – заговори нежно 

момичето, – а трябва да знаеш, че всяка душа е ценна за 
Бо га. А отде те знае Учителят ли? Та кой Учител не поз-
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нава уче ниците си? Но ти досега бе като в сън… Сънуваше 
и мислеше, че живееш… Сега ще видиш колко е красив 
животът. 

– Но отде знаеш всичко това? Ти си съвсем млада. 
– Да, всички сме млади. Нима ти си стара? Всички души 

са млади. 
– Но аз не зная колкото тебе, аз съм съвсем проста. 
– Не си проста, но спеше. 
– А сега будна ли съм? 
– Пробуждат те и ти ужасно викаш. 
– Викам ли? 
– Да. Но нищо. Това е естествено. Но после ще видиш, 

че не е заслужавало да си харчиш толкова много силите. 
– За какво всъщност си харча силите? 
– Заради стъкълцата, за които плачеш. 
Не можах да разбера за какви стъкълца съм плакала. Но 

ми дойде на ума за Този, който ме чака, и я запитах кога 
трябва да стигнем при Него. Тя ми отговори, че това зависи 
от бързината, с която вървим. 

– Ами ако закъснеем? – обезпокоих се аз. 
– Не. Всеки отива на своето време. Но ако искаш, можем 

да вървим по-бързо. 
– Тук е много хубаво – заговорих аз, бързайки със Светла. 

– Михаил много обича планината и навярно много би му 
харесало. 

Светла ме погледна, усмихна се и рече: 
– Когато дойде неговото време, и той ще дойде. Ти 

искаш ли много да дойде и той? 
– Да, защото е много красиво. Макар той да е математик, 

но обича да изучава цветята, а тук видях необикновено 
хубави цветя. 

Тя не отговори, загледана в пътя нагоре. Попитах я дали 
има още много път, докато стигнем до Него. 

– Пътят зависи от бързината, с която вървим – отвърна тя. 

– Ами какво ще правя, като отида при Него? 
– Ще учиш. В училище и при Учител за какво отива 

човек? – Да учи. 
– На какво учи Той? 
– Как хората да живеят разумно. 
– А ти отде знаеш това? 
Тя пак се засмя. Интересно ми беше какъв всъщност е 

Учителя и я запитах за Него. Тя ме погледна и рече: 
– Той е светлина за тези, които са в тъмнината, хляб за 

гладните, вода за жадните. Той е верният път за тези, които 
Го търсят. 

– Виж ти, пък аз не съм знаела това. 
Изведнъж почувствах странен копнеж да видя по-скоро 

този чуден Учител. Цялото ми същество почна да се стреми 
към Него и видях, че вече не вървим, а се носим из самия 
въздух с много голяма бързина… 

– Мария! – чух някой да ме вика. – Мария! 
– Идвам, идвам! – отвърнах аз. – Идвам! 
– Мария! – чух по-силно да ме викат и познах гласа на 

Михаил. 
– И ти ли си решил да дойдеш на планината? Много 

хубаво. Тя е прекрасна! 
– За каква планина приказваш, Мария, събуди се! 
Най-после отворих очи и се видях в леглото. Михаил бе 

запалил лампата и много блед се бе изправил на лакът. Каза 
ми, че му е много лошо. 

– Какво ти е? – запитах го аз. 
– Не зная, но ми е ужасно лошо… на стомаха. 
– Добре, ще ти направя един горещ чай – отметнах аз 

завивката и станах. 
– Може да кажеш на Юлия да го направи, а ти стой при 

мене. 
– Няма защо да будим жената. Аз ей сега ще го направя 

и веднага ще дойда при тебе. 



208 209

Направих чая и му го отнесох. Той го изпи. На краката 
му сложих електрическата възглавница, защото каза, че те 
били ледени. 

– Знаеш ли, Мария – заговори ми той, като изпи чая, – 
ти много говориш насън. 

– Тъй ли? 
– Да. С кого приказваше? Аз се бях събудил от болките 

и не можех да заспя, но не исках да те събуждам, да те 
тревожа. По едно време чувам, говориш нещо, но не се 
разбира. Исках да разбера с кого говориш, но не можах. 
После чух името си и че искаш и аз да съм там, защото 
имало хубави цветя… Тогава ми стана много жал за тебе… 
А ти защо не си легнеш? Ще настинеш, в стаята е студено. 
Сега май че ми е по-добре. 

– Искаш ли още чай? 
– Ако не те затруднява. 
Казах „не” и му донесох още един чай. Тогава си легнах 

в леглото. 
– Знаеш ли, Мария – заговори Михаил, – като чух да 

искаш да видя цветята, ми стана много мило за тебе. 
– Слава Богу! – промълвих аз. 
– Наистина ми стана мило… 
– Вярвам. 
– И тогава можах да те повикам, иначе щях да чакам, 

докато сама се събудиш. 
– Добре, че ме събуди, защо да се мъчиш излишно? Сега 

добре ли си? 
– Да, като ми се стоплиха краката, ми е много по-добре. 

Чувствам, че мога да заспя. 
Загасих лампата и замълчах, за да може да заспи. 
– Мария, дай си ръката – каза Михаил. 
Аз я протегнах в неговото легло. Той целуна дланта ми, 

както някога, после я сложи под страната си и така заспа. 
А аз лежах будна и си мислех за чудния сън. Странно 

леко ми беше на душата. Някаква ведрина и благоухание 
ме изпълваше. Имаше ли някаква реалност в този сън? Но 
дори да бе само сън, обикновен сън, пак бях благодарна, 
защото товарът, който чувствах в душата си, ми бе отнет. 
Спомних си за старата жена. Беше ли тя действителност, 
или сън? Не, тя беше съвсем реална. Аз си спомних 
приближаващия трамвай и дърпането на ръката ми. А има 
ли нещо общо сънят с тази жена? И Светла, и старата жена 
ми казаха едно и също – че Той ме чака. А и Анна бе ми 
казала да отида там, горе, при Него… Наистина ли има 
Бог, наистина ли Той е близко до хората и наистина ли 
има хора, които да изявяват Неговата близост? 

И както гледах, в стаята започна да се появява някаква 
светлина – и в тази светлина се очертаха светещо бяло чело 
и две очи, струящи светлина. 

– Михаил! – извиках аз. 
– Какво има? – стресна се той. 
– Ох, навярно пак съм сънувала, но бе толкова чудно! 
– Спи! – каза той през сън и ме придърпа към себе си. 

Ти си се измъчила много напоследък, успокой се и спи! 
И той, като притисна страната си до моята, заспа. А аз 

не можах да мигна до сутринта. Мислех и се чудех: нима 
наистина Бог е така близко до хората? О, ако е така, това е 
безкрайно хубаво!... 

* * * 

Мисълта за смъртта отстъпи при желанието ми да видя 
най-напред Учителя. За нея имаше всякога време… И почнах 
да горя от нетърпение да имам по-скоро възможност да 
отида при Него. На Анна не исках да кажа нищо, не исках 
да мислят, че е моя съучастница и да има неприятности. 
Но когато тя дойде на другия ден след съня ми, бе много 
изненадана от промяната в мене. Тъй като Михаил беше 
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вкъщи, защото не се чувстваше добре, можах само да Ă  
кажа, че съм имала чуден сън със Светла. Тя се зарадва и 
ми каза, че цяла нощ се е молила за мен. Страшно се била 
изплашила да не направя някаква глупост. И на Стефан 
казала да не ме оставя нито минута сама. Беше доволна, че 
молбата Ă е била чута и си отиваше вече спокойна. 

– Ей, вие там, много дълго се изпращате – извика 
Михаил от стаята, вратата на която бях оставила отворена. 

– Върви при него – избута ме Анна и си отиде. 
Чудното бе, че почнах да искам Михаил да отиде някъде, 

за да мога да изляза и аз. 
Беше последният неделен ден от декември. Михаил 

каза да не го чакаме за обяд. Когато той излезе, аз попитах 
Стефан би ли искал да поизлезем малко на разходка. Той 
веднага се съгласи. Беше хубав мек ден… Валеше пухкав 
сняг. Аз знаех пътя, който водеше за нагоре. Анна ми го 
бе описвала неведнъж. С трамвая слязохме при игрището и 
тръгнахме по шосето нагоре. И Бог знае защо ми се стори, 
че има нещо подобно на съня ми – много хора отиваха 
нагоре в този необичаен за разходка час. Аз знаех къде 
отиват те, затова вървяхме с тях. Те щяха да ни изведат там, 
гдето исках да отида. 

Бяхме отминали боровите гори и се озовахме през доста 
голямо празно място. Зад него почваха малки къщици, 
сякаш затрупани от навалелия от много дни сняг. 

Хората възвиха по посока на къщите и ние със Стефан 
направихме същото. След това се озовахме пред бяла сграда 
с ниско сложени прозорци, през които се виждаха дълги 
бели маси, а по стените – няколко картини. Чух една 
жена да казва на друга, че това било столовата за хранене. 
Нямах време да гледам повече, защото хората край мене 
бързаха и ние със Стефан забързахме с тях. Влязохме в 
голям дълъг салон, едната страна на който беше само от 
прозорци. В първия момент се смутих: имаше много хора и 

не знаех какво да правим. Някой леко ме побутна по ръката 
и когато се обърнах, една жена ми посочи празни столове, 
на които седнахме. Не помня дали благодарих на жената за 
любезността Ă. 

Едва бяхме седнали и се бях вгледала в катедрата, 
покрита с бяла покривчица, когато присъстващите запяха 
някаква песен. Може би защото в салона беше топло, може 
би поради някакви други, незнайни причини, почувствах 
особена приятност. Заслушах се в песента, която бавно 
навлизаше в мен и изпълваше цялото ми същество със 
странна тишина. Сякаш уморената ми душа си почиваше в 
свят, изпълнен със спокойствие. Бях се унесла в мелодията, 
която слушах, затова трепнах, когато чух раздвижване и 
разместване на столовете. Видях всички да стават. Станахме 
и ние със Стефко. 

В следния миг настана пълна тишина и аз видях една 
фигура с бели коси да преминава по пътеката, направена 
от отстъпващите хора, и да отива към катедрата. Когато 
човекът се качи на катедрата, аз можах свободно да Го видя 
и си казах: „Този е значи!” Той пошепна нещо и всички 
започнаха някаква молитва. След като отново седнаха, 
хората пак запяха. Не слушах вече мелодията, както преди. 
Тя сякаш беше само фон, върху който се открояваше Този, 
Който седеше на катедрата. После Той заговори. Аз бях само 
очи и слух. Слушах, слушах и гледах. И все пак не помня 
нито една дума от това, което чух. Само помня, че всичко бе 
като някакво чудно благоухание, което прониква, изпълва 
цялото ми същество и носи мир, чуден мир. Странен унес 
ме обхвана и ми се стори, че навлизам в светлина, която 
ме обгръща и същевременно ме изпълва. И тази мека, 
нежна, чудна светлина като майчина ласка лекува раните 
ми. Тежестта, която бе почнала постоянно да ми тегне в 
гърдите, се стопяваше като парче лед под топлите лъчи на 
тази прекрасна светлина. Чуден мир се разстла по цялото 



212 213

ми същество и усетих, че стиснатите ми ръце полека се 
отпускат. 

„Колко хубаво – мислех си аз, – колко безкрайно хубаво 
е! От где ли идва този мир и тази светлина?” – питах се аз 
и в същия миг видях очите на Учителя, спрени върху мен. 
Никога в живота си не съм чувствала по-голямо вълнение 
от този миг. Инстинктивно се поизправих, а очите Му 
продължаваха да ме гледат. Тогава разбрах, че оттам идва 
този поток на светлина и мир в душата ми. В следния 
миг очите Му се обърнаха в друга посока, но светлината 
продължаваше да лекува наранената ми душа. 

Когато най-после всички отново станаха и устните им 
зашепнаха молитва, стори ми се, че се връщам от някакви 
страни на светлините и затова салонът в първия миг ми се 
стори като в сянка. 

– Защо ли свърши? – помислих си аз. – Бих искала още 
да слушам! 

Когато Учителя слизаше от катедрата, видях отново 
очите Му, спрени върху мен, а устните Му казаха: 

– Вие носите тежки раници, а аз имам празни каруци. 
Оставете си раниците в моите каруци, за да вървите по-
свободно. 

Имах ясното чувство, че Той каза това само заради мене. 
Отнел бе мъката от душата ми и болката на сърцето ми и ги 
бе сложил в своите каруци, за да вървя по-свободно. 

Когато Той мина близко край нас, очите Му отново за 
миг се спряха върху моите. Никога в живота си не съм била 
изпълнена с по-хубава радост от тогава. Сякаш някаква 
птица се пробуди в душата ми и запя. В изблика на тази 
радост аз не помня как съм хванала на излизане Стефко за 
ръка и двамата заслизахме бързо към града. Снегът, върху 
който стъпвахме, се бе превърнал в брилянти. 

– Той ни гледаше – каза Стефко, обръщайки се към мен. 
– Нали!? – възкликнах радостно аз. 

– Да, също и когато си тръгваше. 
– И ти значи видя… Това е толкова хубаво. 
– А каква тишина пазят, никой даже не помръдваше. 

Като че ли беше празен салонът. Той Учител ли е? 
– Да, Стефчо. 
– Когато влизаше, чух някой да казва: „Учителя иде!” 

– и после всички станаха. Колко е стар, пък как всички Го 
слушат. Същият ли е, за Когото леля Анчи казва? 

– Същият. Ти би ли искал да дойдем пак някой друг път? 
– Да – каза Стефко тихо и се загледа замислен. 
После съвсем неочаквано рече: 
– Татко тук никога няма да ни открие. 
Само го погледнах и му казах да бързаме. 
Вкъщи не почувствах отсъствието на Михаил. Нуси като 

ни видя, втурна се да ни посрещне, а Кирил ни попита где 
сме ходили без него. 

– Другия път и ти ще дойдеш – прегърнах го и го целунах 
по главичката. 

– И аз, нали, майко? – приближи се Нуси. 
– И ти, моето дете – взех я на ръце и я отнесох при 

масата. 
– Тя е голяма вече – рече Юлия, – не я вземай, тежка е! 
Малката бе обгърнала шията ми и се галеше в лицето 

ми. 
– Не, никак не е тежка – казах на Юлия, – днес бих 

могла да я вдигна, дори ако беше и два пъти по-тежка. 
Юлия ме погледна и видях как чертите на лицето Ă се 

отпуснаха. Отидох при нея, прегърнах я и рекох: 
– Юлия, днес съм много радостна. 
– Виждам – рече старата жена – и ми е много драго. 
След обяд всички излязохме на разходка и… животът 

и светът след толкова време отново ми се видяха хубави… 
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* * * 

Много пъти съм се питала по кои неведом пътища хората 
научават неща, които никога не им са казвани с думи. Как 
душите усещат това, което е станало или ще стане? Какво 
притежава човек, че още като влезе в една стая, и усеща 
промяната в човека, който е в стаята? Интуиция! Ето 
една дума, която учените изговарят и с това мислят, че са 
отговорили на въпросите. Интуиция, а какво е тя? Какъв 
чуден апарат е човешката душа, която усеща състоянието на 
себеподобните си, както усеща и цветята по техния аромат.

Всички си бяхме легнали и бяхме заспали дълбоко, 
когато Михаил се е завърнал. Като никога не съм го усетила, 
може би от сутрешното ни отиване със Стефко при Учителя 
или от следобедното ни излизане на разходка. А може би, 
успокоена от дългото терзание, съм заспала дълбок и здрав 
сън. Но съвсем не зная как се събудих – и гледам Михаил, 
седнал на един стол близко до леглото ми. Отначало се 
стреснах, защото и самото ми събуждане бе някак особено 
– и почувствах сърцето ми силно да бие. Лампата светеше 
и Михаил продължаваше да ме гледа. След миг се съвзех и 
като се усмихнах, казах: 

– О, ти си се върнал! 
– Върнах се – отвърна той и започна да се съблича. 
Аз се обърнах, за да не ми свети лампата в очите, а и ми 

се спеше ужасно. 
– Мария! – чух гласа на Михаил. – Идвал ли е днес някой 

тук? 
– Не. Защо? 
– Защото още като влязох, нещо тук ми се стори особено. 
– Не – повторих унесена в сън аз, – никой не е идвал. 
– Спи ли ти се толкова много? 
– Да, ужасно. 

– Нощта е голяма, има време да се наспиш. 
– Защо – пробудих се аз, – трябва ли ти нещо? 
– Нищо не ми трябва. Но значи нищо не се е случило 

днес? Нещо особено… Знаеш, самата атмосфера на стаята 
като че ли е проникната от нещо особено. Затова седнах 
срещу тебе и те гледах. Ти спеше странно усмихната. 
Струваше ми се, че с тебе е станало нещо… После отведнъж 
ти си отвори очите. 

– Може би съм сънувала нещо, но не помня какво. 
– Сигурно – промълви той и легна в леглото си. 
Аз притаих дъх, защото не исках повече да говоря, 

учудвайки се на чудната способност на човека да усеща 
станалите известни промени в друг човек. Дълго лежах 
будна. Знаех, че и Михаил е буден. За какво ли мислеше? 
Може би той предполагаше, че в негово отсъствие е идвал 
някой, който е оставил тази особена атмосфера и усмивката 
на спящото ми лице? „Бедният – помислих си аз, – може би 
и той се измъчва сега, както аз се измъчвам, когато мисля 
за него и за нея. Но той нямаше никакво основание да се 
измъчва. Аз не бях ходила при някой човек, нито пък бях 
говорила с някого. Само бях слушала слова, които, навлезли 
в душата ми, внесоха мир в нея. Бях гледала очи, които бяха 
отнели товара ми, и светлината, която се излъчваше от тях, 
лекуваше нараненото ми сърце. 

Така замислена, отново сякаш слушах тихия глас на 
Учителя да говори от катедрата и виждах погледа Му, 
спиращ се за миг върху мен… И когато съм заспала, може 
би пак съм се усмихвала насън… 

* * * 

Цяла седмица бях в чудно хубаво настроение. Винаги, 
когато си помислях за ученето на Учителя, сякаш нови 
вълни на светлина и на нещо безкрайно хубаво ме заливаха. 
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Чувствах изобилие от живот и сили. Избягвах да мисля 
за каквото и да било, което да ме измъчва, и без умора 
почиствахме с Юлия къщата за предстоящите празници. 
Дойде ми наум да прегледам книжата с внесените на мое 
име суми от продажбата на бащиния ми имот. Радостта ми 
беше много голяма, като видях значителното си наследство. 
Щях да имам възможност съвсем свободно да реализирам 
някоя от мечтите на децата. Разбира се, с това нямаше да се 
изчерпи съкровищницата ми. 

В събота преди Нова година помолих Анна да избере на 
Кирил хубава цигулка. 

– Кирил няма да знае где се намира от радост – каза 
тя. – Но ако беше казала по-рано, би могло да се намери 
наистина хубава цигулка. 

– И без това той расте – казах аз. – Като се научи на тази, 
после ще има време да си избере нещо по-хубаво. 

През всичките тези дни очите на Михаил много пъти 
биваха спрени върху ми, виждащи някаква промяна в мене. 
Навярно той търсеше да види отде иде тя. Идваше при мен 
във всекидневната, което не бе правил много отдавна, и 
като ме прегръщаше през рамо, целуваше ме, когато децата 
ги нямаше. Забелязах също, че той не закъсняваше вечер 
и се прибираше рано вкъщи. Но в събота вечер, срещу 
Нова година, ние всички напразно го очаквахме. Завърна 
се призори. Колкото и да имах сили, колкото и да мислех, 
че вече няма да се натъжавам, почувствах се страшно 
огорчена от постъпката му. Анна и Игнат бяха дошли с 
децата при нас да посрещнат Новата година. Отначало 
бяхме весели. Децата горяха от нетърпение да дойде Новата 
година и да видят подаръците си. Но колкото минутите и 
часовете минаваха, толкова някакво тягостно настроение 
обхващаше всички. Стефан два-три пъти излиза. Знаех, че 
отива да види не се ли връща баща му. Нуси предполагаше 
отначало, че татко Ă се е забавил, за да дочака някакъв 

специален подарък, който навряно не са донаправили. И тя 
ли искаше да ме утеши? Наистина би било много странно, 
ако и тя усеща нещо неестествено в постъпката на баща си. 
Най-после сложихме вечерята и Анна поиска да разведри 
атмосферата, като почна да разказва весели случки. 

Игнат два-три пъти сякаш искаше да погледне часовника 
си, но веднага си отместваше очите, види се не желаейки да 
ме натъжи. Все пак децата се развеселиха, когато Евгения 
свири на пианото. Борислав, който има много хубав глас, 
изпя една ария, акомпаниран от брат си Евгений. Но най-
голямото оживление настъпи, когато Нуси изсвири няколко 
свои упражнения на пианото. Всички ръкопляскахме и тя 
остана с радостното убеждение, че е голяма пианистка. Аз 
гледах да бъда весела и усмихната, за да поддържам радостта 
на децата, а заедно с това не исках да покажа пред никого 
мъката си. Но вътре в мен някаква жестока ръка почваше 
да стиска все по-силно сърцето ми, и когато топовните 
гърмежи показаха идването на Новата година, аз отидох в 
спалнята, за да изтрия бликналите си сълзи. Излизането си 
обясних с отиването да донеса подаръците на децата. Този 
за Михаил остана в спалнята на леглото му. 

Кирил беше замаян от радост от получаването на 
цигулката. Стефан ме погледна много хубаво заради 
книгите, които получи. Нуси имаше нови шушони и бяла 
панделка за косата. Евгений и Борислав също получиха 
своите подаръци от мен и от родителите си. Всички деца 
се събраха да ги разглеждат и обсъждат. Юлия срамежливо 
стоеше, като държеше в ръце новата рокля, която получи. 
Евгений получи от баща си много хубава лупа, увеличаваща 
сто пъти, и много Ă се зарадва. Видях как Стефан дълго я 
гледа и тогава си намислих за Коледа, седми януари, да 
купя такава и на него. 

След полунощ Игнат каза, че е време да се прибират. 
Нито те, нито аз споменахме за Михаил. Анна на тръгване 
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ме прегърна и ме целуна. Знаех, че Ă е мъчно за мене, но 
исках по-скоро да си отидат, за да остана сама с мъката си. 
Децата ми показваха подаръците, които получиха от Анна и 
от Игнат. Те бяха деца и подаръците можеха да ги направят 
весели, радостни, без да чувстват тази страшна самота, 
която усещах аз. 

Когато децата си легнаха, избягвайки погледа на Юлия, 
аз Ă казах също да си легне и да си почине. Утре щяхме да 
разтребваме масата и да мием чиниите. Най-после в цялата 
къща бе станало съвсем тихо и аз, легнала в леглото си, 
горчиво заплаках. 

– Няма смисъл да страдам! – казвах си аз, и все пак 
страдах, ужасно страдах! 

Чух, когато Михаил се прибра, защото блъсна някакъв 
стол, но не помръднах. Усетих лъх на алкохол… Хладен 
ужас скова сърцето ми. В същия миг в съзнанието ми 
ясно изпъкнаха образът на Учителя и очите Му, които ме 
гледаха… 

Ясно почувствах, че трябва да Го видя, само да Го видя… 

* * * 

Тази сутрин, когато станах, Михаил спеше с 
полуотворена уста. За първи път отмахнах от него очите 
си, не желаейки да го гледам. Тихичко излязох от стаята и 
отидох при Юлия, която приготвяше закуската. Казах Ă, че 
ще изляза за малко и ще се върна… Само да се поразходя… 
иначе не мога… Тя поклати глава, че ме разбира, и в 
погледа Ă четях, че тя ще се постарае да нареди всичко до 
завръщането ми. 

Облякох се набързо и излязох. Часът беше 8 и няколко 
минути. Улиците бяха безлюдни и само тук-таме вървяха 
деца със сурвакници в премръзналите си ръце. Взех трамвая 
и слязох на игрището. Там поех по шосето за нагоре, 

вървейки много бързо. Не се учудих, че в този ранен час 
имаше доста хора, които се изкачваха, защото знаех, че 
отиваха там, където отивах и аз. 

Отминавах почти всички, които настигах, защото много 
бързах. Някаква странна сила ме караше да ускорявам 
крачките си и непреодолимо желание изпълваше сърцето 
ми да видя Учителя миг по-скоро. Най-после, цяла 
запъхтяна, пристигнах на двора. В салона имаше хора, 
но аз не исках да вляза. Застанах права до дългите маси 
и скамейки, посипани със сняг, и се загледах нагоре, към 
стаята, гдето бях видяла миналия път да влиза Учителя. 

За какво мислех? – Не помня. Само исках да Го видя, 
макар и за миг, но да Го видя! И за моя голяма изненада 
и радост вратата на балкона пред стаята Му се отвори и 
Учителя излезе на него. С бързи крачки се приближих и 
застанах близо под балкона. Той леко се понаведе и ме 
запита: 

– Какво има? 
– Исках само да Ви видя! – проговорих аз. 
Той ме погледна, замълча малко, после пак тихо ме 

попита: 
– Рекох, от града ли дойдохте? 
– Да – отвърнах аз. 
– Хубаво! – поклати Той глава. 
В това време откъм боровата горичка се зададоха хора. 

Като наближиха, вдигнаха ръка и поздравиха Учителя. Той 
също ги поздрави. Когато те отминаха, Учителя ми каза: 

– Бъдете спокойна, рекох – всичко ще се нареди. 
Аз Го гледах и почувствах някаква безкрайно хубава 

вълна да измества мъката ми и да ме изпълва цяла. Докато 
Го гледах, Той вдигна ръка и влезе в стаята си. Аз постоях 
още няколко мига, после се обърнах и тръгнах обратно 
към къщи. В мен нямаше вече ни помен от мъка. Това бе 
странно, беше като някакво вълшебство. Той отне мъката 
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ми, взел бе товара ми на своите каруци. 
Почти тичешком се върнах вкъщи. Бързо се съблякох 

и сложих домашната си дреха. Михаил не беше станал, 
децата бяха отишли у Анини. Борислав бе дошъл да ги 
покани на обед. Чувствах особено трептение по цялото си 
същество. Бях радостна и тревожна едновременно. Спрях 
се всред стаята и сложих двете ръце на слепите си очи. В 
съзнанието ми отново изпъкнаха балконът и фигурата на 
Учителя. 

Вратата се хлопна и влезе Михаил. Очите му бяха 
подпухнали и зачервени. Лицето му имаше уморен вид. Той 
ме погледна и мина мълчаливо в кухнята да се измие. Чух 
да пита Юлия где са децата. Тя му отговори, че са поканени 
на обед у Анини. Чух да пуска силна струя вода от чешмата, 
а аз отидох в спалнята да оправя леглата… 

* * * 

Дните минават един след друг, сливат се в седмици, в 
месеци. Михаил, виждащ или чувстващ известна промяна 
в мене, бива ту нежен и внимателен към мен, ту сърдит 
и груб. И по двата начина може би иска да проникне в 
сърцето ми и да разбере отде идва това добро настроение, 
което явно ме спохожда от време на време. А аз, много 
пъти вглъбила се в душата си, питам: „Какви неимоверни 
възможности притежава Учителя, че може да ме чува през 
пространството, да отнема мъката ми и да изпълни душата 
ми с мир?” 

Бях седнала на дивана, замислена за Учителя и за 
всичко, което става около мен и в мен, и отведнъж се видях 
да вървя по широк път, водещ към огромен град, който съм 
знаела и към който отивах. Чувствах, че някой върви след 
мен, и като се обърнах, видях Светла, дъщерята на Симеон, 
да ми се усмихва. 

– Хайде – заговори ми тя, – ще закъснеем. 
– За къде ще закъснеем? – запитах я аз. 
– А, да – спомних си, че и аз отивам в училището, – 

но знаеш ли – продължих аз, – много дълго време съм 
отсъствала, нищо не съм прочела и съм изпозабравила 
всичко. Ако ме вдигнат, нищо няма да зная. 

– Учителя много добре знае какво знаем и какво 
можем, но трябва отново да почнем да учим. И аз дълго 
бях отсъствала от училището, но като почнах отново да го 
посещавам, много неща си припомних. И ти ще почнеш да 
си спомняш това, което сме учили в разните школи. 

– Учителя в училището ли е? – запитах аз. 
– Разбира се. 
– Тогава да вървим! – забързах се аз. 
Никак не зная как стигнахме със Светла до огромни 

врати. Спрях се, вгледана в тях, изпълнена ненадейно от две 
противоположни мисли или състояния: едното бе срам от 
това, че ще се явя пред Учителя, след като съм отсъствала 
толкова време от училището и съм изпозабравила всичко, и 
второто – да се втурна по-скоро да Го видя. 

– Хайде – подкани ме Светла, – ще затворят вратите. 
– Но как ще се явя пред Учителя, като нищо не зная – 

повторих аз, – няма ли да е недоволен, като ме изпита и не 
си зная урока. Няма ли да ми се разсърди? 

– Ти нали вече се яви пред Него и видя, че Той не е 
човек като нас, за да се сърди. 

– Да, вярно – започнах да си спомням, че и друг път съм 
учила и прекъсвала, но кога, къде? 

В това време се чу неземна мелодия. 
– Ето, започнаха вече да пеят – каза Светла и забърза 

напред. 
Заслушана в мелодията, минах през огромните врати и 

се заизкачвах по широки стъпала, спомняйки си, че и друг 
път съм ги изкачвала. Но пак не можах да си спомня кога. 
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Като се обърнах, видях мама с книги под мишница. Цялото 
ми същество се изпълни с щастие. Втурнах се към нея и я 
запитах и тя ли учи в това училище? 

– И аз – отвърна тя. Очите Ă ме гледаха, пълни с любов. 
– Мамо, много се радвам, че те виждам. Да знаеш колко 

си ми необходима и как искам да си все при мен. 
– И аз съм с теб! – отвърна тя, и хванала ме за ръката, 

заизкачвахме стъпалата. На най-горното стъпало ни чакаше 
Светла. 

В този момент се събудих. Съжалих, че не можах да 
вляза и да видя Учителя, но си спомних за мама и имах 
чувството, че тя е още до мене. В съзнанието ми изпъкнаха 
пълните Ă с обич очи. Обич, от която имам нужда. Наистина, 
от люлката до гроба човек чувства копнеж да обича и да 
бъде обичан, защото това е насъщна необходимост за него. 
Може човек да има всичко, материалните блага за него да 
преливат, но ако няма обич, празна е душата му, в пустиня 
се превръща животът му… 

Мисля си, че ако не обичах Михаил и ако не исках той да 
ме обича, всичко би било много лесно. Тогава никак нямаше 
да страдам, че той отива при Виолета и се връща късно през 
нощта. Но тази обич към него вместо да намалява, с всеки 
изминал ден пуска по-дълбоки корени в сърцето ми и ми 
създава страдания и мъка. 

Станах от дивана, взех една от книгите на Учителя, 
които Анна ми е дала, и ето какво прочетох: 

Днес всички говорят за Любовта, но я разбират по 
свой начин. Когато някоя жена обича един мъж, тя иска 
той да мисли само за нея. В човешката любов има хуба-
ви неща, но същевременно в нея има и много патологични 
състояния. Например каква любов е тази, която се нала-
га на хората? Любовта нито изисква, нито се раздава. 
Любовта дава на човека да се прояви, както той разбира. 
Който се меси в живота на своя възлюбен, той не обича, 

както трябва. Единственото нещо, което не огранича-
ва, това е Любовта.

Колко съм далече от тази Божествена Любов, за която 
Учителя говори! Но независимо, че съм далече, като чета за 
нея, мир настъпва в душата ми. Наистина колко хубаво би 
било, ако обичах Михаил, както Учителя казва. Тогава бих 
била свободна от всички тези терзания, тогава само бих го 
обичала… 

* * * 

Михаил още не се е върнал от планината, където, 
естествено, е с Виолета. Аз ходих със Стефан на неделна 
беседа на Учителя, която е в 10 ч. преди обед. 

Влязохме в салона и седнахме на свободните столове, 
близо до вратата. Притворих очи и се заслушах в песента, 
която пееха. Мелодията навлизаше в душата ми и сякаш 
ме отвеждаше в далечен свят, затова трепнах, когато чух 
да се отместват столовете и да стават тези, които седяха 
по тях. Разбрах, че влизаше Учителя, и веднага се обърнах 
да Го видя, но Той вече беше отминал по пътечката между 
изправените хора и се качи на катедрата. 

През време на молитвата той стоеше прав, притворил 
очи. „Моли се!” – помислих си аз и се засрамих, защото аз 
не се молех, а само гледах. Тогава се заслушах в думите, 
които изричаха тези, които бяха край мен, и мислено се 
присъединих към общата молитва. 

Изпяха „Кажи ми ти Истината”. 
„Истината – помислих си аз – как бих искала да зная 

истината около Михаил. Но всичко е много ясно, няма каква 
истина повече да зная” – казах си аз и приковах погледа си 
в Учителя. Той говореше: 

Първото нещо, което се изисква от всички, е да храни-
те помежду си взаимно уважение и доверие. 
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„Доверие!” – повторих си аз, а ето, аз съм го изгубила по 
отношение на Михаил. Но да не мисля сега за него. Отново 
се заслушах. Учителя казваше: 

Смисълът на живота седи в сливането на душите с 
Бога. От това съединение произтича Любовта, която 
ражда живота. Когато Любовта посети човека, тя 
коренно го преобразява. Любовта разрешава всички 
противоречия в живота. Човек има Любовта на Бога и е 
недоволен от нея, а търси любовта на хората. 

– Като мене – помислих си аз. – Искам Михаил да ме 
обича, но… Но не трябва сега да мисля за него. 

Чух Учителя да говори:

Ако искате да имате успех в живота си, не съдете. 
Считайте, че този, който е направил погрешка, е болен. 
Трябва да бъдете готови за жертви. Затова трябва да 
се молите да издържате. Имайте търпение да понесете 
всичко, което може да ви сполети.

 Трепнах. Имах ясното чувство, че Учителя казва това за 
мене, и се заслушах с всичкото си внимание. Той говореше:

В каквото и положение да изпадне човек, той трябва 
да знае, че Бог е навсякъде, и ако Го призове, Той ще му 
помогне. Ако следвате Бога, ако уповавате на Него, 
Той ще ви избави от всички вътрешни противоречия и 
страдания. Свържете се с Любовта, за да се освободите 
от външните и от вътрешните противоречия в 
живота. 

– С коя любов? – запитах се аз. – Навярно не с егоис-
тичната, като моята, а с голямата, Божествената Любов, 
която е към всички. 

Обърнах се и видях да стои права до мен стара жена, 
която въздъхна дълбоко. Веднага станах. Стефан го нямаше 
на стола до мене. Не съм усетила кога го е отстъпил на жена 

с много хубави кадифени очи, които гледаха към катедрата 
и може би никак не усещаха, че от тях се отронваха сълзи. 
Кое ли страдание я бе споходило? Дали не е подобно на 
моето? 

Зад колоната край вратата бяха изправени един до друг 
много млади хора, между които беше и Стефан. Видях млад 
момък да се навежда до него, навярно го питаше нещо, и 
Стефан му отговаряше с кимване на глава. 

Не можех вече да записвам в бележника някои от 
изказваните мисли на Учителя, но тъй като бях права, 
можех да Го виждам, да Го гледам. Някои от думите Му 
още звучат в душата ми, като тези: 

Както светлината и топлината са необходими 
за физическия свят, така и Любовта е вътрешна 
необходимост. Любовта е стремеж към незнайното. 
При този стремеж Любовта почва да се разкрива на 
човека, но тя вечно ще се разкрива все повече и повече. И 
винаги ще има нещо неразкрито от нея, за да има вечен 
копнеж, за да има вечен възвишен идеал, към който да се 
стремим. 

Когато излязох от салона, душата ми бе изпълнена 
със светлина и красота. Но когато се върнах у дома, в тази 
светлина започна да се промъква мъката, която искаше 
да навлезе в мен. Защо? Защото съм човек! Слаб човек! А 
трябва да стана силна! И ще стана такава, като мисля за 
Учителя, защото ясно виждам, че от Него идват чудодейни 
сили, които се вливат по незнайни пътища в мен и затова 
мога да живея и да работя… 

* * * 

Питам се много пъти защо не ми е достатъчна обичта на 
децата? Защо искам да ме обича Михаил? – Защото не съм 
израснала достатъчно… – е отговорът. 
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От книгите на Учителя, които чета, виждам на какво 
ниско стъпало съм. В момента, когато ги чета, ми е хубаво. 
Когато мисля за Учителя, настъпва мир в душата ми, но 
защо не мога да запазя този мир задълго? 

Ето какво чета от Учителя: „Да обичаш човека, значи 
да му дадеш най-необходимото.” По този начин обичам 
децата. 

„Човешката любов е любов на личните чувства.” Ясно 
виждам къде съм и колко съм далече от Божествената 
Любов, за която Учителя говори – Любов,  която включва 
всички хора. Аз мога да търпя хората, но да ги обичам?!

* * * 

Завчера, на 20 март, като се събудих сутринта, видях 
празно леглото на Михаил. То стоеше така, както го бях 
приготвила. Ясно бе, че той не се бе връщал и не беше спал 
в него. Сълзите сами бликнаха от очите ми. Горчива мъка 
преля в душата ми. Това никога не бях очаквала. Бях като 
убита и не знаех какво да правя. Неочаквано телефонът 
иззвъня. Беше Анна. С някакво неясно предисловие тя ми 
каза да не се боя, нямало нищо страшно, но Михаил бил в 
болницата. Наистина се уплаших по каква причина е там. 
Подхлъзнал се бил и паднал в планината. Кракът му бил 
навехнат… Главата му била малко наранена. Нямало нищо 
опасно. Ако съм искала, можело да отидем с нея в болницата 
да го видим. Да съм се приготвила… 

Сърцето ми тежеше от мъка, когато вървяхме мълчаливо 
с Анна, всяка заета със своите мисли. Съзнателно извиквах 
образа на Учителя и търсех сили да бъда внимателна и 
добра с Михаил, каквато трябваше да бъда в момента. И 
както вървяхме, кой знае как, през ума ми мина една фраза, 
която бях чула на една беседа от Учителя: „В Любовта 
няма насилие, няма страст, няма ограничения.” Почнах да 

я повтарям в себе си и колкото я повтарях, толкова като 
че ли тя оживяваше и от нея струяха живот и сили, които 
проникваха в мен и разкриваха смисъла на всяка дума. 

„Любовта не насилва” – това беше много право. Аз не 
можех насила да искам нищо от Михаил… Аз мога само да 
го обичам… 

– За какво мислиш? – запита ме Анна. 
– Аз ли? 
– Да, ти. Лицето ти изведнъж се промени. Напоследък 

все си така… как да кажа, понякога ми се виждаш страшно 
убита, а понякога – озарена от светлина. 

– Зависи где съм: дали на Земята, или на Небето. 
– Е, да – промълви Анна. 
– Искаш ли да ти кажа една жива фраза? 
– Кажи ми. 
– „В Любовта няма насилие, няма страх, няма огор-

чение…” 
– Отде знаеш тази фраза? 
– Чух я… Понякога ходя да слушам Учителя. 
– Ти?! Мария, ти?! 
– Да, Анна, защо се учудваш, нали ти сама ме караше да 

отида? 
Анна се бе спряла и ме гледаше. В очите Ă имаше и 

учудване, и радост, и възторг, и още нещо хубаво. 
– Мина, ако не бяхме на улицата, бих те прегърнала, 

така много се радвам. Сега вече ми става ясно всичко. По-
рано само предполагах, че… 

– Че какво? 
– Че си се срещала и се срещаш с една сестра. 
– Каква сестра? 
 Стефко ми бе казал, че те е видял да говориш с една 

сестра, белокоса жена. 
– Ах, да. Но нея не съм я виждала вече. Тя тогава дойде 

като изневиделица и след това вече не съм я виждала. 
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– Но тя ходи на беседите. 
– Така ли? Аз не съм я видяла, защото изобщо никого в 

салона не виждам, освен Него, Учителя! 
– Михаил знае ли? 
– Досега не е имало случай да му кажа. 
– Ти си щастлива, Мария. 
– Щастлива! – помислих си аз, гледайки Анна. – А 

раната, която постоянно струи кръв в сърцето ми? 
Анна като че ли разбра това, което казваше погледът 

ми, и рече: 
– Това са човешки работи. Ти един ден ще благославяш 

всичко, което те е завело при Учителя. 
– Дай Боже! 
Анна ме хвана под ръка и ме помоли да Ă разкажа нещо 

за Учителя. 
– Добре, ще ти разкажа – съгласих се аз и започнах: 
„Михаил си дойде на обяд, не тази събота, а миналата, 

и като се наобядвахме, взе раницата си и отиде в кабинета, 
за да я приготви. През време на обяда беше мълчалив, но 
се чувстваше раздразнителността му. Не можех да разбера 
каква е причината, защото нямаше видима такава. Винаги, 
когато е в такова настроение, у мен всичко се свива и ставам 
плаха. Струва ми се, че трябва се извинявам за нещо, макар 
да няма за какво. 

Когато се бе върнал, видях, че носеше някакви пакети, 
които отнесе в кабинета си. Напоследък, когато искаше 
да излиза или да си приготвя раницата, не се обръща за 
нищо към мен, винаги пита Юлия или Нуси. Това е още 
една рана, но впрочем не това исках да кажа. В този ден 
той бе извикал Нуси в кабинета, а Юлия мажеше със смазка 
туристическите му обуща. В това време разсилният от 
университета донесе бележка за Михаил и аз отидох да му я 
отнеса. Когато отворих вратата, Нуси носеше един плик, но 
загледана в мене, се спъна и няколко портокала изпаднаха 

от плика и се затъркаляха по пода. Михаил толкова много 
се ядоса, че плесна малката много силно, а на мене викна, 
казвайки ми, че не било необходимо да влизам в кабинета 
му… Ако бе ме ударил, навярно по-малко би ме заболяло. 
Студеният му леден глас режеше всичко в мене. Исках да 
кажа нещо, но стиснах устни и излязох. В същия момент 
ми дойде на ума за сестра ти Фанка, как тя би постъпила на 
мое място… Но ясно видях, че нито аз бях като нея, нито 
Михаил приличаше на нейния съпруг. Аз никога не мога 
да говоря, когато той е сърдит. Всичко се сковава в мене и 
само чувствам невидима желязна ръка, която ужасно стиска 
бедното ми сърце… 

Аз бях в спалнята, но през отворената врата чух Нуси да 
минава, хлипайки по коридора. Тя отиде в кухнята, за да 
даде воля на сълзите си. Бедната малка, исках да я притисна 
до гърдите си, но поради това, че той ме оскърби пред нея, 
ми беше неудобно да отида в момента при нея. Кирил и 
Стефан, които учеха в стаята си, отвориха вратата и чух 
Кирил да пита защо Нуси плаче. 

– Нищо Ă няма – отговори Юлия, – ей сега ще Ă мине. 
– Юлия! – кресна в коридора Михаил. – Чудна работа, в 

тази къща да не изпоизмряха всички? 
– Какво има? – запита Юлия, излязла също в коридора. 
– Обувките ми! 
– Ето, нося ги! 
Евгения веднага престана да плаче, а Кирил тихичко 

притвори вратата на тяхната стая. 
Когато след десетина минути Михаил премина с 

тежките си обувки по коридора, къщата изглеждаше 
мъртва – никакъв шум отникъде. Но когато Юлия затвори 
след него вратата, Кирил я пресрещна и запита къде съм аз. 
Тя му отговори, че не знае. 

– Сигурно тя ще дойде при нас, когато си свърши 
работата – каза Стефан. 
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Как ги обичах в този момент трите мили деца, които 
еднички в целия свят мислеха и питаха за мене… Ако не 
бе искрицата обич в техните сърца към мен, не бих могла 
да понеса грубото държание на Михаил. Тогава отидох в 
столовата, гдето се бяха събрали всички, и свели един до 
друг глави, си шепнеха нещо. Нуси, като ме видя, се втурна 
към мене. Аз я прегърнах и заедно отидохме при двамата Ă 
братя, които ме гледаха, застанали прави до масата. Тогава 
обгърнах трите деца, шепнейки: 

– Само вас имам на този свят! 
Но в същия момент пред вътрешния ми взор изпъкна 

образът на Учителя. Стоях така няколко мига, след това 
запитах децата искат ли да излезем заедно на разходка. 

– Искаме, искаме! – разскача се Нуси. 
– И леля Юлия ли? – запита Стефан. 
– И тя, разбира се! 
За по-малко от половин час всички бяхме готови и 

излязохме. Качихме се в трамвая. Стефан мълчаливо ме 
погледна. Той знаеше къде отиваме. Вече няколко пъти 
бяхме ходили с него там. Когато слязохме от трамвая при 
игрището и се заизкачвахме нагоре, Слънцето ни огря, а в 
града имаше мъгла. Децата се развеселиха, тичаха напред, а 
ние с Юлия вървяхме след тях. 

– Колко хубаво било насам – забеляза тя. – Виж какъв е 
чист въздухът. А в града от сажди не може да се диша. 

Колкото се изкачвахме по-нагоре, толкова желанието да 
видя Учителя се усилваше. Само да Го видя, нищо повече! 
Дори Той да не знае, дори да не ме види! 

Като излязохме от гората, помолих Юлия и децата да 
ме почакат малко. Може би защото много бързо вървях 
към салона, а може би и от вълнение, сърцето ми биеше 
много силно. Като влязох в двора пред салона, там нямаше 
никого. Бе съвсем тихо. Поогледах се и тръгнах към 
боровата горичка, в която е чешмата със зодиаците, както 

научих, че я наричат. Стигайки до първото борово дърво, аз 
се облегнах на него и се загледах към стаята на Учителя. 
Стоях така и чувствах как чуден мир започна да навлиза 
в душата ми, идващ сякаш от самата атмосфера, от самия 
въздух, който бе проникнат от него. И този мир успокоява, 
лекува нараненото ми сърце. 

– И да не видя Учителя – помислих си аз, – достатъчно 
е, че дойдох тук, защото в мене всичко притихна. 

Освен това кой знае откъде и как ме облъхна неизказано 
нежно благоухание и изпълни душата ми. В същия миг 
видях там, най-горе, в малката стъклена стаичка, изправен 
Учителя. Веднага се отдръпнах от дървото и застанах права, 
без да помръдна. Миг след това Той се изгуби от там, но бях 
безкрайно благодарна, че Го видях. Но за моя преголяма 
изненада след малко видях Учителя на прозореца на 
стаята Си, правещ ми лек знак с ръка да отида при Него. 
Тичешком се намерих долу, под разтворения прозорец, но 
Той се отдръпна от него и след малко отвори външната 
врата към стълбата. Сама не зная как имах смелостта да 
се изкача до площадката, няколко стъпала по-ниско от 
горната площадка, на която бе излязъл Учителя. 

– Какво има? – попита ме тихо Той. 
– Имах силно желание да Ви видя, защото ми става по-

леко… Извинете, ако Ви обезпокоих… 
– Няма нищо… Рекох, сега от града ли дойдохте? 
– Да – отвърнах аз и изкачих и последните няколко 

стъпала, защото отдалече не беше удобно да говоря. – 
Оставих децата – продължих аз – там, на шосето, до гората, 
да ме почакат, а аз дойдох, защото тук има нещо чудно 
успокояващо… Тук сякаш и самото Слънце по-светло грее, а 
в града е тъмно… има мъгла… 

– В природата нещата не са произволни – заговори ми 
той, – те са свързани. Хората мислят, че живеят отделно, 
без никаква връзка с природата. Тази мъгла е от мислите 
на хората. 
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Погледнах Го учудена. За първи път чувах подобно нещо 
и ми се видя странно. Той ме погледна, усмихна се едва 
доловимо и продължи: 

– Хората мислят, че могат да живеят изолирано от 
природата, и си обясняват всичко механически. А мислите 
на хората могат да привличат облаците… Хората със своите 
неправилни мисли, чувства и постъпки, създават аномални 
течения в природата. Човек като има разрушителни, 
отрицателни мисли и постъпки, той изпраща в природата 
разрушителни енергии, които нарушават правилните 
процеси в нея и създават ненормалността. Със своите добри 
мисли хората привличат дъжда, влагата. Когато човек 
мисли, той изпраща наоколо мислителни радиовълни. 

В това време долу, по двора, мина една жена и поздрави 
Учителя, а аз си помислих: „Навярно тук е така приятно 
и хубаво благодарене на чудните радиовълни, идващи от 
мислите на Учителя.” В същия момент Той се обърна и 
влезе в стаята. Когато излезе, в ръката си държеше една 
книга и ми я подаде. 

– Ах, много благодаря! Трябва да я заплатя, нали – 
заговорих смутено и поисках да отворя чантата си. 

– Не, няма нищо… Прочетете я. 
– И да Ви я върна? 
– Не, не – усмихна се Той. 
Приличах на объркано дете. Стана ми драго заради това, 

че ми даде книгата, а не знаех какво да кажа. Изведнъж ми 
дойде на ума за децата. Може би се забавих доста? А може 
би задържах и отнемах времето на Учителя? 

– Ще може ли и друг път да Ви виждам? – спонтанно, 
неочаквано и за самата мен, казах аз. – Само да Ви виждам… 
това е необходимост за самата ми душа… 

– Да, идвайте – поклати Той глава. 
– Винаги оттук си отивам като възродена, облекчена... – 

говорех аз, а Той стоеше тих, мълчалив. 

Пак се смутих. Извиних Му се за отнетото време, 
споменах, че децата ме чакат. Той ми подаде ръката Си, 
която целунах не само защото бях виждала и други да 
правят това, но от безгранична почит и уважение. 

Слязла на двора, аз се обърнах и погледнах нагоре. 
Учителя още стоеше на площадката и вдигна ръка за поздрав. 
Аз също вдигнах своята. Наистина грееше Слънцето, но 
сякаш друга, много по-силна и по-чудна светлина, ме заля 
отвсякъде. Аз се обърнах и затичах по оснежения двор, 
изпълнена със слънце и с необикновена радост. 

Когато на другия ден вечерта се завърна Михаил, всички 
го посрещнахме весело. Той ме погледна съсредоточено. След 
това на няколко пъти спираше върху мен продължителен 
поглед. През време на вечерята беше любезен, ласкав…” 

– Ето, Анна, от всяка среща с Учителя аз получавам сили. 
Тогава в сърцето ми няма нищо друго, освен обич, която 
прелива. Тогава аз не мисля за нищо друго и за никоя…

– Блазе ти, Мария! Не ти ли казах, че си щастлива? – 
рече Анна. 

– Имаш право, но това щастие не е човешко, обикновено. 
– Да, то е повече от човешко, аз го познавам. 
– Аз го наричам „свръхземна радост”. Но знаеш ли кое 

ми е най-чудното, Анна? 
– Кое? 
– Че Учителя дори нищо да не ми говори, сърцето ми 

се изпълва с радост и мир от самото Му присъствие. Даже 
ако Го видя десетки метри отдалече, тозчас цялото ми 
същество притихва и чувствам как мъката ми се разсейва, 
както се разсейва мъглата, проникната от слънчевите лъчи. 

– Това са чудотворните лъчи, които Учителя излъчва от 
себе си надалече – каза замислено Анна. 

Когато стигнахме болницата, помолих Анна да не казва 
засега на Михаил за срещите ми с Учителя. 

– Разбира се, че няма да му кажа, но всъщност няма 
нищо лошо, че отиваш там. 
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В болницата една сестра ни посочи отделението и 
стаята на Михаил. Обхвана ме тревога и странни тръпки ме 
побиха, затова ускорих крачките си. Влизайки в стаята и 
оглеждайки няколкото легла, усетих сърцето ми как силно 
бие. Михаил спеше с бинтована глава. Седнахме близо до 
леглото му съвсем тихо. Дойде ми наум за портокалите, 
които носех, и когато внимателно ги слагах на нощното 
му шкафче, видях букет от пресни кокичета, натопени в 
красива вазичка. 

Защо човек е толкова лош? Защо е невъзможен егоист? 
Защо не умее да се радва с радостите на другите поне 
толкова, колкото би скърбил за скърбите им? Отивайки 
при Михаил, носех в сърцето си много хубави чувства към 
него и Анна трябваше да ме уверява, че нищо му няма, 
за да съм спокойна, да не се тревожа за него. Особено 
когато Ă разказвах за Учителя, отново бях усетила чудното 
благоухание, което се бе превърнало в обич към Михаил. 
И ето, само като видях букета с кокичетата, почувствах 
как сърцето ми се превръща в олово, защото някой бе ме 
изпреварил и ги бе поставил до него… 

Седях и замислено гледах през единия прозорец. Съвсем 
не помня точно в кой момент в душата ми прозвучаха 
думите на Учителя: „В любовта няма насилие, няма страх, 
няма огорчение.” А аз се огорчих. Защо се огорчих? 
Защото исках да обичат само мене… и Михаил да обича 
само мене. „В любовта няма насилие” – повтаряше някой 
в мене. Да, аз трябваше само да обичам… И пак усетих 
как като благоухание се промъква в сърцето ми обич към 
Михаил, сякаш излизаща от тази фраза и преминаваща 
през сърцето ми. Тази обич ме накара да се обърна към 
бледото лице на Михаил. В този момент той отвори очите 
си. Отначало ме гледаше, сякаш без да ме вижда и познава, 
после погледът му стана съсредоточен и тъжен. Устните му 
пошепнаха: „Мария, ти дойде!”, а пръстите му се размърдаха 

под одеялото. Аз се приближих и хванах пръстите му. Той 
прошушна: 

– Мислех, че няма да дойдеш. 
– Как може да си помислиш такова нещо – казах аз. 
– Да, помислих си и ми бе много мъчно. Прощавай, 

Мария! 
– За какво? 
– За всичко. 
– Не, няма за какво. 
– А, и Анна е тук. 
Когато тя стана и се приближи до него, той отново 

заговори тихо: 
– Ако не оживея, аз съм наредил всичко… казал съм го 

на Игнат… Да се предаде всичко на Мария и децата. 
– Не ставай дете, Мишо – обърна се строго към него Анна, 

– нищо ти няма! Малко си контузен, малко сътресение… и 
кракът ти е навехнат, но всичко ще ти мине. 

– Ако не мине, казвам… 
Може би от тихия му измъчен глас, може би от мисълта, 

че наистина може да не издържи, от очите ми бликнаха 
сълзи. 

– Защо, Мария? – попита тихо Михаил и пръстите му 
леко стиснаха моите. 

– Ами като говориш такива работи! – намеси се Анна. – 
Защо я плашиш? 

– Наистина ли, Мария, искаш да оздравея? 
– Разбира се – изтрих сълзите си аз. 
– Как са децата? 
– Добре. 
– Нека те не идват тук… Като ми попремине, аз ще се 

върна там. 
– Много ли те боли, Мишо? – запита го Анна. 
– Не усещам още силна болка от приспивателното, 

което са ми дали, за да спя… Но може би се явяват вече – 
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смръщи той вежди. Но след малко отново се унесе в сън. 
Влезе сестрата и ние с Анна тихичко си излязохме. 

* * * 

В приемните дни отивам да посетя Михаил в 
болницата, а през другите се осведомявах по телефона за 
него. Никак не мога да си обясня защо сестрата, която ми 
дава сведенията по телефона, намира повод да ми каже, 
че госпожицата – значи Виолета – преди малко е била 
при г-н професора или пък точно в момента е при него. 
Навярно Виолета има близки в болницата и затова може 
да отива по всяко време… 

В гласа на сестрата има топлота. Може би иска да зная, 
да имам предвид… На Анна казала: „Брат ви има прекрасна 
съпруга – млада, хубава, благородна.” Анна се усмихнала 
и рекла, че той има добър вкус. Сестрата мълчаливо, 
продължително я погледнала. Явно е, че тя има добро 
чувство към мен, а аз, тя не знае това, винаги след разговора 
с нея съм изпълнена с горчивина. Може би тази горчивина 
се изписва по лицето ми, защото Нуси, качила се на стола 
до телефона, обгръща шията ми и се притиска до мене. 
Колко безкрайно мила е в този момент. 

От трите деца само Нуси пожела да отиде и види баща си. 
Кирил се осведомява от мене за татко си, а Стефан мълчи. 
Понякога мисля, че в това мълчание той скрива мисли, 
които счита, че няма право да изказва, защото е малък. 

* * * 

Поради сътресението в мозъка лекарите оставиха Ми-
хаил по-дълго време в болницата. Когато бях в четвър тък 
при него, той ми каза, че не е необходимо да отивам повече 
в болницата. Стиснах устни от болка и ми се искаше в този 
момент да бъда някъде съвсем сама. Трябваше да направя 

свръхусилие да запазя спокойствие, защото там бяха Анна 
и лекарят, приятел на Игнат, който, като ни видя в двора, 
пожела да дойде с нас, за да види Михаил. 

Но оттогава сестрата много често се обаждаше по 
телефона от името на Михаил за разни дреболии. Аз не 
запитвам как е той, нито пък изпитвам желание да го 
посетя. Няма смисъл. Тази, която той иска да вижда, е често 
при него. 

В неделя, когато се завърнахме с децата от Изгрева, 
Юлия каза, че Михаил се е обаждал по телефона и е питал 
за мене. Когато се събличах, телефонът иззвъня. Изненадах 
се, че беше Михаил. Каза ми, че ме е търсил два пъти и ме 
пита где съм била. Казах му, че понеже времето е много 
хубаво, с децата сме излизали на разходка. 

– А, добре, добре – рече той, – наистина предиобедните 
разходки са много полезни. 

Усетих в гласа му скрита ирония или надсмешка. 
Сърцето ми силно заби. Исках да отвърна със същата монета 
на иронията му, но стиснах зъби и казах: 

– Наистина чист въздух и слънце са необходими след 
зимата както за децата, така и за мене. 

– Да, да, може да ги използвате – засмя се той. Смехът 
му ме прониза. Замълчах. Той затвори телефона. До 
вечерта още три пъти се обади. Учудвах се на честите 
му обаждания. Мислех, че е сам и разсейва скуката си с 
телефона. Но привечер Анна дойде с децата. Каза ми, че 
споходила Михаил: не бил сам, но излязъл да ми се обади 
по телефона. Приятелката му явно не била доволна, загдето 
е пренебрегнал присъствието Ă и е излизал два пъти. Каза 
ми дори, че сутринта ме е търсил и ме е нямало. 

– Да, излизахме с децата… – казах Ă аз. Бяхме на беседа. 
– Може да е мислил, че и след обед ще излезете, и 

изглежда, че не му е безразлично… 
Засмях се малко горчиво, разбира се… „Не му е безраз-
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лично, та нима на мен ми е безразлично кой е при него” 
– мислех си аз. „Той обича своята свобода и се ползва от 
нея, както намери за добре, тогава какво иска от другите?” 
Анна ме попита какво мисля и аз Ă казах, че мисля за 
чудноватостта на хората… и специално за тази на Михаил. 

– Мария, все пак той само тебе обича – каза ми Анна. 
– Не мога да се лаская от тази мисъл, защото фактите 

показват друго. 
– Не се ръководи от това, през което сега минава Мишо 

– навярно е дребно увлечение. 
– Но все пак то не е лишено от чувство. Защото иначе ще 

бъде по-зле. Той ще бъде лъжец, а уверявам те, това много 
повече би ме натъжило. Понеже сега мисля, че двамата се 
обичат. Аз почитам обичта… и нямам право да искам да 
обичат само мене или пък да му забранявам да обича, която 
си иска. Щом се обичат, те са свободни, защото човек не е 
виновен, че обича. Обичта е извън неговата воля и желания. 
Но при лъжата… ах, не, това е ужасно. Не искам да мисля 
за това. 

– Имаш право – каза Анна, като ме гледаше замислено. 
После додаде – Кой знае какви кармични връзки имате. 
Кой знае как сте преплетени в миналото и сега носите 
последствията от започнати в миналото отношения. 

– Възможно е – промълвих аз. 
– А аз съм сигурна, защото другояче не мога да си обясня 

поведението на Мишо. Наистина никога той не е бил 
светец, но за по-раншните му няколко леки, неподозирани 
от никого връзки, мислех, че беше виновна Евелина поради 
нейните чести отсъствия от дома им. Но сега при тебе? Аз 
наистина оставам учудена, защото ти му даваш всичко, 
което имаш, и никога не го лишаваш от присъствието си. 
Затова считам, че единствената причина за всичко това се 
крие някъде в миналото. 

– Много добро оправдание – засмях се аз. – Значи ако 

и аз срещна някой мой познат от миналото, да започна 
приятелство с него. 

– Не бъди така строга, Мария. 
– Не съм строга, но казвам само това, което мисля. 

Предполагам, че човек мъчно може да бъде господар 
на чувствата си, но не е толкова трудно да е господар на 
постъпките си. Мисля, че там, гдето чувствата са силни, 
разумът също трябва да бъде силен. А не мога да си помисля, 
че на Михаил му липсва разум. 

– Вярно е това, което казваш, Мария, но тук може 
причините да са много по-дълбоки. 

– В какъв смисъл? 
– Мисля, че ти си едно надарено същество, но в спящо 

състояние, и сега те пробуждат. 
– Хубаво пробуждане – засмях се аз. 
– Да, пробуждането от някой хубав сън е невсякога 

приятно. 
– Не мога да разбера. 
– Представи си, че ти си слязла на Земята, за да раздадеш 

богатствата, които си събрала, но си заспала… 
– Никога не съм мислила, че съм такова богато същество, 

че да имам богатства, които да раздавам. 
– Говоря ти не за физически богатства. Или по друг 

начин да ти го обясня. Да речем, че ти си дошла на Земята 
със специална задача, но ти вместо да изпълниш задачата, 
заспиваш в един обикновен живот, в личното човешко 
щастие. Тогава естествено е да те пробудят и да ти напомнят 
това, за което си слязла на Земята. 

– Как ще ме пробудят? 
– Ти виждаш как. И като се пробудиш, най-първо ще 

потърсиш Бога. А като отидеш при Бога, ще Го попиташ 
каква е работата, за която си дошла на Земята, за да я 
свършиш. 

– Може и така да е, но защо е необходимо да минаваш 
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през всички тези страдания? Защо не ми кажат: „Ето, тази е 
твоята работа, свърши я.” И аз ще я свърша. 

– Ами сега нали ти казват, ти защо не слушаш? 
– Какво ми казват? – учудих се аз. 
– Казват ти: „Не се занимавай с човешките работи и 

кой какво прави. Слушай и изпълнявай това, което Бог 
чрез Учителя ще ти каже. Тогава ще видиш, че ще бъдеш 
спокойна. 

Аз се замислих върху думите на Анна. В това време 
влязоха Юлия и Евгения и разговорът ни се прекъсна. 

* * * 

Михаил се завърна у дома. Боже мой, с колко илюзии 
живеем ние, хората. Аз се радвах, искрено се радвах и кой 
знае защо си мислех, че той се завръща при мен, а не само 
у дома. Аз щях да бъда все при него… Няма да е като в 
болницата. Другата тук няма да идва. Колко жалки и колко 
дребнави можем да бъдем! Искаме да стиснем с две ръце 
щастието и да го задържим, но не можем. 

Дните идват и отминават. И с всеки изминат ден 
радостта гасне от очите ми и мъката се впива все по-дълбоко 
в сърцето ми. Наистина той се върна у дома, но не при мене. 

Не помня в кой ден точно от завръщането му се позвъни 
и Виолета дойде. Скръбта ми увеличи ли се? Мисля, че не… 
и все пак – да. Хладен вятър облъхна сърцето ми. Аз отидох 
в спалнята на децата и заплаках. Чувствах се страшно сама и 
измъчена. Тогава в наболялата ми душа изпъкнаха две очи, 
гледащи ме с благост. „Всичко ще се оправи” – прозвучаха 
думите на Учителя и тозчас светъл лъч проникна в сърцето 
ми и разпръсна насъбралата се в него скръб. 

Пред притворените ми очи изпъкна градината, 
балконът и на него – Учителя. Мислено се изкачвам по 
стъпалата и стигам до площадката на стаята Му. Вратата се 

отваря, на прага застава Учителя и чувам той да ми казва: 
„Рекох, всичко ще се нареди, всичко ще се оправи.” Колко 
обикновени думи, но съдържащи сила, която сваля бремето 
от плещите ми и изпълва душата ми с мир. 

„При пръв удобен случай ще отида на Изгрева при 
Учителя – казах си аз, – защото ние наистина страдаме и 
плачем за една човешка обич, а Учителя казва, че Бог ни 
обича всички, всички… Тогава какво искам повече?” 

* * * 

Защо ние, човеците, не можем да запазим за дълго време 
мира, радостта и красотата, която Бог ни дарява? Защо не 
можем да запазим ведрината и спокойствието, подарени 
ни от един незнаен за нас свят? Защо облаците покриват 
небето на нашата душа и затулват Слънцето, което ни е 
греело и топлило? Защо тъмнината ни обгръща отвсякъде? 
Защо? Защо? Защо? – Защото може би сме още твърде 
много човеци… 

Заредиха се дни, изпълнени с мъка. Отново душата 
ми потъмня и Слънцето угасна. Не помнех красотата и 
светлината, които ме изпълваха, когато ходех горе… при 
Учителя. Впрочем помнех, но страданието ме обгръщаше и 
изсмукваше силите ми. „Защо искам да ме обича Михаил? 
Защо, защо?” – се питам аз хиляди пъти. Нима той не е 
свободен да обича, която си иска? На е ли глупаво от моя 
страна да страдам само затова, че той не може да търпи 
моето присъствие, че когато влизам при него и го запитвам 
как е, той се дразни и ме моли да си гледам работата. Защо 
сърцето ми се облива в кръв, когато идва другата? Тогава той 
е весел. Неведнъж с препълнена от мъка душа съм ги чувала 
да се смеят тихичко и да си приказват едва доловимо. „Не, 
няма смисъл да продължава така – казах си аз един ден, – 
няма смисъл! Защо живея в един дом, където не ме обичат 
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и не съм необходима?” 
В неделя Виолета пак бе дошла. Току-що бяхме се 

наобядвали, и както обикновено тя навярно щеше да 
остане целия ден. След като децата се прибраха в тяхната 
стая, аз се облякох и излязох. Не се обадих дори на Юлия. 
Вън Слънцето грееше приятно и топло. Когато слязох от 
трамвая и тръгнах нагоре по шосето, обградено от двете 
страни с борови гори, струваше ми се, че съм излязла от 
някакъв тъмен затвор. 

Горе, в двора пред салона, на скамейките бяха насядали 
хора, които, както разбрах, чакаха да бъдат приети от 
Учителя. Седнах на една отдалечена скамейка, на която 
нямаше никого, и се замислих. И пак усетих, че въздухът 
там е проникнат от нещо много хубаво, което започна да 
навлиза в душата ми и да внася странно спокойствие. В 
това време усетих, че някой тихо се приближи и застана 
зад мене. Обърнах се и за моя преголяма изненада видях 
онази стара жена, която бях видяла няколко секунди, преди 
да се хвърля под колелата на трамвая. Очите Ă ме гледаха 
с топлота, която размекна сърцето ми, и аз заплаках. Но 
в нейните очи имаше нещо, което ме накара да избърша 
сълзите си и да я погледна пак. Тогава ясно видях това, за 
което мислех, че така ми се е сторило в първия миг: очите 
ме гледаха така, както преди много години са ме гледали 
две скъпи за мен очи – очите на мама! 

В същото време вратата на бялото коридорче на Учителя 
се отвори и Той сам застана на прага. За преголяма моя 
изненада видях, че Той кимна с глава към мен. Недоумявах 
и се огледах наоколо. Старата жена, която все още ме 
гледаше с очите на майка ми, рече: 

– Иди, иди, чедо, тебе вика! 
Докато все още се колебаех, едно тънко момиче се 

приближи и ми каза: 
– Сестра, Учителя ви вика! 

Тръпнеща от вълнение и радост, тръгнах към Учителя. 
Никога не бях влизала в стаята Му. Той стоеше в антренцето 
и ме чакаше. Отново ми кимна с глава и ме покани да 
вляза. После Той отмина, влезе в стаята си и застана прав 
до плетено кресло, а аз се спрях до прага и Му казах: 

– Учителю, не съм достойна за толкова радост и щастие, 
което Вие ми дарявате! 

– Седнете – посочи ми Той един от столовете, наредени 
край прозорците. 

Преминах на пръсти и седнах, а Той седна на плетеното 
кресло до маса, покрита с бяла покривка. Сложила ръце на 
скута си, аз Го погледнах и почувствах, че Той е единственото 
същество, на което мога да говоря така, както бих говорила 
на Бога, единственото същество, което може да бъде мой 
баща, моя майка, затова станах и коленичих пред нозете 
Му. Той сложи ръка на косите ми и рече: 

– Седнете, рекох – и пак ми посочи стола при прозореца. 
Когато се изправих, стаята беше изпълнена с лъчиста 
светлина и за миг аз си сложих ръцете на очите – толкова 
силна беше светлината. После седнах на стола. 

– Рекох, какво има? – запита ме тихо Учителя. 
– Дойдох с много болка и страдание в душата си – 

заговорих аз, – но като навлязох в двора пред салона и най-
вече когато прекрачих прага на Вашата стая, причините за 
скръбта и за болката ми ми се виждат толкова малки, че се 
срамувам, че съм могла заради тях да страдам. При Вас е 
така хубаво, светло. Дори когато стоя на двора, страданията, 
които ми са се стрували непоносими, се стопяват, изчезват! 

Замълчах. Той бе притворил очите си. Когато ги отвори, 
продължих: 

– Дойдох да Ви кажа, че искам да се разделя със 
семейството, с което се свързах… Да се разделя със съпруга 
си. Той не ме обича… – заплаках отведнъж неудържимо аз 
и плаках доста дълго. 
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Когато най-после притихнах и сълзите ми престанаха да 
извират от очите ми, Учителя тихо заговори: 

Страданието представлява път за познаване 
на великото, красивото, на възвишеното в света. 
Страданията правят човека по-чувствителен, а 
чувствителността е необходима за възприемане и 
разбиране на Любовта. Дойде ли Любовта в човека, тя 
заличава всички страдания, мъчнотии и нещастия във 
вековете... 

Учителя замълча, а аз си помислих: „Наистина, ако аз 
обичам Михаил, ще бъда щастлива, когато той е радостен. 
А щом страдам, значи обичам себе си, а не него.” 

Страданията са подготвителен период – чух да казва 
Учителя. – Когато почнем да разбираме страданията, 
те ще се превърнат в радост. Колкото е по-голяма 
скръбта, толкова е по-голяма радостта, която иде след 
това. Скръбта и радостта се сменят. Страданията са 
път за големите Божии блага. 

„А не може ли тези блага да се придобият без страдания?” 
– запитах се аз. 

Може и без страдания, ако не грешиш, ако не 
нарушаваш Божествените, природните закони. При най-
малкото тяхно нарушение страданието ще дойде като 
последствие. Тогава страданието иде, за да те изпита. 
Може без страдание, ако си с пробудено съзнание, ако 
организмът ти е възприемчив към Божествените идеи, 
които ти идват отгоре. Но ако си заспал и организмът 
ти не е възприемчив към възвишените идеи, ще има 
страдания. 

Усетих, че някой стои зад мене, и инстинктивно се 
обърнах. Видях, че млада жена се бе изправила до вратата 
при прозорците. Чу се почукване. Учителя стана, аз също 

се изправих, незнаеща какво да правя. От лекия, едва 
забележим жест на Учителя разбрах, че трябва да Го 
почакам. Когато се върна, Той сложи няколко нови книги 
на масата. После отново седна на креслото, а аз – на стола 
до прозорците. 

Като погледнах Учителя, стори ми се, че кожата на 
лицето Му светлее. Това ме изпълни с приятност и аз се 
вгледах в Него. Стори ми се, че се усмихна леко и заговори: 

Докато страданието ни тъпче, ще бъдем благодарни, 
че ни възпитава, че ни пробужда. Когато бъдете 
благодарни за страданието, докато то ви е на гости, 
едновременно ще се стараете да се освободите от 
него. Защото предназначението на живота не е в 
страданието, в мъчението, в скръбта, а в здравето, 
радостта, красотата и свободата. 

– Защо тогава идват страданията? – запитах аз. 

Причина за страданието е нарушаването на 
Божествените закони. Страдаш, когато не изпълняваш 
Волята Божия. Страдаш поради своите погрешки от 
миналото. Понякога страданията са изпити. Изпитват 
човека доколко е разбрал това, което е учил. 

Бъди издръжлива и знай, че Господ няма да ти допусне 
повече изпитания, отколкото ти е силата. 

Докато мислиш по физически начин, ще имаш 
радост, която всеки може да ти отнеме. Но когато се 
повдигнеш до по-високо съзнание, ще имаш радост, която 
никой не може да ти отнеме. Тази висша радост е над 
обикновените скърби и радости. Тази висша радост ще 
дойде в човека, когато неговото съзнание се докосне до 
Христовия Дух – до Любовта. 

Това, което дава възможност на човешката душа да 
се развива, да расте, е Божественото. Това е Любовта. 
Всички противоречия в живота произтичат от 



246 247

безлюбието. 

– Съвършено вярно – помислих си аз в едно мигновение 
и в следващия миг чух Учителя да казва: 

Любовта е сила на Безграничния. Тя е сила на 
човешкото безсмъртие. Когато получите онова ново 
разбиране за Безграничния, тогава ще почувствате, че 
всички хора са ви близки. 

Почувствах, че душата ми се изпълва с нещо безкрайно 
хубаво. Чуха се стъпки отвън по плочника. Някой почука. 
Учителя пак стана. Женски глас съобщи, че е дошъл някакъв 
професор, който искал да се срещне с Учителя. 

Изправена до стола, почаках Учителя да се върне в 
стаята. 

– Рекох, бъди свободна и спокойна – подаде ми Той 
ръка, която целунах. 

Като си повдигнах главата, казах Му, че когато идвам на 
Изгрева, ми става леко, светло. А в града ми е тежко. Той 
ми каза, че в града средата е по-гъста. Може би не разбирам 
съвсем добре всичко, което говори Учителя, но думите Му 
са проникнати от нещо много хубаво, което изпълва душата 
ми и ме прави радостна. 

На тръгване Учителя ми даде една от сложените на 
масата книги. Благодарих Му и отново Му целунах ръка. 
Чувствах се щастлива. 

* * * 

О, ако можех да запазя завинаги тази светлина и това 
щастие, чисти и прекрасни като синьото небе, което 
тогава, като се връщах от Изгрева, беше над главата ми! 
Ако можех да запазя завинаги тази хубава радост, която 
преливаше в сърцето ми! Но както по незнайни пътища 
радостта идва и прелива в душата ми, така и по невидими 
от мен пътища тя изтича капка по капка от сърцето ми, 
без да мога да я задържа… 

Ние, човеците, сме безсилни да запазим задълго това, 
което е красота и благоухание за нашата душа. Но все пак 
аз знаех, че то съществува. И когато в душата ми биваше 
непрогледен мрак, аз знаех, че съществуват Слънце и 
светлина. И когато страдах за трошица обич, аз знаех, че 
съществува прекрасна, Божествена обич. Но ние, жалки, 
малки човеци, жалим и плачем за малката човешка обич. 
Жадуваме и страдаме за капчица вода, а нозете ни не правят 
дори крачка, за да стигнат до големия неизчерпаем Извор, 
от който можем да пием, колкото си искаме. 

Понякога много неща виждам и разбирам, но въпреки 
това страдам, страшно страдам. 

* * * 

Михаил оздравя напълно и заедно с това започна 
да прекарва неделните дни вън от къщи. Отначало ми 
беше мъчно, но после се радвах, защото можех свободно 
да отивам на Изгрева с децата и с Юлия. Всякога, когато 
виждам Учителя, имам сили да нося всичките тежести 
през седмицата. Вкъщи препрочитам това, което съм успяла 
да запиша от Словото на Учителя, или пък понякога пея 
песните, които успях да науча, които се пеят там, в салона. 

Веднъж Михаил ме завари, че пея, и като ме погледна 
продължително, каза ми, че съм била много весела. 

– Имам ли причини да не съм весела? – запитах го аз. 
– Може би няма причини да не си весела, но сигурно 

има причини, за да си весела – подчерта той. 
– Сигурно! – отвърнах аз. 
Той ме погледна още веднъж и отиде в кабинета си. 
За първи път му отговорих така и навярно това му 

направи впечатление, защото е свикнал да вижда, че много 
болезнено приемам всеки негов упрек или ирония. Свикнал 
е да ме вижда да се присвивам под острите му думи като 
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под камшик и да гледам, плаха като виновно дете. 
След няколко минути той пак влезе при мене. Аз гладех 

бельото на децата. 
– Мария – заговори той, – какво става напоследък с 

тебе? Виждаш ми се променена. 
– Твърде е възможно – казах аз. – Нещата с времето се 

изменят, не могат да бъдат винаги еднакви. И може би това 
е хубавото. 

– Хубавото? – учуди се той. 
– Разбира се! 
– И самото ти говорене е различно. 
– А как искаш да ти говоря? 
– Нищо не искам – обърна се той и тръгна да излиза, но 

се обърна и ме запита где съм била в неделя. Отговорих му, 
че с децата сме били на разходка. 

– Много системни почнаха да стават тези разходки – 
усмихна се той. 

Думите, с които исках да го запитам чии разходки са 
системни, стигнаха до устните ми, но в същия миг образът 
на Учителя по някакъв странен начин изпъкна пред очите 
ми – жив, реален. Отведнъж ми стана леко и вместо острите 
думи, с които исках да му отвърна, му казах: 

– Михаил, наистина бих била щастлива, ако и ти идваше 
с нас… 

Внезапно от очите ми бликнаха сълзи и като изключих 
ютията, исках да изляза от стаята. Но Михаил ме пресрещна, 
прегърна ме и ме целуна по разплаканите очи. 

– Всичко ще се нареди – чух да казва Михаил и тези думи 
ми се сториха като далечно ехо на думите на Учителя. Само 
че в думите на Михаил имаше като че ли някаква закана. 

– Да, да, ще се нареди – повторих аз, като се отдръпнах 
от него, а след това продължих: 

– Михаил, ти ме караш да изкачвам един много висок 
връх и аз ще се изкача. Но тогава, повярвай ми, аз няма 

да имам нужда от тебе. Няма да ми е необходима твоята 
обич, за капчица от която сега плача. Запомни това добре! 
Ти искаш свободата си. Вярвай ми, аз също желая това. Но 
когато ще имаш тази свобода, ти ще останеш сам. 

– Какво си намислила да правиш? – запита ме меко 
Михаил. 

– Нищо!
– Тогава какви са тези закани? 
– Не, това не са закани. Сега наистина може би аз 

страдам, но то е, защото съм много глупава… Но един ден 
навярно ще съм ти благодарна за тези страдания, защото 
те ще ме заведат там, където иначе не бих отишла, защото 
бих спала в привидното човешко щастие и никога не бих 
познала истинското щастие, в неговата безкрайна красота. 

Отново образът на Учителя изпъкна пред очите ми, 
излъчващ нежно сияние. Усетих как това сияние докосна 
лицето ми и аз прошепнах: 

– Аз и сега съм ти благодарна, Михаил, защото това, 
което имам в душата си след всичко преживяно, е много 
повече от това, което ти би могъл да ми дадеш. 

– Мария – направи крачка към мен Михаил, – какво ти 
е? Защо говориш така странно? 

– Така ти се струва, Михаил, не говоря странно, но то 
е може би малко различно от твоя начин на мислене и 
говорене. Но ти забравяш, че доста време не вървим в един 
и същи път и не живеем с еднакви мисли. 

В това време Кирил се завърна от училище и като 
поздрави, дойде да ме целуне, както винаги, когато се 
връща от училище. 

– Мамо, къде е Нуси? – запита ме той. 
– При Юлия. 
– Ах, мамо, колко хубаво си изгладила ризата ми. Знаеш 

ли, в неделя ще имаме забава и нашият оркестър, в чийто 
състав съм и аз, ще свири. Но освен това и ще декламирам. 
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Нали ще дойдеш, мамо? 
– Да, момчето ми, ще дойда. 
– Не, мама ще дойде при мене – каза Нуси, влязла в 

стаята в този момент. – Детската градина ще има утро и 
аз ще пея. Учителката каза, че всички родители трябва да 
дойдат. И ти ще дойдеш, нали, мамо? 

– Ех, ех, и вие, бебетата… още нямате никакви бележки 
– мама ще дойде при нас. 

– Мамо, нали ще дойдеш при мене – загали се Нуси и 
ме прегърна. 

– Тя все с това надвива – ядоса се Кирил. 
– Чакай, моето момче – погалих го по главичката – 

вашата забава кога започва? 
– В два часа следобед. 
– На Нуси утрото е от 10 часа преди обед. Въпросът е 

разрешен. Заедно с нея ще дойдем да чуем оркестъра и 
твоето стихотворение. 

Двамата се усмихнаха. Завърна се и Стефан. Той поздрави 
и дойде при масата, гдето пак бях почнала да гладя. 

– Тази риза моята ли е? – запита той. 
– Не виждаш ли, че е по-малка, моята е! – рече Кирил. 
– Стефан ме погледна и аз му казах, че неговата е 

изгладена и е в скрина. Той отиде, видя ризата си и като се 
върна, ми благодари. После ми съобщи, че в неделя следобед 
тяхното училище ще изнесе пиесата „Когато бащата пие”, в 
която той участва. 

– Ще дойдеш, нали? – погледна ме той. 
– От колко часа започва? 
– От пет часа следобед. 
– Да, ще дойда. 
– И аз – каза Кирил. 
– Нали и аз ще дойда, мамо? – погали се в мен Нуси. 
– Да, и ти, но ето татко ти, поканете и него. 
– Той няма да дойде – рече Стефан. 

– Че защо? – изненадах се от тона и от начина, по който 
го каза. 

– Защото никога не идва, дори на родитело-учителска 
среща. 

Михаил отвори вратата и излезе. Стана ми много 
неудобно, затова попитах Стефан защо говори така на татко 
си. Все пак той е баща и би било по-добре да го покани. 

– Татко надали ще бъде в неделя в града – процеди с 
горчивина през зъби Стефан. 

Наистина Михаил вероятно нямаше да бъде в неделя в 
града. Как ми бяха мили тези три главици в този момент! 

Вратата се отвори и Михаил отново се показа. Лицето му 
бе бледо и той каза: 

– Изглежда, че днес няма да обядваме. 
– Ей сега! – отвърнах аз и оставяйки ютията, тръгнах 

към кухнята. 
Децата помагаха и масата бе готова за пет минути. През 

време на обяда, както и друг път, те говореха все с мене, 
но аз за първи път осъзнах това. Кой беше родител на тези 
деца? Аз или Михаил? – „Който ги обича” – прошепна 
някакъв тих глас в душата ми… Не можех да помисля, че 
Михаил не ги обича, но защо този човек не се приобщава 
към децата си, защо не им даде да почувстват, че той им е 
баща – любящ, добър баща? „А аз съм им майка? – мислех 
си в момента аз. – Мога ли да им дам това, от което те се 
нуждаят? Мога ли да бъда това, което е майката? Аз само 
ги обичам.” Тази обич преля в погледа ми, с който гледах, 
наведени над чиниите, трите главички. Те сякаш усетиха 
погледа ми, повдигнаха очи и ми се усмихнаха. Михаил 
спря продължителен поглед върху мен и леко въздъхна. 

Когато се наобядвахме и децата отидоха в стаята си да 
учат, Михаил, ставайки от масата, ми каза: 

– Аз знаех, от самото начало видях това, че за теб в тази 
къща съществуват само децата… и само тях обичаш! 
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– Михаил! – извиках аз. Той ме изгледа със строг 
намръщен поглед. – Но тези деца са твои! – продължих 
с горчивина аз. – И после знай, Михаил, аз трябва да 
обичам. Аз не мога да живея, без да обичам, и ако ти не се 
нуждаеш от моята обич, аз ще обичам децата, ще обичам 
цветята, гората, планината, но трябва да обичам… Трябва 
да дам някому моята обич, иначе какъв смисъл би имал 
моят живот? И когато никой друг не я иска, аз ще я дам на 
твоите деца, на хилядите деца, на всички деца. Защото да 
обичам, значи да дишам, да живея! О, ако имах майка, тя би 
ме разбрала, а така… съвсем сама… 

– Мария! – прегърна ме неочаквано Михаил. – Не говори 
така. 

В същия момент звънецът иззвъня три пъти. Михаил 
бавно ме отпусна, по лицето му в първия миг се изписа 
някаква досада, после той мълчаливо се отправи към 
коридора. През отворената врата чух Виолета да пита Юлия 
за г-н професора. Михаил я покани в кабинета си, след това 
дойде при мен, прегърна ме и ме целуна топло, сърдечно. 
Но аз стоях замислена и безчувствена. 

– За какво мислиш, Мария? – запита ме тихо той. 
– За това, че съм глупава. 
– Защо? 
– Защото ние, човеците, жалим за несъщественото, за 

преходното, човешкото. 
– А кое е според теб същественото? 
– Да пием от извора, който винаги струи нови, чисти 

струи вода и от векове ни чака да отидем и да потопим 
устните си в него. 

– Много загадъчна и много странна си станала 
напоследък. Тази философия, която ми развиваш и която ти 
искаш да следваш, не зная къде ще те заведе – каза Михаил, 
като отново прие строгия си затворен вид. И като хлопна 
вратата, отиде в кабинета си, гдето то чакаше Виолета. 

– Колко е чуден – мислех си аз. – Той има свободата да 
живее, както си иска, а когато аз с всички сили искам да 
се хвана о нещо, за да не попадна в страшния водовъртеж 
на безумието и отчаянието, той се сърди. Но за Бога, какво 
иска този човек? Да стоя и да гледам как той използва и 
употребява свободата си? Не! Аз трябва да живея, аз трябва 
да имам смисъл и цел в живота, трябва да имам една висока 
идея, която да е като стълб в моя живот, о който да се 
хвана… 

Продължих да гладя бельото, а в съзнанието ми се 
раждаха мисъл след мисъл, които ме отвеждаха нагоре… 
Пред вътрешния ми поглед изпъкна широкото шосе, 
изкачващо се към Изгрева. Тръгнах мислено по него. 
От двете му страни се издигаха стройните борови гори… 
Достигнала белия, блеснал в светлина салон, чувах със 
слуха на душата си Учителя да казва: „Бог е Любов!” Ах, 
колко е хубаво, че Бог е Любов! 

Навярно ако не страдаме, никога няма да потърсим Бога. 
Няма да се запитаме кой и где е Източникът на всичките 
блага в живота ни. Нима аз бих потърсила Бога, нима бих 
отишла при Учителя, ако страданията не бяха похлопали 
на моята врата? Моите понятия за нещата биха си останали 
такива, каквито ги имах преди няколко години, и моят 
кръгозор би се ограничил само около Михаил, около децата 
и романите, които четях. А сега хоризонтите се отдалечиха 
до безкрайност. Аз не вярвам, а зная, че има Бог, има 
невидим свят. Казал е Бог: „Опитай Ме в ден скръбен и ще 
видиш, че съм благ.” И аз Го опитах и видях, че наистина 
Бог е благ.

* * * 

Пътеката на живота ми се възправи неимоверно стръмна, 
скалиста, и пъплейки по нея, аз едва дишах. Затова стъпките 
ми отново ме заведоха на Изгрева – в Школата на Учителя. 
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Беше четвъртък. На двора пред салона нямаше никого. От 
възрастен брат, както там се наричат, когото бях виждала да 
копае в градината и който премина с мотика в ръце, научих, 
че Учителя и учениците са отишли на екскурзия. Макар че 
ми беше празно от това, че Учителя го нямаше, седнах на 
една от скамейките и се загледах в разцъфналите цветя 
недалече от мене. И пак усетих тих мир да навлиза в душата 
ми. „Колко тихо, светло и спокойно е тук! – помислих си аз, 
– а какъв шум е в града! Там цялата атмосфера е проникната 
от този шум, а тук – от мир, спокойствие и тишина.” В една 
беседа от Учителя четох, че мислите на хората създават 
атмосферата. Може би на това се дължи разликата между 
атмосферата на града и тази тук. В града всички бързат. 
Всеки тича, гонен от желанието да придобие повече 
богатства. И цялата атмосфера е проникната от техните 
викове, крясъци, алчност, лъжи, кражби… А тук сякаш 
всичко е тиха молитва, отправена към Бога… 

Така се бях замислила и силно трепнах, когато някой 
тихичко сложи ръка на рамото ми. Обърнах се и видях онази 
стара жена, която за първи път бях видяла при трамвая, 
когото чаках, за да отида под колелата му. Зарадвах се 
много. Значи тя не беше отишла на планината. Каза ми, 
че синът Ă бил при нея и когато го изпращала, нещо Ă 
пошепнало да мине през двора край салона. Значи заради 
мене е трябвало да мине… Усмихна ми се и отново в очите 
Ă видях да ме гледат очите на майка ми. Стана ми много 
мила и я помолих да седне на пейката. Но тя предложи да 
отидем на поляната. Не знаех на коя поляна, но тръгнах с 
нея. През борова горичка излязохме на огромна тревиста 
поляна. Спрях се и учудено зарадвана, се загледах в нея. 

– Ти не си идвала тук навярно – заговори жената. 
– Не съм. Обикновено съм бързала след беседа да си 

отивам вкъщи. А и ми е било неудобно… да идвам без 
позволение насам. Но колко хубаво било тук! 

– Да, хубаво е. На тази поляна сутрин правим 
гимнастиките и затова тя има много добро влияние. 

– Кой знае защо ми се струва, че тука Слънцето по-
светло грее. 

– И така е – усмихна ми се тя. – Но да дойдеш сутрин, 
когато правим упражненията, да видиш колко е хубаво! 

– Невъзможно ми е. Анна ми е казвала, че към 6 часа 
сутрин ги правите, но аз сигурно никога няма да мога да 
дойда… 

– Ще дойдеш, ще дойдеш, тъй ми казват отвътре. Никак 
да се не безпокоиш. И ти ще дойдеш, и децата ще дойдат, и 
той ще дойде! 

– Това не мога да повярвам. 
– Всичко, което ми казват, излиза вярно. 
– Кой ви казва? 
– Вътрешният глас. И на тебе ще проговори. Всеки човек 

има вътрешен глас, който му говори, но не всеки го слуша. 
Тръгнахме бавно и стигнахме много интересен навес, 

където седнахме. Огледах се наоколо и кой знае защо в 
съзнанието ми изпъкна селото, гдето се бях родила. Видях 
се 6-7-годишна. С мама бяхме на ливадата, в която цъфтяха 
безброй цветя. Слънцето сипеше с пълни шепи светлината 
си, а аз бях сложила главата си върху коленете на мама. 
Тя милваше с нежните си пръсти косите ми. Беше ми 
безкрайно приятно. Същото приятно чувство ме изпълваше 
и от присъствието на тази жена. Сякаш тя беше майка ми и 
аз седях до нея. Постепенно в мен настъпваше мир, тишина. 
Обхвана ме особеното чувство, че някой ме люлее на ръце. 
После видях, че се изкачвам на Витоша. Отначало вървях, а 
после се понесох нагоре, едва стъпвайки на нозете си. 

Стигнах до малък връх, състоящ се от натрупани огромни 
камъни. Възвих край него по стръмната скалиста пътечка и 
пред мен се откри поляна, на която имаше хора. Между тях 
познах момичето, което много любезно ме е заговорвало, 
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когато съм седяла на скамейките пред стаята на Учителя. 
Като ме видя, усмихна се и рече: 

– Добре, че дойдохте, Учителя ви чакаше. 
– Така ли? – учудих се аз. 
– Да, Той каза, че има да идва още една сестра, и аз знаех, 

че за вас говори. 
– Много се радвам – хванах подадената ми ръка. 
Тя ме поведе към голям камък, пред който седеше 

Учителя. Спрях се, несмееща да помръдна, но тя ме подтикна 
към Него и я чух да казва: 

– Учителю, сестрата дойде! 
– Хубаво, рекох – погледна ме Учителя, а аз се наведох 

и целунах ръката Му, която Той ми подаде. 
Всичко около мен трептеше в светлина. 
– Колко е хубаво тук! – промълвих аз. 
Учителя ме погледна и като се обърна към тези, които 

бяха край Него, рече да се приготвят за тръгване. Насядалите 
станаха… 

– Кое е това момиче? – запита някой до мене. 
Исках да видя кой пита, но никого не видях. 
– От града ли е? – отново чух гласът да пита. Тогава си 

отворих очите и се видях на поляната с глава върху скута на 
старата жена. 

– О, аз съм заспала – виновно се усмихнах аз, вдигайки 
главата си – и сънувах, че съм на Витоша. Видях Учителя… 

– Така ли? – чух непознат глас. Обърнах се и се смутих. 
Две черни очи на непознат за мене млад човек ме гледаха. 
Изправих се и се извиних. 

– Няма нищо – заговори непознатият и се усмихна. 
– Много ли съм спала? – запитах някак детински старата 

жена. 
– Не, няколко минути може би. 
– А в тези няколко минути видях Учителя и Го чух да 

казва да се приготвят вече за тръгване. И всички станаха… 

– Сега е 3 часа и 20 минути – погледна часовника си 
непознатият. Като дойдат, ще проверим дали наистина сте 
били на Витоша. 

– Но как ще проверите? Кой ме е видял там? Никой! 
Това бе сън. 

– Няма значение. Ще видим в колко часа Учителя е 
казал да се приготвят за тръгване. 

– Вие наистина ли вярвате, че в този сън има нещо 
реално? 

– Човек не живее само в тялото си и не се движи само с 
физическите си нозе – рече младият човек. 

– Това би било много хубаво – усмихнах се аз. 
В момента бях забравила, че съм съпруга на известен 

професор. Сякаш бях малко момиче, майка ми беше до мене 
и аз можех свободно да говоря с всички и да се усмихвам. 

– Госпожицата внучка ли ви е? – запита младият човек, 
като се обърна към старата жена. 

– Не, майка ми е – отвърнах аз вместо нея. Той се 
усмихна. Мека светлина премина през очите му и каза: 

– Много е хубаво човек да има майка! 
– Нали? – възкликнах аз. – Досега бях сама, нямах майка, 

но вече имам… 
– Може в миналото да ви е била майка – промълви 

замислено той. 
– Кога в миналото? 
– В някое минало прераждане. 
– Не, аз предпочитам в сегашното ми прераждане да ми 

е майка. 
Младият човек пак се усмихна и пак премина през очите 

му нещо много хубаво. 
В това време дойде възрастна, слабичка сестра, която 

като поздрави, заговори с чужд акцент, че може би вече 
Учителя и учениците са тръгнали от Витоша. 

Изведнъж сякаш се пробудих. Трябваше да се връщам в 
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града. Приказката свърши! Въздъхнах дълбоко. Почувствах, 
че децата ме чакат и тяхното очакване премина като лека 
тревога и трепет в сърцето ми. Сякаш ги чувах да питат 
Юлия за мене. 

– Трябва вече да си ходя – казах аз. 
– Защо толкова бързате? – запита ме младият човек. 
– Децата ме чакат – отвърнах аз. 
– Кои деца? 
– Моите. Аз имам три дечица. 
Той ме погледна и се усмихна. 
– Не ви лъжа… 
– Искам да ви вярвам и все пак не мога. Толкова сте 

млада и три деца! Изглеждате на двайсет и две, на двайсет 
и три години. 

– О, не. Аз вече съм стара… над трийсет години съм. 
Той пак се усмихна. 
– Наистина тя е съпруга на твоя професор по математика 

– обърна се към него старата жена – този, който те скъса 
първия път на изпита. 

– И когато дойдох при тебе – засмя се младият човек, – 
ти ми каза, че вече няма да ме къса. Само благодарение на 
тебе се реших да се явя отново на изпит. 

В първия момент се учудих, че старата жена знае коя 
съм, но после си спомних, че Анна ми е говорила за нея и 
че са близки. Сигурно от нея знае, че съм съпруга на брат Ă. 

Тръгнахме тримата. При изхода на поляната исках да се 
сбогувам с тях, но те пожелаха да ме изпратят до шосето. 
Там аз целунах ръка на старата майка, а тя за преголяма 
моя изненада ме целуна от двете страни по слепите очи, 
пошепвайки ми: „Заради майка ти!” Останах изумена. Мама 
някога имаше странния навик да ме целува по слепите очи. 
Това ме изпълни с необикновена радост. 

– Пак да дойдеш – каза ми стара майка. 
– О, разбира се – усмихнах се аз, – сега, като намерих майка 

си, ще идвам! 
Студентът свали шапка и се поклони. Аз махнах с ръка и 

забързах надолу по шосето… 
Когато влязох вкъщи, и трите деца се втурнаха към мене 

да ме посрещнат. Стори ми се, че никога дотогава не ги бях 
чувствала така ясно, че са ми деца, както в този момент, и 
ми бяха безкрайно скъпи. Обгърнах ги с ръцете си и усещах 
да извира от сърцето ми нещо безкрайно хубаво, което ги 
обливаше. Може би именно това е обичта? 

Като облякох домашната си рокля, взех една книга да 
им чета. Така ни завари Михаил. Никак не сме усетили 
кога е отворил вратата и е влязъл при нас. Усетила не 
зная как нечие присъствие, вдигнах главата си. В същия 
момент Нуси извика: „Ах, татко!” Михаил стоеше прав и ни 
гледаше. Очите ми, все още изпълнени с красивото чувство 
към децата, го погледнаха. Строгите му черти се отпуснаха. 
Нещо много хубаво, което бях виждала в първите години 
на женитбата ни, премина по лицето му, проблесна като 
светлина в очите му и той, като се усмихна, което учуди 
децата, приближи се при нас, взе Нуси на коленете си и 
седна на нейното място до мен. 

– Мария, почети, и аз искам да послушам – каза той с 
мек глас. 

Аз наведох глава и зачетох. 
Когато Юлия влезе да ни каже, че вечерята е готова, 

се изненада и видях как една сълза трепна на очите Ă от 
умиление. 

Вечерта децата си легнаха, Михаил отиде в кабинета си, 
а аз, седнала на леглото в спалнята, се бях замислила. Чух 
тихите стъпки на Михаил, трепнах и исках да стана, но той 
не ми позволи. Седна до мене и заговори: 

– Мария, днес, когато влязох при вас, наистина разбрах, 
че си майка на тези деца. Очите ти приличаха на звезди, 
излъчващи светлина. Когато седнах при тебе, ми беше 
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много приятно, както и сега. 
Той ме обгърна с едната си ръка и сложи главата си на 

колене ми, а аз милвах косите му. Не можех да не го обичам. 
Цялото ми същество струеше обич към него. Да обичам, 
значи да дишам, да живея… Пръстите ми продължаваха 
да милват косите му, а устните ми шепнеха: „Учителю, 
научете ме да го обичам така, както Вие казвате!” Отведнъж 
се сепнах. Да не би Михаил да ме е чул! Наведох се над 
него. Той бе притворил очи и беше заспал. Усмихнах се. Аз 
също бях заспала този ден на едни колене. Децата винаги 
заспиват на майчините колене… 

* * * 

Животът е низ от радости и скърби, но ние, човеците, 
не можем да задържим за дълго радостта, а също така не 
можем да издържаме на продължителните скърби. Смените 
на състоянията у нас са като смените на деня и нощта. 
Ние страдаме, радваме се, роптаем, жадуваме, искаме, 
стремим се и с всички тези преплетени душевни състояния 
растем, изкачваме се стъпка по стъпка нагоре към възход и 
съвършенство. И какво безгранично търпение има в Онази 
Първопричина, и каква безпределна Любов има Тя, за да ни 
търпи и да чака да направим и най-малката стъпка напред. 

Понякога се питам: има ли смисъл да описвам дните, 
изпълнени с горчивина, с безутешно страдание? Нечий тих 
глас ми казва: „Има!” Затова и пиша. 

* * * 

Наближава лятната ваканция на децата. Къде ще 
прекараме това лято, не зная. Михаил не говори за това и 
аз не го питам. Той живее свой, отделен живот, макар да 
си идва вкъщи. Виолета постоянно идва у дома. В празник 
излизат на планината, но тези излизания вече не ме 

измъчват. Понякога дори аз самата ги чакам, за да отида 
на Изгрева, гдето намерих моята майка. Децата също я 
обикнаха. Наричат я „голяма майка”, както чуха нейните 
внуци да я наричат. 

Всякога, когато разговарям със старата майка, ми става 
леко. Товарът, с който съм отишла при нея, се стопява, 
изчезва. Как става това? И просто, и ясно, и все пак 
незнайно. Когато Ă разказвам за голямата си мъка, тя ми 
казва: „Чакай, чедо” – и започва да се моли. А молитвата 
е разговор с Бога, с Учителя. Висшите сили минават по 
невидими пътища и чрез нея, достигнали до мене, лекуват 
нараненото ми сърце, измъчената ми душа. Просветва ми. 
Невидимо слънце грейва в душата ми и аз се усмихвам. С 
тази усмивка се връщам вкъщи. Усмивката ми озадачава 
Михаил. Понякога той ме гледа продължително. Чувствам 
в погледа му подозрение: той съди по себе си. Но за мен 
това няма значение. Аз се старая да задържа колкото се 
може по-дълго време доброто състояние на духа си. Но за 
съжаление както благоуханието не може да се задържи 
задълго в стаята, а отлита през всяка пролука, така и мирът 
и спокойствието, което съм получила от Изгрева, изчезват 
и в душата ми отново се настанява мъката. 

* * * 

Краят на май е. По-миналия неделен ден Михаил много 
нервно си приготвяше нещата в раницата, за да отиде на 
екскурзия. Аз се стараех да бъда внимателна, но той като че 
ли нарочно търсеше причина да се разсърди за нещо. Най-
после я намери. Нямал носни кърпи в сакото си. 

– Ще ти дам – казах му аз. 
– Ще ми дадеш! Защо ти ще ми дадеш? Няма нужда ти 

да ми даваш. Навярно в тази къща имам свои носни кърпи! 
Погледнах го учудена и плаха. Гласът му бе остър, 

режеше като нож. 
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– Добре, ще ти услужа да ти ги донеса – промълвих аз. 
– Нямам нужда от твоите услуги – кресна той, – мога и 

сам да си услужа… Не съм достигнал дотам, да не мога да си 
услужвам сам. 

– Както искаш. 
– Да, както искам! Тук никога не е както аз искам, а 

всякога – както ти искаш. В тази къща не мога да намеря 
нищо сам, винаги трябва да бъда зависим от тебе! 

– Ако искаш да бъдеш съвършено свободен и ако моето 
присъствие те ограничава, този въпрос може много лесно 
да се разреши – излязоха сами думите от устата ми. На 
очите ми блеснаха сълзи и аз излязох от кабинета му. 
Отидох в спалнята и заплаках. 

След малко чух Михаил да вика за нещо Юлия, после 
стъпките му отекнаха в коридора и затихнаха по стълбите 
надолу. 

Вкъщи бе съвсем тихо. Децата не се чуваха никак. 
Навярно бяха притаили дъх в леглата си, защото знаех, 
че са будни. След няколко минути вратата на спалнята 
се отвори полекичка и най-напред се показа главата на 
Нуси, а след това цялата тя предпазливо се вмъкна вътре. 
Къдрите Ă се виеха по цялата глава и в бялата си нощничка 
приличаше на малък ангел. Босите Ă крачета вървяха по 
пода, а очите Ă ме гледаха като лъчисти звездички. 

Усетих как нещо трепна в сърцето ми и очите ми 
през сълзи я погледнаха с радост. След миг Нуси бе в 
прегръдките ми. 

– Моето хубаво, скъпо дете – галех я аз, – моята сладка 
Нуси! 

Тя се притискаше в мен и ме целуваше. И друг път бях 
забелязала колко топлота и колко силно чувство влагаше 
тя в своята прегръдка, но тогава за първи път си представих 
Нуси като голяма и сърцето ми потръпна за нея. Какво го 
очакваше това същество, което можеше така силно и топло 

да обича? Ще бъде ли тя разбрана, обичана, оценена? Ще 
бъде ли щастлива? Притиснах я до себе си и казах: 

– О, моя клета Евгения, дано Бог не прекара твоя път 
през страдания! 

При мисълта, че може и тя някога да страда, Нуси ми 
стана много по-близка и скъпа. Почувствах я като жена, 
като моя малка сестра, като моя любима дъщеря, на която 
желаех живот само с радости… 

– Така си и знаех – чух гласа на Кирил, – пак се 
прегръщат, а ние чакаме ли, чакаме Нуси. 

– Какво има, моето момче? – запитах го аз. 
– Какво има – каза обидено той, – ние с батко пратихме 

Нуси да те пита ще излизаме ли днес на разходка, а тя… 
– Тъкмо щях да питам – заоправдава се Нуси. 
– Да, винаги „все тъкмо”… Ако не бях дошъл, имаше да 

чакаме! 
Усмихнах се. Отново ги видях като малки, когато се 

караха за стола до мене. Тези деца, тези деца! Боже мой, 
колко малко те се различават от големите! 

Хванала Нуси за ръката, а с другата прегърнала Кирил 
през рамо, тръгнахме към кухнята. Стефан чакаше, лъскайки 
обувките си. Кирил се успокои, а когато помилвах косите и 
страничката му, той се усмихна и заразказва проектите си 
за една екскурзия за цял ден. Защо да не сме отишли малко 
по-далече? И леля Юлия щяла да бъде с нас, нямало да има 
нищо страшно. Пак се усмихнах. 

Стефановите очи ме посрещнаха с дълбок и замислен 
поглед. Това дете виждаше и разбираше всичко. Защо 
трябваше толкова отрано да вижда трагедиите на живот? 
Почувствах го като мой верен син и ми се искаше да го 
прегърна, но само леко сложих ръката си на рамото му и 
казах: 

– Как мислиш, добре ли ще е да прекараме целия ден на 
полето? 
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– Да. Аз ще взема една книга за четене – отвърна той. – 
Времето е много хубаво. 

– Тогава да се приготвяме. 
– И топката ще вземем, нали, батко? – обърна се Нуси 

към Кирил. 
– То се знае – авторитетно потвърди той. 
– Мамо, ами Мими да взема ли? 
– Както искаш, детето ми. 
– Ах, пък и твоята Мими. После, като се умориш, да ме 

караш и тебе, и нея да нося! – смръщи вежди Кирил. 
– Ах, карала съм те! Може да съм те карала, когато съм 

била малка, а сега съм голяма, нали, мамо? 
– Да, пораснала си. 
– Пораснала! Я се премери с мен да видим колко си 

пораснала! 
И двамата веднага се изправиха до стената. 
– Мерете се, мерете се вие – каза заканително Юлия, – 

ние сме готови и няма да ви чакаме. Още не сте се измили! 
И двамата се втурнаха към чешмата. 
– Дай да ти измия хубаво врата – предложи Ă Кирил. 

Той бе запазил характерната си черта да се грижи за нея. 
– Не, аз мога сама – не се съгласяваше Нуси. 
– Можеш, но аз по-добре ще те насапунисам. 
Тя отстъпи. Но след малко чух Нуси разплакана да вика, 

че очите Ă се напълнили със сапун. 
– Като не се навеждаш добре! – говореше Ă наставнически 

Кирил. 
– Боже, цяла я измокри! – викна Юлия. – Я погледни 

какво си я направил! 
– Ами да Ă измия врата. 
– А нали снощи се къпахте? 
Като се обърнах, Кирил внимателно изтриваше до 

зачервяване лицето на Нуси и тя, бедната, търпеше. Нали 
беше от братска любов! 

– Из пътя няма да се отделяш от мене, чу ли? – говореше 
Ă Кирил, – че помниш ли онзи път автомобила? Аз ти 
казвам: „Дръж се за ръката ми”, а ти тичаш! 

– Да, Нуси, бъди внимателна – потвърдих аз. 
– Ама тогава ми се беше изпотила ръката – оправдаваше 

се Евгения. 
– А ти, Кириле, по-леко я дръж. 
– Аз съвсем леко я държа, но тя напоследък е станала 

много палава. 
– А ти? Тичаш като луд на поляната. 
– На поляната, а не на шосето като тебе, та да те прегази 

някой автомобил. 
 Аз съм готов – каза кратко Стефан. 
– Ето, видяхте ли, Стефко е вече готов и ще тръгваме, а 

вие стойте до утре и се разправяйте – рече Юлия. – Аз вече 
приготвих раницата. Кой ще я носи? 

– Аз! – извикаха и тримата едновременно. 
– Ах и ти! – обърна се Кирил към Нуси. – Не можеш себе 

си да носиш, ами и раницата. Или батко, или аз ще я носим. 
Аз облякох Нуси, турих Ă панделката и всички бяхме 

готови. Стефко взе раницата. Точно излизахме и Нуси се 
сети, че сме забравили топката. 

– Къде е? – попита Кирил. 
– Под моя креват – рече Нуси, – нали снощи се изтърколи. 
– Ах, и сега с новите дрехи ще се навирате под кревата? 

– спря ги Юлия. – Чакайте, аз с машата ще я издърпам. 
– Не, аз с вехтия бастун на татко ще я извадя – отърча 

Кирил и го донесе. Издърпаха топката и точно слизахме 
по стълбите, пресрещна ни момичето, което прислужва у 
Анини. 

– За какво идваш? – недружелюбно я запита Кирил, 
навярно боящ се да не каже нещо, с което да осуети 
разходката ни. 

– Госпожата рече – обърна се тя към мене, ако искате да 
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дойдете днес след обяд у дома, защото старата госпожа пак 
не е добре… 

– Кажи на леля, че днес целия ден ще сме на екскурзия 
– изпревари ме Кирил. – Ето, вземаме топката и ще играем 
там… 

– И Мими, и нея взехме – допълни Нуси, показвайки 
голямата русокоса кукла. 

– Кажи на Анна – обърнах се аз към момичето, – че късно 
след обяд ще минем край тях, но сега отиваме на разходка. 

Излязохме всички заедно на улицата. Кирил хвана 
Нуси за ръка и тя радостна му заразправя нещо. При 
трамвайната спирка се разделихме с момичето. В трамвая 
както винаги Кирил забавляваше Нуси, като Ă показваше 
това или онова през прозореца. И двамата се смееха, 
виждайки нещо смешно там, гдето аз никога не бих го 
видяла. Стефан се държеше като голям, всякога биваше 
край мен, проявяващ внимание и хубава грижа. 

Когато слязохме при игрището, Нуси беше готова като 
волна птица да полети по пътя, но здравата ръка на Кирил 
я прикова до себе си. Тя подскочи два-три пъти, погледна 
ме умолително, но Кирил веднага рече: 

– Не, майко, няма да я пусна. Помниш ли миналия път? 
– Да, помня, но ще минем по пътеката в гората и там 

може да я пуснеш да си потича малко. 
– Но да не се изгуби? 
– Няма, няма. Тя ще потича по пътеката, без да се 

отдалечава. 
Но не след дълго и топката, и Мими, и дрешките им 

стояха в моите ръце и в ръцете на Юлия, а те двамата тичаха, 
криеха се зад дърветата и звънливият им смях се чуваше 
надалече. 

– Деца! – каза Юлия. – Где и аз да мога да подскачам 
като тях! 

– Ще бъде много весело – каза младеж зад нас, който 

вървеше с младо момиче под ръка. 
Всички се засмяхме. Когато погледнах по-добре, видях 

Борис, мой братовчед, когото не бях виждала от няколко 
години. Нещо топло и хубаво премина през гърдите ми. 
Той е от рода на майка ми. Странно, но всичко, което ми 
напомня за нея, ми е приятно. Повървяхме известно време 
заедно, после те се отбиха в странична алея към гората. 

– Младост! – пошепна Юлия. – Младост! 
Стигнахме Изгрева. Евгения и Кирил не искаха да 

влязат в салона. Юлия пожела да седне на една от пейките 
на двора, защото била уверена, че щом Учителя почне да 
говори хубаво, тихичко, веднага ще заспи. Не искала да се 
срами пред хората. А и този пусти сън, точно тогава ще я 
обори, когато се говорят такива хубави работи. 

Двамата със Стефан влязохме в салона, който бе почти 
препълнен. Но все пак можахме да намерим места за сядане 
недалече от вратата. След малко Учителя влезе. Прочете 
се молитвата и започнаха да пеят. Бях се унесла в песента, 
когато усетих как Стефан съвсем лекичко се докосна до 
ръката ми и пошепна: „Татко е тук!” 

В първия миг се вкамених. Така неочаквано бе това, 
което ми каза Стефко. Но после се успокоих и на свой ред 
запитах съвсем тихо къде е баща му. 

– Вдясно от нас. 
– Прав ли е? 
– Да. 
– Можеш да му отстъпиш своя стол. 
– Не е сам. 
Въздъхнах дълбоко. Учителя разтвори Библията и почна 

да чете. Аз почти не Го чувах. Странен шум имаше в ушите 
ми. Сърцето ми силно биеше. После наклоних главата си, 
за да виждам по-добре Учителя, и се загледах в Него. Пак 
не чувах, но Го гледах, гледах, гледах. И познатият вече 
мир бавно заизпълва душата ми. Отново запяха. Стори ми 
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се, че се разтвори някакъв особен свят на музика, в който 
навлизах и който внася чудна хармония в мене. 

Учителя заговори: 

Стремежът в живота на съществата не е нищо 
друго, освен подтик за проява на самия живот. За 
да се прояви разумният живот, са нужни и условия. 
Обектът и условията показват, че човек трябва да 
чувства този стремеж. Обикновено обект в любовта 
на момата е момъкът, обект на момъка е момата. И 
двамата се обичат и мислят, че като се оженят, ще 
бъдат щастливи. Но не излиза така. Разочарованието 
се дължи на неразбирането на Любовта. Любовта се 
изпитва чрез страданието. Бог заповядва да вземат от 
човека всичко, както постъпиха с  Ă ов, за да го изпита 
как ще прояви любовта си. Като говорим за любовта, 
разбираме абсолютната, безкористната Любов. Нека 
всеки от вас даде място на новите идеи в себе си, на 
абсолютната, безкористна Любов. 

– Ето, така трябва да се науча да обичам – помислих си 
аз, но… 

Отново се заслушах. Учителя говореше: 

Най-високият връх е Любовта към Бога, а любовта, 
която имат младите хора, е най-ниският връх. Любовта 
на майката към детето е по-висок връх. Приятелството 
е още по-висок връх. 

Сегашната, обикновената любов, е кармична. Тя 
не е чиста и затова не е устойчива. Има една любов на 
плътта, която преминава и изчезва. Тя е човешката 
любов. А има и друга любов – Любовта на Духа, която 
вечно пребъдва. Тя е Божествената Любов. 

Онзи, който обича с човешка любов, се носи добре, а 
после изстива. А Божествената Любов се засилва все 
повече. 

Любовта е светлина, която излиза от Бога. Любовта 
е път, който води към всички постижения, за които 
човешката душа копнее. В Любовта е Бог. Най-хубавото 
нещо е да обичаш. Любовта всякога изменя човешкия 
живот. При Любовта няма лъжа. Тогава имаш мир в ума 
си, в сърцето си, в душата си. Любовта е мощна сила. 
Онзи, който люби, нищо не иска. Той се радва, че дава 
любовта си. 

Слушайки това, аз мислено го сравнявах със себе си. 
Колко далече бях от този висок идеал, който посочваше 
Учителя! Но колкото и да е висок върхът, аз имам желание 
да вървя към него. 

Престанах да записвам думите на Учителя и само 
слушах, слушах…Душата ми поглъщаше всяка дума, която 
Учителя казваше за Любовта. Накрая Той каза: 

Бъдете проводници на Божията Любов, на Божията 
обич! 

Когато всички станаха за молитва, стори ми се, че и 
аз се завърнах от някакъв хубав свят на Земята. А заедно 
със завръщането си се видях отново човек и остра болка 
премина през сърцето ми. Михаил беше в салона, но не 
сам. Какво трябваше да направя? Да се обърна и да го видя? 
Ако той би искал това, би се обадил сам… В това време 
Учителя слезе от катедрата. Минавайки недалече от мене, 
ме погледна. Този кратък поглед ми припомни това, което 
току-що бях слушала, и същевременно ми даде неочаквано 
много сили. Аз можех вече да се обърна и да заговоря с 
Михаил. В същия миг някой сложи ръка на рамото ми. 

– Мария! – прошепна Михаил. 
Обърнах се и го погледнах. Той леко трепна. В очите му 

видях да проблясва нещо хубаво, но в следния миг той доби 
обикновения си строг вид и каза: 

– Значи тук идваш! 
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– Да – тихо отвърнах аз. 
Той се наведе и ме попита тихо, но отсечено: 
– Отдавна ли идваш? 
– Доста отдавна. 
– И не си ли намерила за нужно да ми кажеш? 
– Не беше необходимо. 
– А беше необходимо да идваш? 
– Да. 
– И то доста често… 
– Не, само когато имах възможност. 
В това време мина старата сестра, моята майка, и ме 

погледна. 
– Майко – прошепнах аз и като направих крачка напред, 

наведох се и Ă целунах ръка, а тя ме целуна по страната. 
– Всички ли сте тук? – запита ме тя. 
– Да, днес сме всички. Ето съпруга ми – посочих Ă 

Михаил. 
Тя го погледна със съсредоточен поглед. Аз го повиках 

да Ă го представя. За моя радост той бързо направи крачка 
към нас и се ръкува. Когато излязохме на двора, Михаил Ă 
каза: 

– Аз не знаех, че тук идват толкова много хора, а освен 
това имало и стари жени като вас. 

– Изворът е за всички – отвърна тя, – а вода има в 
изобилие. Може да пие всеки, който е жаден. Аз отдавна 
казвах на Мария, че и ти ще дойдеш. 

– Как? Казвали сте, че ще дойда? 
– Да, казвах Ă, че ще дойдеш. 
Това навярно се видя забавно на Михаил и той се засмя. 
– Но отде знаехте? – запита я той. 
– Казваха ми отвътре. 
– Навярно сте добър психолог и знаете, че когато една 

жена започне системно да излиза, то съпругът Ă сигурно ще 
се заинтересува и ще поиска да знае где ходи. 

– А, не. Ти си определен да дойдеш тук. Ти нали си 
професор? Е, може ли да дойде всеки в университета? Не 
може. Идват само студентите. И тук е така. Идват учениците. 

Няколко млади момичета заобиколиха старата майка с 
явно желание да я вземат със себе си. Някои от тях аз вече 
познавах, тъй като ги бях виждала при нея. 

– Ще дойдете ли после? – запита ме старата майка. 
– Къде? – попита Михаил, преди да мога да отговоря. 
– При мене. 
– Да, с удоволствие – отвърна той. 
Аз се изненадах от отговора му, но кимнах с глава. 
Кирил и Евгения, провиращи се между хората, дойдоха 

при старата майка. Тя ги прегърна и целуна. Евгения се 
хвана за ръката ми и леко се притискаше в мене. Кирил 
също гледаше да е по-близко. Виждах, че децата са смутени 
от присъствието на баща си и не знаят какво да правят. 
Юлия, седнала на пейката, сложила раницата до себе си, 
като ни видя, стана. 

– Е, Юлия, ти на екскурзия ли си тръгнала с тази раница? 
– попита я Михаил. 

– Ами какво да правя. Децата бързо огладняват на 
чистия въздух и аз рекох да им взема малко да похапнат, 
да позакусят. 

– Само за закуска или и за обяд? 
– Че, за колкото стигне… 
– Юлия, ти откога стана такава дипломатка? 
– Защо, господарю? 
– Ами виждам цял заговор да се прекарва денят вън от 

къщи, а ти се мъчиш да прикриеш работите. 
Видях как лицето на добрата Юлия се промени. Чертите 

Ă сякаш се изостриха и тя рече: 
– Защо заговор? Цял свят е излязъл на слънце и чист 

въздух, а защо децата да стоят вкъщи? Ти сам много добре 
преценяваш това, защото излизаш всеки празник. 
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– Юлия, знаеш ли пътя за чифлика? – запита я строго 
Михаил. 

– Знаех, че ще доживея и това да ми кажеш – заплака 
Юлия, – а Бог ми е свидетел, че обичам децата и исках 
малко да се поразходят. 

– Виждам това – каза по-меко Михаил, но не ми харесва 
дипломацията ти. 

Тя поиска да каже нещо, но като срещна моя умолителен 
поглед, въздъхна дълбоко и замълча. 

През всичкото време Виолета стоеше малко настрана. 
– О, Виле, ти си тук? – чу се весел, дружелюбен глас, и аз 

видях двама младежи, навярно студенти, да се приближават 
и да се ръкуват с Виолета. – Гледай ти, нашата Вили – тука 
– продължи да говори единият от младите хора. – Просто 
да не повярваш на очите си. Значи и ти се обърна към Бога. 
Самичка ли си? 

– Не, с компания съм – посочи с жест към нас. 
Последваха няколко по-тихи думи и сподавен смях. 
– Кога ще се видим пак? – я попита младият човек, като 

продължително се ръкуваше с нея. 
– Не зная. Нямам никакво време… 
– Не се оправдавай с изпитите, защото зная, че нищо не 

учиш. 
– Кой ти каза това? – ядоса се тя. 
– Никой. Но зная, че и ти ще завършиш университета, 

когато и аз го завърша. 
– Не се знае това… – твърдо отвърна тя. 
Лицето на Михаил стана съвсем бледо, а на мен сърцето 

ми болезнено се сви. Значи той ревнуваше. Не му беше 
безразлично с кого и как тя говори. 

Хората се разотидоха. Ние също тръгнахме. Виолета се 
изравни с нас. 

– Стефане – обърна се към него Михаил, – къде мислехте 
да прекарате днес? 

– Извън града. Точно не бяхме определили. 
– Аз исках да отидем на Витоша – каза съвсем неочаквано 

Кирил, но Нуси я беше страх. А мама каза, че било далече. 
– Добре, аз ще ви заведа веднъж на Витоша, искате ли? 
– Искаме – отговориха Нуси и Кирил. 
– А ти, Стефане? 
– Аз ще отида с нашата класна и със съучениците ми. 
Останах изненадана от отговора на Стефан. Почувствах 

се много неудобно. Исках да кажа нещо, но не знаех какво. 
Почувствах, че Михаил е засегнат. 

– Добре – каза той. – Прекарайте си деня, както сте си 
определили, аз няма да ви смущавам – и като се обърна, той 
тръгна в противоположна посока. 

Виолета тръгна с него. Той се спря и я погледна. Тогава 
видях, че тоалетът Ă беше доста крещящ, гримът – силно 
подчертан. За първи път почувствах съжаление към 
Михаил. Нима неговото достойнство не страдаше? Като 
че ли той усети мисълта ми, погледна ме, после погледна 
пак нея и като тръсна глава, обърна се и тръгна с бързи 
крачки. Виолета се мъчеше да го настигне. Тогава ми стана 
жал за нея. Нима тя беше виновна? Не. Може би той е 
подхранвал и подхранва известни надежди… и като всяка 
жена, като всеки човек, тя иска да обича и да бъде обичана. 
Нещастната! Навярно и тя страда… О, свят, препълнен с 
човешки страдания! 

Разходката бе помрачена. Децата поиграха, потичаха, 
но тъй като аз стоях замислена, и те не можеха да бъдат 
истински весели. Стефан се бе излегнал на тревата и беше 
разтворил книгата си, но виждах, че не обръща страниците, 
а мисли нещо. Какво можеше да мисли така сериозно? 

Най-после към три часа си тръгнахме за дома. За първи 
път се връщах угнетена, след като съм била на Изгрева. 
Сърцето ми беше неспокойно и измъчено. Мъчно ми беше 
за мене, мъчно ми беше за Михаил, мъчно ми беше и за 
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онова нещастно момиче, чиято съдба се беше преплела 
с нашата. Така не можеше да продължава. Един от нас 
трябваше да се отдалечи – може би аз. Наистина, Учителя 
ми каза, че всичко ще се оправи, но ако всичко така върви, 
то е само мъчение и за трима ни. За мен е най-лесно да се 
отделя, тъй като Михаил няма да почувства отдалечаването 
ми. А Виолета навярно ще обикне децата и ще се грижи за 
тях като мене. 

Вечерта Михаил се завърна много късно. Всички бяхме 
заспали. Аз бях будна до късно, но мъката и умората 
бяха изчерпали силите ми и съм заспала. Разбудих се от 
хвърлянето на някакъв предмет на земята. Всички лампи 
светеха и видях Михаил с разкривено лице, с облени от 
повръщане дрехи. Миришеше страшно на алкохол. Той се 
луташе из стаята и мърмореше. 

– Михаил – заговорих му аз, – съблечи се и си легни. 
– Няма да си легна! – отвърна ми той, като преплиташе 

страшно езика си – няма! 
– Както искаш, но по-добре е да си легнеш. 
– Да си легна, но тука, в тази къща, няма място за мене 

– преплиташе той думите си, които едвам разбирах. – Днес 
вие ме изпъдихте! И ти, ти си виновна за всичко! 

– Аз? 
– Да! Ти ги учиш, ти! Ти си виновна за всичко! – и той 

се приближи застрашително към мене. – Да, ти си виновна 
– продължи той със страшно преплитане на езика. – Ти! 
Заради тебе пих! Ти ми разби живота. Но аз! – и докато се 
усетя, той издигна двата си юмрука и ги стовари върху мен. 

Човек притежава някакъв странен инстинкт за 
самосъхранение, затова, преди да размисля, главата ми 
бе скрита под юргана и юмруците му се стовариха върху 
плещите ми. Но той от силното навеждане политна и бавно 
падна до леглото ми, като си удари главата в нощното 
шкафче. Веднага скочих уплашена, че може да се е наранил 

опасно. Той лежеше на земята и когато го хванах за рамото, 
не се помръдна. Наведох се над него, на челото му имаше 
струица кръв. 

– Михаил! – извиках му аз – Михаил! – и го разтърсих 
за раменете. Той леко изохка и изтри инстинктивно челото 
си. – Стани, моля ти се, и легни на леглото – хванах го аз за 
ръката. Той си отвори очите, гледа ме един миг, изглежда 
без да ме познае, после каза със заплитане: 

– Ах, ти ли си? Няма да стана! Хиляди години да ме 
викаш, няма да стана. Никога няма да се подчиня на това, 
което искаш… Аз съм господар в тази къща и гдето искам, 
там ще лежа! Ей тука, на дъските ще лежа. А ти, ако на тебе 
не ти е угодно, свободна си – посочи ми той вратата. 

Езикът му изглежда беше страшно надебелял и думите 
ги изговаряше с мъка, но в тях не липсваше острота и 
горчива отрова. За миг затворих очите си, потресена от това, 
което все пак никога не очаквах да чуя, но после твърдо му 
казах: 

– Бъди спокоен, аз утре ще си отида. Наистина твърде 
много стоях, въпреки твоето желание. А сега, позволи ми, 
ако искаш, да ти помогна да станеш и да легнеш в леглото 
си. А утре… – не се доизказах, защото сълзи задавиха 
гърлото ми… Видях се как напускам тази къща, с която 
въпреки всичко бях свикнала и която бях обикнала, а на 
прага децата, разплакани, ми махат за сетен път с ръка… 

– Стига! – махна с ръка Михаил – Стига! Не искам да 
гледам повече нито тебе, нито сълзите ти! Махни се! 

Обърнах се и тръгнах към вратата. Къде щях да отида? 
Бях съвсем сама в света. На чия врата можех да почукам, 
за да ме приемат? Тъмнота и пустота се простираха извън 
прага на къщата… Къде можех да отида? 

Отворих машинално вратата на всекидневната и седнах 
в тъмнината на един стол. Беше ми страшно тежко и ми се 
струваше, че сърцето ми няма да издържи. Някаква ръка го 
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стискаше и аз почнах мъчно да дишам. Станах и отворих 
прозореца. Нощта бе тъмна и звездна. Облъхна ме хлад и аз 
оброних глава на прозореца. 

– Всичко е свършено – мислех си аз, – всичко е свършено. 
Значи това било бракът, това било семейството! Наистина, 
когато се свързвах с Михаил, нямах ясна представа какво 
е семейството, но все пак не съм мислила, че бракът е 
точно това, което преживях. Значи хората се събират не за 
радост, а да страдат, да си причиняват взаимно страдания. 
Тогава защо изобщо се събират? Какъв смисъл има бракът? 
Никакъв. Ето, колко години има, откакто най-напред видях 
Михаил. И можех ли да допусна, че под изисканата му 
фигура и деликатни маниери се крие човек, който може да 
причини толкова страдания на друго същество? Но нима той 
иска? Не! Не е виновен той. Виновна съм аз, защото не си 
отидох веднага, когато видях, че той обича друга. Останах, 
защо? Защото съм му съпруга. Защото мислех, че имам 
повече право на него от другата. Защото законът ми дава 
право… Колко смешно! Не, законът не дава никакво право. 
Само Любовта е, която дава правото. Тогава? Тогава защо 
изобщо е бракът? Един контракт за търпение и страдание! 
Смешно!... Напразно съм мислила, че с търпение и обич ще 
възвърна любовта му. Напразно! 

Вратата откъм кухнята тихо се отвори и влезе Юлия. 
– Мина, защо стоиш тука? – запита ме тя. 
– Юлия, аз утре си отивам от тази къща. Всичко свърши… 
– Не вярвам да направиш това, да си отидеш. 
– Бъди уверена, че ще го направя. 
– А децата? 
– Ще ги гледаш ти, докато дойде другата. 
– До утре може би другояче ще решиш. 
– Не, ти знаеш, че аз никога не говоря празни думи. Той 

ми каза да си вървя. Ти сама виждаш, че да се продължава 
така, е кошмар. 

– А къде ще отидеш? 
– Не зная. 
От съседната стая се чу падане на стол и охкане. 

Изглежда Михаил се мъчеше да стане. 
– Иди му помогни, Юлия, ако лежи на земята, може да 

простине. 
– Тази жена го разсипа – прецеди през зъби Юлия. 
– Тя не е виновна. 
– А кой? 
– Може би аз трябваше да си отида веднага… 
– Да, ще си отидеш. Едно време така не се говореше… 

Семейството се тачеше повече. Ако всички семейства така 
бързо се разваляха, на какво щеше да се обърне светът? 

– Иди, иди му помогни. Той се удари доста при падането 
и може би затова не може да стане. 

– Да не стане! – каза твърдо тя. 
– Юлия, ти си много жестока. 
– А той? 
– Върви! – заведох я до вратата, а аз минах през кухнята, 

отидох в стаята на Юлия и легнах на нейното легло. 
Почувствах се много уморена. В душата и в сърцето ми 
имаше празнота. 

– Всичко се свърши – прошепнах отново аз и така съм 
заспала. 

На сутринта изпратих децата на училище и прибрах в 
един куфар някои свои долни и горни дрехи, които ми бяха 
от първа необходимост. Юлия вървеше след мене от стая 
в стая и бършеше сълзите си. Всичко беше готово и вече 
можех да тръгвам. Къде щях да отида, все още не знаех, но 
мислех, че като изляза на улицата, тогава щях да реша. И 
точно хванах куфара си с ръка, телефонът силно иззвъня. 
Едновременно се позвъни и на вратата. Докато я отворя, 
нетърпеливата ръка пак позвъни. Беше Емил, другарят на 
Стефан. Беше блед и неспокоен. 
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– Стефан – започна той, но сетил се, че не ме е поздравил, 
свали шапка и каза „добро утро”. 

Отвърнах на поздрава му и го запитах какво има. 
– Мина! – чух гласа на Юлия през коридора, – тебе 

търсят. 
– Кой ме търси? 
– Сигурно от болницата – каза Емил, – Стефко там го 

откараха. 
– Защо? – уплашено извиках аз. 
– Мина, ела бързо, де – отново ме повика Юлия. 
Хванах Емил за ръката и го помолих да влезе вътре и 

да ме изчака, докато видя за какво ме търсят по телефона. 
Докато стигна до него, Юлия ми каза, че ме викат от 
болницата. Стефчо току-що бил дошъл в съзнание и ме 
викал. 

– Но защо е там? – попитах аз и хванах слушалката. 
Обади се плътен мъжки глас. След като се увери, че говори 
с мене, лекарят от болницата ми каза, че за малкия, както 
той нарече Стефко, няма никаква сериозна опасност. Дошъл 
бил в съзнание и искал да ме види. 

– Но защо е при вас в болницата? Какво се е случило с 
него? 

– Нищо особено – любезно ми отговори лекарят. – 
Доколкото научих, две деца са се гонили по стълбите на 
училището и единият, без да иска, без да забележи малкият, 
го е блъснал… Малко е контузен, лявата му ръка е навехната, 
но всичко скоро ще мине. Ако обичате, елате, защото той 
желае да ви види… А добре е сега да бъде по-спокоен и да не 
се тревожи за нищо… 

– Ей сега ще дойда. Но, моля, от коя болница се обаждате? 
– От „Червен кръст”. 
– Благодаря, веднага идвам. 
– Понеже бях облечена, заедно с Емил излязохме от 

къщи, изпратени от тъжния, замислен поглед на Юлия. 

Из пътя Емил ми разказа, че когато в първото междучасие 
Стефан се качвал по стълбите, за да си отиде в класа, две 
момчета се гонили и без да иска едното от тях блъснало 
Стефко от най-горното стъпало надолу. Стефан се помъчил 
да се хване за перилата, но понеже бил блъснат силно, не е 
могъл да се задържи, полетял надолу по стълбите и можал 
да се спре на най-долното стъпало. Но не могъл да стане – 
бил в безсъзнание. Децата, учениците, повикали директора, 
наизлизали учителите от канцеларията. От главата на 
Стефан се стичала кръв… Сигурно се е ударил много силно. 
Директорът веднага извикал по телефона автомобил и го 
отнесли в болницата. 

– Дали много лошо се е ударил? – попитах аз Емил. 
– Не зная, но на мен ми се струва, че доста лошо се е 

ударил. Аз се качвах преди Стефко и този, който тичаше, за 
да не се блъсне в мене, изви се и точно тогава се блъсна в 
Стефан. Но като че ли на Стефко не му беше много добре от 
сутринта, сякаш го болеше главата и затова… 

– Той ли ти каза? 
– Не, но аз така мисля, защото първия час имахме 

български език и той през всичкото време стоеше с глава, 
подпряна на ръката си, и не вземаше никакво участие в 
урока. Това забеляза дори госпожица Богданова и го запита 
да не би да го боли главата. Той само я погледна и нищо не 
каза. 

– Може да не му е било добре, но на мен нищо не ми е 
казал. 

– Стефко е много търпелив, госпожо, той ми е разказвал, 
че един път е щял да умре от стомах. Цяла нощ не мигнал, 
но на никого не казал. 

– Но защо? – учудих се аз. 
– Така, защото може да търпи, а аз малко да ме заболи 

нещо, и веднага викам мама… А той колко пъти ми е 
разказвал разни работи – и все търпи. Мама казва, че това 
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било много хубаво, щял да стане разумен мъж. Аз също 
бих искал да търпя, но когато ме боли – не мога. Лена 
повече търпи от мене. Но кой знае дали всъщност търпи. 
Тя казва, че търпи. А Стефчо, аз съм го виждал… Веднъж по 
ръчна работа Илия без да иска го блъсна и той си поряза с 
ножчето пръста, ама много дълбоко. Кръв потече, но той не 
охна. Само го стисна силно. После учителката прати Илия 
да донесе от училищната аптечка спирт и памук. И когато 
му туряха спирта, само си смръщи малко веждите, но пак 
не охна. 

Попитах Емил как е излязъл от училището и той ми 
отговори, че с разрешение от класната, за да дойде и да ми 
обади за Стефко. Благодарих му… А той ми каза, че много 
пъти е искал да ми услужи с нещо, но не е имало с какво. 

Обърнах се и погледнах Емил. Това, което ми бе казал, 
ми прозвуча странно. Навярно той забеляза учудения ми 
поглед и рече: 

– Стефко много пъти ми е говорил за вас… и аз съм му 
завиждал. 

– За какво? 
– Защото вие му четете книги или пък го слушате, 

когато той чете… И после разговаряте с него. Много сте 
знаели. И още много други хубави работи ми е разказвал. 

– Много се радвам, че ти е разказвал добри неща. 
– Аз също бих искал мама да е като вас, но тя си има 

много работа. Шивачка е… и нямаше време нито да ми чете, 
когато бях малък, нито пък сега да ме слуша. Тя обича само 
да слуша Лена, когато тя Ă разказва приказки, а от моите 
книги я заболявало главата… Аз мисля, че мама обича 
повече Лена. 

– Това не може да бъде. 
– Не, уверен съм. 
– От какво правиш това заключение? 
– Защото ние сме две момчета, а тя е само едно момиче. 

Освен това мама е имала още едно момиченце, но то е 
умряло мъничко. И затова тя на Лена най-много се радва. 

– Аз пък съм уверена, че тя обича всички еднакво. Май-
ката винаги обича еднакво всичките си деца. 

Той поклати глава, сякаш не беше напълно съгласен с 
мене, но от учтивост замълча. Като слязохме от трамвая, 
Емил трябваше да се върне в училището. Попита ме дали 
може да се обади по телефона след обяд, за да попита за 
Стефко. След това сне шапка и каза „довиждане”. 

Докато разговарях с Емил, сърцето ми тръпнеше. Колко 
много неща ми се разкриха! Стефан е говорил за мене с 
другарчето си. Спомних си порязания му пръст, но също 
така помнех, че той молеше Юлия да му го превързва. А 
кога го е болял стомахът? Той не е посмял да ме повика. 
Бедното дете, бедният Стефан! 

Така шепнех, докато преминах улицата и стигнах входа 
на болницата. Попитах една сестра и тя ме поведе по дълъг 
коридор, после се изкачихме на горния етаж и тя отвори 
първата врата. В стаята имаше две легла, но едното беше 
празно. На другото лежеше Стефан с бинтована глава. 

– Доста зле е ударен – каза тихо сестрата, – но ще му 
мине. Трябва да е много спокоен, защото има мозъчно 
сътресение. Сега спи. Лекарят му даде успокоително, малко 
да поспи. Вие може да поседите тук, лекарят позволява да 
останете, колкото искате. 

Приближих се на пръсти до леглото на Стефко. Той 
лежеше съвсем блед. Главата и челото до самите му очи 
бяха превързани. Линиите на лицето му бяха опнати, 
измъчени. Въздъхнах дълбоко. 

– Не се безпокойте – каза сестрата, – няма нищо опасно. 
Може да поседнете – посочи ми тя стола. 

Поблагодарих и седнах. 
– Ако е необходимо нещо, натиснете този бутон – каза 

сестрата и излезе. 
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Приближих стола близко до леглото и се загледах в 
бялото лице на Стефко. 

– Господи, благодаря Ти, че е останал жив! – прошеп-
наха устните ми. – Той е мой син и мой малък другар, 
благодаря Ти, че ми го остави! Син, наистина ли е мой син? 
Наистина ли е мое дете? Наистина ли аз съм му майка? 
Сигурно не съм, защото ако му бях истинска майка, той 
не би търпял, когато цяла нощ го е болял стомахът, а би 
се надигнал от леглото и би извикал: „Мамо, лошо ми 
е!” И когато си бе порязал пръста, би дошъл, както идва 
Нуси, аз да му превържа пръста. Пък и само тези случаи 
ли? Емил казва, че той много търпял, значи имало е за 
какво да търпи и не е смеел да се обърне към мене, защото 
не ме е чувствал като майка. Защото към майките децата 
са свободни… Да, аз зная какво е майка, защото аз самата 
я търся, защото аз самата имам нужда от нея. И затова 
най-добре зная какво липсва на Стефан. И не е ли странно, 
че това дете в душата си го чувствам най-близко, а отвън 
то е най-далечно? Кирил го чувствам в сърцето си, Нуси – 
също. Те са ми и отвън, и отвътре близки. Тях ги чувствам, 
а за Стефан мисля! Той не е в сърцето ми, а в душата ми. 
Душата ми бе бременна с него, но още не бях го родила. 
И когато го родя в душата си, той ще добие свободата си, 
защото ще има вече майка. Тогава аз ще се наведа и ще 
целуна бледите му страни, защото тези страни са на моето 
дете, на моя обичан син! 

– О, Господи! – зашепнах тихичко аз. – Помогни ми да 
бъда за това дете майчино крило, под което да се чувствам 
тихо и спокойно. Помогни ми да му бъда майчин скут, където 
да сложи уморената си глава. Помогни ми, Господи, да бъда 
малък проводник на Твоята Любов и чрез нея да му посоча 
Тебе, Големия Неизчерпаем извор… Помогни ми, Господи, 
да бъда за това дете майка, която да му даде необходимата 
за неговата душа и за неговото сърце храна. И от тази храна 

той да стане силен и здравите му нозе да го доведат при 
Тебе! Дай ми сили, о Боже, дай ми знание и обич да родя 
това дете с душата си и когато то се пробуди от болезнения 
си сън, да намери своята майка, от която има голяма нужда, 
каквато аз имах през целия си живот… Ти на мене ми даде 
отново майка, пред която мога да изкажа всичката си болка. 
Даде ми майчина ръка, която отнема товара ми и лекува 
раните ми, дай сега и на това дете онази беззаветна майчина 
любов, от която се нуждае. Ако аз, Господи, не мога да 
бъда терен на Твоята Любов, ако аз не мога да бъда бледо 
копие на онзи Първообраз на майката, която Ти си създал, 
то избери за това дете същество, което най-пълно би могло 
да създаде образа на майката за него. Сега много добре 
разбирам това, което някога ми бе говорила Анна – че всяка 
жена е майка дотолкова, доколкото тя носи майчинството в 
себе си, т.е. Любовта. О, Господи, ние всички имаме нужда 
от майка, от любов, от Твоята Любов. Вложи тази Любов в 
сърцето ми към този малък човек, когото Ти си изпратил на 
Земята. Защото, както малкият цветец не може да расте без 
почва, така децата не могат да растат без майка. Подари, о, 
Господи, майка на това дете! Сега то има нужда от нея, за да 
оздравее. И ако тази майка Ти му я дариш чрез мене, научи 
ме как да изпълня Волята Ти!... 

Така още дълго се молих и чувствах как в душата 
ми става тихо, светло, спокойно. Необикновена радост 
изпълни душата ми. Учителя ми бе казал, че с това дете 
имам дълбока връзка, че имаме сродство по душа… Стори 
ми се, че моята душа люлее душата на това дете в някакъв 
пълен с хармония свят. „Моят син, моят син – тихо, напевно 
повтаряше душата ми – моят измъчен син. Моето дете, 
което отново ме намира…” 

Стефан леко се размърда и изстена. Аз станах от стола и 
се надвесих над него. 

– Моето дете! – шепнеше душата ми – Моето наранено 
дете! 
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Стефан леко се раздвижи и изохка болезнено. Наведох се 
и лекичко сложих страната си до неговата, като пошепнах: 

– Стефе, много ли те боли, детето ми? 
Той си отвори очите, но види се светлината го дразнеше 

и бързо ги затвори. 
– Ти си дошла! – прошепна той. 
– Да, дойдох. А ръката ти как е? 
– Не зная. 
– Много ли те боли, момчето ми? 
Той само въздъхна. 
– Добре, недей говори. Аз съм тук, при тебе. Ако ти се 

спи, можеш да поспиш. Аз ще те пазя. 
– Няма ли да си отидеш? 
– Не, няма да си ходя. 
– А аз се боях… Мислех, че няма да те намерят вкъщи, 

когато ги помолих да те повикат на телефона… 
– Не мога да разбера какво искаш да кажеш, Стефчо, аз 

бях вкъщи. 
– Прости ми, Мина, аз снощи всичко чух… и мислех… 
– О, бедното ми дете – помилвах го по страничката. 

– Бедното ми скъпо дете! – милвах го аз. Тогава за моя 
изненада видях, че от затворените му очи се стичат сълзи. 
Аз сложих ръката си на бузичката му и с другата лекичко 
изтрих сълзите му. Защо плачеше това дете? Аз не знаех, 
но само разбирах, че сълзите го облекчават… и главно, 
той чувстваше свободата да заплаче пред мен. Така, с ръка 
до страната му, той отново заспа. Дишането му бе по-
равномерно и спокойно. 

– Значи той е чул – помислих си аз – а може би е и видял 
всичко през полуотворената врата към детската спалня. 
Затова той тази сутрин е бил умислен и разсеян. И затова 
навярно са го блъснали, защото е вървял с недостатъчно 
будно съзнание. И за всичко това съм виновна аз, защото 
Учителя ми каза да имам търпение, а аз не го послушах и 

исках да си отида! И ето, случи се нещастието със Стефан. 
Потръпнах. Това дете трябваше да пострада, за да се пробуди 
моето съзнание, да разбера, че не постъпвам правилно. 
Но нали Михаил ми каза да се махна? Но кого трябва аз 
да слушам – Учителя или Михаил? А той и не беше трезв 
и когато човек е пиян, всичко може да говори. Значи аз 
послушах един пиян човек, вместо Учителя, който ми каза 
да търпя. Колко силно е било честолюбието ми, по-силно 
от желанието ми да постъпя тъй, както Бог иска. Прости 
ми, о Боже… 

Сестрата влезе и донесе мляко за Стефко. Току-що го бе 
сложила на шкафчето и вратата се отвори. Влезе Михаил, 
придружен от лекаря. Веднага станах. Михаил беше блед. 

– Госпожата е дошла – заговори лекарят, чийто плътен 
глас бях чула по телефона. – Малкият не се успокои, докато 
не му казах, че съм разговарял с нея и тя е обещала веднага 
да дойде. 

Михаил се наведе над Стефан. 
– Не се безпокойте, г-н професоре – заговори отново 

лекарят, – няма никаква сериозна опасност. Наистина има 
сътресение, но при пълно спокойствие и почивка всичко 
ще му мине. Ръката също скоро ще му бъде съвсем добре. 
Няма нищо счупено, само е навехната при опита му да се 
хване за перилото на стълбището. 

Михаил се отдръпна от леглото на Стефан и ме запита 
дали съм обядвала. Лекарят каза много любезно, че ще 
нареди да ми донесат обяд в стаята, но той сякаш не чу това 
и ми предложи да обядваме в някой ресторант и после пак 
да се върна при Стефан. 

Един миг се поколебах. Никак не исках да отивам с него 
на ресторант и да оставям детето. Но съобразих, че е по-
добре да се съглася с предложението му. Стефко спеше и 
според думите на лекаря ще спи още доста време поради 
инжекцията, която му е сложена за успокояване на болките. 



286 287

Излязохме и тримата. Сбогувахме се с лекаря и с Михаил 
излязохме на улицата. Първото чувство, което усетих, 
вървейки с него, бе някаква странна далечина. Вървяхме 
един до друг, а сякаш бяхме далече на километри. Мълчахме 
и това ми се виждаше съвсем естествено. Нямаше какво да 
си говорим. А и нямаше да се чуем, защото бяхме много 
далече един от друг… 

В ресторанта той ми предложи листа с менюто и поръча 
яденето. Когато започнахме да обядваме, той заговори: 

– Мария, ще ми простиш ли за снощи? 
– Няма за какво. Не те обвинявам за нищо. 
И наистина в душата ми беше празно, там нямаше 

никакъв упрек. Само бе празно и далечно. 
– Не ми ли се сърдиш? 
– Не. 
– А защо си си приготвила куфара? 
– Защото ти искаше това. 
– Какво съм искал? 
– Да се махна, да си отида. 
– Не, това никога не съм искал. 
– Възможно е. 
– Не ми ли вярваш? 
– Бих искала да вярвам. 
– Ти никога не си ме обичала… затова… 
– Възможно е. 
– Мария? 
– Мария! – казах аз и го погледнах. Очите му бяха пълни 

с мъка. В сърцето ми се дръпна някаква тъничка жичка и ме 
заболя. Заболя ме за него. 

– Вино! – поръча той. 
Сърцето ми заби няколко пъти по-силно и после спря. 
– Ти не искаш ли? – попита ме той, но знаех, че е само 

от учтивост. 
– Не, благодаря. 

Той започна да пие чаша след чаша. 
– На тебе ти е безразлично, ако се напия, нали – каза 

през зъби той. 
– Не ми е безразлично, но ти не си дете, ти можеш сам 

да прецениш… 
– Наистина ли не ти е безразлично? 
– Разбира се. 
– Ако бих знаел, че ми говориш истината, не бих си 

налял друга чаша. 
– Мисля, че изобщо никога не съм те лъгала. 
– За изобщо не ми говори, а за сега, за този случай. 
– Разбира се, че ти казвам истината. 
– Добре тогава – отстрани той чашата от себе си. 
Аз бях привършила обяда и исках вече да станем. 
– Необходимо ли е пак да отиваш в болницата? 
– Мисля, че да. Детето е доста зле ударено. 
– Тия двама идиоти, дето са се гонили, ще ги дам в съд. 
– Не са искали децата. 
– Не са искали, а ако Стефан се беше съвсем пребил? 
– Слава Богу, не е. 
– Да, слава Богу. 
Аз станах, той също. При вратата на болницата се 

разделихме. Аз забързах към стаята на Стефчо. Той още 
спеше. Зарадвах се, че не се бе пробудил да види, че ме 
няма. Той спа може би още час-два. Когато се пробуди, беше 
бодър и изпи млякото, което донесе сестрата. 

При визитацията лекарят констатира подобрение и 
изказа възхищението си от търпението, което Стефан е 
проявил при наместването на ръката му. 

– Да, той е изобщо търпелив – казах аз, спомняйки си 
думите на Емил. 

– Така трябва да бъдат мъжете – усмихна се лекарят. 
Току-що бе излязъл той и дойде Михаил. 
– Мина ли лекарят? – попита още от вратата той. 
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– Да, преди малко. 
– И какво каза? 
– Че отива към подобрение. 
– Много ли стоя? 
– Не, защо? 
– Нищо, така питам… Мислех, че ще го заваря тук. 
– След прегледа си отиде веднага. 
– А ти, Стефане, как си? – обърна се той най-после към 

него. 
– Добре – отвърна той. 
– Трябваше да бъдеш малко по-внимателен и да гледаш, 

защото виждаш какви неприятности създаваш и на себе си, 
и на нас. 

– Да – промълви Стефко. 
– А сега как се чувстваш? 
– По-добре. 
– Какво каза докторът? – обърна се към мене Михаил. – 

Колко ще трябва да остане Стефан тук? 
– Нищо не е казал. Аз не съм го питала. 
Постояхме известно време мълчаливо. Най-после 

Михаил стана и рече да си ходим. Очите на Стефан 
потъмняха, стана му мъчно. 

– Татко – обърна се той към баща си, – ти си иди, а нека… 
нека тя остане тук. 

– Стефане, та това е болница и сигурно няма да позволят… 
И ти не си дете, вече си голям! 

Стефан замълча, а Михаил се обърна към мен и ме 
подкани да си тръгваме. Аз си мислех, че при тежки случаи 
се позволява да има близък човек при болния, но нищо не 
можех да кажа. Само се наведох, пошепнах „довиждане” 
на Стефан и лекичко го погалих по страната. Той лежеше 
със затворени очи, а миглите му леко потрепваха. Навярно 
правеше голямо усилие да не заплаче. 

– Хайде, сбогом, Стефане – обърна се към него баща му. 

– След няколко дена ще наредя да те пренесат вкъщи. 
Стефко размърда устните си, но никакъв звук не из да-

де. Знаех, че му е страшно мъчно. Позвъних на сестрата. Тя 
дойде и аз я помолих да не го оставя самичък. 

– Бъдете спокойна – каза ми тя. – Докторът ми е поръ-
чал да не го оставяме сам… 

Тези нейни думи ме разтревожиха, но само въздъхнах и 
тръгнах с Михаил. 

Когато се завърнах вкъщи, стори ми се, че не един ден, а 
сякаш цяла година ме е нямало. Евгения се втурна радостна 
към мене и ме прегърна. Кирил излезе от учебната стая. 
Видя ми се малко блед и тревожен. Първият му въпрос беше 
как е брат му. 

– По-добре е, момчето ми – погалих го по главичката. – 
Ти за него ли се тревожиш? 

Той наведе глава и заплака. 
– Не се безпокой – прегърнах го аз, – нищо му няма. 

След два-три дена ще се завърне тук. 
– Но Емил ми каза, че нито говорел, нито мърдал –

захлипа той. 
– Да, защото тогава е бил в безсъзнание, но сега вече 

говори и мърда. 
Не знаех, че Кирил е така дълбоко привързан към 

Стефан, винаги мислех, че с Нуси се обичат повече. 
Юлия също се зарадва, като ме видя. Когато останахме 

сами след вечеря, тя ми каза: 
– Винаги, когато в една къща има бъркотия, децата 

плащат. Това съм го забелязала много пъти. 
– Да, Юлия, имаш право. Сега Стефко плати, и то много 

скъпо. Погрешката е моя… но…
– Тя не е твоя, защото друг е виновен. 
– Не, само аз съм виновна, защото веднъж питах Учи-

теля да се отделя ли от този дом и Той ми каза „не.” Да 
имам търпение, всичко щяло да се нареди. А ето, виждаш 
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ли, аз не Го послушах. 
– Значи Той така ти каза? 
– Да. Беше много добър и търпелив към мене. 
– Трябваше да Го послушаш. 
– И аз виждам, че трябваше, но изглежда в мен личното 

е много силно…и затова…
– Всички грешим – заключи Юлия. 
На другата сутрин много рано иззвъня телефонът. 

Веднага скочих от леглото. Знаех, че се обаждат от 
болницата. И наистина, сестра от болницата ми каза, ако 
мога веднага да отида там… Стефан имал температура. 

Отидох при Михаил и му казах. Той отметна тревожно 
завивката и стана.

– Облечи се – каза ми той, ще отидем веднага заедно. 
Той извика по телефона кола, която бързо ни отведе в 
болницата. При Стефко заварихме лекаря и една сестра. 

– Извинете, че ви повикахме – обърна се към нас лекарят, 
– но малкият през нощта е вдигнал много температурата, 
бълнувал е и постоянно е викал майка си. Понеже 
оздравяването му зависи от неговото пълно спокойствие, 
затова помолих сестрата да ви повика. Децата във всички 
възрасти имат нужда от майка, особено когато страдат. 

– А сега как е? – запитах неспокойна аз. 
– Спи! Температурата към 4 часа сравнително намаля. 

Той дойде в съзнание и аз му обещах, че ще повикам майка 
му веднага… 

– Вие цяла нощ ли бяхте при него? – запита Михаил 
лекаря. 

– Не, дойдох след 12 часа. Сестрата ме повика, тъй като 
бях казал, ако се появи температура, да ми се обади, защото 
случаят е малко по-сериозен… 

Аз се приближих до леглото. Лицето на Стефан беше 
бледо като на мъртвец. Потръпнах и запитах доктора дали 
детето не спи много дълбоко... Той ме успокои, че няма 

нищо опасно и че Стефан ще спи така поради инжекцията, 
която му е сложил за успокоение на болките... А всъщност 
сънят му е много необходим. 

След малко лекарят и сестрата излязоха с Михаил. 
После той се върна и каза, че ще ми изпрати обяд. Михаил 
си отиде, а аз седнах до леглото на Стефко. Гледах опнатите 
му черти и виждах колко много се променя човек... и колко 
бързо. В душата ми имаше празнота, само някъде дълбоко 
ме гнетеше някаква мъка. И тази мъка не произхождаше 
от нещо лично, а се коренеше много дълбоко. Защо човек 
се ражда? Защо живее? Защо страда и умира?... Въпросите 
се раждаха един след друг в съзнанието ми и също така си 
отиваха, без да могат да получат отговор. Ето, Стефан се е 
родил, но е останал толкова рано без майка... А има нужда 
от нея и я търси. И мисли, както и аз съм мислила, че ако 
има майка, би имал всичко... И това наистина би било право, 
ако майката е онова съвършено любящо същество, за което 
ние копнеем цял живот. И той ще расте, ще търси искрица 
обич, малко щастие. И ще го намери ли? Така е с него, така 
е с мене, така е било с всички живи същества, които са се 
раждали на тази Земя, живели са и са си отшли. Да, отишли 
са си, без да получат, без да постигнат това, към което са 
се стремили. Тогава какъв е смисълът на всичко това? Ако 
всичко е само на Земята, ако ние сме лишени от надеждата 
за нещо по-хубаво в някакви други светове, тогава наистина 
животът е много тежък и безсмислен. 

Така замислена, не съм усетила как съм притворила очи. 
И ето – виждам, че пред мен върви младо момиче. Веднага 
я познах – Светла, дъщерята на Михаиловия брат Симеон. 
Тя ми се усмихна и рече: 

– Това лято ще се видим не само както сега, извън 
нашите тела, а и физически. 

– А сега не сме ли с физическите си тела? – учудих се аз. 
– Не. Обърни се и виж. 
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Обърнах се и за моя преголяма изненада видях себе си, 
седяща на стола до леглото на Стефан, обронила глава. 

– Тогава кое съм аз? – попитах Светла. 
– Можеш сама да определиш това, но все пак искам да 

ти кажа, че онова там, на стола, е твоята дреха. Ето, ти си я 
оставила и все пак си жива. 

– Виждам! 
– И Стефан, ако напусне тялото си, пак ще е жив. 
– Не, аз не искам тай да напусне така рано Земята. 
– Но нали животът няма смисъл? 
– Да, преди малко за това мислех. 
– Да, мислеше, но ще знаеш, че човек е като електрическа 

лампа – тя свети, докато е свързана с жицата. Откъсне ли 
се от жицата, тя престава да свети и съществуването Ă се 
обезсмисля, защото нейното предназначение е да свети... 

– Е, да – потвърдих аз. 
– И с човеците е така. Когато те забравят своето 

предназначение и службата, за която те са дошли на Земята, 
техният живот изгубва смисъл. 

– Това е може би много право. 
Чух как една врата се отвори и затвори. Трепнах и 

отворих очи. Беше влязла сестрата. 
– Задрямала съм, без да искам – виновно казах аз. 
– Не, няма нищо. Дойдох да видя как е момчето. Лекарят 

ми препоръча да го осведомявам, ако се забележи каквато 
и да е промяна. 

Тези нейни думи ме стреснаха. Като светкавица минаха 
през ума ми думите на Светла, че ако Стефан напусне тялото 
си, пак ще е жив. Но аз не искам той да напусне тялото си, 
аз искам той да е жив тук, на Земята! Не го давам! 

Неочаквано в мен се пробуди някакъв борчески дух, 
който можеше да се бори и да не допусне Стефан да си 
отиде. 

Сестрата, като надникна над леглото, си отиде. Тогава 

аз си казах, че трябва да го спася. Но как? И изведнъж в 
съзнанието ми изпъкна един светъл образ – Учителя! И 
как през всичкото време аз не си помислих за Него? Сякаш 
някаква буря ме бе отвеяла надалече. Колко е трудно за 
нас, човеците, да държим в съзнанието си дълго време 
най-свещените образи за нас. И в нашето съзнание, както в 
морето, стават приливи и отливи, и ние ту се приближаваме 
до Божественото, ту се отдалечаваме, без ние самите да 
осъзнаваме това. Понякога като че ли ни обхваща някаква 
тъпота и ние, въпреки че виждаме и разбираме нещата, не 
можем да действаме, както би трябвало. Точно в такова 
състояние се намирах и не можех да разбера защо. Аз обичах 
Стефан, виждах голямата опасност, в коятно се намираше, 
исках да направя всичко, което е необходимо, а то бе да 
се моля, но усещах някаква парализираща сила, която 
правеше борческата искра, която се пробуди в мене, да 
потъва някъде; светлият образ на Учителя отиваше някъде 
много далече и аз оставах сама със своята мъка. 

„О, Боже, помогни ми – започнах да се моля аз. – О, 
Боже, облекчи болката на Стефан и дай му здраве, за да 
оздравее по-скоро. Боже, може би не зная точно как да 
Ти се помоля, но зная колко аз обичам Стефан, въпреки 
всичкото си желание, защото може би родната му майка 
би го обичала много по-силно от мене. Но аз искам да го 
обичам много, толкова много, колкото Ти искаш. И зная, 
че ако го обичам много, извънредно много, той ще остане 
жив, защото тази обич е частица от Твоята Любов, Господи, 
а Твоята Любов е сила, която твори, която създава и дарява 
живот.” 

Така се бях вглъбила в молитвата си, че усетих как 
започнах да изплувам нагоре и да ми става по-леко. В същото 
време усетих, че Стефко е буден и ме гледа. Като отворих 
очите си, видях, че ме гледа. Толкова много се зарадвах, че 
се наведох, погалих страната му и казах: „О, мое дете!” 
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Видях как очите му проблеснаха и той ми каза: 
– Мина, недей ме оставя вече... 
– Не, няма. Ще бъда при тебе, докато оздравееш! 
Той въздъхна и замълча. Никак не знаех дали спеше, 

или само така лежеше със затворени очи. Но предполагам, 
че бе заспал, защото когато сестрата дойде на обяд да му 
донесе мляко, рече: 

– Докторът ще се зарадва. 
– Защо? 
– Малкият е сравнително много добре. 
– Радвам се. 
Сестрата приседна на другия стол и заговори: 
– Този лекар лекува по някакъв свой метод. Казва, че 

ако душата е спокойна, тялото бързо се лекува. И той дава 
свобода на майките да нощуват при децата си, даже и да 
са големи като вашето момче. Разбира се, когато не е от 
заразна болест. Отначало му създаваха препятствия, но той 
си извоюва свободата, след като излекува няколко много 
тежки случая. Обикновено пита болния кого иска да вижда 
при себе си и го извиква. Веднъж ми каза, че от хората 
излизали сили – едни, които помагали на болния, а други, 
които действали обратно. 

– Много странно. 
– Да. Неговият начин на мислене и лекуване също ме 

заинтересува и аз винаги му помагам… Някога много исках 
да следвам медицина, но нямах средства. А сега тук имам 
възможност да помагам на болните, макар да не съм лекарка. 

– Това също е много хубаво. 
– Да, лекарят казва, че хората много могат да си помагат 

едни на други психически чрез силите, които излъчват от 
себе си. А знае се, че психиката действа и на физиката. 

– Това е много интересно. 
– Нали? Той казва, че психичните сили могат да преми-

нават от здравия в болния. И още много интересни неща 

говори, затова обичам да го слушам. 
Сестрата си отиде и аз се замислих. След няколко минути 

тя пак дойде – донесе ми обяд. Михаил го беше изпратил. 
Усмихнах се. 

– Вашият съпруг изглежда много ви обича – заговори 
сестрата. 

– Сигурно – засмях се аз. 
– И ви ревнува! 
– Така ли? 
– То се вижда. 
– Може. 
– А вие? 
– Сигурно и аз. 
Сестрата въздъхна. Погледнах я. Сега тя ми се видя по-

друга, отколкото когато говореше за странните изказвания 
на лекаря. Беше може би тридесетгодишна, с хубави черти, 
малко пълна, с млечнобял цвят на лицето. 

– Виждате, че не съм млада, нали? 
– Не, не мисля това. 
– А какво? 
– Така, само ви гледах. 
– Хубаво е да се гледа хубав човек. 
– О, да! 
– Изпитва се особена прятност. Ако нямах работа, бих 

стояла да ви гледам. 
– Не съм толкова хубава. 
– Не, хубава сте… и блазе ви. Ако аз бях хубава… 
– Какво щеше да бъде тогава? 
– Щях да обърна внимание… 
– На този, когото обичате? 
– Да, но това време отдавна мина. 
– Но вие сте млада. 
– Да, млада, на 35 години. 
– И не сте стара… Освен това изглеждате на 30. 
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– Изглеждам… Казвате, млада съм. И наистина аз не се 
чувствам стара… и искам да обичам и да ме обича някой. 

Учудих се на искреността Ă. Казах Ă, че това е съвсем 
естествено. 

– Естествено, а като си помисля, на 35 години съм… А в 
душата си се чувствам съвсем млада. Това го казвам само на 
вас и сама не зная защо. Приятна сте ми. Привлякохте ме 
от първия момент. Има нещо във вас, което привлича. Като 
видях мъжа ви, завидях ви. 

– Тъй ли? 
– Да! Признавам, това е грях, но завидях ви. Вие сте 

млада, пък и той е хубав, запазен. Красив човек! При 
това професор! Вие трябва да сте щастлива. Ако аз поне 
бих могла да се изуча, тогава по-друго би било. А аз дори 
гимназиално образование нямам. И тогава как мога да си 
мисля за някакво щастие? 

– Щастието не е в образованието. 
– Зная, но все пак то има значение. То обръща вни-

мание… А така можеш да изгориш като свещ край този, 
когото обичаш, и той да не познае, да не обърне внимание. 
А знаете ли, госпожо, човек копнее за искрица обич… 

– Зная! 
– Мисля си, ето аз зная, че вие сте втора жена на г-н про-

фесора, това момче не е ваш син, но другите, по-малките, 
казват, били ваши… 

– Кой казва това? 
– Тук една сестра. Но казвам, вие си имате дом, огнище, 

семейство. А знаете ли, аз съм сама, съвсем сама. Връщам се 
вкъщи и знаете ли какво е да няма никой там? Понякога ми 
се иска да имам един приятел, макар и най-простият да е… 
и да не е красив, но да имам едно живо същество, което да 
зная, че мисли за мен, че ме обича. Но после размислям… 
и зная, че с прост човек не бих могла да живея. Той трябва 
да знае, много да знае, да е учил, да знае много повече от 

мене. Аз да стоя и да го слушам как той говори, обяснява… 
– Като лекаря – съвсем несъзнателно казах аз. 
Видях как лицето Ă поруменява, очите Ă проблеснаха в 

светлина и тя сведе клепки. 
– Ах, не, за това никога не мога да помисля… Аз ще 

остана завинаги тук, в болницата. Все пак мисълта, че съм 
полезна на болните, ми запълва живота. Вие как мислите? 

– Не зная – отвърнах аз. – Животът на всекиго поднася 
определения за него дял от страдания. 

– Да, но все пак вие имате другар, човек, който ви обича. 
А аз, знаете ли, аз никога не съм обичала, всъщност само 
веднъж, и то за толкова кратко време. Тогава мислех, че 
капките щастие, които пиех, ще ми бъдат достатъчни за 
цял живот, а ето, разбрах, че тъкмо защото бяха толкова 
хубави, аз ги жадувам с по-голяма сила. Може да съм 
неблагодарна, защото тогава, когато обичах и бях обичана, 
казвах: „Господи, благодаря Ти, това ще ми достигне за 
цял живот!” Но ето, видях, че сърцето не може без обич, то 
постоянно жадува за обич, копнее за обич… 

– Това е много право! 
– Значи вие не ме съдите…
– За какво? 
– За това, че съм на 35 години и пак искам да ме обичат. 
– Как мога да ви съдя? Човек и на сто години да стане, 

пак би искал да го обичат. 
– Ах, това е много хубаво. Така и чувствах, че с вас мога 

да поговоря за това, което е в душата ми. А знаете, така е 
необходимо човек да има на кого да се изповяда и да бъде 
разбран, а не съден… 

– Да, зная това. 
– Знаете… Вие сте млада и толкова много знаете, и така 

добре разбирате. 
Усмихнах се. Страданието ме бе научило ако не мога да 

зная, то поне да разбирам. В този момент видях полезността 
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от страданието. И за първи път благодарих за страданията. 
Те бяха поразорали душата ми и я бяха направили отзивчива, 
да разбира другите… Вярно е, че аз не съм това, което бях, 
преди да тръгна по стръмната огнена пътека… 

Благодарение на сестрата Валентина дните и нощите, 
които прекарах в болницата, минаха леко. При всеки 
свободен момент тя идваше в стаята ми и ми разказваше 
случки от своя живот. В нея имаше нещо много леко, 
бих казала пухкаво, и тя създаваше приятна атмосфера. 
Стефко, като я слушаше, се усмихваше. С всеки изминат ден 
здравето му се възстановяваше и аз се радвах. Наистина, той 
малко говореше, повече мълчеше, но всяко мое внимание 
приемаше с видима радост. Сестрата се привърза много към 
него. Веднъж, когато Михаил бе дошъл да види Стефан, я 
завари в стаята. И понеже вече ме чувстваше сравнително 
близка, тя се обърна към него и му каза: 

– Ах, г-н професоре, сигурно вие сте извънредно много 
щастлив. 

Той я погледна учудено. 
– Да – продължи тя, – дори най-щастливият! Та вие 

има те такова хубаво и добро същество за съпруга. Уверявам 
ви, че ще се чувствам много самотна, когато тя няма да е 
вече тука. Затова мога ли да ви помоля да ми позволите да 
посещавам дома ви от време на време, когато съм свободна 
от работа… 

Михаил се усмихна и ме погледна. Изненада го навярно 
голямата чистосърдечност на сестрата. 

– Сестрата е много добра – казах аз, – затова вижда 
доброто у другите. 

– Не, тук са идвали много хора, но не у всички съм 
виждала нещо хубаво и добро. А у госпожата го забелязах от 
първия момент. Тя може да разбира човека, както малцина. 
Затова ще се радвам, ако мога да я виждам от време на 
време. 

– Вие можете всякога да идвате, госпожице – каза 
сериозно Михаил, – това в случая зависи не от мене, а от 
нея. Тя е свободна да приема, когото пожелае. 

– О, много ви благодаря! За мен ще бъде голяма чест да 
влизам в дома на професор. Аз много ценя учените хора. 
Ако има нещо, за което най-много съжалявам, то е, че не 
съм с добро образование. Ако бях завършила гимназия 
или университет, животът ми би бил съвсем друг. А така – 
самотата ще ми бъде вечна спътница. 

– Нима сте сама? – запита Михаил. 
– Постоянно съм всред хора и все пак съм сама. Затова 

облажавам и госпожата, и вас. Драго ми е, като помисля, 
че ако аз не съм щастлива, поне има други хора на Земята, 
които са щастливи. И когато ще идвам у вас, ще се радвам 
на вашите деца. Вашият син е много интелигентно и 
възпитано момче, навярно и другите ви деца са такива. Аз 
много съм искала да имам деца, но не едно и две, а няколко. 

Михаил се усмихна. 
– Аз обичам децата и затова съм тук, в детското 

отделение. Ако не са децата, не зная как бих живяла. Тези 
тук, макар и чужди, ги обичам, а ако имам мои… 

– Може да имате – каза съвсем сериозно Михаил. 
– О, не – поклати тя тъжно глава, – за много деца е 

късно вече. 
– А може да има някъде сираци, които очакват своята 

майка. 
– Ако зная за такива, бих отишла при тях, бих се оженила 

за бащата, дори и да не го обичам. 
Аз и Михаил я гледахме. Цялата тя бе преобразена. 
– Добре – каза Михаил, като се приближи до сестрата, 

за да се сбогува. – Това, което искате, не е толкова много и 
може да го получите. 

После, като се обърна към мене, попита ме не искам ли 
малко да го поизпратя, а сестрата ще остане при Стефко. 
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В коридора ми каза, че завчера един негов колега му 
казал, че един добър човек, работник в агрономическия 
факултет, останал сам с четири деца. Прост човек бил, но 
много добър… 

– Но тя иска учен – казах аз. 
– Учен ли? – учуди се Михаил. 
– Да. 
– Че защо? 
– Иска той да знае повече. Изобщо, да бъде нещо повече 

от нея. 
– Обикновената мечта на жената. 
– Да, това е правилно. Мъжът може да живее с една 

много по-проста от него жена, но жената мъчно може да 
живее с един по-прост от нея мъж. 

– Ти затова ли искаше да бягаш от мене? – хвана ме 
Михаил за ръката. 

– О, не. 
– Тогава? 
– По-добре да не говорим за това. 
– Да, имаш право – пусна ми той ръката. 
Точно при вратата докторът слезе от един автомобил, 

поздрави ни и бързо отмина в двора. 
– Сега ти трябва бързо да се върнеш – каза мрачно 

Михаил. 
– Защо? 
– Ако докторът дойде, нали ще мине на визитация. 
– Това няма значение. Стефко е вече по-добре и сестрата 

е там. 
– Наистина ли няма значение? 
– Да. 
– Тогава ела с мене да отидем за малко на разходка към 

Княжево. 
Тоалетът ми никак не беше подходящ за такава разходка, 

но съобразих, че ако кажа това основание, за да не отида, 
Михаил ще го изтълкува зле, затова веднага приех. 

– Защо си толкова подозрителен? – казах му аз, отивайки 
към трамвая. 

– Нямам ли основание? 
– Никакво! 
– А аз мисля, че имам. 
– Тогава съжалявам, че не можеш да виждаш истината. 
– Значи ти говориш истината. 
– Разбира се. 
– Добре. Но да ти кажа, че Симеон, брат ми, ще дойде 

през лятото с малката си дъщеря, Светла. Затова може би 
всички ще отидем в чифлика. 

– Колко чудно! 
– Кое? 
– Това, че ще дойдат през лятото. 
– Защо да е чудно? 
– Защото сънувах Светла и тя ми каза, че това лято 

непременно ще дойдат. 
– Да, Симеон ми пише, че по нейно настояване ще 

дойдат. 
– А как е Ани? Тя никак не дойде в болницата. 
– Свекърва Ă е много зле. Навярно тези дни ще си отиде. 
– Горката! 
– Е, тя е стара. 
– Вярно, но всеки обича живота. 
– Така ли? – засмя се леко Михаил, като отново хвана 

ръката ми, – значи и ти го обичаш. 
– Понякога. 
– А понякога? 
– Никак. 
– Навярно ти липсва нещо. 
– Сигурно. 
– Вярвам, че скоро ще го намериш, и тогава ще бъдеш 

щастлива. 
– Дай Боже! 
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– Михаил сви вежди и замълча. Аз исках да се засмея, 
но не смеех. Не съм виновна, ако той влага в думите ми не 
това съдържание, което аз влагам. 

В Княжево слязохме от трамвая и тръгнахме нагоре към 
боровата гора. Много отдавна не бях идвала по тези места, 
затова се радвах, че Михаил ми предложи тази разходка. 
Радвах се на небето, на Слънцето, на хубавия топъл ден. 

Изкачихме се доста високо. Михаил погледна часовника 
си и каза, че трябва да се връщаме. 

Аз леко подтичвах надолу, бях много радостна. В трамвая 
за София благодарих на Михаил за чудната разходка. 

– И все пак ти липсва нещо – каза ми той. 
– Не, сега нищо не ми липсваше. Бях напълно доволна. 
– Децата са страшно разбъркали къщата. Ще трябва да 

се върнеш по-скоро. 
– И аз искам това. 
– Искаш това? 
– Да. Вярвам, че след два-три дни ще може да се пренесе 

у дома и Стефан. 
Като слязохме от трамвая, Михаил ме хвана под ръка. 

Колко отдавна не бе правил това. Изпрати ме досами 
вратата на болницата и ми каза топло да гледам да се върна 
по-скоро. 

– О, да! – усмихнах се аз. Той тръгна, а аз останах да го 
погледам как върви. В душата ми бяха останали Слънцето, 
чистият въздух, синьото небе от хубавата разходка. Михаил 
се обърна. Вдигнах ръка и му махнах весело. После се 
обърнах и влязох в болницата. 

* * * 

Стефко е напълно здрав. Учебната година завърши. 
Поради боледуването си Стефан не можа да посещава 
до края училището, но се подготви вкъщи и се яви да го 
изпитат. Разбира се, всичко взе с отличие. 

Сега вкъщи се говори само за чифлика. На мен много ми 
се иска преди отиването ни там да отида, макар и за малко, 
при Учителя. Но за голяма моя изненада Михаил остава 
вкъщи в празничните дни, а през другите дни се връща през 
най-различни часове. Всичко това естествено ме радва, но 
не ми дава възможност да отида при Учителя. Колко хубаво 
би било, ако имах свободата да кажа на Михаил да отидем 
заедно. Но зная, че той няма да се съгласи… А и не искам, 
когато той дойде вкъщи, да не ме завари, и с това да му 
създавам материали за подозрения. Защото той, изглежда, 
за всичко съди по себе си. 

Свекървата на Анна почина, затова тя едва онзи ден 
дойде у дома. Видя ми се малко отслабнала, но бе деликатна 
и мила, както винаги. Нуси се намести на коленете Ă, 
а Кирил Ă разказваше разни случки с другарите си. Но 
най-много Ă говореха за чифлика. Щяло да бъде славно – 
казваше Кирил, а Нуси съобщи за идването на чичо Симеон 
и кака Светла. 

– Ами ние да отидем ли? – запита Анна. 
– Разбира се – отговориха и двамата. – И Евгений, и 

Борислав – ще бъдем славна компания. 
– Ах, блазе ви! – каза Анна. 
– Защо? Ти няма ли да дойдеш? – запита Кирил. 
– Ние с чичо ви Игнат ще отидем на село. 
– Нека той отиде сам, а ти ела с нас – каза Нуси. 
– Но той ще плаче без мене. 
– Нека плаче! 
Засмяхме се с Анна. Колко лесно децата разрешават 

въпросите. Стефан показа нещо на Нуси и тя веднага 
тръгна към него, а Кирил – след нея. Тогава Анна ми каза, 
че Виолета била в провинцията. Срещнала неочаквано на 
улицата сестра Ă и тя Ă казала, че Вилчето е при някаква 
роднина. 

– Как се моля – продължи Анна – това момиче да си 
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намери някой подходящ за него човек! 
– Да те чуе брат ти!? 
– Да ме чуе. Та аз зная, че той не я обича дълбоко, 

цялостно. 
– Отде знаеш това? 
– Виждам го. И затова нея не мога да я съдя – и тя е 

една нещастница. А Мишо, като изтрезнее, сам ще се чуди 
на глупостта си. Но, казвам ти, кармично е това. Навярно 
някога ти си Ă причинила подобно страдание и сега идва 
разплащането. 

– И Учителя ми каза веднъж, че било кармично. 
– Ето, виждаш ли? Аз съм уверена, че когато ти разрешиш 

правилно въпроса, всичко с вас ще бъде, като да не е било 
никога това. 

Усмихнах се. 
– Не вярваш ли? 
– Искам да вярвам. 
– Нима и на Учителя не вярваш? 
– Ако не Му вярвах, не бих била жива досега. На Него 

дължа живота си. Ако имах възможност да отивам и да Го 
слушам по-често, струва ми се, че бих била много по-добра. 

– Но ти можеш да четеш вкъщи Словото Му, както 
хората от провинцията, защото Той вижда и чува отвсякъде. 

– Тези книги, които Той ми даде, съм ги прочела отдавна. 
– Препрочитай ги. Те са като извор – винаги внасят в 

душата нещо ново, колкото пъти и да ги прочетеш. 
– Опитала съм и това, но все пак ми се иска да слушам 

самия Него. 
– Естествено, но и аз мога да ти дам от Неговите книги, 

за да прочетеш нещо извън това, което вече си чела. 
В коридора се чу оживен разговор. После вратата се 

отвори и заедно с Кирил и Евгения влязоха няколко техни 
другарчета. На всички очите блестяха от някакво вълнение. 

– Г-жо Михайлова – пристъпи към мен Лилито – едно 

много красиво дете, съученичка на Кирил, – татко обеща 
да ни заведе нас, децата от двата съседни на нас блока, 
на екскурзия, затова дойдохме да поканим Кирил… да го 
пуснете… 

– Да, пуснете го, госпожо – заговориха и другите деца, – 
много весело ще бъде. 

– Татко е турист – заговори братчето на Лили – и няма 
защо да се безпокоите. 

– И аз искам да отида – разскача се Евгения. 
– Да – каза Кирил авторитетно. – Като си с мене, няма 

никаква опасност. 
Кирил бе толкова мил и така самоуверен в себе си и в 

силата си да пази сестричката си, че бих избухнала в смях, 
но трябваше да запазя сериозен вид. 

– Ето какво, деца – заговорих аз, – първо трябва да 
попитате татко му, и второ, може до неделя да не сме тук. 

– А къде? 
– В чифлика. 
Лицата на Кирил и Нуси потъмняха. 
– А ако не отидете, г-жо? Други ден е неделя – запита 

малката застъпница. 
Влезе Стефан и започна да разрязва една нова своя книга, 

като гледаше Лили. Тя се засрами от неговото присъствие 
и леко поруменя. И друг път бях забелязала, че когато 
идваше с други деца при Кирил да учат или да играят, 
тя се стесняваше от присъствието на Стефан. Може би го 
мислеше за много голям, а може би и неговият мълчалив 
характер да я караше да не се чувства пред него свободна. 
Стана ми мила и Ă казах, че аз не мога да разреша въпроса 
за екскурзията. Татко им ще направи това. 

– Мама казва, че от майката винаги повече зависело 
всичко – обади се Фането – мургаво и енергично момиченце. 

– Вярно е, когато се отнася до домакинската работа, но 
когато трябва да се пусне едно дете на планината, трябва да 
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се вземе съгласието и на бащата. 
– Но ние няма да се изкачваме много нависоко – настоя 

поруменялата съвсем Лили. – До Княжево ще отидем с 
трамвай и оттам ще се изкачим на една поляна и там ще 
играем… 

– Ако се плашиш – обърна се неочаквано Стефан към 
мене, – аз мога да отида с тях. 

– О, батко! – втурна се Нуси към него. – Миличкият ми 
батко – целуна го тя бързо по бузата. 

Кирил я погледна засегнат. Нима той не беше 
достатъчно голям и нима винаги не я пазеше той, където 
и да отивахме? Нуси схвана това и с деликатния си усет 
разбра, че го е огорчила, и незабелязано се долепи до него 
и търсеше случай да му каже „нали, бате” и да се погали о 
него. Тогава видях колко малко малките се различават от 
големите. 

Анна се намеси в полза на децата и аз трябваше да 
обещая, че ще ходатайствам пред баща им да ги пусне, тъй 
като и Борислав ще отиде с тях. Всички деца толкова много 
се зарадваха, че с жестове и високи гласове разправяха 
какво ще си вземат за храна и как весело ще прекарат 
деня. Отидоха в учебната стая на децата, за да уговорят 
подробностите около екскурзията. 

Когато след малко отидох да ги почерпя с бисквити, 
Стефан бе разтворил книга с много картинки, които 
показваше на Лили, а тя ги гледаше все така смутена и 
поруменяла. 

Нуси пожела да почерпи гостите и аз, като излишна, се 
върнах при Анна. Тя обеща също да ходатайства пред Михаил 
относно пускането на децата на екскурзията. Накрая каза, 
че могат и те с Михаил да отидат на чист въздух и слънце. 

Вечерта Стефан между другото ми каза, че отдавна бил 
купил за Кирил илюстрованата книга от Майн Рид, но той 
не Ă обърнал внимание, затова я дал на Лили да я прочете. 

Казах му съвсем сериозно, че е направил много добре. Кирил 
имаше много други книги и тази може би я е забравил. 

Вечерта, легнала в леглото, си помислих, че може би 
Лилито да се е харесало на Стефан. Но и всеки гледа с 
удоволствие нейните сърнени кестеняви очи и спуснатите 
Ă до раменете на вълни прекрасни коси. А и тези пламващи 
бели страни! В този момент си спомних за сестрата от 
болницата, която казваше, че е приятно да гледаш хубав 
човек. 

* * * 

Михаил се съгласи да пусне децата с Анна и Игнат да 
отидат на Люлин. Голяма бе радостта им. Раниците бяха 
готови от вечерта. С Кирил и Евгения приготвихме сладки 
и както при всяка екскурзия те взеха толкова ядене, като че 
ли отиваха за няколко дни. 

Рано призори ги изпратих до тротоара и дълго стоях да 
им махам. Когато се върнах в спалнята, Михаил го нямаше. 
Изглежда, че и той имаше намерение да излиза. И трябва 
да призная, че въпреки обикновената мъка, която изпитвах 
при неговото отиване в празник на екскурзия, зарадвах се. 
Щях и аз да отида там, гдето душата ми искаше. Тогава 
разбрах как честните хора стават нечестни, как порядъчни 
жени могат да изменят на своя морал. Какво би станало с 
мен, ако не бях отишла при Учителя? Първо – не бих била 
жива… и второ – ако останех жива, може би тази утрин аз 
щях да се зарадвам, че Михаил ще излезе, за да се срещне с 
някоя, за да мога и аз да се срещна с някого… Колко много 
имам да благодаря на Учителя! Той ме спаси от физическа 
и морална смърт. 

Когато след 8 часа с Юлия изкачвах шосето нагоре към 
Изгрева, вървях мълчаливо, преценявайки това, което бях 
получила от Учителя чрез Словото Му. И как ми се искаше, 
макар и за няколко минути, да Го видя сам, за да Му кажа, 
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че след три дни ще отида с децата на чифлика, и най-вече 
да Му благодаря за всичко, за всичко! 

В салона имаше доста хора, но понеже беше рано, а и 
беше много топло, с Юлия седнахме на една скамейка на 
двора, където имаше насядали и други хора по другите 
скамейки. Ние бяхме точно срещу стълбите, които водеха 
за стаята на Учителя, затова видях млада жена да се изкачва 
по тях заедно с много красиво момиченце. Като стигнаха 
горната площадка, те почукаха на вратата. С тях заедно 
притаих дъх и очаквах да се отвори вратата. След няколко 
мига тя се отвори и на прага се показа Учителя в бели дрехи. 
Той пое това, което му подаде жената – кой знае защо си 
мислех, че беше хляб, обвит в бяла кърпа, погали малкото 
момиченце по главичката и в следния миг влезе в стаята си. 
Въздъхнах дълбоко. Как никога не бе ми идвало на ума да 
Му отнеса поне плодове! Аз само получавах от Него: сили, 
живот, морална и духовна подкрепа, дори и книги, а не се 
сещах да омеся една погача и да Му я отнеса още топла… 
Наистина, от Божественото сме свикнали само да искаме и 
да получаваме… Сянка премина в душата ми. 

– Мина – прошепна ми Юлия, – ако искаш да седнеш, 
време е да влезеш в салона. Днес има много хора и ще 
останеш да стоиш права. 

– А ти? 
– Аз оттук, от прозореца ще слушам, защото дяволът е 

вътре, на топлото  – пак ще ми затвори очите и ушите, да 
не мога да чуя нищо. 

Аз станах и влязох в салона, но бях много изненадана, 
като видях Михаил и Виолета, седнали един до друг на 
столове близо до мястото, гдето обикновено аз седях. В 
мига, когато си помислих да се обърна и да изляза, един 
глас, който ми се стори познат, ми извика: 

– Г-жо Михайлова, нямате ли място? Ето, тук има едно 
свободно. 

Обърнах се – беше студентът, с когото се бях запознала 
на поляната, когато бях заспала на коленете на старата 
майка. Колебах се един миг, после отидох и седнах. 

– Сестрата, която седи обикновено до мене, няма да 
дойде, и аз си мислех кой ли ще седне на това място – каза 
ми той. 

Усмихнах се леко и му благодарих. Бях вече научила, 
че тази млада сестра, за която той винаги пазеше стола, е 
много близка на сърцето му. Бях ги срещала в града и те 
винаги ми се усмихваха като две хубави, обичащи се деца. 

Мислех си защо Михаил и Виолета бяха дошли? Може 
би той е искал да провери дали ще дойда тук, когато децата 
ги няма, или моите разходки са другаде? 

Столовете се размърдаха и всички се изправиха. Аз 
също станах. След молитвата отново седнаха и запяха. В 
душата ми се повдигна горчива мъка… „Те стояха там… 
един до друг…” – мислех си аз. Това бе най-мъчителното ми 
слушане на беседа от Учителя. Една ръка стискаше сърцето 
ми, а сълзите сами искаха да бликнат от очите ми. Стисках 
зъби и си казвах: „Не, няма смисъл, няма смисъл да страдам, 
няма защо да плача.” Но повдигнех ли очи, за да погледна 
Учителя, те плувваха в сълзи, а сърцето ми се топеше от 
мъка. Най-после се обърнах с молба към Учителя да ми 
помогне, че не искам да плача, че ми е крайно стеснително, 
че не мога да се овладея пред толкова много хора… 

И чудо! Очите ми веднага пресъхнаха и аз видях погледа 
на Учителя, спрян за миг върху мен. Чуден повей ме 
облъхна и ме отведе в свят на тишина и мир. Мъката ми си 
отиде и в сърцето ми бе леко. Тогава се заслушах в думите 
на Учителя. Той казваше: 

Мнозина ме питат кой съм аз и за какво съм дошъл на 
Земята. Дошъл съм да изпълня Божията Воля, да свърша 
една важна работа. Ще я свърша, както разбирам, като 
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музикант, който свири хубаво. Дали ще бъде публиката 
доволна, това не е важно. Който е доволен, ще ме слуша, 
който не е доволен, ще напусне салона и ще си отиде у 
дома си. Аз съм дошъл на Земята да изпълня не моята 
воля, а волята на Онзи, Който ме е изпратил. Така е 
казал и Христос!

 Изтръпнах! Думите бяха силни, мощни, макар изказани 
тихо. Навярно Учителя отговаряше на тези, които мислено 
Го питаха Кой е и за какво е дошъл. Вече бях научила, че 
Той в беседите отговаря на мислено зададени въпроси. 

Аз не правя, каквото искам - чух да казва Учителя. 
-  Каквото ми каже Господ, това правя, там отивам. И 
Господ прави за мене всичко, каквото аз искам. Бог ми 
казва да посетя някого, да повдигна някого. 

Аз съм ви събрал тук за кого? За Господа! Бог ми е 
казал да ви събера. Той ми казва: „Това ще им разправиш.” 
Аз ви говоря, каквото Бог ми каже. 

Никой от вас не ме познава кой съм. И Христа никой 
досега не Го е познал. Кой съм? Аз знам! Обаче това не 
е важно. За мене е важно какво да правя, за да изпълня 
мисията, задачата, която имам тук. Онзи, Който 
говори през вековете, е един и същ. Във всички времена Бог 
е, Който се изявява на хората. Той е Един. Образите, с 
които се изявява, са различни.

 За първи път слушах Учителя така да говори и бях 
слисана, дори не можех да пиша в бележника си. Когато се 
поуспокоих, Учителя вече  говореше за Любовта. Той каза:

Вие сте дошли в света, за да разберете кой ви обича. 
Няма по-голяма основа от основата на Любовта. 
Няма по-свята мисъл от мисълта на Любовта. 
И няма по-свято чувство от чувството на Любовта!

Колко е хубаво това – помислих си аз, и когато отново 
се заслушах, чух: 

Радвайте се на Любовта във всичките Ă форми 
и прояви. Радвайте се на Любовта в растенията, в 
животните и в хората. Тя е една и съща навсякъде. По 
форма и по качество Божията Любов е навсякъде еднаква. 
В нея няма нито промяна, нито измяна. Бог е навсякъде 
един и същ!

Когато завърши беседата, бях забравила, че в салона са 
Михаил и Виолета. Само съжалих, че не всичко успях да 
запиша от Словото на Учителя. 

Братята и сестрите изпяха една много хубава песен 
преди молитвата. После Учителя слезе от катедрата, мина 
по тясната пътечка между изправилите се хора и когато 
беше много близо до мене, вдигнах ръка да Го поздравя. 
На двора видях Михаил и Виолета, но никак не ми се 
искаше да се виждам с тях и затова се почувствах много 
радостна, когато ме озари щастливата мисъл да се изкача с 
някои други сестри и братя по стълбата и да целуна ръка на 
Учителя, както бях виждала други да правят. 

Стигнала на долната площадка, търпеливо зачаках 
всички да се изредят. Тогава изкачих още няколко стъпала 
и застанах пред Учителя. Той ми подаде ръка и ми каза с 
мек глас: 

– Рекох, другарят ви беше тука. 
В първия миг не разбрах кой другар, но после съобразих, 

че говори за Михаил, и казах: 
– Да, дошъл е, но аз никак не съм очаквала това. 
– Хубаво, хубаво, рекох, всичко ще се нареди. 
– Много Ви благодаря за всичко, Учителю – заговорих 

Му аз. – Вие винаги отнемате мъката ми. И винаги ме 
чувате, както и днес… 

Той леко си сви веждите. И друг път бях забелязала, че 
сякаш не Му е много приятно, когато Му благодаря, затова 
промених разговора и Му казах, че след няколко дни ще 
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отидем в чифлика. За моя изненада Той ме запита колко е 
голям. Прояви интерес към местността и плодородието на 
почвата. 

Чух, че някой се изкачваше по стълбите, и исках да си 
тръгна, но Той ме накара да почакам. Влезе в стаята си и 
когато се върна, носеше една круша и една ябълка. 

– Тази е за вас – подаде ми Той крушата, а тази ябълка 
дайте на вашия другар. 

Взех плодовете, благодарих Му, целунах Му ръка и 
заслизах по стъпалата. 

Долу Юлия ме чакаше, седнала на пейката. Показах Ă 
плодовете, както ги бях получила. В същото време зад гърба 
си чух Михаил да ми казва: 

– Мария! Къде се забави? 
– Ходих да целуна ръка на Учителя – обърнах се аз към 

него – и виж какво получих. Крушата е за мене, а тази 
ябълка е за тебе. 

– За мене? 
– Учителя ми каза да ти я дам. 
– Познал ме е значи! Преди 10 години Анна ме бе 

представила на Него. 
– И аз се зачудих отде те знае, но се зарадвах, че е 

помислил за тебе и ти праща ябълка. 
Михаил я взе и се усмихна. Виолета стоеше на няколко 

крачки от нас, несмееща да се приближи. Но в този миг 
имах в сърцето си толкова изобилно сили, че я погледнах 
усмихната и я накарах да дойде при нас. 

Михаил ме погледна учуден. В душата ми преливаше 
такава чудна радост, че бих могла да приема в този миг 
не само Виолета, но и целия останал свят. Крушата, която 
държах в ръката си, сякаш струеше тази хубава радост и 
изпълваше сърцето ми, душата ми, цялото ми същество. 

Михаил продължаваше да ме гледа с поглед, с какъвто 
отдавна не ме бе гледал. Аз бях цяла заляна от слънце – 
слънце, което грееше в моята душа… 

– Мария – запита ме Михаил, – вкъщи ли ще се връщаш? 
– Да. 
– Елате с Юлия, аз мислех да отидем на планината, но 

после ме домързя и стигнах до тук. Може да се поразходим 
нагоре към Витоша. 

Направи ми впечатление, че той говореше само за себе 
си. Съгласих се, и без това ги нямаше децата. Тръгнахме. 

Михаил, носещ раницата, вървеше с мене и при тесните 
пътеки по планината Виолета оставаше назад с Юлия. 
През всичкото време Михаил говореше с мене и бе много 
любезен. Като че ли Виолета я нямаше. Тогава ми стана 
жал, истински жал за нея. Може би тя страдаше? И сигурно 
страдаше! Тогава заговорих с нея и я запитах за изпитите Ă. 

Когато привечер се върнахме вкъщи, Михаил каза, че 
ще отиде да си потърси вестници. Виолета се бе разделила 
с нас още като слязохме от трамвая. 

Вечерта децата се завърнаха много весели и ободрени 
от разходката. Разказваха ми впечатленията си. Аз ги 
слушах, но очаквах всеки миг вратата да се отвори и да 
влезе Михаил. Много ми се искаше и той да е при нас. Но 
часовете минаваха, децата си легнаха и заспаха, уморени 
от екскурзията, а него все го нямаше. Тогава въздъхнах 
дълбоко и лягайки си, казах: 

– О, Учителю, за много кратко време изхарчих силите, 
които ми дадохте, и сега отново ми е мъчно… 

* * * 

От две седмици отново съм с децата на чифлика. Из пътя 
във влака си спомних за първото ми идване в този чифлик. 
Тогава идвах в една неизвестност, но дълбоко нейде в 
душата си носех, без сама да съзнавам, някакви надежди за 
нещо хубаво, за нещо красиво. Тогава не познавах децата и 
в сърцето си нямах майчино чувство към тях. Приела ги бях 
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като мои малки другари. Сега те бяха до мене – израснали, 
разумни и добри. И все пак тогава имаше нещо красиво. 
Какво бе то? – Михаил! Макар външно да ми бе малко чужд 
и малко непознат, в неговия поглед имаше нещо много 
хубаво. 

Така се бях замислила, когато неочаквано Нуси се 
надигна и обгърна шията ми. Страшен усет имат децата, 
това бях забелязала неведнъж. Особено Евгения. В 
момент, когато горчивина прелива в душата ми, тя идва 
и се прилепва до мене. И тези, обгърнали ме във влака 
ръчички, бяха като най-нежната и топла ласка за душата 
ми. Миналото, което ми се виждаше много красиво, ми 
изглеждаше съвсем бледо. Душата ми бе пълна с обич към 
това дете, както и към двамата му братя, които гледаха през 
прозореца картините, които бягаха край нас. В това време 
двете момчета се обърнаха, за да споделят впечатленията 
си от това, което са видели. 

– Моите другари – помислих си аз, – моите другари и 
моите деца! 

Тогава за първи път почувствах, че съм необходима. Те 
жадуваха за обич, както и аз. И те копнееха за същество, 
което да ги разбира, с което да споделят радост и скръб, на 
което да могат да разчитат при всички условия. 

Мисълта, че съм необходима на тези деца, ми дава сили 
и стимул да живея и да работя. Но тогава, във влака, най-
ясно почувствах това. Децата ме бяха приели по един или 
друг начин и въпреки че много пъти си бях мислила, че 
едно ново преустройство на семейството няма да се отрази 
зле върху тях, сега виждах, че то би разбъркало из основи 
техните души и те надали биха могли да се справят с новите 
условия и противоречия, които биха се появили. Чувствах, 
че ние вече сме свързани, че радостите и скърбите ще 
ги посрещаме и изживяваме заедно. Аз чувствах децата 
органически свързани с мене. Те като че ли вече не бяха 

отделна плът, а всички ние образувахме една плът. 
И тогава ми се стори, че аз съм родила тези деца, че те 

бяха от моята плът, а аз – в тяхната. Онази тънка стена, 
макар и невидима, която усещах дотогава, се стопи и децата 
вече не ми бяха близки само по мисъл и по чувство, но и 
по плът. Това ново чувство бе така хубаво, че на мен ми 
се искаше да притисна и трите деца при себе си и да им 
пошепна: „Деца мои, не ме ли познавате? Не ме ли помните? 
Та аз съм вашата майка!” 

Аз притиснах по-силно до себе си Нуси и в следния 
миг тя се настани на коленете ми. Сложи си главата на 
гърдите ми и когато след малко се наведох да я погледна, 
тя бе заспала. Бедната, от вълнение и радост бе спала твърде 
малко през нощта. 

– Госпожо – заговори ми единственият пътник в купето, 
– има място, сложете малката на седалката да спи. Така ще 
се изморите. 

Благодарих му за подсещането и сложих Нуси да легне, 
а аз отидох при прозореца, гдето бяха двете момчета, и като 
ги прегърнах през раменете, започнахме заедно да гледаме 
картините, които прелитаха пред нас… 

* * * 

На спирката ни чакаше с колата управителят на чифлика 
– бай Слави, а в чифлика – Юлия, заедно с всички жени и 
деца, които не бяха на работа на полето. Юлия бе отишла 
преди нас, за да понареди и да има кой да ни посрещне. 

Отначало чифликът ми се видя много променен. Децата 
бяха израснали, с удължени лица и сплъстени коси. Но 
след два-три дни аз влязох в тон и всичко ми се виждаше 
прекрасно. Природата е много красива, дните – слънчеви, 
и привечер се събирахме на ливадата за игра. Всички 
бяха много радостни и гласовете на децата огласяваха 
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околността. През деня Кирил и Стефан работеха наравно 
с другите момчета около прибирането на сеното или пък 
се включваха във всяка друга работа. Но привечер всички 
имаха щастливи часове за игра. Аз също работех наедно с 
тях и душата ми бе изпълнена с радост и слънце. Отново 
като че ли съм се превърнала в малко момиче и децата са 
ми любимите другари. Устроихме екскурзия до пещерата, 
без обаче да влизаме в нея, тъй като се взе решение, че 
всички я бяхме виждали и нямаше какво ново да видим. 
Върнахме се с песни, изпълнени с възторга на една хубава 
разходка. На тази екскурзия беше и Нуси, тъй като тя е 
вече голяма. 

Аз с изненада гледах тези, които, когато дойдох за 
първи път, бяха 12-13-годишни деца. Сега те са израснали 
гимназисти, добили културата и шлифовката на града. 
Другите, малките като Нуси, сега свободно крачеха с нас, 
станали големи човеци. Как всичко расте, върви по своя път, 
изменя се! Аз дали съм се изменила много за тези години? 
Сигурно. Но тази мисъл само за миг идваше в съзнанието 
ми и после изчезваше, защото в чифлика имаше толкова 
много други неща, които изпълваха съзнанието ми. 

– Само дано татко не дойде много скоро – каза Кирил 
веднъж на масата. 

– Защо? – попитах аз, макар че самата аз не чувствах 
особено желание да го видя. Отново бях станала дете, 
заедно с другите деца, а той – Михаил, бе строгият баща за 
всички нас, на чието присъствие не се радвахме много. В 
следния миг се укорих ужасно. Нима аз не му бях съпруга!? 
Винаги в този чифлик се самозабравям. Но виновна ли съм, 
когато всичко е така хубаво? Кирил не отговори на въпроса 
ми, но за моя изненада Стефан вместо него каза: 

– Защото щом дойде, ще разбърка всичко, ще ни развали 
игрите! 

– Как можеш да говориш така за татко си? – укорих го аз. 

– Защото ти сама знаеш, че е така. Където отиде, всичко 
сковава. 

– Но, Стефе, той е твой баща и ти трябва да го почиташ. 
Това е добре най-напред за тебе. 

– И аз искам това – каза с горест Стефан, – но той нищо 
не е направил, за да го почитам. 

– Но и нищо не е направил, за да не го почиташ. 
Стефан замълча, но след една-две минути си остави 

кърпата на масата и стана. Нищо не му казах. Но когато 
след един час го намерих под една ябълка, отидох при него 
и сложих ръката си на рамото му. 

– Стани оттук – казах му тихо аз, – ще изстинеш, Земята 
е влажна под дървото от скорошния дъжд. 

Той ме погледна и седна на тревата. Лицето му бе 
измъчено, в очите му бе отпечатана болка. 

– Стани – повторих му аз. Той стана. – Зная за какво 
скърбиш – заговорих му аз, – много добре те разбирам. Но 
ти си голям, винаги си ме разбирал, разчитам, че и сега 
ще ме разбереш. Ето какво, никой няма нужда от нашата 
почит, имаме нужда ние да почитаме, защото с това се храни 
нашата душа. Ако никого не почитаме, ще бъдем нещастни. 
Да не почитаме нищо, значи да нямаме нищо красиво в 
нашите души. Разбираш ли ме? Почитта е необходима за 
самите нас… 

– Да, разбирам – простена Стефан, – но… 
– Зная защо казваш „но”, но и аз ще ти кажа – ние 

нямаме право да съдим никого, защото ние не знаем какво 
бихме направили на негово място при същите условия. 

Стефан искаше да възрази, помръдна устните си, но 
замълча. 

– Нека не бързаме – продължих аз – и нека не мислим, 
че ние на негово място бихме могли да постъпим по-добре, 
защото ние не знаем неговите вътрешни възможности, 
подбуди и слабости, с които не бихме могли и ние да се 
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справим тъй, както не може да се справи и той. Ние гледаме 
нещата само отвън, но дълбоките причини не ги знаем. В 
света има една Разумна Първопричина, нека вземем пример 
от нея. Ако тя знае и може всичко да търпи, ние трябва 
най-малко колкото нея да търпим. Ние нямаме право да 
изискваме каквото и да е от другите, а само от себе си. Нали 
ме разбираш, моето момче? 

– Разбирам те, но татко би могъл да бъде малко по-
добър с нас. И аз искам да имам баща, от когото да не се 
страхувам… и пред когото да съм свободен… А ние за него 
като че ли не съществуваме. 

– А, не, той ви обича. 
– Обича! – каза с болка Стефан. 
Изненадах се от дълбочината на чувството, с което 

говореше. 
– Разбира се, че ви обича, но различните хора не 

изразяват по един и същи начин обичта си. 
– Не, не, Мина – заговори малко нервно той, – аз вече не 

съм толкова малък, пък и виждал съм и други бащи, които не 
са толкова учени, не са професори, и въпреки това с децата 
си са като приятели. Разговарят с тях, разясняват им много 
неща. А кажи, кога татко е седнал поне веднъж да поговори 
с нас? Аз откакто се помня, го зная все такъв строг… И 
помниш ли, когато ти най-напред дойде, как бягахме като 
диви из чифлика? Той ни беше направил такива, защото 
ни биеше… да, той, който е много културен, ни биеше с 
пръчка… И ако не бе ти, кой знае какво би станало с нас. Аз 
сигурно бих избягал… 

– Имаш право, Стефане, но не мислиш ли, че в строгото 
си съдене приличаш малко на него? 

Стефан ме погледна учудено. 
– Да, точно така. На мен ми се струва, че вие имате доста 

общи неща, затова по-мъчно се понасяте. 
– Не! – викна за моя изненада Стефан. – Аз никога няма 

да постъпвам като него. Аз няма да направя това, което той 
прави 

Замълчах. В това избухване най-ясно виждах баща му в 
него и сърцето ми потръпна в мъка. Нямаше смисъл повече 
да му говоря. Той все пак е още малък. Аз се облегнах на 
дървото и се замислих. Изведнъж Стефан заплака и се 
хвърли на земята. Тогава приседнах до него и като милвах 
косите му, говорех тихичко. 

– Всичко ще се нареди, моето момче – повторих без да 
искам думите на Учителя. И при този спомен в душата ми 
бликна светлина. 

– Да знаеш как се срамувам заради татко! – изстена 
Стефан. 

– Срамуваш се? Защо! 
Той не отговори. Не смееше да отговори защо… 
– Ти си още малък – продължих да му говоря – и не 

знаеш още какви разнородни чувства могат да изпълват 
човека, затова си така строг в присъдата си. Но когато 
станеш голям, по-добре ще разбираш нещата. Сега само 
едно те моля – не трови душата си с нищо. Обичай татко си 
и го почитай. Това е най-хубавото за самия тебе. 

– И аз искам това, но не мога. 
– Щом искаш, ще го направиш. Ти си достатъчно 

разумен и имаш воля да направиш това, което искаш. 
Той нищо не каза. Само дишането му беше нервно, с 

конвулсии. Аз помилвах косите му, станах и му казах да 
не лежи на земята, за да не настине. Той бе притихнал, но 
знаех, че не иска да показва разплаканото си лице пред 
мене, затова тръгнах към къщи. Там ме чакаше телеграма, 
с която ни съобщаваха, че братът на Михал – Симеон, и 
неговата дъщеря Светла, пристигат на другия ден. Как се 
зарадвах, един Бог знае, но децата не се зарадваха много. 
Ако бе дошла Анна с децата, навярно биха скачали от радост. 

Трябваше да приготвим стая за гостите. Стефан и Кирил 
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носеха вода на горния етаж, а Нуси с парцал в ръка ми 
помагаше, като всяка минута ме питаше: 

– Тука ли да мия, мамо? 
– Мий, детето ми, навсякъде трябва да измием! 

  И тя търкаше с всички сили. Искаше като мене да Ă 
се смени водата и играеше роля на малка домакиня. 
Приготовлението внесе известно оживление у всички 
ни. Тичахме, гласяхме всичко, за да изглежда най-хубаво. 
Измихме прозорците. При това бързане Кирил, без да ис-
ка, бутна Евгения и тя седна в легена с водата. Добре, че 
беше чиста! Гледайки комичния Ă вид, смях се от сърце. 
Горката, направи неочаквана баня. Аз бързо я вдигнах 
от легена, а от нея се стичаше водата. Наистина това ни 
развесели и двете момчета също се смееха, само Нуси 
искаше да плаче, но не знаеше дали трябва. Пратих Кирил 
да донесе прострените на въжето изсъхнали дрешки на 
Евгения. Той се втурна по стълбите, но много бързо се 
върна и като ми подаде запъхтян дрешките, рече: 

– Идат! Идат! Гостите идат. Видях да влиза един 
автомобил в двора. Сигурно са те. 

Стефан надникна през прозореца и каза, че чичо му 
слиза от колата. 

– Ами сега? Трябва да отида да ги посрещна – казах аз. 
Нуси стоеше гола всред стаята – току-що бях я изтрила с 
кърпа. 

– Тичайте да посрещнете чичо си – обърнах се към 
момчетата – и аз идвам. 

– Ами аз? Ами аз? – заскача Нуси гола, разплакана. 
Отново се залях в смях, спомняйки си колко комично 

бе седнала в легена с водата, но бързо я облякох, хванах 
я за ръчичка и се затичахме надолу по стъпалата. Бедната, 
сълзите Ă още стояха по очите, но тя стискаше здраво 
ръката ми и тичаше. Едва когато слязохме долу и видях 
насреща ни да върви Симеон, а до него младо, като изваяно 

от слонова кост момиче, тогава се сетих, че бях страшно 
неглиже. Главата си бях завързала с една Нусина мантичка, 
тъй като тя ми бе попаднала в бързината. Блузата ми бе 
малко скъсана на рамото, носех една вехта рокля на Юлия. 

– Ах, Боже мой, как ни заварихте! – заизвинявах се 
аз, вместо да им кажа „добре дошли”. Усетих, че едната 
през рам ка от мантичката виси от едната ми страна зад 
ухото. Засрамих се и съвсем смутена започнах да мушкам 
презрамката, а тя не можеше да се завре навътре. 

– Няма нищо – каза спокойно братът, – няма нищо. 
Както виждам, вие сте в трескави приготовления. 

– Ах, да – засмях се аз, – даже Евгения седна в легена с 
водата от бързане. 

– Така ли – усмихна се Симеон и посегна да погали Нуси, 
но тя се дръпна и притисна рошавата си глава в мене. 

– Ако бяхте малко изпреварили и бяхте влезли направо 
в стаята, щяхте да видите много весела картинка. Но, Боже 
мой, заповядайте! Аз съвсем забравих. Елате! Това е вашата 
дъщеря, нали? – подадох си аз ръката. 

– Ние се познаваме с вас, нали? – прозвуча като мелодия 
гласът Ă. Погледнах я. Очите Ă – светлокафяви, големи, 
изразителни, с леко хвърлено було на тъга. В следния миг 
те се промениха и станаха такива, като да бяха огрени 
от невидимо слънце. Косите Ă, нежни като коприна, се 
спускаха до раменете. 

– Да, на снимките съм ви виждала, но там сте по-друга… 
и насън… – промълвих аз. 

– Хайде, деца – подкани ни баща Ă, – ще има време да 
си говорите.. 

Аз тръгнах напред, Нуси стискаше ръката ми. Самата 
аз се чувствах странно в присъствието на това същество. 
Кирил и Стефан пристигнаха, носейки два куфара. 

Влязохме в обедната. Как се бе случило и Юлия да я 
няма. Беше отишла в селото да купува нещо. 
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– Моля, седнете да си отпочинете – казах аз, защото 
нищо друго не ми идваше на ума. 

– Първо трябва да се извиним – заговори Симеон, – че 
дойдохме един ден по-рано, отколкото бяхме телеграфирали, 
но Светлето искаше по-скоро да дойде. 

Изказах радостта си, че са дошли, и отново погледнах 
младото момиче. То бе седнало на един стол, облегнато 
назад, и ме гледаше. В този миг приличаше на малко дете. 
В очите му имаше нещо игриво и усмихнато. Аз въздъхнах 
облекчено и ми се поиска да погаля косите на това 
хубаво дете. На колко години беше? Не можех да позная. 
Най-напред помислих, че е на 20, а в този момент ми се 
струваше, че е на 15-16. Очите на момичето продължаваха 
да ми се усмихват и аз инстинктивно се хванах за главата – 
презрамката пак висеше зад ухото ми. 

– Така си прекрасна – каза Светла. – Винаги съм мислела, 
че си хубава, но сега наистина виждам това и с човешките 
си очи. 

В същия момент ми дойде наум за скъсаното рамо и 
ръката ми веднага се вдигна, за да го прикрие. 

– О, недей – засмя се Светла – така си много оригинална. 
Никога не съм мислила, че ще имам такова хубаво 
посрещане. 

Аз също се усмихнах и погледнах роклята на Юлия, 
която набързо бях облякла, защото нямах моя подходяща 
за миенето и чистенето – полата беше много дълга… 

– Мария, седни и ти – покани ме Светла, – навярно си се 
изморила доста. 

– О, никак. Децата ми помагаха. Нуси миеше наравно с 
мене. А момчетата имат страшна сила и носеха вода бързо 
като светкавици. 

– То се вижда по очите – каза Светла. Сигурно Евгения 
ти помага в цялата домакинска работа. 

– Почти във всичко. Но и Кирил е голям помагач. 

Особено за сладките. По-добре ги опича от Юлия. 
Очите на Кирил проблеснаха и усмивка озари лицето му. 

Нуси се пусна от ръката ми и гледаше вече не така боязливо 
гостенката. 

– Аз страшно обичам сладки – рече Светла. 
– Така ли? Евгения и Кирил ще ти покажат своето 

изкуство. Нуси има рецепта, която сама може да изпълни. 
– Да, но като Ă помагам и аз – намеси се Кирил. 
– Помагаш ми само когато ги прекарвам през фунийката, 

но аз вече и това мога – заяви неочаквано Евгения. 
– Ще видим, но ако не можеш, да не си ми казала: 

„Батко, ела и ти да правиш.” 
– Мама ще ми помогне, ти като не искаш! 
Всички се засмяхме. Симеон стана и отиде към един 

от куфарите. Очите на трите деца за миг пробягнаха към 
куфара, но после се загледаха другаде. 

– Татко – обърна се към баща си Светла, – аз съвсем 
не съм знаела, че тези деца са вече големи, че помагат в 
домакинството и не се нуждаят от бебешки играчки. Нуси, 
ти играеш ли още с играчки? 

Евгения затри свенливо ръчичките си една в друга и 
въздъхна. Но в следния миг сияйна усмивка се появи на 
устните Ă и очите Ă с обожание се спряха върху кукла, малко 
по-малка от самата нея. Светла бързо стана и я сложи на 
земята, на една крачка от Евгения. Нуси гледаше куклата, 
а на мен ми се струваше, че и куклата я гледа – и като две 
приятелки те разменяха погледи, за да се опознаят. 

– За мен ли е, мамо? – попита Нуси. 
– Не зная, детето ми. Твоята братовчедка Светла знае. 
– Да, Нуси, за тебе е – заговори Светла, – понеже ти 

много работиш, ето тази малка приятелка ще помага пък 
на тебе. Ти ще я оставяш у дома да пази къщата, когато 
излизаш по работа. Кажи Ă „добре дошла” и я приеми в 
твоя дом. 
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Евгения ме погледна въпросително. 
– Приеми я, Нуси – казах Ă аз. – Но преди да приемеш 

куклата, трябва да приемеш братовчедка си Светла като 
твоя по-голяма сестра… Искаш ли? 

– Да, искам! – отговори Нуси и поруменя. 
Светла Ă подаде куклата и Нуси я прегърна с благоговение. 
– Нуси – казах аз, – на тебе ти хареса толкова много 

куклата, че забрави да благодариш. 
– Благодаря, како Светла – приближи се до нея Нуси. 
Светла разтвори ръцете си и двете деца се прегърнаха. 

Когато главите им се доближиха, видях, че много си 
приличат. Само че Светла беше бледа, почти прозрачна, а 
Нуси бе здраво, обгоряло от слънцето дете. 

– Не зная дали мечтите на Кирил са се изменили – 
заговори чичо му, – но когато бяхме заедно във Варна, той 
мечтаеше за пътешествия и затова… – не довърши той, а му 
показа един миниатюрен параход. 

– О, това е чудесно! – извика Кирил – Ще го пуснем в 
реката. 

– Но тя може да го отвлече – намеси се Евгения – и 
после ще останеш без него. 

– Ще го вържем с канап. 
– Така и трябва да направиш! 
 Чичо, много ти благодаря – каза възхитен Кирил, като 

приемаше малкото параходче. 
– А на тебе, драги, понеже зная, че си заспивал с книгата 

в градината във Варна – обърна се Симеон към Стефан, – ти 
донесох книги… и тази сбирка от растения. 

– Благодаря ти много, чичо – промълви Стефан, 
вземайки подаръка си. 

Юлия се завърна и като видя гостите, съвсем се обърка. 
Веднага Ă дойде наум да пита дали съм им предложила 
закуска. Дори през ум не ми беше минало… Когато Светла 
разбра за какво се касае тревогата на Юлия, усмихна 

се и рече, че предпочита Нуси и Кирил да Ă покажат 
забележителностите на чифлика. Двете деца се почувстваха 
поласкани и Нуси, като хвана Светла за ръката, тръгнаха 
към двора. Ние с Юлия отидохме да донаредим стаята, а 
Стефан остана да разговаря с чичо си. 

* * * 

Никога не бях предполагала, че толкова чар, нежност 
и красота могат да се крият в една душа, както в тая на 
Светла. Имаше чудна ефирност в нея. Присъствието Ă ми 
действаше като полъх на свеж пролетен въздух. Обичам да 
я слушам. Това, което аз съм преживяла, е твърде малко в 
сравнение с това, през което тя е минала. От всичко най-
много Светла  обича Слънцето, небето, гората, планината. 
Аз също ги обичам, но разбрах, че не ги ценя като нея… 
Най-много ме поразява бързата промяна, която става в 
Светла. Нейната усмивка винаги я прави прекрасна като 
дете. В следния миг, като заговореше сериозно, очите 
Ă гледаха, като че знаеха и познаваха света от векове. А 
когато преминеше през нея полъхът на младостта, очите Ă 
добиваха златисти отблясъци. 

На другия ден след пристигането им излязохме в 
планината, а ние със Светла останахме в близката гора. 
Слънцето преминаваше през дърветата и позлатяваше 
всичко, до което се докосваше с лъчите си. 

– Знаеш ли как обичам живота – заговори Светла. – 
Погледни какво изобилие от живот – разтвори тя ръцете 
си – аз се опивам от този живот! Зная, всички хора обичат 
живота, но най-много може да го цени този, който е бил 
близко до смъртта. 

Погледнах я учудено. 
– Зная – усмихна се тя, – какво ще кажеш! Наистина 

ня ма смърт и животът във всичките си форми е все 
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живот. Но Земята за човеците е едно добро училище и 
възможността да прекара по-дълго в това училище е от 
голямо значение за него. Освен това, знаеш ли какво е 
за него да излезе на слънце, на чист въздух? Обикновено 
хората нямат представа какво велико благо е за човека да 
може да се движи, да ходи и да се радва на Слънцето?… 
Аз станах скоро от леглото, за което бях прикована цели 
седем години. Когато вече можех да излизам на двора, 
имах много нови преживявания. Имах да благодаря за 
безброй неща. Когато виждах на улицата скръбни хора, 
чудех се как могат да скърбят, когато имат великото 
благо – живота, когато могат да вървят, да виждат небето, 
Слънцето! 

Ето, виждаш ли, да има човек очи, крака, ръце – това са 
блага, с които ние, човеците, постоянно живеем и които 
не ценим, когато ги имаме… Когато след боледуването 
си правех крачка след крачка, аз благодарях за всяка 
измината стъпка. Знаеш ли каква безпределна е красотата, 
която може човек да изпита при мисълта, че може да 
отиде, гдето си иска? Че има крака, които да го изведат 
на слънце, на простор!? Хората живеят всред хиляди блага 
и не ги чувстват, не живеят с тях, не им се радват, не ги 
виждат. Ето сега, виждаш ли, аз мога да вървя, да тичам, 
да прегърна това дърво, да милвам тревата и цветята, да 
си потопя ръцете в извора, и тази дума мога носи чудно 
блаженство за душата ми. Блаженство, което може да 
изпита този, който не е могъл седем години да стане от 
леглото. Седем години не е могъл да направи крачка извън 
стаята, не е могъл да тича… 

Слушах я и гледах преобразеното Ă от чудна усмивка 
лице. Очите Ă струяха светлина и цялата тя бе жив, 
благоговеен трепет пред живота и пред безбройните блага, 
с които ние сме свикнали и не ги ценим. Гледайки я, на 
мене ми се стори, че аз съм от по-друго, от по-грубо тесто 

направена, че аз съм тъмно и неблагодарно същество. 
Същество, което е изпълнено, макар и без да съзнава, 
с постоянно недоволство. „Какво нямах?” – запитах се 
неволно аз. Имах очи, имах ръце, имах крака, можех да 
виждам Слънцето. И радвах ли се на всичко това? Не! 
Никога съзнателно не съм се радвала на очите си, на ръцете 
си, на възможността да вървя и да гледам небето. Тогава 
ми се стори, че съм живяла в тесен и тъмен свят, в който 
през някакъв процеп е прониквала мъничко светлина. 
Облажавах Светла с всичката си душа. Струваше ми се, че 
както бе обляна със светлина от Слънцето, ако разтвори 
ръцете си, би могла да полети из сините простори. А аз? 
Аз бях една инертна маса, сива и недоволна. Защо? Защото 
не ме обичал един човек… наистина аз съм била страшно 
недоволно същество! „Прости ми, о Боже – мислено 
прошепнах аз, – че си ме търпял толкова лоша!” 

Светла неочаквано се приближи до мене, прегърна ме и 
ме целуна по страната. Никога няма да забравя чувството, 
което изпитах. Стори ми се, че за миг ме потопиха в 
някакъв прекрасен свят – лек, ефирен, чист, преливащ от 
светлина. Горчивината, която изпитах, изчезна. Остана 
само някакво благоухание в душата ми. 

– Не се мисли за несъвършена – заговори ми за моя 
изненада Светла, – защото всички на Земята сме такива. 
Но пред нас стоят вековете, а заедно с това – и радостта 
да учим и стъпка по стъпка да се приближаваме към 
съвършенството. Животът е безкраен, възможностите, чрез 
които човек може да расте и да прогресира, са безбройни. 
Но ние най-често отминаваме тези възможности и после 
се чудим защо така бавно се изкачваме нагоре. А всеки 
ден, всеки час, всяка минута ни носят тези възможности, 
които пропиляваме като изтичаща през пръстите ни вода. 
Защото нашият най-лош навик е, че живеем със своите 
мисли и чувства най-често в нашето минало или бъдеще, 
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но твърде малко – в настоящето. А когато се научим да 
живеем в настоящето, тогава ще можем да изживеем 
живота в неговата пълнота. Тогава хората няма да бързат 
да остаряват… 

Усмихнах се на последната фраза. Светла – също. И като 
обгърна с едната си ръка дървото, на което се бе облегнала, 
тя продължи сериозно: 

– Тогава бихме имали възможност да проникнем по-
дълбоко в природата, да потърсим Източника на живота, 
който е навсякъде и във всичко. Тогава бихме живели с 
живота на всяка тревица, на всяко цветенце, на всеки храст 
и дърво. И прониквайки в техния живот, бихме могли да 
ги разбираме. Тогава границите на нашия живот биха се 
разтворили и той не би бил така тесен и ограничен. 

Слушайки я, мислех, че това, което казва, е съвсем 
право. Ето, аз постоянно мислех за всички случки и 
неприятности, които ми се бяха случвали във връзка с 
Михаил. И където и да бивах, аз все този свят носех в себе 
си и в него живеех. А колко е тесен и мрачен той! 

– Хората страдат – заговори отново след малко Светла, – 
защото не виждат това, което гледат, а това, за което мислят. 

Втори път се изненадах от това, че Светла следеше 
мисълта ми и заговорваше точно върху нея. 

– Но знаеш ли – продължи тя, – ако те биха могли 
да се освобождават от тази тясна психична атмосфера на 
постоянно гнетящи ги мисли, хората биха страдали три-
четири пъти по-малко. Защото човек веднъж изживява 
страданието, а хиляди пъти го повтаря в мисълта си, докато 
този свят на мисли стане един психически, омагьосан кръг, 
който измъчва човека постоянно. 

– Отде знаеш всичко това? – запитах я аз. – Ти си съвсем 
млада, а толкова много знаеш. 

– От Учителя – отвърна усмихнато тя. 
– Ти си Го виждала и си говорила с Него? 

Тя само се усмихна и светлина заля лицето Ă. После 
заговори: 

– Мнозина мислят, че Учителя учи хората за задгробния 
свят, за това, че няма смърт, и за света на душите. Това е 
вярно, но Учителя е дошъл да научи хората как да живеят на 
Земята. И аз от Него научих как да възприемам светлината 
и как да се храня… 

Когато видях децата да идват с чичо си, стори ми се, че 
много бързо се върнаха, защото ми беше много приятно да 
слушам това, което Светла ми говореше, но трябваше да се 
връщаме… 

* * * 

Всички легнаха малко да си починат, а аз чувствах 
необходимост да пиша. 

Наистина светът и хората са чудни в своето 
разнообразие. Аз никога не съм подозирала, че човек може 
да има способността да излиза съзнателно от тялото си и 
да помага на хората, както Светла… Днес бях изненадана, 
когато видях бай Слави, който беше болен на легло от десет 
дни, да идва при мене. Зарадвах се много. Той ме погледна 
продължително и като посочи към Светла, която беше 
в градината, между цветята, каза, че тя го е излекувала. 
Зачудих се много и го запитах кога е била при него. 

– Тази нощ и предишната – отговори ми той. 
– Не ми е казала, че е идвала при тебе. 
– И няма да ти каже. Тя не е като другите хора. Ти 

знаеш, че аз гледам трезво на нещата и не вярвам на разни 
измислени… духовни работи, де. Но това го опитах. Оная 
нощ ми беше много тежко. Едва дишах. Жената спеше. Не 
исках да я будя, знаех, че беше много уморена. Отведнъж 
вратата се отвори и влиза това момиче. Учудих се. Нали не 
бях я виждал, не знаех коя е и за какво иде посред нощ. 
Тя се усмихна и се приближи до леглото ми. От самото 
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Ă приближаване усетих да ми става леко. После отвори 
престилката си. Ама престилката свети, като от злато 
изтъкана. И в престилката видях разни нацъфтели цветя и 
билки. Цялата стая се изпълни с техния мирис. И от този 
мирис туй, дето ме стягаше и не можех да си поема дъх, ме 
отпусна. Въздъхнах дълбоко и ми стана едно хубаво, дето 
не може да бъде повече. Тогаз си рекох на ума: „Чакай да 
събудя жената, да види туй момиче.” И докато се обърна да 
извикам стрина ти Лалка, гледам – момичето го няма! Само 
мирисът на билките остана в стаята. Като разправих на 
стрина ти за момичето, тя ми рече, че съм сънувал, обърна 
се и пак заспа. Пък аз не можах да мигна. 

Рано сутринта тя отиде да дои кравата, а аз се усетих по-
добре и станах. Отметнах пердето от прозореца, който гледа 
към баира, и останах като закован. Гледам тебе и момичето, 
дето беше дошло през нощта, да се изкачвате по пътеката 
нагоре. Седнах на миндера и се замислих. „Може – рекох 
– да се е научила, че съм болен, и е дошла да ме повиди.” 
Видях я, като влезе в стаята, но как така отведнъж си отиде, 
без да видя да отвори вратата… 

Вчера цял ден съм мислил за това. Вечерта стрина ти 
заспа, а аз – не мога. Все за момичето мисля. И ето, не зная 
в кой час на нощта беше, тя пак дойде. Вдигна пердето и уж 
беше нощ, а бе видело като ден… и ми рече: „Всяка сутрин 
ще се изкачваш на тоя баир… На него да те огрее Слънцето. 
И вече няма да ядеш агнета, пилета, кокошки…” 

– Че какво ще ям, за да се засиля? – попитах я аз. 
Тя се усмихна и ме погледна. И тогава ми се стори, 

като да съм я виждал и други път, кой знае преди колко 
години. А тя ми рече: „Стари познати сме, нали?” И 
отведнъж – няма я! Само миризмата на цветя и билки, 
както и предната вечер, остана в стаята. И от тая миризма 
ми стана съвсем добре. И какво, тая сутрина излязох и 
се поизкачих малко по баира и се върнах, преди да сте 

станали вие. Смаял съм се! А ти, Мине, какво мислиш? 
– Нищо не мисля, бай Слави, ще говоря със Светла и 

тогава ще мисля. 
– Кажи Ă, че нищо заклано вече няма да ям. 
– Тя също не яде, а и аз вече от доста месеци не ям. 
Светла, като ни видя, тръгна към нас, но бай Слави 

избърза да си отиде. 
Вече трябва да ставам, да отида в кухнята, за да приготвим 

с Юлия нещо за вечеря. 

* * * 

Тази вечер много до късно стояхме със Светла на пейката 
в градината сред цветята. Цялото небе беше обсипано със 
звезди. Светла казва, че Учителя препоръчвал да се гледат 
звездите. Чрез тях човек се свързва с Вечното, с мислите на 
Светлите същества, които ги населяват. 

Тогава казах на Светла това, което чичо Слави ми бе 
разказвал. 

– Той е видял само мене – заговори тя, но не и тази, 
която ме заведе при него. 

– А коя те е завела? 
– Същата, която ме довеждаше при тебе насън. 
– Зная. Тя рядко се изявява и на мен. Обикновено я 

чувам със слуха на душата си и я усещам като най-лека 
милувка на лицето си. Когато усетя тази милувка, зная, че 
трябва да стана и да тръгна с нея, за да помагаме. Тя е от 
Школата на тези, които се наричат „невидими помагачи”. 
Да знаеш какво чудно, прекрасно, съвсем младо същество 
е тя. Аз съм свръхщастлива, когато я видя. Очите Ă са като 
живи същества, които са най-прекрасното нещо, което 
може да види човек. Когато най-напред я видях, освен 
че бях неподвижна, но бях и болна от грип. Мислех, че 
нишката на живота ми ще се скъса и аз ще си отида от 
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Земята. Беше лятна нощ. Физическата и душевната ми 
болка бяха толкова силни, че едва дишах. Тогава тя дойде 
през отворения прозорец. Беше толкова красива, че аз я 
гледах захласната. Дойде при мен, хвана ме за ръката и ме 
изведе от стаята. Това бе на шестата година, откакто бях 
прикована на леглото. 

Отвън нощта бе приятна, мека. Ние литнахме в небесата 
между звездите. Това беше най-чудната ми разходка. 
Оттогава всяка нощ я чаках. 

– И тя идваше? – запитах задъхано аз. 
– Не всякога, но често. Тя ми разкри нашето далечно 

познанство от времето, когато сме били в някаква древна 
школа, намираща се на остри, непристъпни скали. 

Изкачвахме се високо по виеща се стръмна пътека. Като 
стигнахме една каменна площадка между скалите, видях 
изправен човек в бял плащ. Спрях се и се огледах. Знаех, 
че като погледна в далечината, ще видя огромен град, а 
долу, в дълбоката долина под нас, да протича река. Знаех – 
значи помнех. И като погледнах, видях това, което помнех 
– големия град и реката. А към този, който бе изправен 
на площадката, изпитах благоговение и обич. В момента, 
когато се втурнах към него, той изчезна. 

Отново тръгнахме нагоре по съвсем тясна пътека край 
скалите над страхотни пропасти. Никак не разбрах как и 
откъде влязохме в залите. Вътре беше светло. Стените 
представляваха рафтове от книги. По средата бяха поставени 
дълги маси, а край тях – тежки столове. 

– Ето, тук някога с теб учехме – заговори девойката, – 
спомняш ли си? А оттук излитахме – отвори тя прозорец, 
през който видях звездното небе. Искаш ли пак да излетим? 

– Да – отвърнах аз, чувстваща, че съзнанието ми се 
изпълва с някакви далечни спомени, които се мъчеха да 
изпъкнат ясно. 

Когато се видях върната в леглото, през целия ден 
мислех за случилото се през нощта. Веднъж тя ми показа как 
„невидимите помагачи” от нашата група са спасявали хора 
от горящ параход в морето. Беше голяма суматоха. Всеки 
от нас правеше всичко възможно да вдъхне самообладание 
на тези, които трябваше да бъдат спасени. Аз се грижех за 
едного, закрепен за широка дъска, и с помощта на вълните 
можах да го изнеса на брега. Зазоряваше се. Той дойде в 
съзнание и отвори очите си. Стори ми се познат. Откога? Не 
знаех. Гледах го дълго, дълго… 

Когато после бях във физическото си тяло и го срещнах 
в големия град, останах при него... Ето как ние забравяме 
школата и слизаме отново на Земята. 

– А лошо ли е да обичаш? – запитах аз. 
– Не, но зависи как, кога и кого. 
Замълчах, защото не можах да разбера значенето, което 

тя влагаше в думите си. А и предпочитах да я гледам и 
слушам. След малко тя отново заговори: 

– Веднъж запитах девойката как си е спомнила за мен. 
Тя се усмихна и каза, че никога не ме е забравяла, но че 
сега Учителя я е пратил да ми се изяви, както е пратил и 
този, когото не виждам, а само усещам присъствието му. 
Кой знае защо ми се струва, че е този, когото видях пред 
Школата, в бялата одежда, защото всякога, когато той 
дойде, изпитвам същата безгранична обич към него, както 
тогава, на площадката. 

Не завидях на Светла, но я облажавам. Мисля си, тъй 
като аз нямам духовни очи и уши, а само физически, че 
Небето изпрати Светла при мен да ме подкрепи и да ми 
помага, както при нея е изпратило девойката от школата 
на невидимите помагачи и ръководителя Ă, когото тя не 
вижда и не чува. 
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* * * 

Тази сутрин излязохме много рано със Светла да видим 
от по-високо изгряването на Слънцето. На хоризонта имаше 
облаци, затова вместо да чакаме, изкачихме се по-високо. 
Когато се спряхме да си отдъхнем и се обърнахме, видяхме, 
че Слънцето грееше една педя над облаците. 

– Изпуснахме първия лъч! – каза с горчивина Светла, но 
утре ще гледаме да не го изпуснем. 

На връщане седнахме на любимата ни поляна на баира. 
Оттам се вижда целият ни чифлик, ширналото се надолу 
поле, а по него се белеят къщите на близките селца. 

Светла се облегна на скалата и ме запита искам ли да ми 
разкаже за една от нашите срещи в миналото. Зарадвах се 
и казах, че искам. 

– То е било през време на богомилите. Тогава ти си била 
моя сестра. Родителите ни са били боляри, които рано са 
починали. Ти си отишла в манастир заради твоя несбъдната 
любов, а аз съм станала богомил. Тогава съм била подложена 
на жестоко мъчение, но от страшната смърт си ме спасила 
ти. Пред красотата на обляното ти в сълзи лице гонителят 
на богомилите е отменил заповедта да бъда хвърлена в казан 
с врящо масло. Тогава съм била в мъжка форма и съм ти 
била брат. Отнесена съм била в скривалище вдън горите на 
планината, където раните от жестокото мъчение не можаха 
да зараснат. Болките бяха ужасни, но небето открехна 
вратите си и до мен достигна песента на херувими. Всред 
непосилните страдания на тялото и песента на невидимите 
хорове аз съм напуснала тогава Земята. 

Погледнах Светла. Лицето Ă изразяваше необикновена 
мъка. 

– Отде знаеш всичко това? – запитах я аз. 
– Показваха ми го през времето на боледуването ми. 
Светла стана. Мълчаливо слязохме в чифлика. 

* * * 

Тази сутрин станах много рано да полея цветята, преди 
да е изгряло Слънцето. Светла не закъсня да дойде и да 
вземе участие в поливането, за да се освежи и да получи 
сила както от цветята, така и от водата. 

Като изпратихме Стефан, Кирил и Нуси с чичо им за 
покупки в селото, ние със Светла седнахме под широките 
клони на една ябълка в овощната градина. Аз довършвах 
българската бродерия на Стефановата риза, а Светла 
разтвори тетрадката си и ми прочете мисли от Учителя за 
дишането. Понеже много ми харесаха, тя ми даде тетрадката 
да ги препиша. 

Дългият живот – казва Учителя – зависи от 
дълбокото и правилно дишане. Дишането пък зависи 
от правилното мислене и чувстване. Дишайте дълбоко 
и мислете, че Божието благословение иде в човека чрез 
въздуха. Като станете от сън, преди да започнете 
каквато и да е работа, направете няколко дълбоки 
вдишки. Дишането помага за оформянето на човешкия 
характер. Правилното дишане прави лицето красиво. 
Съвременните хора дишат бързо и повърхностно. Всички 
болести се дължат на неправилното дишане. Правете 
опити сами да се лекувате чрез дишане. Правете 
сутрин, преди обяд и преди вечеря 12-19 упражнения за 
дишане. Във време на дишане може да четете „Отче 
наш” или „Добрата молитва”. Дишайте, задържайте и 
изпускайте въздуха бавно, за да можете в едно дихателно 
упражнение да прочетете цялата молитва. Ако човек 
може да задържи въздуха поне 30 секунди, той ще се 
справи с много от своите болести и неразположения. 
Като ученици вие трябва да се лекувате с дълбоко 
дишане.
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 Светла е изпълнявала стриктно упражненията за дишане 
през време на лечението си и сега ги спазва с учудващо 
ученическо съзнание. 

Относно прераждането Учителя казва: 

Човек дохожда много пъти на Земята, а не само един 
път. Обикновеният човек се преражда на всеки 45 години. 
Ако той слиза на Земята да се учи, разумните същества 
му определят в кое семейство да се роди. Той няма 
свободен избор. Ако човек идва на Земята съзнателно 
да помага на хората, той има свободен избор да се роди, 
дето иска. Колкото по-напреднал е човек в развитието 
си, толкова по-голяма свобода има при слизането си на 
Земята. Човек седи на Земята по силата на закона за 
прераждането. Всеки жъне плодовете на своите мисли, 
чувства и постъпки. Физическите закони задържат 
човека на Земята, докато той завърши своето развитие.

 Мисля си дано да съм поне от тези, които са дошли 
да се учат, а за да помага човек, трябва да има знания, 
да може. Като казах на Светла за тези свои мисли, тя се 
усмихна. Бих се радвала, ако тя мисли, че бих могла да 
бъда полезна ако не на мнозина, то поне на тези, които са 
най-близко край мен. 

След обяд никак не ни се прибираше вкъщи, затова си 
постлахме по едно одеяло и легнахме на шарена сянка. 
Разговорът ни със Светла премина върху постиженията, 
които човек е имал в различните си слизания на Земята. 
Аз считах, че тя във всеки свой живот е полагала много 
труд, но се е изкачвала непрекъснато стъпало по стъпало 
все по-нагоре. 

– Наистина, нищо не се постига лесно – заговори Светла, 
– но за съжаление, колкото в някой живот с необикновен 
устрем съм се стремила към светли, слънчеви върхове, 
толкова в някой друг живот стремглаво съм падала надолу 

в низината. Но тя, моята ръководителка, никога не ме е 
изпущала изпод окото си. Помагала ми е, когато съм вървяла 
по стръмната пътека нагоре и с притаен дъх ме е следила, 
когато съм слизала… 

– А защо не те е спирала да не слезеш? 
– Защото Светлите същества по това се различават от 

тъмните, че зачитат свободата на другите. Учителя казва, 
че Бог дава абсолютната свобода на човека да прави, 
каквото си иска, но човек носи последствията на своите 
постъпки. Такова последствие е сегашното ми боледуване 
от падението ми в един минал живот. Да ти разкажа ли за 
тогава? 

– О, разбира се! Да те слушам ми е много приятно. 
– Но това, което ще чуеш, е странно. Там си и ти, и твоят 

Миша, и Виолета. 
– Така ли? Интересно! Разкажи го! 
– Когато ми го разкриха, плаках и се чудех как съм могла 

да бъда това, което съм била тогава. Учителя много право 
казва, че тъмните сили влизат в самия ни мозък, в мислите 
ни, и ние мислим, че това са наши мисли. 

В живота, за който ще ти разправя, съм била в мъжка 
форма. Била съм един от видните членове на ордена 
на Игнатий Лойола2. Знаеш за инквизицията, нали? От 
религиозен фанатизъм съм предавала на изтезание невинни 
хора. Ти, Мария, тогава си била прекрасно, съвършено, чисто 
момиче, което е могло да лекува с листенца от рози при 
изгрев слънце. Идвали са при тебе от близо и далече разни 
болни. Достатъчно е било да им дадеш един цветец, по който 
е блестяла росна капка под първите слънчеви лъчи, за да 
оздравее болният. Ти си излекувала от някаква неизцелима 
тежка болест мой много богат приятел, отдаден всецяло на 
тогавашната наука – сегашния твой Миша. Може би поради 
това, а може и по други причини, той те е обикнал много 
силно. 
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Славата ти като лечителка се е разнесла и ти си била 
обявена за магьосница. Като са ми доложили за младата 
магьосница, аз съм искал да те видя – значи теб, Мария, 
и да те предам на инквизицията. Затова съм наредил да те 
доведат при мене. Но приятелят ми те е отвел в далечна 
страна, изоставяйки семейството си, съпругата си – 
сегашната Виолета. 

– Така ли? Гледай ти! – промълвих аз. 
– С тази своя любов той те е спасил, но ти си слязла 

надолу. Изгубила си дарбата да лекуваш, която си придобила 
в минали животи с много труд. Защото нищо не се постига 
лесно, но лесно се губи. 

– Но защо? Как? – попитах аз. 
– Защото си предпочела обикновеното човешко щастие 

и по настояване на своя любим си се отказала да лекуваш 
страдащите. Той е бил много ревнив, а ти си се отклонила 
от идеалите, на които си служила… 

Не казах нищо. Само въздъхнах дълбоко и разбрах из 
кои дълбочини идва в сърцето ми обичта към Михаил. А да 
го обичам е толкова хубаво! 

Неочаквано Светла се усмихна и рече: 
– Вашата връзка с него е още по-отдавнашна. Но да 

ти доразкажа за тогава. Много скоро след случката с теб 
мои врагове ме наклеветили и аз умрях на колелото на 
инквизицията. С допущането на това Небето е спряло 
падението ми, но с това не можах да изплатя страданията, 
мъките, които причиних на много хора. Изплащах ги в 
честите си мои идвания на Земята, а и сега. 

– Кога ти откриха това? – запитах като в сън Светла. 
– Когато веднъж страшно негодувах, протестирах за 

непосилното ми страдание, че съм прикована на леглото. 
Бях изпаднала в страшно отчаяние, а нямах възможност 
да свърша с този адски според мен живот. Тогава ясно 
усетих присъствието на този, когото никога не виждам, 

а само чувам. Той повдигна невидима за мен завеса и 
ме накара да погледна зад нея. Стори ми се, че влязох 
в ада. Най-различни хора бяха подлагани на страшно 
жестоки мъчения. Разтягаха им краката, ръцете, въртяха 
ги на мъченическо колело. Не издържайки на ужасните 
страдания, които видях, съм изгубила съзнание. Идвайки на 
себе си, разбрах, че причината за страданията на тези хора 
съм била и аз. А това беше още по-страшно страдание от 
това, че съм прикована на леглото. Плаках много, безутешно 
в нощта, и се питах как съм могла да бъда така заслепена 
от религиозния фанатизъм, че да стана оръдие на злото и 
да причиня толкова страдания на хора само затова, че не 
мислят като мене. Тогава си спомних за апостол Павел. 
Той заради същия религиозен фанатизъм е преследвал 
християните. Смаях се в какви абсурдни положения може 
да изпадне човек: причинявайки страдания на другите, да 
мисли, че служи на Бога, когато Бог е Любов! 

Отново усетих присъствието на невидимия посветен 
и никак не зная как се намерих в някаква особена зала 
всред големи Същества. Разбрах, че това бе съд, пред който 
съм била изправена някога в Невидимия свят. Разбрах 
също абсолютния закон на правдата и справедливостта 
в природата, голямата Любов и милост, които проявиха 
към мен тези Същества, когато пожелах да идвам често на 
Земята, за да изкупя страданията, които бях причинила на 
другите. 

При всяко мое слизане на Земята предварително ми 
показваха плана на моя живот и страданията, през които 
трябва да мина. В Невидимия свят аз не само ги приемах, 
а ги исках, за да мога по-скоро да си възвърна духовните 
възможности, които с много усилие бях придобила в живота. 
Но, слизайки на Земята, забравила всичко отминало, аз 
страдах ужасно, когато в някой живот бивах ослепявана, в 
други – осакатявана, бита, мъчена жестоко. Само когато се 



340 341

връщах в отвъдния свят, благодарях за страданията. 
Да знаеш с каква любов ми разкриваше невидимият 

Посветен моите различни превъплъщения, в които 
изкупвах страданията, които бях причинила. Миналото 
отново се бе скрило в гънките на вековете. Аз лежах като 
мъртва на леглото. Очите ми бяха плувнали в сълзи заради 
страданията ми в миналото и заради тези в настоящето. 

Отново усетих Посветения до леглото си. Очаквах, 
че пак ще ми разкрие някой минал мой живот, но той 
мълчеше. От присъствието му ми ставаше безкрайно прият-
но. И в тази приятност като в някакъв унес в моята душа 
започна да прониква един неизказано далечен спомен за 
нещо неземно хубаво. За една обич, която е изпълвала 
цялото ми същество с благоухание. Кога е било това? 
Много, много отдавна. И от това безкрайно далечно време 
започнаха да изпъкват в съзнанието ми спомените, когато 
съм била в някаква древна школа и този, който стоеше 
невидимо до мен, е бил мой ръководител. Обичала съм го 
с чиста, прекрасна обич. Обичал ме е и той с неземна обич. 
Оттогава са започнали срещите ни в различни школи през 
разните епохи. Но аз съм се поддавала на нашепванията 
на тъмните сили, които са внасяли в мен противоречия, 
и не съм устоявала на възвишената Любов. Забравяла съм 
това, което съм учила през вековете, и отново съм слизала в 
низините, където съм пиела с пълни шепи от радостите на 
човешката любов и щастие… Но от празнотата, която съм 
чувствала след това, от горчивините и страданията, които 
са били последствия на слизането ми, разбирах, че това не е 
Любовта. Някакъв безкрайно далечен спомен за истинската, 
неземна обич, е изниквал от глъбините на моята същност и 
е събуждал отново устрема ми нагоре, където светлината е 
без сенки, където няма нощ и ден, където е вечна светлина 
и където любовта не ражда ревност, горчивина, страдания, 
а само радост и обич към всичко и всички. 

Но тъмните сили не спят, те използват и тънката като 
косъм пролука в човешкото съзнание, за да внесат в него 
своите мисли на противоречия и съмнения, или събуждат 
в него гордостта и тщеславието. И ученикът, забравил 
миналото, се намира извън Школата… 

– А защо забравяме? – попитах Светла. – Защо човек 
не помни миналите си животи, а също така и поставения в 
Невидимия свят план за неговото слизане на Земята. 

– Навярно има сериозни причини. В една лекция Учителя 
казва, че когато една душа слиза на Земята, прекарват я 
през някаква течност и тя забравя всичко. Лично аз съм 
мислила какво би било положението на врагове, които 
помнят миналото си, а сега са се родили като роднини в 
един дом. А като не помнят миналото си, те може да се 
карат, мъчно да се търпят, но все пак чувството за родство 
ще изиграе своята омекотяваща роля при необяснимата за 
тях враждебност един към друг – и отношенията им ще се 
подобрят. 

За да помни миналото си, човек трябва да е израснал 
много и да е надраснал другите. А като не е достигнал тази 
висота, трябва да бъде благодарен, когато някой път му 
вдигнат завесата, за да види нещо, и да се смири. Трябва 
да разбере, че сам е причината за всичко. Умори ли се да 
слушаш, Мария, или искаш да ти разкажа още нещо, което 
ми е разкрито от моето минало? 

– Никога няма да се уморя да те слушам. Разкажи ми. 
Всичко ми е много интересно, макар да ми е много чудно. 

– С времето ще ти се стори съвсем естествено, защото ти 
самата ще имаш известни опитности. 

– В този живот? 
– Да, но ще зависи от това, колко и как ще работиш. 
– Имам голямо желание и дано мога да постигна поне 

нещо, макар и съвсем мъничко. 
– Сигурно ще постигнеш и нещо повече. А сега да 

разказвам ли? 
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– Да, разказвай. 
– Животът, който ми разкриха, е бил след посвещението 

ми като богомил. Пак съм била в мъжка форма. Имала съм 
като посветен богомил голям устрем към усъвършенстване. 
Напуснал съм света и съм станал отшелник. С усърдна работа 
и молитва съм постигнал много. Имал съм големи духовни 
постижения. Самата аз се смаях, когато Посветеният ми 
показа някои от тях. И пак се питам: как съм могла след 
всичко това да спра възхода си – и не само да го спра, но и 
да се върна назад. Ето как е станало. Когато съм се мислел 
за най-близко до небесата и съм смятал, че съм надраснал 
всички човешки желания и страсти, при мен е дошло 
необикновено красиво момиче да ме моли да излекувам 
болната му майка. 

Кой бе пратил това неземно хубаво същество? Естествено 
– тъмните сили, за да ме съблазнят. Но това е било допус-
нато от Светлите сили, за да се видя аз самият какво съм. 
Туй е било моята проверка и изпит. Аз съм излекувал 
майката, но не след много съм напуснал уединението си със 
зародилите се в мен желания да видя отново девойката. Но 
до края на живота си не съм можал да я срещна. Умрял съм 
с вгнезденото в моята същност желание. В следващия си 
живот съм бил странстващ калугер. Скитал съм навсякъде, 
търсейки нещо, сам неосъзнал, че търся да видя образа на 
девойката. Понякога съм мислел, че го намирам ту в образа 
на една, ту в образа на друга девойка, която съм срещал по 
пътя си, но после съм отминавал – не била тя! 

В този живот се беше появила и ти: пак всеотдайно 
лекуваше болни. Беше в един от манастирите, през които 
минах аз – стар, предан на Бога калугер. Тогава и ти бе в 
мъжка форма. Когато след известно време дойдох при тебе, 
претърпял корабокрушение по море и страшно болен, ти ме 
излекува. Оздравял, отново тръгнах да търся неосъзнатия 

в мен образ, който срещнах едва в този си живот. Виждаш 
ли, Мария, човек не забравя съвсем. Много неща остават 
в подсъзнанието му, неосъзнати ясно. Едни като стремеж 
към светлината, като жажда за придобиване на земни или 
на духовни знания, а други – като подтици към низшето, 
земното. 

– Независимо през какви пътища си минала, Светла, като 
те слушам, а и от това, което се случи с бай Слави, виждам, 
че ти си постигнала неща, които звучат като приказка за 
обикновените хора. 

– Защото, когато съм се спъвала и падала, и когато 
съм вървяла нагоре, в моята душа се е запазвал устремът 
към Незнайното, Великото – към Бога, който именно ме 
е извеждал отново на верния път в живота. Също така съм 
имала при всички случаи жажда за земни или духовни 
знания. Разбира се, говоря за тези мои слизания на 
Земята, които ми показаха. А редицата на преражданията 
е безконечна и какво съм била през тези незнайни от мене 
превъплъщения, абсолютно не зная. С теб е било същото 
– и може би сме се срещали много повече пъти от тези, 
които Посветеният ми разкри, и оттам идва близостта и 
красивото чувство, което имаме една към друга. 

– Радвам се, че сме се срещали много пъти, но най-много 
се радвам на сегашната ин среща, която е от такова голямо 
значение за мен. Особено в тези моменти на живота ми… 

– От това, което ми откриха за теб, виждам, че ти сега 
изплащаш стар дълг. А тези три деца са души, с които имаш 
стара връзка, но в положителен смисъл, и които трябва да 
изведеш на пътеката, която води към Светлината – към 
Бога. 

– Да знаеш колко пъти съм изпадала в състояния, които 
са ме карали да оставя и тях, и Михаил. 

– Дръж се за Учителя. Той ще ти помогне, както ти е 
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помагал и досега…. и не от сега. 
– Това съм опитвала много пъти. Но като спомена ду-

мите „не от сега”, дойде ми наум, че ти бе ми споменала, че 
познаваш Учителя „не от сега”. 

– Да. Невидимият ми Ръководител бе ми показал 
картини от много далечни времена. Тогава писах на брат 
Боян в София, стенографа на Учителя, като го помолих 
да ми каже дали Учителя е говорил за минали епохи, 
през които сме се срещали. Тогава, за моя голяма радост, 
брат Боян ми писа, че в един от Съборите на Братството 
в Търново, през 1912 година, Учителя е казал, че много 
хиляди години преди Христа е бил пак наш Учител в 
някакви най-древни школи… 

В това време при нас дойдоха Стефко с чичо си Симеон 
и разговорът ни се прекъсна. Заговорихме за звездите – 
любимата тема на Симеон. А вечерта ни показа различните 
съзвездия на небосклона. Стефан го слушаше с голям 
интерес. Вчера ми каза: 

– Ако татко беше като чичо Симеон, колко много неща 
бих знаел! 

– Ако се интересуваш от математика, татко ти би могъл 
да ти бъде много полезен – казах му аз. 

– На други е полезен той със своята математика – 
прецеди през зъби Стефан и тръгна към ливадата. 

Толкова много бях учудена от думите му, че в момента 
не ми дойде нищо наум, което да му кажа. А той, вървейки, 
допълни: 

– Намразил съм тази математика! 
Когато тая вечер се прибрах в спалнята и разтворих 

тетрадката, за да впиша интересните разговори със Светла, 
в съзнанието ми изпъкнаха думите Ă относно децата. Сега 
разбирам колко сложна и трудна задача ми е поставена. 

* * * 

Виждам, че бай Слави иска да се сближи със Светла. 
Когато понякога привечер е свободен, той идва и сяда на 
пейката в градината, за да поговори с нея. Снощи тя му каза: 

– Е, чичо Слави, ти си забравил кога заедно с тебе учихме 
науката за звездите! 

– Кой ти каза, че съм забравил? – запита той. 
– Този, който сигурно ни е учил и двама ни. 
Бай Слави вече знае, че човек много пъти е идвал на 

Земята. 
– Знаеш ли, Светланке – той така я нарича, – когато 

бях 12-13-годишен, от всичко най-много исках да завърша 
гимназия и да продължа нагоре, да изучавам звездите. Бях 
си накупил разни книжки за тях. Вкъщи ми се смееха заради 
мерака ми. Но като умря баща ми, дадоха ме в земеделското 
училище, за да си изкарвам хляба… 

– А книгите за звездите ги четеш, нали? 
– Сетне си накупих още… и ги чета, кога имам време. 

Но докато бях здрав, все вън, на терасата спях, та да гледам 
звездите. 

Макар и да ми беше интересен разговорът ни, отидох 
в столовата, за да приготвим с Нуси масата за вечеря. 
Наистина тя почна да ме учудва със своята пъргавост и с 
голямата си схватливост. Щастлива е, когато Ă кажат, че 
е отлична домакиня и че благодарение на нея масата е в 
блестящ ред. 

Тази вечер, когато братята Ă се върнаха, тя се втурна 
да ги посрещне и Кирил не забрави да я прегърне и да я 
целуне. После, като погледна масата, я запита: 

– Нусенце, а направи ли това, за което си говорихме 
снощи? 

– Разбира се. 
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– А сама ли? 
– Имах и помагачи: мама и леля Юлия – тя ги изпече. 
Стефан мълчаливо Ă подаде кошничка, направена от 

жълтите класове на житото, в която се червенееха диви 
ягоди. 

Малката хитруша веднага обви ръце около шията на 
батко си Стефан и го целуна, казвайки му, че заради него 
специално е направена прясна питка, каквато той обича. 

Кирил въздъхна дълбоко. Каза ми, че никак не е видял 
кога бате му е направил кошничката. А на връщане забелязал, 
че той отишъл нагоре в гората, но никак не му дошло на ума, 
че може да бере ягоди. И Стефан  бързо ги набрал, защото 
им знае мястото. Аз го погалих по порасналата му, скоро 
нестригана коса, и казах, че може някой ден да отидем 
всички да наберем, за да сварим от тях сладко. 

– Нусенце – приближи се Кирил до Евгения, – майка 
каза, че ще отидем всички за ягоди, тогава батко ще ти 
набере много. 

– И ще напълни съвсем кошничката. Нали, батко Стефко, 
и ти ще дойдеш? – с любещи очи го гледаше Нуси. 

– Разбира се – казах аз, – без него никога няма да 
открием къде се крият тези мънички, червенички, които 
царя от коня свалят. Това е гатанка за дивите ягоди, която 
аз помня от детинството си. 

През време на вечерята Кирил и Евгения веднага казаха 
гатанката на Светла и се смяха от сърце, когато тя „съвсем 
не можеше да я разгадае”, макар Нуси да размахваше 
кошнчката, в която се червенееха още две-три ягодки. 

Децата винаги внасят нещо много хубаво и освежително 
в живота и аз се прибрах в спалнята в добро настроение. 

* * * 

Тази вечер бяхме поканени от стрина Лала „на приказка”, 
както тя се изрази. Кирил и Стефан останаха да се изкъпят 
и да се приберат, защото утре рано пак ще отиват на работа. 

С трептящо от радост сърце слушах как двамата братя си 
говорят за утрешната работа и молят Нуси да им приготви 
любимата торта от бисквити. Малката Нуси с каква обич 
и важност ги гледаше! Понеже и на нея на другия ден Ă 
предстоеше важна работа – тортата, трябваше да си легне 
рано. Затова ние със Светла отидохме у бай Слави „на 
приказка”. За моя изненада там заварихме две непознати 
за мен момичета и един момък. Момъкът се оказа брат на 
едната девойка. Тя лежеше в леглото на стрина Лала. 

Очите и лицата на тримата млади хора ми направиха 
много приятно впечатление. А от разговорите с тях видях, 
че са големи идеалисти. Не стана въпрос по какъв случай са 
дошли при бай Слави. От Юлия зная, че често тук идвали на 
гости, да прекарат ден или седмица, някои от роднинските 
му деца, или пък приятели на синовете и дъщерите му. 
Но никога не бе се случвало да видя някого от гостите му, 
защото къщата на бай Слави е на другия край на чифлика, 
а зад нея е боровата горичка. Гостите обикновено там се 
разхождали, за да не безпокоят господарите – допълваше 
Юлия. 

Това момиче, което лежеше, искаше да стане, но стрина 
Лала не му позволи. Само му тури няколко възглавници, 
за да се облегне на тях. Младата жена беше красива, с 
черни, топли очи, с голямо заоблено чело и с матово хубаво 
лице. Без да искам, очите ми се спряха на нея и я гледах с 
приятност. 

Стрина Лала набързо обясни, че със съпруга на 
лежащата млада жена се е случила някаква неприятност, 
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каква – не разбрах, но че поради това тя се чувствала много 
разстроена. 

Другите двама младежи бяха студенти последна година, 
агрономи. Имах чувството, че се обичат, и ми станаха много 
симпатични. Момчето беше високо, русо, съвсем различно 
от сестра си, а колежката му – със светлокафяви очи, които 
обичта огряваше като невидимо слънчице и правеше 
дългите Ă мигли да изглеждат златисти. 

– Ти, Светланке, не можеш ли да дадеш на Величка – 
посочи той тази в леглото – някоя билка, та да Ă мине. 

Светла спря продължителен поглед върху младата жена 
и каза с променен глас, а и лицето Ă отведнъж сякаш стана 
друго, че и без билка ще Ă мине. 

И друг път бях забелязала, че Светла бързо се променя, 
но никога това не бе ми правило такова силно впечатление, 
както в този момент. После тя се обърна към бай Слави и 
рече: 

– Хубаво е, че искаш да служиш на народа, да работиш 
за добруването на хората, но недей забравя, че реката има 
извор, че без Слънцето няма светлина. А светлината знаеш 
ли какво е? 

– Какво е? – запита тихо бай Слави. 
 Ще ти кажа това, което съм чела от Учителя – че 

Любовта на Бога се превръща в светлина за хората. 
– Може и тъй да е – наведе глава той, а младите хора 

спряха учуден поглед върху него. 
– Този, който ни е бил Ръководител някога – продъл-

жи Светла – в едно древно училище, в школата, снощи 
идва… 

– Идва? – вдигна учудено глава бай Слави – И ти го видя? 
– Не, никога не съм го виждала, само го чувам. Каза 

ми, че не от сегашното ти идване на Земята се отдаваш на 
служба за доброто на хората, но ми каза да ти река, че дърво, 
което няма корен, е сухо, не цъфти и не дава плод. 

– Какво иска да каже с това? – избърса си потта бай 
Слави. 

– Каза ми да мислиш и сам да проумееш. Човек да работи 
за доброто на ближния е добре, но да не забравя Извора, 
отгдето извира животът. Защото, ако струите на този Извор 
не се вливат в нашите жили, ще бъдем мъртви. А мъртвият 
какво може да направи? Нищо! 

Останах изненадана от мислите, които изказваше 
Светла. За първи път я чувах така да говори. 

– Учителя казва – продължи тя – и друг път сме 
говорили по този въпрос, че не за първи път се срещаме с 
хората, които срещаме днес. А снощи нашият Ръководител 
от древната Школа ми каза, че тази, за която днес ще ме 
молиш за лечение… 

– Спри, Светланке, недей говори повече – пресече я бай 
Слави. 

– Защо? – наведе се напред от възглавниците Величка – 
Това за мен е много интересно. Мама има приятелка, която 
често ми е говорила за прераждането. Генадий, съпругът ми, 
го отрича, но аз… – тя замълча за малко и после продължи 
– Аз, независимо от всичко друго, го приемам. И не само 
го приемам, но сякаш то е вътре в мен, и мисля, че това е 
закон, който обяснява всички противоречия в живота. 

– Не съм знаел, че леля Катя така много ти е повлияла 
– рече брат Ă. 

– Тук не става въпрос за влияние, а за известни закони в 
природата, които ако знаем, няма да ни пречат да работим 
за доброто на народа, на хората. 

– Но ти навлизаш в една област, която е извън нашите 
разбирания, извън становището на нашите идеи. 

– Виж какво, Златко – отметна завивката Величка и 
седнала на леглото, си спусна краката на пода, – аз съм 
мислила много за Земята, за природата, за това, което 
знаем, и за безброй много неща, които не знаем. 
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– И затова ти завърши философия – засмя се брат Ă. 
– Философията е нещо твърде малко в сравнение с оно-

ва, което съм искала да науча, да зная. Но сега няма смисъл 
да говорим за тези неща. Предпочитам да чуя това, което 
ще каже Светла – както чух да наричат тази чудна девойка. 

– Нищо друго няма да кажа, освен че сте отдавна познати 
с чичо Слави. Познанството ви датира от много векове. 

– Затова навярно, когато той дойде най-напред у дома, 
цяла нощ се чудех къде съм го виждала по-рано, че ми 
изглежда познат. И с Генадий беше същото. Когато влезе 
той за първи път в стаята, гдето бяхме събрани, без самата да 
съзнавам, си казах: „Аха, този е!” След като Митко свърши 
това, което имаше да ни казва, аз отидох при Генадий и се 
заговорихме като стари познати. 

– А аз мисля – заговори брат Ă, – че той ти е харесал и ти 
си се влюбила в него „от пръв поглед”, както се казва. 

– Златко, с тебе не искам да говоря, защото по много 
въпроси сме на различно мнение. 

– А за Генадий, понеже той винаги се смее и не казва 
какво мисли, винаги си считала, че той е на твоето мнение. 
А ето, фактите показаха… 

– Моля те, Златко, не говори повече – намеси се 
девойката, която до този момент мълчаливо седеше до 
него. – Тъкмо Ă е по-добре, да не Ă стане отново лошо. 

В това време някой силно почука на външната врата. 
След малко стрина Лала въведе Юлия и каза, че бащата на 
Светла се порязал на косата, като я точили с Радой, и я вика 
да го превърже. 

– Иххх – изтръгна се от гърдите на Величка. 
Светла и аз станахме. Стрина Лала се затюхка – била 

приготвила гощавка. 
– Друг път ще дойдем – каза Светла и тръгна към вратата. 

– Сега имаш достатъчно гости за гощавката. 
Светла превърза порязания пръст на баща си и всички се 

прибрахме в стаите си. 

* * * 

Днес бях изненадана от идването на бай Сандо 
„джандарина”, както му казва Юлия. Попитах го весело 
какво го води насам. Той ми рече, че търсел Слави, ама го 
нямало у дома. 

– А за какво ти е притрябвал Слави? – запита го Юлия. 
– Та нали ми е службата да зная кой откъде иде тука и 

къде отива. 
– Че ти не си при нас на служба, защо се трепеш да 

идеш. Или ти е драго да ни повидиш – полусериозно-
полушеговито му каза Юлия. 

– Драго! Ами, драго! Но всичко това – направи той широк 
кръг с ръката си – се пада в моя район. Та да си дойдем на 
думата. Тук, при Слави, са идвали едни гости… Ти, Юлийо, 
видя ли ги? 

– Аз очите си не мога да отворя от работа, ти си седнал 
да ме питаш за неща, дето хич не ми трябват. 

В това време се приближи Светла и Юлия рече: 
– Ето я гостенката. 
– Не, не тая, а тия, дето са били при Слави. 
– Що, трябват ли ти? – запитах аз. 
– Щом съм тръгнал да питам, значи – трябват ми. 
Светла спря продължителен поглед върху мен. Някаква 

мисъл като светкавица ми мина през ума и аз казах: 
– Бай Сандо, те бяха мои гости и аз помолих бай Слави 

да спят в неговата къща. 
– За цялата неделя? 
– За колкото дни бяха тука. 
– И къде отидоха? 
– Бай Сандо – приближи се Светла към него, – отивай 

бързо у вас, че нещо лошо се е случило. 
– Кой ти каза? – погледна я смаян бай Сандо. 
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– Тези, които са били в селото и са видели. Но ти 
побързай! 

– Че какво ли се е случило? 
– Ако някой си е попарил я крак, я ръка, тури в един 

леген студена вода, насапунисай в него един парцал и го 
туряй на попареното. Сменяй сапунения парцал често-често. 

– Жената переше на двора, дали тя или някое от децата 
не са се попарили? – тръгна бай Сандо да си отива. 

От Юлия научих, че наистина гостите на бай Слави са 
му гостували цяла седмица, но той в последния ден ни е 
повикал, защото на Величка от ден на ден Ă ставало по-
лошо. 

– Ти не схвана ли онази вечер – запита ме Светла, – тези 
хора на какви идеи служат? 

– Не. Но днес, като ме погледна, отведнъж се сетих. А ти? 
– Аз – веднага. Чичо Слави от няколко века е излязъл от 

Школата, където са изучавали влиянието на звездите върху 
хората, заради тази Величка, на която не Ă беше добре. 
Оттогава са се срещали само два пъти на Земята – сега и 
преди сто и петдесет години. Но отклонението от пътя, 
по който е вървял, когато е бил в Школата, е ставало все 
по-голямо, макар и идеите да са му били добруването на 
народа, на хората. Но тъй като средствата за постигането 
на това добруване са различни, достигащи до насилие, то и 
резултатите са различни. Единственото, което може да даде 
най-правилно разрешение на всички проблеми в живота на 
хората, е Учението на Учителя, Учението на Любовта… 

Аз не зная през какви пътища е минавал животът на 
тази млада жена, когато е идвала на Земята, но сега нейното 
съзнание е по-будно от неговото. И би могло, както някога се 
е отклонил от духовния път заради нея, отново да се събуди 
в него стремежът да служи на Великото, на Божественото. 
Той неминуемо ще мине през страдания заради минали 
погрешки и насилия, които е упражнявал, но ако той не 

се ориентира правилно към Божественото Начало, ще мине 
през още по-тежки страдания. 

– Ръководителят ли ти каза? 
– Да, снощи ми е говорил по-дълго от всякога. 
– Ти си щастлива, Светла! 
– Благодарна съм, но да знаеш, че нищо лесно не се 

постига. 
Като я гледам и слушам, възмечтах да понасям 

трудностите, както тя ги е понасяла… 
Светла знае, открили са Ă нейните грешки, препъвания, 

падания в низините и пропастите, както тя се изразява. Аз 
не зная моите минали животи, но като гледам сега себе 
си, разбирам, че пътеките на живота ми в различните ми 
идвания на Земята не са водили все към слънчеви върхове. 
Иначе не бих изгубила духовните си възможности, за 
които ми е говорила Светла, разкрити Ă от Ръководителя Ă. 
Навярно аз не съм имала този постоянен копнеж и устрем 
да уча… Но сега трябва усилено да работя над себе си, за да 
се изкачвам нагоре и все нагоре. 

* * * 

Днес бай Сандо пак идва. Аз бях в кухнята. Той влезе 
при мене и ме запита къде е онова момиче, дето му казало 
как да се лекува попареното. Разбрах, че търси Светла. Но 
тя с баща си и Нуси бяха отишли на екскурзия. Той съжали, 
че я няма, и ми каза, че голямото му момиче вчера, като 
занасяло с котлето вряла вода на майка си за прането, 
спънало се и паднало. Добре, че водата лиснала надолу към 
крака… А насапунисаните парцали бързо спрели болките. 
После докторката Ă дала мехлем да маже изгореното на 
крака от врялата вода. 

Мисля си дали това не се случи, за да се отклони бай 
Сандо от лошите си намерения? 
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Когато се върна Светла, разказах Ă за идването на бай 
Сандо и за мисълта, която бе преминала през съзнанието 
ми относно попарването на крака на момичето. Тя се 
усмихна. Учудвам се как усмивката понякога говори повече 
от всички думи. 

Попитах я отде знаеше за случилото се с момичето на 
бай Сандо. Тя ми каза, че една от тяхната група „невидими 
помагачи”, която именно е помогнала врялата вода да не 
лисне към лицето и главата на момичето, Ă се е явила и Ă е 
казала. Миг след това изчезнала. 

Тази вечер, след вечеря, пак седнахме със Светла на 
пейката в градината. Нацъфтелите петунии и рози изпълваха 
въздуха с нежния си аромат. 

Между другото Светла ми каза, че е получила писмо от 
сестра Надя от София с мисли от беседа на Учителя, в която 
Той много открито е говорил, че човечеството ще мине 
през големи страдания. 

Какви ли ще бъдат? Само дано не е война! 
Като се прибрах тук, в стаята, мислих си за бай Слави 

и за гостите му, които искат да работят за добруването на 
народа по свой начин; за бай Сандо, който е оръдие на тези, 
които имат точно противоположно становище и го карат 
зорко да бди за всичко. Мислех и за Светла, която наистина 
е минала през страдания, но е постигнала много. А аз? Аз 
трябва да надрасна всички мои лични терзания относно 
Михаил и да израсна поне малко… 

* * * 

Колко голяма е разликата между доброто желание 
и неговото изпълнение! От разговорите със Светла, от 
присъствието Ă, се изпълвам с нещо много хубаво. Освен 
това, четейки беседите на Учителя, съзнателно повтарях в 
себе си, че Михаил е свободен да бъде гдето си иска и с 

когото си иска. Че нямам право да го ограничавам с моето 
желание да е все с мен… Считах, че съм надраснала егоизма 
си и че когато дойде, ще го посрещна с радост и обич. 

И наистина, когато вчера съвсем неочаквано го видях, 
че идва, зарадвах се много, втурнах се да го посрещна с 
желание да го прегърна. Но в следния миг замръзнах на 
мястото си. Зад него на известно разстояние вървяха 
Виолета и Караминева. Ръцете ми, готови да го прегърнат, 
се отпуснаха. Усмивката застина на устните ми. Добре, че 
беше Светла. Тя се приближи, хубава като майски цветец, и 
вместо мен му рече: 

– О, Миша, добре дошъл! Уморихме се да те чакаме! 
Тя не му казва „чичо”, а на име. Когато я запитах защо, 

тя се усмихна и рече, че била по-стара от всички ни. Михаил 
ми е разказвал, че всички от рода, щадейки я поради 
боледуването Ă, са свикнали с нейните особености. 

Благодарение на Светла аз излязох от вцепенението си 
и посрещнах всички гости. Но не мога да не призная, че бях 
свръхизненадана. През ум не бе ми минавало, че Михаил 
може да доведе тук Виолета. 

Занасяйки нещата на Михаил в спалнята, мислено си 
казах: 

– Учителю, пропаднах! Помагай ми! 
В същия момент видях томчето лекции от Учителя 

до възглавницата на леглото ми. Седнах, взех книгата и я 
отворих. Прочетох това, което ми се падна, наслуки: 

За да се справите с кармата си, вие трябва да 
желаете доброто, щастието на всички хора. По този 
начин вие повдигате себе си, а същевременно помагате на 
ближните си. 

Докато не почнете да обичате хората, вие не можете 
да бъдете добри, не можете да бъдете щастливи. 
Любовта подхранва доброто у човека, а омразата – 
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злото. Обичайте, за да се ползвате от плодовете на 
доброто.

Отведнъж ми олекна. „Ще обичам Михаил” – казах си 
аз и станах. Слязох долу в по-добро настроение. Светла 
разговаряше с двете гостенки, седнали на столове пред 
масата на плочника между градинката, лятната кухня и 
столовата. Като отидох при тях, Караминева ми заговори 
съвсем фамилиарно: 

– О, миличка, ние сме непредвидени и неочаквани 
гости. Но това най-много обичаше покойната Ева. Бедната, 
тя така много обичаше компаниите, гостите… А тук е много 
хубаво… – промени тя разговора. – Вижда се, на всички ви 
чистият въздух е повлиял добре. И Светлито е поруменяло. 

Погледнах учудено Светла. Тя само се усмихна много 
хубаво и ми стисна пръстите. Но наистина, Светла е 
променила цвета на лицето си – станал е по-обгорял и по-
здрав. Михаил разговаряше от другата страна на градината 
с бай Слави, но се обърна към мен и ме повика. Като отидох 
при тях, бай Слави си тръгна, а Михаил ми каза: 

– Мария, виж, ако може да им се даде на тези жени една 
стая, че тая – посочи той с небрежен жест към Виолета 
– нещо съвсем се е разнищила… Виждаш ли на какво е 
заприличала, преуморена трябва да е от изпитите… 

После той се отдалечи, правейки жест на видима 
досада. Ако виждах този жест у Михаил за първи път, бих 
си помислила, че Виолета му е крайно неприятна, че му е 
досадна. Но той бе добил този навик да представя пред мен 
нещата така. Казвам „добил навик”, и то съзнателно, защото 
ако не бе така, той не беше човекът, който би позволил една 
жена да му се натрапи, когато му е неприятна. Аз само се 
усмихнах. Той видя усмивката ми и се върна след две-три 
крачки. 

– Защо се смееш? – запита ме той. 

– Нямам ли право да се усмихвам? 
– Имаш! – тръсна той глава и отиде в библиотеката, 

която тук му служи за кабинет. 
Учудена съм от умението на Светла да разпръсва 

облаците и да прави нещата естествени. Тя има не само 
добър подход към всекиго, но притежава знания, има 
много силно развита интуиция, които Ă помагат да бъде 
полезна на всички, с които разговаря. Днес я запитах отде е 
получила всичко това. 

– От Учителя – отвърна ми тя. Знаеш ли от колко хиляди 
години ни е учил Той? 

– Не зная. 
– Но сега, в този живот, през годините на боледуването 

ми, всеки ден Неговите беседи и лекции ми даваха сили, 
знания. Разкриваха ми природните закони, учеха ме как да 
ги използвам, за да оздравея. 

– От всичко най-много не мога да се справя с тази жена, 
сестрата на Виолета – казах аз. – Ужасно ме дразни нейната 
интимност, фамилиарност, и желанието Ă да е близка… 
Просто потръпвам от нейното присъствие. Признавам, това 
е липса на себеконтрол у мене, но ужасно се дразня! 

– Причините са по-далечни, заговори Светла, гледайки 
ме продължително, без да клепне. – Познанството ви с нея и 
Виолета датира от много векове. Срещали сте се неведнъж и 
сте имали доста стълкновения. Но според Учителя има само 
едно разрешение, което освобождава човека от веригите на 
миналото. 

– Кое е то? – запитах я аз. 
– Да я обикнеш. 
– Аз?! – без да искам, извиках много силно. 
– Ти! 
Замълчах. Да обичам Михаил при всички случаи – да, но да 

обикна Караминева?! „Не – мислех си аз. – Изклю чено, защото 
едва можех да понасям физиономията Ă, присъствието  Ă!” 
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– Наистина е трудно – продължи Светла, сякаш следейки 
мисълта ми, – но ако искаш да разрешиш правилно въпроса, 
трябва да намериш в нея нещо хубаво, нещо добро, и само 
него да държиш в съзнанието си. Това е принцип, който 
Учителя поставя като основа: да търсим и да намерим 
доброто у другите и него да пазим в съзнанието си. 

– И даже да виждам планини от отрицателно? 
– Даже да виждаш планини от отрицателно. Това е 

много трудно, но това е пътят. Аз съм го опитала… Иначе 
хората никога няма да достигнат до желания мир на 
Земята. Отрицателните неща можеш да ги виждаш, но не и 
да ги мислиш и да ги държиш в съзнанието си. Ако хората 
научеха този основен закон, половината от мъчнотиите 
биха били избегнати. 

– Добре – казах аз, – ще се постарая. Ако това го препо-
ръчва Учителя, ще го направя, защото искам да Му стана 
ученичка. 

– Ние всички сме ученици, само че едни учат доброволно, 
а други ги заставят насила да учат. Няма на Земята лице, 
което да не учи всеки ден. Но едни учат в светлина, а други 
– в тъмнина, и затова се блъскат и падат често. И това 
съм опитвала. Учителя дава път и начин за разрешение на 
противоречията тук, на Земята. Затова ние не страдаме от 
това, че не знаем как да живеем на Небето, но страдаме, 
защото не знаем как да живеем тук, на Земята. 

– Това е много право – съгласих се аз. 
След малко Светла ме запита бих ли искала, когато аз 

шия нещо на децата, тя да ми чете някоя лекция или беседа 
от Учителя. Отговорих Ă, че това ще ме радва много. 

Светла се усмихна с хубавата си усмивка. Тази Ă усмивка 
ме накара да я запитам на колко години е. 

– На двадесет и четири – отвърна тя. 
– А понякога приличаш на 16-17-годишна. 
– Да, на седемнайсет! – въздъхна тя, и за първи път сянка 

премина през лицето Ă. Следния момент стана и тръгна към 
овощната градина. Никак не можах да разбера какво Ă стана 
и дали не я огорчих с въпроса си. Когато след един час се 
завърна, тя беше пак в предишното си добро настроение. 

* * * 

Работата в чифлика е в разгара си и всички от сутрин 
до вечер работят по полето. Оставам изненадана, че тази 
година Михаил не взема никакво участие за нищо в чифлика. 
Обикновено излиза към планината. След известно време и 
Виолета излиза нагоре. 

Тъй като сме доста хора, аз, наравно с Юлия, се грижа за 
домакинството. Много често готвим и за обяд, и за вечеря. 
А след това измиваме цял куп чинии. Светла иска да ни 
помага, но аз предпочитам да ми чете, когато аз върша 
работа, която ми позволява да слушам. Двете момчета, 
Стефан и Кирил, ги виждам сутрин на закуска, а понякога 
само вечер, тъй като излизат много рано с работниците по 
полето. Стефан сякаш е израснал с една педя. Станал е цял 
момък, почти е стигнал баща си на височина. Полската 
работа се е отразила много добре върху организма му. Работи 
мълчаливо, сериозно. Селяните казват, че им плаши окото. 
Можел да се справя с полската работа, като че ли все такава 
работа е вършил досега. Кирил не иска да остава назад и се 
втурва наравно с него. Двамата братя се сближиха много. 

Братът на Михаил понякога ходи сам на планината, 
понякога отива с работниците. Двете момчета му се радват 
много, особено Стефан. Винаги търсят компанията му. 

– Чичо е много добър – довери ми Кирил, – никак не 
прилича на татко. Никога не се кара. Като се връщаме от 
полето или пък когато ни извежда из планината, ни говори 
много интересни неща за дърветата, за цветята, за птиците. 
Много е учен чичо! Казва, че имал пълна къща с книги. 
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Бати иска непременно да отиде и да ги види. Чичо обеща 
да му изпрати някои от своите книги. Онази вечер, помниш 
ли, когато закъсняхме за вечеря и когато татко ни изгледа 
накриво, той ни показваше звездите от първа величина. 
Каза ни имената им, но аз не ги запомних. 

Наистина колко хубаво би било, ако Михаил говори 
с децата и им обяснява неща, които за тях биха били 
интересни и от голямо значение, защото той също има 
големи познания. Но и така е добре, защо нещата не трябва 
да бъдат такива, каквито мислим, че трябва да бъдат – иска 
ми се да го оправдая аз. Ако нещо е необходимо за децата, 
те ще го научат ако не от едного, то от другиго. Защо 
трябва да страдаме, че не става всичко по начина, по който 
мислим ние? Когато разсъждавам така, виждам, че ние се 
измъчваме за много неща, за които всъщност няма за какво 
да се тревожим. 

След като си бях сложила за цел да намеря нещо хубаво у 
Караминева, спирах си погледа по-дълго върху нея и търсех 
хубавото. Първо това, че бе глупава, и всичко друго, което 
преди ме дразнеше, събуди в мене жал. Веднъж я видях, 
седнала при прозореца, загледана със съвсем друг поглед, 
и останах учудена. Тогава тя нямаше обикновеното глупаво 
изражение и някаква тъга се четеше в очите Ă. Спомних 
си, че тя имаше син – какво ли бе станало с него? И леко, 
свободно, без неприязън в душата, я запитах за момчето. 
Тя се обърна и трепна. Поиска да се засмее със сладникавия 
си смях, но аз я гледах така, както никога досега, и тя, като 
въздъхна дълбоко, рече: 

– Той отиде с баща си в Плачковци. 
– Трябва да е много пораснал. Какво хубаво момче беше! 
– Да, хубав е, много е хубав. Ти от болницата го помниш, 

нали? 
– Да. 
Тя се опита пак да се засмее, но погледът Ă се премрежи 

от сълзи. Това също не очаквах и почувствах съчувствие 
към тази жена. Може би и тя носи някаква трагедия под 
тази маска на сладникав смях? От този момент по-леко я 
понасям и не ми е антипатична. Когато ми предложи да 
помогне при беленето на картофите, приех без неприязън. 
Оттогава тя почна да помага в кухнята. Днес, точно 
когато тя ме питаше дали пиперките, които бе измила, са 
достатъчни за яденето, Светла влезе в кухнята. Очите Ă – 
прекрасни, хубави, за миг се спряха върху мен и чудната Ă 
усмивка мина като нежна ласка през сърцето ми. 

* * * 

От няколко дни забелязах, че Виолета и Михаил 
излизат по едно и също време, макар поотделно и в 
различни посоки. Но съм уверена, че там, горе в планината, 
се срещат. А аз съм все още твърде много човек и страдам в 
душата си, без да кажа това дори на Светла, защото смятам 
страданието ту като моя слабост, ту като мое право. И в 
единия, и в другия случай не можех да Ă го кажа. Само 
когато вечер призовавам Учителя и се моля, ми олеква. 
Но на другия ден, като ги виждам пак как излизат, отново 
страданието идва със същата сила. Вчера бе един такъв 
мъчителен следобед. Аз бродирах за Нуси рокличка с 
българска бродерия в овощната градина, а до мене Светла, 
полуоблегната на ябълково дърво, бе притворила очите 
си. Не помня да съм виждала по-прекрасна картина от 
тази, която наблюдавах в момента. Всичко в Светла бе 
все така ефирно, само че изпълнено с повече живот и 
повече здраве. Челото Ă, извито в най-нежно очертание, 
блестеше с особена белота. След миг, отворила очите си, 
тя ме погледна така, както никога не бе ме гледала. За 
първи път в нея видях момичето, жената, и си помислих: 
„Кой ли би имал щастието да притежава това прекрасно 
същество?” 



362 363

– Знаеш ли – заговори тя неочаквано, – аз заболях, 
когато бях на 17 години. Тогава обичах един мой трети 
братовчед – син на мамина втора братовчедка. Току-що 
завършил гимназия, беше дошъл в града като чиновник. Не 
беше богат и по молба на майка ми татко го прие да живее 
у нас. Аз бях ученичка… и го обикнах… Той беше скромен, 
много тих и мълчалив, но въпреки това знаех, че и той ме 
обича. Нали обичта винаги знае и усеща? Никога нищо не 
искаше от мен, но аз бях свикнала да познавам по очите, по 
израза на лицето, желанията му, и знаех, че от всичко най-
много обичаше да стои в стаята, гдето бивах аз. Можеше 
нищо да не говорим, можеше да си уча уроците, а той да 
чете някоя книга, но само да бъдем заедно. 

Когато идваха мои другарки да ме поканят да излезем 
и да се поразходим, той никога не ме спираше. Но когато 
се обръщах да го погледна, виждах сянка в очите му. Тогава 
болка свиваше сърцето ми и аз отказвах на другарките си. 
В следния миг очите му просияваха. Как обичах да гледам 
тези очи, пълни със светлина… Веднъж даваха много хубав 
филм и исках да отида да го гледам. Щяха да ни водят от 
гимназията. Приятелката ми дойде да ме повика да отидем 
заедно. Аз станах и не исках да виждам очите му, защото 
знаех: погледна ли ги, няма да отида на филма. Облякох 
палтото си и когато бях до вратата, обърнах се да му кажа 
„довиждане”, но той гледаше книгата си, само страните му 
бяха станали по-бледи. Тогава се върнах при него и тихичко 
му казах: „Довиждане, Филип!” Той вдигна глава и за моя 
изненада видях в очите му сълзи, които се събираха в 
ъглите на очите му. Той хвана двете ми ръце тъй леко и тъй 
нежно, както никога не съм могла да очаквам, че може да 
съществува такава деликатност, и целуна пръстите ми. От 
очите му капнаха върху ръцете ми две сълзи. 

Приятелката ми извика да бързам, че ще закъснеем. Тя 
ме чакаше на тротоара под прозореца. Тичешком излязох 

от стаята, но небето и земята се бяха слели и аз не знаех 
къде да вървя. Приятелката ми ме запита какво е станало 
с мене. Изглеждала съм необикновено хубава. Нищо не 
Ă отговорих. Докато вървяхме и докато траеше филмът, 
чувствах двете горещи сълзи върху ръцете си. И никога не 
разбрах защо тогава той заплака. 

На първи май следната година отидох с ученичките 
на първомайската разходка. Водиха ме доста далече извън 
града и аз бях много уморена. Местността беше хълмиста, с 
много дървета, под които насядаха на групи ученичките. На 
мен ми се спеше ужасно и аз, като сложих раницата си под 
главата, заспах под един бряст. Когато се събудих, видях се 
у дома. Татко се беше навел над мене, а мама плачеше. Така 
започна боледуването ми… 

Светла дойде до мен и се загледа в далечината. В очите 
Ă отново премина сянка и аз си помислих, че може би е 
по-добре да не разказва за миналото, ако то Ă причинява 
страдание. Но тя въздъхна и продължи: 

– Три дни съм била в безсъзнание, а и когато дойдох 
в съзнание, отначало всичко усещах като насън. Когато 
вече бях по-добре, констатирах, че съм съвсем зле, че бях 
прикована за леглото… Можех да се храня, да гледам, 
да чета, да говоря, но уви, не можех да се движа… И все 
пак тогава не съм изпитвала най-голямото страдание и 
горчивина в живота си, защото през всичкото време на 
деня чаках вратата да се отвори, за да влезе той… Филип. 
Той сядаше до леглото ми и когато нямаше никой в стаята, 
нежно галеше ръцете ми. И въпреки неподвижността си 
аз бях щастлива… Аз го обичах така, че бях готова да дам 
живота си за него… 

– Ти искаше никъде да не отивам – казах му веднъж 
шеговито аз, – ето, твоето желание се изпълни, аз оставам 
само при теб… 

Тогава той се наведе и бързо ме целуна. Майка ми беше в 
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стаята, но не видя това, защото шиеше нещо, навела ниско 
главата си. А на мен ми се стори, че небесата се отвориха и 
чух ангелите да пеят. Така пяха ангелите в душата ми много 
дни… или може би съвсем малко в сравнение с всичките 
други години. Но тогава пееха и аз ги слушах, унесена в 
захлас. 

Баща ми полагаше всички усилия да ми помогне. Повика 
свои колеги, води ме в чужбина – но всичко беше напразно. 
Изминаха се шест месеца без каквото и да е подобрение. 
Филип бе все така нежен и ласкав. От работа се връщаше 
веднага у дома. Майка и татко разбраха за нашата обич, но 
виждайки какво значи тя за мене, не искаха да ме лишат 
от едничката моя радост в живота. Но продължителното 
лежане в леглото оказа своето влияние. Аз станах нервна и 
копнежът ми да изляза ставаше болезнен. 

На другата година през лятото Филип си отиде на 
село, за да прекара там отпуската си, и когато се завърна, 
не дойде у нас на квартира. Аз не го запитах защо – знаех! 
Знаех го, така както преди знаех, че ме обича. Когато сега 
ръцете му милваха моите, те бяха празни и аз издърпвах 
своите… Милувката му ми причиняваше мъка. Когато 
стоеше в стаята, аз чувствах неговата разсеяност и му 
предлагах да си отиде… Но когато той излизаше, аз горчиво 
плачех. Тогава напълно почувствах заболяването си. Няма 
да ти кажа колко много страдах, защото ти знаеш какво 
значи страдание. Но при всичкото познато на теб страдане 
прибави и това – да не можеш да станеш от леглото, да не 
можеш да излезеш на двора и да видиш Слънцето, за което 
жадуваш, да не можеш да разсееш мъката си из гората на 
някоя планина или да застанеш на някой връх и да гледаш 
безкрайните хоризонти, разкрили се пред теб! 

Никога не бяхме говорили с Филип за нашата обич, 
затова нямаше какво да изисквам от него. Освен това аз бях 
неизлечимо болна… Той беше млад… аз нямах право да го 

вържа при себе си и да го направя болничен брат… Това го 
съзнавах много добре, но това осъзнаване ме разкъсваше на 
части. 

– Защо се разболях? – питах се хиляди пъти аз. – Защо, 
когато бях толкова млада и имаше в мене толкова много 
живот? Блъсках се като птица в кафез с окървавени крила, 
уморена до болка… Хиляди пъти призовавах смъртта, 
виждайки я като освободителка и като добра моя черна 
сестра, за да ме изведе в друг свят, където нямаше толкова 
много да страдам… 

Думите понякога твърде малко могат да опишат извест-
ни наши състояния, страдания, преживявания. Как во могат 
да ти кажат думите „страдах до смърт” или други подобни? 
Нищо! Какво би разбрала, ако ти кажех, че изгарях от 
копнеж по гората, по планината, по пенливите потоци и 
ведрите небеса? Какво би разбрала, ако ти кажех, че всичко 
в мен се разкъсваше частица по частица и аз хапех пръстите 
си, докато по тях потичаше кръв? И всред големите стра-
дания видях Учителя! Видях Го насън… И оттогава аз 
престанах да живея на Земята, защото живеех в царството 
на моите сънища. Отначало мислех, че в тези сънища няма 
нищо реално, но въпреки това аз се радвах на благотворното 
влияние, което ми оказваха. 

За първи път видях Учителя след един от най-мъчи-
телните дни в живота ми… Сълзите ми се стичаха по бузите 
и ридания разкъсваха гърдите ми. Така, уморена от мъка 
и скръб, съм заспала. Виждах се, че вървя из една страшно 
стръмна пътека. Под мене пропаст, над мене – планина 
със стръмни урви и песъчливи сипеи, по които тук-там 
имаше ниски храсти. Стигнах до едно място, отдето по-
ве че не можех да се изкачвам. Надолу под мене беше 
пропастта – бе немислимо да се върна назад. Помъчих се да 
се изкача още нагоре и се хванах с лявата си ръка за един 
полуизсъхнал храст. Поисках да се хвана и с дясната за друг, 
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но последният остана в ръцете ми, изтръгнат от корен. 
Останах така, държаща се само с едната ръка, съзнаваща, че 
ако не мога да се хвана и с другата, ще падна в пропастта. 
Тогава извиках с всичката горест на душата си: „О, Господи, 
няма ли кой да ми подаде ръка, за да се хвана о нея?” В 
същата минута видях бяла фигура, вървяща по ронливия 
сипей. Когато се приближи до мене, тя ми подаде ръката 
си и аз, хванала се за нея, тръгнах, както по-рано. После, не 
зная как, картината се промени. Намерих се в огромен парк 
с много красиви цветя. Всичко бе така красиво, че гледах 
прехласната. Този, който ми бе подал ръка, Го нямаше, 
но имаше други –  много жени и мъже, които ме гледаха 
усмихнати, приветливи, като да ми бяха близки, познати. 

– Най-после и ти дойде – каза ми една от тях. – Учителя 
призовава всички Свои ученици на своето време – и тя се 
усмихна с хубава широка усмивка. После тази жена много 
пъти я виждах в сънищата си, а преди да дойдем тук, когато 
ходих при Учителя, тя първа ме посрещна и пак с кротка 
усмивка ми рече: 

– Почакай, сестричке, да се обадя на Учителя, че си 
дошла. 

Аз само Ă се усмихнах, но тя не разбра защо. 
Няколко нощи след първия сън сънувах пак Учителя. 

Този път Той влезе в стаята при мен. Като Го видях, заплаках 
горко и през сълзи Му заговорих: 

– Вие ми помогнахте онзи ден, подадохте ми ръка 
на стръмната планина, не бихте ли искали и сега да ми 
помогнете. Страшно е да е прикован човек на леглото… А 
Вие виждате, че съм толкова млада и искам да живея… 

Той се спря всред стаята и ме гледа дълго. После каза: 
– Когато един човек има да плаща, какво трябва да 

прави? 
– Да си плати дълга – отговорих аз. 
Той замълча, после отново заговори: 

– Когато един ученик влезе в едно училище, той ли 
определя програмата, или само трябва да я изпълнява? 

– Разбира се, че трябва да изпълнява програмата. 
– Земята е такова училище – рече Той. 
Гледаше ме много хубаво и от Него се излъчваше мир, 

който изпълваше душата ми. Искаше ми се да стои повече 
при мене, затова, когато си тръгна, Го помолих да остане 
още. 

– Какво предпочиташ – запита ме Той, – да си платиш 
дълговете и да бъдеш онова, което си била, или да направиш 
нови дългове? 

– Искам да ги изплатя, но моля Ви, помогнете ми. 
– Когато кредиторът вижда, че длъжникът му има 

желание да си изплати дълга, той зачертава нулите и остава 
само единицата да плати. 

Тогава станах от леглото, коленичих пред Него и Му 
благодарих… Бях щастлива, че можех да стана и да вървя, 
макар и насън…

След няколко дни дойде у нас една жена, която бях 
видяла насън в онази голяма градина. Донесе ни огромна 
купа бонбони от леля Анна, с която били приятелки. 

– Радвам се, че дойдохте – казах Ă аз, – защото преди 
известно време ви видях насън в чудна градина. 

– Възможно е – усмихна се тя. – Понякога душите на 
хората се срещат, преди те да се срещнат с физическите си 
тела. 

Отговорът Ă ми хареса много и аз разговарях дълго с 
нея. На другия ден тя пак дойде и ми донесе няколко книги. 
Когато отворих едната, видях снимка, която ме накара да се 
вгледам в нея смаяна. Обърнах се към жената и запитах на 
кого е снимката. 

– На Учителя – отвърна тя. 
– Но Той е същият! – възкликнах аз. 
– Кой? – запита тя. 
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– Този, когото виждам насън. 
– Блажена си – усмихна ми се жената. 
Вечерта отново сънувах Учителя – вече знаех, че е 

Учителя. Каза ми: „Когато на ученика му дадат помагала, 
той трябва да започне да учи…” 

Дълго време след това не Го виждах и не Го сънувах, 
но въпреки това сънищата ми бяха чудни. При мен идваше 
същество, което не виждах и не чувах. Вече съм ти говорила, 
Мария, за него. Той ме водеше из прекрасни местности. 
Показваше ми различни континенти, морета, планини, 
океани, назовавайки ги с имената им. Разкриваше ми наука, 
която аз съм знаела, но съм забравила. 

– А девойката, за която ми каза, че идвала при тебе? – 
запитах аз Светла. 

– Тя дойде много по-късно, след като се бях молила 
години наред да ми се позволи отново да помагам, както 
съм помагала някога, когато съм била в нейната група, 
когато съм учила в една много древна школа. Там съм 
придобила много знания. Но знанията са ме възгордели, а 
възгордяването е падение. Разбира се, за възгордяването са 
ми помогнали тъмните същества със своите ласкателства. 

Така неусетно съм се намерила далече от Първопричината, 
от Бога, защото съм употребявала знанията си за лични, 
користни цели. Така например със силите, които съм 
притежавала, съм привлякла Филип, в когото съм била 
влюбена до полуда. Тогава съм била в мъжка форма, а той 
– девойка. Приспала съм в някакъв дълъг сън този, когото 
той тогава, като девойка, е обичал, за да мога свободно да 
я притежавам. Но да знаеш колко скъпо, с колко много 
страдания съм платила после всичко това. Тези страдания 
са ме смирили и аз отново съм тръгнала по стръмната 
пътека нагоре. 

– Но защо е било всичко така? – запитах Светла. 
– Защото стремежът ми към придобиване на знания е 

бил много голям, но моралните ми устои са били слаби. 
За основа е трябвало да имам Любов към Бога. Тогава идва 
смирението, защото само чрез тази Любов разбираме, че 
всичко произтича от Бога и че без Него ние сме нищо. Но 
всичко това ми се разкриваше през дългите дни и нощи на 
боледуването ми, трошица по трошица… Но да ти доразкажа 
за Филип. Тогава… той продължаваше да идва, макар и 
рядко. Той бе забелязал промяната в мене и виждаше, че 
по-лесно понасям болестта си. Веднъж ме заговори и аз 
знаех какво ще ми каже. Болка сви сърцето ми, но образът 
на Учителя изпъкна в съзнанието ми и аз направих усилие 
да се усмихна и да му кажа, че той е освободен, че моята 
обич никога няма да го ограничи… 

Той мълчаливо дълго гали косите ми. Виждах, че му бе 
трудно да говори. После целуна ръката ми, рече: 

– Аз искам да бъда честен човек. 
– Но ти нищо не си ми казвал, нито пък си ми обещавал 

нещо. 
– Вярно, с устните си аз никога нищо не ти казах, но 

ти много ясно чуваше сърцето ми, което ти говореше 
непрекъснато и ти обещаваше всичко… 

– Ти не си виновен, виновна е болестта. 
– Аз съм Ă казал всичко за тебе – тихо промълви той. 
Знаеш ли, Мария, какво значи тази мъничка дума Ă. Тя 

прободе сърцето ми, въпреки че знаех за съществуването 
Ă, и от това пробождане от сърцето ми почнаха да капят 
топли капки кръв. Но аз се усмихнах и с гърло, което бе 
задавено от сълзи, запитах: 

– А тя? 
– Тя каза, че ще те обича тъй, както те обичам и аз. 
Тогава разбрах, че тя е повече от мен и заслужаваше да 

бъде обичана от Филип. 
– Искам да я видя – промълвих аз. 
– Тя е отвън, на пътя… Искаше също да те види, но аз 

исках по-напред да поговоря с теб. 
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– Иди, иди я доведи! 
Когато той излезе, прехапах устните си до кръв и сълзи 

бликнаха от очите ми. През тези няколко минути ми минаха 
като светкавици най-различни мисли: да ги върна, да си 
отидат, когато поискат да влязат, да изпратя майка ми да им 
каже никога да не идват, че не мога да понеса всичко това… 
В същите тези мигове в съзнанието ми премина образът на 
Учителя… Като през сън чух собствените си думи: „Искам 
да изплатя дълга си докрай… до стотинка. Да изплатя това, 
което съм направила някога…” 

Оттогава тръгнах по нов, стръмен път, който накрая се 
превърна в красота, мир и просветление. Но тогава страдах, 
много страдах. И никак не зная какво би станало с мене, 
ако не бяха книгите на Учителя, които четях страница по 
страница, ред по ред, дума по дума, за да приема съдържащата 
се в тях сила. 

Една основна мисъл беше врязана в съзнанието ми, 
мисъл, която Учителя казваше неведнъж в беседите си: 
„Само приложеното знание е знание.” Тогава започнах да се 
опитвам да прилагам това, което Учителя казва в беседите 
си, да изпълнявам задачите, дадени в лекциите: вглъбяване, 
концентрация, свързване чрез мисълта със Светлите 
същества, с всички добри хора. Но най-вече да мисля за 
Бога и да се стремя да Го обикна във всички и във всичко. 

Най-напред Го обикнах във врабчетата. Те бяха моите 
любими приятели. Баща ми им тури една дъска високо, 
недалече от прозореца ми, на която котките не можеха 
да се качват. Мама всяка сутрин им насипваше голям куп 
трохи. Учудвах се, че тя едва бе влязла в стаята при мен, и 
те вече пристигаха на дъската. Също останах изненадана, че 
те никак не бяха егоисти, а винаги с чуруликане извикваха 
и други врабци. 

Приучих се да приемам Бога, както казва Учителя, чрез 
всичко. Затова през лятото с часове гледах и се радвах на 

цветята пред прозореца в градината. Исках да приемам 
Бога чрез водата, която пия, чрез храната, чрез въздуха, 
който дишам, чрез светлината, която безумно обичам, чрез 
красотата на най-нежните багри на небето в предутринните 
часове, които предхождат идването на Слънцето. Когато 
имах случай да видя в ранна утрин Слънцето, душата ми 
литваше към него и молех Белите братя, обитателите му, да 
изпратят на мен, малката, един свой лъч. 

Но да продължа за тогава, когато Филип излезе. Когато 
след малко влязоха двамата, аз не исках да плача, и въпреки 
това плаках. Плака и тя – Лили. Тогава отново видях, че тя 
е повече от мене. Беше по-добра, иначе не би плакала. 

След като видях Лили, пожелах да изпълня поръката 
на Учителя – да видя нещо добро у нея и да я обикна. А 
тя имаше много добри качества. Но тогава видях колко е 
лесно и все пак колко е трудно да обичаш… Много е лесно да 
обичаш, когато ти дават, но безкрайно трудно е да обичаш, 
когато мислиш, че ти вземат… 

Дните минаваха и аз исках да виждам Лили – и съще-
временно не го исках. Исках да идва Филип – и не исках да 
го видя! Радвах се, че това момиче е тихо, кротко, добро, и 
същевременно страшно се дразнех, че е такова. Защото ми 
се струваше, че неговата добрина ми го отне. Че именно 
тихата, кротка усмивка на Лили го приласка, че благите Ă, 
изпълнени с доброта очи ми го взеха… Тогава видях колко 
е сложен човек, как се преплитат в него най-различни 
чувства. Като че ли в човека има не едно, а много същества, 
които имат различни мисли и желания. 

Всяка вечер се молех: „Вдъхни ми, о Боже, обич в 
сърцето към нея. Искам да я обичам, научи ме да обичам.” 
И наистина я обикнах. Обикнах я, както обичах родните си 
сестри, даже повече. Защото в тази обич се преля и обичта 
ми към него… След време Лили ми стана най-вярната, най-
преданата приятелка, и тя най-много дни и часове е стояла 
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при леглото ми. После ми откриха минали съществувания 
с нея… 

Светла замлъкна, а в моята душа се набра някаква 
безпределна мъка и аз заплаках. Светла си бе сложила 
пръста на раната ми и оттам закапаха топли капки кръв. 

– Плачи – каза ми тихо Светла, – сълзите са полезни 
в някои случаи. Те са като вода, която изнася със себе 
си утайките от душата. След тях настава тихо и светло 
настроение. 

За какво плачех? Плачех, защото горчива скръб се бе 
насъбрала в душата ми. Плачех заради трудния път, който 
имаше да мина. Плачех, защото все пак там, дълбоко в 
душата си, не можех да се откажа от Михаил, както Светла 
се е отказала от Филип. 

– Не е въпрос за отказване – заговори ми неочаквано 
Светла, което ме учуди, – ти няма защо да се отказваш от 
твоя Миша, а само да го обичаш. 

Погледнах я през сълзи и ми стана леко. 
– Разбира се – продължи тя, и като се доближи до мене, 

погали ми косите като на дете, – ние изобщо твърде малко 
разбираме нещата и Любовта. Любовта и притежанието 
са две различни неща. Любовта сама по себе си е музика, 
светлина, благоухание. Тя носи радост, Слънце, красота. 
Но когато дойде чувството за притежание, тогава идват 
страданията. И може би, както казва Учителя, когато 
хората се обикнат, тогава противоречията и страданията 
ще изчезнат. Ние едва сме започнали да се обичаме. Ние 
най-често живеем в света на желанията, но твърде малко – 
в света на обичта. Истинската обич е извън притежанието, 
извън желанията. Това е много трудно да се разбере, но 
когато човек го разбере, и най-вече когато го изживее, 
тогава той разбира красотата на живота. Защото аз и сега 
обичам Филип и тази обич блести като красива звезда 
в душата ми ден и нощ. Но в нея няма никакво желание, 

никакво чувство за притежание. Има само една постоянна 
мисъл като молитва: да бъде той радостен, да бъде добър и 
да преуспява в живота… 

– Ти си много чувствителна и много съвършена, Светле 
– казах Ă аз, – но аз не съм. Аз съм твърде много човек. 

– Всички сме човеци в известен смисъл, но и всички 
носим искрица от Божественото в нас, което е съвършено 
и което може да ни посочи пътя към съвършеното. Но 
знай, по-важно от съвършеното е да изпълним и като 
несъвършени волята на Бога. 

– А каква е тя? – извиках аз – Ако я зная, бих я 
изпълнила. 

– Да се обичаме помежду си. Нали за тази обич Учителя 
постоянно говори? 

– Да, Светла, аз трябва да се науча да обичам. Ще почна 
тъй, както ти си почнала. Аз наистина твърде много искам 
от Бога, а почти нищо не съм приложила. Но искам да те 
попитам, как ти отгатваш хода на мислите ми? 

– Значи това ти прави впечатление? 
– Да, и то много силно. Понякога ми се струва, че ти си 

самото съвършенство. 
Светла се засмя с глас. 
– Това никак не е самото съвършенство, а само способност 

да усещаш другия като себе си. 
– А аз защо не мога? 
– Някога си могла, но си го забравила. Ако човек се 

научи да се вслушва в другите, както в себе си, той ще усеща 
тяхното вътрешно състояние, както и себе си усеща. 

* * * 

Седнала на пейката в градината всред цветята, белех 
картофи и си мислех за Михаил. Колкото и да исках да 
надрасна личните си чувства, без да искам мисълта ми се 
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съсредоточаваше все около него… и Виолета, които бяха 
излезли сутринта един след друг и вероятно бяха отишли 
на разходка високо в планината. Макар да си повтарях, че 
навярно всичко това е резултат на мои постъпки в минали 
животи, ме болеше. „А може би в изтърпяването на тази 
болка да е израстването?” – мислех си аз. „Ако е така, тогава 
ще търпя! Нали и Учителя ми каза да търпя?!” 

В същия момент някой се хвърли откъм гърба ми и 
обви ръцете си около шията ми. Хванах ръцете, а Евгения 
скачаше, преливаща от детинска радост зад мен. 

– Изненада ли се? – чух да ме пита Светла. 
– Страшно много! – отвърнах аз и приласках Нуси до 

себе си. 
Тя ме гледаше с искрящи очи. 
– А чу ли, като се приближавахме? – попита пак Светла. 
– Никак! 
– Да знаеш как едвам се сдържахме да не извикаме 

и как съвършено тихо, с върховете на пръстите си, сме 
пристъпяли! 

Юлия донесе още картофи, защото тези, които ми бе 
дала, Ă се струваха малко. Нали двамата работници щели 
да се върнат гладни като вълци. Отнасяше се за Кирил и за 
Стефан. 

– Къде са те? – запита Евгения. 
– Питай чичо си Слави къде ги е пратил на работа – каза 

Юлия. 
Нуси се втурна да го пита, Юлия отиде в кухнята, а 

Светла, като остави покупките, които бе направила с Нуси 
в селото, седна на пейката до мен. Казах Ă, че се е получило 
препоръчано писмо за нея от София. 

Светла отиде да го вземе от масата в тяхната стая, гдето 
го бях оставила, а аз дообелих картофите, занесох ги в 
кухнята и се върнах на пейката, гдето Светла бе разтворила 
плика и бе извадила изписаните листи. 

– С тази сестра, Надя, водим много интересна корес-
понденция – заговори Светла. – Аз я питам за неща, които 
ме интересуват, а тя ми отговаря с мисли от Учителя, които 
Той е изказвал в някоя школна лекция, или прави извадки 
от Негови по-раншни беседи. Това писмо е такъв отговор 
на въпроса ми какво знае тя относно шестата раса, за която 
веднъж леля Ани ми бе загатнала в едно свое писмо. Искаш 
ли да ти го прочета? 

– Разбира се, но най-напред ми обясни за каква шеста раса 
се отнася въпросът. Веднъж, като седях на една от пейките 
под лещаците в двора при салона, в който Учителя изнася 
лекциите и беседите си, чух две жени да се разговарят и да 
споменават шестата раса, но не ми беше удобно да запитам. 

– Зная само, че Учителя е казвал, че след нас – петата 
раса, ще дойде шестата раса, но не отведнъж, а постепенно. 
Че в разните народи вече се явяват наченките на новата 
раса. А сега, като прочетем това, което Надя е изпратила, ще 
видим какво Учителя е казвал по този въпрос по-подробно. 

Светла намери първата страница и зачете: 

Шестата раса приготовлява условия за побрати-
мяване. Сега се образуват типове на шестата раса. 
Турят се основите   й.

– Нали разбираш – повдигна Светла очите си от листа, 
– това са изказани мисли от Учителя. 

Кимнах Ă с глава, че разбирам, и тя продължи: 

Всички сегашни мистични братства са центрове 
на шестата раса. Главното ядро на шестата раса се 
състои от Бели братя, които ще дойдат отгоре. Разбира 
се, ще има и от сегашните хора, които са по-готови. 
Тогава ще се говори за братство и Любов. У хората на 
шестата раса няма да има национализъм, шовинизъм, а 
дух на Братство. 

Разликата между петата и шестата раса се състои 



376 377

от това, че петата раса се мъчи да възстанови ред и 
порядък в света чрез пушки и топове, чрез насилие, а 
шестата раса ще възстанови реда чрез Любовта. 

Мекотата на сърцето е един от признаците на 
хората от шестата раса. Между хората от шестата 
раса справедливостта ще разрешава въпросите. Всички 
хора от шестата раса ще образуват едно семейство. Те 
няма да работят много. В който град влезеш, ще бъдеш 
член на този град. Ще работиш два часа. Дрехи, всичко 
ще имаш на разположение. 

Сега човек е половин животно, половин човек.

 – Да – въздъхнах аз, – това е съвсем вярно. А кога ще се 
въдвори тази чудна раса? 

– Може би ще получим отговор на този въпрос – 
погледна ме Светла и зачете: 

В шестата раса няма да има кражби, няма да 
има затвори. Ще излезеш и вратата ти няма да бъде 
заключена. 

Въздухът, светлината – продаваш ли ги? Всички ги 
имат на разположение. В бъдеще така ще бъде с хляба. 

Шестата раса ще се въдвори, но това ще вземе време. 
В епохата на шестата раса ще се издигне нов 

континент от дъното на Великия океан3. Дето се явяват 
тук-там островчета по Великия океан, те ще бъдат 
върховете на планините на бъдещия континент. 

Сега в бялата раса се приготовляват формите на 
шестата раса. Шестата раса ще има красиви, правилни 
форми. Шестата раса ще има дълго съществуване. 
Напредналите човеци ще имат условия да минат в 
шестата раса. Там ще има по-добри условия за растеж.

 Друг път ще ти пратя още от това, което Учителя е 
говорил за шестата раса. А сега приеми моя сестрински 
поздрав.” 

– Жалко, че така бързо свърши – въздъхнах аз. – Всичко, 
което чете, ми звучи като приказка. Светла, ти сигурно ще 
минеш в шестата раса и ще живееш в тази приказка. 

– Всички трябва да минем в шестата раса, Мария. 
– Като слушах всичко това, почувствах се малка, жалка, 

дребнава с моята егоистична любов. Разбирам, че е глупаво 
да страдам поради моята човешка ревност, но… 

– Всичко е на своето място, Мария. В надмогването на 
личното у нас е нашето израстване. 

Нуси дотърча да каже, че батковците идват. Станахме 
със Светла да ги посрещнем. 

Колко добре разбирам всичко, което Светла ми чете 
и говори. И не само разбирам – има мигове, дори часове, 
когато го живея, но не мога да го задържа за дълго. 

* * * 

Живея в два свята. Единият е светът на моята душа, 
която се стреми към духовни постижения, към влизане с 
мисълта, макар и в най-слаба степен, във връзка със Светлите 
същества – както препоръчва Учителя. 

Когато в деня на пристигането на Михаил с гостите 
прочетох от Учителя, че който иска да се освободи от 
кармата, трябва да обича всички, в момента мислех само за 
Михаил, защото наистина в този момент ми беше трудно 
да го обичам. Затова мислех, че съм изпълнила поръката 
на Учителя: да го обичам такъв, какъвто е. А когато пак 
прочетох същото, разбрах, че трябва да обичам всички… 
всички. 

Когато разговарям със Светла или когато чета Словата 
на Учителя и мисля за Него, аз живея в света на моята душа 
и съм готова на всичко. Но много бързо излизам от този 
свят и слизам в света на моето сърце, което не престава да 
страда. Значи егоизмът се гнезди в сърцето, иначе то не би 
страдало. 
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Тази сутрин се събудих много рано. Веднага станах и 
погледнах през прозореца. Останах смаяна от красотата, 
която се разкриваше на изток пред мен. Слънцето, макар 
още невидимо, изпращаше своите лъчи, които обагряха 
небето с разноцветни тонове, преливащи се в чудна 
хармония. И докато очите ми се радваха на утринната 
красота, съвсем несъзнателно извих главата си и погледнах 
надолу в двора. Трепнах, като видях Виолета да отива 
към вратите на чифлика. Миг след това сърцето ми спря 
да бие и притаих дъх. Аз самата се притаих до завесата на 
прозореца. Чух Михаил да излиза от библиотеката, където 
той остана до късно да чете и затова реши да спи там. Стоях 
онемяла до прозореца и гледах с празна душа, с празно 
сърце, как Михаил мина с раница в ръка през двора и излезе 
от чифлика. 

Кога е изгряло Слънцето? Не видях! Не съм чула кога 
Нуси е влязла в стаята и тихо е сложила стола до мене. Тя 
винаги обича да ме изненадва. Усетих я едва когато тя обви 
ръцете си около шията ми… Никак не зная кой праща това 
дете в най-трудните ми моменти да погалва с нежната си 
обич сърцето ми. 

– Нусенце, сладката ми – прегърнах я аз. 
– Защо плачеш – запита ме тя. 
– Плача ли? Навярно сълзи са бликнали от очите ми, 

като гледах чудната красота на небето, преди да изгрее 
Слънцето. Това е цяло вълшебство. 

– Искам и аз да го видя! 
– Ще те събудя, ако се случи и друг път да е така 

хубав предутринният час. Слънцето, още невидимо, беше 
позлатило краищата на облаците. А батковците събудиха 
ли се? 

– Те даже слязоха. Ще отиват с жетварите. 
В кухнята Стефан и Кирил закусваха гореща юфка, а 

Юлия им слагаше в една торба хляб и сирене за обед. А 

също така в една манерка – разбито кисело мляко, за да ги 
прохлажда. 

Не зная защо ми се стори, че всички малко смутено ме 
посрещнаха и поздравиха. Излязох на двора и изведнъж ми 
дойде наум да полея цветята. Турих пръскалката на маркуча 
и пуснах силна струя вода. 

Може би защото бях сред цветята, може би от 
животворните сили на водата, която като дъжд падаше върху 
тях, отведнъж ми олекна. Празнотата, която като огромна 
тежест гнетеше сърцето ми, я нямаше. И аз, като затворих 
чешмата, отидох усмихната да изпратя Стефан и Кирил, 
които с няколко техни приятели бързаха да настигнат 
големите работници, с които бе отишъл чичо им. Кирил 
не забрави да ме целуне за довиждане, а Стефан, отново ми 
се стори, че ме погледна смутен. Дали тази сутрин той не е 
видял баща си, когато е излизал с Виолета? 

Върнах се в градината и отново започнах да поливам 
цветята. Но кой знае как, маркучът се извъртя и ме обля 
цялата. 

– Завиждам ти на банята – чух Светла да ми казва на 
няколко крачки от мен, гледаща ме усмихната, – но бързо 
се преоблечи, да не настинеш. 

Тя затвори чешмата и тръгна с мен. Докато се преобличах, 
тя ми предложи да излезем двете на разходка нагоре в 
планината. Казах Ă, че не е удобно днес, защото Михаил 
може да помисли, че сме отишли да го следим. Споделих с 
нея, че съм го видяла тази сутрин, когато излизаше… 

– И ние с чичо Слави ги видяхме двамата с Виолета да се 
изкачват нагоре, поседнахме зад един огромен къпинак, на 
една полянка, да си починем, докато отминат. 

–Значи толкова рано излязохте? 
– Още в тъмно. Нали му обещах вчера. Набелязал си е 

хиляда въпроси, които да ми задава. 
– И ти му отговори на хилядата? 
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– Не. Само на хиляда и първия – засмя се Светла. – 
Събудило се е в него необикновено желание да чете, да 
придобива знания, а нямал време. И тази сутрин бързаше да 
се върне, заради жетварите. Но освен работата в чифлика не 
могъл да остави и това, което бил поел… Работата за народа. 
Да го докарали до един край, че тогава… 

Като влязохме в кухнята и казахме на Юлия за 
намерението ни да отидем на разходка, тя изглеждаше 
сърдита и каза най-напред да си изядем юфката и после да 
отиваме, гдето искаме. 

Приближих се до нея и премятайки ръката си през 
рамото Ă, я запитах за какво Ă е криво. 

– Че какво ли е право тука, че и на мен да ми е право? 
Ама то не се отнася до тебе, Мина – заключи тя. 

– Е, слава Богу, че не се отнася до мене – погалих я по 
бузата. 

Наистина предложението на Светла беше много 
добро. Като излизахме, видях Караминева да минава през 
градината, но ние продължихме със Светла да се изкачваме 
през ливадата нагоре. Юлия щеше да има грижата за 
Евгения, докато се върнем. 

– Ще те заведа на едно място – заговори ми Светла, 
– гдето съм ходила веднъж сама. Не е много високо, но е 
далече от пътеките, гдето минават хора. Затова навярно 
видях там много интересни същества. 

Спрях се и погледнах Светла с поглед, който изразяваше 
въпрос как ги е видяла, и същевременно радост, че ги е 
видяла. 

– Много за кратко ми се изявиха – отговори тя на въпроса 
ми, но разбрах, че те имат грижата тук за растителността. 

Вървях след Светла и си мислех, че ние, хората, не 
мислим, че доматите и краставиците идват така, от само 
себе си в нашите градини, а за всичко, което става в 
природата, си мислим, че става ей така, от само себе си. А 
ето, за всичко има кой да се грижи. 

Полянката, всред която ме заведе Светла, беше всред 
млада букова горичка. 

– Колко е приятно тук! – казах аз, като оглеждах 
поляната. 

– Приятността се дължи на невидимите градинари и 
планинари… и само тук можем да прочетем това, което 
нося. Но най-напред да си отдъхнем. 

След като полежахме на напечената от Слънцето 
трева, Светла отвори чантата си и извади изписани листи. 
Предния ден тя пак беше получила препоръчано писмо, но 
този път от стенографа на Учителя, брат Боян, когото аз 
съм виждала на масата заедно с другите три стенографки. 
Те записват всичко, което Учителя говори. 

Как на мен не ми дойде на ума да взема адреса на моята 
майка от Изгрева и да дам моя на нея – до тук!? 

– Помниш ли, Мария – заговори Светла, – че ти ме 
питаше за Белите братя, за Бялото Братство, но тъй като и 
аз много не зная за тях, веднага писах на добрия брат Боян, 
като го помолих да ми отговори, колкото се може по-бързо 
на зададените ми въпроси. И той светкавично изпълни 
молбата ми. 

Аз се облегнах на младото буково дръвче, което ни 
правеше шарена сянка, и Светла зачете… 

Всичко, което възвиси душата ми, облагороди и сърцето 
ми. Макар да имам, според Михаил, феноменална памет, 
и мога да запомня цели разговори, помолих Светла да ми 
даде това, което ми прочете, за да го препиша в тетрадката 
си, защото не съм сигурна, че съм го запомнила точно. 

Светла се поразходи сама из горичката, а аз полежах на 
полянката. Като някакво далечно, неосъзнато благоухание 
ме облъхна нещо с необикновена приятност. Може би беше 
присъствието на съществата, които обитаваха и се грижеха 
за горите, за  цветята, за планината, които едва доловимо 
усещах, но за съжаление не виждах. 
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Трябва да призная, че никак не ми се връщаше вкъщи, 
но трябваше да се приберем заради децата. Трябваше да 
помогна на Юлия за вечерята. Нуси същ имаше намерение 
да прави някаква изненада на батковците и ме помоли да 
Ă „помогна”. Светла си бе предложила услугите, но Нуси я 
погледна и поклати с недоверие глава. 

Привечер пристигнаха първите каруци с натоварените 
върху ритлите снопи. Снеха ги там, гдето щеше да дойде 
вършачката, за да ги овършее. Стефан и Кирил бяха много 
уморени. Помолих бай Слави да не ги пуска на другия 
ден с жетварите. Той поклати глава в съгласие. Неговата 
дума е закон за всички в чифлика и всички я изпълняват 
безпрекословно. 

Малката домакиня нареди най-напред братята Ă да се 
изкъпят със слънчева вода, да се преоблекат, и тогава да им 
покаже изненадата. 

През всичкото време се стараех да мисля за Белите 
братя, вместо где е и с кого е Михаил. 

Децата се прибраха рано в спалнята си, защото бяха 
уморени, а и закапа дъжд. Светла остана да превърже ръката 
на баща си, а аз отидох в спалнята, за да препиша мислите 
за Бялото Братство. Михаил още не се е завърнал. Горчиво 
ми е. Колкото и да искам да израсна и да надмогна мъката 
си, трудно ми се отдава. Спомням си това, което Учителя 
ми каза веднъж, че ще го постигна, но не изведнъж, а 
постепенно. Това ме успокоява, защото иначе се съдя, че не 
израствам бързо. А сега да препиша мислите, които добрият 
брат Боян е стенографирал, когато е слушал Учителя да 
говори за Бялото Братство и за Белите братя. Започвам: 

Бялото Братство съществува от незапомнени 
времена. Единственото ръководство в света, това е на 
Всемирното Бяло Братство. Цялата култура, правдата 
в света, се подтиква от мощната сила на това Братство. 

Бялото Братство върви по пътя на Любовта. В 
Бялото Братство учението е неизменно. Учението, в 
което ще влезете, е основано на канара, която не може 
да се разбие. 

Струва си да бъдете ученици на Великото Бяло 
Братство, понеже Учителите на това Братство 
държат всички архиви на Космоса. Те пазят Книгата на 
живота и всички вие трябва да изучавате тази книга.

 – Ах, Боже мой – мисля си аз, – дали и аз ще имам това 
щастие, тази възможност да я изучавам? Кой знае какво 
велико нещо е тази Книга на живота и аз, малката, ще имам 
ли достъп до нея? Щом Учителя казва: „Всички вие трябва 
да я изучавате”, дано и аз да влизам в това число. Но сега да 
продължа преписването. 

Членовете на Бялото Братство знаят законите 
на природата и могат да сгъстяват и разредяват 
материята на своето тяло и да се пренасят, където 
искат.

 „Както Учителя!” – пишейки, помислих аз. Старата 
майка в София ми е разказвала как Учителя е влизал през 
затворени врати в стаята при учениците си. Но, разбира се, 
това за Него нищо не е, щом като е отивал при Светла, а 
и при други Негови ученици, преди те да са Го срещнали 
и видели с физическите си очи. Пак се отклоних, но вече 
само ще преписвам, а после ще размислям. 

Белите братя слизат отгоре и носят Мъдрост 
и знание. Те ще изменят условията на живота и ще 
оправят света. Законът на Любовта е първият закон 
на Всемирното Бяло Братство. Вторият закон е 
Мъдростта, а Мъдростта е Светлина, знание. Третият 
закон е Истината. 

Бялото Братство сега отваря своята Школа и като 
влезете в нея, ще се запознаете с методите, прийомите 
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и законите, които управляват природата. Тогава ще 
имате ясна представа какво нещо е Великата Природа, 
в която живеем. 

Белите Братя всяка година имат събор на едно от най-
високите места на Хималаите. Тогава Бог изявява към 
тях Любовта Си с всичката Своя пълнота, с всичката 
Си енергия за повдигане на религиите, на  науката и 
изкуството. Тя е причина за преуспяване на обществото, 
за подобряването на строя на управлението. Светлите 
и красиви дни в нашия живот се дължат на събора на 
Белите братя. 

Бялото Братство сега преминава към славянството. 
Всичко хубаво в света се е внасяло от Светлите братя, 
които са работили за повдигането на народите. 

Любовта към Бога е начинът за съобщение с Белите 
братя. Размишлявайте всеки ден върху напредналите 
същества. Освен нощните часове, благоприятните часове 
за това са следните: между 11 и 12 ч., между 5 и 6 ч. след 
обяд, между 9 и 10 ч. вечерта. Единствената цел, която 
имам, е да ви помогна да станете достойни членове на 
Всемирното Бяло Братство. За да се удостоите с това 
благо, вие трябва да се молите, да работите усилено 
върху себе си, докато сърцето ви напълно утихне. Утихне 
ли сърцето ви, ще дойде изгревът на вашето Слънце. 
Ще настане светъл ден за вашето небе – без облаци, без 
сенки. Изгрее ли Слънцето на вашия живот, и сърцето 
ви ще трепне, защото ще чуете гласа на Божия Дух, на 
всички ангели, на всички напреднали Братя. И тогава 
вие ще влезете между възвишени, разумни Същества. 
Постигнете ли това, вашата радост ще бъде неописуема.

Имам необикновено голямо желание да вляза във 
връзка с тези големи, възвишен Същества, с тези братя, за 
които Учителя говори. Ще бъда свръхщастлива, ако мога 

да постигна това. Твърде земна, твърде малка е думата 
щастлива, която би могла да изрази това незнайно хубаво 
състояние, в което бих била, ако усетя присъствието на 
Белите братя. 

И сега, докато преписвах това, което Учителя е говорил 
за тях, сърцето ми притихна, болката изчезна, душата ми 
се изпълни със светлина. Цялото ми същество се устремява 
към Великия Източник на живота. 

Наистина, какво всъщност са трудностите, ако, 
преодолявайки ги, бъда удостоена да вляза в тази велика 
Школа на Бялото Братство, която ръководи Учителя? 

Като си помислих това, сърцето ми се изпълни със същата 
необикновено радост, с която се е изпълвало, когато отивах 
на Изгрева и виждах Учителя. Имам странното чувство, че 
съм се приютила в голямото Му сърце и чувствам, че ме 
изпълва нещо безкрайно хубаво, което с думи не мога да 
опиша. Само дано мога да го запазя за по-дълго време. Но и 
за колкото и време да е, пак съм доволна и благодарна. 

Чух, че Михаил се прибра в библиотеката. През 
отворения прозорец идва до мен приятният шум на 
падащите дъждовни капки върху листата на дърветата. 

* * * 

След снощния дъжд днес денят е необикновено хубав. 
Ясен, светъл, слънчев. Когато се събуждах през нощта, а и 
тази сутрина, съзнателно си мислех за Белите братя, затова 
слязох в градината в много добро настроение. Когато край 
мен мина Караминева, не се направих, че не я виждам, 
както се бе случвало друг път, а се обърнах и я поздравих. 

Неотдавна бях изказала пред Юлия съжаление, че нямам 
хубаво копринено платно, за да избродирам на Светла блуза 
с българска бродерия, тъй като тя много хареса рокличката 
на Нуси. И ето, днес Юлия донесе точно такъв хубав бял 
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копринен плат. Не я запитах отде го е взела, защото зная, 
че тя има ключовете на всички сандъци на тавана. 

Като дойде след малко Светла, бях смаяна от това, което 
тя каза на Юлия, като видя плата. 

– Лелче – тя така нарича Юлия, – ти този плат го взе от 
сандъка на Ева, който е до гардероба на тавана. Ей, много 
си послушна! Тази нощ Ева дойде и ми го поднесе насън, 
като ми каза: „Нека Мина ти го избродира.” А ето, днес тя е 
използвала твоите любящи ръце да го измъкне от сандъка 
и да ми го дадеш. 

Юлия гледаше като тресната и цяла пламнала, рече: 
– Ами щом като Мина никога няма да се сети да отвори, 

за да види къде какво има, а все аз трябва да гледам и да 
Ă давам останали кой знае откога платове, за да извезе на 
децата ризки и рокли на Нуси… 

– Тъй, тъй, лелче, то се разбра, че Мина тук е дъщерята, 
а ти си майката, и затова главната грижа за всичко пада 
върху тебе. 

– Много ще ми е драго, ако Юлия приеме да ми е майка 
– казах аз. 

– Юлия! – чу се пронизителният глас на Михаил и 
всички трепнахме. Аз и Светла още държахме плата, когато 
Юлия, подтичваща, отиде до столовата, отдето я викаше 
Михаил. 

Не я попитах после за какво беше я викнал Михаил, а 
и тя не ми каза. Късно след обяд аз бях вече почнала да 
бродирам блузата, когато Кирил и Нуси се втурнаха към нас 
запъхтени. 

Попитах ги какво има, ставайки бързо от стола, защото 
ми се струваше, че нещо важно се е случило, за да тичат 
толкова. 

– Мамо, един автомобил! – викаха и двамата едно-
временно. 

– Та какво има? – погледнах ги учудено аз. – Нима не 

сте виждали автомобил? 
– Но те спряха на пътя до вратата и питат за хората от 

една вила – поясни Кирил. Мислели, че е тука, и дошли… 
– Юлия няма ли я да ги упъти. Никого ли няма? 
– Леля Юлия я няма, а другите отидоха да товарят 

снопи… 
С Нуси и Кирил тръгнахме навън, но те, нямащи 

търпение, тичаха напред. Все пак минаването на автомобил 
край чифлика за тях беше събитие. 

Когато стигнахме мястото, където бе спрял автомобилът, 
до него стояха изправени двама мъже и една млада, много 
красива жена. Господата поздравиха и се извиниха за 
безпокойството и попитаха за вилата на Богдан Димитров, 
адвокат. Казах им, че не познавам хората от вилите и че е 
по-добре да попитат в селото. 

– Нас ни упътиха така… била близко вилата им до 
чифлика – заговори единият господин, – нали така, Попов? 
– обърна се той към другия. 

– Да, споменаваха за чифлика – съгласи се последният. 
– Той искаше по-подробно да ни упъти, но ние мислехме, че 
лесно ще ги намерим, щом стигнем до чифлика. 

– Вилите са надясно от нас, но не съвсем близо… и никак 
не съм имала случай да отивам нататък, затова и никого от 
собствениците не познавам – казах аз. 

– Много съм жадна, госпожице – обърна се младата 
жена към мен, – мога ли да получа малко вода? 

– Разбира се, че може – отвърнах аз и помолих Кирил да 
донесе каната с вода и една чаша. 

– На Виржиния Ă стана малко лошо в колата – обясни 
единият от господата. 

– Тук е много хубаво – каза жената. Очите Ă бяха много 
хубави, но изглеждаха морни и лицето Ă – пребледняло. 

– Да, много е хубаво – потвърдих аз. 
– На такова място бих искала да живея – каза тя и се 
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усмихна на единия от господата. 
– Добре, мила – преметна той ръката си през рамото Ă, 

– ако някога имаме възможност, може да си вземем място 
като Богдан и да си направим една хижица. Тук продават ли 
се места? – обърна се той към мен. 

Казах му, че никак не зная и че в селото биха могли да 
го информират по този въпрос. 

Точно в това време започнаха да идват колите със 
снопите, пожънати в ниските и в равните места. Бай 
Слави ги посрещаше и даваше разпорежданията си за 
разтоварването им. 

Когато поднесох чашата с вода на младата жена, видях, 
че Виолета се върна сама. Видяла автомобила и групата 
пътници, тя пристъпи към Светла и попита кого търсят. 

Слънцето вече залязваше и хвърляше особена електрична 
светлина. И в тази светлина Виолета изглеждаше тъжна, и 
понеже бе отслабнала, бе красива. За първи път ми хареса и 
отново изпитах състрадание към нея. Може би и тя като мене 
имаше своите страдания, но аз никога не бях помисляла за 
тях. Аз все пак бях съпруга на Михаил, децата ме обичаха, 
бях свободна в дома си, а тя бе само „приятелката”, която 
всички, включително и аз, гледахме с недобро око. Колко 
неловко навярно се чувства тук, където бе дошла, защото 
веригите на обичта я бяха обвързали… 

След няколко минути дойде и Михаил. Представих го 
на гостите. 

– А, г-н професоре, познавам ви – каза неочаквано 
младата жена. 

– Да? – попита Михаил с лека усмивка. 
– Да. Бях една година ваша студентка, но после преминах 

в друг факултет… 
– В моя факултет – усмихнато допълни съпругът Ă. 
– Навярно вашият професор е по-добър от мене – засмя 

се Михаил. 

– Аз няма да я скъсам на изпита – пошегува се съпругът 
Ă. После, като се обърна към жена си, запита дали се чувства 
по-добре. 

– Още не съвсем – отвърна му тя. – Ще поседна на тази 
пейка… В колата бензинът страшно ми действа… 

– Госпожата не е ли добре? – запита Михаил. 
– Да, стана Ă малко лошо в колата – поясни съпругът, – а 

и за тези, при които отиваме, един от вашите хора ни каза, 
че ги е нямало… Бихме могли да пренощуваме в селото, но 
дали ще има къде? 

– Мисля, че има някакви ханове – казах аз, – кръчми, но 
никак не зная дали ще са удобни за съпругата ви. 

– Тя е малко в особено състояние – заговори с понижен 
глас съпругът, – затова всички миризми Ă действат много 
зле. 

Михаил се приближи към мен и ме запита дали можем 
да приемем тези хора за една нощ. Отвърнах му, че стаята, 
който съм запазила за Анна и децата, ако случайно дойдат, 
е сега свободна. Михаил любезно покани пътниците да ни 
гостуват и те видимо се зарадваха. Тогава поканих младата 
жена да си отпочине вкъщи. Когато я заведох в стаята, тя 
ме попита дали г-н професорът ми е брат. Отговорих Ă, че 
ми е съпруг. 

– Бях чувала, че професорът има млада съпруга, но не е 
имало случай да ви видя. 

– Аз съм била повече вкъщи… при децата… 
– Е, да. И аз, като се омъжих, отидох в Пловдив при 

съпруга си… и повече съм вкъщи… Но сега той е в отпуска и 
решихме да посетим приятелите му… А ето, че обезпокоихме 
вас… 

– Тук, за живота на чифлика, гостите са едно приятно 
разнообразие. 

– Облажавам ви, че живеете тук. Винаги съм мечтала за 
подобно място. Бих искала да се науча на земеделска работа, 



390 391

но най-вече бих си направила гора от овощни дървета и 
парк с цветя. Много обичам цветята… 

– Сигурно ще имате това, за което мечтаете. 
– Кой знае… Изискват се много средства. 
– Нищо не се знае, понякога нещата се нареждат и без 

много средства. 
– Така ни каза и Стилиян, братовчедът на съпруга ми. 

Той възнамерява да купи място, да построи вила, и ни каза, 
че всякога можем да бъдем през лятото там, при условие да 
му направя градина, парк. 

– Ето, виждате ли – усмихнах се аз, – че съвсем е 
възможно да реализирате мечтата си. А сега вие си починете. 
После ще дойда да ви отведа отново при другите. 

Бързо слязох и отидох в кухнята при Юлия. Тъй като 
бяхме доста хора, трябваше да се приготви повече ядене. 
Помагаха Караминева, Светла, дори и Виолета, която досега 
никога не бе слизала в кухнята. Може да Ă е било неудобно… 

Отначало тя бе непохватна и при всяко свое движение 
поглеждаше към мен. Тогава разбрах колко много се 
стеснява от моето присъствие и затова на няколко пъти я 
погледнах с добър, приятелски поглед. Това явно я успокои, 
а в очите Ă проблясна светъл лъч, когато Ă подадох нещо да 
го сложи на другата маса. 

„Господи – прошепнах аз, – научи ме да обичам всички, 
както Ти ги обичаш!” 

Вечерята мина много добре. Всички бяха в добро 
настроение и Михаил беше внимателен към мене. В 
разговорите, не зная как се случи, аз представих Виолета 
като моя приятелка. Това беше върхът на героизма ми 
тази вечер, за което получих от Светла хубав мил поглед и 
прекрасна усмивка. Може би и Михаил да ме е погледнал 
добре, но аз не го гледах. Изобщо той бе далече от моето 
съзнание и аз не чувствах никаква необходимост да го 
гледам или да разговарям с него. 

* * * 

Днес гостите пратиха едно от момчетата, Иван, да види 
дали хората, при които отиваха, са се завърнали във вилата. 
Като се върна, Иван каза, че жената, която била оставена 
да наглежда кокошките и да полива цветята, съобщила, 
че щели да се върнат на обяд или довечера с влака. Тогава 
се направи предложение да отидем на разходка нагоре в 
планината. Естествено, аз останах, защото трябваше да се 
приготви обядът. Михаил, като излизаше, дойде при мен. 
Чувствах, че искаше да ми каже нещо ласкаво, но аз бях 
сякаш на хиляди километри от него и в душата си му казах: 
„Моля ти се, не се приближавай. Живей, както искаш, 
свободен бъди, аз ще обичам и теб, и нея, но стой далече 
от мен!” 

Той може би почувства това и като погледна какво има 
в една тенджера, излезе мрачен от кухнята. 

„О, Господи – казах си аз, – все още не мога да бъда 
такава, каквато Ти искаш, но вярвай ми, не мога повече, 
нямам сили… Това, което правя, е свръх силите ми. Занапред 
може би ще мога повече… Ще мога ли да се усмихвам и да 
говоря и да ги обичам повече…” 

Никак не знаех, че братът на Михаил не е отишъл заедно 
с всички, затова много се изненадах, когато го видях да 
влиза в кухнята. 

– А, ти не си отишъл на разходка! – казах му аз, макар че 
виждах, че не е отишъл. 

– Да, много е голяма компанията, а и аз толкова много 
ходих напоследък, че чувствам малко необходимост да 
остана вкъщи. Ето, и ти не си отишла. 

– Да, защото имам работа… Нали трябва да се приготви 
яденето. 

Той ме погледна с благ бащински поглед. Очите му 
говореха повече от устните му, а те казваха, че разбират 
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много добре защо не съм отишла с другите… И вярно, аз 
не исках да отида, и причната, която ме спираше, не беше 
приготвянето на обяда. 

– Мишо още не се е излекувал – заговори ми той направо, 
– но Светлето каза, че навярно скоро ще бъде излекуван 
съвсем. 

Погледнах го учудено. Той се усмихна и тогава видях 
колко много Светла прилича на него в усмивката си. 

– Аз бях при Учителя – промени той неочаквано темата. 
– Съжалявам, че не съм по-млад, за да проуча и да следвам 
Неговото Учение… Но все пак Той е един рядък философ, 
и то философ практик, когото малцина разбират. От това, 
което слушах, и от това, което имах случай да разговарям с 
Него, разбрах, че ако хората десет на сто изпълняваха онова, 
което Той казва, наистина би станала коренна промяна тук, 
на Земята, а не на Небето, защото Той дава практически 
правила за живота на Земята. 

– Радвам се, че ти харесва Учението на Учителя – казах аз. 
– Харесва е твърде слаба дума. Преди, когато слушах да 

говорят за Него, дори когато тази жена, пратена от Анна, 
идваше при Светла да Ă донесе книги, не се събуди в мен 
интерес и все си мислех, че този човек, Учителя, се занимава 
с някаква метафизика, с нещо отвлечено, нереално, което 
има повече общо с отвъдния мир, отколкото с този тук, на 
Земята. Но оздравяването на Светла, за което аз като лекар 
знаех, че е невъзможно, пък и мои колеги от чужбина бяха 
потвърдили същото, събуди у мене интерес към Него. Той 
отдавна е казвал на Анна, че Светла ще оздравее. Беше Ă 
препоръчал за лечение толкова прости неща, че аз като 
лекар само се усмихвах. Но ето, че тези съвсем прости 
методи съдържаха нещо, което привдигна детето. Оттогава 
чета лекциите Му. 

Една дългогодишна ученичка на Учителя ми каза, че 
всичко, което Той говори, е изпълнено със сила. И тази 

сила е, която помага и облекчава. А освен това аз четох една 
лекция на Учителя, в която Той казва, че може да отиде 
при болния през нощта, когато той спи, и да го лекува. 

Светлито ми е казвала, че Учителя идва при нея насън. 
Навярно тогава Ă е помагал. Изглежда, че Учителя има 
сили, които ние не познаваме. Впрочем аз вече схващам, че 
Той разполага с неимоверни сили, но Светлито реално ги е 
опитала. Затова Ă обещах да я заведа на Изгрева, а също и 
да дойдем при тебе, щом като тя може свободно да върви. 
Чудно е, че тя толкова често те сънуваше. 

– Аз също я сънувах. 
– Странно! Пак повтарям: не съм млад, за да започна 

отначало, да проуча основно всичко, което Учителя говори 
в своите беседи и лекции,  но разговорът, който водих с 
Него, беше най-интересният в живота ми. Съжалявам, че 
дойдоха някакви чужденци, журналисти, които искаха 
среща с Учителя, и аз трябваше да си тръгна. Но сега, като 
се връщаме, вярвам, че ще имам повече възможност да 
разговарям с Него. 

– Те са вече на Рила – казах аз. 
– На Рила ли? 
– Да, обикновено през лятото отиват там и Школата 

продължава на 2400 м височина, при Седемте рилски езера. 
Анна ми писа, че всички са тръгнали. 

– Добре – отвърна той, като се замисли. – Ако Светла 
се чувства достатъчно добре, може да направим с нея 
една екскурзия до Езерата. Практическата философия на 
Учителя много ме заинтересува. Някога върху нея може 
би ще се създадат школи, за да бъде разучена основно и да 
бъде преподавана като наука за живота. Но това навярно 
ще направят идните поколения, защото планината се 
вижда колко е висока само отдалече. Малцина сега могат 
да разберат една такава наука, която се дава без внушение, 
без давление, а така – свободно. И тъкмо затова на мен ми 
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се струва, че тя протича покрай ушите на мнозина, минава 
покрай очите им, но малцина ги отварят, за да я възприемат 
и да заживеят според нея. Защото тази наука може да се 
научи само като се живее. Аз мисля да проуча някои методи 
на Учителя върху медицината, които Той препоръчва, и да 
ги приложа на практика. 

– Ах, Боже мой – въздъхнах аз, – вие със Светла сте 
щастливи, всичко така добре разбирате, искате да проучите, 
да приложите… А аз в присъствието на Учителя чувствам 
само някакъв прекрасен мир, в който потъвам. Спокойствие 
изпълва душата ми и благоухание – сърцето ми. Но най-
вече в мен настава мир… 

– Защото от това имаш най-много нужда. 
Наведох глава и отново въздъхнах. Симеон замълча, но 

след малко отново заговори: 
– Като гледам всичката тази работа с Мишо, почвам да 

вярвам, че наистина е правдиво обяснението, което е дал 
Учителя… 

– Какво обяснение? 
– Че тези неща са ехо на някакво далечно минало. 
– На кого е казал това? 
– Нали Светлито говори с Него и между другото е 

споменала и за тебе. Тогава Ă е казал това. 
– И на мене сърцето ми каза веднъж… Наистина обяс-

нението може да е вярно, но какво може да ме ползва то? 
А в себе си помислих: „Раната еднакво боли, независимо 

какво е обяснението.” 
– Все пак, когато правилно се постави един въпрос – 

продължи Симеон, – той може по-лесно да се разреши. 
– И как? 
– Ако това е някакъв дълг от миналото, както казва 

Светлито, щом се изплати, или пък някой друг го плати, 
длъжникът вече е свободен. Вие тримата, казва Светлито, 
сте имали отношения и някога много отдавна… И този, 

който разреши правилно въпроса, става свободен. 
Усмихнах се, макар да ми беше много мъчно. 
– Ти се усмихваш така, защото мислиш, че съм станал 

окултист, нали? 
– Само се радвам. 
– Боледуването на Светла ме е карало да се ровя из 

много книги, да търся начини, методи за лекуване. Когато 
пациентът ни е чужд, е лесно, но когато това е собственото 
ни дете, тогава всичко, което сме наричали суеверие и 
глупост при чуждите болни и на което сме се смеели, 
ние сами започваме да го търсим и вярваме в неговата 
лечебност. Вярваме, защото искаме да оздравее детето ни. 
Но излекуването на Светла почива на една наука, неизвестна 
за мен. Затова, като се върна вкъщи, ще започна основно 
да проучвам книгите на Учителя, за да намеря някои от 
ключовете, които Той е дал по отношение на природните 
закони и които биха ни помогнали да влезем в досег с 
природните сили, които обновяват и лекуват нашето тяло, 
а и нашата душа. Аз вярвам, че занапред ще излязат научни 
трудове в това направление. И пак ще ти кажа: съжалявам, 
че срещнах Учителя в залеза на моя живот, а не в изгрева. 

– Та ти имаш още толкова много години да живееш и 
да работиш. 

– Много? – усмихна се с известна горчивина Симеон. 
– Много, но не толкова, колкото се изисква за това, което 
мисля… Защото за това, което мисля, са необходими много 
повече години от тези, които ми остават да живея. 

– Та нима мислиш толкова скоро да ни напуснеш? – 
засмях се аз. 

– Не мисля, но все пак съм на 70 години. 
– Но си много запазен и можеш още дълго време да 

работиш. 
– Бих искал, но силите ми се изчерпват. Все пак възрастта 

оказва своето влияние, независимо дали го признаваме, или не. 
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– Но Учителя казва, че при един съзнателен и разумен 
живот човек може да запази бодростта на своя ум, на своята 
мисъл, до дълбока старост. 

– Но за това се искат знания, които нямаме. 
– Е, да – съгласих се аз. 
– Сега трябва да отида при един болен в селото – 

погледна той часовника си и стана от стола. 
– Благодаря ти, че дойде. Разговорът ни ме ободри 

много. 
Той се усмихна с хубавата Светлина усмивка и очите му 

се спряха върху моите. 
– Ах! – казах неволно аз. – Колко странно, че сега за 

първи път виждам, че погледът ти прилича на този на 
майка ми… даже очите… 

– Дете! Дете! – прошепна той, и като кимна с глава за 
довиждане, излезе. А аз си помислих, че той ме обича, щом 
като има очите на майка ми и ме гледа като нея. 

При мисълта за мама усетих някакво благоухание, което 
като лек полъх премина в душата ми… 

* * * 

Привечер всички се върнаха от екскурзията. Най-напред 
вървяха Светла и Виолета, хванати под ръка. После – Михаил 
с двамата господа. Вержиния водеше Нуси за ръка след тях. 
А най-после вървяха Стефан и Кирил, но когато наближиха 
съвсем, последните се отделиха и изчезнаха някъде. Аз бях 
на верандата и ги гледах. Караминева никъде не се виждаше. 
Може би беше изостанала назад? 

На вечерята, никак не зная как, вдигнах глава и видях 
Михаил, устремил мрачен поглед във Виолета. Тогава едва 
видях, че до нея седеше единият от гостите. Той Ă говореше 
нещо и тя замислено го слушаше. Пак забелязах, че бе 
тъжна, но тази тъга я правеше много по-хубава, отколкото 

е била, когато е весела и разговорлива. Михаил беше нервен 
и раздразнителен. Защо? 

След вечерята, когато аз и Юлия миехме чиниите, 
Светла и Виолета дойдоха и предложиха да ни помогнат. Но 
тъй като им казах, че ние вече почти сме ги измили, те не 
настояха, и като излизаха, Светла рече, че ще се поразходят 
към ливадата. 

След като наредихме всичко в кухнята, с Юлия измихме 
пода и аз тръгнах да се прибирам в спалнята. Тогава видях 
Светла и Виолета, седнали на пейката, да разговарят. 

* * * 

Днес гостите, преди да си тръгнат, благодариха на 
Михаил за добрия прием. Тогава Симеон ги запита дали 
имат намерение да постоят още някой ден, или ще си 
тръгнат веднага. 

– Ние мислим да погостуваме една седмица – каза Жени, 
но ще зависи… 

– Тогава заповядайте пак – покани ги Михаил от 
учтивост. 

– О, с най-голямо удоволствие, г-н професоре – усмихна 
се Жени, – тук у вас е чудно хубаво. 

Видях, че Михаил правеше усилие да се усмихне и 
да каже няколко необходими за случая думи. После се 
сбогувахме всички с гостите и автомобилът потегли. 

Никак не видях кога изчезнаха Светла и Виолета. 
Михаил, в много лошо настроение, се прибра в библиотеката, 
но скоро излезе. Светла дойде при мен в кухнята за малко. 
Виолета отишла да се поразходи, но от Юлия разбрах, че не 
била сама, а с Михаил. 

Не зная защо, но чувствам някакво напрежение в 
атмосферата на чифлика. Като че ли ще се случи нещо. Но 
може би само така да ми се струва. 
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* * * 

За моя голяма изненада скорошните ни гости завчера 
пак дойдоха заедно с домакините, у които гостуваха. 
Михаил и Виолета ги нямаше. Светла с децата и татко 
Ă бяха отишли за ягоди и аз ги приех сама. Караминева, 
която си почиваше в стаята, дойде веднага, и тъй като аз 
трябваше да се погрижа за вечерята, тя остана да забавлява 
гостите. 

Виолета се върна първа и видях как лека руменина 
се появи по страните Ă, като видя гостите. Попов, който 
бе седнал на вечерята до нея, веднага стана и отиде да я 
посрещне. 

Всеки човек има един период от време, в който бива най-
хубав. Виолета е точно в него. Но изглежда, че не само аз 
виждах това, но и Попов, който я гледаше с лице, озарено 
от усмивка. 

Когато Михаил си дойде, Вержиния весело му каза: 
– Виждате ли, г-н професоре, колко скоро се отзовахме 

на поканата ви. Ето и нашите домакини – Роза и Богдан. 
Доведохме ги да видят какъв прекрасен кът е тук. 

Роза е малко пълна, но много красива и запазена жена. 
Очите Ă са черни, хубави. Когато Михаил Ă подаде ръка, тя 
му каза, че Вержиния толкова много Ă е говорила за тук, 
че те с Богдан не устояли на изкушението да дойдат. Пък 
и нали сме били съседи, трябвало да се опознаем и да се 
спохождаме. 

Михаил гледаше усмихнат, но усмивката му замръзна 
неочаквано. Проследих погледа му и видях, че бе спрян 
върху Попов, който оживено говореше с Виолета. „Бедният, 
бедният Михаил” – помислих си аз. 

Гостите искаха да си отидат преди вечеря, защото бяха 
дошли пешком, но братът на Михаил каза, че сега има Луна, 

че нощта ще бъде светла като ден, няма защо да бързат. 
Не само аз, но и Михаил го погледна учудено, но той 

най-спокойно почна да обяснява точно в коя фаза е Луната и 
в колко часа и колко минути тя ще изгрее в своята пълнота. 

– Да, да, останете – настоя и Караминева. За нея да кани 
в чужда къща е съвсем естествено. 

Михаил показа голямо самообладание, а и смеещите се 
очи на двете хубави жени оказаха своето влияние и той, 
застанал пред гостите, каза, че не пуска никого, преди да 
се вечеря. 

Не можех да не забележа руменината по страните на 
Виолета и появилата се пъргавина в движенията Ă, когато тя 
внасяше чиниите заедно с Юлия и ги нареждаше на масите. 
А също така не можех да не забележа погледа на Попов, 
спиращ се върху нея, изпълнен с преливаща светлина. 

Михаил на вечерята беше между двете дами и не 
можеше да се оплаче от самота и да има време да се измъчва 
от това, че Виолета слуша това, което съседът Ă говореше. 
До мен седеше съпругът на домакинята на вилата – човек 
с посивели при слепите очи коси. Имах ясното чувство, 
че много обича жена си и че кормилото на техния дом се 
държеше от нежните ръце на хубавата съпруга. Той не се 
опита да ме заговори, за което му бях искрено благодарна, 
а и аз като домакиня често ставах от масата да помагам на 
Юлия, защото тя не можеше да се справи сама при толкова 
много гости. 

Очите на Светла ме гледаха с преливаща в тях светлина 
и самата тя изглеждаше развеселена. 

След вечерята всички отидоха да изпращат гостите. 
Аз трябваше да остана заради Нуси, на която Ă се спеше 
много, а и трябваше да се тури ред в кухнята. Преди да си 
тръгнат, гостите искаха непременно да им обещая, че и ние 
с Михаил ще им върнем визитата. 



400 401

Изпращайки ги, видях, че Попов вървеше със Стефан, 
разговаряйки с него. Михаил тръгна, обграден от двете 
дами, и до тях – Виолета, а Светла като нежен цветец 
вървеше между съпрузите на Роза и Вержиния. 

Вчера Стефан ми каза, че е поканен да отиде във вилата, 
за да види някакви особени зайчета. Попита ме дали аз 
съм съгласна да се отзове на поканата. Разбира се, че бях 
съгласна. Веднага след обяда той изчезна и вечерта ми 
пошепна, че е ходил да види зайчетата. В същото време 
влезе Михаил и повече не можахме да разговаряме. 

* * * 

Симеон, братът на Михаил, ходи два пъти на гости във 
вилата. Това наистина ме изненада, но после разбрах, че 
съпругът на Вержиния също обичал звездите и имал разни 
научни книги в областта на астрономията. 

Тази сутрин стопаните на вилата ни бяха изпратили по 
един младеж покана да отидем непременно на гости у тях. 
На мен не ми беше възможно да отида – едно, че Кирил си е 
убол лошо крака, и второ, че Нуси, която бе газила в реката, е 
настинала и трябва да остана при нея. Михаил имал някаква 
спешна работа в селото, затова каза на младежа, че днес 
не можем да отидем, но някой друг ден – с удоволствие. 
Тогава Симеон за моя изненада каза, че той ще заведе днес 
децата на гости, защото все пак хората са се приготвили, а 
друг ден ще отидем всички заедно. Светла се присъедини 
към предложението на баща си. Ще отидат пешком и ще 
направят великолепна екскурзия. Виолета в същия момент 
излезе от столовата и въпросителният поглед на Михаил, 
отправен към нея, не можа да получи отговор. 

– Нали, чичо – обърна се към него Светла, – съгласен си 
да отидем днес ние, а с тебе ще отидем, когато си свободен. 

– Вървете! – махна с ръка Михаил и излезе ядосан. 

* * * 

Атмосферата вкъщи е страшно натегната. Михаил не е 
проговорил на барат си, откакто последният заведе Светла, 
Виолета и децата на гости на хората от вилата. Нещо в мен 
тръпне. Обхванало ме е безпокойствие. 

Светла получи писмо от Надя, в което тя Ă пише, че 
имало групи, които отивали на Рила. Поради това Светла 
иска веднага да си тръгнат, за да се присъединят към 
някоя от групите. Михаил не каза нито дума, с която да ги 
задържи. На мен сърцето ми е свито в тревога. 

* * * 

Светла и баща Ă вчера отпътуваха за София, а оттам 
навярно ще отидат на Рила… Когато ги изпращахме, Светла 
ме прегърна и каза тихо: 

– Не се плаши от бурята, която чувстваш, че идва. След 
нея идват по-хубави дн. 

– Да – прошепнах аз, – ако изобщо човек оцелее след 
бурята. 

– Вярвай в хубавото и доброто, което иде. 
– И аз това искам, но… 
– Бъди здрава – стисна ми тя ръката – и ми се обаждай! 
– Също и ти! 
– Ще ти пиша непременно… Сигурно от Рила… 
– Радвай се и заради мене. 
– Непременно. Освен това ще те спомена в Царството 

небесно… 
– Много ще съм ти благодарна. 
– Хайде, Светла – приближи се баща Ă. 
Светла ме прегърна още веднъж. После се сбогувах с 

баща Ă и стоях дълго време на пътя, докато колата съвсем 
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изчезна от очите ми. Никак не зная где отидоха децата, а 
Михаил и Виолета изобщо не дойдоха да ги изпратят. 

* * * 

Вече цяла седмица дните минават тягостно и мрачно. 
Децата сякаш също чувстват лошото настроение на 
големите, затова и Нуси, и Кирил говорят тихо или шепнат, 
когато искат да ми кажат нещо. А Стефан се губи някъде. 
Когато го запитах где е бил, той ме заведе при зайчетата 
и ми показа нови, които му били подарени от домакините 
на вилата. Освен това ми довери, че му дали един чифт 
особени гълъби. 

Виолета е тъжна и често по очите Ă има следи от сълзи. 
Какво става с нея и с Михаил, не мога да разбера… Нуси 
ме вика за нещо, сигурно е много важно, защото ми маха с 
ръка от прага… 

* * * 

Наистина се разрази страшна буря, каквато никога не 
съм очаквала, но слава Богу, че оцеляхме… всички. 

Започна се с това, че Виолета един ден я нямаше. Мислех, 
че е излязла от сутринта с Михаил, както друг път. Когато 
вечерта той влезе в столовата, изглеждаше измъчен, блед. 
Погледът му бе дълбок. Огледа се и пак излезе. Върнал се 
след известно време, той някак небрежно ме запита: 

– Къде е онази? 
– Коя? – попитах аз, макар да знаех, че той съзнателно 

небрежно наричаше така Виолета. 
– Която напоследък все скита – отвърна той. 
– Никак не зная. Не беше ли с тебе? 
– Ако е била, сигурно нямаше да питам. 
– Но тогава къде може да бъде? – станах от стола. – 

Кириле – обърнах се към него, – тичай, моето момче, да 

попиташ леля ти Караминева… тя е сигурно в стаята им. 
– Не, мамо, когато ти днес си почиваше, Виолета ми 

поръча да ти кажа, че ще отиде малко на гости във вилата, 
каза, че отива за няколко дни. Не искаше да те събуждам. 
Не било важна работа… 

– А защо не си казал досега? – запита строго Михаил. 
– Защото забравих – виновно наведе глава Кирил. 
– Да, забравяш! Ти винаги забравяш това, което ти се 

казва – прецеди през зъби Михаил. 
– Но как е отишла сама? – учудих се аз. – Нали все 

казваше, че е много страхлива! 
– Не беше сама. От вилата дойде момчето, което и по-

рано е идвало. То Ă каза нещо и тя веднага отиде с него. 
Много бързаше. 

– А защо не събуди майка си, глупчо такъв, когато тук, 
вкъщи, идват чужди хора? – викна Михаил. 

– Защото момчето не търсеше нея – отвърна плахо 
Кирил 

– Но все пак Виолета може да е в стаята им – исках да 
променя разговора. – Тичай, Стефане, да видиш не е ли там? 

– Не е – отвърна той и за моя преголяма изненада видях 
някаква странна усмивка в очите му. Може би това забеляза 
и баща му – видях как кръв нахлу в лицето на Михаил. 

– Но отде знаеш, Стефе? – настоях аз. – Може да е там, 
иди да видиш. 

– Не е там, защото тя още в тъмно е излязла и още не 
се е върнала. 

– Как в тъмно – учудих се аз, – през нощта? 
– Да. Петър ми каза… Той бил излязъл за нещо и я 

видял… 
Стоях като поразена. 
– Извикай това животно тука! – извика страшно Михаил 

на Стефан. 
В следния миг Стефан изчезна през вратата и след ня-
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кол ко минути влезе конярчето Петър. 
– Ти кого си видял през нощта? – попита го строго 

Михаил. 
– Е, те… госпойцата… – засмя се малко особено за 

преголямо мое учудване Петър. 
– А защо си мълчал досега, говедо такова? – кресна 

Михаил. 
– Па какво да кажа, ете тя за пръв път не излиза, та да 

я спра? 
Бях смаяна от циничната усмивка в очите му. В следния 

миг една плесница изплющя по Петровата буза и последният 
се олюля. 

– Отде ще знам къде ще иде – разплакан заговори 
Петър… – и друг път е излизала, па се е връщала… 

– А ти отде знаеш, че е излизала, говедо такова? – 
приближи се пак Михаил до него. 

– Па нали ставам да нагледвам добичетата, затуй и нея 
съм видвал, па и други съм видвал… 

Сърцето ми се вкамени. Кои бяха тези други? 
– Негодник! – викна Михаил – Да се махаш от очите ми! 
Петър провлече крак да излезе, но Михаил го спря и го 

запита по кое време я е видял да излиза. 
– По същото… както и друг път… 
Мозъкът ми щеше да се пръсне. Разбрах защо Михаил 

спеше в библиотеката. Сърцето ми се бе превърнало в олово 
и страшно тежеше в гърдите. 

– Ах, този мерзавец! – викна неочаквано Михаил. – 
Никога няма да му простя! В къщата ми да дойде и да е 
такъв подлец! И дъщеря му, светицата... 

– Но какво са виновни тези хора? – попитах аз. 
– Какво ли? Той и тя разбъркаха тая каша! Ах, мерзавец! 

– засмя се Михаил със странен смях. – Безплатен куриер да 
бъде... 

– Това не е вярно – за мой ужас извика Стефан, – аз 

носех писмата, чичо дори не знае за тях! 
– Ти ли, негодник? – кресна страшно Михаил. 
– Аз – повтори Стефан изправен, с опнато като струна 

тяло и блед като платно. 
– Ах, ти значи… и са ти заплащали със зайчета и гълъби! 

Ти, продажник! – и Михаил се спусна стремглаво към 
Стефан с вдигнати юмруци. 

– За Бога, Михаил – викнах аз и се втурнах да му преградя 
пътя, но той, като ме тласна настрани, се хвърли към Стефан. 
Но все пак този кратък миг на закъснение даде възможност 
на Стефан с два скока да се намери до отворения прозорец 
и оттам да скочи навън. Въпреки че и друг път бе скачал 
през него, вместо да обикаля през вратата, аз се уплаших и 
извиках: 

– Боже! Преби се това дете! 
Като че ли това стресна Михаил и той погледна в 

тъмнината навън, но понеже в стаята беше светло, нищо не 
можеше да види. После се обърна и излезе от стаята. 

Напразно очаквах да се върнат Стефан или Михаил. В 
живота си не помня друга по-тревожна нощ. След известно 
време излязох да видя дали Стефан не е нейде наоколо. 
Нощта беше тъмна. Чувстваше се, че ще има буря. Клоните 
на дърветата зашумяха и незнайни гласове огласиха нощта. 
Прибрах се вкъщи с разпиляна коса, настръхнала от хлад 
и чувстваща тежките дъждовни капки по гърба, главата и 
лицето си. Децата ме посрещнаха с плах, очакващ поглед. 
Юлия бе разтворила Евангелието и се молеше. 

Петър, когото бях пратила да търси Стефан, се върна и 
ми каза, че не могъл да го намери. Едва-що си беше излязъл 
той и дъждът заваля като из ведро. Страшни гръмотевици 
и светкавици раздираха небето, а по лицето ми се стичаха 
горещи сълзи. Где беше отишъл Стефан? И къде да го търся 
през нощта? Децата клюмнаха глави и заспаха. Цялата къща 
бе тъмна. Къде беше Михаил? Беше ли в библиотеката? Не 
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смеех да го безпокоя, но страхът ми да не би и той да е 
някъде навън надви и аз, като почуках леко, извиках: 

– Михаил! 
Никакъв отговор. 
– Михаил! – извиках по-високо. 
Пак никакъв отговор. Полекичка отворих вратата и 

завъртях ключа на електричеството. Стаята беше празна. 
Диванът, на който спеше Михаил, бе непокътнат. Одеялото 
му лежеше на него така, както го бях оставила. Значи и 
той беше излязъл, но где бе отишъл? Дали е тръгнал след 
Стефан? Не! Той не би го гонил! Тогава къде може да бъде? 

Повиках Юлия и обиколихме цялата къща – нямаше 
го! Уморени от дневната работа, всички в чифлика спяха 
дълбоко и навярно бурята правеше съня им по-сладък. 

Седнах в стаята на един стол и горчиво заплаках. Юлия 
бе седнала на стола до мене, подпряла посивялата си глава 
на ръката. 

– Юлия – заговорих аз, – всичката вина е в мене. Аз 
трябваше отдавна, много отдавна да си отида. Ако си бях 
отишла, не би станало всичко това! Каква невъзможна 
егоистка съм била! Обичала съм го! Не, не съм го обичала, 
но егоистка съм била, защото съм го искала за себе си. Ако 
го бях обичала, бих си отишла, още когато видях, че той я 
обича. Сега, вярвай ми, Юлия, ако той се върне, още утре 
ще си отида. Нека се обичат, нека са щастливи… Аз ще ги 
обичам и двамата и ще се радвам на тяхното щастие… 

Още дълго време плаках и говорех. Юлия мълчаливо ме 
слушаше. 

– Где ли е това дете сега? – започнах да мисля за Стефан. 
– Где ли е? 

– Сигурно спи в някоя къща на чифлика. Той има 
толкова приятели тука. А може и в плевника да се е сврял на 
топло. Недей да мислиш, че той ще стои в този дъжд навън. 
Не може Петър да не го е видял, но той никога няма да го 

издаде, ако Стефан му е поръчал да мълчи. Тук, в чифлика, 
всички го обичат… 

– А Михаил? – запитах аз, малко поуспокоена за Стефан. 
– Него няма смисъл никой да го търси, защото не е 

дете… 
– Но той ще настине, ако е някъде отвън, ще се разболее. 
– Нищо му няма – каза много спокойно за моя преголяма 

изненада Юлия, – тогава ще се излекува от друга болест… 
– Ти си много коравосърдечна, Юлия, – как можеш да 

мислиш и да говориш така? 
Трябва да си призная, че тревогата ми за Стефан беше 

много по-голяма от тази за Михаил. Бях помолила Петър 
да повика няколко души и непременно да го потърсят. Но 
бяха ли тръгнали в този пороен дъжд? И имах ли право да 
искам това от уморените хора?... Така, измъчена и изтерзана 
ту за единия, ту за другия, аз съм заспала на стола. Събудих 
се по едно време, цяла премръзнала от студ, със сковани 
крайници. Дъждът бе престанал, но духаше силен и студен 
вятър. Приближих се с вдървените си нозе до прозореца. 
Скоро щеше да се разсъмне. Големи тъмни облаци още 
се носеха по небето и придаваха тъмен и мрачен вид на 
приближаващата се утрин. 

– Юлия! – извиках тихо заспалата на пода жена. Тя 
раздвижи главата си и пак я отпусна на гърдите си. 

– Юлия – повторих аз, – стани и иди си легни човешки. 
Тя си отвори очите, разтърка си машинално лицето и 

като се прозина, рече: 
– То се е съмнало вече. 
– Не е още съвсем, има време да си поспиш. 
– Няма ли ги още? 
– Поне никого не съм усетила да се върне. 
– Проклетата жена! – процеди за първи път с такъв укор 

Юлия. 
– Не я упреквай – казах аз, – тя не е виновна. 
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– Да, сега всички хора все не са виновни и затова светът 
ни стана такъв! Едно време имаше виновни и се знаеше 
редът за всяко нещо… и никога такива чудеса не можеха 
да станат…да я доведе в дома си… при жена си! Наистина, 
как небето не се разтвори и как не ни изпрати камъни да ни 
избият… 

– Ти сигурно си сънувала лош сън, Юлия. За първи път 
те чувам така да говориш. 

– Мълчала съм, през всичкото време съм мълчала, но 
душата ми изгоря! 

– За какво? 
– За чудесиите, които доживях да видя! 
– О, Юлия, моля те, не ме измъчвай! 
– Да, и затова мълчах… 
– Юлия, аз мисля да изляза и да ги потърся. Още снощи 

трябваше да сторя това. 
– Слава Богу, че беше по-разумна. В тази буря и в този 

порой где щеше да отидеш, кажи, кого щеше да намериш в 
тъмнината? 

– И аз това си мислех. Но все пак не мога повече, ще 
изляза. Ще видя Петър какво е направил. Сигурно не са го 
намерили, щом не дойде да се обади. 

– И да го е намерил, пак нямаше да дойде, защото той 
би предпочел да го набие господарят, но не и да издаде где 
е Стефан. 

Наметнах си една дреха и излязох. Вън вятърът ме 
посрещна студен, брулещ, и трябваше да си облека дрехата. 
Когато отивах към конюшнята, Петър идваше насреща ми. 

– Намери ли Стефан? 
– Не, госпожо. Излязохме снощи, измокрихме се до 

кости, викахме, но бе тъмно като в рог, никой не се обади… 
– А сега не може ли да го потърсите? 
– И аз това си мислех, но сигурно няма да го намерим… 
– Защо? 

– Защото той казваше, че ще отиде някъде, май в София, 
при леля си. 

– А защо не ми каза досега? 
– Защото беше тайна. 
– Тайна? – учудих се аз. 
– Стефан каза, че не съм му приятел, ако го издам… 

после, не се знаеше кога ще отиде… 
– А мислиш ли, че снощи е отишъл в този дъжд? 
– Не зная, но Григорови щяха да ходят на гарата с 

каруцата да изпращат роднината си… 
– И дали са тръгнали? 
– Сигурно! 
– Ти, значи, си го видял… 
Петър наведе глава, избягвайки погледа ми. 
– Кажи, моля ти се, видя ли го? 
– Е, Стефчо ми каза само на тебе да кажа, да се не 

плашиш… 
– Кога заминаха? 
– В два часа през нощта. 
– Беше ли спрял дъждът? 
– Слабо валеше… вече… 
– Ако настине? 
– Няма, няма, бай Григор го зави добре с ямурлука и с 

една нова черга. 
– Ах, ако се научи Михаил, ще го изпъди веднага. 
– Да, ако госпожата го издаде… 
Наведох глава и тръгнах. Душата ми се изпълни с нови 

тревоги. Где отиваше това дете? Нямаше ли да се случи 
нещо лошо с него? Имаше ли пари? На този въпрос махнах 
с ръка – знаех, че всички в чифлика биха му дали и хапката 
си… Но въпреки това да не направи някоя глупост… Ами във 
влака, ако стои на платформата? Ако случайно се подхлъзне 
и падне? И картини, ужасни и страшни, се редуваха в 
съзнанието ми. Ужас ме обхващаше. Дойде ми наум да 
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телефонирам на Анна за отиването на Стефан при тях. Те 
имат телефон вкъщи, но аз трябваше да отида в селото, 
за да разговарям с нея. Ами Михаил? По-добре да изпратя 
Петър да говори. Но щеше ли той да се справи с тази работа? 
По-добре да изпратя до Анна по-дълга телеграма. Така и 
направих. Написах я и помолих Петър веднага да я отнесе 
и да я подаде в селото на пощата, по-право – в общината. 
Петър веднага тръгна. Малко след това отново заваля дъжд, 
който продължи до обяд. Времето бе мрачно и студено до 
вечерта. Михаил го нямаше. Макар и да ми бе много тежко 
да говоря с хората от чифлика, трябваше да има кажа, че 
Михаил, обичащ разходките из планината, е излязъл снощи 
да се разходи и може би дъждът го е заварил някъде, а може 
и да се е случило нещо с него, да е паднал, затова трябва да 
отидат да го потърсят. 

Никога няма да забравя погледа, с който ме гледаха 
тези мълчаливи добри селяци. Аз виждах, че те разбират 
и знаят всичко много добре, но привидно се съгласяваха с 
мене, правеха различни предположения и се пръснаха на 
различни страни да го търсят, защото никой не знаеше где 
може да бъде. От това, че някой със закашляне предложи 
да намине към съседната вила, разбрах, че те може би 
мислят това, което бе минало и на мен през ума, че Михаил 
е отишъл там да търси Виолета. Но все пак у мнозина бе 
минала мисълта, че той сигурно е отишъл в планината. Това 
беше най-вероятното. Но защо не се връщаше? Какво се бе 
случило с него, или изобщо не искаше да се върне у дома? 

Целия ден прекарах в страшна тревога. Децата също 
бяха тревожни и плахи. Аз не хапнах нищо, а те – съвсем 
малко. Хората се завърнаха измокрени и кални, без никакъв 
резултат. Михаил го нямаше! Нощта беше черна, изпълнена 
със страшни кошмари. Аз виждах Михаил, хвърлил се от 
някоя канара в дълбока пропаст, мъртъв, безжизнен. Хвърлях 
се върху разкъсаното му тяло и плачех с глас. Хиляди пъти 

проклинах егоизма си: защо, защо не го оставих свободен, 
защо не си отидох веднага… Ами ако се е отровил? Знаех, 
че той винаги, кой знае защо, носеше в джоба на жилетката 
си отрова. После си спомних, че жилетката му бе паднала в 
легена с водата, след като си беше измил краката и я беше 
сложил небрежно на стола… Тогава помня, че си отдъхнах 
– тази отрова винаги ме е плашела… Но ако е имал и друга? 
И аз го виждах под някой храст – мъртъв, посинял, отровен. 
И пак плачех, защото пак аз бях виновната. И в тази нощ 
се заклех, заклех се никога нищо да не искам за себе си и 
да си отида… само той да е щастлив и доволен. Нека обича 
тази, която си иска. Най-после на сърцето никой не може да 
бъде господар. Ако Бог не го ограничава и не му казва кого 
трябва да обича, какво право имам аз да искам той само 
мене да обича? Така, сломена и разбита от мъка, посрещнах 
зазоряването на втория ден. Небето се бе избистрило, на 
изток хоризонтът бе залят в розова светлина. Въздухът 
бе хладен, но приятен за горящото ми в огън чело. Аз се 
облегнах на прозореца, но бях много уморена и седнах на 
стола, като оставих да ме облъхва хладният въздух. По 
трепета, който премина през мен, познах, че Слънцето 
изгрява, но всичко в мене беше така натежало, че нямах 
сили дори да си отворя клепките. Така съм заспала… По 
едно време почувствах една ръка, сложена леко на рамото 
ми, и чух някой да казва: 

– Мина, събуди се! 
Отворих очи – беше Юлия. 
– Върна ли се? – попитах я веднага. 
– Не, но ей сега дойде момчето на въглищаря и каза, че 

той е там, във въглищарницата. Отидоха веднага хора да го 
донесат. 

– Защо да го донесат? – извиках изплашена аз. – Какво 
се е случило с него? 

– Бил малко болен. 
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– Тогава и аз ще отида! – втурнах се към вратата. – Где 
са хората? 

– Те тръгнаха. 
– Ще ги настигна! Къде е Петър? 
– Много е далече въглищарницата… и стръмно е, високо 

е… 
– Няма значение това. 
– Много си уморена, госпожо – каза ми Петър, когато го 

намерих и казах, че искам да настигнем хората. 
– Нищо, че съм уморена. 
– Тогава да вземем коне. Ще яздиш, догдето може, 

после пешком… 
Съгласих се. Веднага тръгнахме. 
Как съм стигнала до въглищарската хижа, и до днес не 

зная. Струва ми се като болезнен, мъчителен сън. Аз бях 
толкова уморена от двете безсънни нощи и от преживяната 
мъка, че след като слязохме от конете, вървях като 
сомнамбул. Когато прекрачих прага на хижата и видях на 
дървения одър лежащия Михаил, помня как се проснах пред 
него и заплаках. После… той ми каза, че ме бил видял, но 
мислел, че така му се струва поради високата температура. 

Жената на въглищаря – мила, добра жена, дойде и почна 
да ме утешава. Нямало опасност за Михаил, щяло да му 
мине. Но в мене имаше нещо неутешимо. Имаше толкова 
насъбрана болка, толкова мъка, заприщена дотогава от 
някакъв бент, който се бе отприщил и никаква сила не 
можеше да удържи горещите ми сълзи. Плачех, плачех, без 
да ми идва на ума какво друго да направя. 

– Мария! – чух тих глас да ме вика. 
Вдигнах глава. Михаил бе малко повдигнал главата 

си и ме гледаше с поглед, който като че ли не искаше да 
повярва, че съм аз. Следния миг главата му, види се уморена 
от голямото усилие, клюмна настрана и аз изпищях, защото 
помислих, че е свършил… 

– Нищо му няма – чух да казва въглищарят, – не бой се, 
госпожо, жив е! 

Аз се изправих и се наведох над Михаил. Почнах тихичко 
да го викам по име, но той не отговаряше. Устните му горяха. 
Разбрах, че бе изпаднал в безсъзнание. Изведнъж сякаш се 
пробудих и разбрах какво трябва да правя. Веднага помолих 
Петър да отиде с коня и да доведе лекар от селото. След 
няколко часа лекарят дойде. Михаил бълнуваше, мяташе се 
в леглото, изгарящ от температура… Аз помагах на лекаря 
във всичко, което трябваше да се направи за Михаил, и 
когато той ми каза, че опасността е вече преминала, аз 
почнах лудо да се смея. Тогава лекарят ме хвана за ръката, 
отведе ме настрани и като помоли жената на въглищаря 
да даде една чаша с вода, даде ми някакви капки да ги 
изпия. Веднага съм заспала и спах една нощ и един ден 
непрекъснато. Като се пробудих, първото нещо, което видях, 
беше прозрачното бледо лице на Михаил, който лежеше на 
отсрещния одър. Той спеше, но в първия миг се уплаших 
– бе станал неузнаваем. Продължавах да го гледам. Скъп, 
но съвсем далечен ми бе вече. Аз бях пътница, която си 
отиваше от неговия живот. Никаква мъка не изпитвах. 

„Господи – прошепнах аз, – прости ми за страданията, 
които в безумието си му причиних…” 

Дните, които прекарах в къщичката на въглищаря край 
леглото на Михаил, бяха дни на пълно себеотричане. Аз 
бдях и се грижех за него, както би се грижила една сестра 
или майка, без да очаквам нещо от него. 

Михаил не ме запита за нищо и аз нищо не му казах, 
дори за отиването на Стефан при Анна. Нямаше смисъл да 
го тревожа. Но затова пък аз се тревожех, докато получих 
чрез Петър писмо от Анна, която ми пишеше, че Стефан е 
при тях, да се не безпокоя за него… 

Завръщането ми с Михаил в чифлика стана едва след 
три седмици. След няколко дни дойде извиканата от София 
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кола да ни отведе в града, защото скоро щеше да почне 
учебната година. 

В чифлика Михаил не ме запита къде е Стефан. Може би 
се бе осведомил за него от бай Слави или от някой друг… 
Но когато си дойдохме у дома, той помоли Анна да уреди 
приемането на Стефан в Американския колеж, защото той 
учеше английски в Алианса. И Стефан постъпи в колежа, 
без да се завърне вкъщи, за което ми е много мъчно, а също 
така – и на Кирил и Нуси. Но всички мълчим… 

* * * 

Дните минават, но здравето на Михаил не е особено 
подобрено. Много е блед и състарен. Нови бръчки се 
появиха около очите му. Жал ми е за него, но не смея да му 
проговоря, каквото и да е станало. Той през всичкото време 
почти мълчи. Идеята да си отида пак се отлага. Не мога да 
оставя Михаил в това състояние. 

Това, което научих от Анна за Виолета, е, че тя веднага 
се е венчала с Попов и е отишла в провинцията. 

Юлия остана в чифлика да приготви някои неща за 
зимата. Изненадах се, че Михаил Ă е писал тя да остане още 
известно време там и да не бърза със завръщането си тука. 
Защо не може да я понася, никак не мога да разбера. 

* * * 

Здравето на Михаил отново се влоши и той пак легна 
на легло. Вчера сутринта аз седях на стола до леглото му и 
го гледах. Той е станал тъй слаб, тъй жълт, че не мога да го 
гледам, без да заплача. Мислех, че спи, и мълком бършех 
сълзите си. 

– Мария, защо плачеш? – изненада ме Михаил с въпроса 
си. 

– Така, мъчно ми е, когато се измъчваш – отговорих аз. 

– Мъчно ти е? 
– Да, Михаил. 
– Колко отдавна не си ме наричала по име! 
Погледнах го. Вярно, че доста време вече аз много 

трудно произнасям името му. 
– Мария – заговори тихо Михаил, – аз може би скоро ще 

си отида… 
Отведнъж се разплаках. 
– Кажи ми искрено, защо плачеш – запита ме той. 
– Прости ми, Михаил – заговорих му аз, – прости ми. 

Аз съм виновна за всичко, защото бях безподобна егоистка, 
исках те само за себе си, а трябваше още от началото, 
от самото начало, да си отида. Трябваше да те оставя 
свободен… и да си отида. А аз не можех – говорех през 
сълзи аз, –не можех. Светът става тъмен и пуст без тебе… 
Колко пъти съм искала да си отида, и все не можех, все 
така се случваше… И сякаш сърцето ми се късаше на части 
при тази мисъл. Признавам, за всичко съм виновна аз, но те 
обичах, Михаил. Обичах те и не можех да се отделя от тебе. 
Как и защо те обичах – не зная, но те обичах. Но разбрах – 
егоистична любов е била тя. Вярвай ми, в онази нощ, когато 
ти излезе и започна бурята, аз се заклех, твърдо се заклех, 
че ще си отида. Няма вече да ти преча, а ти обичай, когото 
си искаш… Мислех си за децата, но и там съм имала грешка. 
Защо да мисля, че аз съм тази, която може най-много да ги 
обича? Тази, която обича тебе, ще обикне и тях… законът е 
такъв – щом обичаш едного, ще обикнеш и близките му… 

Аз приказвах, като бършех очите си, без да смея да го 
погледна. 

– Уверявам те, Михаил – продължих аз, – ще го направя. 
– Кое? – попита той тихо. 
– Ще си отида… без да те упрекна, а ти бъди свободен… 
– Мария, искаш ли да повториш още веднъж, че си ме 

обичала? 



416 417

Погледнах го учудена. Очите му очакваха. 
– Разбира се, Михаил, че те обичах. 
– А сега какво си решила? 
– Да си отида, щом ти си по-добре… Макар и да те 

обичах, аз и преди щях да си отида, но… 
– Какво но? 
– Но ми се казваше, че не трябва да си отивам, а да търпя. 

Обаче разбирах, че този път не трябваше да послушам, че 
трябваше да си отида, иначе ти би бил сега щастлив, би бил 
здрав! 

– Кой ти казваше, Мария, да не си отиваш? 
– Този, при Когото ходех горе, на Изгрева. Аз Му вярвах 

и Го слушах, но в онази бурна нощ, когато всичко в мене се 
разкъсваше на части, когато ти изпъкваше пред очите ми 
мъртъв, тогава разбрах, че не е трябвало да Го слушам, а да 
си отида. 

– Ти си се разколебала в Него? 
– Да! 
– Не, Мария, не бива! Когато аз съм вече добре, ще 

отидем заедно при Него. 
– При Учителя? 
– Да! 
– Михаил!? 
– Тъкмо в онази бурна нощ аз разбрах истинността на 

думите Му, които ми е казвал, когато съм бил няколко пъти 
при Него. 

– Ти? 
– Да! 
Сълзи избликнаха от очите ми. Но други сълзи: пак 

топли, но не горящи. Огромният товар, който тежеше 
постоянно в гърдите ми, изчезна и ми стана леко, леко. Пред 
изпълнените ми със сълзи очи изплува образът на Учителя. 
Очите Му ме гледаха тъй, както и когато съм бивала при 
Него – със същата любов на благ баща. Как, как можах да 

се усъмня в думите Му – помислих си аз, – как можах да 
се разколебая, когато ако не беше Той, аз нямаше да съм 
жива! Колко слабохарактерни сме ние, хората, и можем да 
се усъмним в Този, Който с такава благост ни е крепил!? 

Образът на Учителя отново изплува пред мен и сякаш 
очите Му казваха: „Нима хората не се разколебават и в Бога, 
Който е извор на живота и на всички блага?” И никакъв 
укор в погледа Му, никакъв упрек на устните Му…

– Михаил – обърнах се към него, – аз съм много лоша, 
страшно лоша… 

– Не, Мария, не си лоша… Ако аз бях на твое място, не 
бих издържал. Бих си взел шапката и още първия ден бих 
си отишъл. 

– Но нали Учителя ми казваше да търпя? 
– Не бих Го слушал! 
Погледнах Михаил с широко отворени очи. За първи 

път усмивка пробегна по устните му. 
– Мария, не искаш ли да седнеш по-близо до мен? 
Преместих се. Той ми хвана ръката. Неговата бе страшно 

бледа. Стана ми пак жал за него и като се наведох, бързо 
целунах ръката му. 

– Мария, не ме ли обичаш вече? 
– Как можеш да си помислиш такова нещо? 
– Тогава защо от толкова време ти не се докосваш до 

мен? Даже не си слагаш устните на челото ми, както правиш 
това с децата, за да видиш дали имам температура. 

Протегнах ръката си и помилвах посребрените му коси. 
– Седни тук – посочи ми той място до възглавницата си. 

Аз седнах и той сложи главата си на коленете ми. Когато 
след малко се наведох, Михаил тихо спеше. И отново, 
както в първите години, когато той имаше навик да слага 
главата си на коленете ми, го почувствах като уморено дете, 
сложило глава на майчин скут. 

– Мамоо! – чух да ме вика Нуси от коридора. Не смеех да 
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се обадя, за да не разбудя Михаил. 
– Мамооо! – извика повторно тя и в следния миг отвори 

вратата. Направих Ă знак да приближи тихичко. Тя дойде и 
очите Ă ме погледнаха хубаво, но учудено. 

– Помилвай татко – казах Ă аз, – той е много уморен. 
Помилвай го и той ще оздравее. 

Тя почна да го милва несръчно с детските си ръце. 
– Целуни го! – казах Ă аз. 
Тя се наведе и лекичко го целуна по страната. След това 

и тя си сложи главата на коленете ми до бащината си глава. 
Усмихнах се. Старата ревност на Евгения още не е изчезнала 
и тя не може да понася някой друг да получи ласка, без да я 
получи и тя. Аз замилвах нейната главичка. 

Михаил, види се усетил идването на детето, отвори 
очите си. Като го видя, усмихна се, и за първи път от толкова 
време каза: 

– Нуси, мама е и моя майка – и ме прегърна. 
Знаех, че той говори истината. 

* * * 

Михаил се оправи едва сега, през пролетта. Лошо бяха 
засегнати дробовете му и трябваха много грижи, за да се 
възстанови отново здравето му. Но въпреки лошото му 
здраве трябваше да призная, че в душата си бях радостна, 
защото Михаил е добър, тих, нежен, както никога по-рано. 

Един ден, когато той беше доста зле, ме повика и каза, 
че вижда, че скоро няма да оздравее, затова трябва да отида 
сама… 

 – Къде? – попитах го аз, макар че с моята дълбока 
същност усетих за къде ми говори. 

– Ти знаеш къде… Иди, вече трябва да отидеш… 
Навярно светлина е бликнала от очите ми, защото 

Михаил рече: 

– Ти се радваш и хубаво правиш. Иди, само не се бави 
много… Знаеш, че ще броя минутите… 

– Ах, Боже мой, защо така безумно се радваме – мислех 
си, докато набързо се обличах, – и защо така страшно 
страдаме, когато не проявяват към нас любов? 

Когато влязох, цяла заляна от радост, в стаята на 
Михаил, през очите му премина сянка. 

– Но ти искаше… – наведох се и го целунах. 
– Да, искам, но ти си тъй хубава и млада… 
Погледнах го с очи, пълни с учудване и изненада. 
– Не, не, не от там… От там не се боя, там те запазиха, 

за да те върнат при мене – блудния син… Но докато отидеш 
до там… 

– Ще кажа на Кирил да дойде с мене. 
– Добре – усмихна се доволен той. – А къде е Нуси? 
– Пише си домашните. 
– Ех и тя, голямата ученичка! 
Когато отидохме горе, на Изгрева, Учителя бе в 

градината пред салона. Сестри и братя край Него плевеха и 
разкопаваха цветните лехи. Помолих Кирил да ме почака, 
докато поговоря с Учителя. Той се съгласи и се приближи 
до приятелката на моята стара майка – сестра Янакиева, 
която познавахме от по-рано, виждайки я постоянно между 
цветята – да ги плеви и да се грижи за тях. 

Учителя се обърна и ме видя. Тръгнах към Него със 
сърце, преливащо от радост, но малко смутена и неуверена, 
защото като светкавица ми мина през ума мисълта, че много 
дълго време не съм идвала при Него – няма ли да каже, че 
сега, когато съм радостна, съм Го забравила? 

В същия момент Той с бързи крачки се приближи до 
мене. Наведох се и Му целунах ръка. Попитах Го дали може 
да ме приеме за малко. Той отговори, че може, и като тръгна 
по-бързичко от мене, отвори вратата на приемната. 

– Сега как сте? – запита ме Той, когато седнах на стола 
до прозореца. 
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– Добре сме. Но сега най-първо трябва да Ви поискам 
прошка. Толкова пъти мислено съм Ви молила да ми 
простите, толкова пъти, но едва сега можах да дойда… 

Учителят ме гледаше мълчалив. Тогава аз Му разказах 
всичко. 

– Най-страшното бе – говорех Му аз, – когато се раз-
ко лебах във Вас. Беше страшна, ужасна тъмнина. Стра-
дах! Думите са твърде бледи, за да изразят колко много 
се измъчвах. Виждах се съвсем сама… и от никъде няма 
светлина. Пред мене зееше пропаст – и когато бях досами 
нея, разколебана във всичко и изгубила всичко, Михаил ме 
хвана за ръката и ме накара да се обърна. И когато се обърнах, 
видях Вас. Каква безгранична радост съм изживяла тогава, 
един Бог знае. Този, заради когото се разрушиха световете в 
мене и заради когото угасна Слънцето, този, заради когото 
се разколебах във Вас – той отново ме върна при Вас. Какво 
е преживял горе в планината – не зная, но зная, че то е 
свързано с вас и че именно той тогава е разбрал какво сте 
Вие. И сега той ме изпрати при Вас. 

Учителя кимна с глава и ме погледна тъй благо, че аз 
казах: 

– Учителю, колко сте добър: аз се разколебах във Вас, 
усъмних се в истинността на това, което ми казахте, а Вие 
не се сърдите. 

Отведнъж сякаш нещо се разтвори в мен, стаята изчезна 
и видях Учителя, цял в светлина. Това трая миг, но в този 
миг видях, че Учителя не е човек като нас, за да се сърди… 
Аз въздъхнах дълбоко, а Учителя ми заговори: 

Земният живот представлява редица от страдания 
и нещастия, защото той е непрекъснато нарушение на 
Великия Божи закон. 

Всеки човек ще минава през страдания дотогава, 
докогато дойде до абсолютно безкористие. 

Ще знаете, че в света има един определен Божествен 
път. И всяко противоречие, всяко страдание и всяка 
близост в живота на човека е резултат на отклонение 
от този път. Природата е строга, тя не прощава 
никому, който нарушава законите  й . 

Сега иде нова вълна, която ще повдигне човечеството 
и ще му създаде по-висока форма. 

Ако вие се заемете да работите съзнателно върху себе 
си, ще ви дойдат на гости Съществата на Любовта. Те са 
много внимателни и се интересуват от всяко същество, 
което иска да работи, да учи.

Погледнах Учителя с огромна радост и Го запитах какво 
да правя, за да дойдат при мене Съществата на Любовта. 
Той леко се усмихна с усмивка, която мина като светлина 
по лицето Му, и ми рече: 

Всяка сутрин, като станете, каквото и настроение 
да имате, не бързайте да се измиете, но поседете 10-15 
минути в размишление, докато се уравновесите. 

Не започвайте работа, преди да сте се помолили. 
Молитвата представлява нещо велико. Тя е Божествен 
лъч, който излиза от душата. Молитвата трябва 
да бъде ясна, чиста и интензивна. Пробуждането на 
съзнанието започва с молитвата. Молитвата е силна, 
когато се апелира към Божията милост. 

Когато се намирате в безизходно положение и 
отникъде нямате помощ, тогава кажете: „Призовавам 
Те, Господи, в Твоята Милост.” 

При молитвата Бог учи човека. Тогава преминава 
енергия от Божествения свят: приемаме милостта на 
Бога, живота на Бога. След това в човешкото съзнание 
през целия ден идват светли идеи и подтици. Молитвата 
трябва да бъде непреривен контакт с Бога по всяко време 
и на всяко място.
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Въздъхнах дълбоко, защото при мене никак не е така. В 
следния миг Учителя ми каза: 

Да не се обленяваш. И студена да е стаята, стани и се 
помоли. Много нещо ще спечелиш. С тази молитва не на 
Бога допринасяш, а на себе си. С нея ще избавиш от много 
страдания и себе си, и другите. 

– Да – помислих си аз, – трябва да се моля за децата, за 
Михаил. 

В същия момент си помислих за Светла и за връзката Ă 
със Светлите същества. Затова запитах Учителя как мога 
да добия тази възможност. Той ме погледна със своя мек, 
бащински поглед, и каза: 

За да може човек да влезе в общение с възвишени 
Същества и с реалния свят, той трябва да е подготвен 
от миналото. Миналото и настоящето трябва да се 
свържат. Ако направиш услуга някому на Земята, ти ще 
имаш благоволението на висшите Същества и ще можеш 
да влезеш в общение с тях. А това значи да работиш, 
да помагаш за пробуждането на душите, да ги водиш 
към Бога. Тогава ще имаш благоволението на висшите 
Същества. 

Учителя си притвори очите. Аз притаих дъх. Мислех си, 
че навярно Той разглежда моите минали животи. Какви ли 
са те? Дано да съдействат за реализиране на голямото ми 
желание – да се докосна до света на големите Същества, да 
почувствам присъствието им. 

Когато Учителя отвори очите си, каза: 
– Всичко, рекох, ще се нареди. 
Ах, тези така обикновени думи, които вече бях чувала, 

колко много значеха те! Сякаш бяха обикновени, прости 
кошници, пълни с неоценими съкровища, които Той 
раздаваше така скромно, и само тези, които ги бяха опитали, 
знаеха истинската им цена. 

– Учителю – заговорих аз, – много искам да идвам на 
беседите Ви, а Михаил все още не е добре. 

– Няма нищо, рекох, може да четете вкъщи. Анна нали 
идва у вас… Събирайте се и четете. 

Щях да хвръкна от радост и заради мене, и заради Анна. 
Боже мой, Той я знаеше, наричаше я по име… Та това е 
върховна радост. 

– Непременно ще четем заедно с Анна – казах аз. 
Учителя се изправи и излезе. Чух Го как се изкачваше 

по стъпалата и вратата на горната Му стая се хлопна. След 
малко чух, че слиза. Когато беше вече на площадката, някой 
заговори с Него. Навярно и други бяха дошли като мене да 
почерпят сили, за да могат да се справят с трудностите и 
противоречията в живота. Чаках Учителя права. Когато Той 
влезе, подаде ми томче с беседи, като каза: 

– Дайте ги, рекох, на Михаил. 
– Учителю, благодаря Ви много! Много Ви благодаря! – 

говорех аз, а в душата ми бликна светлина. Тази светлина се 
разля в стаята, изпълни целия свят. Всичко в мене трептеше 
в чудна радост. Учителя ми подаде ръка. 

– Колко безкрайно хубаво е при Вас – изтръгна се от 
устните ми. 

Той само се усмихна. Аз Му целунах ръка и излязох 
навън. 

Пред вратата чакаха двама души, които Учителя покани 
с кимване на глава. Кирил ме чакаше на една от скамейките. 
Аз го хванах за ръката и цяла сияеща от радост, му казах да 
бързаме за вкъщи, че татко му ни чака. 

– Мамо – заговори ми Кирил след една-две минути, – и 
аз искам да отида веднъж при Него… 

– Добре, момчето ми, непременно. 
– Така, един път искам да вляза. Сигурно вътре е много 

хубаво. 
– Да, много е хубаво. 
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– Бати ми каза, че като бил влизал заедно с тебе, му 
се сторило, че влиза не зная къде… и му се искало да не 
излезе, така било хубаво. 

Спомних си, че веднъж бяхме влезли със Стефан при 
Учителя, но той не бе ми казал, че толкова хубаво му се е 
сторило вътре. 

– А ти имаш ли писмо от бате си? – попитах го аз и 
въздъхнах, защото Стефан не ни бе писал нито веднъж, 
нито пък си идваше вкъщи. Коледната ваканция прекара 
при чичо си Симеон, а великденската – при леля си Фанка. 
За едната ваканция го бе изпросила Светла, а за другата 
– леля му. Струваше ми се, че това дете бе прогонено от 
бащиния си дом. Но от страх да не раздразня Михаил и 
да не влоша здравето му мълчах. Лекарят бе казал, че за 
Михаил е необходимо пълно спокойствие. 

Слизайки по шосето надолу, си спомних как сме 
вървели със Стефан и как съм го чувствала като много 
близко на душата ми същество. Макар почти винаги да е 
вървял мълчаливо редом с мене, аз знаех, че ме разбира, 
а това беше от голямо значение за мен. Много пъти ми се 
е искало да му пиша, но той мълчи, както обикновено е 
бил мълчалив вкъщи, затова и аз мълча – не му пиша. Той 
пише на Нуси, на Кирил, и винаги ме поздравява. Аз също 
го поздравявам чрез тях. 

Вкъщи Михаил и Нуси ме чакаха, седнали един до друг. 
Тя му четеше от читанката си и той я слушаше. Колко много 
се бе променил Михаил от това боледуване. Никога по-рано 
той не е позволявал на някое от децата да се приближава 
така до него, нито пък да го занимава с уроците или с 
домашните си. А сега Нуси му четеше урока си. 

Като влязох, очите на Михаил просветнаха. 
– Цяла светиш – каза усмихнато той. 
– При Светлината бях – усмихнах се и аз. – Има за теб 

една изненада. Познай каква е. 

– Сигурно няма да позная, затова ми я кажи. 
Извадих от чантата си томчето с беседи и му го подадох. 
– За мене ли е това? – учуди се Михаил. 
– Да. Учителя каза: „Рекох, дайте го на Михаил.” 
– Така ли каза – на Михаил? 
– Точно така. А аз хвръкнах от радост. 
– А ти даде ли Му нещо? 
– Не. Пари ли трябваше да Му дам? 
– Ами печатането струва пари. 
– Той никога няма да приеме пари… 
– Наистина – съгласи се Михаил, и като взе ножчето за 

хартия, облегна се на възглавницата и почна да разрязва 
книгата и да чете. Аз отидох да приготвя вечерята, а душата 
ми шепнеше благодарствена молитва. 

Чух, че звънецът силно иззвъня и Юлия дойде да ме 
повика. Михаил спеше на канапето, а аз зашивах копчета 
на Кириловата риза. Михаил се разбуди и попита кой е 
дошъл. Юлия му каза, че е млекарят. Но кой знае защо, 
имах чувството, че тя не казва истината, а видът на Юлия 
беше някак тайнствен. Когато бях в коридора, Юлия ми 
направи знак да бързам и ми каза, че Виолета е изпратила 
едно момче за своите вещи. 

– А къде са те? 
– Донесох ги от чифлика и ги турих на тавана. 
– Трябва да ги дадем. 
– Аз ще ги донеса, а ти ги прегледай. 
След малко Юлия донесе два куфара. 
– Няма какво да ги преглеждам – казах аз на Юлия. – 

Дай ги на момчето. 
– Не. То каза, че Виолета му рекла да отвориш куфара Ă. 

Вътре имало нещо за тебе. 
– Какво ли може да бъде? 
– Не зная, виж… 
Взех единия куфар и още с отварянето му видях голям 
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бял плик, адресиран до мене. В същия момент чух Михаил 
да ме вика. 

– Кажи, че си плащала на млекаря – каза бързо Юлия. 
Погледнах я учудено. После разбрах – тя имаше право. 
Водата се бе избистрила, нямаше защо да се размътва. 

Отидох при Михаил и въпреки усмивката ми той рече: 
– Мария, аз зная, че не е млекарят, който звъня. Искаш 

ли да ми кажеш истината? 
– Да. Дошло е едно момче за вещите на Виолета и на 

сестра Ă. 
Видях как Михаил пребледня. „Значи той още не е 

равнодушен” – помислих си аз и седнах на стола, като взех 
ризата в ръце. 

Настана особено мълчание и аз благодарих на Нуси, 
която ме повика да ми каже, че Кирил е разлял мастилото 
си върху тетрадката Ă. Като влязох в стаята им, Кирил се 
оправдаваше, че не бил искал да го разлее, а само да Ă покаже 
как се пише с мастило, но тя се дръпнала и мастилото само 
се разляло. 

– Ще Ă купя нова тетрадка – казваше той, – имам пари 
в касичката. 

– Ами написаното? – питаше през сълзи Нуси. 
– О, голяма работа, ще си го препишеш пак. 
– Да, ще го препиша, а колко много беше. 
– Нищо, аз ще ти помогна. 
– А онова, което го беше написал учителят? 
– Шесторките ли? Аз и тях мога да напиша. 
– Можеш, можеш! Ти не си учител, та да можеш! 
Аз слушах пререканията им и най-после попитах Нуси 

какво да направим с батко Ă, да го накажем ли? 
– Не – каза тя, като ме погледна с пълните си със сълзи 

очи. 
– Ами тогава? Ти разбра, че той не е искал да разлее 

мастилото… 

– Той все не иска… И като ми дърпа косата, после пак 
казва, че не бил искал! 

– Е, Нусенце, то е от любов – каза Кирил. 
– Дааа, от любов – каза Нуси укорително, – но боли! 
Вярно, че Кирил е станал много закачлив. Ту ще се 

блъсне в някого, ту ще закачи Юлия, като Ă прави разни 
бели в кухнята или я пръска с вода. Но обикновено жертва е 
горкичката Евгения. Просто като че ли е почнало да му прави 
удоволствие да я разплаква. После, разбира се, я целува, 
казва Ă най-гальовни имена, дава Ă дори от спестените 
си пари в касичката, а веднъж я заведе на сладкарница. 
Разбира се, без да зная аз. После ми довериха тайната. Това 
за Нуси беше върховна радост и цяла неделя тя търпеше 
всичките му закачки и дърпането на косата. Наистина 
Кирил прекаляваше и нервите на Нуси не издържаха. Аз 
му говорех да обича сестричката си и да не я измъчва, а той 
ме уверяваше, че надали имало брат, който повече да обича 
сестра си от него. 

– Да, обичаш ме – говореше разпалено тя, – много ме 
обичаш, а кога как минеш, все ще ме плеснеш… 

– Няма, няма вече, Нусенце – каза той и я целуна. И 
докато я целуваше, Ă стисна пръста така силно, че тя извика: 

– Мамо, кажи му! 
Аз гледах, разбирах всичко, говорех на Кирил, но 

природата е толкова различна в подрастващите деца. В 
Кирил имаше изблик от енергия и той се чудеше къде да я 
изразходва… 

Вечерта, след като Юлия предаде куфарите на пратеното 
от Виолета момче, когато бях уверена, че Михаил е заспал, 
аз отидох в кухнята, за да помогна на Юлия, а и да отворя 
белия плик. Извадих написаните листи и зачетох: 

„Мария, почвам да ти пиша писмо, а никак не зная дали 
ще го довърша и дали ти някога ще го прочетеш… искам да 
кажа: дали би искала да го прочетеш. 
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Скоро Светла ми каза, че в живота имало един 
неумолим закон на абсолютната справедливост, който се 
казва възмездие. Закон, жесток за тези, които вършат зло, 
и закон, справедлив и добър за тези, които правят добро. 
Защото доброто и злото, които прави човек, когато и да 
е, му се връщали със същата мярка. Като си помисля за 
това, потръпвам, въпреки че всичкото страдание, което ти 
причиних, никога не съм го желала. Защо стана всичко 
това? Защо съдбата кръстоса моя път и този на Михаил? 
Не казвам, че съм била добра, но в основата – аз обичах… 
Виновна ли съм, че го обикнах? Виновна ли си и ти, че си 
го обикнала? Аз вярвам, че ти го обичаш, въпреки че той 
още от самото начало ми казваше, че ти не го обичаш… и 
това беше именно, което ме накара отначало да бъда такава, 
каквато бях. Аз му повярвах, но после разбрах, че не беше 
вярно. Истината беше, че ти го обичаш, но той не е могъл 
да види това, както и ти не можеше да видиш, че той те 
обичаше през всичкото това време, а мен ме държеше като 
малка играчка, за да утешава себе си. 

Да, аз му бях само малка утеха през часовете, когато 
той скърбеше, че ти не го обичаш. Защо той така мислеше, 
никога не можах да разбера, но трябва да ти призная един 
основен мой грях – аз не го разубедих в неговата погрешна 
мисъл относно теб… Не го разубедих, защото… ти разбираш 
защо. Ти страдаше и той страдаше, защото и двамата бяхте 
слепци и не се виждахте един друг. Ти мислеше, че той 
мен обича. Не! Аз зная какво е обич! Когато човек обича, 
той е готов на всичко. А той за мене на нищо не бе готов, 
иначе би те оставил и би се свързал с мен. Любовта иска 
много, Мария… И по това, което човек дава, се цени силата 
на неговата любов. Не се сърди, че ти говоря така, но така 
мислех отначало. После разбрах, че съм мислела погрешно. 
Любовта дава, но любовта никога не иска… А аз исках! Исках 
да имам дом, огнище. Исках да ми го създаде той, защото 

не можех да разбера защо, щом ти не го обичаш и той не те 
обича, трябва да живеете под един покрив. Но когато той 
ставаше блед, когато му говорех това, когато той седеше 
мълчалив и не чуваше това, което му казвах, разбрах, че съм 
се лъгала, разбрах, че теб обича.

Зная, че ти страдаше, когато той идваше при мен или 
когато отивахме на планината. А аз се смеех, смеех се над 
тебе и над мене… горчиво се смеех. Защото той седеше 
на някоя канара и мълчаливо се взираше към града, към 
големия град, и мислеше за тебе… Аз чувах понякога 
устните му да шепнат „Мария”. И не можех да разбера защо 
той продължава да идва при мен, да ме държи край себе 
си… Неведнъж съм мислела за странността на хората – 
че са близко и въпреки това не се виждат, не се разбират. 
Безкрайни светове се крият в човешките мозъци, които 
никога няма да бъдат обходени и разгадани. Може би всичко 
би било по-лесно, ако хората бяха искрени, всъщност, ако 
се обичаха. И прав е онзи, който е казал, че хората се ядат 
един друг и затова се целуват, затова се прегръщат – за да 
се нахранят. Ти знаеш кой говори така. Може, разбира се, 
да не Го познаеш в думите ми, защото това, което съм чула, 
съм го прекарала през себе си, и мислите ги предавам, както 
аз ги разбирам и живея. И затова Той казва, че Любовта е 
извън прегръдките и целувките, че Любовта нищо не иска, 
а само дава, че Любовта е извън плътта… 

Сега аз си отивам. Ти ще се радваш ли? Не. Зная, че 
не. Зная, защото те разбрах и обикнах. Ти това няма да го 
повярваш. Но страданията могат да накарат хората да се 
обикнат, както и радостите. Ти си моя сестра по страдание, 
защото ти страдаше тъй, както страдах и аз. Светла ми 
говори много неща и аз разбрах, ако не всичко, то поне 
доста… Аз не обичам човека, при когото отивам, но той 
ме обича и аз съм щастлива. Щастлива съм, макар че сега 
сърцето ми се разкъсва от страдание. Щастлива съм, защото 
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виждам в очите му, че ме обича, а и аз ще се науча да го 
обичам. Ще имам и аз дом и дечица и ще ги обичам. 

Никак не зная дали мисълта ми е ясна и доколко ще 
ме разбереш, защото сега в мен е същински хаос и там се 
блъскат толкова противоречиви мисли и чувства. Понякога 
си мисля, че Светла е много права, като казва, че нашата 
връзка и познанството ни не започват отсега и че няма да 
свършат, а ще продължават. Много пъти сме се виждали 
през вековете, много пъти са се кръстосвали нашите 
пътища, неведнъж сме били лице срещу лице, и винаги 
егоизмът е разрешавал взаимоотношенията ни. Днес пак ли, 
когато живеем в една нова епоха, след толкова опитности 
през вековете, ще разрешим този въпрос с егоизъм? 
Светла казва, че сега, когато грее такова голямо Слънце – 
тя разбира Учителя – ние трябва в Неговата светлина да 
се видим и да се познаем като братя и сестри и с обич да 
разрешим въпроса. И ето, аз си отивам. Дълбоко в душата 
си признавам, че си отивам не защото съм толкова добра, 
колкото би изглеждало от думите ми, а си отивам, защото 
видях и разбрах, че Михаил никога няма да вземе някакво 
определено становище. Затова предпочитам да имам дом 
и семейство с човек, когото не обичам, отколкото това 
страшно положение на „приятелката”. 

Ще страда ли Михаил от моето отдалечаване? Може би 
да, а може би не. Но човешката природа е толкова сложна и в 
края на краищата толкова лакома, че тя винаги страда, дори 
когато изгуби най-малката вещ, дори една носна кърпа. А 
човешкото сърце като част от човека е не по-малко лакомо 
и естествено е Михаил да не се чувства добре, когато му 
отнемат нещо, което е хранило неговите чувства. Може би 
изразите ми да ти се виждат малко груби, но аз много неща 
видях в живота и твърде много се различавам от тебе по 
начина на гледането на нещата, а може би и по начина на 
живеенето. 

Обикнах те! – вярваш ли в това? И аз самата не зная 
как… Може би за това помогна и Светла, но откакто дойдох 
тук и те виждах всеки ден да правиш върховни усилия да 
ме приемеш в душата си, въпреки че аз те ограбвах, макар 
че не съм искала това – аз те обикнах. И, уверявам те, ако 
те срещна някога и ти ми позволиш да те прегърна като 
сестра, наистина ще бъда безкрайно радостна… 

Светла казва: „Човек не всякога е господар на чувствата 
и мислите си, но той в повечето случаи може да бъде 
господар на постъпките си. Защото това, че хората се обичат 
един други, не е никак лошо. Но когато тази обич слезе на 
физическото поле, тогава се раждат ревността, егоизмът, 
лъжата. Това не е хубаво.” А аз допуснах това… Не само 
допуснах, исках го… 

Не зная дали Бог би приел да Му служа, след като се 
чувствам толкова очернена и опетнена. Светла казва, че 
Той се радвал на всички, които се обърнат към Него. И тази 
добрина на Бога ме прави радостна. Щом Той е толкова 
добър и ме приема, и аз ще стана добра. Ще обикна човека, 
при кого съм решила да отида, и ще се постарая да му бъда 
вярна другарка в живота. Не зная дали ще мога да го обичам, 
както аз искам, но ще бъда добра. 

Това писмо съм го прекъсвала на няколко пъти и нямам 
време сега да го препрочета и да видя какво съм писала, 
защото малко време остава да бъда тук. Сърцето ми ще се 
пръсне от неспокойствие. Всичко тръпне в мен. Ръката ми, 
която пише тези последни редове, трепери, и затова те са 
така разкривени. Ту гореща, ту студена пот ме избива. Колко 
много бих искала сега да дойда при тебе, да се хвърля в 
прегръдките ти и да изплача всичката си набрана от толкова 
време мъка и болка. Защото зная, че ти най-добре би могла 
да ме разбереш. Но не мога да дойда. Трябва да тръгвам… 
Сълзи сами бликват от очите ми. Боже мой, защо страдам, 
когато отивам там, където зная, че ще бъде добре… всичко. 
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Мария, обикнах и децата ти, но не заради Михаил, а 
заради тебе. Повече съм чувствала, че ти си им майка, 
отколкото Михаил – баща. Отначало не можех много да ги 
понасям, но сега, сега, когато в мен се роди мисълта, че и аз 
мога да си имам дечица, обикнах и тези деца. Още няколко 
минути има и аз все не мога да завърша писмото. Нощта е 
много тъмна, дано утрината да е слънчева и светла… Мисли 
за мене с добро чувство и аз всякога ще ти бъда благодарна. 
Тръгвам, Мария. Сбогом на всички ви. 

Ах, Боже мой, как ми е мъчно, мъчно, мъчно, когато би 
трябвало да се радвам… Сбогом, Мария, а бих искала да ти 
кажа „довиждане”. Довиждане в живота, сестро моя…

Виолета” 

Без да искам, сълзи се застичаха по бузите ми. Животът 
е толкова чуден. Ние страдаме, страдаме при какви ли не 
случаи в живота си. Човешката природа е толкова странна 
и мъчнодостъпна за изучаване. 

– Мария, какво правиш тук? – чух зад себе си гласа на 
Михаил и, трепнала от изненада, несъзнателно обърнах към 
него разплаканото си лице. 

– Какво е това? – посочи той писмото. 
– Писмо, ако искаш може да го прочетеш – допълних 

аз, като видях сянката, която премина по лицето му. – От 
Виолета е. 

– О, стига си се измъчвала вече… 
– Не, не се измъчвам. 
– А защо са тези сълзи? 
– И аз самата не зная, но така ми стана жал… 
– За кого? 
– За нея. 
– Дете, дете – каза ми той и седна до мене. Притегляйки ме 

до себе си, почна да милва косите ми. – Колко много скърби 
ти причиних – говореше той, – ще ми простиш ли, Мария? 

– Няма за какво. Не съм те съдила, за да ти прощавам. 
– Мария, аз никога не бих могъл да бъда това… да 

направя това… да постъпя така – търсеше той подходяща 
дума – както ти. И ако някога съдбата ми го върне чрез 
тебе… 

– О, не говори. Дано никога не стане това. То е толкова 
страшно. 

– Да, страшно е, то е ужасно страдание, от което съм 
се боял от първия миг, в който те видях. И това страшно 
страдание, което произлиза от този страх, е като огън, 
който не е преставал да ме гори през всичките тези години. 

– Съвсем напразно. 
– Искам да вярвам, но… 
– Какво ти дава повод да се страхуваш? 
– Твоята младост. 
Усмихнах се леко. Той разбра усмивката ми, която 

казваше: „Старостта не е гаранция за вярност, нито 
младостта – за изневяра.” 

– Ти още не си забравила – прошепна той с горчивина… 
А знаеш ли, всичко бе, защото ти беше така далечна, и 
мислех, че не ме обичаш. 

– Няма нищо, всичко това е минало – станах от стола аз. 
– Мария! – извика Михаил. – Кога ще махнеш тази 

преграда между мен и теб? 
Погледнах го учудено. Той седеше по пижама – блед, 

измъчен, изтерзан. Очите му изразяваха дълбока мъка. 
– Михаил – приближих се близко до него, – в мене няма 

преграда по отношение на теб. Ти си я измисляш. 
Очите му ме гледаха така, както никога. В следния миг 

от тях закапаха сълзи – едри сълзи, като в тъмна нощ. 
– Михаил! – прошушнах аз и го прегърнах. 
– Мария, Мария! – притисна ме той в треперещата си 

прегръдка. 
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* * * 

Михаил иска да продаде чифлика. Навярно случилото 
се през лятото е оставило сянка в душата му и той не иска 
да отива там. Вчера ме запита какво е моето мнение по 
отношение на тази продажба. Казах му, че децата там се 
чувстват много добре – на слънце и чист въздух. А и работата 
ги ободрява, влива в тях сили, прави ги съзнателни, и най-
вече ги привиква на обич към труда. 

– Това могат да имат и другаде. 
Замълчах. Чифликът е негов, той може да постъпи, 

както намери за добре, но на мен ми е свиден, защото е 
свързан с дружбата, с приятелството ми с децата. Но нищо 
не е вечно: когато и да е, все ще напуснем този чифлик, а и 
Земята изобщо. 

Днес, за преголяма моя изненада, дойде бай Слави. Каза 
ми, че ще прибяга да види Светланка. Затъжил се бил за 
нея. Усмихнах се. Предполагам, че не толкова се е затъжил, 
колкото иска да поговори с нея. 

Михаил окончателно е решил да продаде чифлика и 
затова е извикал бай Слави. Предоставя всичко на него. 
Единият от синовете на бай Слави е адвокат, затова Михаил 
се е съветвал с него. 

Останах приятно изненадана от това, че Михаил иска 
нивите, ливадите, овощните градини в планината да ги 
вземат работниците на съвършено ниски цени… и то на 
изплащане. Къщата, двора, градините край нея –  цветна и 
овощна, искал да ги купи роднина на бай Слави – инженер, 
живеещ в близкия град. За тях Михаил каза цената да е 
такава, каквато сега е навсякъде. И да се изплати в срок, 
защото иска да купи вила с голяма градина в близко 
старопланинско село. 

Не знаех, че всичко това е било отдавна уговаряно между 
Михаил и бай Слави, затова се изненадах, че вече бай Слави 

е ходил из старопланинските селца и сега е дошъл, за да 
каже впечатленията си от посетените обявени за продажба 
вили. Може би Михаил искаше да си поговори насаме с бай 
Слави, затова тръгнах към вратата да излизам. Но Михаил 
ме спря. Вече тайните преговори са се свършили – усмихна 
се той, и занапред аз трябвало да вземам живо участие в 
това, което ще се избере и купи. Бай Слави се понамести на 
стола и заговори: 

– Мястото е много хубаво, но не може да се сравни 
с чифлика. Всичко е запуснато, неуредено. Градините, 
дърветата, са буренясали. Край кладенеца циментът съвсем 
е изпонапукан. Чешмите не текат – повредени са. 

– То е, защото от години никой не се е грижил за вилата 
– каза Михаил. – Важно е, че място ти е харесало. 

– Дума да няма! От всичко, което видях, това място най-
много ми хареса. Стопанинът ми каза, че сте говорили по 
телефона. 

– Да, но аз исках ти да го видиш и ако го харесаш, значи 
добро е. 

– Хареса ми и само да има някой да се опретне, ще го 
направи малък рай. 

– А и не ми трябва голям – засмя се Михаил. 
– Ако аз бях съвсем здрав, щях да дойда да го оправя. Но 

ако искаш, извикай зетя на Юлия. Той е умен, способен и 
много работлив. Ще сложи в ред и вилата, и двора. 

– Комунист ли е? 
– Не, но им симпатизира. 
– Че вие там чифлика го направихте на сборище и 

свърталище на комунисти. 
– Затова ли искаш да се освободиш от него? 
– Не. Разбрах, че не съм роден за чифликчия, каквито са 

били дядо ми и баща ми. Не умея да се справям с паричните, 
с материалните работи. Ако не беше ти, отдавна да бях 
ликвидирал с чифлика. 
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– Хубаво нещо си е земята: боднеш едно, даде ти десет. 
И тия плодове като нависнат по клоните на дърветата, да ти 
е драго да ги гледаш. 

– И не само да ги гледаш – допълни Михаил усмихнато. 
– Е, то се знае. Собственикът на вилата рече, че веднага 

я дава, само иска парите накуп, да му се дадат отведнъж, а 
не на части, защото му трябвали. 

Телефонът иззвъня в кабинета на Михаил и той отиде 
да види кой го търси. Тогава казах на бай Слави, че имам 
известна сума, която стои без полза. Ще я дам, ако може да 
свърши малко работа. 

– Хубаво ще е да дадем поне веднага капарото, че мястото 
е много хубаво. В планината, и най-главно – близко. Всеки 
празник може да отивате с влака за половин час. Пък и 
вилата, и градината са добри. Затуй, като са се научили, че 
се продава, има и други мераклии. Та ще е добре да дадем 
веднага капарото. 

– Ти не казвай на Михаил, да не би да не се съгласи. А 
нали всичко на тебе е възложил, няма значение отде имаш 
парите. 

– То се знае. Още утре ще се срещна с човека и ще свърша 
работата. 

* * * 

Само Анна знае за сумата, която предадох на бай Слави, 
защото с нея ходихме да я изтеглим 

Бай Слави се оказа неуморим. Два пъти ходи до чифлика 
и се връща. А колко пъти е ходил до вилата, до нейния 
собственик, не зная. Тази вечер, усмихнат, каза на Михаил, 
че въпросът с вилата е уреден. 

– Много бързо! – учуди се Михаил. 
– Ами посъбраха се парите оттук-оттам… пък и в касата 

имаше, и работата се свърши. От тебе се искаха само 

подписите. Сега какво ще речеш, да повикам ли Милан, 
зетя на Юлия, да уреди всичко, или сам ще се заемеш. 

– Повикай, когото искаш. Знаеш, че имам пълно доверие 
в тебе. Имам друга работа и не мога да се занимавам с вили 
и градини. Когато всичко е готово, обади ми се. 

– Ключовете са у мене… Ти не бързаш, нали? Че може да 
откара повечко време. 

– Никак не бързам 
Утре бай Слави отива при Светла. Радвам се, сякаш аз 

ще отида. Пред Михаил не споменаваме за това. Дали той 
още е сърдит на Светла, считайки я виновна за отиването 
на Виолета при Попов, не зная. Може би изпитва само 
известно неудобство, но абсолютно не говори нито за брат 
си, както някога, нито за нея. 

Светла в едно писмо, което получих чрез Анна, ми 
обясни, че не е оказвала никакво давление на Виолета, а Ă е 
говорила само това, което Ă е било разкрито от ръководителя 
Ă – че с Попов имат добри, хармонични аспекти, които са 
резултат на някакво тяхно минало, и че срещата им сега не 
е случайна. 

Нито за минута не съм се съмнявала в честното отношение 
на Светла към Виолета. Тя никога няма да я насочи съзнателно 
към Попов, ако това не Ă е казано от ръководителя Ă, защото 
зная, че тя сега много се пази да не наруши принципите на 
Учителя – свободата на човешката душа. Вярвам, че с време 
Михаил ще разбере това и аз ще имам отново радостта да 
виждам Светла и да разговарям с нея. 

* * * 

Стопи се и последното парченце лед в моята душа. 
Зимата си отиде и отново грее хубаво слънце в моята душа, 
която кара лицето ми да сияе и устните ми да се усмихват. 
И всред това слънце, и всред тази нова пролет за моята душа 
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забелязвам, че Нуси е станала странна. Не можех да разбера 
какво става с това дете. Вземах я на коленете си, милвах я, 
питах я да не е болничка, но тя или ме стиска силно и се 
разплаква, или се отдръпва от мене, за да отиде в другата 
стая. Може би аз съм я пренебрегнала нещо в радостта си? 
Може и да се е случило нещо с нея и тя не смее да ми каже. 
Питах няколко пъти Кирил – той вдига рамене. Не знаел. 
Дали наистина не знае? 

Един ден тя се върна разплакана вкъщи. 
– Не мога повече, мамо – заговори тя – ще те попитам… 
– Какво има, Нуси – попитах я учудено. 
– Но ще ми кажеш истината – заекваше през сълзи тя. 

– И Кирил, и бати Стефан не искат да ми кажат, но ти ще 
ми кажеш. 

– Какво да ти кажа, детето ми? – тревожно я запитах аз. 
– Истината. 
– Но каква истина? 
– Една – хвана ме тя за ръката и ме заведе в спалнята. 

Там, на стената, срещу леглата, има голяма картина на 
Христа. 

– Закълни ми се в тази картина – посочи тя Христа, – 
закълни ми се в нея… 

– Но за какво, Евгения? 
– Че ти си ми майка! 
– Ооо! Ооо! – изтръгна се болезнен стон от гърдите ми. 
– Да, кажи ми истината, ти ли си ми майка, ти ли си 

ме родила? Децата от колко време ми казват, но аз не им 
вярвах… Но ми беше мъчно – разплака се отново с глас тя. 
– Аз зная, че ти не лъжеш… и ще ми кажеш… Закълни се в 
Исус Христос! 

– Евгения – заговорих Ă аз, – слушай, детето ми, няма 
защо да ти се кълна. 

Разплаканото лице на Нуси се вдигна към мене, очите Ă, 
избликващи сълзи, ме гледаха и чакаха. 

– Ела, детето ми – взех я на коленете си, – ти искаш 
истината и аз ще ти я кажа. – Вярно е, че аз не съм те родила, 
но аз те обичам, Нуси… ти знаеш това. Ти си мое дете… и аз 
ще бъда твоя майка… и твоя приятелка, и твоя другарка, и 
всичко, всичко, което ти искаш. 

– Аз те обичам много – простена тя. 
– Така си и знаех, милата ми, така си и знаех, сладкото 

ми чедо – милвах я аз, а тя се притискаше силно в мене. 
След малко чухме отваряне на врата. Идваше си Михаил. 

Нуси се изправи на пода и каза: 
– Ти си ми пак майка, нали? 
– Разбира се, скъпата ми – прегърнах я аз. 
Михаил влезе усмихнат и рече: 
– Много се прегръщате! 
– Татко – отиде тя при баща си и като го прегърна, каза, 

– нали мама пак ми е майка? 
– А кой ти казва обратното? – учуди се той и ме погледна. 
– И най-после аз питах мама и тя ми каза… 
– Какво ти каза? – милваше главичката Ă той. 
– Каза ми, защото аз зная, че тя никога не лъже, каза 

ми, че не ме е родила, но пак ми е майка, защото ме обича… 
и аз я обичам – разплака се Нуси. 

Михаил я взе на ръце, както когато беше мъничка, и я 
отнесе със себе си в кабинета. 

Бях силно разтърсена. Как никога не бе ми минавала 
мисълта, че тя ще научи един ден тази истина… и тя ще Ă 
коства страдание и мъка. Но защо фактически ще страда тя 
от тази истина, която рано или късно щеше да научи? Защо 
децата страдат, когато научат, че са взети за храненици или 
пък че майката, която ги е отгледала, не ги е родила?... Какво 
има, каква сила се крие или какво нещо има в майката? 
Може би аз, колкото и да ги обичам, все пак не мога да им 
бъда това, което би била за тях родната им майка? Какво би 
им дала повече от мене? Повече от обичта, която им давам? 
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Наистина ли никога и друга жена не може да бъде майка 
на едно дете, без да го е родила? Ако на Нуси никой не Ă бе 
казал, тя би живяла с мисълта, че аз съм Ă майка, и би била 
доволна… А сега? 

„Нали пак си ми майка?” – прозвучаха думите Ă в 
душата ми. Тези нейни думи се разляха като хубава топлина 
в сърцето ми. Тя искаше пак да Ă бъда майка. Тя имаше 
нужда да я уверя, че пак ще Ă бъда майка, значи пак ще има 
онова същество, което храни, облича, гледа, пази, закриля… 
Пак ще има майка, пак ще има същество, което ще я 
обича… пак ще има майка! О, ако можехме да се проникнем 
от всичкото онова огромно значение, което съдържа тази 
малка дума майка… Тя е може би най-съществената дума в 
живота, защото тя символизира Любовта. И затова Учителя 
казва, че сега жената, майката ще спаси света. Че трябва 
да има нови майки, които ще дадат ново възпитание на 
децата. А заедно с новото възпитание на децата ще се даде 
нова насока на живота на човечеството, защото фактически 
съществуват само майки и деца. Мъжът винаги ще остане 
дете на жената. И от това се вижда колко огромна, колко 
велика е задачата на жената – да възпитава човечеството. 

Вечерта, лягайки си в леглото, Михаил ми каза: 
– Мария, никога не бях мислил в живота си, че някога 

чрез моите уста ще излязат доводите на Анна относно 
майката. А днес, когато говорих на Нуси, когато повтарях 
Анините думи, разбрах с всичката си същност тяхната 
истинност. Разбрах, че когато жената обича, тя е майка. 
Бедната Анна, колко много ми е помагала тя! И колко 
много ме е обичала. 

– Защо бедната? – попитах аз. 
– Защото никога не съм бил достатъчно добър към нея. 
– Никога не е късно… Достатъчно е, че си разбрал, че не 

си бил добър към нея, за да почнеш да ставаш. 
– Очаквах, че ще ме утешиш – засмя се той. 

– За какво? 
– Че съм бил добър, а то… 
– Наистина ти никога не си бил лош към нея, но всякога 

човек може да стане по-добър, отколкото е бил. 
– Мария, ти си умно момиче – протегна през своето 

легло ръката си Михаил и погали косите ми. 
– Да – шеговито му казах аз, – естествено е да стана 

умна, щом живея при професор. 

* * * 

След разговора ни с Нуси със скрита тревога я наблюдавах 
да видя дали държанието Ă се е променило по отношение 
на мен. Но за голяма моя радост бе станало обратното. Тя 
е по-нежна и по-мила отпреди. Благославях Небето заради 
това. Отначало си мислех, че Михаил Ă е повлиял в тази 
насока, но после разбрах, че това е сторил Стефан с неговите 
писма, които Михаил ми даде да прочета. Нуси сама му ги 
е занесла в кабинета. Когато ги прочетох, плаках. Плаках, 
защото толкова малко съм дала на това дете, така затворено 
отвън и така любещо в сърцето си. 

* * * 

Учебната година свърши. Нуси минава с отличен, Кирил 
е пръв ученик в класа си. Остава после да се види и успехът 
на Стефан. Всички с нетърпение го очакваме да се върне 
вкъщи. Като казвам всички, разбирам Нуси, Кирил и мен. 
Михаил винаги мълчи, когато говорим за него, затова не 
зная какво е неговото вътрешно отношение към Стефан. 

Кирил много силно чувства отсъствието на брат си. 
Разбрах, че го обича много по-силно, отколкото съм 
мислила. Когато Стефан не се върна вкъщи и постъпи в 
пансиона, Кирил често плачеше за него. Къщата му се 
виждаше празна и пуста. Даже ми казваше, че не му се учи, 
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като го няма батко му. Спомняше си, когато е бил болен, 
как батко му се е лишавал от закуска, за да му донесе нещо… 

Приготвил уроците си, той идваше при мен във 
всекидневната и почваше да ми припомня най-различни, 
интересни според него случки, в които батко му се е 
проявявал като любещ голям брат. Нуси допълваше 
сериозно това, което Кирил според нея беше пропуснал. 
Когато Юлия плетеше вечния си чорап при нас, тя вземаше 
участие в спомените за Стефан и в радостта от неговото 
предстоящо завръщане. 

Онзи ден, когато Анна беше дошла да ни споходи, 
Михаил я повика в кабинета си. След като дойде отново 
при нас, тя пожела да види свидетелството на Нуси, макар 
че го бе виждала вече, а също и училищното тефтерче на 
Кирил. Похвали чорапа на Михаил, който плетеше Юлия, 
и като си тръгваше, каза, че била Ă дошла идеята това лято 
да покани Стефан, Кирил и Нуси на село – там да прекарат 
ваканцията. Щяла да се чувства щастлива майка с четири 
големи сина и една красавица дъщеря. 

Погледнах я в очите. Веднага разбрах, че това е идея на 
Михаил. 

– Да – подех шеговития Ă тон, – ти ще бъдеш щастлива 
майка с пет деца, а аз, горката – самичка! 

– Е, ти ще имаш малко отпуска… Стига ти само Мишо… 
Нуси се разскача от радост, че ще отиде на село, и изтича 

да каже на Кирил, който в това време бе отишъл да занесе в 
тяхната стая свидетелството и тефтерчето си. 

– Вярно ли е, лельо – втурна се тичешком той при нас. 
– Какво да е вярно? – запита тя, като ме погледна 

продължително. 
– Че ще дойдем на село. 
– Вярно е. 
– Ще бъде славно! – заговори с възторг Кирил. – Нали и 

батко ще дойде, лельо? 

– Разбира се, може ли без него? 
– Ще му пиша още днес. 
– Няма защо да му пишеш, той утре се връща. 
– Утре?! – извика Кирил. – Утре?! А аз мислех, че след 

една седмица. 
– Няма да чака празненството, когато раздават 

тефтерчетата им, татко му ще го вземе по-после… 
– Колко много се радвам, че Стефан най-после ще се 

върне вкъщи – казах аз. 
– Да знаеш колко много е пораснал – рече Анна, – няма 

да го познаеш. 
Тя често ходеше в пансиона при него, а аз – само веднъж, 

и то в началото на учебната година. На Михаил не му беше 
приятно да отивам, а нали и той не беше добре толкова 
време… Не исках да му причинявам каквато и да е мъка… 

* * * 

Наистина у дома пристигна един високо израснал, хубав 
младеж. Колко много се радваше сърцето ми, един Бог знае. 
Кирил и Нуси не се отделяха нито за секунда от него. Кирил, 
както винаги отстъпчив, търпеше тази малка глезла, както 
я наричаше той, да се гали около батко му, макар че имаше 
с него да разговаря върху сериозни въпроси. Искаше да го 
разпитва за толкова много неща в пансиона… 

Къщата като че ли отведнъж се напълни и сърцето ми 
преливаше от радост. Юлия, с лъжица в ръка, често идваше 
в кухнята да се радва на този момък, както го нарича тя. И 
нейният Стефан щял да бъде такъв висок, защото баща му 
бил едър, висок… 

През малкото дни, които прекарахме всички заедно, аз 
бях радостна, но ми направи впечатление, че Стефан нито 
веднъж не ме нарече Мина, както по-рано. Забравил ли ме 
беше? Отчуждил ли се бе? А иначе беше добър и чувствах 
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как му беше приятно да седи във всекидневната при нас 
и да си чете, без да го смущават разговорите на Кирил и 
Нуси. На трапезата не ми даваше да стана за каквото и да 
е – ставаше и услужваше той, за което баща му го нарече 
джентълмен. Външните отношения между двамата са добри 
– но какво става в душите им, никак не зная. Стефан си е 
все така затворен и мълчалив. Никога не заговори за онази 
случка в чифлика, никога не запита какво е станало след 
това. Знаеше ли? Дали Анна го бе осведомила за всичко? А 
може би и от Петър да бе научил, тъй като зная от Кирил, 
че са си пишели с него. А може би все пак беше още дете 
и нещата не са оставили дълбоки, трайни следи в него? 
Но в неверността на последното ми твърдение се уверих в 
последния ден, когато тръгваха за село. Без да искам, чух, 
когато Стефан казваше на Кирил: 

– Пращат ни в изгнание… 
– Защо така мислиш? – запита го Кирил. 
– Защото е така. Татко още не може да ме понася… 

заради онази случка… Помниш ли, в чифлика? 
– Помня, но благодарение на нея ти отиде в пансиона. 
– Не е толкова голямо щастие да си там. 
– Да бях на твое място, бих умрял от радост… 
Бедният Стефан, значи той не е бил доволен, че е в 

пансиона. А защо никога не ми каза… или по-право, не ми 
писа на мене. А и Кирил, колко знае да мълчи… Разбрах, 
че ние, възрастните, не можем да бъдем толкова близко до 
душите на децата, колкото и да желаем това. Помежду си те 
много повече си споделят… 

Когато ги изпращах, целунах Кирил по бузичката, 
прегърнах Нуси, после се ръкувах със Стефан. Но в мига, 
когато щях да пусна ръката му, почувствах толкова жал за 
това дете, чиито очи бяха изпълнени с необяснима за мене 
скръб, че изведнъж хванах главата му с две ръце и погалих 
косите му. Когато си отделих ръцете, от очите му внезапно 

бликнаха сълзи и той бързо се качи във влака. „За какво 
ли това дете скърби и страда” – мислех си аз. „Ах, Боже 
мой, защо не съм му родна майка, защо не можех да отида в 
купето, да го взема като малко дете в скута си и да го люлея, 
докато притихне мъката му? Или да сложи той главата си 
на коленете ми и да изплаче пред мен болката си? Защо 
Михаил, като му е роден баща, не се опита да проникне в 
душата на това дете и да му помогне? О, ако аз го бях родила 
– мислех си аз – ако го бях родила, не бих го пуснала да 
отиде на село, щом като той не иска да отиде. Закриляла 
бих го, измолила бих го… Но аз нямах право!” И за първи 
път съжалих, че не съм родила тези деца… Родната майка не 
само обича, тя има право! 

Като се връщахме с Михаил, бях мълчалива и малко 
тъжна. 

– Защо е това настроение, мила? – ме запита Михаил, 
влизайки вкъщи, като ме прегърна през рамо. 

– Не забеляза ли Стефан колко е измъчен? 
– Той още не е научил урока си – каза строго Михаил и 

се отдръпна от мене. 
Колко много исках да защитя Стефан – и не можех. Ако 

бе Кирил, бих говорила, за Нуси – също. Тогава защо е това 
различие? Разбрах: защото той не ме бе приел за майка… 
Значи аз нямах право не защото не бях го родила, но защото 
той не бе ме приел като майка… 

След няколко минути Михаил се върна при мен и с 
нежна ласка искаше да изглади строгия си тон. Тогава му 
заговорих: 

– Ти си му баща, той носи частица от тебе, от твоя 
характер, от твоята плът, той е твой син, ти би могъл да му 
помогнеш. 

– Мислиш ли, Мария, че аз не го обичам? Не, от всички 
може би най-силно и най-дълбоко него обичам – за първи 
път Михаил така открито говореше, – защото той бе пръв и 
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най-много прилича на мен. Но тази подчертана прилика ни 
пречи. Тази упоритост и това мълчание ми е познато, то е 
отражение на мен. И тъкмо защото зная, че е толкова лошо, 
аз искам да го оставя свободен, да изпита последствията 
му и сам да излезе от него. Защото ако с мене някога бяха 
постъпили така… не бих бил такъв… после. Знаеш ли как 
всички вкъщи са искали да ми помагат, особено Ани, а аз 
ставах още по-горд и по-затворен. 

– Стефан не е горд, той само се чувства сам. 
– И аз съм се чувствал така, това е една особена психика, 

Мария. Аз мисля, че му помагам, като не сантименталнича 
с него, а ти постъпи по друг начин, ако можеш… Но той е 
много мъчен характер, зная го по себе си – засмя се Михаил 
и ме целуна. – Тежко на тази, с която ще се свърже. Ще има 
да страда като тебе. 

 – О, не, Михаил, сега съм радостна, ти си толкова добър. 

* * * 

По желание на Михаил ходихме на Пирин. Никога не 
бях виждала тази планина и останах очарована. 

С раници на гръб изкачвахме стръмните, отрупани 
с камънаци пътеки на Пирин. Потоците, край които 
минавахме, изглеждаха сини. А езерата – кристално бистри. 
Всички околни върхове и хребети се оглеждаха в тях. И 
тихо, толкова тихо е, че ако проговориш, ти се струва, че 
нарушаваш дивната красота и хармония на смълчалата се 
планина. Мислех си: какви ли чудни същества обитават в 
този величествен храм на природата. 

Седнали на някоя канара, гледахме тихите води на 
езерата или лежахме на тревисти полянки на слънце. Само 
вечер се връщахме в хижите, които обикаляхме една след 
друга. Там ни посрещаха виковете и песните на туристите. 

Когато се върнахме у дома, децата си бяха дошли един 

ден преди нас. Нуси и Кирил се втурнаха през глава да ме 
прегърнат. Не знаех, че човек може толкова да се радва, 
когато види децата отново. Сториха ми се пораснали, 
почернели, обгорели. 

– Къде е батко ви? – запитах аз. 
– Отиде при другаря си. 
Стана ми много мъчно, като чух това. Нима в това дете 

нямаше макар и най-мъничко добро чувство към мене и бе 
избрало именно този ден да отиде у другаря си? И тогава 
премина през ума ми мисълта, която там, на планината, 
една стара пастирка ми каза: че децата никога не могат да 
милеят за майката, както майката милее за тях. Но аз бях 
ли майка на Стефан? И нова болка присви сърцето ми – той 
не бе ме приел за такава. 

Двете деца вървяха от стая в стая след мене и Евгения 
все търсеше случай да се докосне до мен, да ме погали. 
Очите Ă блестяха от радост и непрестанно чуруликаше като 
птичка. Това, което според Кирил тя прескачаше в разказите 
си за село, той го допълваше, и когато тя спираше, той 
подхващаше да разказва. Аз ги слушах, но сърцето ми бе 
изпълнено с жал за Стефан, че той завинаги ще остане сам, 
чужд, далечен, без да пожелае да бъде разбран от някого. „О, 
да бях го родила аз – казвах си, наведена над разтворения 
куфар, – бих намерила път към сърцето му…” 

Точно в това време се чуха по коридора стъпки. Като 
вдигнах главата си, през отворената врата видях изправен 
Стефан. Усетих, че очите ми просияха, лицето ми се озари 
от усмивка, радост преля в сърцето ми. „О, любими синко 
на моето сърце – шепнех си мислено аз, – моята плът не те 
е родила, но моето сърце те ражда всеки ден с нова обич.” 

Докато тези мисли ми минаваха, аз се приближих и 
протегнах ръка на младия ми син. Той стоеше жалко блед, 
тревожен, далечен. 

– Какво ти е? – запитах го аз. 
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– Нищо! – отвърна той, и след като се ръкува, отиде в 
стаята си. 

След около час го заварих да лежи, притворил очи. Спеше 
ли? Не знаех защо, но ми се струваше, че е буден. „Бедното 
дете!” – мислех си аз. – Природата така е наредила – никой 
да няма истински мир в душата си. Страданието да ни е 
спътник от самата люлка, защото няма същество, което да 
не страда, макар и страданията да са от различен характер. 
Всяко едно същество има да разрешава мъчни за него 
въпроси, независимо от възрастта. Всеки има мъчнотии, за 
които търси начин как да се справи. И когато мъчнотиите 
отминат, когато човек израсне и дойдат нови страдания, 
първите му се виждат детински, незаслужаващи изхабените 
по тях сили… Но въпреки, че има вече опитности, той не 
може да отхвърли новите страдания и пак страда и харчи 
сили, както при първите… 

Така си мислех, докато гледах леко пребледнялото лице 
на Стефан и притворените му дълги клепки. После премина 
тревога през сърцето ми: защо това дете е пребледняло, 
защо на село не е закрепнало като другите две? Да не е 
болен? Приближих се с бързи крачки и сложила ръка на 
челото му, го запитах дали нещо не му е добре. Той отвори 
очи и прошепна: „Не, нищо ми няма”, и пак ги притвори. 
Но в този кратък миг видях отразена скръб в тях. 

Михаил още не бе се завърнал вкъщи, когато приятелят 
му, д-р Пейков, дойде да го потърси. Използвах случая да 
изкажа опасенията си относно състоянието на Стефан. 
Той ме успокои, като каза, че това се дължи на възрастта. 
Всички младежи прекарвали известен кризис, който у едни 
е по-слаб, у други – по-силен. Нямало защо да се тревожа. 
Въздъхнах облекчена. 

* * * 

Понякога си мисля за живота на Земята и за този на 
другите планети. Ето, тук има ден и нощ, добро и зло, 
страдания и радост, а там, на другите планети, дали животът 
е устроен подобно на нашия, или е съвсем различен, както 
навярно материята, от която са създадени там съществата, е 
съвсем различна. И на Слънцето, както казва Учителя, има 
живот, големи Светли същества го обитават. Кой знае от 
каква фина лъчиста материя са те… 

Като гледам Луната понякога, мисля си за Съществата, 
които я населяват. Учителя в своите лекции казва, че те не 
били много на брой, но били по-интелигентни от човеците. 
После, като сведа поглед към земята, мисля си, че и тя е 
хубава със своите планини и поляни, реки и езера, само 
хората да умеят винаги да им се радват. А ето, когато човек 
страда, целият свят му се вижда черен и той нищо хубаво 
не вижда. Да биха могли хората да са все радостни, колко 
хубаво би било. 

Когато веднъж дойде Анна, казах Ă за желанието ми 
човек да е все радостен. Тя се усмихна и ми каза, че това 
било възможно. Погледнах я учудено. 

– Да, напълно възможно е – заговори тя, – щом човек 
обикне всички хора като себе си. Тогава щастието на 
другите хора ще бъде и неговото щастие. Учителя казва, че 
това е реализирано в интелигентния свят, а за нас е връх, 
към който се стремим. Но върхът е страшно висок. 

– Наистина – съгласих се аз. 
– Представи си, Мария, че ние се проникнем от обич, в 

която няма никакъв егоизъм. Тогава за нас ще бъде щастие 
да раздадем всичко, което имаме, на другите, както това 
правим сега за тези, които обичаме. Да се проникнем от 
обич към всичко и към всички. На това Учителя иска да ни 
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научи, това е Божествената обич, за която ни говори Той. 
Но ние готови ли сме за нея? Колко дълго време има да 
работим, за да се освободим от егоизма, от завистта… 

– От ревността – допълних аз. 
– Да, и от ревността. И понеже те така дълбоко са се 

впили в нас, когато невидимите Същества искат да ни 
освободят от тях, ние възприемаме това като страдание, 
боли ни ужасно, както ни боли и когато ни вадят някой зъб с 
гранулом, имащ дълбок корен. Освобождаването от този зъб 
е свързано със страдание, с болка, но това е за наше голямо 
добро. Аз съм мислила много върху тези въпроси, Мария, 
и съм си представяла, че имам голяма градина с много 
плодни дървета. Ако егоизмът е в мене и я считам за моя, 
неминуемо ще страдам, ако минувачите влизат и си късат 
от плодовете. Но ако считам, че тази градина ми е дадена, 
за да радвам всички минувачи с плодовете – страданието се 
превръща в радост. Когато отидох на Изгрева за първи път, 
знаеш ли кое ми направи най-силно впечатление? 

– Кое? 
– Че там градините и дворовете нямат огради. Вярно, 

аз не съм ходила из целия квартал, но когато съм отивала 
до стара майка София с децата, минавали сме по пътечки 
направо през градините. Но там дори и децата не късат 
цветята. 

Разговорът ни се прекъсна, защото Игнат се обади, че е 
купил билети за кино, и Анна веднага си тръгна. 

* * * 

От вчера съм като изтръпнала. По радиото съобщиха, че 
Хитлер е отворил война на Франция. Един колега на Михаил, 
французин, който от две години идва тук, днес дойде да се 
сбогува с нас. Беше много тревожен. И естествено е. Война! 
Най-страшното нещо! Дано това нас никога не ни сполети! 

Това е ужас над ужасите! Мисля си за хилядите млади хора, 
които днес са живи, а утре… Едни от тях ще умрат, други 
ще бъдат куци, слепи, сакати… Колцина ще оцелеят и ще 
останат здрави? 

Гостът стоя съвсем малко. Каза, че с няколко свои 
приятели веднага ще си отпътува. 

Михаил го изпрати и като се върна, бях много 
изненадана от това, което ми каза – професорът и неговите 
приятели са дошли в България заради Учителя. Тогава си 
спомних, че Светла след завръщането си от Рила с баща си 
ми бе оставила бележка при Анна, в която ми пишеше, че 
са присъствали на грандиозен събор на Бялото Братство при 
Седемте рилски езера и че имало много чужденци. 

* * * 

Всеки неделен ден отиваме на Изгрева да слушаме 
беседата на Учителя. Понякога Михаил не идва, но в замяна 
на това издейства от Игнат Анна да идва с мене. Това за нея 
е върховна радост. Много искам да посещавам лекциите 
на Учителя, който говори всяка сряда в 5 часа сутринта. 
Но засега е изключено. Затова ще ги чета вкъщи и ще се 
старая да прилагам прочетеното. От всичко най ми е трудно 
концентрирането. Казвам си: „Сега ще мисля само за Бога.” 
Но не се минават няколко минути, и виждам, че мисля 
за Нуси, която проявява учудващи дарби и в балетното 
изкуство. Махвам с ръка и си казвам: „Учителя е по-близко, 
ще мисля 15 минути само за Него.” И пак същото. Сега 
пък мисля за Кирил, който много напредва в цигулката. 
Ужас! Тогава вземам снимката на Учителя и Го моля да ми 
помогне да се науча да се концентрирам. Наистина нищо не 
се постига лесно. Но и аз искам като Светла да имам поне 
мъничък досег със Светлите същества А това навряно се 
постига с концентриране на мисълта. Наистина, мисълта е 
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голяма сила. Всичко, което ни заобикаля, е материализирана 
мисъл. И какво би станало с изобретението на един учен, 
ако неговата мисъл като моята не е концентрирана върху 
това, което работи, а си мисли като мен дали дъщеря му ще 
играе в балета на ученическата забава? 

Чувам, че Кирил и Нуси са се върнали. След малко ще ме 
повикат да чуя концерта им. Кирил свири на цигулка, Нуси 
– на пиано. Радвам се, че тяхната дружба е все така силна и 
че се обичат много. Вечер винаги си споделят преживяното 
през деня и започнаха да мечтаят за времето, когато ще 
станат големи. Пътешествията никога не липсват. Двамата 
обикалят северните ледовити страни, след това отиват към 
Екватора, преминават пустини, непроходими джунгли, и 
отново се връщат в нашата малка София, посетили всички 
Европейски столици. Юлия, която плете чорапа си или 
зашива някое скъсано копче, ги поглежда над очилата си и 
ги моли да се омилостивят и да вземат и нея. Нуси се залива 
от смях и казва, че това е невъзможно, защото тогава тя 
щяла да бъде много стара и как щяла да ходи. 

– Ще ме качите на аероплан – казва Юлия. 
– О, аероплан! Тебе те е страх да погледнеш от третия 

етаж и у лелини все ни дърпаш от прозорците, че щяло да 
ни се завие свят, а от самолета как ще бъде, не зная… 

– Ами тогава с файтон… 
– А как ще минеш моретата с файтон? – смее се Нуси. 
– Е, тогава ще трябва да се науча да плувам – въздъхна 

Юлия. 
Думите Ă предизвикваха истинска буря от смях. Аз ги 

слушам, смея се и се радвам с тях, но в същото време си мисля 
какъв беше Стефан на Кириловите години – все замислен, 
все сериозен. Наистина хората се раждат различни… 

* * * 

От снощи вали сняг. Зима е. Мисля си за тези, които 
воюват. Боже, смили се над всички, които страдат! Добре, 
че тук сме под крилото на Учителя. 

Макар че през нощта, като се събудя, мисля за тези, които 
умират, страдат, въздъхвам дълбоко и отново заспивам, 
защото войната е далече от нас… 

Днес Анна дойде да ми каже, че сестра София, моята 
майка, се е завърнала от провинцията, гдето беше доста 
време. Иска да я споходи, но тъй като Игнат не я пуска сама, 
моли ме да отидем заедно. За мен това ще бъде безгранична 
радост. Анна иска да се съветва с нея относно синовете си. 
Има проблеми с тях. Като че ли големият се е повлюбил… 
Като казах това на Анна, тя само въздъхна. После си взе 
ръкавиците и ме помоли да я поизпратя. Сигурно Мишо 
нямало да се разсърди, че съм излязла да се поразходя без 
него, и няма да ревнува от снега… 

– О, моля те, Анна – засмях се аз, – не е толкова влюбен. 
– А на мен ми се струва, че тъкмо от тази болест е почнал 

да страда, и колкото минава времето, тя се усилва. 
– Анна, недей говори така, че почвам да се стеснявам. 
– Нима? Мина, аз се радвам заради теб, радвай се и ти. 
– Радвам се, но душата ми винаги стои на пръсти, все се 

боя. 
– Защо? 
– Защото хубавото винаги е по-кратко от лошото. Боя 

се, че Михаил… 
– Ако имаш повече доверие в Бога и повече любов, за 

която сме говорили, щеше да знаеш, че всичко, което ни 
се изпраща, е за наше добро. Какво изгуби от страданието, 
което премина? Само спечели. 

– Вярно, но все пак, Анна, знаеш ли колко боли? 
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– Знам, защото и аз минавам по този неравен път, но 
също така научих, че хубавите работи не идват без болка. 
Но побързай, облечи се, че закъснях. 

Наистина времето бе великолепно. Падаше едър пухкав 
сняг. Беше меко, тихо. 

– Не съжаляваш, че излезе, нали? – обърна се Анна към 
мен. 

– Не, никак! Но докъде мислиш да идвам с теб? 
– Докъдето ти се върви. 
– Добре. Тъкмо ще посрещна Нуси от урок. 
– А Крил къде е? 
– На репетиция. 
– Славни деца имаш, Мария! 
– Да, само за Стефан се тревожа. 
– Не се тревожи, ще му мине. 
– Дай Боже. 
Замълчахме. Радвах се като дете на големите снежинки. 

Точно в това време видях едно лице да ми се усмихва с 
широка, щастлива усмивка. От двете страни на жената 
имаше по едно дете. Спрях се и се вгледах. Лицето Ă ми се 
виждаше познато, виждала го бях, но кога и къде, не можех 
да си спомня. 

– Не ме ли познахте, г-жо Михайлова – приближи се 
към мене усмихнатата жена с двете деца. 

– Не мога да се сетя… – отвърнах виновно аз, – виждала 
съм ви някъде, но не мога да си спомня къде. 

– А аз един човек веднъж само да го видя, и го помня 
цял живот. Особено пък вас… Колко често съм говорила на 
мъжа си за вас. Вие сте ми били идеал за щастие и красота. 
И Бог ми даде и на мене съпруг… Разбира се, той не е учен, 
но все пак е техник и обича да чете. 

– А! – извиках аз. – Вие сте сестрата от болницата. Но 
вие сте много променена! 

– Остаряла ли искате да кажете? – пробягна по лицето 
Ă усмивка. 

– Напротив – подмладена и някак особена, но много 
хубава. 

– Това трябва да кажа и за вас, но вие си знаете. А 
помните ли, че тогава исках да имам много деца… Вкъщи 
имам още едно, но то е съвсем мъничко, на няколко месеца. 
Аз съм щастлива, г-жо Михайлова, и Бог знае защо, винаги 
свързвам това щастие с вас. Може би защото един ден, като 
бях решила да ви посетя и даже си бях взела отпуск от 
болницата, за да мога да дойда при вас по-прилично… нали 
вашият дом не е като другите – идват у вас всякакви хора и 
не можех да си представя да дойда как да е и трябваше да 
си понаправя косата – и казвам, когато тръгнах за у вас, аз 
се запознах по една случайност с мъжа ми… 

– Мина – обърна се Анна към мене, – прощавай, но аз ще 
продължа, а ти си поприказвай с тази щастливка. 

Сестрата вдигна очи и сякаш тогава видя Анна. Казах Ă, 
че тя е сестра на Михаил. 

– О, много ми е приятно – подаде тя на Анна ръка. 
– И на мене също – весело Ă отвърна Анна, – хубаво е да 

срещнеш един истински любещ човек. 
– Но отде ме познавате? – запита наивно сестрата. 
– Та от вашето сърце струи любов. 
– Вярно, аз много обичам мъжа си и децата… изобщо 

децата. Тези – посочи тя двете деца – Бог ми ги изпрати 
готови, за да им се радвам… 

Анна бързо стисна моята ръка и тази на сестрата, кимна 
ни весело с глава и изтича да се качи на трамвая. 

– Аз да не ви задържам, г-жо Михайлова – погледна ме 
с безпокойствие сестрата. 

– Не, никак. Само може да повървим, за да срещнем 
децата. 

– О, на драго сърце. Свекърва ми е при детенцето ми… и 
аз излязох, защото децата искаха да се поразходят по снега, 
а и да купим нещо. Времето е много хубаво, нали? И какво 



456 457

щастие да ви видя вас. Колко пъти съм искала да дойда и 
да ви се похваля, но все не ми оставаше време. Пък и мама 
скоро дойде при нас. Не зная колко писма Ă писах, докато 
се съгласи да дойде при нас. Живееше при Зорка – зълва ми. 
Изплашила се била от снахи и не искаше да дойде. Мъжът 
ми отначало не беше съгласен тя да дойде при нас, но сега е 
много доволен. Знаете ли, г-жо Михайлова, колко е хубаво 
да имате майка вкъщи. Това е цяло щастие, знаете. Както 
ви разказвах в болницата, от малка съм останала без майка, 
затуй как можех да оставя сега свекърва ми да не е при нас, 
че нали по право се пада тя да живее при сина си… и при 
мене. 

– Гдето я обичат, там се пада да живее – казах, гледаща 
я с радост. 

– То се знае, че Зорка я обича… и при нея ще ходи, когато 
иска, но правото е при нас да е за постоянно. Защото, знаете 
ли колко е хубаво, аз се разхождам с децата, а в сърцето ми е 
топло, топло… зная, вкъщи имам майка, която ни чака. Пък 
знаеш ли как тя обикна най-малкото ми детенце! Какво да 
ви кажа, г-жо Михайлова, много съм щастлива. 

Докато я слушах, видях Кирил и Нуси, хванати за ръка, 
да се връщат. Сърцето ми трепна радостно. Те ме забелязаха 
и двамата се втурнаха към нас. Дали защото бях изпълнена 
с хубавото чувство, което лъхаше от сестрата, сърцето ми 
приличаше на извор, който струеше обич, и аз прегърнах 
двете деца, осветени от снега. 

– Майко, чудесно свирих – каза бързо Кирил. 
– Браво, момчето ми. А ти, Нуси, как изкара урока? 
– Малко го посбърка – отговори вместо нея Кирил. 
– Ах, то беше нищо… Така, без да искам, сбъркам. 
– Защото бяхме отишли при нея с Влади. Той знае да 

свири по-хубаво от нея и тя се засрами. 
– Ами, засрамила съм се… 
– Ех, не видях ли как се изчерви, когато влязохме. И 

госпожата даже ти каза: „Недей се стеснява, нали един ден 
ще изнесеш концерт и ще трябва да свириш пред пълен 
салон с хора.” 

– Ама тогава ще бъда голяма! – каза много мило Евгения. 
– Но големите пианисти дават концерти и когато са били 

на малко години. Помниш ли какво ти четох за Моцарт? 
– Е, тя не е Моцарт – намесих се аз. – А сега, запознайте 

се с тези ваши другарчета. 
– На пиано ли свири малката – запита сестрата. 
– Да – отвърнах аз. 
– Ето, това ще кажа на мъжа си, че вашата малка дъщеря 

учи пиано. И аз много искам децата да се научат да свирят 
на някакъв музикален инструмент. Но мъжът ми казва, че 
като имаме радио, за какво им е да се учат да свирят. А то 
си е по-хубаво да знаят, нали, г-жо Михайлова? 

– Разбира се. 
– Ще кажа вашето мнение на мъжа си по този въпрос 

и зная, че той веднага ще се съгласи. Ние много често си 
говорим за вас и винаги се питаме какво ли бихте казали 
вие по даден въпрос. И като му кажа, че вие бихте казали 
така и така, той се съгласява. Той много иска поне веднъж 
да дойдем у вас, но се стеснява. 

– Няма защо да се стеснява. Всички сме все хора. 
– И аз така му казвам… и много искахме да ни кръстите 

малкото детенце, но как можехме да ви поканим вкъщи, 
нашата уредба е съвсем проста. Сега той не пие, както е 
пиел, преди да се срещнем, и всичко, каквото спечелим, 
защото и аз му помагам в магазинчето, го спестяваме, за да 
можем да си купим това-онова, и като се понаредим, тогава 
вече ще ви поканим. А детенцето и по-голямо може да се 
кръсти. 

– Майко, татко! – извика Евгения. 
– Где е? – обърнах се аз. 
– Ето го! Слезе от трамвая. 
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И докато се усетя, тя се отскубна от ръката ми и отиде да 
посрещне Михаил. След малко и двамата бяха при нас. Той 
ни видял от прозореца на трамвая и слязъл. 

– Вие извинявайте, г-жо Михайлова, аз ви задържах – 
обърна се сестрата към мене, но така ми беше приятно да 
поговоря с вас. 

Михаил ме погледна въпросително и аз му обясних коя 
е тази жена. 

– Много се радвам – ръкува се сърдечно с нея Михаил, – 
значи вие постигнахте мечтата си. 

– Да, г-н професоре, много съм благодарна на Бога. 
Като се разделихме със сестрата, ние си тръгнахме за 

дома. Сърцето ми беше изпълнено с радост. Имаше право 
Анна – хубаво е да срещнеш едно широко сърце, от което 
обилно струи любов… 

* * * 

Никак не е за чудене, ако Михаил ме надмине в 
изкачването Нагоре. Сближил се е много със стенографа на 
Учителя – с добрия брат Боян. Той му дава дешифрирани 
стенограми от частни разговори с Учителя извън лекциите 
и беседите. Михаил ги преписва в една тетрадка. После ще 
ги прочета и аз. 

Снощи ме повика в кабинета, за да ми прочете нещо 
от това, което е преписал, защото му се е видяло много 
интересно. Аз седнах на стола до него и той зачете:

„През 1912 година на Събора в Търново Учителя каза така: 

Вие всички, които сте в Братството, едно време, 
много хиляди години преди Христа, бяхте мои ученици в 
една окултна школа в Египет и аз бях ваш Учител. После 
бяхте в една окултна школа в Индия, Персия и пр,. и аз бях 
вашият Учител. Вие бяхте и в България като богомили. 
Същите богомили сега сте ученици на Бялото Братство.

 В 1931 година Учителя каза: 

Като ученици на Бялото Братство сте били във 
връзка с мене през миналите векове и сте работили за 
културата на разни държави и народи.” 

– Нали е много интересно, Мария? – погледна ме 
Михаил. 

– Да – отвърнах аз. 
– Мария, мислиш ли, че и аз съм бил един от учениците 

на тези отдавнашни окултни школи? 
– Зависи от това, как ти се чувстваш сега… като ученик 

на Учителя или… 
– А ти как се чувстваш? – запита ме той и в тона му 

имаше сърдита нотка. 
– Аз с всичкото си сърце и душа искам да Му бъда 

ученик, но толкова малко изпълнявам. 
– Но ти какво искаш да изпълняваш? – запита ме той с 

усилваща се сърдита нотка в гласа. 
– Ами не мога да размишлявам върху някой стих от 

Евангелието и най-вече не мога сутрин да се концентрирам 
поне 15 минути. Мисълта ми все се отплесва ту при Нуси, ту 
при Кирил, при Стефан, при тебе – и нищо не излиза. 

Изведнъж Михаил се разсмя високо. Почувствах се 
оскърбена. Той схвана това и като ме целуна, рече: 

– Знаеш ли колко пъти сутрин чувствам, че си будна, а 
не се обаждаш. Чудех се: какви мисли те занимават, не са ли 
във връзка с някого… И сега се разсмях, защото ми олекна. 

В това време влезе Кирил и каза, че бай Слави е дошъл. 
Отидохме и двамата в кухнята. Вилата била почти готова. 
Зетят на Юлия, който се бе пренесъл със семейството си 
там, за да работи през свободното си от службата време, се 
е постарал много. Помен нямало от старата вила. Всичко 
блестяло от хубост. Само аз не съм ходила да видя вилата, 
може би защото я чувствам далечна и чужда. Чифликът 
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е още в сърцето ми. Михаил, Анна, децата ходиха и са 
възхитени. 

Бай Слави каза, че сега трябвало да се пренесат 
наредбите на чифлика във вилата. Това щяло да стане под 
вещото ръководство на Юлия, защото тя знаела къде какво 
се намира. 

– Всичко излишно ще го раздадете там на хората – 
обърна се Михаил към бай Слави. – Страшно претъпкан 
беше този чифлик. Колко маси, столове, легла! Ужас! 

– Ама едно време идваха коджа гости, та леглата ги 
разстилахме под големия навес – рече бай Слави. 

– Сега гостите ще спят на тревата – засмя се Михаил и 
повика бай Слави на разговор в кабинета. 

* * * 

Юлия я няма от два дни и не зная колко време ще се 
бави. След като се пренесе всичко във вилата, ще трябва да 
отида и аз, за да наредим с Юлия спалните, кухнята. Когато 
тя тръгваше оттук, погледна ме загрижено. Как щяло да се 
справя сама с всичката работа. 

– А ние къде сме с Нуси? – пристъпи към нея Кирил. 
– Ти сама знаеш, че за сладките сме се специализирали 
повече от тебе. 

– То не само за сладките… Сега няма много брашно за 
тях. 

– Аз ще нареждам масата и ще помагам на мама за 
чиниите – каза Нуси. 

– А аз ще избърсвам лъжиците – допълни Кирил. 
– Е, тогава работата е наред и аз няма да се връщам – 

засмя се Юлия. 
– О, не, лельо Юлия – запротестира Кирил, – ние ти 

казваме само да си спокойна. 
В това време телефонът силно и продължително 

иззвъня. Телеграфистката каза да говоря с провинцията. 
Бях безкрайно приятно изненадана – обаждаше се Светла. 

* * * 

Веднага исках да запиша разговора със Светла, защото 
беше много интересен, но не успях, защото едва потопила 
перото в мастилото, и на външната врата се позвъни силно 
и някак тревожно. Като отворих, пред мен застана момиче, 
което ми се стори познато, но не можех да си спомня кое 
е. Докато в себе си исках да разбера откъде познавам тази 
личност, тя без покана мина покрай мене, влезе в коридора 
и каза: 

– Много ви моля да ме приемете да ви помагам в кухнята. 
– Но защо? Как така? 
– После ще ви обясня. Сега, моля ви, веднага ме отведете 

във вашата кухня. Аз съм тази, която лежеше на леглото у 
Слави, когато дойдохте със Светлана. 

– Ааа! – извиках аз и бързо тръгнах към кухнята, а тя 
след мене. 

– Трябва да ви кажа – заговори тя, като влязохме вътре, 
– че ме следят. Никак не е изключено да ме потърсят тук. 
Ще ме предадете ли? 

– Не! 
– Така си и знаех, затова дойдох. Никъде другаде не бих 

могла да бъда на по-безопасно място в момента. Само една 
възрастна жена ме видя, като влизах у вас. Дайте ми някои 
ваши вехти дрехи да се облека. 

Едва бях Ă дала няколко рокли, от които да си избере, 
колкото иска, и се чу иззвъняване на външната врата. 

– Значи по петите ми са били! Отивайте, аз съм вашата 
домашна помощница. 

Трябва да си призная, че се изплаших. Но в същия миг 
като светкавица ми минаха в ума думите на Светла, които 
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ми бе казала по телефона и за които тогава не разбрах защо 
ми ги повтори три пъти: „Смела и безстрашна!” „Значи 
затова ми се е обадила Светла” – мислех си, отивайки 
към външната врата. Отново се иззвъни силно. „Смела и 
безстрашна!” – казвах си в себе си аз, а отвън казах високо 
на този, който звънеше, да има търпение. Като отворих 
вратата, пред мен беше застанал млад стражар. Попитах го 
какво иска. 

– Преди малко тук е влязла една мома – рече ми той. 
– Кой ви каза? 
– Жената, която я е видяла. 
– Не зная кой какво е видял и какво ви е казал, но при 

мене е само моята домашна прислужница. Никой друг няма. 
– Я треба да прегледам… Ние щяхме да я фаним, ама она 

под носо ни зе таксе и докато ние земем друго таксе, тя зе 
преднина. 

– Но кое ви дава право да мислите, че девойката, която 
търсите, е влязла тук? 

– Жената отсреща е видяла, дека е спрело таксето и 
слязла от него момата – и право у вас… 

– Трябва да ви кажа, че съпругът ми е професор и заради 
него тук често спират таксита. 

– Ние вървяхме подире Ă с нашто таксе, нали ви рекох, 
но тя зема преднина, оти стражаро не ни даде отведнаж 
пат, та затуй не видохме дека се загуби, дека влезна момата. 
А жената я видела и рече, че е тука, затуй че влезем да 
проверим. 

– Но сигурен ли сте, че точно у нас е влязла – 
продължавах аз да говоря, за да дам възможност на Величка 
да се преоблече. 

– Сигурен, не сигурен, законо е такъв, треба да проверим. 
– Влезте – казах му спокойно аз. 
Той прегледа всички стаи щателно. Като отивахме към 

кухнята, оттам се чуваше голям шум и тракане на легена. 
Той натисна бравата и отвори вратата, но в същия момент 

кюнците на кухненската печка, които изглежда бяха турени 
един върху друг близо до вратата, изпопадаха и вдигнаха 
облак от пепел и сажди, зад които се виждаха да блестят 
очите на момичето всред изчерненото му от сажди лице. 

– Госпожо – чухме да кряска чистачката на кюнците, – 
нали сум ти рекла да не влезаш тук, кога яз работим?! 

– Ама Пенке – кой знае как ми дойде на ума да я нарека 
така, – търсят… 

– Тражат, професоро ли тражат? Та той си има слободна 
стая, та той у куфнето ли че седи? – и тя се разсмя високо, 
гръмогласно. Аз се заковах на мястото си, учудена от 
артистичните способности на Величка. 

– Че ти вътре ли чистиш кюнците, мари – надникна 
стражарят в кухнята. Но в същия момент един кюнец, кой 
знае къде и как закрепен, падна точно пред него, и то добре, 
че не беше върху главата му. Саждите и пепелта, които 
излязоха от кюнеца, отидоха по дрехите и по лъснатите му 
ботуши. 

– Елате – казах му аз, като този път едва сдържах смеха 
си, – ще ви дам четка да се изчеткате. 

Едва ние тръгнахме по коридора, и кухненската врата се 
тресна след нас. 

– Не Ă обръщайте внимание – обърнах се към стражаря 
аз, – тя е малко особена. 

– А защо я държите? 
– Защото инак е много работлива и много ми помага. 
– Какво… работлива, вкъщи да чисти кюнците… 
– А, не, тя ги е приготвила, но вие като настояхте… 
Когато стражарят си изчетка дрехите и ботушите, 

помолих го веднага да си отиде, защото съпругът ми е 
страшно ревнив и ако го завари, ще си изпатя аз, ще ми 
направи страшен скандал. Никак не зная отде ми дойде 
наум да кажа така. 

– Професоро ли? – запита ме той. 
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– Същият! 
– Я го познавам. Я сум от селото до чифлико. И оти го 

познавам, затуй рекох на другиьо да седи и пази при вратата, 
а я че улезим да проверим сичко… 

– Много добре сте направили, че вие дойдохте. Значи 
познавате професора. 

– То се знае. Познавам и първата му. Она беше убава, 
убава до немай къде. Какви чепичета имаше, какви дрехи… 
Я не можех да Ă се нагледам… 

– Щом сте познати на професора, тогава елате после, 
като се върне той, за да си поговорите. 

– Непременно че додим, оти я научиф, че он бадева 
давал нивето, ливадето… 

– Ами като не може да ги обработва. 
– Море, не може – не ще! Ами я че минем по-сетне или 

утре. 
Когато Михаил се върна, разказах му за случилото се. 

Той се засмя при историята с падащите кюнци и абсолютно 
не направи въпрос защо Величка е потърсила прибежище 
у нас. Останах с впечатление, че отдавна е знаел за ролята 
на чифлика, но че от някаква дълбоко внедрена в него 
човечност е оставял да изглежда, като че нищо не знае. 

След като стражарят си отиде, Величка тури кухнята 
в идеален ред и чистота. Не прие за нищо на света да Ă 
помогна. Кирил и Евгения ни завариха във всекидневната. 
Казах им, че Величка е роднина на бай Слави и че той я е 
изпратил да ми помага в домакинството, докато се върне 
Юлия. 

* * * 

Вчера следобед стражарят пак идва. Михаил си беше 
вкъщи. Поканих го в хола, защото този път стражарят дойде 
като гост. Михаил влезе усмихнат при него, но в усмивката 
му имаше неприязнено чувство. „Дали някога стражарят 

като млад селски момък не се е възхищавал много от Ева 
и не я е съзерцавал?” – мина ми неочаквано през ума тази 
мисъл. 

– Е, Димо, какво те носи насам – запита го Михаил. 
– Ете, научих се, че си се манал от чифлико. 
– И ти искаш да купиш нещо ли? 
– Ете, там има едно ниве, баш до мойто. 
– Тъй като тук съм зает със студентите, оставил съм на 

Слави, той да има грижата за всичко. Ще се срещнеш с него 
и ако е останало нещо, нека ти го даде. 

– А цената? 
– И за цената съм му говорил. 
– Я бяф с уйка ми при него. Хем по служба, хем да видим 

за нивето. 
– По каква служба – запита Михаил. 
– Ете, уйка ми искаше да тражи червени книги, 

комунистически, де. А тоя, бай Слави, совсем се е побъркал. 
На масата му в одаята турени Евангелие и още разни 
набожни книги. И набожните работи по-харно ги хортува 
от попо. И ни разправя как една светица презнощ улязла в 
одаята, дето си с жена му лежали, и светицата го излекувала, 
коги он бил болен. 

Михаил ме погледна учудено, аз само се усмихнах. 
– Може, може – съгласи се сериозно Михаил. – В 

чифлика всеки може да влиза… и ти идеше едно време за 
щяло и нещяло… Но тук е частен дом, Димо, и аз съм казал 
на жена ми в моята къща, кога ме няма, никакъв мъж да не 
пуска. А ти онзи ден си настоял да влезеш… 

– Ете, по случая, г-н професор, я сум униформен. 
– Не. Ето ти номера на телефона в службата ми – ще ми 

звъниш и аз ще дойда. А на Слави ще речеш за парите за 
нивата да не ти настоява. Когато можеш – тогава. 

– Е, да си жив, г-н професор, че с туй местене от село до 
тука, совсем сме закъсали. 
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– Кой те настани тука? 
– Един приятел на уйка ми. 
– Нека Пенка го почерпи – стана Михаил, – аз ще се 

облека и ще излезем заедно с Димо. 
Отидох в кухнята, малко изтръпнала от предстоящата 

среща на Величка със стражаря, макар всичко предварително 
да бе уговорено и уредено с помощта на Михаил. Той ни 
заведе на тавана и отвори един сандък, гдето някога Ева си 
е слагала перуките. Тя имала хубава коса, но много обичала 
перуките, които често сменяла. Оставихме Величка да си 
избере подходяща, с която да се представи пред стражаря. 

И вчера, влизайки в кухнята, забравила съвсем за 
перуката, бях смаяна, като видях Величка с жълти къдрави 
коси, с бретони на челото. Бузите Ă бяха силно начервени, с 
подчертани кръгове на скулите, както правят момичетата в 
селата. Една моя вехта рокля и престилка съставяха тоалета 
Ă. 

Таблата беше готова. Казах Ă да я занесе в хола и се 
върнах при госта. Но когато тя влезе, бях изненадана – 
ръцете Ă бяха съвсем изпочернени. Сигурно нарочно. 

– Пенке – обърнах се към нея аз, – остави таблата на 
масичката пред г-н Димо. 

– Ти че ме учиш – заговори Величка с типичен селски 
акцент, – я си знам дека да я турим! 

Видях, че Димо я гледаше не по-малко учуден от мене. 
Тя остави таблата и като му рече: „Запиейте, запиейте”, 
връцна се и тръгна към вратата. Влизащият в хола Михаил, 
като я видя, показа голямо самообладание и рече: 

– Пенке, днес изглеждаш много хубава. 
– Я си знам, оти съм убава! Мойто стражаре ми е рекло 

да сум днеска рано-рано на рандефуто, да ме не чека като 
други пат. 

Димо наистина изглеждаше смаян, но Михаил съвсем 
спокойно му каза, че тя е негова далечна роднина, малко 

своеобразна, но работлива. После се обърна към мене и ме 
помоли да сложа в нещо сладките от таблата, за да ги занесе 
Димо на децата. Това развесели стражаря и той забрави 
Пенка. Изпратих ги двамата до външната врата. 

Като се върнах в стаята, мислех си, че само известни 
обстоятелства могат да разкрият някои същности и 
способности на човека, които иначе дори не бихме 
подозирали, както тези, които видях у Величка. 

* * * 

Вчера привечер, когато Михаил се завърна вкъщи, очите 
му ме погледнаха с много особена усмивка. През време на 
вечерята беше весел. Шегуваше се необичайно с децата. 

Когато се прибрахме в спалнята, по лицето му се разля 
широка усмивка и премятайки ръка през рамото ми, спря се 
всред стаята, запитвайки ме защо не съм му била казала за 
необикновените възможности на Светла. Отговорих му, че 
не е ставало въпрос за това, а и най-главното, че за нея не 
са необикновени. 

– И Анна, и тя мълчи, нищо не ми е казала досега – 
отпусна си Михаил ръката и се заразхожда из стаята. – И 
Слави, и той също… е скривал от мене. Но знаеш ли где го 
видях днес? 

– Не. 
– При стенографа на Учителя, при брат Боян. Отначало 

се учудих, не знаейки, че мнозина от съмишлениците на 
Слави се крият на Изгрева. Помислих, че е отишъл на 
среща с някого там. Но после разбрах, че работата е много 
по-сериозна. Слави се сепна, като ме видя, но добрият 
брат Боян, не подозирайки познанството ми със Слави, ми 
разказа по какъв чуден начин бил излекуван гостът му от 
една девойка, Светланка. 

– А идеите, Слави, идеите!? – обърнах се смеешком към 
него. 
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Горкият, цял се изпоти и бършеше с шарената си кърпа 
челото. Най-после, като въздъхна дълбоко, рече: 

– Едното не вреди на другото. 
Слави е донесъл писмо от Светла на брат Боян преди 

известно време и по този начин двамата са се запознали и 
сближили. И не само са се сближили, но водят и сериозни 
разговори. 

Но от всичко най-интересно е това, което Слави ми 
разказва, като се връщахме заедно към града – за първата 
си среща с Учителя. Отишъл бил да пие вода от чешмата, 
която е в горичката, отделяща двора от голямата поляна, 
на която сутрин учениците с Учителя играят гимнастиките. 
След като се напил с вода, обърнал се и видял на двора 
Учителя. 

„Отведнъж стана нещо с мене – разказва ми Слави, 
– заковах се на мястото си. Кой знае как ми се отвориха 
очите и аз Го видях необикновено висок на ръст. И най-
главно, изпълнен с такава сила и мощ, с каквито ясно си 
спомних, че съм Го виждал и друг път, но отдавна, много 
отдавна. Изгледът Му беше строг, както е строг учителят 
към ученик, който е отсъствал от училище. Пак не зная как 
си спомних, че Той ми е бил Учител, затова се втурнах към 
Него с все сила и като Го доближих, подвих коляно пред 
Него като виновен ученик. Той ми подаде десницата Си и 
аз я целунах. И пак усетих да излизат от Него безгранични 
сили… Сили, които всичко могат… 

Като дойдох на себе си, видях, че към Учителя се 
приближават трима души, и аз избягах. Не знаех ни какво 
да мисля, ни какво да правя. Тогава ми дойде наум за брат 
Боян, на когото по-рано бях донесъл писмо от Светланка, 
отидох при него и той ме осветли по много въпроси. 
Оттогава отивам все при него, а до Учителя не смея да се 
доближа!” 

– Видиш ли, Мария, какъв преврат е станал у бай Слави. 

– Да, Светла веднъж ми каза, че той е учил някога в 
някаква старинна школа. 

– Чудни, невероятни неща. Но искаш ли, Мария, да ти 
разкажа за някои невероятни неща, които ми се случиха 
в онази паметна нощ, когато напуснах чифлика и тръгнах 
към планината. 

– Разбира се, че искам. Разкажи ми. 
– Помниш ли каква буря, дъжд, гръмотевици и 

светкавици раздираха небето. Цялата планина ехтеше и се 
тресеше. Аз вървях нагоре и все нагоре. По едно време се 
сепнах. Къде бях? От светкавиците видях, че съм навлязъл в 
непозната за мен вековна гора… Потъвах в мокрите, нападали 
от години листа. Спрях се, но тръгнах отново. Трябваше да 
изляза от гората. Вървях – но как, къде, колко? – Не зная! 
Всеки момент мислех, че ще ме тресне някоя гръмотевица. 
Дърветата се разредиха. Излязох от гората. Една светкавица, 
която раздра небето и осветли като с електрическа светлина 
всичко наоколо, ми даде възможност да видя, че съм на 
някаква скала, а под мене – дълбока пропаст. Зад пропастта 
се издигаше висок планински хребет. Бях на съвсем 
непознато място. Из хаоса мисли, с които бях изпълнен, една 
изпъкна съвсем ясно – да протегна ръце напред и да полетя 
в пропастта. В същия момент ясно усетих, че някой сложи 
ръката си на рамото ми… и кой знае как, но ми се стори, 
че Учителя е до мене. „Сигурно съм полудял” – помислих 
си аз, но чувството, което ме изпълваше, независимо дали 
Учителя реално беше до мен, или не, беше проникнато от 
никога неизживян дотогава мир. Същевременно трескаво 
работещият ми мозък се просветли и аз разбрах с най-
дълбоката си същност истинността на това, което Той бе ми 
говорил. Аз ти споменах веднъж за това. В същото време, 
обръщайки се несъзнателно настрани, видях в гората, от 
която бях излязъл, да вървят недалече от мене две фигури, 
които носеха нещо като факел или фенер, който осветяваше 
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пътека между дърветата. „Сигурно са някои от въглищарите” 
– помислих си аз и тръгнах след тях. В известни моменти 
ми се струваха близо до мен и аз исках да им извикам, но 
в същото време ги виждах много далече в гората и само 
ивицата светлина ми показваше пътеката. 

Дъждът и гръмотевиците спряха, но цялата гора ечеше 
от вятъра. Бях мокър до кости и чувствах как студът ме 
пронизва. Никак не зная след колко време стигнах до 
някаква ограда. Познах я, беше на въглищарите. Потърсих 
вратата, но тя беше затворена здраво отвътре с голямата 
греда, с която бях виждал да я залостват. Кучетата силно 
залаяха – навярно ме бяха усетили и познали. Забравил бях 
двете фигури, носещи това, с което осветяваха пътеката. Но 
в момента, когато натисках с все сили да отворя вратата, 
видях едната от фигурите. Тя издигна това, което светеше, 
и лицето Ă се осветли. Заковах се на мястото си – беше 
лицето на Светла, както съм я виждал някога, когато 
тя беше ученичка в гимназията: имаше лице, чело, очи, 
красиви като у мадона. В същия миг светлината изчезна, 
фигурата също. Аз сам изчезнах. Кога са се събудили 
въглищарите от лая на кучетата, кога са ме прибрали – 
не помня. После всичко това го отдадох на факта, че съм 
вървял в полусъзнание, както вървят сомнамбулите, затова 
не ти го разказвах досега. Но историята със Слави ме накара 
да се замисля. 

– Светла ми е казвала – заговорих тихо, – че от някакви 
далечни времена тя принадлежала на група „Невидими 
помагачи”. Също тя ми каза, че такива помагачи имало 
доста в нашата страна, но те работели абсолютно негласно, 
скромно. Във Видин имало две родни сестри, принадлежащи 
към тази група, а и в София имало такъв помагач. Той бил 
ученик на Учителя. 

– Мога само да вдигам рамене – усмихна се Михаил, – 
защото колкото повече време минава, виждам колко малко 

зная, почти нищо. И съм решил да отида при Учителя да 
поговоря специално по въпроси, които никнат в съзнанието 
ми, относно реалността на неща, които са извън обсега на 
нашия обикновен ум. Но сега да ти кажа каква находка 
открих в една антикварна книжарница. Знаеш, че обичам да 
търся стари съкровища, и се сприятелих с книжаря. Сам той 
има интересни и най-разнородни познания. Като се отбих 
днес при него, той ми каза, че някоя си стара и болна жена, 
преди да почине, му подарила всичките си книги, между 
които и доста беседи от Учителя. За теб специално купих 
няколко тома беседи. Като седнах в трамвая, отворих едната 
книга и бях смаян от това, което прочетох на страницата. 
Тогава потърсих да видя кога е говорил Учителя тази 
беседа – през 1922 година. И какво мислиш, че прочетох? Че 
войната ще свърши в 1945 г. 

– Така ли? – учудих се аз. – Толкова дълго? Близо още 4 
години! 

– Да, сега сме есента на 41-ва година, а ще свърши през 45-
а. Но това, което ме смая още повече е, че след свършването 
на войната ще дойде религията на труда. Разбираш ли кои 
ще дойдат? Слави и неговите съмишленици. Тези, които 
пеят „да живей труда”. Ще бъде трудно, ако наистина се 
сбъдне всичко това. 

– Ужас, ужас! – извиках аз. 
– Кое е ужасно? – запита Михаил. 
– Помисли, още четири години! Стефан ще завърши 

училището и ще отиде на война! Боже мили! 
– Милата ми – прегърна ме Михаил, – ние няма да 

воюваме. 
– Сигурен ли си? Но даже и да не воюваме, помисли 

си: още толкова години война – ще изгине цветът на 
човечеството. Как няма кой да върже тия, лудите, които 
отварят войните! 

– Изглежда, че няма. Но като разговарях с брат Боян, 
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той ми прочете мисли, които навярно е стенографирал при 
частен разговор, изказвани от Учителя: че Бог не съизволява 
войната, но я допуска. Защото Бог дава на хората свобода да 
постъпват, както си искат, но те ще плащат когато и да е за 
своите постъпки. Казва, че в Бога зло няма, защото всичко 
се превръща за добро. 

– Но докато се превърне в добро – усмихнах се горчиво, 
– колко страдания ще минат! 

– Е, да – съгласи се Михаил. 
Страдам, ужасно страдам със страданията на всички, 

които днес, в този момент, ги парват куршумите, заравят 
ги гранатите… Боже, смили се, защото боли, страшно боли. 
Господи, всяка рана боли! Но нима Бог го иска? Ние, хората, 
сами се бием! За най-дребното нещо не си прощаваме и сме 
готови да се сърдим, караме, обиждаме! И затова Учителя е 
дошъл на Земята  – да ни покаже светлия път в живота, за 
да има обич между хората и мир между народите. 

Веднъж, като слушах една неделна беседа, чух Го да 
казва: „Затова дойдох на Земята, да ви съветвам, за да не 
ходите в тъмнина и да се спъвате.” А ние страшно е спъваме 
от нашето честолюбие, от нашето голямо аз, от нашето 
тщеславие и от какво ли не още… 

Михаил взе тома с беседите от 22-ра година със себе си. 
Като ги прочете, ще ги прочета и аз. 

* * * 

26 ноември сме. Аз не можах да отида и подредя 
вилата, защото Евгения се разболя съвсем неочаквано от 
пневмония. Вместо мен Игнат заведе Величка да помогне 
на Юлия в подреждането. „Но без това идва зима – мислех 
си аз, – кой ли ще отива в студа там.” Но Михаил и Игнат 
са на друго мнение – планината била прекрасна през 
зимата. Това е истина, само да сме живи и здрави всички. 

Вестите по радиото за войната ме изпълват с ужас. Само 
когато имам възможност да отида на Изгрева при Учителя 
или пък чета беседите, се успокоявам. Никак не мога да си 
обясня защо така много страдам. Сякаш чувам стенанията, 
охканията на ранените или на умиращите. Анна ми казва 
да избягвам да мисля за воюващите, за да не се свързвам с 
техните страдания. Само да съм се молела, както всички от 
Братството се молели за мир. Наистина това е най-хубавото. 

Величка останала на вилата, защото много Ă е харесало, 
а и за да даде възможност на Юлия да се върне при мен и 
да си отпочине. Наистина Юлия изглежда много уморена и 
някак измъчена. Зетят Ă го взели в запас, но той преди това 
върнал семейството си на село при родителите му. Често 
виждам Юлия замислена и я чувам да въздиша дълбоко. 
Нещо я гнети, но тя нищо не казва. 

* * * 

Анна, Игнат и децата им отидоха в събота на вилата и 
в неделя се върнаха заедно с Величка. Анна каза, че всичко 
било идеално наредено, а Игнат съвсем неочаквано каза, 
че била достатъчно голяма, за да се приютим в случай на 
нужда всички там. Погледнах го смаяна, но той се засмя 
и рече, че това се отнасяло за през лятото – да прекарваме 
там заедно. Дано да е за през лятото, но кой знае защо от 
погледа на Михаил, който той отправи към Игнат, сърцето 
ми се сви. Все имам чувството, че идва нещо… нехубаво. То 
ми се струва като тъмен облак, който иска да надвисне над 
нас. Дано се лъжа. 

Анна заведе Величка при старата майка да Ă помагала, 
но всъщност, защото там Величка ще бъде в най-голяма 
безопасност. Казах Ă непременно да отиде при Учителя, но 
тя замълча. Дано старата майка я заведе. А и като се срещне 
с бай Слави, който сега често отива на Изгрева,  той ще я 
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насърчи да се срещне с Учителя, защото е усетил неизказано 
големите Му сили и възможности. Какви чудни неща 
стават. Михаил ми довери снощи, че бай Слави е бил център 
на всички комунисти в селата край чифлика, но сега бил 
малко разклатен в материалистичните си възгледи, макар 
външно да казвал, че едното не пречи на другото. Аз мисля, 
че бай Слави има право, защото и комунистите ратуват за 
братство, равенство, но ако имат и Любовта в сърцата си, за 
която Учителя говори, а не омразата, тогава наистина ще се 
постигне нещо много хубаво. 

* * * 

Тази Нова година я посрещнахме със свити сърца. 
Величка е отишла при Анна много тревожна и е съобщила, 
че зетят на Юлия, Дамян, бил убит при опит за бягство. 
Всички останахме покрусени. Сега имат обичай да убиват 
хората „при опит за бягство”. Как, къде и кога е бил убит 
– не знаем, защото Величка, която сега гледа една болна 
жена през две улици от Аннини, много бързала, а и самата 
тя не знаела подробности по този въпрос. Бедната Юлия, 
тя още не знае. Никой от нас не смее да Ă каже. Игнат и 
Анна много се безпокоят за домашните на Дамян – дали 
няма да бъдат притеснявани, тормозени. Анна предлага на 
Игнат тя да отиде на село и да види сама какво става с тях. 
Но Игнат никога няма да я пусне сама. Сигурно заедно ще 
отидат. Михаил мълчи, но от това, че стана страшно блед, 
когато Анна ни каза за случилото се, разбирам, че няма 
да остане безразличен относно съдбата на дъщерята и на 
внуците на Юлия. Бащата на един от студентите му заема 
голям пост във Вътрешното министерство. Напоследък 
виждам, че са се сприятелили, защото често се търсят по 
телефона. Предполагам, че Михаил ще се обърне към него, 
ако наистина са нещо застрашени децата и съпругата на 

Дамян. Но това сигурно ще стане, след като се върнат Игнат 
и Анна от разходката си до селото… 

* * * 

Юлия се разболя от мъка и легна на легло. Преди 
няколко дни получи писмо от дъщеря си. Тя Ă съобщила 
страшната новина. Като влезе при мене, обляна в сълзи, не 
можеше да проговори. Строполи се на земята и си удряше 
главата в пода. 

– Юлия! – скочих аз разплакана. – Юлия, моля ти се, не 
се удряй така… 

После приседнах до нея, хванах главата Ă и я сложих на 
коленете си. Никак не помня какво съм говорила и как съм 
я накарала да притихне. Така ни завариха Кирил и Нуси. 
Помолих ги да се обадят на баща си по телефона. Той дойде 
веднага. Двамата хванахме Юлия и я сложихме на канапето. 

Вечерта пристигнаха Анна и Игнат. За щастие кметът 
на селото се оказал състудент на Игнат. Двамата са се 
разговорили приятелски и кметът обещал, че семейството 
на Дамян няма да се безпокои, тъй като той е искал да 
избяга от запаса далече от дома. Преди него са избягали 
три момчета, но не са били хванати. Само Дамян е платил 
с живота си. 

– А защо е трябвало да бяга – запитах аз. 
– Партията им нарежда – отвърна Игнат, – за да отидат 

в шумата. 
– О, ами ако партията нареди и на Величка да отиде?
– Засега не вярвам, но за после, ако се наложи... При 

тях законите са доста строги. Ще трябва да изпълни 
нареждането. 

– Аз ще отида при Учителя за нея – рече Анна. – Той ще 
я запази. 

– Иди – съгласи се Игнат. 
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– Вечерта нервите ми не издържаха и плаках в леглото. 
Михаил милваше косите ми и ми говореше тихо и нежно, 
като никога. 

– Добре, че не си млад – казах му аз. 
– Защо? – учуди се той. 
– За да не те вземат в запас. Виж какви работи стават 

там. 
– Мария, Мария, какво дете си ти – прегърна ме той. 

* * * 

 Много, много отдавна не съм писала. Вече е пролет, 
но облачна, дъждовита, хладна. Юлия много мъчно се 
съвзе. Ходи при дъщеря си. Мислеше да остане там ако не 
за постоянно, то поне за по-дълго време, но се върна. Не 
я питах защо. Навярно там няма условия за нея. Като ми 
писа, че ще си дойде, зарадвах е много. А като се върна, 
прегърнах я като моя по-стара сестра. А тя само това рече:

– Свикнала съм с вас. 
Децата скачаха от радост, а Михаил Ă стисна с две 

ръце ръката. Това е свръхмного за него. Тя се просълзи от 
умиление. 

Постоянно сме заедно, но тя мълчи и за нищо не я 
питам. Нека раната заздравее. Веднъж тя си кърпеше нещо 
и въздъхна дълбоко. Без да искам, я запитах защо, а тя ми 
рече:

– На мен ми е тежко, а какво е на майка му! Горката, 
стопила се е!

Кой знае защо си помислих за Стефан. Първо, никога 
той да не отиде на война, и второ, да не се увлече по това, 
че младите лесно се увличат. “Боже, пази го!” – прошушна 
сърцето ми. Кой знае защо все се безпокоя за него. 

* * * 

Преди петнайсетина дни телефонът иззвъня силно и 
някак тревожно. От пансиона съобщиха, че Стефан е много 
болен, в безсъзнание. Да отида веднага. 

Моментално съобщих това на Михаил. 
– А защо са чакали тия... – прецеди той през зъби един 

от старите си епитети по отношение на учителите – и не са 
се обадили, като е бил толкова зле?!

– Не зная – отвърнах му аз, – но мисля веднага да отида 
при Учителя, а ти иди в пансиона. 

– Добре – отговори той и затвори телефона. 
Но едва бях направила няколко крачки, и телефонът 

отново иззвъня. Беше Михаил. Да съм го почакала, щял да 
дойде веднага с кола – да отидем заедно при Учителя, а 
оттам в пансиона. 

Облякох се и тревожно чаках да дойде Михаил. След 
малко чух сирената на автомобила под прозореца на къщата. 
В колата беше не само Михаил, но и неговият приятел лекар, 
седящ до шофьора. За десетина минути бяхме на Изгрева. 
Оставих Михаил да уговаря нещо с приятеля си и веднага 
се втурнах да отида при Учителя. Макар времето да беше 
студено и ветровито, защото често вали дъжд, а и в първите 
дни на май валя сняг, Учителя беше на двора, разговарящ с 
няколко души. Косите му се развяваха и облечената в сивите 
Му дрехи фигура се открояваше на белия фон на салона. 

В един момент ми се стори, че Учителя ме забеляза, 
затова застанах настрани, мислейки си, че всички ние, а 
може би най-много аз, все идваме да Го молим за нещо, да 
искаме да ни помогне. А с какво Му се отблагодаряваме? 
Поне аз – с нищо! А Той всякога е готов да откликне, да 
излекува по незнаен нам начин нашите външни и вътрешни 
болки, да внесе мир в душата и сърцето ни. Какъв огромен 
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резервоар от сили представлява Той, а отвън с нищо не 
показва това. Боже мой, какво велико смирение, каква 
огромна разлика между Него и нас, които и за най-малкото 
нещо се изтъкваме... 

Учителя вдигна ръка за поздрав на стоящите пред Него 
и те Му отвърнаха със същото. Миг след това си тръгнаха. 
Учителя се обърна към мен и аз с бързи крачки се приближих 
към Него. Точно Той ме запита: „Какво има, сестра?”, и 
Михаил дойде при нас. Той Му обясни за съобщението от 
пансиона относно лошото състояние на Стефан. 

– Няма нищо, рекох, ще му мине – каза Учителя, като 
му подаде ръката си. Михаил се наведе и я целуна. Същото 
направих и аз, когато Учителя подаде и на мен ръката Си. 

Тръгнахме си веднага. Когато минавахме край салона на 
трапезарията, група непознати хора ни попитаха къде могат 
да намерят Учителя. Обърнах се да им Го посоча, но Него го 
нямаше вече на двора. Само младата сестра Теофана, както 
винаги, стоеше изправена на ъгъла на големия салон, и аз 
ги пратих при нея. 

– Колко народ идва при Него – заговори Михаил – какво 
велико търпение е това: да приеме и да изслуша всички. 

– И повечето са като мен – казах аз – идват да Го търсят, 
когато страдат за нещо. 

Михаил ме погледна, хвана ме под ръка и ме привлече 
към себе си. Може би той си спомни за времето, когато 
идвах тук, разсипана от мъка и скръб, затова каза:

– Бих искал да идваш и когато си много щастлива. 
– Дай Боже, само Стефан да оздравее, друго всичко е 

много добре. Безкрайно съм доволна. 
– Наистина ли? – наведе се Михаил над мене и докато се 

усетя, бързо ме целуна. 
– Ей – казах му аз, – тук е свещено място! 
– Та аз да не правя престъпление. Поправям една моя 

погрешка или грях... 

– Какъв? – учудих се аз. 
– Когато те оставих тук сама с децата и се върнах вечерта 

пиян вкъщи. 
– Забравила съм го вече. 
– А аз не съм. 
– Хубаво е да го забравиш. 
– Добре, ще го забравя, щом ти искаш. 
– Да бързаме, Михаил, че детето кой знае колко страда. 
– Ще му мине. Нали чу: Учителя каза, че нищо му няма. 

Ще оздравее. 
– И ти вече си спокоен?
– Ами щом Той каза, ще му мине?
Тогава видях, че той вярва в Учителя безрезервно. Щом 

Той е казал, значи така ще бъде. Аз също вярвах, но защо 
все още тръпнех и сърцето ми трепереше?

– Много се радвам, Михаил – заговорих аз, – че ти 
абсолютно вярваш на Учителя. 

– Човек се съмнява, докато опита – отвърна той, а аз съм 
опитал и зная, че ще бъде така, както Той е казал. 

Заварихме Стефан в безсъзнание. Лекарят на пансиона 
и директорът бяха при него в изолационната стая, гдето 
слагат болните ученици. Директорът ни посрещна с видима 
тревога. С бързи стъпки се приближих при леглото на 
Стефан. Цял горящ в температура, той правеше някакви 
отчаяни движения с ръцете и с главата си. Беше обвит с 
мокър чаршаф, а на главата си имаше кърпа, натопена с 
оцет и вода. Сложила ръката си върху кърпата, усетих, че 
тя беше топла. Потърсих съд, където трябваше да намокря 
кърпата. Оказа се, че служителят е отишъл да смени водата. 
Докато дойде, аз държах ръката си на челото му, като се 
молех на Бога да намали огъня на това дете. И тогава, 
за най-голяма изненада на всички, устните на Стефан 
се размърдаха и прошепнаха: „Майко!” После ръцете му 
се успокоиха и той спря да клати главата си. Лекарят ме 
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погледна продължително и като се обърна към директора, 
каза:

– Майчината ръка понякога прави това, което никой 
друг не може да направи. 

– Какво стана в душата ми, когато чух този шепот на 
Стефановите устни, един Бог знае. Някакъв бент, който 
винаги е бил в душата ми, сякаш рухна, и вълна от умиление, 
обич и нежност към този затворен в себе си син се разля 
в мен. И дали гласно, или безгласно, не зная, прошепнах: 
„Стефе, мое обично дете!”

Когато служителят донесе студената вода, аз мокрех с 
нея само ръката си и измивах постоянно челото на Стефан, 
защото Анна ми беше казала, че ръката повече може да 
облекчи болния... . Михаил разговаряше с лекарите. Нашият 
лекар счете за излишно да го преглежда, след като в лицето 
на лекаря от пансиона позна един от най-способните свои 
колеги. Ясно се разбра, че е силна простуда. Времето беше, 
а и продължаваше да е дъждовно, ветровито, дори студено, 
а Стефан бил много нехаен към облеклото си. А и без това 
телесно не бил много силен и издръжлив. 

– Мария – приближи се до мен Михаил, – нали в такива 
случаи Учителя препоръчва гореща вода да се пие? 

– Да, да! – отвърнах аз. И пак в душата си се зарадвах, че 
той се сети за препоръката на Учителя. 

Прекарах един час при леглото на Стефан, мокрейки 
с длани челото и страните му. Михаил и лекарите бяха 
отишли в друга стая, навярно в дирекцията. Когато отново 
влязоха, лекарят на пансиона се наведе над Стефан, хвана 
ръката му и рече: 

– Температурата вече е спаднала. Момчето спи. 
В същата минута Стефко си отвори очите и ме погледна. 

Те бяха сякаш закрити с някакво було и той се мъчеше 
да ме познае през него. Устните му се размърдаха. Аз се 
наведох, за да чуя тихото като въздишка „майко”, и той пак 

притвори очите си. 
Лекарят провери пулса му, извади сложения термометър, 

който показваше спадане на температурата, и каза, че 
Стефан е вече по-добре. Няма вече никаква опасност за него. 

Цялата нощ прекарах на стол до леглото на Стефко, 
защото температурата му през нощта пак се беше покачила, 
но заедно с настъпването на утрината тя намаля съвсем, и 
след като изпи една чаша горещ чай, той заспа и спа до 2 
часа след обяд. 

През това време дойде класната му наставница и ми 
предаде един пакет, който Ă бил даден от Стефан с молба да 
ми го предаде, в случай, че умре. 

– Макар вашият син да е жив – заговори учителката 
– струва ми се, че трябва да изпълня молбата му и да ви 
предам това, което ми бе дал. 

Приех пакета, благодарих Ă и когато тя излезе, аз 
го отворих. Бях учудена, когато видях празни пликове, 
надписани за мен. Само в един имаше изписани листи. 
Имаше няколко прочитни книги и между тях – един 
бележник. 

Отворих плика и очите ми зачетоха изписаните листи. 
„Майко, хиляди пъти те зова и искам да бъдеш при мене, 

за да ти изкажа болката на сърцето ми. 
Когато отвън те отричах, в душата си те жадувах. Когато 

отвън бях мълчалив, очаквах ти да ми проговориш и да 
предложиш да четем някоя книга. Когато се затварях в 
стаята си, очаквах да отвориш вратата, да влезеш при мене 
и да сложиш ръка върху главата ми. През всичкото време 
имах нужда от теб, майко моя, и през всичките дни душата 
ми мълвеше това, което устните ми не изрекоха нито 
веднъж: „Майко!”

Когато вечер целуваше Нуси и Кирил и им пожелаваше 
„лека нощ”, или пък те се провикваха повторно от нашата 
стая: „Мамо, лека нощ!”, аз им завиждах и страдах, ужасно 
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страдах. Колко пъти съм очаквал да дойдеш и не както 
обикновено правеше – да ми кажеш: „Лека нощ, Стефе”, а 
да се надвесиш над леглото ми, както над Кириловото, и да 
ми кажеш, както на него: „Лека нощ, мое дете!”

Майка! Копнея и жадувам да имам майка, както копнея 
и жадувам за светлината. 

Мисля си: да имам майка, значи да бъда гладен и тя да 
ме нахрани. Да бъда жаден и тя да ме напои. Да съм гол и 
тя да ме облече. Да съм без подслон и тя да ме подслони 
и приюти. Да съм премръзнал и тя да ме стопли. Да съм 
скръбен и тя да ме утеши. Да съм сгрешил и тя да не ме 
осъди, а само кротко да ме упъти… Душата ми да е изтерзана 
и наранена и тя да я излекува! 

Да имам майка, значи да имам светило, което никога не 
гасне, което да ми показва пътя. Да имам майка, значи да 
имам една ръка, която винаги да усещам крепко да държи 
моята и всякога, когато се подхлъзна, тя да ме задържи, за 
да не падна. 

Отначало мислех за тази, която ме е родила и която 
наричах майка. Вечер заспивах, мислейки за нея. Но много 
пъти нейният образ се сливаше с твоя. И когато клепките ми 
се притваряха, една ръка милваше косите ми, но напразно 
се мъчех в съня си да разбера коя ръка ме галеше – твоята 
или тази на родната ми майка. 

През всичките години аз мислих, твърде много мислих, 
и понякога ми се струваше, че леля има право, когато 
казваше, че майката е една и че всички жени са нейни 
проявления. И че тази майка е Любовта. Сега предполагам, 
че тези мисли не са нейни, а на Този, при Когото ходехме 
с теб. 

Ти можеш да разтвориш сърцето си и да ме приемеш за 
свой син, нали? Защото тъй много искам да имам майка. 
Майка, за която не само да мисля, да жадувам и копнея, 
но такава, която мога да виждам, да чувам гласа Ă и да 

разбирам думите Ă, които ще внесат спокойствие и мир в 
моята душа. 

Помня, веднъж чух, без да искам, когато ти изказваше 
пред татко опасението си за моето ранно и бързо развитие. 
Плашеше се за мене. Тогава не знаех какво лошо има, 
за да се плашиш. Но сега разбирам: ти си се плашела от 
страданията, които рано ще прекосят пътят ми… 

…Защо обикнах Лили? Не зная. Още щом я видях, и я 
обикнах. Ти разбра ли това? Може би да. Понякога ми се 
струваше, че ти знаеш, но никога не ме запита за това. А 
как исках да сториш това! И сторила би го, ако това беше 
Кирил… Но аз не ти бях син и ти мислеше, че нямаш право 
да питаш. 

Кирил как лесно разреши този въпрос. Той открито и 
ясно казваше: „И аз искам да имам майка. Не може всички 
деца да имат майки, а аз да нямам. Ето, Нуси как има майка, 
която да я обича, гали, целува, макар Мина да не я е родила. 
Леля казва, че майка е тази, която обича.” Сега пак зная 
Кой е казал това. Леля е повтаряла Неговите думи. Но да 
продължа. Кирил казваше: „Щом като Мина ме обича, може 
и на мене да бъде майка.” И с това ясно и просто разреши 
този обикновено така труден проблем. 

Колко пъти съм се осъждал защо не съм с характера на 
Кирил – да дойда при теб, да сложа главата си на коленете 
ти и да ти кажа: „Майко, влюбих се!” Ти би се усмихнала и 
сигурно би поискала да знаеш коя е… Бихме разговаряли 
за нея и много от страданията не биха горили сърцето ми, 
както сега. 

Когато я обикнах, аз търсех да видя в нея онова идеално 
същество, за което бленува човешката душа. Понякога се 
питам защо ние търсим, копнеем, жадуваме за някакво 
идеално същество, за някакво съвършено добро и благородно 
същество, когато то изобщо може би не съществува на 
Земята? Всъщност съществува ли това съвършено същество 
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някъде? И ако не съществува, тогава питам: как можем да 
мислим и мечтаем за това, което изобщо не съществува? 

Когато в привечерните часове стоя сам, мисля си, че 
човек не би могъл да мисли за нещо, което не съществува. 
Тогава где е това съвършено същество, към което протягаме 
ръце, което искаме да уловим, както сега искам аз, а така 
и тези, които са били преди мен, но което вечно остава 
неуловимо и непостижимо?! 

Вярвам, че тези размисли няма да те учудят… 
Колко много копнеех да бъда обичан, един Бог знае. И 

когато се запознах с нея, душата ми се озари със светлина, в 
сърцето ми зазвуча нечувана дотогава мелодия. 

Когато гледах очите Ă, струваха ми се като планински 
езера, в които трепти златото на огрелите го слънчеви 
лъчи. Мислих, че тези очи са врати на нейната душа – и 
там сигурно е светло и хубаво… Мислех си, че за мен е тази 
преливаща светлина в очите Ă, че за мен е тази усмивка, 
която правеше лицето Ă още по-хубаво. 

Носех я като светиня в сърцето си, до която не смеех да 
се приближа. А знаеш ли какво преживях, когато съвсем 
случайно видях моят приятел да държи пръстите Ă и тя да 
го гледа със същия златист поглед?! 

Колко много нощи не спах! Колко пъти те призовавах! 
Ти чу ли ме! Мисля, че да. Защото когато идвах понякога 
вкъщи, твоят глас бе тих, и все пак долавях в него някаква 
тревога за мен. Може би ти се тревожеше, че мъката е 
твърде ранна гостенка на моето сърце… 

През лятото много исках да приседна при тебе и само 
да стоя. Дори нямаше да говоря. Мислех си: от твоето 
присъствие болката ми ще стихне, ще изчезне. Нали това е 
майка, която лекува, без да пита къде си се наранил. Защото 
тя знае само едно, че раната боли и че тази болка тя трябва 
да я облекчи… 

Но татко ни изпрати на село. Татко никога не ме е 

разбирал. Той не може да разбере как боли, защото никога 
не го е боляло. Но ти си друго, ти си майка! А нали майката 
я боли заедно с болката на нейния син? И нали тя се радва 
на неговия успех и радост? Аз съм те виждала как се радваш 
на добрия ми успех. И зная колко сърцето ти би се радвало, 
ако ти кажех: „Майко, обичам едно момиче. За мен то е 
скъпо, както самият ми живот!” И зная – ти би го приела, 
защото ти си майка! В сърцето ти ще бликне нова струя 
обич, за да приемеш и обгърнеш и нея така, както си приела 
и обгърнала мене. Ти би я обичала, защото ти си майка, а 
нали майка значи обич?! 

Тази есен Лили ми каза, че приятелят ми случайно Ă е 
хванал пръстите и аз Ă повярвах. Защо Ă повярвах? Защото 
исках да Ă вярвам. Защото имах нужда да Ă повярвам. 
Повярвах Ă, защото я обичах... Сега вече в нищо не вярвам. 
Сега не искам да живея! Само чета… класната ми веднъж 
ме попита какво става с мене. Какво мога да Ă кажа? Нищо! 
Не допускам никого до себе си. И Лили не виждам вече. 
Не се срещам с нея. Но кажи ми, майко, защо постоянно я 
виждам с очите на душата си? Ти си майка, ти знаеш защо. 
Когато вечер заспивам, виждам нейните очи като звезди да 
ме гледат и усмивката Ă все така хубава да гали морните ми 
клепки. 

Другарите ми завиждат: имал съм най-хубавия успех. Но 
те не знаят, че по-мъчен от уроците е самият живот, който 
ми поставя задача, която не зная как да разреша. Понякога 
се питам: дали защото съм млад, затова не зная какво да 
правя? Но все пак съм навършил 17 години, в осемнадесетата 
съм вече. На моята възраст моят прадядо е бил вече женен. 
Забягнал е със своята любима Върбена далече в подножието 
на планината и там е създал отпосле чифлика. И днес по 
селата се женят така млади, преди да са отишли войници, 
но може би те знаят как да разрешават поставените им от 
живота проблеми, или… 
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Сега съм болен… много пъти ти писах, но скъсвах 
писмата... . 

Силно съм се простудил, защото през свободните часове 
скитах навън, макар времето да е влажно, студено, хапливо. 
Но от него по-хаплива бе моята мъка отвътре. 

Челото ми гори от температура. Още никой не знае за 
треската, която ме тресе. Топлината, която чувствам да 
пъпли по тялото ми, ми е приятна… след толкова дългия 
студ, всред който бях… 

Заспал съм и сънувах сън, който се повтаря вече три 
пъти. Когато го сънувах втори път, казах това на леля Ани, 
защото ми се стори необичайно да сънувам един и същи сън 
с интервал от години. Сега, когато го сънувах трети път, ще 
го разкажа и на теб. 

Сънувах, че съм 5-6-годишен, поне така се преценявам, 
а може и да съм бил малко повече от 6, но това няма 
значение. Ти переше някакво платно в широка бистра река. 
Аз газех на плитчината на реката край теб. Ти от време на 
време повдигаше главата си и ме поглеждаше. Боеше се 
да не навляза в реката, гдето е по-дълбоко. После спираше 
да переш, изправяше се и ми се усмихваше. Аз се втурвах 
към тебе и обгръщах с ръце мокрите ти поли, а ти милваше 
главата ми. Аз ти се радвах и бях щастлив: ти беше моята 
майка, която обичах и която ме обичаше безгранично. В 
това време дойде една стара жена и ти каза нещо. Разбрах, 
че беше страшно, защото ти ме хвана за ръка и се огледа 
накъде да бягаме. „Бягай сама” – рече старата жена, аз ще 
го скрия тука в храсталаците. За миг ти се обърна. Очите 
ти ме гледаха, изпълнени със страх и с обич. Разплаках се и 
обгърнах коленете ти. „Бягай!” – повтори жената на майка 
ми, т.е. на тебе, и ме отскубна от полите ти. После ми рече 
да мълча, да не плача, че ей сега ще дойдат турците да ме 
вземат. Бързо ме хвана за ръката и ме повлече към високо 
израсли храсти… После не зная как се намерих в двора 

пред една къща. Знаех, че е нашата. Търсих те, плаках и те 
търсих. Нямаше те… Старата жена също плачеше… Мислех, 
че си на реката… и тръгнах да те търся там плачешком… 
Така се събуждах облян в сълзи… 

Леля Ани ми каза, че това било някакво наше минало 
прераждане, минал живот. Този минал живот се сля със 
сегашния и аз те намерих… Колко е хубаво, че те намерих… 
Но сега защо ми се струва, че съм в някаква люлка, която 
е спусната от небето – и тази люлка се люлее от единия му 
край до другия. Това люлеене е необикновено приятно. То 
прилича на майчини ръце, които ме люлеят, за да притихне 
болката в мене. 

Аз те чакам, защото душата ми е изгладняла до дъно 
за майка, за обич. Като дойдеш, ще научиш своя син как 
да живее, как да обича, без да страда, как да се справя с 
трудностите, които животът му поднася. Защото тук, в 
училището, ни учат на много науки, но как да живеем, ще 
ме научиш ти, майко! А може да отидем заедно там, където 
някога ходихме, помниш ли? Аз вече съм пораснал и 
сигурно ще мога да Го разбирам, а не само да ми е приятно 
при Него, както когато бях малък… 

Чудно е, че чувам някакъв хор. Отде идва тази песен, не 
мога да разбера. Гласовете са толкова странни… Може би 
имам вече много висока температура?

Когато станах да взема плика, стори ми се, че цялата 
сграда се люлее и краката ми потъват до коленете в пода. 
Това никога не ми се е случвало. Колко малко познаваме 
ние живота. Колко много съм уморен. Где бих могъл да 
си почина, освен при тебе, майко, която си отмора, утеха, 
чиято ръка знае да лекува всяка рана, всяка болка. 

Ах, този чуден хор, тези чудни песни… защо ми се струват 
познати… где съм ги чувал? Дааа, напомнят ми тези, които 
съм слушал там, гдето ти ме водеше някога… Много бих 
искал да ме заведеш пак… и да се срещна с Него, с Учителя. 
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Сега съм голям, ще мога да разговарям с Него, нали?
Какви чудни гласове пеят в този хор… ангели ли пеят!? 

Защото не са като тези, които съм слушал тук, на Земята… 
Чувам гласа на класната в коридора. След минута или след 
миг тя ще влезе при мене. Сигурно са Ă казали, че съм 
се разхождал по риза в градината. Тъкмо ще Ă дам да ти 
предаде това, което ще приготвя за теб… Цял горя! Ако не 
остана жив, докато дойдеш… тя ще ти го предаде…” 

Когато прочетох и последните мъчно четливи думи, от 
очите ми капеха сълзи. 

– О, Стефе – мълвях безгласно аз, – ние всички сме още 
деца, ние всички копнеем и се нуждаем от тази майка и от 
тази обич, за която копнееш ти. 

Колко много си очаквал от мене и колко малко съм те 
разбирала! Колко далече съм от тази майка, за която копнее 
твоето наранено сърце. Само Бог може да бъде тази Майка, 
дете мое, само Той е Обич, а ние всички сме тръбици – по-
тесни или по-широки, през които пропускаме да премине 
тази красива Божествена Любов. И доколкото я пропускаме 
през себе си, дотолкова сме добри, благи, кротки. Не 
мисли, че възвишеното и доброто, което ти си търсил, не 
съществува. То е Божественото, но ние сме още човеци и 
сме твърде слаби. Можем да Го допуснем в себе си и да Го 
проявим чрез себе си за кратко време, сине мой, но трябва 
да се стремим към него… 

Душата ми мълвеше всичко това, а ръката ми милваше 
косите на Стефан. Когато сведох поглед към него, видях, че 
се бе пробудил и ме гледаше. 

– Стефе – заговорих му аз, – по-добре ли се чувстваш 
сега, дете мое? 

– Да, майко – прошепнаха устните му и той притвори 
очи. 

– Наведох се и лекичко целунах челото му. 

* * * 

Стефан е вече вкъщи, но няколко дни отначало останах 
в пансиона, докато той се съвземе малко. Беше невъзможно 
да се пренесе веднага… беше извънредно много слаб. Когато 
спеше в леглото, гледах дългите му клепки, които хвърляха 
сенки по бледите му страни, високото чело, на което кожата 
изглеждаше прозрачна, и неволно си го припомнях такъв, 
какъвто за първи път го бях видяла в чифлика. Колко се е 
променил! Колко много е пораснал. Висок е за възрастта 
си. Само в едно не се е изменил – да намира за какво да се 
измъчва. Може би наистина хората се раждат с определен 
характер, който им чертае съответния за тях живот. 

През тези три дни Михаил често се обаждаше по телефона 
и когато имаше възможност, идваше в пансиона. За моя 
голяма радост той премахна тънката стена между себе си и 
Стефан, която ние всички усещахме. Сядаше на леглото при 
Стефан и разговаряше с него. Отначало момчето чувстваше 
известно стеснение, или по право учудване, но после видях 
как очите му просветваха, когато вратата се отваряше и 
влизаше татко му. 

Когато пренасяхме Стефан у дома и бяхме всички в 
колата, обърнах се към Михаил и му казах, че бих искала 
да минем по същият път, през който минахме, когато, 
научили за заболяването на детето, дойдохме в пансиона 
– в смисъл, да отидем на Изгрева при Учителя, преди да се 
върнем вкъщи. Той спря продължителен поглед върху мен 
и намери, че е по-добре да заведем Стефан вкъщи и после да 
отидем при Учителя. 

– Не, Михаил, – казах му аз – вие може да продължите 
за вкъщи, но аз непременно ще отида сега при Учителя. 

– Значи ти настояваш?
– Да!
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Докато пътувахме от пансиона до Изгрева, мислех си, че 
за първи път се противопоставях на Михаил. Но не можех 
иначе. Обещала си бях в себе си, че вече в живота си ще 
поставям Бог над всичко, защото Бог ми възвърна живота и 
радостта. И понеже Учителя ми е показвал всякога верния 
път към Бога, то аз трябва да отида и да Му благодаря, 
преди да съм се върнала вкъщи. Защото, когато отивахме 
да измолим помощта Му, не отлагахме, а сега, когато 
връщаме детето живо у дома, искаме да отложим нашата 
благодарност… 

Когато автомобилът спря на Изгрева, Михаил изяви 
желание да ме почакат, но аз му казах, че ще се върна 
вкъщи пешком, а те да продължат, защото не знаех дали 
ще бъда приета веднага от Учителя. Михаил се съгласи и 
като затвори бързо вратичката на колата, за да не настине 
Стефан, те потеглиха, а моите стъпки ме отведоха при 
Учителя. 

През това време имах чувството, че една страница от моя 
живот е завършена, че една задача е разрешена, че сега ще 
започне нова, която може би ще бъде не по-малко трудна. 
Войната с нейните ужаси не само дава ехо в нашите души, 
но чувствам, че някакъв суров вятър започва да ни брули. 
Хората са се увълчили и се гледат подозрително едни други. 
И не само се гледат, но и се избиват едни други… И това 
правят хора от един и същи народ. Ужас! Какво ни носи 
утрешният ден, не зная, но понякога имам чувството, че ще 
дойде нещо, което ще изисква големи вътрешни сили, за да 
го понесем… Затова моето съзнание трябва да се промени. 

В същия момент разбрах, че отивам при Учителя вече 
не като обикновен човек, а като ученик. В смисъл, че исках 
да бъда ученик. Като че ли всичко, което бе минало, беше 
предисловие или условие, за да се пробуди моята душа, за 
да стана съзнателен ученик. 

Така, размисляйки, стигнах до двора пред салона. 

Нямаше никого. Времето беше влажно, хладно, но на мен 
не ми беше студено и седнах на една от скамейките. И пак 
както винаги в душата ми се разстла спокойствие, мир, 
тишина. Беше ми толкова хубаво, че можех да седя с часове 
и да чакам Учителя – и самото чакане ме изпълваше с нещо 
неизказано приятно. 

Не зная колко време стоях така, потопена в тази чудна 
атмосфера, когато чух, че вратата на стаята на Учителя към 
балкона се отвори и сам Той излезе на него. Веднага станах, 
приближих се и вдигнах ръка за поздрав, като Го запитах 
може ли да ме приеме за малко. 

– Може, елате – отговори ми Той. 
– Горе ли? – учудих се аз. 
– Да – кимна с глава Той. 
Никога не бях влизала горе при Него, затова не зная на 

кое небе от радост бях. Когато Той ми отвори вратата да 
вляза, стори ми се, че наистина аз вече не отивам, както 
дотогава при Него, но че влизам по нов начин: като човек, 
който се е пробудил, след като е спал векове… 

– Седнете – посочи ми той едно малко столче. 
Седнах, а в душата ми всичко трептеше от благоговение. 
– Какво има, рекох, как е болният?
– Благодаря Ви много, Учителю, той е вече сравнително 

добре и днес се връща вкъщи. 
– Да, хубаво… 
Учителя замълча, аз също мълчах няколко минути, 

после заговорих: 
– Учителю, досега идвах при Вас много пъти с рани, 

които Вие винаги лекувахте. Досега все съм искала от Вас 
и Вие винаги давахте щедро – помагахте ми. Хармонията и 
мирът, които настъпиха в дома ни, а сега пък оздравяването 
на детето, го дължим все на Вас… 

Видях как Учителя се вглъби, изчезна сякаш, както 
бях забелязала това и друг път, когато Му изказвах 
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благодарността си. Една сестра ми беше обяснила, че в този 
момент Учителя предава благодарността ми на Бога, защото 
Учителя бил казвал, че Бог е Изворът на всичкото добро и 
на всички блага. В момента гледах Учителя и продължих:

– Учителю, за всичко Ви благодаря много, но сега искам 
да стана ученик и да служа на Бога. 

Учителя ме погледна така, както никога дотогава, като 
че ли се разтвориха нови врати, за да ме приемат в нови 
светове. Продължавах да Го гледам, тръпнеща от свещен 
трепет. Тогава чух Учителя да казва:

Ще ви кажа три неща: 
Всички семенца на Любовта посейте в градината на 

вашата душа. Всички семенца на надеждата посейте 
в градината на вашето сърце. Някои от плодовете, 
които родят, давайте на ония, които имат нужда. Всеки 
ден размишлявайте върху едно изречение от книгата 
„Светът на Великите Души”. 

За един миг си помислих, че нямам тази книга, но ще 
я поискам от Анна. Тя сигурно я има. В следния миг чух 
Учителя да ми говори:

За да дойде до вътрешно разбиране на живота, човек 
трябва да учи. В това седи смирението. Учете така, че 
каквото знаете, да го прилагате. 

Знанието, доброто, Любовта, не идват отвън. Те 
се постигат чрез работа, чрез приложение на новите 
методи. Чрез мисълта си човек може да работи върху 
себе си, да се усъвършенства; той може по същия начин 
да се лекува. Това е вътрешното знание. За да дойдете до 
това знание, от нищо не трябва да се смущавате. 

Във всичко трябва да виждаш хубавото, положи-
телното. Да имаш вяра, че всичко се превръща в добро. 
Да не чакаш големите работи, в които да служиш на 
Бога, но в малките работи да служиш на Бога. Малките 

работи да не отлагаш. Щом почнеш да служиш на Бога, 
всички хора ще ти станат обични. Ще видиш, че това са 
души. Който живее за себе си, няма любов. Който живее 
за другите, има Любов. Като помагаш на ближния си, 
служиш на Бога. Като служиш на Бога и на ближния си, 
служи безкористно, както Бога, т.е. без да очакваш нещо. 

– Ах, само да имам условия да служа – промълвих аз. 
– Ти само пожелай да служиш на Бога и от само себе 

си ще дойдат условията, ще дойдат случаите. Служенето е 
да работи човек за Любовта. Да приложите Любовта, това 
значи да служите на Бога. Като прилагаш Любовта, ти вече 
служиш на Бога. Каквото правиш, прави го за Бога. 

– Но много Ви моля, Учителю, кажете ми конкретно 
какво да правя, за да служа на Бога. 

– Прави всеки ден по едно малко добро. 
– Само това? – учудих се аз. 
На вратата се почука. Донесоха вечеря на Учителя. Аз 

станах, съобразявайки се, че трябва да си отивам. Учителя 
взе от масата едно томче лекции и ми го подаде. За първи 
път Учителя ми даваше от своите лекции. 

Странна мъка, причинена от събудил се в мен безкрайно 
далечен спомен, когато Учителя ми е бил пак Учител, 
премина по цялото ми същество, и аз с притаен дъх казах:

– Учителю, мога ли да идвам на Вашите сутринни 
лекции? 

– Може, рекох – отвърна Той, спрял сериозен поглед 
върху мен. 

„Боже мой – мислех си аз, – Учителя ме приема за свой 
ученик. Ето Новия път, който ме очаква. Пътят може би е 
стръмен, защото нали Учителя казва, че без страдания не 
може да се усъвършенстваме, но този път води към Бога.” 

Изведнъж се стреснах. Сестрата стоеше права до доне-
сената вечеря. Исках да кажа още нещо на Учителя, но се 
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наведох, целунах Му ръката и излязох. Слизайки по стъпалата, 
се обърнах нагоре. Учителя стоеше на площадката и ми 
вдигна ръка. Очите Му ме гледаха сериозно, съсредоточено. 
В следния миг Той стана цял светъл. Исках да се върна и да 
коленича пред нозете Му, но Той се обърна и влезе в стаята си. 

Заслизах по стъпалата, изпълнена с неземна радост, а 
в съзнанието ми прозвучаха думите на Учителя: „Посей 
всички семенца на Любовта в душата си…” 

„А те ще раждат всеки ден по едно малко добро” – 
допълних аз. 

19 октомври 1982 година, София

П Р И Л О Ж Е Н И Е
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РЕЧНИК НА ЧУЖДИ И ОСТАРЕЛИ ДУМИ

Бадява (тур.) – безплатно, безвъзмездно, евтино
Джандарин (тур., ост.) – стражар, полицай
Давление (рус.) – налагане, натиск, насилие върху нечия воля или 

убеждения 
Дюкян (тур.) – магазин със стока за продан 
Ката ден (ост.) – всеки ден
Коджа (тур.) – много, доста
Лорнет (фр.) – сгъваеми очила с дръжка, които се държат пред 

очите, без да се закрепват за носа
Непреривно (рус.) – непрекъснато
Неужели (рус.) – нима, наистина ли
Обленявам (рус.) – мързелувам
Отделение (ост.) – всеки един от първите четири класа в 

първоначалното училище 
Управя – тук в смисъл управлява 
Прикя – невестински дар, зестра, чеиз
Разсилен (ост.) – прислужник в учреждение 
Ритли – странични прегради на волска кола
Училищно тефтерче – тук в смисъл ученически бележник
Чутко (рус.) – чувствително, отзивчиво, внимателно 
Шушони (нем.) – гумени широки подплатени обувки, които се 

носят върху други обувки, за да топлят и за предпазване от 
влага

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1Хенрик Сенкевич (1846-1916 г.) – полски писател, автор 
на историческите романи „С огън и меч”, „Потоп”, „Quo 
vadis”, „Кръстоносци”, „Камо грядеши” и др. Носител е на 
Нобелова награда за литература от 1905 г. 

2Иниго де Лойола (1491-1556 г.), канонизиран като св. 
Игнаций Лойола, е основател на  й езуитския орден. По 
времето на Реформацията църквата все повече губи влиянието 
си. Затова с декрет на папа Павел ІІІ през 1540 г. е създадено  
Обществото на Исус, познато днес като  й езуитски орден. 
Новосъздаденият орден си поставя за цел защитата на вярата 
и започва да търси влияние чрез проповеди, преподаване, 
благотворителност и обучаване на младежи от елита на 
Европа в ред добре организирани религиозни школи.  
Йезуитите създават толкова работещо и гъвкаво за времето 
си общество, че успяват да вложат голяма част от силите си 
в мисионерство и завземане на позиции в мюсюлманския и в 
Новия свят.

3Великият океан – Тихият океан
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Творчеството на Невена Неделчева
 
I. Отпечатани книги
1. Татковите приказки за Нея
2. Чута молитва – разказ
3. През очите на обичта – разкази
4. Бащина обич – преработени приказки
5. Рибарчето и езерната царица – приказки
6. Дарът на феите – приказки
7. Чудната цигулка – приказки
8. Когато любовта заговори – разкази
9. Случайност или съдба – разкази
10. Има ли друг свят – разкази
11. Всичко е за добро – разкази
12. Другарски спомени – разкази
13. Грижа от другия свят – разказ
14. Как намерих Учителя – истински случки

II. Романи:
1. Превъзмогване
2. Светлина в живота (Втора майка)
3. Марта
4. Абсолютният закон
5.  Върхът – 1968 г.
6.  Два свята – 1985 г.
7.  Светлина в мрака – 1986 г.
8.  Копнеж за обич – 1982 г.

III. Романи, които предстои да бъдат отпечатани:
1. Пътека от пътя – 1969г.
2. Преплетени съдби – 1977 г.
3. Земята е училище – 1979 г.
4. До къде се простира света – 1981 г.
5. Видима и невидима реалност – 1989 г.
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