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„Няма значение къде сме. 
Близо или далече – не е важно! 
Важното е, че пътуваме…”
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Пролог

Животът е единственото нещо, кое-
то истински ни принадлежи – от 

начало до край. Така както раждането и 
смъртта са наши. Не знам кой ни го дава – 
макар че за това има толкова много теории. 
Изглежда обаче, че когато го получим, отго-
ворността какво да правим с него е изцяло 
наша. И привилегията да го имаме – също. 
За съжаление в един момент човек остава 
сам – заедно с живота си – независимо, че 
е заобиколен от хора. Нали и тези хора са 
като него – без значение дали го осъзнават, 
или не. Животът обаче е най-важното нещо, 
което имаме. Той ни се случва, независимо 
от това какво притежаваме и през какви съ-
бития преминаваме. 

Всичко, което имаме, можем да заре-
жем, захвърлим или изоставим – близки, 
приятели, домове, предмети – някои заряз-
ват дори децата си. 

Но можем ли да направим същото с жи-
вота си? 
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Ако една дреха ни е отесняла или не ни 
харесва, просто я изхвърляме. Ако не ни 
харесва домът ни, можем да го изоставим, 
да го съборим и да купим или построим 
нов. Но ако животът ни отеснее и вече не 
ни харесва, можем ли да го изхвърлим? 
Можем ли да го съборим и изоставим? 

Не можем. Ние го носим и той ни носи 
– от раждането до смъртта! Нашият живот 
– единственото нещо, което ни принадле-
жи истински! От начало до край!

Това се случи някъде след четириде-
сетата ми година. Животът така ми беше 
отеснял и омръзнал, че вече го влачех. 
Щом се събудех сутрин, успявах само да 
кажа: „О, пак ли ти, бе! Ей, няма отърва-
ване!”. 

Всичко друго, което ми беше омръз-
нало, го бях зарязала – любовта на живо-
та ми, работата, която уж толкова много 
обичах, домът, който толкова много ха-
ресвах. А това същество, животът, което 
напоследък така ме гнетеше – него не 
знаех какво да правя… 
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На много места търсих отговор, но това 
само увеличаваше въпросите, които си за-
давах. Никъде не бяха написали наръчник 
за това какво да правиш с живота си, като 
ти омръзне или отеснее. Иначе имаше мно-
го мераклии да продават съвети на тази 
тема, но те го правеха заради комерсиална-
та страна на нещата, а не защото знаеха от-
говора. И докато се питах: „Какво да правя с 
отеснелия си живот?”, бях принудена да го 
живея, защото той бе, не само единствено-
то нещо, което ми принадлежеше от начало 
до край, но и единственото нещо, което ня-
маше как да зарежа или да загубя. 

Някои хора имитираха, че го зарязват, 
като се самоубиваха, но аз бях борбен дух 
и имитациите ми бяха скучни, още повече, 
че по някакъв начин знаех – след такова съ-
битие, не само че не си се отървал от живо-
та, ами обратното. Но това е дълга история, 
която сигурно ще ви разкажа друг път. Сега 
ми се иска да ви разкажа друго – за страст-
та да живееш, въпреки теснотията, скуката 
и стреса, с които е наситен животът ти. И с 
нея да го промениш…
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ЧАСТ 1

1.

„Боже, искам най-после да кацнем 
в София. Цяла вечност продължава този 
полет”, си мислех, а другото ми аз отгова-
ряше: „Е, хубаво – ще кацнете, ще сте в Со-
фия и после какво? Какво ще се промени с 
кацането? Нищо! Пак ще е същото!”…

Всъщност никога не е същото. Кол-
кото и пъти да ти се случи едно и също 
нещо, то никога не е същото. Само ти си 
същият. Но пък всяко твое решение може 
да промени всичко. 

Връщах се от Тибет. С дълъг полет от 
Катманду до Истанбул и прехвърляне на 
полет за София. Бяхме заминали преди 
месец с група колеги от бившата ми ра-
бота. Организаторите на това пътуване 
ни обещаваха, че ще се върнем промене-
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ни. Но и в София да си бяхме останали, пак 
щяхме да се променим. Търсенето на нов 
път винаги води до промяна. Няма как да си 
осъзнал, че искаш да промениш живота си, 
и да си останеш същия. Самото осъзнаване 
те променя…

Самолетът приближи нощна София, 
снижи се и намали скоростта. Не спях, но и 
не бях будна. От унеса ме извади гласът на 
стюардесата, която обясняваше какво ни се 
случва и как трябва да действаме в различ-
ните ситуации. Но аз гледах през прозореца 
и разпознавах нощно осветените, познати до 
болка, места в града ни. Преминахме и над 
квартала, в който живеех от години. Видях 
кръстовището, на което се намираше наша-
та кооперация. Винаги, когато се прибирах в 
София от чужбина, душата ми се вълнуваше. 
И сега се вълнувах, но по друг начин. Чаках 
да кацнем, да се прибера вкъщи и да замина 
за мястото, където съм се родила. 

– Искаш ли да поговорим като кацнем? 
– ми каза Мила, приятелка и колежка, с коя-
то бяхме в една група в университета и по-
сле повече от петнадесет години работихме 
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на едно място, дори в една стая. 
– Не. Не искам. Не го приемай лично. 

Не е свързано с тебе – ѝ отвърнах и про-
дължих да слушам стюардесата.

– Няма ли да ми кажеш какво се слу-
чи? Какво толкова ти каза този монах, та 
така млъкна? – продължаваше да настоя-
ва Мила.

– Не мога да говоря. И не искам. Но 
някога сигурно ще ти разкажа.

– Ще умра от притеснение за теб! – 
продължаваше да настоява тя.

– Не ме мисли. Не ми звъни, докато не 
ти се обадя. И не се тревожи за мене. 

Кацнахме най-после. 
Всеки си взе багажа. И аз взех моя. 

Толкова излишни неща бях помъкнала 
в куфара си. А то нищо не ми е трябва-
ло. Но го знам сега. Когато тръгвах, беше 
друго. Метнах се на първото такси и ко-
гато ме пита за адреса, изведнъж казах, 
че съм за Дюлково. След като уточнихме 
къде се намира и колко ще ми струва, и 
след миг колебание от страна на шофьо-
ра, потеглихме. 
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На излизане от София спряхме да хап-
нем. Мълчанието ми бе озадачило „бакши-
ша” и той хапна отвън, докато аз пиех кафе-
то си вътре. Ядох и някакъв сандвич, но след 
храната в Тибет, вече можех да ям всичко. 
Дори ми бе вкусно. Храната за мен вече бе 
само гориво за тялото ми.

– Мога ли да Ви помоля за нещо? – по-
питах шофьора, докато сядахме отново в 
колата, и след като той кима утвърдително, 
просто казах. – Да не говорим по пътя. По-
летът беше дълъг и искам да си почивам.

– Ами както кажете. Клиентът винаги 
има право.

– Благодаря Ви! – осигурила си няколко 
часа спокойствие, се отпуснах на задната 
седалка и заспах.

2.

Стигнали сме до разклона за Дюлково. 
Събудих се и започнах да упътвам шофьо-
ра как да стигне първо до селото, после до 
нашата къща. Човекът бе изпил няколко ка-
фета по пътя и бе бодър – ориентираше се 
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бързо. Дори си спомни, че е карал в това 
село хора от Северна България с малко 
дете до някаква Божана, лечителка или 
нещо такова. Не му отговорих нищо. Ко-
гато спряхме пред родната ми къща, ви-
дях пред вратичката група хора, които 
чакаха – едни, седнали на пейката, дру-
ги – прави, пристъпвайки от крак на крак, 
трети – седящи и спящи в колите си. При-
ближих до вратичката, бутнах я, но тя бе 
заключена или по-скоро залостената от-
вътре с нещо. Започнах да звъня на звъ-
неца и да чукам, а от чакащите ми казаха 
кой е последен, за да си знам реда. Гледах 
ги изумена и после им казах:

– Това е родната ми къща. Какъв по-
следен и какъв ред?

– Ама ние чакаме за Божана. Да не сте 
объркала къщата?

– Божана ми е леля. Тя живее в моята 
къща. Как ще объркам родната си къща? 
–попитах и всички млъкнаха. Започнах да 
викам и чух, как една врата на къщата в 
дъното на двора се отключи.

– Кой чука и вика така? Нали ви казах, 
че Божанка я няма. Защо чукате?
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Гласът ми се стори познат. Гласът на 
баба. Но тя не беше сред живите поне от 
петнадесет години. Кой ме питаше с нейния 
глас? И докато се питах, вратата на съседна-
та къща се отвори и оттам чух в гръб много 
познат глас:

– Абе, хора, нали ви казах, че леля Бо-
жана я няма. На манастира е отишла да се 
моли. Ще си дойде по някое време и ще ви 
вземе. Каква е тази олелия? 

 Обърнах се и жената се втурна към 
мене. 

– Бояно, ти ли си? Кога дойде, с какво 
дойде? – викна жената и ме прегърна. 

Като ме попита с какво съм дошла, се 
сетих, че не съм платила на таксито и не съм 
го освободила. Отидох, уредих сметката, да-
дох му бонус от 10 лева, затова, че не ме е 
разпитвал по пътя и че сега ме изчака мъл-
чаливо, взех визитката, която ми подаде и 
таксито потегли в обратна посока. 

Братовчедка ми Живка пак ме прегърна. 
– Боянче, как си, миличка? Колко години 

не сме се виждали? Забрави ни…
– Абе, какво става тука? – отново пита 

гласът на баба.
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– Бабо Вило, това е Боянка. Звъни на 
леля, да си идва.

– Боже, Боянче, ти ли си, леля? Тебе ли 
чака Божана вече седмици?...

Леля Велика е сестра на баба ми. За-
това и гласът ѝ е като нейния. Навремето 
се омъжила в съседното село и там жи-
вяла допреди няколко години. Беше оста-
нала сама – мъжът ѝ починал, а по-късно 
и синът й. Само внукът ѝ – младо момче, 
студент – понякога идвал. 

Преди две години, през една ноем-
врийска нощ, порой отнесъл къщата ѝ в 
близката река. И нея с леглото отнесъл. 
Спасили я и сутринта я показали по теле-
визията – плаче и нарежда. Като я видял, 
вуйчо Стоил, братът на баба и на леля Ве-
лика, дошъл, забрал леля Божана и оти-
шли да я вземат от тяхното село. На мяс-
тото на къщата ѝ имало само един изкоп 
от водните въртопи и кал. Тя не искала да 
тръгва, но я качили на колата и я довели 
в нашата къща. Събрала се родата и все-
ки помогнал с каквото може – купили ѝ 
дрехи, бельо и каквото ѝ е било най-не-
обходимо. 
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Леля ми се обади, да ѝ изпратя моя връх-
на дреха, която вече не нося, че била с моя 
размер. Не можах да си дойда, но изпратих 
освен дълга грейка и много други неща. От-
тогава тя живееше при леля в нашата къща.

– Боянче, влизай леля. Сега ще се обадя 
в манастира, леля ти да си идва – и се обър-
на към хората. – Това е нашата Бояна, пле-
менничка на Божана и внучка на покойната 
ми сестра. Сега вече Божанка всякак ще си 
дойде от манастира и като се разтъжи с нея, 
до обяд ще започне да работи.

Хората мълчаха, някои ми се извинява-
ха, но всъщност нямаше за какво. 

3.

Влязохме в двора на къщата. Тук бях 
отраснала. Тук за първи път чух името си. 
Видях слънцето, познах болката, изпитах 
радост, „умрях” от страх и разбрах, че кога-
то паднеш, вместо да си губиш времето да 
ревеш, е по-добре да се опиташ да станеш 
и да продължиш. В първите ми години този 
двор беше моята малка вселена. Той беше 
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съхранил живите спомени за най-близки-
те ми хора – мама, татко, баба, дядо, леля 
Божана, баба Бойка… 

По средата на двора се намираше къ-
щата ни. Беше стара, но стабилна двуетаж-
на сграда, с лице обърнато на юг, което 
гледаше към така наречения преден двор 
и улицата. До нея се намираше още една 
по-малка сграда, на която казвахме нова-
та къща, но тя по-скоро беше нещо като 
лятна кухня със сервизни помещения и 
за двете сгради. Двете къщи бяха слепе-
ни, измазани еднакво и изглеждаха досущ 
като една сграда. Само в моите спомени 
бяха останали като старата и новата къща. 

Предният двор беше голям и просто-
рен. Широка пътека водеше от пътната 
врата към къщата. От двете ѝ страни има-
ше лехи с цветя. Дясната беше на прабаба 
ми Бойка, майката на дядо ми Ради. Нея 
съм я запомнила в градината – все нещо 
сади, копае. Дори когато бях малка си ми-
слех, че живее на двора. Но през зима-
та всички ние живеехме денем в нейната 
стая. По-късно, когато баба Бойка вече я 
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нямаше, разбрах, че тази стая всъщност е 
била кухнята. Сега си мисля, че е била по-
скоро една всекидневна стая, в която зиме 
всички сме се криели от студа. 

Но дядо и баба наистина живееха на 
двора – дядо повече стоеше в задния двор, 
а баба – в този пред къщата. И сега ги виж-
дам – дядо говори на животните като на 
деца, а баба – „владетелката” на лявата 
цветна леха – готви нещо под навеса, по-
лива цветята и току поглежда към плетката 
си. Малко по-нататък под навеса е и нашата 
пейка с мама. Там са нейните лехи с цветя. 
Когато мама и татко се оженили, тя донесла 
от дома си в новата къща гюлове – бели, 
розови и червени уханни храсти дива роза. 
И двете баби не отстъпвали лехите си и тя 
ги насадила от двата края на пътеката, бли-
зо до пътната врата. Там, до пейката под на-
веса, беше и моята люлка. Татко я бе купил 
от града, а дядо – окачил на най-хубавото 
място. Навесът беше нашата всекидневна 
денем през топлите месеци. 

Старата къща имаше голяма тераса. 
Това беше територията на леля Божана, а 
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по-късно – и на мен, където от малки по 
цял ден четяхме книги. Там имаше твърдо 
дървено легло, застлано с тъкани шаре-
ни черги, а по-късно – с красив вълнен 
губер. Всички му казваха миндер. Когато 
бях малка, не знаех какво е миндер, но 
много обичах да сядам или лягам там и 
да гледам слънцето, облаците и луната. 
А когато валеше дъжд, гледах как водата 
се стича и къпе всичко – цветя, растения, 
дървета, пътеки, улицата… И как хората 
притичват и се крият от дъжда. 

Когато влязох в двора, най-напред ме 
посрещна споменът за майка ми. Той се-
деше на пейката, която съвсем се беше 
свила от времето. Там до мястото на люл-
ката ме чакаха и спомените за баща ми и 
дядо ми. От люлката беше останала само 
халката, на която се държеше. Татко ми 
махаше, а дядо ми се усмихваше. Спо-
менът за мама пристъпи и ме прегърна. 
Спомних си как ме решеше, как ми пее-
ше и ме люлееше на люлката. Един млад 
храст от старите гюлове се уви около дяс-
ната ми ръка и ме сепна. Мама си оти-



� 19 �

де много рано – още не ходех на училище. 
Никой не ми беше казал, че е болна. Всъщ-
ност не знаех какво значи някой да е болен. 
С татко ходехме в града да виждаме мама, 
когато беше в болница, но тя винаги се 
връщаше и аз не намирах нищо тревожно 
в това, че понякога я няма. Много тъгувах 
за нея, когато отсъстваше, но пък се утеша-
вах, че скоро ще се върне. Но една есен тя 
не се върна. Вкъщи се събраха много хора 
и всички плачеха. Най-много плачеше баба 
ми Нешка – майката на майка ми. Аз тогава 
не разбирах, че повече няма да видя мама, 
че това ще е болка, която ще изпитвам цял 
живот и че никога никой няма да може да 
запълни мястото й. Не знаех още, че най-
силна е връзката с жената, която физически 
ти е дала живота. Когато пораснах и осъзнах 
със собствените си сетива, а не от разказите 
на възрастните, какво се бе случило в онзи 
ден на раздялата с мама, усетих още повече 
липсата й. И колкото повече време минава-
ше, толкова повече ми липсваше. Времето 
не само, че не лекуваше, а още повече за-
дълбочаваше това чувство. Мислех си кол-
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ко хубаво щеше да е сега, не споменът, а тя 
самата да ме посрещне. Но и споменът се 
сепна от тази ми мисъл и веднага избяга.

Споменът за баба седеше до печката 
под навеса, навиваше прежда и се канеше 
да ми изплете жилетка. Питаше ме дали 
ми харесва цвета и каква да е плетката. 
После друг спомен, този за баба Бойка ми 
махна от лехата със зеленчука и се наведе 
отново над мотиката. Пътеката ме отведе 
до къщата, а там седеше още един спомен 
– как татко и баба ме изпращат на учили-
ще с голямата чанта. Баба тича след рейса 
за града, за да ми подаде нещо забраве-
но. След седми клас отидох да уча в близ-
кия град, където леля се беше преместила 
вече предвидливо да работи, за да не съм 
сама в града. Татко не работеше – беше 
пенсионер по болест и можеше само да 
ме изпрати до рейса. На голямата тераса, 
която леля вече беше остъклила, ме чака-
ха и всички спомени за любимите ми кни-
ги от детството, за хубавите летни вакан-
ции, за първата любов и за моето голямо 
заминаване от родната ми къща. 
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„Рано или късно излиташ от гнездото” – 
казваше дядо ми и може би затова побърза 
да не дочака моето излитане. 

От терасата се влизаше на горния етаж 
на старата къща. Там беше моята стая. Стег-
наха ми я, когато щях да тръгвам в първи 
клас. Тя и сега изглеждаше както тогава – 
едно единично легло в дъното на стаята. До 
прозореца стоеше бюрото, което ми купиха 
за училище. Една вечер на улицата пред нас 
спря камион и чух баба, дядо и вуйчо Сто-
ил да говорят, а после да носят нещо. Вуй-
чо караше камиона на кооперацията и ми 
беше докарал бюро от града. То ми беше 
подарък от баба и дядо за първи клас. Тога-
ва много му се радвах. Беше с едно шкафче 
с чекмедже от дясно и с две полички над 
тях. Цветът му имитираше светла естествена 
дървесина и създаваше много уют в приг-
лушената светлина на стаята ми. До бюрото 
стоеше старият библиотечен шкаф, който 
бях наследила от татко и леля, заедно с кни-
гите им от училищна възраст. На отсрещна-
та стена беше сложен сватбеният гардероб 
на мама, в който подреждах дрехите си. 
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До него стояха две табуретки, овехтели 
от времето, но това бяха табуретките на 
мама и аз не се разделях с тях.

Оставих чантата на табуретките и се 
излегнах на леглото. Леля Велика изпадна 
в паника:

– О, не сядай на прашното легло. Не 
знаехме, че ще дойдеш и не сме махнали 
праха – се суетеше тя.

– Много се изморих, лельо. Кой ти ми-
сли сега за праха. 

– За довечера ще я изчистя, но първо 
да те нахраня…

– Ядох по пътя, но нещо твое вкусно 
мога да хапна – я окуражих аз.

– Не мое, леля ти Божана направи ба-
ница и хукна към манастира.

– Ама какво прави там? – питах аз, но 
вече се досещах.

– Ами усещала е, че ще дойдеш. Ча-
каше те. Всъщност не казваше кого чака. 
Ами не те чакахме, леля. Ти все не отгова-
ряше, като те търсехме.

– Нямаше ме, лельо. Бях в Тибет, в Хи-
малаите.
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– А, да бе, пък като си в София, пак не си 
отваряш телефона. Вместо ти да ни се обадиш.

Права беше леля Велика. Нито се обаж-
дах, нито им отговарях, те като ми звъняха. 
Хубавото на мобилните телефони беше не 
само, че навсякъде могат да те намерят, но 
и че още като звъни телефона, знаеш кой те 
търси и можеш и да не му отговориш. А аз 
не им отговарях, не защото не исках да ги 
чуя, напротив. Просто не исках да знаят, че 
съм останала без работа, без посока, че съм 
сама и че съм напът да изгубя и жилището 
си. Предполагах, че леля Божана го знае по 
някакъв начин, но друго щеше да е от мен 
да го чуят и да усетят отчаянието в гласа ми.

– Кафето пристига – долетя от двора гла-
сът на братовчедка ми Живка. – Къде сте?

– Тука сме. Качвай се – каза леля Велика 
и отиде да я посрещне. – Ей тука на тераса-
та да седнем – хем на въздух, хем да видим, 
като си дойде Божанка.

– Как си? – ме попита Живка след като се 
настанихме на диваните – наследниците на 
миндера. Питаше, но сякаш се досещаше, 
че за да пристигна толкова рано сутринта, 
нещо не е наред.
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– Тук съм. И това сега е най-важно. В 
гнездото винаги ти е уютно, колкото и от-
давна да си излетял. Ти как си?

– Ами ей на. И аз съм тук, в гнездото, 
както казваш ти. Направих старата плевня 
магазин с няколко масички за кафе и би-
ричка. Кой каквото пие. И хората, които 
идват при леля Божана, чакат при мене. 

– Ами Павката – питах аз за мъжа й, 
който беше и наш бивш съученик от учи-
лището в село.

– А, с Павката, разбира се. Той пътува 
всеки ден до града, защото още си работи 
там. Оставихме апартамента на младите, 
да си се карат сами на воля – каза Живка, 
издишвайки един огромен облак цигарен 
дим и отпивайки от кафето. – Тук ми е по-
хубаво. Но у нас. Павел искаше у тях, но… 
при свекърва не искам. А и да не са сами 
майка и Хубавена. Кака, де. Покрай мла-
дите и ние се изучихме на име да казваме 
на майки, по-големи сестри…

– Как са майка ти и Хубавена?
– Как да са. Кака си е все така, но пък 

с лелите се хванаха с тези билки и това я 
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преобрази. Но майка хич я няма. Те като оста-
нат сами и сякаш свършва животът им. Не че 
някога е започвал – въздъхна Живка и с още 
по-голяма болка продължи. – Татко толкова 
пиеше. Все разправии и побоища вкъщи. А 
като умря, майка просто се срина. Вика: „Ако 
не е Хуба, ще сложа край на живота си”.

– Не говори така за баща си – обади се 
и леля Велика. – От хубаво не пиеше. Това, 
което се случи с Хубавенка, ги събори мно-
го и той се пропи. Добре, че ти случи на 
мъж и имаш хубаво семейство, та това поне 
ги утешаваше.

– Така е. Аз не виня никого от тях – каза 
Живка и се приготви да тръгва, когато от 
пътната врата се разнесе:

– Вило, Божано ма, къде сте, ма? Жива 
тука ли е, че е затворила магазина?

– Какво си сe развикала, ма? Да не съм 
длъжна да те чакам цял ден – каза Живка и 
заслиза по стълбите. – Къде си помъкнала 
тази фитка?

– На Божана я нося – да ѝ бае – каза же-
ната и ме заразглежда. – Това да не е Боянка?

Беше една от съседките ни – баба Кана. 
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Възрастната жена беше облечена в дълга 
бархетна рокля, в черно на бели точки, с 
два големи джоба и едно малко, разполо-
жено от лявата страна на гърдите. Върху 
нея беше облякла ръчно плетена жилет-
ка без ръкави от кафява домашна вълна. 
Под мишницата си стискаше една черна 
мисирка или както ѝ викаха фитка, която 
аха от уплаха да литне. Но баба Кана така 
яко я беше затиснала, че фитката дори не 
можеше да мръдне.

– Няма да занимаваш Божанка с ни-
какви фитки и баене. Хайде тръгвай с 
Живка – я отпращаше леля Велика. – Бо-
янка си е дошла, чакаме всеки момент и 
Божана да си дойде от манастира, ти – да 
ти бае на фитката. Хайде моля ти се…

– Ама начумерена е, ако нещо ѝ ста-
не? – продължаваше да настоява баба 
Кана

– Тегли ѝ ножа, като е начумерена и 
тъкмо ще зарадваш домашните. – я от-
пращаше леля на пътната врата.
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4

На улицата пред къщата се оживи. Леля 
си беше дошла, разговаряше с хората и ги 
успокояваше, че няма да чакат много. Мое-
то внезапно пристигане беше обезкуражи-
ло някои, но тези, които идваха не за първи 
път, знаеха, че след молитва леля работеше 
още по-добре и опашката вървеше бързо.

Не се бяхме виждали поне от две го-
дини. По моя вина, разбира се. Леля беше 
сестра на баща ми, три години по-млада от 
него. Като била малка, много боледувала, 
докторите дори я били отписали. Но тога-
ва баба и леля Велика я взели и я занесли 
на манастира. Спали вечерта там и сутрин-
та като се събудили, едновременно казали: 
„Няма да си тръгнем оттук, докато детето не 
се оправи”. 

Не било като сега. Тогава било голямо 
изпитание да останеш да живееш в мана-
стира, защото времената били други. А и 
там живеела само една самонастанила се 
възрастна монахиня. Но трите жени се ор-
ганизирали за всичко. И измолили от Бог 
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леля да се съвземе. Една сутрин, след дъл-
га нощна изтощителна молитва, намери-
ли леля в олтара на манастирската църк-
ва. Говорела си нещо, a като я попитали 
с кого си говориш, тя само им отвърнала: 
„Ами с кого мога да си говоря така, освен с 
Господ”. Благодарили на Бог и Света Бого-
родица, взели си детето и се прибрали по 
къщите при мъжете си. Вестта за оздравя-
лото дете бързо се разнесла и манастирът, 
макар че времената били други, скоро се 
напълнил с хора, търсещи помощ. 

Леля пристъпи към мен и ме прегър-
на. Времето спря. Душите ни се бяха сле-
ли и не дишахме. Усещах как заедно с нея 
ме бяха прегърнали всички – мама, татко, 
баба, дядо, баба Бойка… Душата ми беше 
притихнала и се радваше. Бях си у дома. 
С леля пак бяхме спрели времето, както 
правехме в детството ми.

– Защо не ми каза като тръгваше? – ме 
попита леля.

– А ти откъде знаеш къде съм ходила? 
– Изобщо не знам къде си била. Знам 

само, че беше далече.
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– В Тибет бях, лельо…Тръгнахме преди 
месец с колеги. Но ще ти разказвам.

– Добре. Важното е, че вече си тука.
Мама и леля бяха родени в една година. 

В училището в село седели на един чин. А 
когато отишли да учат в гимназията в гра-
да, освен, че седели на един чин и живеели 
в една квартира. Били неразделни. Е, като 
се появил татко, ги разделил, но пак живе-
ели в една къща. Когато съм се родила аз, 
баба, татко и мама решили да ме кръстят на 
леля Божана и ми дали името Бояна. А баба 
Бойка, на когото беше кръстена леля и към 
двете се обръщаше с „Божо” – „Божо, ела 
да ми помогнеш да облечем малката Божа” 
или „Божа да вземе при нея на миндера 
малката Божа, да не ломи тука зеленчука”. 
Другите вкъщи ми викаха по-често „Бояно” 
и по-рядко „Боянче”. Такива бяха времена-
та. И само леля Божана ми казваше Боби. 
Носеше ми бонбони от града, големи бели 
панделки и ми купуваше рокли с красиви 
дантели. В онази есен, когато мама не се 
върна от болницата, повикала леля Божа-
на да отиде и предчувствайки какво пред-
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стои, ѝ казала: „Божанче, аз нямам нито 
сестра, нито брат. Ти ми беше и за двете 
досега. Искам да се грижиш за Боянка като 
за свое дете”. А леля само ѝ казала: „Не. 
Ще се грижа за Боби по-добре, отколкото 
за свое дете”. Леля ме обичаше повече от 
себе си – не беше необходимо да ми го 
казва – знаех го. И всички вкъщи го знаеха.

Набързо си разказахме как сме. Оста-
вихме разказа за Тибет за вечерта. Но ба-
ницата не можех да оставя. Най-хубавата 
баница правеше баба Бойка, после баба и 
след тях леля. На мама не ѝ остана време 
за това. Но тази баница, докато ме е ча-
кала, леля я беше правила с всички – и с 
мама, и с баба и с баба Бойка. След стран-
ната тибетска храна, сандвичите и кафето 
по пътя, най-после ядях истинска – напра-
вена с енергията на голямата любов на ня-
колко поколения в родната ми къща. 

Докато хапвахме с леля и се разтъжва-
хме, леля Велика беше сменила покрив-
ката на леглото ми и застлала чисти чар-
шафи и завивки. Беше избърсала праха. 
Питаше ме какво да прави с дрехите ми от 
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пътуването и като не можах да ѝ отговоря, 
ги взе с чантата някъде надолу в къщата. Аз 
сложих една стара пижама, която намерих 
в маминия гардероб и потънах в прегръд-
ката на леглото от моето детство. Леля само 
мина да ми каже, че отива да види хората, 
които чакат и ми пожела да се наспя добре 
и да си почина след дългото пътуване. А 
спомените за всички, с които бях живяла в 
тази къща, но вече ги нямаше, дойдоха и ме 
целунаха за лека нощ. Стана ми много мило 
от жеста им, защото освен мама и леля, ни-
кой приживе не ме беше целувал за лека 
нощ. Такива бяха времената, а и те самите. 

5

Моята стая ме беше чакала. Обичаше ме 
като човек. И аз я обичах. Беше моя поч-
ти от четиридесет години. Всъщност аз и 
„изневерих” още на четиринадесет, когато 
отидох да уча в езиковата гимназия в града. 
Там живеех при леля. Няколко години преди 
това тя предвидливо се беше преместила да 
работи в града. Дядо и татко се бяха погри-
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жили за апартамента, а леля ми направи 
единствената му спалня на детска стая. 
Но аз си обичах повече моята стая в село. 
Особено леглото. То беше най-обикно-
вено легло. Две таблетки и една пружи-
на. Казваха му „русенско”. Таблетките му 
представляваха плоскости от пресована 
дървесина, лакирани с безцветен лак и 
обточени с лъскави метални тръби. До-
като ми го купят, спях при баба, защото 
много се страхувах от тъмното. Но когато 
един ден го свалиха от каруцата на съсе-
дите, с която го бяха докарали от селския 
железарски магазин, аз отидох, седнах 
върху опакованите таблетки и пружина и 
докато не ми го сглобиха, не мирясах. И 
оттогава не бях спала на друго легло в къ-
щата. А пак се страхувах. От какво ли не – 
от тъмното, от всяко шумване в къщата и 
на двора, от всяко нещо, което не можех 
да си обясня заради възрастта. От какво 
ли не се страхува едно дете. А аз се стра-
хувах от много неща. Някои страхове от 
детството ги носих дълго, макар да знаех, 
че не са реални. 
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Когато се страхувах много, исках баба 
да оставя вратите на моята стая и на тяхна-
та спалня отворени. Тя се притесняваше, че 
дядо като спи, много хърка и няма да мога 
да заспя. Нямаше как да знае, че иначе от 
страх изобщо не заспивах. Най-сложно 
беше през зимата. Тогава баба и дядо спяха 
на долния етаж във всекидневната на по-то-
пло. Тя беше под моята стая. А в моята стая 
палеха нафтова печка. Имаше нощи, в кои-
то изобщо не мигвах. Не смеех да им кажа, 
защото си мислех, че щяха да ме упрекват, 
дори да ми се карат. Но една вечер, леля 
като се прибирала късно отнякъде, видяла, 
че стаята ми свети. Викна ми от коридора и 
като разбра, че не спя, дойде в моята стая. 
Аз в началото се притеснявах и на нея да 
кажа, че се страхувам от тъмното и от един 
куп други неща. Но като поговорихме, се 
престраших и си признах. Леля ме прегърна 
и се мушна в леглото при мене. Тогава усе-
тих голямо спокойствие и веднага заспах. 
На другия ден цялото семейство знаеше 
какво се е случило и взе важно решение – 
да не ме оставят сама, когато се страхувам. 



� 34 �

Преместиха лелиното легло временно в 
моята стая и в онази зима спахме заедно.

Страхувах се и от самотата. Ама от оная, 
истинската. Когато има много хора около 
тебе и пак се чувстваш сам. Ама това го 
знам сега. Тогава не можех да го форму-
лирам и обясня така. И все си бях сама. И 
тогава се научих да обичам стаята си. И 
да я чувствам като своя крепост и защита. 
Най-напред се научих да не се страхувам, 
когато съм в крепостта. После – да не се 
чувствам самотна, когато пак съм в нея. И 
накрая се научих само като съм в нея, да 
не се страхувам от тъмното. Понякога се 
затварях в стаята си и плачех. И тя плаче-
ше тихо с мене. Друг път си мечтаех и тя 
едва побираше порасналите ми крила. 

 Но моята стая ме обичаше различ-
но от другите стаи. Знаеше, че рано или 
късно ще я напусна. Не завинаги. Но ще я 
напусна. Така и стана. Дори мога да кажа, 
че е било завинаги, но просто не съм го 
знаела. Бях на четиринадесет. Леля се 
обади по телефона от града и каза, че са 
ме приели в езиковата гимназия. Щях от 
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есента да уча в английска паралелка и да 
живея при нея в града. Отидох най-напред 
и казах на баба и татко, които бяха на двора. 
Беше голяма радост уж, ама баба се разпла-
ка, а татко ме прегърна и дълго останахме 
така. После изтичах да кажа и на стаята си. 
И тя плачеше, а аз я утешавах, че ще си ид-
вам в събота и неделя и че целите ваканции 
ще си карам на село. А когато в средата на 
септември отидох да уча в града, разбрах 
какво е била за мен моята стая. Така тъгу-
вах за нея, че леля се принуди и ми направи 
моя стая от единствената спалня в апарта-
мента. Ама и там се страхувах да спя сама 
и леля отново върна в нея леглото си. Още 
в петък се качвах на рейса за село и оста-
вах там до последния автобус в неделя. И 
през това време моята стая си връщаше са-
мочувствието, че е отново необходима и не 
се чувстваше безполезна. Но в неделя към 
пет с татко тръгвахме със сака към спирката 
на автобуса в центъра на селото. Понякога 
забравях нещо и баба тичаше след рейса да 
ми го подаде. Тогава моята стая се свива-
ше и чакаше поредното ми завръщане след 
седмица. И така цели пет години.
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След пет години ме приеха в универ-
ситета. Не помня дали казах на моята стая 
или тя разбра от разговорите в къщата. 
Не ѝ казах и за първата си любов, но така 
се случи, че стана ням свидетел на пър-
вата ми целувка. „Нали уж се страхуваше 
от тъмното?” Ревнуваше малко, но моето 
щастие я накара да грейне. И тя го оби-
чаше. Леглото ни приютяваше в летните 
нощи и се радваше на голямата ни лю-
бов. Как щяхме да се разделим, се питах-
ме всички. Аз щях да замина да следвам 
в София, а той – тогава имаше още казар-
ма. Знаехме само, че две години щяхме 
да сме разделени. Никой не предполага-
ше, че това щеше да ни раздели завинаги. 
Разстоянията са си разстояния. Времето 
променя хората. А съдбата още повече. 
Когато го изпратих в онази ранна утрин 
преди да замине за казармата и се върнах 
в топлото легло на моята стая, тя плачеше. 
Стана ми мило, че плаче за него. Сгуших 
се в леглото и се слях с общото усещане 
за тъга и празнина. Ако знаех, че това не 
е просто изпращане, а раздяла… Раздяла 
завинаги. Или почти... 
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Когато заминах да следвам в университе-
та, живеех в общежитие с още две момичета. 
Колежки от университета. Всяка беше оста-
вила някъде да тъгува за нея по една стая. И 
вечер в тъмното аз тъгувах и плачех за моята. 
Но това беше само в началото. После дой-
де първият осми декември, първите изпити, 
първото студентско гадже. Спомените ми от-
стъпваха на други изживявания. Страхът от 
тъмното отстъпваше територия на нови стра-
хове. Други стаи приютяваха тялото и душата 
ми, защото животът си искаше своето. Дет-
ството отдавна си беше отишло толкова тихо, 
че чак не се сетих да го изпратя.

В гнездото, след дълъг и изморителен 
път, винаги е много уютно. 


