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Глава 1 – Илия

Нощта спеше своя най-сладък сън, 
когато тихи сълзи докоснаха ко-

жата на скулите ѝ. Момичето вървеше по 
тъмната улица, носейки в ръцете си повито 
новородено дете. Къдрави коси скриваха 
чертите на лицето ѝ. Сърцето ѝ преливаше 
от болката на предстоящата раздяла, но тя 
знаеше, че този бе единственият изход за 
двамата. Спасението бе на няколко метра 
пред нея. Внезапно се замисли: „Ами ако 
това не бе къщата на знахарката?“ Огледа 
се уплашено. Тук рядко идваха хора. 

Гърците си живееха в гръцката маха-
ла, българите в българската, а турците – в 
тяхната. Само когато болестта, смъртта или 
друго огромно нещастие потропваше на 
вратите на душите им, те намираха пътя 
към къщата на старата билкарка на баира. 
Сега тъмнината обаче толкова здраво бе 
прегърнала младата майка и нейното бебе, 
че дори очите на черните веди не можеха 
да ги видят. Тя въздъхна на пресекулки и 
пак се огледа тревожно. Бе идвала тук пре-
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ди много години, когато майка ѝ роди по-
следното си дете. Тогава всички мислеха, 
че за тях няма спасение, но дядо ѝ извади 
една скрита жълтица и удари по масата 
разгневен:

— С три махали се бихме да вземем 
най-хубавата мома в селото и спечелих-
ме, няма да я дадем сега на една никаква 
смърт!

Не бе редно мъже да отиват в къщата 
на лечителката, но тогава дядото, бащата 
и най-големият ѝ брат отидоха там. До-
ведоха мъничка слаба жена с бяла коса и 
усмихнати очи, която отронваше думите 
като злато. Тя погледна майка ѝ и се скара 
тихо на всички, но така, че думите удари-
ха като куршуми душите им точно където 
трябва.

— Браво на вас, браво – да оставите 
милата душица да се мъчи толкова време. 
Сила не ѝ е останало. Айде, идете се по-
молете за нея и за детето. Ние с жените и 
Господ ще ѝ помогнем с каквото трябва.

Няколко часа жените от къщата и бил-
карката сновяха между двора и стаята, 
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притичваха от гръцката махала до дома на 
знахарката, носеха букети с билки и варяха 
отвари, които даваха на измъчената родил-
ка да пие. След няколко часа нейният малък 
брат се роди, а майка ѝ като по чудо оцеля 
и се върна към живота.

На тръгване от дома им старицата пога-
ли уплашеното момиченце по бузката, вгле-
да се в очите му замислено и тихо му каза:

— Ако някой ден целият свят се срути 
над главата ти, моят дом винаги ще приеме 
теб и твоята болка.

После я целуна по челото, сякаш я бла-
гослови и с безшумни стъпки си тръгна, ос-
тавяйки светулка надежда в душата ѝ.

Тя го запомни. Сега само трябваше да 
познае къщата на старата жена и да оста-
ви пред нея детенцето си преди да се съм-
не. Знаеше, че цялата е опасана с огромни 
олеандрови дървета, които не си помнят 
годините и които от пролет до късна есен 
цъфтят като разноцветни слънца в градина-
та, а нежният им аромат се носи далеко по 
пътя, сякаш за да посрещне с „добре дошли“ 
всички, които с последна надежда вървят 
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към дома на знахарката. „Олеандровите 
дървета,“ улови се за тях мисълта ѝ– по 
аромата щеше да се ориентира дори в 
тъмнината, ала още не го усещаше.

Внезапно детенцето не проплака, а 
сякаш простена в ръцете ѝ и тя още по-
уплашено го притисна към гърдите си. 
Този стон докосна Луната и тя отвори 
едното си око. Надигна се от мекото си 
легло, постлано с пухкави облаци и на-
дникна надолу към спящата тъмна земя. 
Видя момичето, почувства страха и бол-
ката му и се обърна още повече към нея. 
Дочу стона на бебето, сърцето ѝ усети 
плача на майчиното сърце, вкуси мири-
са на раздялата и душата ѝ се сви мъчи-
телно. Още едно момиче бе изоставено 
само, излъгано от безсърдечен мъж, още 
една невинна душа бе обречена да стра-
да незаслужено. 

Луната сключи ръце под брадичката 
си и пак се втренчи в тъничката фигурка, 
която се оглеждаше непрекъснато в ка-
дифената тъмнина. Нямаше да успее да 
намери сама дома на лечителката. Тряб-
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ваше ѝ нейната помощ. С въздишка Луна-
та отмести един от облаците и внимателно 
освети пътя на момичето към къщата. Вни-
маваше да не хвърля светлината си пряко в 
лицето ѝ– да не го разпознаят злите сили, 
които също бродеха в нощта.

Момичето стоеше на едно място и се ог-
леждаше объркано. Времето беше спряло, 
опитвайки се да сдържа дъха си, но мину-
тите се търкаляха между капките тъмнина 
както сълзите в душата на младата майка.

„Няма да стане така“, сети се Луната. 
Трябваше да усети аромата на цъфналите 
дървета и по тях уверено да открие къщата. 
Обърна се. Вятърът спеше с разпилени коси 
на възглавницата от облаци до нея. Все още 
затворил очи, той беше по-красив от най-
красивите звезди по небето, защото тя го 
гледаше с очите на любовта. Луната нежно 
го докосна и той я прегърна влюбено, отва-
ряйки бавно очи.

— Защо не спиш, сладка моя? – попита 
галено своята любима той.

Луната само посочи майката с детето и 
се притисна до рамото му.
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Тогава Вятърът разтърси своите дълги 
коси, погъделичка спящите дървета и те 
се размърдаха неволно в своя сън. Аро-
матът им полетя по въздуха и достигна до 
двете фигури в края на махалата. Моми-
чето се обърна по посока на нежното уха-
ние и пое уверено към малката къщичка, 
спяща наблизо своя среднощен сън.

Пристъпи към прага и седна уморена 
на каменното стъпало. Целуна детето по 
челото и го остави внимателно до врата-
та. Усетило липсата на топлото майчино 
тяло, то сбърчи уплашено носле, ала Лу-
ната го прегърна майчински, а Вятърът 
го загърна нежно с косите си. И то отно-
во заспа сладко, а тишината и тъмнината 
скриха момичето бързо някъде в гръц-
ката махала. Още малко и първите петли 
щяха да откраднат съня на селото. Някол-
ко минути се прегърнаха, за да удължат 
мига, в който всички деца на нощта гриж-
ливо запазиха човешката тайна и спасиха 
два човешки живота.

Утре добрият ангел на селото щеше да 
намери детето и да го прибере, както бе 
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прибирала и други като него през годините 
в своя малък дом, където намираха спасе-
ние, обич и утеха децата на прегрешилите 
в любов момичета от трите селски маха-
ли. Детенцето щеше да получи поредното 
име на светец, защото старицата все така ги 
кръщаваше. Понеже не знаеше дали малко-
то е от гръцката, българската или турската 
махала, тя му даваше име според светията, 
чийто празник наближаваше, да може той 
цял живот да закриля детето по неговия път 
по света. Освен това с времето тя мъдро 
беше прозряла, че всички деца са еднакви 
и даваше своята чиста обич на всяко бедно 
сираче, което оставяха като подарък пред 
нейния дом. Най-скъпият, най-ценен дар, 
който някой можеше да получи в света. 

Наближаваше празникът на Свети Илия 
и детето със сигурност щеше да бъде на-
речено на него. Другите малчугани в дома 
щяха да му се радват, да го гушкат и да се 
грижат за „братчето си“, докато тяхната 
„майка“ лекува различни болни из селото. 
Щяха да берат билки заедно, да играят, да се 
смеят и да се разхождат свободно из всички 
махали. Имаше едно голямо предимство на 
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бъдеш дете от ангелите на Магда – никой 
не вдигаше ръка срещу тях, дори когато 
направеха някоя беля – всеки знаеше, че 
това момиче или момче може да бъде и 
тяхно, че е рожба на страстна любов и е 
живо благодарение на човешкото със-
традание. Утре нещастието можеше да 
почука на всяка врата и единственото 
спасение щеше да бъде в малката къща 
на белокосата лечителка. А когато то по-
раснеше, както другите преди него, щеше 
да поеме своя път по света, освобожда-
вайки място за нов ангел в дома на мило-
сърдната жена.

Луната прегърна Вятъра и целуна ко-
сите му само с дъха си. Уханието им събу-
ди у нея сладки трепети и тя се притисна 
до него бавно – ласкаво и влюбено. Обви 
лицето му в своите нежни длани и покри 
очите му с пеперудени целувки, докато 
не усети любовния трепет в него. Преди 
да се скрият обаче в своето меко легло 
от облаци, те целунаха по челото малко-
то спящо дете и го благословиха мислено. 
Щяха да го пазят по неговия път по све-
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та, защото любовта бе единственото, което 
си струва да пазиш като очите си. А деца-
та на Магда имаха нужда от много любов, 
която да притъпи празнотата от майчино-
то отсъствие. Луната се наведе още веднъж 
над детето и постави в пелените му прах от 
светла звезда – за да не се изгуби душата му 
в тъмнината никога.

Илия отвори очи. Бе изпотен и вената на 
слепоочието му туптеше, а сърцето му щеше 
да излети. Отново сънуваше този магически 
странен сън. Може би пътник от времето се 
опитваше да му предаде важно съобщение 
чрез него. Нечия душа търсеше начин да се 
свърже упорито с неговата, но той можеше 
само да гадае защо и какво иска да споде-
ли. Имаше скрит смисъл във всичко, което 
минаваше като на филмова лента пред очи-
те му вече няколко пъти. Посланията, зало-
жени в този сън – спомен през времето, не 
можеха да бъдат само кратка илюзия, при-
щявка на подсъзнанието.

Стана и се приближи бавно до прозоре-
ца. Обичаше да заспива на дръпнати щори, 
харесваше ласкавата светлина на Луната да 
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докосва тялото му, докато спи сам в ши-
рокото легло. И сега тя го прегърна ра-
достна, щом съгледа как сянката му се по-
явява на стъклото. 

Илия отвори вратата и излезе на бал-
кона. Свежа хладина се промъкваше лов-
ко между горещината няколко дни преди 
наближаващия Илинден. Бе тихо, а сякаш 
душите на живелите преди него бяха на-
кацали между листата на близкото дърво 
и се надяваха да ги покани и нахрани с 
обич в мислите си. Или чакаха търпели-
во да направи нещо, за да разперят кри-
лата си и да отлетят обратно в миналото. 
Листата на дървото срещу него просвет-
ваха като човешки очи, пълни с неизпла-
кани сълзи. Дори му се стори, че отнякъде 
усеща едва доловим аромат на цъфнали 
олеандри. Уханието докосна като ласкави 
пръсти сърцето му с копринена нежност 
и той вдъхна дълбоко нощния въздух, за 
да усети с цялата си същност сладостта му. 
Чувстваше се напрегнат, огледа се в нощ-
ната тишина, предусещайки идваща ра-
дост. Беше сам, но и в същото време не бе.
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„Започвам да си внушавам“, иронич-
но се подсмихна на себе си младият мъж. 
„Това са глупави мои фантазии. Не може да 
е било като в съня. Невероятно е именно 
аз да съм правнук точно на онова бебе. А 
всъщност защо пък не?“ Топла вълна, а по-
сле прохладна обгърна раменете му и той 
отново погледна Луната. Тя сякаш се усмих-
ваше загадъчно точно на него. Тайнствено 
продължаваха да просветват между листата 
на дърветата и очите на предците му. Но-
щта преливаше от магия и приказни тайни, 
които той можеше да разкрие и съхрани.

„Трябва да поспя“ – каза си младият мъж 
назидателно. – „Утре е тежък ден. Кой знае 
какво ще ми „сервира“ поредната туристи-
ческа група? Трябва да бъда подготвен за 
всичко и да вземам решения с абсолютно 
свежа глава. А за това е нужно да се наспя 
като хората.“

Остави балконската врата отворена и 
легна по гръб в леглото си. Затвори очи и 
се опита да не мисли за съня. Не виждаше 
как Луната и Вятърът прегърнати се взират в 
лицето му и радостни си шепнат колко мно-
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го прилича на онзи прадядо, оставен пред 
вратата на лечителката много години на-
зад. Не усещаше и усмивките в душите на 
всички негови родници, сгушени между 
листата на любимото му дърво, които по-
чувстваха, че скоро всичко ще си дойде на 
мястото и те отново ще си имат дом. 

Вятърът повя нежно с косите си и 
прохладен полъх погали тялото на Илия. 
Луната се сгуши до своя любим и двама-
та целунаха по челото младия мъж, който 
щеше да спи непробудно до сутринта.

Когато вдигнаха глави, погледът им се 
спря на снимката, подпряна до нощната 
лампа. Такива фотографии имаха само 
четирима в света – наследниците на три-
мата мъже, които седяха под цъфнало-
то олеандрово дърво с вдигнати чаши и 
онази, която бе затворила очите на въз-
растната билкарка, преди да потегли към 
вечния си път в смъртта. Наближаваше 
моментът да преплуват морето на време-
то и пак да се съберат, за да може една 
светла душа да се върне в света на живи-
те, като се прероди.
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Илия отдавна искаше да намери наслед-
ниците на другите двама и да разбере исти-
ната за себе си и своите корени, но някак не 
се получаваше досега, все или времето не 
достигаше, или други задачи го завъртваха 
и той отлагаше това за по-спокойно време. 
Дали някога щеше да разбере живи ли са 
правнуците на мъжете от снимката? Прили-
чат ли и те като него като две капки вода 
на своите прадядовци от пожълтялата фо-
тография? Бе направил копие на изображе-
нието, ламинирано, за да оцелее при всяко 
пътуване, при всяко показване, при всяка 
поредна надежда. Никога не се разделяше с 
нея. Вярваше, че чудесата се случват, когато 
много желаеш и непрекъснато с мънички 
стъпки вървиш към тях.

— Помниш ли – прошепна Луната на Вя-
търа – ние си обещахме тогава да му помог-
нем. –Това е внукът на внука на онзи Илия. 
Той има нужда от нас.

В отговор Вятърът прегърна нежно своя-
та любима и я целуна пеперудено, сладко и 
дълго. Луната се усмихна и засия в цялата си 
прелест от топлината и ласката на своя лю-
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бим. О, как познаваше магичната сила на 
тези сладки целувки тя! Нямаше нужда от 
повече думи. Това разтапящо докосване 
означаваше „да“. Обърна лице към него и 
зарови горещи устни в косите му. Все още 
ухаеха на звезди, на цъфнали олеандри и 
копринени ласки. Разтопена от обич, тя 
го притисна силно до себе си.

Когато пътуваш към своето аз, колко-
то и дълъг да се окаже пътят ти, не бива 
да обръщаш внимание на тръните, с кои-
то е осеян. Просто не трябва да спираш, 
докато душата ти не бъде целуната от 
слънчевата светлина на друга душа като 
твоята. Защото само тогава, оглеждайки 
се в нея като в най-истинското огледало, 
ще разбереш всъщност кой си.
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Глава 5 – Анка

Водите на Охридското езеро тихо се 
плискаха пред краката ѝ. Тя седеше 

замислена и във водата сякаш виждаше 
картини от миналото, които идваха, за да ѝ 
покажат нещо важно. Първо се появи къща 
с разцъфнали дървета и няколко деца, кои-
то играеха под тях. После видя малко мо-
миченце, досущ приличащо на нея, което 
тичаше към брега на реката. А след това 
ръцете ѝ усетиха болката на чужда болка и 
светкавица премина през тялото ѝ. Когато 
момчето отвори очи, неговата болка вече 
бе нейна и тя я изпрати с въздишка в не-
бето, превръщайки я в светлина. Разбър-
ка водата с ръка и нова картина просветна 
между камъчетата – седеше с три момчета 
пред прага на малка къща, заобиколена от 
всички страни с цветя – хапваха локум и ре-
зенчета узрели смокини. До нея бе същото 
тъмнокосо момче, но сега в очите му няма-
ше болка, а усмивката му галеше душата ѝ 
нежно като пролетно слънце.
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Момичето се облегна назад и се под-
пря на големия камък. Наблизо разкло-
нено орехово дърво шумеше нетърпели-
во с листата си. Езерото погали нозете на 
Анка като гальовно водно коте и ѝ про-
шепна нежно и обичливо, че съдбата по-
мага на тези, които търсят своите корени 
упорито. Душата на пъстроокото момиче 
се заслуша в думите на мъдрото езеро, 
както много пъти го бе правила и пре-
ди. Нещо я накара да отвори чантичка-
та си, да извади личните си документи и 
да издърпа зад тях стара избеляла сним-
ка. Само това беше останало от нейна-
та прамайка Магда и тетрадката с тайни 
билкови рецепти, които използваше по-
стоянно в работата си и извън нея. Вгле-
да се в лицата на тримата млади мъже от 
фотографията – знаеше, че с тях нейната 
прабаба Анка е била като кръвна сестра, 
че е имала силна био енергия и е лекува-
ла множество болести с допир на ръцете 
си. Тази сила бе спала в предишните по-
коления, но сега бе дошла по незнайните 
пътища на времето при нея като тежък 
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дар. Тя също като своята родница имаше 
способността да отнема болката при гла-
воболие само с допир на ръцете, да лекува 
с докосване и комбинация от тайни билки, 
превръщайки страданието в светлина. Така 
даваше сила на душата да обича и сама да 
излекува болката си.

Избелялата тетрадка, която бе получи-
ла в наследство, бе преписала старателно 
няколко пъти, за да не се изгуби, бе научи-
ла магията на всички билки и помагаше на 
пациентите в болницата с всичко, с каквото 
можеше. Много често, докато беше на ра-
бота, сякаш усещаше далечна чужда болка 
като светкавица. Тогава спираше, а ако има-
ше малка възможност, отиваше на брега на 
езерото. Сядаше и протягаше ръце към този 
невидим човек, който търсеше нейната по-
мощ и оставаше така поне за час. Постепен-
но чуждото страдание намаляваше и изчез-
ваше, сякаш се разтваряше във вълните на 
морска вода. Понякога виждаше картина в 
копринената повърхност на езерото, както 
днес – ясно личаха тъмните къдрави коси и 
очи на млад мъж, който чакаше нейната по-
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мощ. Видя го ясно как седи под разцъф-
нало олеандрово дърво, как после лежи 
на брега на морето, а нейните ръце отне-
мат болката от душата му и я даряват на 
морските дълбини. Колко много искаше 
да намери този човек, който така пора-
зително приличаше на третия млад мъж 
от снимката, останала от прабаба ѝ Анка. 
Дали някога щеше да го открие? Само-
тата започваше да ѝ тежи. Родителите си 
не помнеше, беше малка, когато ги бяха 
убили нелепо в някакъв ресторант. Баба 
ѝ вече я нямаше, а на чужди хора не сме-
еше да се довери. Дори приятелка няма-
ше. Бе ѝ останало като едничко спасение 
многото работа и лекуването на чуждата 
болка, за да забрави своята. Но мигове-
те на самота зачестяваха напоследък и тя 
усещаше, че има нужда от промяна.

Вече бе пуснала снимката с тримата 
мъже във фейсбук и очакваше някой да 
се появи с хубавата новина, че е разпоз-
нал поне един. Не можеше никой от тях 
да няма живи наследници. Ако съдеше по 
себе си, която поразително приличаше 
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на своята прабаба, правнуците и на други-
те трябваше да се разпознаят в мъжете или 
поне да са виждали същата снимка, която тя 
носеше зад личната си карта. „Светът е като 
голямо село, няма как трима души да не се 
намерят рано или късно“, мислеше тя. 

Времето напредваше и тя много искаше 
да промени живота си. Работата в болница-
та ѝ харесваше, но напоследък се случваха 
странни неща. Може би си внушаваше, но 
имаше нелепото подозрение, че я следят. 
Нямаше определена причина за това, ос-
вен ако някой албанец не я бе набелязал 
за булка. Тя отхвърли веднага тази мисъл от 
главата си. Не можеше да бъде и недоволен 
болен, такива нямаше. Оставаше да е някой 
прекалено доволен пациент, който патоло-
гично да се е влюбил в нея. От тази мисъл 
ѝ стана студено. Такива хора бяха способни 
на всичко.

Погледна тихото езеро, искайки да от-
крие отговора на своите съмнения в него. 
Но езерото мълчеше, само понякога неж-
ната му кожа потрепваше от ласкавото до-
косване на Вятъра.
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Протегна ръка и погали копринена-
та синева. Усещаше ласката на езерните 
води и любопитните погледи на лебеди-
те, които и сега пристигаха при нея гра-
циозно, за да ги нахрани с любимите им 
козуначени гевреци. Тя късаше лаком-
ството на малки парченца и птиците до-
верчиво ги вземаха от ръката ѝ. Някои се 
поклащаха смешно и тя дори можеше да 
ги погалва бавно по главите като деца. 
Щом напълнеха коремчета, птиците се 
оттегляха и тя разбираше, че е време да 
поеме към крепостта.

Когато през 1913 година на нейната 
прабаба Анка се наложило да напусне 
малкото селце Хазнатар заедно с прамай-
ка Магда, те взели със себе си само те-
традката с билковите рецепти, снимката, 
една синя икона на Богородица и някол-
ко златни лири, които били техният равен 
дял с този на останалите трима от семей-
ството. Тогава знахарката преценила, че 
всеки има право сам да поеме по белия 
свят и да търси спасение. Така тя знаеше, 
че Михалис е останал някъде в Гърция, 
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Лазар е поел към Измир или Бурса, а Илия 
– към малко градче в България. Двете жени 
решили да стигнат до водите на светлото 
езеро, за да бъдат по-далече от тежките 
спомени и болката от раздялата.

Тук с парите закупили мъничка къщичка 
близо до езерото. Така болните можели да 
идват до лечителката и по суша, и по вода. 
Дълго страдали двете за трите момчета, но 
старицата била убедена, че те все някога ще 
се съберат, стига да вярват в силата на при-
ятелството. Затова непрекъснато напомняла 
на момичето да пази донесеното от Хазна-
тар за онзи момент, когато всички отново 
ще бъдат заедно.

Преди смъртта си нейната баба я по-
моли да направи всичко възможно да от-
крие наследниците на тримата млади мъже 
и Анка опитваше от години. Не губеше на-
дежда, защото всеки път, щом погледнеше 
водите на вълшебното езеро, в тях съзи-
раше къдрокосия млад мъж от снимката и 
усещането, че скоро наистина ще се вгледа 
в тези очи, не я напускаше.

Вятърът приседна до нея на облия ка-
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мък и потопи ръката си в хладните води. 
Времето за промяна наближаваше и 
щеше да бъде трудно. Анка беше силна, 
тя не се огъна след смъртта на родители-
те си, не се отчая и когато години наред 
се грижеше за тежко болната си баба, не 
каза, че е уморена никога, независимо от 
факта, че учеше и работеше, че понякога 
се налагаше да застъпва двойни смени, 
за да може да купи лекарства на баба си, 
да плати сметките и да си вземе прилич-
на дреха. В нея имаше нещо от душата на 
мама Магда. Искаха я богати мъже, името 
ѝ беше добре познато и на християните, 
и на мюсюлманите в района. На всички 
беше помагала. Помагаше и щеше да по-
мага. Но вече мястото ѝ не беше тук.

 Вятърът се вгледа в пъстротата на 
очите ѝ – бяха пълни с тъга. Леко се при-
ближи и я целуна по връхчетата на коси-
те, разпилени по раменете. Тя потръпна 
от тази неочаквана ласка и стана. Трепе-
тът от докосването я разтревожи. Тялото 
и душата ѝ имаха нужда от ласки. Тя беше 
жена, беше жива и заслужаваше да дава 
и получава обич.
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„Всяка жена е принцеса, когато срещне 
принц в лицето на мъж, който да ѝ дава по-
вече нежност и сладост, отколкото получа-
ва. Когато откриеш такъв мъж, само тога-
ва си струва да даваш и получаваш ласки“ 
– съветваше я непрекъснато баба ѝ. Анка я 
слушаше и следваше нейните съвети, но не 
виждаше около себе си такъв човек. Зато-
ва може би си беше внушила, че трябва да 
чака, докато не срещне онзи къдрокос мъж 
от сънищата и виденията, с които все по-
често се сблъскваше.

 Момичето вървеше към крепостта с 
малки стъпки и се шегуваше наум, че това 
е прекрасна възможност за безплатен фит-
нес. Стръмните калдъръмени улички в ста-
рия град, водещи към крепостта, я караха 
да спира за минутка, да поглежда красивите 
цветя по балконите на къщите и да усеща 
неуловимото ухание на разцъфнали оле-
андри през времето. Сякаш се движеше по 
улиците на друго селище и беше тя, но в съ-
щото време не беше.

От години упорито се качваше на кре-
постта няколко пъти в седмицата, особено в 
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ранния следобед или около обяд, когато 
бе пълно с туристически групи. Вглежда-
ше се в лицата на хората и търсеше ня-
каква прилика с един от тримата мъже 
на фотографията. В началото не искаше 
да си признае, мислеше си, че си внуша-
ва, но един от екскурзоводите на бъл-
гарските групи, когото често засичаше 
на крепостта и който седеше винаги до 
последната сергия с бижута от охридски 
бисер, изчаквайки туристите си, прилича-
ше на Илия от снимката. Същите светли 
зелени очи, напомнящи силен тигър, съ-
щите хубави устни, същата фигура и ри-
зата с неизменно навити ръкави, както 
онзи прадядо беше застанал на снимката. 
Няколко пъти се приближаваше по-бли-
зо до него, искайки да попита дали няма 
някаква връзка с човека от старата фо-
тография, но около него винаги пърхаха 
красиви девойки от групата, жадни за не-
говото внимание, и тя отстъпваше назад. 
Не беше лесно да си признае, че малко 
ревнуваше от тях. Младият мъж излъчва-
ше някаква сурова красота, която я при-
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вличаше и объркваше. Дали беше влюбена 
в този мистериозен непознат? Или онова, 
което разтапяше наистина сърцето ѝ, бяха 
къдриците и черните очи на отражението 
на другия мистериозен мъж, когото днес 
видя за пореден път в езерото. Мислите ѝ 
се блъскаха в главата и тя дръпна ластика 
от ръката си, хвана разпилените коси в хла-
бава опашка и заподскача, както правеше 
от дете, само по един вид камъни нагоре. 
Приличаше на момиченце, а беше млада 
жена. Това чаровно смесване караше мъ-
жете да изпращат с поглед жадно нейните 
зеленикави панталонки и жълта кенарена 
риза при разминаване.  Но тя не виждаше 
копнежа в очите им, защото мислите ѝ бяха 
на съвсем друго място.

Стигна до крепостта заедно с две ту-
ристически групи. Огледа се нетърпеливо 
– търсеше карираната риза с навити ръка-
ви и зеления поглед на тигър. Не го откри и 
седна разочарована до щанда в края на ре-
дицата от сергии, на които продаваха най-
различни пъстри сувенирни чаши. 

— Кого да убия заради теб? – пошегува 
се младият продавач, щом я видя. – И днес 
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си много тъжна. Не може така. Една млада 
жена трябва да грее като слънцето през 
деня. Иначе ще почернее като циганка.

Анка се усмихна тъжно. Човекът я по-
знаваше от години. Когато майка му беше 
болна, тя ѝ помогна с билки. Всички ле-
кари бяха се отказали и я бяха изпратили 
да си умре у дома, само Анка не го напра-
ви. Още в болницата започна да ѝ дава 
комбинация от специални треви и после 
дори когато лекарите я изпратиха у дома, 
не спря. Посещаваше я всеки ден сутрин 
и вечер, без да иска каквото и да било в 
отплата. Жената имаше някакво мило и 
топло излъчване и момичето не искаше 
да си признае, че помагайки на нея, ся-
каш за малко си имаше майка, за която 
можеше да се грижи. Отначало болната и 
семейството ѝ се отнесоха резервирано 
към нейното предложение. Не бяха бога-
ти, а и Анка не беше лекарка.

— Аз съм обикновена сестра, вярно е 
– призна откровено тогава младото мо-
миче – но имам от баба и прабаба тай-
ни рецепти с билки, помогнали на много 
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хора в беда. Позволи ми да облекча болка-
та ти. Нали всички сме человеци божии.

Така майката на този мъж като по чудо 
оживя, и до сега беше жива и здрава и все-
ки път, щом младият мъж я видеше, я ка-
неше на кафе или среща. Беше добро, ра-
ботливо момче, но душата ѝ спеше за него. 
Не искаше да му дава напразни надежди, 
не искаше и да прави компромис с душа-
та и тялото си. Прекрасно знаеше истината.  
Други две мъжки души теглеха нейната към 
себе си и тя все още не знаеше коя от двете 
да избере.

Илия се приближи към щанда с чаши и 
започна да ги разглежда. Анка попиваше 
жадно лицето му и цялата ѝ душа пърхаше 
като птица от близостта на тези очи, на тези 
ръце и на тези устни, които познаваше от-
давна. Устата ѝ пресъхна, а сърцето ѝ отказ-
ваше да бие в спокоен ритъм. Стисна ръце-
те си, за да удържи желанието си и да не се 
нахвърли върху него като гладна котка.

Вятърът усмихнато я гледаше от стена-
та на крепостта и ѝ изпращаше въздушни 
целувки. Това караше лицето ѝ ту да се из-
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червява, ту да пребледнява. Объркана, за 
момент не знаеше какво да направи с усе-
щанията в себе си. Преглътна мъчително.

— Мога ли с нещо да ви помогна? – 
попита услужливо продавачът и така я 
върна към реалността.

Гласът му ѝ върна спокойствието час-
тично и тя вдигна очи.

— Търся чаша за една скъпа приятел-
ка – бавно отговори младият зеленоок 
мъж – но да не е с традиционна картинка 
на изглед на града. – Предпочитам нещо, 
което да ѝ топли душата, да ѝ напомня 
както за мен, така и за Охрид и езерото, 
но по особен начин.

Анка преглътна отново. Стори ѝ се, че 
отекна в другия край на града. Имаше не-
лепото усещане, че чува сърцето му точ-
но до своето и това я караше да пламва 
непрекъснато в горещи и студени въл-
ни. Усети душата на този човек близо до 
своята, сякаш някога са били една и съща 
душа и после нещо страшно ги е разде-
лило. Огледа чашите заедно с него и взе 
една в ръката си. Смелостта ѝ се върна.
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— Погледнете тази чаша – обърна се тя 
към мъжа – има мотив на типична охридска 
бродерия – цветовете са свежи и красиви, а 
чашата те кара да се усмихваш, защото мо-
тивът прилича на разцъфнало клонче цве-
те. А то се дава за любов. Така чашата ще 
носи много символи в себе си.

Подаде му я и зачака неговата реакция. 
Дали щеше да я погледне по-внимателно 
или просто щеше да остави чашата, не раз-
бирайки думите ѝ? Младият мъж се вгледа 
в предмета пред себе си и почувства нещо, 
което не бе усещал никога до сега. Сякаш 
до сърцето му пулсираше друго сърце. Не 
беше възможно. Стори му се, че мотивът 
бродерия се поклащаше като жив цвят на 
цъфнал олеандър и от него се носеше едва 
доловимият аромат, който познаваше от 
своите сънища. За момент времето разтво-
ри крилете си и той видя този мотив на една 
пъстра покривка, в която Магда слага ико-
на, тетрадка и няколко лири, после я връзва 
на кръст и излиза през вратата. Дали отново 
не започваше да се смахва? 

Стисна чашата в ръката си, за да остане 
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още малко с видението. То се разпадаше 
постепенно като снежинки, които се съ-
бираха в чашата и я пълнеха с белота.

Вятърът приседна на клона над два-
мата млади и се подсмихна. Крайно вре-
ме беше Илия да вдигне очи от проклета-
та чаша. Подскочи на земята и лекичко се 
завъртя на един крак. Не беше честно да 
вдига прах по никое време, но Анка беше 
прекрасна, а Илия не можеше до безкрай 
да гледа красивата чаша. Времето сгъна 
крилете си бавно.

Мъжът се обърна, за да избегне вне-
запния порив на Вятъра и очите му се 
срещнаха с тези на момичето. Господи, 
какви очи! Като на пъстра котка, която не 
знаеш дали се усмихва и иска да се пога-
ли, или се готви да те издере. И не прили-
чаше никак на продавачка.

— Колко струва чашата? – попита 
Илия смутен.

Продавачът назова сумата и младият 
мъж се обърна изненадан към него.

— Значи не е продавачката тя?
— Не е – засмя се на свой ред момче-
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то от щанда. – Тя е най-добрата медицинска 
сестра в целия свят и може да излекува вся-
ка болест с вълшебните си рецепти от бил-
ки и допира на магичните си ръце.

— А има ли вълшебни билки за разбито 
сърце? – тъжно я попита Илия.

— Разбито сърце се лекува само с нова 
любов – отговори също с тъжна усмивка Анка.

Как ѝ се искаше да измъкне снимката 
от джоба на ризата си и да му я покаже, но 
сякаш някой я спираше, в същото време 
друго нещо, което тя не искаше да назове, 
я дърпаше към тези зелени очи и тя стое-
ше между двете желания като горещ камък, 
обречен на самота. 

Докато Илия и Анка смутено мълчаха, 
продавачът пакетира красиво чашата и я по-
даде на младия мъж с пожеланието от нея 
всеки, който си налее вода, да пие любов.

И тримата се усмихнаха на хубавите 
думи и в душите си пожелаха те да се пре-
върнат в истина.

Групата се събра и Илия потегли надолу 
с туристите. Местната екскурзоводка започ-
на тих разговор с младия мъж и Анка ис-
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каше да скочи и да го грабне от уж не-
брежните ѝ докосвания, да му разкаже за 
всичко, което се случваше през послед-
ните години и да намери отговор на тези 
въпроси, които чакаха и търсеха своето 
разрешение.

— Ти харесваш българина от София – 
каза ѝ приятелски после мъжът от щан-
да. – Всеки път, щом засечеш групата му, 
очите ти светят и душата ти изпуска ис-
кри. Но ако продължаваш само да стоиш 
и да гледаш, скоро ще го вземе друга. Така 
че ако искаш нещо да стане, престани да 
изчакваш, ами върви при него. Кажи му 
какво ти е на сърцето и да не те е страх от 
нищо. По-лошо от самотата няма.

Анка погледна часовника си. Не иска-
ше да си признае, че той беше прав. За-
това замълча.

— Ако групата върви бавно и спира на 
всички забележителности, имаш половин 
час или 45 минути – продължи мъжът. – 
По прекия път ти може да бъдеш долу за 
15 минути. Изчакай го на моста с моне-
тите и говори с него. Кажи му какво иска 
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душата ти. По-лошо от сега няма да стане.
Момичето прегърна приятеля си и без 

да каже и дума, продължи бързо да слиза 
по уличките надолу, за да покаже на зеле-
ноокия мъж снимката, която пареше джоба 
и сърцето ѝ.

Вятърът заслиза заедно с нея по калдъ-
ръма. Искаше му се да хване ръката ѝ за 
кураж. Тази среща ѝ беше съдбовно необ-
ходима. Затова той докосна едва доловимо 
пръстите ѝ като вярна охрана и вървя така 
с нея до долу. И двамата се вълнуваха и ду-
шите им мълчаха през цялото време.

Смелостта идва, когато душата знае как-
во иска и колко е готова да плати, за да до-
косне мечтата си. Тя си отива, когато душа-
та спи. Само обичта може да събуди една 
душа, да ѝ върне смелостта и да я направи 
отново щастлива. Един миг щастие не из-
исква безумна дързост, а само душа, която 
върви към целта си. Лесно е да бъдеш смел 
– трябва само да послушаш какво ти казва 
душата, която обича.
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Глава 8 – Курбан

Магда събра синовете и дъщеря 
си на масата под навеса от раз-

цъфнали олеандрови клонки. Лоши слу-
хове вървяха от няколко дни насам меж-
ду хората. И не само това. Страшни неща 
започваха да се случват. Смърт и разруха 
приближаваха с бясна скорост и тя беше 
безсилна да ги спре. Никой нямаше да 
бъде пощаден в тази безумна война – 
нито тя, нито нейните ангели. От селото – 
такова, каквото беше сега, нямаше да ос-
тане нищо. Тя виждаше – нови хора щяха 
да дойдат тук, нови къщи и махали щяха 
да се издигнат след пепелта на огъня, 
който приближаваше неумолимо. Нови 
хора, но това нямаше да са те. Хазнатар 
беше обречен. Никога повече нямаше 
да бъде селото, каквото беше сега. Може 
би щеше да има ново селище после, с 
ново име, с нови традиции, с нова душа. 
Единственият начин да спаси това, което 
имаше сега, бе да го подари на децата си 
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и всяко от тях да го скрие в душата си и да 
го пази там, докато дойде по-добро време. 
Един ден, когато Бог и Съдбата решат, те пак 
щяха да се съберат и Хазнатар щеше да въз-
кръсне от сливането на обичта между тях, от 
приятелското слънце на душите им, което 
отново щеше да ги огрява. Как щеше да им 
го обясни, как щяха да я разберат, Магда ня-
маше представа. Онова, което със сигурност 
знаеше, което със сигурност виждаше, бе, че 
няма друго спасение. Душите преминават 
през времето и пътуват в различни тела, но 
когато обичта им е силна и чиста, те се сре-
щат и променят съдбата си. Нейните ангели 
можеха да спасят Хазнатар, като го вземат в 
душите си и му дадат нов живот отново.

Погледна ги внимателно. Те седяха на 
масата под къдриците на олеандровото 
дърво и чакаха търпеливо какво има май-
ка им да им каже. Спомни си за миг онази 
вечер преди много години, когато сутринта 
на Илинден три новородени деца лежаха 
пред вратата ѝ. Три прекрасни момченца, 
родени може би през нощта. Знахарката то-
гава пресметна бързо – имаше преди девет 
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месеца голяма сватба, тогава се женеше 
дъщерята на един от най-богатите хора в 
селото. Бяха дошли гости от всички краи-
ща на областта. Имаше всякакви чуждо-
земци – търговци, офицери, занаятчии, 
които смайваха местните хора с различ-
ността си. В тази седмица трябва да са 
завъртели главите на някои от селските 
хубавици и да е станало зачеването. Де-
цата наистина бяха ангели. Тежък курбан 
ѝ бяха оставили майките за празника на 
свети Илия – всяка бе дарила детето си 
на лечителката с надеждата тя да го от-
гледа и спаси. Още тогава годините на 
Магда преваляха и знахарката знаеше, 
че може би това са последните ѝ деца. 
Но се излъга. След няколко години пред 
прага ѝ пак на Илинден някой отново 
остави жив курбан момиченце – очите 
му поразително приличаха на жената 
на друг богаташ в селото. Този празник 
беше винаги свързан с тежък дар, с от-
късната от сърцето жертва, но само така 
можеше да се измоли спасение за греха.

И сега наближаваше празникът на 
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Свети Илия. Тя трябваше да даде своя те-
жък курбан на светията. Душата ѝ се раз-
късваше от обич и мъка едновременно. На-
лагаше се да се раздели с децата си, за да ги 
спаси, да съхрани по този начин и светлия 
дух на Хазнатар. Тя беше сигурна, че в това 
село никога вече няма да има място за ней-
ните ангели, но те можеха да изградят свой 
нов Хазнатар, в който само душите да имат 
значение, а не кой от какъв народ е дошъл 
и какво име носи, нито какво пише в доку-
ментите му за самоличност.

Вятърът и Луната стояха прави до един 
от ароматните розови храсти в градината. 
За първи път не се наслаждаваха на него-
вия божествен аромат. Душите на звездни-
те влюбени изгаряха също от мъка. Войната 
беше по-страшна дори от смъртта, а те ня-
маха силата да я спрат. Тази разлъка, коя-
то сега предстоеше, щеше да донесе много 
мъка на всички деца на знахарката. Дори те 
самите не знаеха дали ще се съхранят та-
кива, каквито са сега. Времето беше тяхна 
Голгота и изпитание – няколко поколения 
щяха да минат през този ад, за да докажат, 
че заслужават да бъдат заедно.
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— Но нашата любов е жива и преми-
нава през времето – с треперещи устни 
прошепна Луната на Вятъра и го прегър-
на силно.

— Значи може да оцелее и тяхната 
обич, ако носят душите на ангели – отго-
вори на нейната прегръдка той.

— Тогава има надежда за Хазнатар – 
почти разплакана изрече Луната.

— Винаги има надежда, любима, до-
като има обич, която е по-силна от вой-
ната и от смъртта – прошепна в отговор, 
задавен от чувства, Вятърът.

Двамата се прегърнаха страстно и 
сълзите им паднаха като живителна роса 
над малкото село, което скоро щеше да 
остане само пепел.

Магда погледна подред в очите деца-
та си – зелените, сивите, черните, пъстри-
те. И те я гледаха право в нейните спо-
койно и без страх. Знаеха какво се случва 
и чакаха решението на своята майка, кое-
то щяха да изпълнят. Каквото и да бе то.

— Времето стана страшно и тежко – 
започна бавно Магда, опитвайки се да 
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премери думите си внимателно – знаете 
какво идва към нас. Войната няма да поща-
ди никого.

— Ще направим каквото ни кажеш, май-
ко – пръв се обади Илия.

Останалите кимнаха в съгласие.
Тогава думите потекоха от устата на ле-

чителката като буйна река. Нейните ангели 
слушаха и само трепванията на вените по 
вратовете им показваха колко тежки са не-
щата, които чуват. Момчетата свиваха ръце 
в юмруци, Анка гледаше втренчено и ди-
шаше на пресекулки, нямайки сили дори 
да заплаче. Всички се опитваха да понесат 
гордо това, което чуваха, но на всички бе 
неистово трудно. Защото всички дишаха 
чрез обичта си един към друг.

Когато Магда завърши и изрече всичко, 
което имаше да им каже, децата ѝ отвориха 
уста да споделят какво мислят те. Тя ги спря 
отново:

— В селото днес е дошъл фотограф, да 
снима децата на хаджи Иван и Осман бей 
преди семействата им да се разделят. След 
малко ще мине край нас. Искам да си на-
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правите снимка. И да остане у всеки у 
вас по една. По нея ако не вие, децата 
на децата ви да се намерите. И пак да го 
вдигнете Хазнатар в душата си, какъвто го 
знаем сега.

— Добре, майко – този път се обади 
Лазар. – Ще направим каквото ни кажеш.

— Искам всички да бъдем на сним-
ката – малко рязко се сопна Михалис. – 
Защо да сме само тримата? Как ще на-
мерим Анка, ако я няма на фотографията 
сред нас?

Знахарката се усмихна тъжно. Тя виж-
даше обичта на къдроксия към момиче-
то с пъстри очи и се радваше на силата 
и чистотата на чувствата им, но и много 
се страхуваше за тях. Бе сигурна, че той 
щеше да я намери, дори ако трябва три 
пъти да мине през Ада и да продаде три 
пъти душата си на всички дяволи.

— Ще я намерите – бавно отмери ду-
мите си лечителката. – Ще я намерите и 
ще вдигнете в душите си пак Хазнатар. 
Ако наистина сте мои деца, ако сте научи-
ли уроците, които ви дадох, ще се спра-
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вите. Сега ще приготвим с Анка прощална 
вечеря, а вие се преоблечете както е редно 
и да изчакаме човека да дойде за фотогра-
фията.

Михалис недоволно свъси вежди, но не 
пречупи думите на две на майка си.

— Ще я намерим – бъди спокоен – сти-
сна ръката му Илия. – Тя е наша сестра по 
душа.

— За мен е много повече от това – пре-
сече го мургавият млад мъж и излезе гне-
вен.

В късния следобед мъжът с фотоапарата 
се появи. Младите мъже бяха готови, седна-
ха на масата под големия олеандър, наляха 
си по чаша вино и всеки от тях вдигна на-
здравица един ден да се срещнат отново и 
да съберат чрез душите си Хазнатар – мяс-
тото, благословено от Бог и всички и све-
тии, в което да има къща, пълна със слънце 
и ангели; място, в което да е от значение 
само каква е душата ти, дали си верен при-
ятел, и нищо друго; където чистата обич да 
замества светулките през нощта, а злото да 
се спъва в добротата.
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— Направете изражения на древни 
мислители, че да не ни вземат за прос-
ти нашите наследници след време – не се 
сдържа Михалис и тримата не можаха да 
скрият усмивките си – така и ги запечата 
снимката – леко усмихнати, малко иро-
нично дори.

— Жалко, че ние не можем да си на-
правим снимки за поколенията – тъжно 
се притисна към Вятъра Луната. 

— Най-хубавите снимки нали знаеш 
къде са? – попита я, целувайки нежните 
ѝ устни той, и посочи сърцето си. – Там 
няма опасност да избелеят и остареят, да 
се скъсат или изгубят.

Звездните влюбени сплетоха косите 
си и душите им се сляха в гореща целув-
ка, от която дори облаците поруменяха.

На другия ден човекът донесе сним-
ките. Магда написа на всяка от тях с едър 
красив почерк „Хазнатар, 1913 година” и 
им ги даде със заръката да ги пазят като 
очите си. Дори те в този живот ако не 
смогнат да се намерят, децата на децата 
на децата им да го направят, за да остане 
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цял светът на доброто, който сега взимат в 
душите си.

Олеандровите дървета мълчаха. Те ос-
таваха тук. Никой нямаше да се сети за тях, 
когато тръгнеше да се спасява. Сякаш про-
чела мислите им, Магда грабна остър нож 
и отряза мънички резници от дърветата и 
ароматния розов храст под прозореца. 

— Ще ги вземе всеки със себе си. Ако 
успеете да спасите и тях, значи всичко ще 
може да се завърне пак. Завийте ги в мокър 
парцал, така може да останат живи около 
седмица.

Всеки взе своите клончета и се надява-
ше там, където отиде, да им даде нов живот, 
нов шанс, както на себе си.

След няколко дни заминаха. Поеха в раз-
лични посоки, за да имат по-голям шанс да 
се спасят. Всеки тръгна с надеждата скоро да 
се намерят и да се видят пак. Олеандровото 
дърво ги изпрати с ароматни сълзи на раз-
съмване, а Вятърът ги погали един по един и 
прегърна душите им с косите си. Луната пус-
на във всяка душа искрица от своята светли-
на, за да ги вижда навсякъде, където са, и да 
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им свети по обратния път към дома.
Михалис се събуди след един час на 

брега на морето. Главоболието му беше 
минало. Отново този странен сън го по-
сещаваше преди Илинден. Понякога си 
мислеше, че той се връща всяка година, 
за да му каже, че не е направил какъвто 
трябва курбан на светията. Мъжът седна 
на пясъка и пак се вгледа в лунната пъте-
ка. Какъв курбан можеше да даде той на 
Свети Илия, който закриляше от години 
него и неговите предци? Решението беше 
някъде пред очите му, но той не го виж-
даше. Внезапно сякаш в лунната пътека 
видя надписа „Хазнатар”. Разбира се, точ-
но това беше! Това трябваше да направи, 
за да намери другите двама. Един голям 
светещ надпис над неговата таверна с 
името на мястото, от което беше дошъл. 
Хиляди туристи идваха в този курорт вся-
ко лято. Снимката в залата или във фейс-
бук нямаше да я видят всички, но над-
писът щеше да свети като пътеводител и 
който се разхождаше през деня или ве-
черта, нямаше да го пропусне. Точно това 
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беше подаръкът, който щеше да поднесе на 
Свети Илия тази година. Имаше време да го 
направи и сложи преди празника. Послед-
ните му заделени пари щяха да отидат за 
начинанието, но пък си струваше. Усети как 
Вятърът го прегърна, а Луната нежно му се 
усмихна. Клиентите на Янис може би щяха 
да си отидат, но пък щяха да дойдат други, 
които щяха да бъдат негови и да станат част 
от сърцето на „Хазнатар”. За целта трябваше 
да смеси в Балканската кухня най-обичани-
те блюда от гръцката, българската, турската 
и македонска кухня. Ами разбира се, с пити-
етата трябваше да направи същото. Както в 
дома на Магда са се готвели всякакви бал-
кански ястия, така можеше да стане и тук. 
И ще пусне менюта на всички балкански 
езици. Музиката – тук трябваше много да се 
танцува – всяка вечер щеше да има хубава 
музика според клиентите. Прекрасните рит-
ми се харесват на всички – това щеше да му 
даде преднина пред конкуренцията. Наис-
тина щеше бъде хубав подарък за празника.

Михалис стана усмихнат и забърза към 
таверната да изпълни всички нови цели, 
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които току-що бе записал мислено в своя 
седмичен лист със задачи.

Луната се притисна към Вятъра и впи 
устни в неговите. От небето заваляха све-
тулки и водата улови уханието на обичта 
им. Сутринта първите влюбени, дошли да 
се изкъпят в морето, щяха да облекат ду-
шите си в лунна любов и страст.

Елина стоеше будна и мислеше на-
прегнато – за съня и за близкото минало. 
Още не бе минал месец от заминаването 
на богаташа с Бентли-то. А тя се усеща-
ше някак напрегната и странно натежала. 
Възможно ли бе да е бременна? Какво 
щеше да прави, ако беше така? Сметна 
бързо дните. На Илинден се падаше да 
има отново цикъл. Тогава вече можеше 
да провери дали опасенията ѝ са истина 
или лъжа. „И кой мъж ще ме вземе после 
с чуждо дете”, мислеше тя. Тревогата не ѝ 
даваше мира и тя се въртеше неспокой-
но в леглото си. Ако Лазар наистина беше 
различен от другите, дали това беше ней-
ният подарък от съдбата за Илинден? А 
какъв щеше да бъде нейният дар към 
него за празника?
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Душата на Магда познаваше тези трево-
ги. Беше ги преживяла вече. Тогава нямаше 
силата да скочи срещу цялото село, срещу 
майка си и баща си, срещу традициите. Да-
фин, щом разбра, ѝ предложи да избягат. 
Тя не пожела и остана сама, знаеше какво 
да направи и сама погуби детето си. После 
замина, защото не можеше да понесе чув-
ството за вина. Смени името си и помисли, 
че може да се скрие от себе си в Хазнатар. 
„Никъде не можеш да избягаш мислите си 
и от грешките, които не се поправят“, впо-
следствие осъзна тя. Разбра го много бързо, 
щом се пренесе в малкото село. Трябваше 
просто да изкупи вината си. Цял живот го 
правеше, но не успя напълно. Сега душа-
та ѝ продължаваше плаща за останалите 
грешки. Докога? Бе уморена да пътува във 
времето и тръните на собствените обвине-
ния да разкъсват до кръв всеки ден нейната 
боса душа.

Луната посипа кадифен сънен прах над 
очите на спящата Елина и тя се унесе в ус-
покояващ сън, който щеше да ѝ помогне 
да бъде по-силна на сутринта. Щеше да ѝ 
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бъде нужно. Но само Луната знаеше това. 
Празникът на свети Илия наближаваше, а 
светията не даваше нищо даром. Моми-
чето щеше да получи подарък, но тряб-
ваше да даде тежък курбан.

Чашата с орнамента от бродерия сто-
еше до нощното шкафче на Илия. Когато 
се връщаше към хотела, той се чудеше на 
странността и бързината на всичко, кое-
то стана през деня. Вървеше бързо, а Вя-
търът крачеше редом до него. Разкопчал 
своята звездна риза, той чуваше сърце-
то на младия мъж до своето. Празникът 
приближаваше и чрез пулса си двамата 
мъже се връщаха през времето към онзи 
паметен ден, когато децата на Магда се 
бяха пръснали по света. Сега може би ид-
ваше времето да се намерят и да го събе-
рат отново.

„Марта или Анка все пак”, питаше 
себе си зеленоокият мъж, а Вятърът му се 
усмихваше. Младият човек знаеше дъл-
боко в себе си отговора на този въпрос, 
но не искаше да го признае все още кате-
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горично пред сърцето си, въпреки че вече 
го беше изказал с думи. Все още не знаеше 
и нямаше как да знае, че двете момичета 
ще бъдат винаги част от живота му, но по 
различен начин. В мислите му се мярна и 
младият мъж, който приличаше на Лазар 
от снимката. Щеше да бъде тревожна нощ, 
но утрото рано или късно отново щеше да 
настъпи. Това му даваше надежда. Протегна 
се, взе чашата и я сложи до себе си. Прока-
ра пръст по пъстрите цветове и прошепна:

— Лека нощ, Марта!
После се обърна към прозореца, пог-

ледна Луната навън и направи нещо, което 
не бе правил от дете. Прекръсти се бавно и 
изрече едва доловимо:

— Лека нощ, Анка! Бог да те благослови!
Вятърът седна на пейката край брега на 

езерото. Наближаваше полунощ и всички 
спяха, дори неговата любима Луна се люле-
еше сънено в хамак от звезди над водите на 
тихото езеро. Оставаше да погледне Лазар, 
за когото също предстояха трудни дни. Вя-
търът се усмихна. В този сивоок мъж биеше 
сърце на древен рицар. Той щеше наистина 
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да заслужи честта да бъде обичан от пре-
красна жена и да я обича истински, как-
то това се бе случило с неговия прадядо, 
спасил момиченце от пожар в Бурса. За 
своята смелост той бе получил възмож-
ност да работи при един от най-прочути-
те аптекари в Бурса, да докаже, че е дос-
тоен човек и да вземе за съпруга красива, 
добра и богата жена.

Анка спеше спокойно и душата ѝ до-
косваше с пеперудени криле тази на Ми-
халис километри далеч. По устните на 
времето сънищата им се целуваха сладко 
и приближаваха неизбежно тяхната сре-
ща, но те още не го знаеха.

Лазар се пробуди внезапно. Погледна 
към прозореца. Силуетът на дядо му се 
очертаваше в него. Седеше на балкона и 
гледаше към сънения си внук.

— Голяма каша ли забърках, а? – по-
пита го само с очи сивоокият мъж.

— Не много голяма – отговори с ус-
мивка дядо му. – Може да се оправи с 
подходяща термична обработка и малко 
подправки.
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Лазар се усмихна. Типичен съвет от ста-
реца.

— Винаги има надежда, докато още си 
жив. А може би дори след това – кимна към 
него видението.

— Дано и този път да си прав – неувере-
но отговори Лазар и се унесе в сън.

Видя сякаш на филмов екран някой, кой-
то приличаше на него самия, да работи в 
аптека отпреди век. Влезе жена, която може 
би беше неговата, водеща за ръка спасено-
то дете от пожара.

— Никой не го иска и ако продължава 
да живее от хорската милост, може да не 
дочака до пролетта – съобщи му тихо Асие. 

— Нали щеше да го вземе при себе си 
дъщерята на кафеджията отсреща, която 
няма деца? – учуден я попита той.

— Отказа се, защото майката на детето 
била арменка – тъжно обясни тя.

— Тогава да си го вземем ние – усмихна 
се Лазар. – И без това аз го спасих от пожа-
ра. Ако нямаш нищо против, разбира се.

Момиченцето се спусна и силно прегър-
на коленете му, а очите на жената светнаха.
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По тялото му преминаха светлина и ус-
покоение. Децата са земни ангели, които 
Господ изпраща на грешните хора, за да 
ги спаси. Те до едно имат нужда от обич и 
закрила. И той, като своя прадядо, бе го-
тов да закриля детския смях, независимо 
от националността му. Защото радостта в 
очите на едно дете струва повече от най-
чистото злато.

Бизнесменът спеше на пресекулки. 
Будеше се и гледаше напрегнато в тъм-
нината. Струваше му се, че от всеки ъгъл 
на стаята вижда очите на Елина. Щом го 
докоснеха, стискаше зъби. Това беше не-
говото златно бижу. Нямаше да го даде 
на никого. Унасяше се в сън и последно-
то, което мина през размътеното му от 
алкохола съзнание бе, че битката едва 
сега започваше. Скоро заспа и видя себе 
си в гладиаторски бой – сам срещу трима 
воини и една разярена тигрица. Пробуди 
се, облян в студена пот, и повтори на себе 
си. „Гладиаторът се бие до последна кап-
ка кръв дори срещу трима. Ще спечеля и 
този път”.



� 55 �

Кадифената нощ наметна своята пе-
лерина нас всички, положи уморени коси 
върху един уханен облак и въздъхна. По-
някога желанието някой да я прегърне бе 
толкова силно и сладко, че може да разто-
пи ледените реки на Ада. Тя погали облака 
с върховете на пръстите си и се отпусна в 
топлата му мекота.

Вятърът разплете косите си и се гушна 
нежно в прегръдките на копринената Луна. 
Празникът наближаваше и двамата знаеха, 
че те също трябва да поднесат своя дар на 
светеца. Какъв щеше да бъде той – Вятърът 
се усмихна така магично, че езерото затре-
птя от копнеж да усети докосването му още 
веднъж. А Луната целуна копринено брадич-
ката на своя любим и загадъчно замълча.

Да откъснеш от сърцето си дар, без да 
искаш отплата; да дадеш светлина, без да я 
мериш; да преминеш границите на етноса и 
писаните закони, без да се страхуваш – лес-
но е, ако душата ти знае какво е любов и 
милост. Днес, тук и сега, това не е сън. Хи-
ляди гладни души чакат да бъдат нахранени 
с обич и напоени с милост. Може да бъде 
направено – трябва само да имаш душа.
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Глава 12 – Среща на плажа

Михалис седна на горещия пясък. 
Болката сякаш разцепваше гла-

вата между слепите му очи. Искаше да я 
откъсне и хвърли в морето. Затвори очи и 
се опита отново да си представи въобра-
жаемото момиче с пъстри очи. Може би 
така болката щеше да си отиде. Поне вя-
тър да имаше днес, а той, проклетникът, 
отново се бе скрил някъде.

 Отвори очи, приближи се до морето 
и се опита да се наведе към водата, за да 
си гребне с шепи. Пристъпът го прониза 
с такава сила, че изгуби съзнание и падна 
тежко в плитката вода. Хората се разкре-
щяха наоколо на всички балкански ези-
ци. Силни мъжки ръце го повдигнаха и го 
извадиха на брега. Усети студена вода по 
лицето си и после най-нежните ръце го 
докоснаха сякаш в душата. Успокоението 
се разливаше по тялото му като слънче-
ва светлина. Болката започна да пулсира 
на интервали, които постепенно ставаха 
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по-дълги. Опита се да отвори очи, но един 
нежен глас на английски го посъветва да не 
го прави и да се опита да се отпусне още 
малко. Той се усмихна и докосна с ръката си 
нежната женска длан. Отново усети разли-
ване на спокойствие по цялото тяло, само 
очите на пъстроокото момиче не се появя-
ваха още, както обикновено ставаше и той 
притеснено се вгледа в душата си. Сякаш 
беше там до неговата душа. Вместо виде-
нието, което идваше винаги, сега там има-
ше светлина и тишина. Постепенно болката 
изчезна. Чувстваше се лек и прозрачен. По-
иска да отвори очи, но малката нежна длан 
докосна очите му, като ги закри с топлите 
си пръсти.

— Постой още малко така – чу ласкавия 
глас на жената над себе си. – След малко 
ще бъде възможно да отвориш очи. Имаме 
още малко работа. Имай търпение.

Гласът ѝ галеше внимателно като ръце-
те ѝ. Беше му хубаво да ги усеща до себе 
си. Сякаш ги беше чувствал преди и чувал 
гласа някога някъде. Искаше му се винаги 
да бъде така.
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Нежните ѝ пръсти подканващо до-
пряха до устните му нещо като хапче и 
той доверчиво го прие, макар да нямаше 
и идея какво е. Беше плодче или семе от 
някакъв храст или растение, защото ми-
лият глас го подкани пак:

— Сдъвчи го бавно и много внима-
телно, докато стане на каша. Опитай се да 
го глътнеш после на части без вода. До 
тогава стой още малко със затворени очи 
и си почивай.

Този ангелски глас галеше неговата 
измъчена душа, както слънцето гали жад-
но за светлина цвете. Бе готов да изпълни 
всяко желание на това момиче или жена, 
да стои със затворени очи часове наред 
или да опасе листата на всички палми 
по брега. Чувстваше се странно спокоен, 
толкова цял, сякаш вече бе намерил клю-
ча на живота си.

Душата на Магда стоеше до Анка и 
ръцете ѝ прегръщаха дланите на младата 
лечителка, за да удвоят силата ѝ. Моми-
чето се справяше изключително добре. 
Магда можеше да бъде спокойна за нея и 
за мъжа, който лежеше на брега.
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След още десет минути, в които деликат-
ните женски ръце продължаваха да стоят на 
лицето на къдрокосия мъж, той чу нежния 
глас да му казва успокояващо и подканващо:

— Сега вече можеш да отвориш очи.
Изумление, вълнение, учудване, гра-

ничещо със страх се изписа по лицата на 
двамата, когато погледите им се срещнаха. 
Къдрокосият мъж гледаше като в огледало 
на времето пъстрите очи на красивото мо-
миче пред себе си и можеше да си отреже 
не само главата, че това е тя, онази пре-
красна жена – момиче – видение от него-
вите мисли и сънища, което отнемаше бол-
ката от душата му и го връщаше към живот. 
Протегна бавно ръка и я сложи върху ней-
ната. Устата му сякаш бе пълна с пясък и той 
я отвори няколко пъти, но не можеше да 
произнесе звук. Нежна кожа, хубави тъмни 
коси, очи като на глезена котка стояха пред 
него и той не знаеше дали това е реалност, 
или сън. Протегна и другата си ръка и я сло-
жи пак върху нейната.

Вятърът ги наблюдаваше усмихнато, на-
виваше косите си на пръстите на едната си 
ръка и на душата му беше леко и хубаво. 
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Момичето гледаше къдрокосия мъж 
втренчено, сякаш наистина виждаше 
пред себе си някакво чудо. Устните ѝ бяха 
полуотворени и показваха малки хуба-
ви зъбки. Беше прекрасна в своята неж-
на изненаданост, в своята омагьосваща 
простота и смайване. Ангелското в душа-
та ѝ се отразяваше в цялото ѝ лице в този 
момент.

Анка си мислеше, че това, което се 
случва, не може да бъде истина. Къдро-
косият млад мъж беше копие на Михалис 
от старата фотография и имаше същи-
те тъмни очи като онова видение, което 
често се появяваше, когато я докосваше 
нечия чужда болка. Искаше времето да 
спре поне за няколко часа, за да се насла-
ди на най-хубавия миг в живота си. Беше 
го намерила. Значи пътуването ѝ можеше 
да спре до тук. За секунда я опари тре-
вогата – ами ако си има жена или люби-
мо момиче, ами ако не я хареса, ами ако 
между тях нещата не се получат. Ала нещо 
в начина, по който я гледаше, ѝ подсказ-
ваше, че няма да бъде така. Погледът му, 
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вперен в нея, бе пълен с обожание и толко-
ва нежност, колкото не бе виждала в нито 
един мъжки поглед, отправен към нея през 
годините.

— Здравей и добре дошъл пак в гради-
ната на светлината – усмихна се най-после 
тя. – Аз съм Анка и лекувам с билки и био 
енергия. Имаш проблем, но може напълно 
да се отстрани, ако спазваш няколко мои 
съвета, които непременно ще ти кажа. Ако 
бъдеш постоянен, завинаги ще забравиш за 
главоболието.

Тя прокара ръка по изпотеното му чело 
и бавно погали бузата му. Мъжът не откъс-
ваше поглед от очите ѝ.

— Здравей, Анка – с глас, в който се сли-
ваха нежност и грапавина, каза мъжът. – Аз 
съм Михалис, имам малка таверна, която се 
казва „Хазнатар” и съм щастлив най-после 
да се запозная с теб.

— Ти си собственикът на „Хазнатар”? – 
невярващо го попита Анка и сърцето ѝ под-
скочи от вълнение и радост.

— Да, защо, ти чувала ли си за нея? – 
леко усмихнат, на свой ред я попита той. – 
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Нямах представа, че вече съм известен, 
иначе щях да приготвя снимка с авто-
граф. Шегувам се – засмя се той. – Много 
се радвам, че ти е познато името на мо-
ето малко заведение. То е моята гордост.

Анка го гледаше развеселена. Не бе 
предполагала толкова бързо да се раз-
вият нещата, но беше радостна. Годините 
очакване я бяха уморили.

— Мисля, че с теб имаме много неща 
за разказване, показване и споделяне – 
каза тихо момичето с пъстри очи и ръ-
ката ѝ отново описа дъга по лицето му, 
изтривайки умората и напрежението от 
него.

Младият мъж седна на пясъка, но не 
пусна ръцете ѝ. Още веднъж се вгледа в 
очите ѝ и сякаш полетя отново във вре-
мето. Вятърът разпери криле и изплете 
мрежа от спомени, за да стигнат до една 
и съща картина – денят на тяхната раздя-
ла преди повече от сто години.

Магда стоеше пред портата и чакаше 
Михалис и Анка да се сбогуват. Двама-
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та се държаха за ръце и се гледаха в очите 
както сега. Погледите и душите на двамата 
бяха пълни с мъка.

— По тези сълзи като бисери някой ден 
ще извървите пътя обратно един към друг 
– каза им тихо Магда, гледайки как двамата 
се разкъсват от болка.

Къдрокосият мъж прегърна през раме-
нете момичето, после протегна ръка, откъс-
на един цвят от олеандровото дърво и го 
сложи в дланта ѝ.

— Нека те прегръща неговият аромат 
вместо мен – тихо ѝ каза той и я целуна по 
челото, по двете затворени очи, по нежните 
устни – бяха горещи и сладки, по-сладки от 
баклавите на леля Семра и медът, който до-
насяше мъжът ѝ Февзи от горските кошери 
на пчелите.

— Ще те позная по тази целувка и след 
хиляда години – тогава му каза тя и го целу-
на бавно и нежно.

 После хванати за ръка излязоха от пор-
тата и прегърнаха майка им Магда.

— Когато вие се намерите отново, и аз 
ще се върна при вас – каза им тя и ги бла-
гослови.
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Тогава и двамата я погледнаха изнена-
дани, но сега Анка знаеше какво бе имала 
предвид лечителката. Детето на Лазар и 
Елина беше напът, значи всички се бяха 
събрали отново на това място и светът им 
вече щеше да бъде цял. Душата на Магда 
щеше да се завърне при тях в тялото на 
малкото момиченце и така духът на Хаз-
натар щеше да възкръсне пак.

Видението бе толкова ярко за два-
мата млади на брега, че те се прегърна-
ха нежно един друг едновременно. Беше 
странно, беше безумно, но Анка искаше 
веднага да провери дали наистина е така. 
Жадуваше да разбере дали ще усети оно-
ва, което почувства, докато гледаше как 
се сбогуват прабаба ѝ Анка и онзи дале-
чен Михалис.

Протегна ръка и докосна нежно коси-
те му – къдриците му имаха още влажния 
солен мирис на море. После като прохла-
ден вятър погали страните му и се спря на 
малката дупчица отляво на бузата. Пов-
дигна се леко и допря едва доловимо уст-
ни до нея. Спусна се към брадичката му и 
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докосна и нея със същата нежност и леко-
та. Погледна го в очите и това, което видя, 
я накара да го прегърне по-силно. Затвори 
очи и се сгуши в силните му рамене. Той до-
косна лицето ѝ само с върховете на пръсти-
те си и тя го погледна доверчиво. Младият 
мъж се наведе и допря устните си до кожа-
та ѝ. После се разходи само с върховете на 
своите устни по нейните и ги целуна сладко, 
бавно, нежно, копринено.

— По-сладки от най-сладката баклава, 
залята с най-уханния мед – неочаквано за 
себе си прошепна той. – Мисля, че искам да 
ти покажа таверната, да седнем на терасата, 
заобиколена с червени цветя и босилек, да 
те запозная с моята най-добра приятелка – 
Анка го погледна тревожно и той се засмя 
– едно старо, мъдро и вярно олеандрово 
дърво, отрупано с цвят, и да си поговорим 
за всичко, което е чакало толкова много го-
дини да бъде разказано и споделено.

Тръгнаха по алеята към мъничката та-
верна с преплетени ръце. Душите им ухаеха 
на слънчева светлина, а Вятърът вървеше 
след тях и сякаш дирижираше с невидима 
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палка сватбения марш. На един ъгъл оба-
че и Анка, и Вятърът спряха тревожно.

— Какво има? – попита я той смутено.
— Може би така ми се стори само – 

прошепна уплашено тя, – но сякаш видях 
човек, от когото мислех, че съм избягала.

— С мен си в пълна безопасност – уве-
ри я той. – Всичко ще бъде наред. – След 
малко ще ми разкажеш за него и ще по-
мислим как да решим проблема, ако има 
такъв.

Анка стисна ръката му и продължиха 
нататък. Ала усещането, че на ъгъла сто-
еше един от хората на богатия албанец, 
който я искаше за жена, не я напускаше. 

Вятърът застана на тротоара и тре-
вожно сви устни. Тази вечер щеше да 
бъде тежка. Щеше да има нужда от по-
мощ, за да защити децата на Магда. Тряб-
ваше да поиска подкрепа не само от Лу-
ната, но и от своя приятел Дъжда. Иначе 
всичко щеше да се обърка отново, а той 
не искаше да го позволи. Прекалено дъл-
го всички вървяха към тази среща и този 
път никой нямаше право на грешка.
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Илия и Марта се изненадаха, когато Анка 
не се върна веднага след настаняването в 
хотелската стая. Решиха да отидат на плаж 
и тръгнаха към морето, вървейки на зиг-заг 
по пресечките, разглеждайки с любопит-
ство малкото селище. На една от тях видяха 
малка таверна с голям неонов надпис „Хаз-
натар”. Спряха се като омагьосани. Влязо-
ха бързо вътре и останаха като ударени от 
гръм. В централното помещение на стената 
стоеше в уголемен вид същата фотография, 
която Илия носеше зад личната карта при 
документите си. Спогледаха се изумени и 
стиснаха ръцете си силно.

— Къде е собственикът на заведението? 
– попита Илия минаващия сервитьор.

— Получи отново криза и сигурно е ня-
къде край морето – отговори той. – След час 
и половина сигурно ще се върне. За кого да 
предам?

— За Илия, правнукът на онзи с навити-
те ръкави от снимката – усмихнато отгово-
ри зеленоокият мъж.

Служителят се обърна първо към сним-
ката, после към младия мъж и се плесна по 
челото засмян.
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— Да му се не види! Ама вие наистина 
сте като две капки вода! – възкликна той. 
– Леле как ще се зарадва шефът!

— А как точно се казва собственикът? 
– попита отново Илия.

— Михалис – отговори с готовност 
младежът и посочи фотографията. – 
Одрал е кожата на онзи с рошавата глава. 
И характерът му е „рошав”, – допълни до-
бродушно-иронично.

— Тогава предай на Михалис, когато 
се върне – поръча Илия, – да чака дове-
чера гости около девет часа – и не му каз-
вай всичко, нека да бъде изненада.

— С най-голямо удоволствие ще го на-
правя – обеща сервитьорът. – Но не съм 
сигурен дали ще опазя тайната. Като знам 
Къдравия колко иска да намери поне още 
един от вас. Може да дойдете и малко по-
рано, че не се знае дали пак няма да го 
стегне главата тогава. 

 – Ние ще си доведем лечител с нас, 
така че ще се оправим с главоболието за 
нула време – оптимистично продължи 
зеленоокият мъж и махна с ръка за до-
виждане. – До довечера!
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— До довечера! – отвърна по същия 
начин младежът и се обърна към близкия 
сервитьор. – Довечера не съм на работа, но 
доброволно ще взема да остана. Няма на-
чин да пропусна това. Тук май ще се случ-
ват големи неща след няколко часа.

Вятърът още стоеше на тротоара и на-
блюдаваше албанеца. Преследвачът на 
Анка не беше дошъл сам, а с няколко души 
охрана. Само дъжд нямаше да помогне на 
ситуацията, нито комбинацията от дъжд и 
вятър. Трябваше наистина страшна буря, 
която да прекъсне тока и да настане непро-
гледна тъмнина, за да може децата на Магда 
да останат невредими. „Всъщност”, помисли 
си малко той, „може пък някой случайно да 
се обади още преди това в полицията и да 
покани част от служителите да се почерпят 
там”. Той намота на едната си ръка част от 
косите си и се замисли кой може да свърши 
това. О, познаваше една прекрасна глеза-
на, която можеше да внушава мисли и да 
подтиква към действие когото си пожелае. 
Затова открадна аромата на няколко пре-
красни цветя от балконите по тихата улица, 
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уви ги в прекрасен воал от олеандрово 
ухание и с този изкушаващ букет отиде да 
събуди Луната, която все още спеше.

Илия и Марта лежаха на брега и се 
радваха на кристалната чистота на море-
то. Водата беше топла, мека, гальовна и те 
ѝ се наслаждаваха бавно. Прегръщаха се 
в прегръдките ѝ и нежно опитваха вкуса 
си взаимно. Когато се обърнаха да изли-
зат, Илия се спря.

— Погледни и ти, моля те, защото ми 
се струва май, че ми се привижда нещо.

— Какво? – попита го галено тя и се 
сгуши в него.

— Близо до нашите места сега се на-
станяват двама млади – мъж и жена. Не са 
ли те същите, които качихме в автобуса за 
Аспровалта след катастрофата?

— Мисля, че са именно те – каза ус-
михнато тя. – Нямаш търпение да отидеш 
и да говориш тях, нали?

Зеленоокият мъж я целуна горещо и 
кимна.

— Позна още от първия път. Съвпа-
денията стават прекалено чести в послед-
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ните няколко дни. Искам да бъда сигурен, 
че е той и нямам търпение да му покажа 
снимката. След като вече открихме Миха-
лис и Анка, значи остана само един. Може 
теоретично да бъде той – Лазар.

— Винаги могат да се получат и допъл-
нителни изненади – вметна тя, опитвайки се 
малко да го охлади.

— Какво искаш да кажеш? – попита я 
изненадано, дори малко враждебно Илия. 
– Че няма шанс този мъж да се окаже пра-
внук на човека от фотографията ли?

Марта го погали успокояващо по гърба 
като малко дете и го обърна към себе си.

— Казвам само, че Анка беше развъл-
нувана изключително много, когато слезе 
от автобуса, а когато с нея се случва така, 
обикновено следват странни неща. Нищо 
повече. Разбира се, че е възможно този 
мъж със сивите очи да е правнук на Лазар, 
но може да е и случайна прилика. Ти сам 
сигурно си виждал хора с двойници, които 
нямат нищо общо помежду си. Опитай се 
да бъдеш малко по-спокоен.

— Може би имаш право – съгласи се 
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Илия. – Но сега смятам най-възпитано да 
отида да се представя на двойката, още 
повече, че вече задочно се познаваме – 
все пак сме пътували в един автобус.

— И сте се засичали на един и същи 
светофар няколко пъти – засмя се весело 
Марта и го погъделичка.

— Точно така – отново се съгласи 
Илия и леко се усмихна.

— Но има едно нещо, което не си 
предвидил – погледна го дяволито русо-
то момиче.

— И какво точно е то? – поиска да уз-
нае той, направил комично сериозна фи-
зиономия.

— Че без мен няма да направиш и 
крачка.

Двамата се хванаха за ръка и излязоха 
от водата, отправяйки се към столовете, 
където вече се бяха настанили Лазар и 
Елина.

Докато Илия и Марта приближаваха, 
Лазар се вгледа в зеленоокия мъж и сър-
цето му подскочи. Погледна Елина, която 
също бе разтворила широко очи от изум-
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ление. В момента, в който Илия извади сним-
ката зад личната карта и я показа без думи 
на Лазар, той направи същото със своята 
фотография, измъквайки я зад документите 
си. Можеха да кажат много неща, но те тол-
кова пъти бяха гледали тази снимка, толкова 
често се бяха вглеждали в лицата на мъжете 
по нея, че просто се прегърнаха мъжки и се 
вгледаха усмихнато в очите си.

— Добре сме се намерили, братко – с 
глас, пълен с вълнение, прошепна Илия и 
душата му потрепери от радост. 

— Добре сме се намерили, братко – от-
говори по същия начин Лазар.

На един празен стол до тях душата на 
дядо му блажено разглеждаше красивите 
тела на жените и се радваше на възмож-
ността още малко да бъде сред този пре-
красен свят. Магда бе прегърнала душата на 
Елина и я люлееше нежно, а Вятърът тича-
ше по небето, опитвайки се да спаси всички 
довечера.

Четиримата седяха и разговаряха, всеки 
бързаше и нетърпеливо слушаше това, кое-
то разказваше другият. Момичетата стояха 
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усмихнати настрани и си споделяха нещо 
тихичко. В един момент Марта прегърна 
щастливо Елина и ѝ каза с насълзени очи:

— Благословена и щастлива си, скъпа! 
Това е най-големият дар от Бога, с който 
може да бъде надарена една жена.

— Ти също ще бъдеш надарена с него 
– усмихна се топло Елина. – Щом желаеш  
нещо с цялото си сърце, то се случва. Съд-
бата прави подаръци на тези, които го за-
служават. А ти имаш много нежна душа и 
ще получиш също слънчице като мен.

Майка Магда се усмихваше и галеше 
косите на двете момичета. Как жадуваше 
час по-скоро да се завърне между тях!

След часове четиримата тръгнаха към 
своите хотелски стаи. На една от пресеч-
ките Марта се вгледа в един черен джип 
и го посочи само с поглед на Илия. Той 
докосна рамото на Лазар и двамата се 
разбраха без думи. Веднага тръгнаха към 
полицейското управление, а двете моми-
чета се прибраха заедно в стаята на Илия.

— По-добре е сега да не бъдеш там 
сама – каза разтревожено Марта на Ели-
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на. – Може да знае къде имате резервация 
и да те чака там.

— Страх ме е не за себе си – тихо про-
шепна Елина.

— Всичко ще бъде наред – успокои я 
Марта и я прегърна. – Илия има познат по-
лицай заради работата в агенцията. Търсели 
сме го вече няколко пъти, когато сме имали 
проблеми с туристи от групите, които сме 
водили тук. Бъди спокойна, всичко ще бъде 
наред.

Вятърът отново кръстосваше улиците на 
Аспровалта тревожен. Луната бе обещала 
да изпълни неговото желание, но все още 
му беше малко сърдита заради нежното 
езеро и той не беше сто процента сигурен 
в нея. Трябваше да намери начин да пре-
дотврати или смекчи всичко, което идваше 
като ураган тази вечер. Той щеше да се по-
грижи за бурята. О, тук нямаше никой равен 
на него. А после – нещата оставаха в ръцете 
на правнуците на Магда – да насочат в пра-
вилната посока своята съдба.

Олеандровото дърво спеше и сънува-
ше онзи сън, който често напоследък го на-
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вестяваше, може би защото остаряваше. 
Виждаше как Михалис се навежда към 
земята и заравя резника, който Магда му 
беше дала, как после полива умореното 
стръкче с последната вода, която има, как 
нежно гали листенцата и казва на малко-
то клонче:

— Трябва да оцелееш без мен. Аз ще 
се върна след време. Тук има добри хора. 
Ще се погрижат за теб. Ти само имай тър-
пение. Докато стане зима и аз ще си дой-
да пак.

Михалис се върна наистина преди 
края на зимата, поработи в малкото сели-
ще като рибар, но това не беше за него. 
После пак замина някъде пролетта, но 
се връщаше винаги да го види и то оце-
ляваше, чакаше го, живееше и цъфтеше 
заради него. Когато това лято Янис про-
даде таверната и се появи наследника на 
Михалис, дървото го позна по ръцете и 
по гласа. Нямаше как да обърка този пре-
красен глас и тези грижовни длани. Най-
после вече не беше само. Би дало и жи-
вота си за тези тъмни очи и нежната душа 
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на младия мъж. Но дърветата нямат въз-
можността да изказват с думи онова, кое-
то изпитват. Могат само да прегръщат тези, 
които обичат, с душата и своя аромат.

Непознати мъже минаха покрай тавер-
ната и душата на дървото потръпна. Бяха 
лоши хора, не бяха дошли тук за добро. То 
стисна сърцето си и започна да се моли как-
вото и да се случи днес, Михалис да оцелее.

Правото да обича истински има всяко 
живо същество. То няма нужда от ничие 
позволение или благоволение. Душата му 
сама избира на кого да подари своята сла-
дост, независимо каква цена ще плати за 
това. Най-хубавото в земния живот е, че 
още никой не е измислил закон, с който да 
обвини някого, че го обича без разреше-
ние. Защото тогава половината свят щеше 
да бъде в затвора.
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Глава 13 – Една бурна нощ

Наближаваше девет часа и мракът 
започваше лека-полека да намя-

та с невидимо покривало листата на пал-
мите край брега. Вятърът бе повикал по-
мощ за предстоящата бурна нощ. Дъждът 
събираше облаци отдалече и се готвеше 
да ги хвърли точно когато трябва върху 
малкия пулсиращ град, за да спаси Анге-
лите на Магда. Вятърът бе разплел коси-
те си и ги разресваше с перести облаци 
– трябваше да бъдат много силни, когато 
настъпи моментът. Луната също бе раз-
пуснала къдриците си и събрала букети 
звезди в шепите си – щеше да подкрепи 
Вятъра, защото безумно го обичаше, а и 
някога си обещаха двамата – да помогнат 
на тези деца в тяхната битка срещу света 
и злото в него.

Михалис сновеше между масите и 
преместваше без нужда неща от едно 
място на друго. Бе облякъл светла тън-
ка риза на малки квадратчета, ала от на-
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прежение тя залепваше за гърба му потна. 
След малко пак трябваше да се преоблече. 
Денят беше изпълнен с толкова много емо-
ции, че не знаеше по земята ли стъпва, или 
лети. Вълнуваше се, очакваше с нетърпение 
срещата, но и бе определено притеснен. 
Няколко пъти погледна към масата в левия 
ъгъл на малката таверна – там от час седяха 
няколко странни мъже. Мургави, говорещи 
лошо английски, те поглеждаха своите ча-
совници периодично, сякаш очакваха няко-
го. Не искаше точно тази вечер проблеми, 
а тези хора изглеждаха, сякаш се готвеха да 
ги създават. Трябваше да предприеме нещо. 
След няколко минути решително набра те-
лефонния номер на полицейското управле-
ние и поиска разговор с дежурния. Обясни 
му накратко ситуацията и притесненията си.

— Предупредени сме вече за това – от-
говори мъжът. – Ще дойдат наши хора след 
малко при вас. Бъдете спокойни.

Михалис затвори телефона се зачуди 
кой и кога ги беше информирал за съмни-
телните лица в заведението. Още веднъж 
огледа залата и излезе навън. Черен джип 
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с подсилена броня паркираше близо до 
олеандровото дърво. Мъжът, който изле-
зе от него, бе млад, с ниско остригана коса 
и тъмни очила. И този тип не му вдъхна 
никакво доверие. Михалис усети бодва-
не право в сърцето. Имаше нещо много 
тревожно в облеклото на идващия срещу 
него едър човек. В тази горещина слезлият 
от джипа беше със суичър с дълги ръкави 
и качулка. Погледите на двамата мъже се 
срещнаха и на Михалис му стана студено.

— Надявам се имате свободни места 
– попита го човекът от джипа на непра-
вилен гръцки.

— Имаме – отговори сдържано Миха-
лис, – заповядайте.

Проследи с поглед накъде се насо-
чи влезлият. Избра си отдалечена маса 
в другия ъгъл и веднага се обади по те-
лефона на някого. Не свали очилата си, 
говореше бавно, с кратки думи, едва про-
цедени, като съскане.

— Не изпускай от очи двете крайни 
ъглови маси – нареди пътьом къдроко-
сият мъж на сервитьора, младо момче от 
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Македония, и допълни. – Завърти се око-
ло онзи с бръснатата глава да разбереш за 
какво става дума.

Момчето кимна и се отправи натам. По-
пита клиента дали има нужда от нещо, на 
което получи рязък отговор:

— Бутилка водка и миди.
Македончето отиде да изпълни поръч-

ката, но надаваше ухо към разговора по 
телефона, който прекъсна няколко пъти – 
явно връзката не беше много добра.

Последното, което чу, го накара да из-
тръпне. Докато отваряше бутилката и сип-
ваше водката в чашата, ясно долови думите 
отсреща в телефона: „Ако не убиеш мъжа 
тази вечер, аз лично ще те очистя. И без по-
вече грешки. Елина ми трябва жива“.

Мъжът с бръснатата глава вдигна очи от 
телефона. Жената още не бе дошла. Оттук 
се виждаше като на длан цялото заведение. 
Маркира посетителите. Внимателно разгле-
да мургавите мъже. „Тези пък какво праве-
ха тук?“ Албанците изглеждаха кисели като 
ланшно зеле. 

„Да са ги изпратили и тях за същото? Не 
е възможно!“ 
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Пак позвъни на „Ледения“ и обясни 
ситуацията.

— Албанците не те интересуват. Не 
знам какво правят там и кои са. Гледай си 
твоята работа. Не си на почивка. – беше 
гневният отговор на бизнесмена от Со-
фия. – И спри да звъниш. Не съм ти баща.

Ниско подстриганият измъкна качул-
ката и я нахлупи ниско на главата си въ-
преки жегата. „Някой ден и аз ще стана 
недосегаем“ – закани се наум той. „Ще 
видим тогава кой на кого ще дава нареж-
дания“. Внезапно се усмихна доволно. 
„Ами ако „по грешка“ албанците малко 
позастрелят госпожица „Превъзходна“, 
докато аз гръмна възлюбения?“ Никой не 
можеше да обвини него тогава. Поръчка-
та щеше да бъде изпълнена, трябваше да 
му платят. Е, че станала малка „грешка“, 
ами случва се в калабалъка понякога.

Проследи лицата им. Не бяха тук да 
празнуват рожден ден определено. По-
знаваше муцуни като техните от кило-
метри. Можеше и да се разберат. А  на 
„Ледения“ някой трябваше да му натрие 
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носа. Прекалено се беше надул напоследък. 
„Колко хубаво е да имаш познати навсякъ-
де!“ – подсмихна се той доволно.

Набра симетричен номер в Македония 
и попита на развален албански:

— Можеш ли да провериш нещо за мен 
веднага?

След няколко минути му звъннаха и той 
с хитра усмивка затвори след краткия про-
веден разговор.

Михалис се огледа. На пръв поглед всич-
ко беше спокойно. Имаше две маси поляци, 
една двойка гърци и другите маси все още 
бяха свободни. Чакаше с нетърпение Анка, 
душата му гореше от нетърпение да я види 
отново, а ръцете и устните му да я докоснат. 
Сърцето му препускаше лудо, а мислите му 
скачаха една след друга тревожно. Къде, за 
Бога, се бавеха още полицаите?


