
В един есенен ден по шосето… 

Втора част 

 Колата поднесе, завъртя се по шосето като върху ледена пързалка… 

Мъглата ми пречеше да се съсредоточа, пространството около нас се 

въртеше в бесен танц, всичко изглеждаше смешно и някак 

нереално…сякаш се случваше на някой друг, а не на нас. Изведнъж 

времето спря. 

Събудих се в белота, която постепенно доби конкретни очертания. 

Малка бяла стая с апарати и жици, които ме бяха обхванали в странна 

прегръдка.Нямах спомени, а само болка- тъпа и изнервяща.Опитах се да 

стана, да избягам, но системите и иглите не ме пускаха. Вратата се отвари 

и най- после видях пазнат човек, това бе жена ми. Обхвана ме чувство на 

облекчение- тя ще ми каже какво става: 

- Мария, къде съм? Защо имаш синини по челото? 

- Скъпи, преодоляхме малка злополука. Ти загуби контрола върху 

колата и тя се преобърна, аз се търкулих от вратата, но ти остана в 

колата и полетя в пропастта. Цяло чудо е, че си жив! 

- Лина знае ли? Не бива да я притесняваме в навечерието на празника 

и- въздъхнах аз. 

- Тя знае всичко. 

- Но как е разбрала, ти ли и каза? 

- Не. Доката  се мъчех да се изправя и се чудех какво да направя, чух 

воя на линейките. Видях хората в бяло, които се насочиха право към 

мене, а други мъже с въжета тръгнаха към пропастта. Бях радостна и 

в същото време притеснена. Опитах се да обясня на един от лекарите 

къде си, а той отговори, че вече е получил подробна информация по 

телефона от жена,наречена Лина. 

- Но как… 

- Нашето момиче отново ни изненада. Тя винаги знае какво ни се 

случва. Тя ще дойде при нас само след някалко часа, за това трябва 

да поспиш, уморен си. 

Сестрата влезе в стаята и ми подаде малко хапче, което изпих. Мария 

ми се усмихна и излезе. Стана ми топло, болката намаля и потънах в 

блаженство. 



Имах усещането, че Лина стои пред мен, но погледът ми беше все 

още замъглен. След като се събудих добре, видях, че ме гледат две очи, 

в които виждаш безкрая на Космоса с неговите неразгадани тайни- това 

бяха очите на Лина. Но не бе тя, а лекарят.Това ме смути, откривах 

прилики и в овала на лицето, и в походката дори в гласа…Странно, обзе 

ме тревожно усещане за нещо неизбежно, което наближава. Лекарят 

също се бе втренчил в мен така сякаш се опитваше да си спомни 

нещо…После разтърси глава и с тих глас ми съобщи, че нямам 

вътрешни наранявания, но имам счупвания, които ще ме задържат в 

леглата по- дълго време. Обясняваше ми всичко подробно, но сякаш 

искаше да ме попита нещо лично. В този момент вратата се отвори и 

Лина се втурна като пролетен вятър, усмивката и прогони тревогата ми, 

а гласът и зазвънтя като камбанки: 

-Защо си още в леглото, празникът ни очаква!- после протегна ръце, 

докосна счупения крак, прегърна ме топло и каза- прости ми, че 

закъснях и трябваше да изтърпиш тази болка, но вече всичко е наред! 

- Млада госпожице, какво си мислите, че правите? Вашият баща се 

нуждае от повече почивка. 

Лина се обърна и срещна очите на лекаря.В тях тя откри себе си и 

потръпна… 

 

  


