
Един живот- една голяма мъдрост 

/Четвърта част/ 

 

Започна да захладнява. Времето мина неусетно, слънчевият  пролетен 
ден беше към своя край. Всичко около нас беше спокойно- щурците 
свиреха, а пред нас се разкриваше цялото съвършенство на природата, 
събрано в залеза на слънчевите лъчи. Всички изпитвахме някакво странно 
спокойствие, малко тъга и в същото време- преклонение при вида на 
последните златни лъчи, които бавно се отделяха от подпухналото, 
покритото с руменина небе. Не, това не можеше да бъде обикновен залез, в 
този величествен пейзаж сякаш се вплитаха познати, отдавна забравени 
истории, които искаха да напомнят за себе си, да бъдат почистени от 
насъбралата се прах през годините. 

След време, отърсвайки се от видяното, без да пророним нито дума, 
поехме към бабината къща. Нещо се беше пречупило у мен и моите 
приятели- вече не се чуваха шеги, Марто не играеше на телефона си, 
всички бяхме замислени. 

 Пристигнахме в добре познатата стара къща и четиримата се 
събрахме пред приятно бумкащата печка, която жадно поглъщаше със 
свирепия си огнен дъх всички цепеници. Всеки от нас чувстваше уют в 
царящата тишина и никой не смееше да развали този момент, изказвайки 
на глас мислите си. Най- накрая Петър поде: 

- Днес е последната ни вечер тук. Никога няма да забравя тези дни, а 
за да останат  спомените и за вас вечни- продължи със закачлива нотка 
той,- предлагам да скицираме тази стая, като всеки от нас  добавя в 
картината по един детайл. Така всеки път, когато я видим, спомените ни 
ще оживяват, връщайки ни част от емоциите, които изпитваме сега. 
Приехме идеята и започнахме да скицираме стаята. Всички рисувахме по 
нещо, докато се шегувахме и подигравахме един с друг. 

- Ха-ха-ха! Какво е това, Да Винчи?!- пошегувах се с Виктор. 
- Ха-ха-ха! Да не би да е кутията на Пандора?- рече Марто. 
- Ха-ха-ха! Това е онзи сандък там, до скрина! - отвърна с насмешка 

Виктор.  
И за моя почуда до стария скрин наистина имаше малко абаносово 

сандъче с гравиран инициал „А” на него. 



- Никога не съм виждал тази кутия тук!- казах аз. 
- Тогава какво чакаме, да видим какво има!- предложи настойчиво 

Петър. 
Без да се двоуми, Петър взе сандъка и лесно отвори кутията, тъй като 

малкият катинар се беше огънал пред тежестта на времето. Вътре имаше 
женско кръпче, в което бяха завити неизпратени писма и малка измърляна 
и прокъсана снимка, на която, въпреки изминалите години, все още се 
различаваше образът на красив млад мъж с втъкнат на ревера карамфил. 
На гърба на снимката бяха изписани думите:„ Моят мил Али” 

Сърцето ми започна да тупти по-учестено и мигом се върнахме 
години назад, чак във времето, когато  баба ми Стоилка е била младо 
момиче. Отворих първия плик: 

„7 септември 1959 година.  
...Баща ми е непреклонен, рече ми, че никога няма да ме даде на мъж, 

заменил кръста с чалмата. Обичам те, мой мили Али, но той ще те погуби, 
ако откажа да се омъжа за Кирил- момъка, който ми е избрал. Повече 
никога няма да изричам името ти на глас, но знам, че твоето сърце ще бие, 
ще си жив и ще продължиш напред. Всеки ден ще отварям очи и ще съм 
щастлива в нещастието си...”  

Сълзи пареха очите ми, но продължавах да разлиствам пожълтелите 
писма: 

„19 септември 1959 година. 
...Обещана съм, не мога да престъпя бащината дума, не мога да 

позволя да те затрие, да знам, че дъхът ти ще спре от моята ръка. Това би 
убило и моето сърце... 

„10 март 1962 година. 
...Веке от чуждите разбирам, че си взел друга, виждам я на двора всека 

заран като пролетно цветенце крехка. Сърцето ми се разбива на парчета, 
ала събирам останките и ги крепя ден след ден. Единственият лек за 
болките ми са мислите, че си жив и си продължил напред.” 
Сълзите ми капеха, докато четях на глас писмата, които баба ми беше 
писала, но не бе посмяла да изпрати. 

- Всички са за Али! Не са адресирани, но само към него е изпитвала 
такива дълбоки и чисти чувства!- възкликна Виктор.- А дядо ти се е казвал 
Кирил! Боже, цял живот е живяла с мъж, когото не е обичала истински... 

- Е,  Жоро, сънят ти не беше случаен!- каза Марто.   



Да, нищо  от случило се тук, в родното село на баба ми, не беше случайно. 
И наистина като в мита за кутията на Пандора, нашето любопитство 
извади от сандъка стари скърби и рани. Баба ми Стоилка беше 
изключителна жена, сега тя за мен беше мъченица, непозволила на никого 
да се докосне до болката и, живяла цял живот, разделена от мъжа на 
мечтите си. 
     - Момчета, да отложим заминаването и утре да потърсим къщата на 
Али- тихо предложих аз, страхувайки се от собствените си думи. 

- Жоре, ами ако Али е жив?- рязко се изправи Виктор. 
  Тази мисъл ни порази... Да потърсим Али, жив ли е, или не, какво ще 

му кажем... Какво е изпитвал той и защо е позволил да му отнемат 
Стоилка?      Всеки един от нас съчиняваше своя вариант и държеше да го 
разкаже. Възбудата ни беше до краен предел. Замислих се! Ами ако се 
разочаровам, ако този човек не е бил достоен за любовта на баба ми, а тя 
цял живот е живяла с мисли за него? 

   И все пак  тя ме беше учила, че винаги трябва да продължавам 
напред. Това беше нейната житейска мъдрост. И беше продължила своя 
живот. Дошло беше време и аз да направя нещо за нея. 

Нямаше смисъл да говорим още, трябваше да се действа... Вечерта 
потъна в тишината. 


