
В един есенен ден... ІV част, продължение 

 

 

В папката, в която трябваше да има само документи, Лина откри дневници. В края 

на последното изречение бе поставено многоточие. Като прочете последните няколко 

реда, й стана ясно, че мъжът е спрял да пише, когато жена му е починала. Ето на кратко 

живота  му до смъртта на неговата съпруга: 

„Станах първи клас и се научих да пиша грамотно. Реших да оставя малко 

информация за собствения си живот върху хартия. Е, какво да кажа, името ми е Андрю, 

на седем години и половина съм. Живея в изключително щастливо и богато семейство, 

ала има някои неща, които ме плашат. Имам видения, които сякаш се случват в 

реалността. Не знам защо ги преживявам, но се страхувам от тях. Мама и татко ми 

обясниха, че това е дар, и няма нищо плашещо в него, а напротив, трябвало да съм 

щастлив, че го имам. Е, каквото и да казват, аз все още не мога да го приема като 

нормално и бих искал да се отърва от този „дар”. 

Не мразя никого, не правя и бели, както всички останали деца. Опитвам се да 

свикна с необичайната  ситуация, която не е от днес и от вчера, а откакто се помня, но... 

Освен това нямам и много приятели в училище, ала помагам на всички, които се 

обръщат към мен, както и с каквото мога. Необяснимо е, нали...” 

„Дневнико, ти остана единственият ми верен другар. Не мога да опиша с думи, 

какво ужасно нещо ми се случи. Никога през живота си не съм преживявал такава 

психическа драма. Дори не искам да изричам на глас какво се случи. И все пак, защото 

си мой приятел, ще ти споделя преживяванията си. Мама и татко починаха при 

инцидент. Както пътували с колата, асфалтът под нея просто пропаднал надолу и 

автомобилът се озовал в дупката. По-странното е, че в този момент на трагедията 

получих световъртеж, а с него и видението за инцидента на пътя. Изплаших се до 

смърт, сърцето ми препускаше лудо като на изплашена сърна. Не мина много време и 

аз се озовах на мястото, ала вече беше много късно, мама и тате бяха вече предали Богу 

дух. Останах сам-самичък на този свят, пълен с жестокости. Трябва да се грижа само и 

единствено за себе си, да опазя чисто името на родителите си и да продължа семейния 

бизнес. Не знам как ще се справя?! Повечето хора не биха сметнали това за проблем, но 

аз съм изпълнен с несигурност Разбрах, че нямам избор, животът бе пред мен – 

осемнадесет годишния младеж...” 

„Приятелю, няма да повярваш! Днес се запознах с удивително момиче. То 

привлече погледа ми и не можех да откъсна очи от него. Ще я поканя на среща 

следващия път, когато я видя. Нямам търпение! 

Щом я видя, се разтапям, ставам слаб, уязвим... 

О, бяхме навън заедно, чувствах се невероятно. Когато прегръщах девойката, 

сякаш държах света в ръцете си. Тя е вълшебница, вълнува ме всеки път, когато я 

зърна, сърцето ми препуска по-бързо от космическа ракета. Невероятно е да си влюбен 

и да чувстваш, че живееш отново и че животът ти има смисъл, че си щастлив.” 

„Вече съм на двадесет години и с моята Мегън сме заедно от две години. Толкова 

сме щастливи заедно, сякаш няма злини по света и нищо не може да ни раздели... 

Предложих и да се оженим, да свържем живота си в едно семейство. Прие! Вече 

съгласно закона е моя съпруга! Заживяхме заедно – аз и тя – като в приказен свят.” 

„Уви, щастието ни не продължи дълго! Дневнико, приятелю мой, толкова време 

не бях писал в тебе, ала имах основание за това. Нека ти разкажа накратко. 

Невероятната ми съпруга забременя. Очаквахме дете и бяхме на върха на щастието. 

Обичах Мегън повече от всичко на този свят. Ала имаше усложнение при раждането и 

съпругата ми не оцеля. По-късно ми съобщиха, че и бебето е починало. Съсипан съм, 



сълзи текат от очите ми, сякаш не е минала година, а минута от загубата им. Писано ми 

е да дарявам добро, ала сам аз да изпитвам болка на този свят, да бъда сам. 

Дори не разбирам защо имам тази дарба, защо трябва да изживявам смъртта на 

най-близките си и най-обичани хора по два пъти?! В момента уча медицина остават ми 

още няколко семестъра обучение. 

Днес се сбогувам с тебе, приятелю скъп, за мен беше удоволствие да споделям 

спадовете и върховете на моя живот. Ти беше до мене в най-трудните и най-щастливите 

мигове от живота ми. Не зная как бих ги преживял, ако не разтварях душата си пред 

тебе. Сбогом, сбогом, приятелю...” 

Неусетно Лина започна да плаче, осъзна, че докторът и тя наистина имат нещо 

общо. Момичето бе изумено. На дъното на последната папка имаше документи, 

прочете ги с вълнение. Затвори папката. Разбра, че докторът, преглеждал родителите и, 

всъщност е нейният истински баща, а, че починалата при раждане жена, е всъщност 

нейната истинска майка. 

Цяла нощ Лина не можа да заспи. Лягаше и ставаше, отваряше отново папката и 

се взираше в документите. Съдбата я беше сблъскала едновременно с биологичния й 

баща и дядо й. Как беше попаднала в новото семейство? Защо след смъртта на майка й 

нейният баща не се беше погрижил за новороденото, а дядо й спомена, че внучката му е 

починала. Много въпроси се блъскаха в главата й и нямаха отговор. Към кого да се 

обърне – към баща си или към дядо си? Как да се изправи пред тях и да им обясни коя 

е? 

На другия ден излезе ранно и с часове обикаляше улиците. Към обяд отиде отново 

в бъдещата книжарница. Искаше постепенно да се сближи с дядо си, а след това да 

получи отговор на своите въпроси. Няколко пъти ходи и в болницата, уж да се 

интересува от причината за пожара, но истината беше, че искаше среща с баща си. В 

един разговор дори спомена на доктора, че ще открие книжарница в помещението, 

което родителите й бяха купили в деня на катастрофата. Импулсивно покани  Андрю да 

го види. Така в уречения ден до нея бяха близките й – нейният баща и дядо. Старецът 

отдавна не се беше срещал с бившия си зет и се изненада, когато го видя с Лина. Та те 

си приличаха много, а момичето беше казало, че родителите му са починали. Една 

мисъл разтърси тялото му. Дали съдбата не си правеше някаква шега?! Дали след 

двадесет години не се връща детето, което той някога остави в кошница пред чужда 

къща?! Загуби почва под краката си, но Лина беше до него и го подкрепи. Старецът се 

прибра вкъщи и дълго се моли пред иконата на Света Богородица. На другия ден 

покани Лина да обядват в ресторанта срещу бъдещата книжарница. Беше хубав летен 

ден, предразполагащ към откровения. И двамата имаха много въпроси и се 

надпреварваха да ги задават. Истината беше една, нямаше съмнение. Те бяха дядо и 

внучка. 

Бавно и напрегнато дядото се ровеше в спомените си: 

 - Когато навремето майка ти почина при твоето раждане, аз се изплаших, че не 

мога да се справя с отговорностите по твоето отглеждане. Съпругата ми, твоята баба, 

беше починала отдавна, загубих и дъщеря си. По същото време зет ми работеше в друг 

град. След дълго колебание реших да те оставя за осиновяване пред някоя къща. 

Мислех, че ако имаш късмет, можеш да попаднеш на добри хора. Пред близки и 

познати казах, че бебето е починало заедно с дъщеря ми. През изминалите години често 

се сещах за внучката си, за тебе Лина, но не знаех в какво семейство си попаднала и как 

живееш. Живеех с болката си през тези години, без близки, като вълк единак. 

След кратко прекъсване старецът продължи: 

 - Съдбата ми поднесе чудесна изненада. Към края на живота си видях детето, 

което бях изоставил в кошницата, но вече няма да се разделяме, нали мила моя! 



Не след дълго Лина разбра, че дядо й е уморен от вълнение. Изпроводи го до 

къщата му, за да си почине. Но вечерта бяха отново заедно. Лина имаше голямо и добро 

сърце. Беше простила на стареца, че някога я е захвърлил на улицата. Мъката по 

починалата му дъщеря е била толкова голяма, че не открил в себе си сили да отгледа 

бебето. 

Пред тях стоеше още един въпрос за решаване – как да съобщят на доктора. 

Трябваше ли да научи истината? Това щяха да решат в близките дни, сега просто се 

радваха един на друг. 

След няколко дни Лина, вече успокоена, подреди мислите в главата си и реши, че 

Андрю трябва да знае истината. Тръгна към болницата, за да покаже папката на баща 

си. По пътя взе дядо си и двамата продължиха заедно. 

Когато стигнаха пред сградата, девойката зърна отдалече доктора и се провикна: 

 - Андрю, Андрю, Андрю! Изчакай! Трябва да поговорим! 

Докторът се спря и се учуди, че заедно с Лина вижда бащата на починалата си 

някога съпруга. Беше му приятно и тримата седнаха на една пейка пред болницата. 

Лина разтвори папката и започна да разказва за откритията си. Андрю слушаше 

внимателно и се изуми от споделеното. Не можеше да повярва, че бебето е останало 

живо. Безкрайно щастие озари лицето му. Прегърна Лина и нежно галеше косите и. 

Вглеждаше се в очите й, а неговите се пълнеха със сълзи, които спокойно се стичаха по 

бузите му. Лина се притисна в него. Цялото й същество сияеше. Съдбата й бе отнела 

родителите, а сега я срещаше с биологичния й баща. 

Дядото се любуваше на тази среща. Колко си приличаха двамата! С мъка 

проговори: 

 - Съжалявам, че те изоставих, но лекарите ме посъветваха така. Пък и нямах 

никакви средства, с които да те отгледам – мълвеше той. 

 - Дъще – проговори Андрю – прости ми, че повярвах и не те потърсих! Бях млад, 

сгреших! 

 - Не се безпокойте, мили мои! Всичко е простено и забравено. Щастлива съм, че 

ви открих.  

Погледнаха се в очите и тримата се прегърнаха. Думите бяха излишни... След 

кратко мълчание дядото предложи: 

 - Хайде, без сълзи. Сега, когато семейството се събра, е време да се погрижим за 

тебе, внучке. Знам каква е мечтата ти, затова нека отворим една книжарница в чест на 

нашето събиране след дълги години раздяла. Нега да сбъднем твоята мечта и мечтата 

на майка ти. 

 - Хайде! – възкликна бащата! – Дори с финансови средства ще помогна, ако се 

наложи. 

 - Съгласна съм, но искам да постигна мечтата си сама. Благодаря Ви, но 

откриването на книжарницата ще бъде в чест и на други хора – на мама и на родителите 

ми, които ме отгледаха и възпитаха. Нека това ми напомня за тях с добро. 

 - Ами мислила ли си какво ще бъде името на тази книжарница? – попита дядото. 

 - Какво ще кажеш книжарницата да носи името „Надежда”? – възкликна 

докторът. 

 - Добре. Съгласна съм! – отговори Лина. 

След този разговор те седнаха в едно заведение и момичето започна да разказва за 

живота и преживяванията си в своето детство при „приемните си родители”.  

След тази среща животът на Лина се промени, стана по-спокоен и щастлив. При 

честите си срещи с баща си и дядо си тя бе разбрала коя е, бе получила отговор на 

многото въпроси, блъскали се някога в главата й. Не след дълго Лина заживя с баща си 



и дядо си заедно. Радваха се на живота. Андрю я запозна с негов красив, млад колега, 

доктор по професия, за когото тя по-късно се омъжи. 

След пет години съвместен живот Лина и съпругът й отвориха мечтаната 

книжарница „Надежда”. Бизнесът им се разви успешно и  хората започнаха да си 

купуват книги от тяхната книжарница. Тя ги привличаше магнетически не само с 

богатия асортимент от книги, а и с особеното си излъчване. Хората минаваха края нея и 

не можеха да я отминат, затова влизаха и купуваха книги. Лина беше безкрайно 

щастлива. Но добрите новини не свършват тук. Младото семейство се радваше на 

малката Ейми, дъщеря им. Отглеждаха я, оградена с много внимание и любов... 

А дядото и Андрю? Те им помагаха и се радваха на тяхното щастие. Минаваха 

година след година. Ейми растеше, стана красива млада госпожица... 

 

  


