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Илияна Каракочева е родена в гр. 
София през 1966 г. Завършва СУ „Св. Кли-
мент Охридски“, специалност „Българ-
ска филология“. Работи като учител; 
член е на СНБП и литературен клуб 
„Буквите“.

Има издадени поредица от сборни-
ци с разкази на балканска тематика – 
„Балкански ветрове“, „Сърцето птица“, 
„Родници“, „Къщата с петуниите“, как-
то и три романа –„Късмет до поиск-
ване“, „Врата в морето“, „Хазнатар“. 
Публикува свои текстове в електронни 
сайтове за изкуство и литература, 
както и в електронни и хартиени пе-
риодични литературни алманаси и 
списания.

Нейни произведения са награждава-
ни в национални и международни лите-
ратурни конкурси.
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Разказ от Илияна Каракочева

Морето разплиташе своята дан-
тела сред вълните, а момиченцето 
стоеше на брега и намяташе мечтите 
си с нея. Дъхът на морето танцуваше 
вдъхновено между облаците и топ-
лия пясък, а душата на детето пре-
гръщаше аромата му и разперваше 
ръце, сякаш бе една от птиците, на-
кацали по близките скали.

– Мариела, ела тук – извика май-
ка ú гневно, а после се обърна вед-
нага към бащата. – Виж дъщеря си! 
Зяпа като малоумна птиците и им 
подражава. Скоро ще трябва да я 
водим на психолог.

Мъж с бирено коремче и огромен 
пръстен с рубин на малкия пръст 
повдигна очи от вестника, поглед-
на пренебрежително жена си, а по-
сле момиченцето, което с разпере-
ни като криле ръце идваше към тях 
усмихнато.

– Щом трябва, ще я водим – пре-

мери думите си той и пак заби поглед 
в четивото. 

Не му се спореше, не му се го-
вореше, не му се мислеше. „Децата 
са странни, а жените – ужасни,“ 
мислеше бизнесменът. Единствено 
добре му бе в компанията, която 
всеки петък се събираше да играе 
карти. Всичко друго му бе досадно 
и уморително.

Момиченцето протегна ръце да 
го прегърне, но той я отстрани. И от 
глезотии му бе писнало.

Детето седеше между майката, 
забила нос в телефона си и бащата, 
закопчал очи във вестника. То гледа-
ше небето над морето и виждаше как 
дантелите от вълните се увиват около 
лъчите слънце и се разстилат по не-
бето. „Колко сте красиви!“, възкли-
кна то. „Ти си по-красива“, внезапно 
ú отговори една от дантелите и ú се 
усмихна ласкаво. Детето притихна 
смаяно. Това чудо не можеше да спо-
дели с никого. Затова леко на пръсти 
пак се отправи по пясъка към брега, 
поглъщайки цялата магия на морето 
с очи и отворена като цвете душа. 
Това се повтори на следващия и дру-
гите оставащи дни.

Родителите бяха безкрайно до-
волни, че детето им е тихо, не гово-
ри, не тича, не разперва ръце, а само 
стои на брега и плете дантели заедно 
с морето, за да украси буйните коси 
на вълните.

Една девойка седеше до морето 
и устните ú мърдаха странно, сякаш 
броеше наум. Тя летеше над водата, 
галеше се в нейната кожа и се чувст-
ваше като птица и риба едновремен-
но. Бе изящна и красива, но очите ú 
не виждаха влюбените в нея погледи. 
Тя съзираше само морето и неговата 
синя нежност, спасение от грозното 
и пошлото наоколо. 

Никой от родителите не я викаше, 
нито идваше при нея. Бащата гледаше 
филм на таблета си, майката флирту-
ваше с непознати мъже в чата. Бяха 

вдигнали ръце от дъщеря си. Лекари-
те казваха, че е здрава, а съучениците 
ú, че я „носи крилото“. Истината бе, 
че девойката обичаше дъха на море-
то, което бе нейният единствен верен 
приятел, с когото споделяше своите 

тайни. И никога не ги издаваше.
Облаците търкаха своите нос-

лета, водата протягаше сини мигли 
и докосваше момичето ласкаво. То 
не беше само. Имаше цялото море 
и дантелите на вълните, облаците в 
лазурното небе и тяхното приятел-
ство, което бе сигурна, че нищо не 
може да разруши.

След време млада жена стое-
ше тъжна на брега, разочарована 
от мъжете. Очите ú бяха пълни с 
гняв, обида и болка. Морето я пре-
гърна, вълните наметнаха косите ú 
със своите бели дантели, а облаците 

Приятели

"Лодки на брега", Миню Бонев 
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скриха сълзите ú.
– Стига си висяла на брега, няма 

да откриеш златен пръстен във во-
дата – удари я като с нож гласът на 
съпруга ú, вдигнал за момент поглед 
от модерния телефон.

Тя не се обърна. Душата ú спеше 
далече, високо над облаците и инде-
кса на борсата, над омразния съпруг 
и грубостта му.

Морската вода погали нежно очи-
те ú и изтри черните спомени от пре-
дишната вечер. Ароматът на морето 
се завъртя на пръсти и премина през 

душата ú като пролетен вятър. Жена-
та се усмихна, влезе още по-навътре 
в морето и възкръсна сред дантелите 
на вълните като Афродита.

Хората си тръгваха от плажа. 
Беше есен. Жена със сребърни коси 
седеше близо до скалите, почти на 
линията на морската вода. Разгова-
ряше с морето, докосваше вълните 
нежно и им шепнеше ласкаво мили и 
красиви думи.

– Мамо – малко момиченце до-
косна ръката на майка си. – Тази въз-
растна дама защо си говори сама?

– Тя говори с морето, детето ми – 

Борислава Вълчева Бонева живее 
в гр. Стара Загора. Завършила е специ-
алност „Социални дейности“ във ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий“ и има магис-
търска степен по специалността „Пуб-
личен и педагогически мениджмънт“. 
През 2011 г. печели конкурс на сайта 
„Креативните“ – изработване на елек-
тронна книга. Автор на стихосбирка-
та „Мъничко ден“. Публикува в местни 
издания и младежки вестници, както 
и във вестниците „Уикенд“, „Ретро“, 
„Трета възраст“, в алманаха „Културна 
палитра“, (3-4/2013), „Сребърни звън-
чета 7“ и „Тракийска лира“, (11/2015 г.). 
През 2013 г. сключва договор с немското 
издателство „Sachsen Imperia Verlag“ 
за издаване на двуезична (английско-
българска) стихосбирка. Работила е 
за кратко като литературен агент и 
като мениджър на интернет-страни-
цата „Минути за изкуство“, където 
има авторски материали. В момента 
разработва авторска страница във 
Фейсбук с превод и на английски език, 
наречена „Разхвърляното чекмедже на 
сърцето“ – The messy drawer of the heart“

Гостува поетесата Борислава Бонева

Поезия от Борислава Бонева
Усмивката ти е лято
И, когато се усмихваш леко
срещу слънцето застанала,
събрала всичките пътеки
в подножието на пиедестала му, 
помни, че нищо не е важно, 
освен отблясъка му във зениците
в часовете, лениво протяжни,
с накацалите спомени по жиците, 
с дъха на лавандула и пелин
и чувството за полет на глухарчета... 
И не забравяй, в луди треви
расте пулса на лятото. И макар че
не разбираш съвсем, 
не преставай да се усмихваш. 
Усмивката ти е лято във мен. 
Даже, когато не липсваш... 

погали косичките ú майката.
– А защо? – не спираше да пита 

малката принцеса.
– Може би защото са приятели – 

отговори мъдро младата жена.
– А може ли и аз да бъда приятел с 

морето? – не спираше да пита русото 
момиченце.

– Всеки може да бъде приятел с 
него – усмихна се майката. – Ако има 
очи за невидимото и знае езика на 
приятелството.

– Може ли да опитам? – пристъпи 
към вълните детето.

Погледна чайките, после сините 
очи на морето, усмихна се на данте-
лите, които плетяха вълните и раз-
пери ръце като птиците, а после се 
завъртя и ароматните цветя на мор-
ския дъх кацнаха като корона вър-
ху косите му. Душата му се усмихна 
щастлива.

Детето изтича при майка си, а 
после се върна при белокосата жена. 
Прегърна я с малките си ръце и из-
чурулика:

– И аз обичам да си говоря с мо-
рето и чайките. Искаш ли да бъдем 
приятели?

Синевата на небето надникна из-
ненадано в очите на старицата. Тя не 
бе плакала нито, когато я заключваха 
сама у дома, нито когато съпругът ú 
я пребиваше само, защото е изгубил 
на карти, нито когато родителите я 
лишиха от наследство след развода ú 
с насилника. Ала дъхът на морето до-
косна малкото и белокосото момиче 
и като красива дантела покри души-
те им. Сълзите на старицата капнаха 
върху малката детска ръка благодар-
но и се усмихнаха.

Сега освен морето имаше още 
един приятел и светът беше по-пре-
красен от всякога.

– Искаш ли да направим заедно 
пясъчен замък? – попита старицата 
тихо.

– Ехааа – усмихнаха се момичен-
цето, морето и майката, и запретнаха 
ръкави.

Облаците се люлееха безгрижно 
в небето, а ароматът на морската ма-
гия танцуваше около малкия пясъ-
чен замък грациозно.

Да бъдеш истински понякога е 
нужно само да усетиш дъха на морето 
и да станеш негов приятел завинаги. ◆


