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Осиновен

Б
ях поразен от разкритието си – тя не 
ми беше майка. Установих го днес след 
смъртта й. Ровех в стария шкаф с доку-
менти, за да взема данни, необходими за 
погребалното слово. Намерих пожълтелия 

лист, който разкриваше истината. Излиза, че съм 
осиновен на три месеца и половина. Сестра ми се е 
родила девет месеца по-късно. Стоях с документа в 
ръка и се чудех какво да предприема. Да споделя ли с 
нея още сега или да изчакам да мине погребението?! 
Тъкмо бяхме пред делене на имуществото, по нас-
тояване на мъжа й. Той беше съседско момче и два-
мата се обичаха от деца, въпреки че при инцидент 
тя му беше пукнала главата. Как ли ще реагират? 
Можех да замълча и прикрия откритието си, но не 
беше в стила ми. В същото време небето се забули 
с тъмни облаци и заваля пороен дъжд, придружен с 
градушка. Това измести получената информация от 
главата ми и там се настани притеснението. То-
ку-що бяха изкопали гроба. Мисълта, че той ще се 
напълни с вода, ме ужаси. Бързо скочих в колата, 
грабвайки рулото с полиетилен, което бях купил за 
ремонт. Гробищният парк беше на пет километра 
от града и дъждовните облаци пъплеха след мен. 
Хвърлих се към мястото и го покрих със светка-
вична бързина. Тъкмо притисках с камъни краищата, 
чух шум от кола и забиване на спирачки. Сестра ми 
тичаше между гробовете с брезент под мишница. 
Като ме видя, намали ход и видях как лицето й се 

проясни. Нямахме време да си кажем и дума, когато 
дъждът рукна над нас. Забързахме към ритуалната 
зала, където беше положен ковчегът на майка ни.

Самотна свещ гореше близо до нея и цветът 
й беше същият като на лицето, което обичахме. 
Щеше ми се това откритие да намали болката от 
загубата и да ме направи по-недосегаем, но това 
нямаше как да се случи. Мъката напираше и в два-
мата и ние прегърнати заплакахме.

– Сестро, днес разбрах, че не съм ти истински 
брат! – отрони се от устата ми, без да съм готов 
за този разговор. Очаквах, че тя ще се стъписа, ще 
ахне от почуда, но това не се случи.

– Зная, мило братче!
– А мъжът ти?
– Защо мислиш, че му счупих главата?
– Нима?… – трепнах аз.
– Да. Искаше да каже и на теб. Не можех да го 

позволя.
– Мисля, че апартаментът на мама е само твой, 

вилата също… Не искам нищо. Това, че бях обичан 
и закрилян в семейството ви, е достатъчно за мен. 
Освен това съпругът ти ще…

– Едва ли ще поеме риска отново – прекъсна ме 
тя и ме целуна.

Свещта изпращя и пламъкът се залюля, сякаш 
облъхнат от нечий дъх.

Бях готов да се закълна, че върху устните на 
мама се появи усмивка...  ◆
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невръстни момчета и се зарече да не се омъжва, 
за да не ги подлага на стрес и евентуален тормоз. 
Сълзите й останаха неизплакани, защото не искаше 
да я виждат скръбна, а приветлива и силна. Вре-
мената бяха други, тази нейна постъпка нарекоха 
благочестива и тя се ползваше с авторитет в 
завода. Пари не й липсваха при икономиите, които 
правеше от своите нужди. Освен това се зае с 
хигиената на сградата след работно време.

При трудова злополука тук загина мъжът й – гла-
вен леяр, тук издейства стипендии на децата си и 
ги видя да поемат отговорни постове.

Тя не успя да заспи последната нощ под родния 
покрив, под който се бяха раждали и умирали пред-
ците й. Повечето от тях бяха чиновници, но има-
ше и майстор-зидар, построил къщата. Познаваше 
всеки сантиметър от нея. Чувстваше се защитена 
зад стените й, а сега се бе изгубила... Сълзите й 
закапаха неканени...

– Ще дойдеш ли с мен да ти покажа стаята? Да 
я видиш каква е – каза хигиенистката.

– Ще поостана още малко тук... Все ми е едно 
каква е.

– А, не така! Щом си в нашите ръце, ще се съ-
образяваш с нашите правила. Не може да стърчиш 
в коридора и да рониш сълзи. Това травмира оста-
налите обитатели на дома. Затвори си вратата 
на стаята, па си реви, колкото щеш... За какво ми 
даваха зор да я чистя след умрелия?! Скапах се...

– Вашата работа е да чистите, а не да настав-
лявате с груб тон! – чу се откъм вратата. – По-
търсете си друга работа, за да не се скапвате. Да 
си вървим, мамо!

На сбогуване той беше усетил сълзите в гласа й. 
Означаваше, че е дълбоко разстроена. Въпреки че даде 
съгласието си да постъпи в дома и веднага се засуети 
около багажа си. Никога не я бе виждал да плаче.

По пътя жена му разопакова шоколад и сложи 
парченце в устата му. Трохи от него паднаха в 
скута му. И тогава той си спомни. Бяха две буйни 
момчета, с апетит към сладкото. Любимото им 
лакомство бе шоколадът. Майка им не пропускаше 
да ги зарадва при възможност. Когато й отчупваха 
парче от него, тя отказваше с думите: „Не обичам 
шоколад! Изяжте го вие!“ Те се учудваха. Как може 
някой да не обича шоколад?! Но веднъж той видя 
как тя изтръска трохите от празната опаковка и 
ги лапна с наслада.

Когато обърна колата и запраши обратно, жена 
му не каза нищо. Напъха в устата си последното 
парче и гузно замълча. Защо й трябваше да отваря 
дума за този „луксозен дом“?!  ◆

Т
я приседна на края на стола и притисна 
чантата към гърдите си. Документите й 
ги взеха, но в нея бяха снимките на деца-
та и внуците, които в нейна чест устро-
иха тържество снощи. Всички в един глас 

я убеждаваха, че в дома за стари хора ще се чув-
ства комфортно. Ще бъде ежедневно обгрижвана. 
Ще контролират кръвното й налягане и сърдечната 
честота, ще я хранят пълноценно. Това е дом сред 
природата, в подножието на планината. Снабден е 
с дневен кът, просторна столова, стая за рехабили-
тация... Въздухът е чист и ухае на бор. Красивата 
сграда е опасана с алеи и зеленчукови лехи, където 
може да упражнява своето хоби – градинарството. 
Има пейки за отморяване, където ще присяда, за да 
слуша сребристата песен на чучулигите. Домът е с 
висока такса, която децата й жертвоготовно ще 
поемат и ще поделят помежду си. Нейната пенсия 
не би покрила и четвъртината. В лукс и разноо-
бразни развлечения тя ще се почувства жизнена и 
ще наниже десетилетия след своите осемдесет. 
За този дом се чакало с години и цяло чудо било, 
че са я вредили. За това дължат благодарност на 
приятеля на внучката, който работел в сферата 
на социалните дейности. Тази възможност изскочила 
изневиделица и не трябвало да я изпускат.

– Не се безпокойте за мен! – успя да изрече тя, 
когато я оставиха и тръгнаха обратно.

Не искаше да ги тревожи, но не се чувстваше 
добре след трите безсънни нощи. Не беше в със-
тояние да преглътне и залък. Мисли и премисля тол-
кова много неща, но не можа да си отговори защо 
отмиля на децата си така отведнъж. Във всичко им 
помагаше и в нищо не им пречеше. И двамата изучи 
за инженери. Вдигна сватбите им, отгледа децата 
им. В какво я обвиняваха? Къде сгреши?

Трябваше да й съобщят решението си по-отда-
леч, за да се подготви. Не че имаше недовършена 
работа, но искаше да се сбогува с трите приятел-
ки, които й бяха останали – една съученичка, с коя-
то бяха седели на един чин – поетеса и писателка, 
продължаваща да твори, и аптекарката срещу дома 
й, с която се знаеха от деца. Тя все още работеше 
по заместване. Децата им бяха надалеч, по чужби-
на, и сами се справяха, при това не лошо. Третата 
бе на легло, но синът й я гледаше с помощта на 
болногледачка.

И в този миг, останала сама в коридора, тя 
обърна поглед към миналото си и осъзна с потре-
саваща яснота, че бе допуснала съдбовна грешка. 
Бе помислила за всеки и всичко, но не и за себе си. 
Остана вдовица на двадесет и осем години с две 

Трохи от шоколад


