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СЪДБИ

Запролети се. Земята 
се затопли и тревата 
започна да расте. Коки-
четата отдавна бяха на-
цъфтели. Идеше ред на 
зюмбюла и лалетата, на 
люляка. Но и на копри-
вата и лопуша, спасе-
нието в тежки години. 
Деспина изпрати двете 
си по-големи момичета 
да копаят лозе.
Наближаваше пладне 
и тя се надяваше да 
се върнат. Замисли се. 
Започваха да се замо-
мяват. Тя им се радва-
ше, но някак тайничко, 
скритом. Наблюдаваше 
ги и си мислеше колко 
бързо растат децата. 
Тъкмо да им се радваш, 
взели, че им пораснали 
крилцата и хвръкнали 
да вият свои гнезда.
Огледалото беше пред 
очите им и те току се 
заглеждаха в него. Уж 
между другото, уж слу-
чайно. Като се върнеха 
от нивата, макар умо-
рени, и в къщи да ги 
чакаше още работа, те 
намазваха лицата си с 
лъжичка кисело мляко. 
Хем да отнеме огъня от 
слънцето, събиран през 
деня, хем кожата да си 
остане все тъй бяла, 
мека и пухкава.
На малките пък им се 
играеше. Те гледаха 
каките си как шият ша-
рени носии за момиче-
тата и си правеха кук-
ли, на които да шият 
дрешки. Излизаха да 
играят на улицата. Де-
цата на румънците бяха 
повече, защото много 
от българите вече се 
изселиха. Нали са деца, 
те гледаха куклите, ха-
ресваха ги и молеха се-

стричките да направят 
и на тях. В замяна дава-
ха яйца, мляко, защото 
Деспина вече нямаше 
животни. 
Малките бяха щастли-
ви, че помагат и от тях 
да има нещо на софра-
та. А може и да са го 
планирали. Деспина 
не знаеше, но им беше 
благодарна. 
Докато чакаше дъще-
рите й да се върнат от 
лозето, изведнъж видя 
Мария да влиза в дво-
ра. Сама, уплашена и 
разплакана. Краката 
на майка й се подкоси-
ха. Защо Мария идва 
сама... Къде е сестра 
й... Какво се е случило 
с нея. За секунда хи-
ляди страшни мисли 
минаха през главата й. 
Зави й се свят, но се 
подпря на стената.
Опита се да успокои 
момичето, което тре-
переше в ръцете й. 
После, на пресекулки, 
то разказа, че свърши-
ли работа на лозето и 
вече са връщали, ко-
гато по пътя ги нас-
тигнала една каруца, 
която спряла до тях. От 
нея слязъл млад мъж, 
румънец. Доближил 
момичетата. Избутал 
Мария встрани от пътя, 
грабнал сестра й, качил 
я в каруцата и подкарал 
конете. 
Деспина знаеше семей-
ството. Без да се мие и 
преоблича, така, както 
беше работила, отиде 
в дома им. Поиска да 
се срещне с дъщеря си. 
В такива случаи някои 
майки биеха дъщерите 
си, скубеха ги за ко-
сите, крещяха в лице-

то им, сипеха клетви. 
Вдигаха олелия и пра-
веха панаир на цялата 
махала. 
Деспина извика дъще-
ря си настрани и тихо й 
каза само две думи:
- Дойдох да те взема... 
– Дяна отговори също с 
две думи:
- Няма да си дойда... – 
Майката уважи жела-
нието й. Обърна се и си 
тръгна.
* * * 
Вървейки към дома си, 
тя си спомни своята 
младост. Как родите-
лите й не искаха да я 
дават на Ченко, защото 
бил железар, а железа-
рите живеели малко. 
Дробовете им изсъхва-
ли от огъня и от горе-
щото желязо. 
Когато дойдоха род-
нините му да я искат, 
Деспина каза тихо, но 
твърдо: „С него искам 
да живея. Колкото-
толкоз.“ Макар да не 
бяха много съгласни, 
родителите й уважиха 
избора на дъщеря си и 
не попречиха на любо-
вта им. 
Живяха няколко годи-
ни и младият мъж на-
истина си отиде от тоя 
свят без време. С увре-
дени дробове. Почина 
и детенцето им подир 
баща си.
Нямаше кой да рабо-
ти нивите и като мина 
година, през която го 
жаля, Деспина се оже-
ни за Георги, и той като 
нея останал млад вдо-
вец. Родиха им се пет 
дъщери и един син. 
Един ден Георги оти-
де при баща й да по-
иска инструменти да 
си стегне буретата, 
защото наближаваше 
гроздобер. Те събаряха 
лятната си кухня, за да 
правят нова.Той остана 
да им помогне. Една от 
стените поддаде и пад-
на рязко върху младия 
човек. Той усету удар 
в сърдечната област. 
Полежа някой друг 
ден. Пооправи се криво 
ляво и стана. Работа го 
чакаше.
Веднъж взе от вуйчо 
си коня му да отиде на 
кошарата да издои ов-
цете. Конят беше млад, 
необязден жребец. 
Хвърли ездача си и го 
ритна в гърдите. Дес-
пина го заведе в Тулча 
на лекар. Сърцето му 
беше увредено. Вече не 
можеше да работи на 
полето. 
През юни, по ечемяна 
жетва, Деспина отиде 
на нивата с двете си 
дъщери. Георги дойде 
с тях. Седнал встрани, 
точеше косите им. А и 
за другар. По обяд ста-

на горещо и той прати 
по-малката им дъщеря 
до кладенеца за вода, а 
и да набере малко зар-
зали. 
Деспина се притесни 
за момичето. Младо 
е. Да не го срещне ня-
кой сред нивите. Да не 
й стори нещо. Прати 
мъжа си подире й. Той 
също се притесни и за-
бърза. Но Мария отиде 
с коня, а баща й-пеш. 
Най-после стигна. На-
мери я на клоните на 
дървото, бере. 
Каза й, че другата зар-
зала е по-сладка. И в 
същия миг падна по 
лице на земята. Мария 
скочи от дървото. Обър-
на баща си по лице, но 
той беше издъхнал. Мо-
мичето чупеше ръце, 
викаше баща си – на-
празно, нямаше кой да 
я чуе. 
Забравила съвсем за 
коня, тя хукна през гла-
ва към нивата, да каже 
на майка си. Спъва-
ше се в твърдите буци 
пръст, в бодливи зелени 
къпини по синорите, но 
тичаше. Стигна, оста-
нала без дъх, разтуптя-
на, уплашена, преблед-
няла като платно.
Най-малкото дете на 
Деспина тогава беше 
на година и половина. 
След време за баща си 
помнеше само горещия 
ден. По пътя бавно се 
задава каруца, а в нея 
– баща й. Мълчалив 
и студен. Помни и пе-
щта на двора, от която 
жените вадеха тавите с 
яденето. 
Плача на хората, об-
лечени в черно остана 
в съзнанието й за цял 
живот, нещо непосил-
но за едно дете, видяло 
разплаканите очи на 
майка си, пълни с болка 
по неизвестното, което 
идеше.
За втори път облече 
вдовишки дрехи мла-
дата жена. И това беше 
завинаги. Очите й не се 
порадваха на пъстрич-
ко. Дотук беше. Сложи 
черна забрадка и така 
остана до края на живо-
та си. Отряза като с нож 
времето на две.
* * * 
Всичко това си спомни 
Деспина след срещата 
с дъщеря си Дяна, коя-
то не само че нямаше 
да се върне у дома, но и 
щеше да остане в Румъ-
ния. Паспортите бяха 
готови. След няколко 
дена тръгваха. Хубаво 
си беше направил смет-
ката този, дето щеше да 
й става зет.
На майката, освен всич-
ки тревоги, предстоеше 
да събира багажа. И да 
се изселват. Деспина 

ходеше напред назад, 
все Дяна й беше в ми-
слите.
Тя нямаше как да знае, 
че още на следващата 
година дъщеря й щеше 
да сподели с един пре-
селец, дошъл в Черна 
на гости: „Да ме е наби-
ла мама, но да ме е взе-
ла оттука.“ Просълена, 
тръгнала по пътя си. 
Все тъй хубава. Строй-
на и красива. С дълга 
руса коса и бяло лице.
* * *
Когато шлепът прис-
тигна в Тутракан, на 
брега, сред посреща-
чите стоеше млад мъж 
и нетърпеливо се взи-
раше да види любимо-
то момиче, за което се 
надяваше да се ожени. 
Беше станал по тъмно. 
Измина десетки ки-
лометри по черен път 
през гората, за да бъде 
тук преди пристигането 
на шлепа. Вълнуваше 
се много. 
Той още не знаеше, че 
Дяна, хубавата дъщеря 
на Деспина, остана от-
татък реката. И оттатък 
границата между две 
държави. Завинаги. 
Видя семейството, но 
сред тях я нямаше тази, 
която чакаше. Усмих-
нат, но озадачен, той ги 
поздрави. Когато раз-
бра истината, като че 
ли слана го попари. Ли-
цето му, което сияеше 
до преди миг, посърна. 
Краката му се подкоси-
ха. Той скри сълзите с 
калпака си. 
Копнежите му бяха 
посечени. Мечтите му 
– стъпкани. Обърна се. 
Качи се в каруцата и 
бавно подкара конете 
към Райнино. Виждаше 
само пътя. Нищо дру-
го. Мержелееха му се 
и хора, и къщи, и дър-
вета. 
Когато пристигна у 
дома си, нямаше спо-
мен как е пътувал. Дни 
не излизаше от къщи. 
Гледаше с празен по-
глед към вратата. Но и 
с надежда. Чакаше тя 
да се отвори и оттам да 
се покаже Дяна. Уви, 

влизаше разтревожена-
та му майка и разруша-
ваше крехкия мираж. 
Отвън животът про-
дължаваше. Овошки-
те цъфтяха. Птичките 
пееха и виеха гнезда. 
Младият мъж надни-
кна една сутрин през 
прозореца – нивите и 
градините чакаха да ги 
оре и сее. 
И той започна новия 
си живот. Без Дяна. Не 
както го сънуваше, а 
пуст и празен. Не жи-
вот, а мъгла. Но знайно 
е – след мъглата грейва 
слънце.
* * *
Ожениха се всички-
те деца на Деспина. 
Имаше и внуци. Като 
свършеше работата си 
вкъщи и на двора, тя 
излизаше на пътя, до 
портата. Постилаше 
едно чердже и сядаше 
с някое от внучетата. И 
там, я боб ще очисти, 
я пипер или плодове 
ще реже да изсуши на 
слънцето за зимата. Я 
чушки ще наниже на 
някоя върва. 
Идваха и децата й, и 
внуците й да я видят. 
Само Мария гостуваше 
по-рядко, защото жи-
вееше в друго село. А 
Дяна – в друга държа-
ва. Наскоро след като 
се ожени, тръгнаха с 
други семейства на се-
верозапад. Бяха чули, 
че там има хубава земя. 
Пътуваха с каруци. 
Бавно и дълго. Месеци 
наред. Спираха и ра-
ботеха за парче хляб. 
Мъжете – по нивите, 
жените – по къщите. 
Бяха гладни военни го-
дини. Младите мъже ги 
мобилизираха и ги пра-
щаха на фронта с коне-
те и каруците им.
Изпосталели, със сетни 
сили, мръсни и болни 
от недояждане, спряха 
близо до границата с 
Унгария. В едно село, 
близо до Тимишуара и 
Арад. Земята беше рав-
на и плодородна. Само 
да имаш сили да я ра-
ботиш, а те бяха кожа и 
кости. Без време оста-

рели. Не приличаха на 
хора, а на развалини. 
Там, освен румънци, 
имаше унгарци и нем-
ци. Имаше и две църк-
ви - католическа и пра-
вославна.
След години брат й 
разбра къде е и отиде 
да я види как е. Тя вече 
имаше пораснали деца. 
Зарадва се много. По-
срещна го като най-ми-
лия си гост. Напълни й 
се сърцето. Говореха... 
Говореха... Прегръща-
ха се... Плачеха от ра-
дост.
Тя премълча как но-
щем възглавниците й 
се мокреха от мъка по 
близките. Къде са... 
Как са...Майка й как 
преживя раздялата с 
детето си. Въпроси, на 
които нямаше отговор 
години наред. 
Брат й също премълча 
за това как майка им 
триеше скритом сълзи-
те си, когато я споме-
няха. Разказваха си за 
пропуснатите радостни 
и трудни моменти.
И на двамата им ол-
екна. След толкова 
годишна раздяла бяха 
щастливи и благодар-
ни на съдбата, че им 
помогна да се видят 
отново.
Благословени бяха тези 
дни. За първи път от 
толкова години, преди 
да си легне, Дяна за-
стана пред иконата над 
леглото си, прекръсти 
се и прошепна: „Бла-
годаря ти, Господи. Ти 
чу молбите ми. Да се 
свети името ти. Да бъде 
твоето царство. Да 
бъде твоята воля. Сега. 
И во веки. Амин.“ – За 
първи път спа непро-
будно. Цяла нощ.
На другия ден светът 
беше същия. Но тя го 
гледаше с други очи. 
Струваше й се, че слън-
цето грее по-топло, че 
цветята ухаят по-силно 
и хората са по-усмих-
нати.
Защото тя беше щаст-
лива.

Стоянка Костова
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