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Тя е родена в малкия провинциален
Симеоновград, заобиколен с високи планински
склонове. Душата й пристига на тоя свят
изпълнена с копнеж за нещо ново, неизвестно,
чудно, прекрасно. Нейната романтична нагласа
от дете я води към мечтата да пътува, да отиде
някъде далече, в незнайни страни. На тази мечта
е подчинен и стремежът й да овладее есперанто, с
което се справя съвършено.
След като завършва профилираната гимназия за
учителки в гр. Стара Загора, тя работи известно
време в тази професионална сфера.
Решаваща в оформянето на нейната представа за
света и за достоен жизнен път е срещата й с
Учителя Петър Дънов. За нея тя разказва: „Бях
ученичка във Втора девическа гимназия в гр.
София. По това време извън града се залесяваше
едно празно пространство с млади борчета. Денят
беше празник на залесяването. Изведоха цялата
гимназия и залесявахме до обяд. По едно време се
отправихме към мястото на дъновистите - Баучер.
Отидохме на поляната. Извикаха Учителя Дънов.
Тогава Го видях за първи път. До Него стоеше
стенографка и записваше думите му. Онова,
което говореше, ме порази: „Да бъдем чисти и
светли като светлината“. Много ми хареса. После
отидох, поисках беседата и с мои пари я
Невена Неделчева
отпечатаха през 1926 г. След това я раздавах
(19.08.1908 г. - 20.04.1995 г.)
безплатно. Беседата „Чист и светъл“ бе държана
от Учителя на 05.04.1926 г. в 14 часа на поляната на Изгрева по желание на ученичките от гимназията.
От всички ученички само аз дойдох на Изгрева. И затова тази беседа ми е толкова скъпа...“.
След тази среща Невена остава на Изгрева и скоро започва да създава своите първи разкази и приказки.
Отивала с новите си творби със свито сърце при Учителя, но и с надежда, с вяра в Божествените Му
всестранни знания и оттам винаги излизала окрилена. Той кротко й казвал: „Пиши! Греби, вода има
много, давай да пият жадните за чистота“.
Ето какво сподели тя за романа „Марта”: „Когато го написах, грабнах черновата и отидох при Учителя с
надежда да му прочета няколко страници и Той да ми даде мнението си. Започнах да чета, а Той
слушаше внимателно. След известно време понечих да спра, а Той мълчаливо ми даде знак да
продължа. И така, страница след страница - и няколко часа, докато не изчетох целия роман. Само от
време на време ме прекъсваше и ми даваше своите указания и допълнения. Благодарих Му сърдечно, а
дълбоко в душата си почувствах Неговото благословение...“.
Така Невена книга след книга написва 18 романа, детски разкази, приказки, някои отпечатани на
есперанто, за което получава благодарствени писма от цял свят.
През 1971 г. взема участие в литературен конкурс за разказ на есперанто в Италия и печели трета
награда с диплом и медал. Малко по-късно с друг разказ - „Светлина“ печели първа награда в Испания.
В своето творчество тя вгражда Словото на Учителя, използвайки езика на литературата. Невена
Неделчева е прекрасен разказвач, а нейните произведения оказват своето въздействие върху всички
хора с духовни интереси.
С много любов ние, които я познавахме и обичахме, искаме да й благодарим за светлината, с която
щедро даряваше душите ни, и да пожелаем на настоящия роман „Добър път!“ към сърцата, които го
очакват толкова отдавна.
Георги Петков

Марта
Невена Неделчева
Всичко беше готово. На масата стоеше кристалната чаша, която Марта най-много
обичаше — и в нея отровата. Най-после щеше да свърши с този живот, който от толкова
години бе за нея ужасно бреме.
Марта се изправи, огледа се наоколо с тъжен поглед и като се усмихна, каза си с тих
глас: „Свърши се вече! Може би смъртта, от която се боят щастливците, е най-прекрасната
надежда за тия, които малко радост са имали в живота."
Тя протегна ръката си към хубавата кристална чаша, неволно взираща се към
незавесения прозорец, който гледаше към планината и вдигайки чашата почти до устните си,
остана като вкаменена. От прозореца я гледаха две черни големи детски очи, които по
странен начин, като светкавица й напомниха за други две очи, които тя винаги гонеше от
съзнанието си, но които никога не можа да забрави. Тя отдръпна леко чашата и се вгледа в
детското личице, което бе се долепило до стъклото и гледаше вътре в стаята. Виждаше се, че
скоро бе плакало, или пък му беше много студено, та затова изглеждаше така. Една минута
Марта и непознатото дете се гледаха, като да се проучваха. След това тя несъзнателно остави
чашата на масата, отвори прозореца, през който нахлу студен вятър, примесен със снежинки
и запита:
— Какво искаш?
Студено ми е — каза непознатото дете.
— Студено ли? Тогава ела, влез при мен. Тук е топло. Знаеш ли от где се влиза?
Заобиколи. Ах, Боже мой, че как си дошло тук?
Момчето стоеше в нерешителност и гледаше топлата, осветена с газена лампа стая.
Ръцете му държаха с премръзналите си и посинели пръстчета няколко вестника.
— Ти вестници ли продаваш? - попита Марта.
— Да - отговори то, като притисна вестниците до себе си.
— Дай ми един вестник!
Детето се помъчи да й даде, но ръцете му бяха така премръзнали, че то не можеше да
си разтвори пръстите, за да й подаде вестник. Марта му хвана стиснатата ръчичка — беше
вкочанясала.
— Ти си съвсем премръзнало — каза му тя — ела вътре да се стоплиш. Ако не знаеш
откъде се влиза, аз ще излеза да ти покажа.
И тя, като наметна връхната си дреха, взе електрическата си лампичка и излезе.
След малко, водейки момчето за ръка, тя го въведе в стаята и го приближи до печката.
Но то веднага се разплака.
— Защо плачеш? — учуди се тя.
Много ме болят ръцете — каза то, като ги вдигаше нагоре, а сълзите му неволно се
стичаха по замръзналите му бузички.
— Бедното дете! — каза Марта. — Ела, ето бръкни в тази вода, няма да те боли толкова
— и тя му подаде една паница с хладка вода. Детето правеше видими усилия да не плаче, но
не можеше и сълзите, едри и бистри, продължаваха да се стичат по лицето му. — Ще ти мине
— каза тя тихо.
— Да, зная. И друг път са ми били така и са минавали.
Марта смени хладката вода с по-топла и постепенно ръцете на детето се отпуснаха и
болката му премина. Тя му подаде един стол и то седна, като я гледаше непрекъснато с
големите си хубави очи. И отново някакъв лъх премина през нея — неволно тези очи й
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навяваха спомени, които тя гонеше от себе си и с които, въпреки това, живееше вече от девет
години...
Очите на детето минаваха от нея върху околните предмети и спираха върху масата.
— Може би си гладничко? — изведнъж се сети тя.
Момчето наведе глава и нищо не каза.
— Сигурно си гладничък, малкият ми, кажи си, аз ще ти дам да си хапнеш.
Детето само наведе глава и пак не отговори.
Марта стана, отвори един шкаф, извади оттам нещо за ядене, сложи го на масата и,
като се обърна към детето, запита:
— А как ти е името?
— Илиян.
— Виж ти, какво хубаво име имаш. Ето, Илиян, ела по-близо до масата и си хапни.
Илиян се подвоуми за минута, после се приближи до масата и започна да яде.
— Може би си много гладен — каза меко Марта и леко прекара топлата си хубава ръка
по главичката му.
Детето сякаш се засрами и престана да яде.
— О, хапни си, Илиян, храни се. Аз се радвам, че така хубаво ядеш. Вземи, вземи!
Момчето отново почна да яде, а Марта го гледаше и в душата й, незнайно защо,
преминаваше като никога почти до сега, някаква тиха радост.
Когато детето се нахрани, то протегна ръка към кристалната чаша, в която виждаше, че
има вода и каза тихо:
— Мога да пия малко вода, нали? И без да дочака отговор, то поднесе чашата кьм
устните си.
В същия миг Марта, като че ли се пробуди от сън, спомни си какво има в чашата, скочи,
втурна се към детето и я грабна от ръката му, преди да бе успяло да вкуси.
Илиян се стресна и присви уплашен, но тя, като изля съдържанието на чашата през
прозореца, каза му меко:
— Ти не сбърка, момчето ми, не, но тази вода не беше добра, затова не исках да пиеш.
Ето, аз ще ти налея друга. — И тя, като отиде до мивката, изми няколко пъти чашата със
сапун, изплакна я с гореща вода, наля му вода и му подаде да пие.
“О, какво щеше да стане” — помисли Марта.— Какво щеше да стане, ако беше
глътнало. Боже пази! Добре, че видях навреме и добре, че то ми обади, че ще пие. Какво
нещастие щеше да стане! Как щях да отговарям пред майка му, пред баща му...
Разтребвайки масата след вечерята на детето, тя се обърна към него и запита:
— Илиян, ти имаш ли майка?
— Не зная — отговори детето — може би имам, а може би вече да нямам.
— Защо? Как така да не знаеш? Ти не живееш ли при майка си?
— Не.
— А баща имаш ли?
— Не зная.
— Чуден си ти, Илиян. Как може такова нещо да не знаеш? А при кого живееш?
— При леля ми. Но тя не е сестра на майка ми, а само нейна роднина.
— А ходиш ли на училище?
— Да, в първо отделение съм.
— И ходиш да продаваш вестници?
— Да, ходя - отговори то, едва ли не като възрастен.
— Леля ти ли те изпраща?
— Да. Тя казва поне за буквар да спечеля пари. И аз вече спечелих — каза детето с
крайно самоуверен вид.
— О, браво, Илиян, това е чудесно! А къде спиш вечер?
— Различно.
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— Как различно?
— Спя понякога у дома, у лелини, някой път у Петърчови или пък у Танчини.
— Кой е този Петърчо?
— Момчето на чичо Иван ковача.
— А Танчето?
— На кака Цвета шивачката. Те нямат баща и Танито е много добра. Не ходи още на
училище, но аз й показвам буквите и тя се научи много бързо да ги познава.
— О, ти, малкият учител! — каза Марта и пак погали главицата на детето.
— И сега няма ли да те търсят, като закъснееш? — попита го тя.
— Не, мене никога не ме търсят като Петър и Танито.
— Защо?
— Така. Баба, когато беше жива, ме търсеше, но после като умря, вече никой не ме
търси. Аз пораснах, станах голям — и той изведнъж стана от стола и се изправи на пръсти, за
да покаже колко е голям.
— Вярно, вярно, много си голям — каза му Марта. — А искаш ли да спиш тук?
— Къде?
— В тая стая. Ето, тук на леглото, а аз ще спя на миндерчето - или пък ти на
миндерчето, а аз на леглото.
— Аз тука — каза детето, като посочи миндерчето, постлано със синьо хубаво одеало.
— Добре. А на теб кой ти каза да дойдеш на прозореца ми?
— Никой. Аз зная да се качвам и посред нощ по стълбите, защото никак не ме е страх.
— Значи, качвал си се и друг път?
— Много пъти. По-рано тук живееха Фанкини, но после отидоха другаде. Татко й го
преместиха. С нея все заедно играехме на стълбата. Баба Петра от там се качва на тавана да
снима орехи.
— О, значи и това знаеш?
— Да, и колко пъти само ми е давала орехи, когато отида на бакалницата да й донеса
ориз.
— Значи знаеш да пазаруваш?
Илиян наклони главичката си и помаха с ръка, като подсвирна леко — с което искаше
да каже още колко много работи знае...
— Значи и друго знаеш — попита го Марта усмихната. — А какво е то?
— Да нося от чешмата в къщи вода. Да купувам червен пипер. Да внасям дърва... и още
колко много...
— Е, ти си цял юнак!
— Илиян се усмихна. Хареса му тази похвала. После изведнъж се запрозява.
— Теб сигурно ти се приспа, Илиян?
— Да, тук е много топло.
Марта се засмя тихо. Колко малък беше този Илиян, а говореше като голям. Тя рядко бе
срещала такъв ясен и чист говор у деца. Той изговаряше всички думи и букви съвсем
правилно.
Марта стана и му приготви миндерчето, като леко се усмихваше на всичко, което стана.
Когато сложи детето да спи, тя погали главичката му и му каза лека нощ. То веднага склопи
очи и дългите му клепки хвърлиха сенки под очите му.
Марта седна на един стол и едва тогава осъзна ясно всичко, което бе станало. Ето,
преди тази случка с детето — тя си мислеше, че в този час вече нямаше да е жива, че ще бъде
труп под влияние на силната отрова. А ето... тя е още жива. Как чудно стана всичко това? Тя,
която девет години живееше с мисълта за смъртта и когато мислеше, че вече ще реализира
тази си мисъл, която я блазнеше ден и нощ, откогато Павел я изостави и се ожени за друга,
изведнъж, като от невиделица, се появи едно дете, което осуети мисълта й. И не само това, но
без малко горкото дете щеше да изпие отровата вместо нея. Бедното дете! Една минута, едно
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малко закъснение и какви страшни последици щеше да има... И тя в страха си тогава беше
лиснала отровата през прозореца. Колко чудно и колко странно! Тя беше решила вече, всичко
беше наредено... И писмото още стоеше до леглото, върху малкото шкафче, което тя беше
написала, за да не държат никого отговорен за смъртта й.
Лекарят й бе казал, че има затъмнение на дробовете. Беше й препоръчал чист,
планински въздух, за да закрепне и подобри здравето си. Но тя съвсем не желаеше това
здраве... и предпочиташе смъртта. Защо да живее един нерадостен живот, пълен с горчивини
и страдания, които я следваха толкова години? А свръх всички тях и това затъмнение на
дробовете. Защо да умира ден по ден, когато можеше изведнъж?
И все пак, когато тя гледаше сега спящото дете, тези мисли, Бог знае защо, й се виждаха
чужди и далечни — сякаш не нейни. Като че ли с чудноватото идване на това дете те се
отдалечаваха изведнъж на километри и тя, като обръщаше глава, учудено гледаше тези
мрачни мисли, които до преди един час или повече бяха нейни, нейна плът и кръв, които
решаваха съдбата й... А сега, като пробудила се от някакъв дълъг кошмарен сън, който е траел
години и години, тя се учудваше на всичко това.
Коя магьосница бе помахала вълшебната си пръчка и отдалечи всички тези мисли и
желания за самоубийство, които тя крепеше ден и нощ толкова години? И как тя ревниво ги
пазеше, обичаше. Като че ли те й обещаваха някаква неземна радост и тих мир оттатък
смъртта.
— Колко е чудно и странно, наистина — мислеше си Марта — не е ли това намесата на
някаква свръхестествена воля и сила в току-що случилото се? И тя, която не вярваше в Бога от
деня, в който получи писмо от Павел, с което я молеше да го забрави — сега отново премина в
нея лек лъх и смътна мисъл, че наистина, може би, има Нещо, което помага и бди над хората.
И тя се замисли... Кое беше това дете, което дойде в един така съдбоносен момент на живота й
и разгони далеч от нея предишните черни мисли и желания? Като пролетен вятър сякаш, то
прогони облаците и лъх на теменуги изпълни душата й. И колко свободно говореше с нея. Тя
го почувства изведнъж близко и някак сродно на себе си. Като че ли беше нейно малко братче,
което току-що се връщаше от игра с премръзнали ръчички и тя му ги стопли. И кой го прати
именно в този момент? Tози ли, Когото тя отричаше толкова години? Този ли, в Когото тя бе
престанала да вярва? И не веднъж бе казвала, че ако да би Го имало, светът не би бил
изпълнен с толкова скърби и страдания? И ето сега, когато съвсем не очакваше, Той й показа
своето присъствие и постоянно бдение над человеците, изпращайки й това дете в момента,
когато тя вдигаше чашата с отрова към устните си.
О, и ако не бяха тези очи на детето... Тези очи, които й спомниха за други, които като
живи звезди грееха в душата й толкова години! И може би заради тези очи, които я гледаха и
разглеждаха, тя почувства това дете като родно свое братче... И не беше ли тъкмо тук намесата
на съдбата, пръст на Провидението, което избра тъкмо това дете, с тези очи, да долепи
измръзналото си личице на нейния прозорец?
— О, наистина, има Нещо — каза си тя — Нещо, което може би ние не разбираме, но,
въпреки това, То съществува.
Марта стана от стола и се приближи до детето, което спеше дълбоко и спокойно.
— Колко хубаво дете! — прошепна си тя. И в сърцето й премина нежна вълна, която
докосна струни, които никога не бяха докосвани — струни, запазени само за децата. Струни,
на които бръмна майчината обич. — Тогава тя се наведе и леко, едва докосвайки с устните си
косиците му, целуна това дете, дошло като изневиделица, за да върне отново живота й.
***
На сутринта Марта се събуди с особена тиха радост в сърцето си. Тя се изненада на
хубавото си състояние, защото откак бе я оставил Павел, тя се събуждаше с горчивина и
неприятното чувство, че живее, че трябва да живее. Тя потърси в себе си от где идва това
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хубаво, като пролетно ухание състояние и изведнъж се сети за детето. Тя скочи, за да види не
беше ли всичко, което се бе случило вечерта само сън, но едва привдигнала се, видя детето да
спи, отпуснало едната си ръчичка извън миндерчето, а другата сложило над главичката си. Тя
го гледа така един миг, после стана, запали тихичко печката и все с онова хубаво музикално
чувство в душата си, сложи чайника да кипне. Нали малкият трябваше да закуси, преди да
отиде на училище?
Тя имаше само една чаена чаша — изми я добре със сапун, после я изплакна с вряла
вода, тъй като се боеше така направо да му сипе чай в нея. Нали бе пила и тя от нея...
— В колко ли часа влизат в час — мислеше си тя и гледаше ръчния си часовник, сложен
на шкафчето до леглото й — може би в осем или в осем и половина. Сигурно в осем и
половина.
Когато часът стана седем и петнадесет, тя отиде при детето. То още спеше. Прекара
леко ръката си по косичката му и пошепна:
— Илиян, събуди се! Нали трябва да отиваш на училище. — То само инстинктивно си
обърна главичката на другата страна и продължаваше да спи.
— Илиян — каза му тя, като го хвана за ръчичката — време е да станеш. — После
прекара ръката си по челото му и повтори същите думи. Детето се протегна, прозина се и
отвори неочаквано очи. Марта изведнъж се отдръпна.
— Боже мой, тия очи, тия чудни очи — си каза мислено тя. Детето я гледа един миг,
види се, за да си припомни къде е, и след това седна на леглото. Прозина се няколко пъти и
пак загледа Марта.
— Добре ли спа, Илиян?
— Да — отвърна той и като си обърна главата, загледа се в приготвената за закуска
маса.
— Ела да се измиеш най-напред и после ще закусиш — каза му Марта. Детето се
смъкна от миндерчето и търкайки си очичките с едното юмруче, тръгна след нея. То почна да
се мие, но на нея й се видя така несръчно това миене, че си насапуниса ръката и му изми
лицето. И чувството, което изпитваше, докато го миеше, бе така ново и хубаво, че тя сама се
усмихваше на себе си. Наистина колко хубаво било да миеш едно дете!
После взе една съвсем нова кърпа и отри зачервеното лице на детето. Бузите му бяха
чисти, кожата бяла, макар очите му да бяха черни. Тя неволно го погали по страничките му, а
то се засмя. И все тъй като я гледаше усмихнато с хубавите си черни очи и леката извивка на
устните от усмивката, по странен начин й напомни пак за Павел. Но тя прогони неканената
мисъл, сложи един стол до масата и го накара да седне. После му сипа чай, отряза хляб,
посочи му сиренето и му каза да яде.
— А ти? — попита Илиян.
— Аз после.
— Пък баба Круша винаги яде с мен. Тя няма никак зъби и яде средата на хляба, а на
мен дава коричките, защото аз съм имал зъби като пили. Нали? — и Илиян си показа зъбите,
на които липсваше един преден и изглеждаше много смешен. Тя за първи път забеляза това и
се усмихна.
— Нали? — попита настоятелно малкият.
— Да — отвърна Марта и го погали по главичката. — А коя е тази баба Круша?
— Не я ли знаеш? Баба Круша! Живее ей там, до Танчини. Когато баба Круша свари
тиква, на мене дава семките, че нямала зъби, с които да ги яде. Когато спя у тях, тя вари чорба
от фасул, пък аз й нося дърва, купувам й червен пипер от бакалницата... — и Илиян се впусна
да разправя какво и какво правел, когато отивал у баба си Круша. Марта го слушаше и се
изненадваше на свободата, с която това дете говореше с нея, която познаваше едва от снощи.
Но от всичко, което научи от него, тя разбра, че Илиян надали спи две нощи в една и съща
къща и че именно този му начин на живеене го беше направил така свободен и разговорчив.
— Яж — каза му меко Марта — защото ще закъснееш.
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— О, няма, няма. Аз тичам като трен, докато стигна в училище. Когато бягам, никой не
може да ме настигне.
— А къде ти са книгите? — попита го Марта.
— Ние нямаме още книги. Букварите госпожата каза, че ще ни даде след една неделя.
Имаме само две тетрадки. Те са у баба Круша. Аз ще си ги взема от нея. Тя живее близко до
училището.
— А молив имаш ли?
— Имам. Вчера бати Петър ми го даде, защото занесох едно писмо на кака Мика. — И
той извади от джоба си един съвсем нов неподострен молив.
— Дай да го подостря, за да е готов.
Илиян го подаде и гледаше с голямо внимание ръцете на Марта, която подостряше
молива.
Марта погледна през прозореца — вън валеше сняг, детето не беше облечено много
добре.
— Нямаш ли голямо палто? — попита го тя — вън е студено.
— Имах, но ми стана малко и леля го направи на Стефчо. Но на мен не ми е студено.
Аз съм силен — и той, като изпъчи гърди, показа, че е юнак. — Баба Круша казва, че
момчетата като мен не ги е страх от студа.
Най-после Марта му отвори вратата и му каза да бърза за училище. Когато той
прекрачваше прага, тя му каза с треперещ глас:
— Илиян, ще дойдеш на обяд при мене, нали? От училище ще дойдеш тук, ще направя
чорба от боб.
— А аз какво ще помагам? — попита той съвсем сериозно и очите му я гледаха
очаквателно. Тя щеше да каже „нищо", но почувства, че за това дете работата, т.е. помагането
е някакво особено достойнство и му каза:
— Ти ще трябва да купиш хляб.
Изведнъж очите му светнаха от радост и той се втурна надолу по стълбите, за да тича
към училище.
Марта го гледа, докато той слезе в малкото коридорче, отвори вратата и излезе на
двора. После тя се облече и отиде да види онази стълба, която случайно бе видяла още когато
бе наела стаята, но на която не бе обърнала внимание. По нея именно се бе изкачил Илиян. Тя
избиколи внимателно къщата и се озова пред стълбата. Последната бе тясна, дъсчена и много
отвесна. Изкачи се по нея и се намери на една дълга площадка. На тази площадка имаше
врата, която водеше за тавана на къщата, от където, според Илиян, хазайката снимала орехи.
Площадката продължаваше и пред прозореца на Мартината стая. Тя беше видяла това още
щом бе влязла в стаята и хазайката й бе обяснила, че някога, когато строили къщата, двамата
братя — мъжът й и брат му се скарали. И в глупавото недоразумение, в което били изпаднали
в скарването си, стълбата за тавана я оставили като второстепенно нещо. Но после видели,
колко много им била необходима и направили външна стълба и разделили тавана на две.
След това се примирили, но така си останала работата. Дълги години живели с намерение да
направят още едно крило за най-малкия брат. По този начин стълбата да стане вътрешна.
Малката тераска — балкон, а прозорецът — врата към балкона. Но най-малкият брат отишъл
в столицата и не се завърнал. И всичко в къщата си останало тъй както си било само с тази
разлика, че и вторият брат се изселил от градчето и цялата къща останала на хазаите.
Марта се огледа и малката тясна площадка й се видя особено симпатична. Само
дъските бяха потъмнели от дългите години. Тя се наведе и надникна в стаята си. — Значи
оттук снощи Илиян я бе изненадал и оттук беше долепил личицето си на стъклото. Тя видя
масата си, леглото с бяла покривка, малкото миндерче, на което беше спало през нощта детето
и изведнъж така чудно й се видя, че снощи е искала да посегне на живота си. Само снощи, а й
се струваше, че е било отдавна, много отдавна. Чудно беше това състояние, в което се
намираше от снощи.
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— Наистина, хубаво би било, ако вместо прозорец тук имаше една врата — си мислеше
Марта — тогава тя би излизала и би гледала дълго планината, защото все пак от прозореца
хоризонтът беше по-ограничен. И Марта, като си загърна дрехата, се загледа в планината,
която беше прекрасна и величава с падащите във въздуха снежинки. Погледът й от върховете
се вдигна нагоре към небето, където снежинките образуваха жълтеникаво тъмна маса, после
тя се разредяваше, снежинките се виждаха ситни, ситни, после ставаха по-едри, най-после
падаха като едри красиви звезди и затрупваха планината.
Марта беше в това малко планинско градче от седмица и половина. През лятото и до
края на октомври тя прекара горе, всред планината в едно малко, сгушено в самите пазви на
планината селце. То й харесваше и тя мислеше да прекара там и зимата. Но изведнъж захвана
студен дъжд, който бързо се превърна в сняг. Времето се застуди и мъчно намираше храна,
тъй като живееше в една отдалечена махала от централното село. Тогава тя слезе в това
градче, което също беше в планината и при това имаше известни удобства и най-главното
можеше всякога да се намери храна.
В този град тя никого не познаваше, тъй като не обичаше да дружи с хората. Имаше
особен страх от тях — мислеше, че всякакво сближаване с тях ще й донесе някакво страдание,
някаква мъка. Човек обикновено мисли хората за повече отколкото са и после ужасно страда,
когато види истината... Тя имаше вече тази опитност и не искаше да я повтаря.
Хазайката на къщата беше стара жена, с три дъщери и пет сина. Всички бяха женени, с
изключение на най-малкия, който беше войник. Мъжът й беше тих, добър старец, който не
ходеше по кръчмите и се прибираше рано от бакалничката, която държеше на срещната
улица. На Марта й хареса тихото семейство и затова предпочете да остане при тях на
квартира, макар че в градчето като курортно имаше и други, много по-хубави стаи.
Тя знаеше, че няма да живее много, тъй като от години мисълта за смъртта й беше
постоянна спътница и другарка. Но точно кога щеше да свърши с този живот — не знаеше. Тя
от дълго време живееше с чувството, че всеки ден е последният от живота й, тъй като отровата
беше готова и чакаше само тя да избере деня и часа.
Няколко дни след като слезе от планинското село, тя отиде в болницата, която беше на
три километра от градчето и бе нещо подобно на санаториум, за да се прегледа на рентген.
Тогава лекарят сам реши съдбата й. Той беше й казал, че не само няма намаление на
затъмнението на дробовете й, откакто я беше преглеждал напролет, но дори тези затъмнения
са значително увеличени и че трябва да вземе сериозни мерки. Чудно беше, как никак не бе й
повлиял благотворно чистият въздух и планината през цялото лято. Повтори й няколко пъти
за сериозните мерки, които тя трябва да вземе, за да запази здравето си. И тя, наистина, реши
да вземе сериозни мерки — като посегне на живота си. Без това никому не беше полезна или
нужна, то поне да не бъде никому в тежест, когато заболее сериозно.
Но ето че нещата се развиха съвсем различно от тези, които тя беше си наредила и
бленувала не веднъж. Как тя ще умре, как ще я заварят, как ще я изнесат. На гроба й ще
посадят бели рози. Да, непременно бели рози. Парите, които тя имаше в спестовната книжка,
бяха за хубав бял паметник, който ще изобразява младо плачещо момиче с полунаведена
глава. До тази статуя трябва да има голям хубав кипарис. Кипарисът щеше да представлява
Павел — жив и бодър, а мраморната статуя — самата тя, която се бе превърнала на камък,
откакто той бе я оставил и бе отпътувал с друга.
Марта се бе загледала в планината и, като въздъхна дълбоко, заслиза по стръмната
стълба. После се прибра в стаята си и случайно видя оставените три-четири вестника, които
Илиян вечерта е продавал. Изведнъж мисълта за детето внесе в нея някаква бодра струя и тя
си спомни какво му беше обещала за обед. Бързо купи от хазайката боб, тури го да ври и, като
се облече набързо, излезе от стаята. Отиде в магазина, в който продаваха чинии, чаши,
тенджери и избра за Илиян най-хубавите прибори, защото тя не искаше детето да яде с това, с
което и тя си бе служила.
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Купи му хубава розова водна чаша, за да се различава от нейната, друга чаша за чай —
бяла с ябълков цвят на нея. И всички други прибори бяха с все същото ябълково цветче.
Когато накупи всичко, тя се връщаше у дома както никога дотогава — с бързи стъпки и
усмивка на уста. Някаква мелодия, кой знае от кои години останала в съзнанието й, се мъчеше
да излезе на устните й и това я караше още повече да се усмихва.
На обяд тя се изправи до прозореца, който гледаше към улицата — стаята й беше на
ъгъл — и гледаше с напрегнат поглед кога децата, пуснати от училище, ще се зададат отгоре.
Най-после тя видя децата на групички, на групички, с чантички на гърба да вървят или тичат
по снега, замервайки се с топки сняг. Всички бяха весели, смееха се, зачервени от тичането и
студа.
С притиснато сърце тя очакваше Илиян. — Ами ако не дойде — мислеше си тя — ако
отиде при баба си Круша или у Танчини, или у някого от многото си приятели?
Деца идваха, завиваха край ъгъла, други след тях минаваха, но Илиян го нямаше.
Сърцето й се свиваше все повече и повече. Полека, полека сякаш сивотата на миналия й живот
се приближаваше към нея и искаше отново да я обгърне. Тя не искаше да си обърне главата
назад, защото чувстваше страшната пустота на празната стая... На стаята, в която човек живее
сам и все сам...
Бавно главата й се скланяше надолу, а в душата й прииждаха тъгата и мъката на
миналите дни. Няколко сълзи се появиха на очите й. По улицата нямаше вече никакви деца.
Сълзите капваха една по една върху ръката й, сложена до стъклото, а пустотата и
безсмислието се промъкваха в сърцето й. Но изведнъж тя трепна. По улицата отгоре някой
тичаше като вихър. Беше Илиян. Когато той наближи, тя отвори прозореца и му махна с ръка
— той също — и цял запъхтян я попита:
— Да не е купил някой друг хляб?
— Не, не, тебе чаках да купиш.
Очите му просияха и той се втурна отново. След малко вече хлопаше по стълбите и
когато Марта му отвори, той влезе цял зачервен и изпотен. Тя искаше да прегърне тази малка
хубава главица и да го целуне по свежата зачервена бузичка, но мисълта за лошото й здраве я
спря и тя само леко погали запотеното му челце.
— Но защо си бягал толкова много, Илиян? — запита го тя.
— Да не закъснея.
— За. къде?
— За тук. Нали хляб трябваше да купувам? А като се връщах от училище, баба Круша
ме прати да купя захар, че имала гости. Занесох захарта и тя ми каза:
— Ох, Янчо, забравих да ти кажа, че нямам никак царевица за кокошките — иди да ми
купиш, че ще умрат гладни на този студ.
— И ти ходи пак да купиш?
— Да.
— И все си тичал?
— Тичах. Баба Круша ми казва, че като фъртуна съм тичал — и очите на малкия
засвяткаха. Това беше за него необикновена радост — да му кажат, че бяга като фъртуна.
— А не си ли изморен, Илиян?
— Никак. Сега да отида за хляб.
— Но да не настинеш?
— Баба Круша казва, че настивали само страхливите момчета, а аз не съм страхлив.
Марта му даде пари и Илиян веднага заслиза по стълбите, като каза, че докато тя
прочете до десет, както правела Танчината майка, той щял да се върне.
— Бедното дете! — мислеше си Марта — още толкова малък, той е тичал и услужвал на
цялата махала. Тя случайно бе видяла обувките му — много големи за крака му. Навярно му
бяха дадени от някоя жена за някаква негова услуга. Такива бяха и дрешките му, които
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носеше — сигурно все така дадени нему, когато той със своето добро и отзивчиво сърце е
услужвал някому.
Когато Илиян се върна, наистина, необикновено бързо, тя отмахна бялата кърпа, с
която беше покрила неговия прибор и го покани на масата да седне и да обядват бобената
чорба. Той дълго се радва на хубавата чиния, на лъскавата лъжица и вилица и казваше, че
лъжиците на баба Круша били черни и че ядели в една чиния с нея.
— Тези са само за теб, Илиян, винаги в тях само ти ще ядеш.
Той я погледна зарадван и после каза, че леля му Иванка вдигала новите чинии в
шкафа за Великден или за някой голям празник.
Марта се засмя. Колко много знаеше този малък човек! Тя никога не е мислила, че едно
дете може така да приказва и толкова много да знае. За нея беше радост да го гледа как се
храни и да го разпита за училище, за учителката му — и той веднага й показа тетрадките си, в
които бяха писали нови букви и нови сметки,
— Познаваш ли и тези букви? — Попита го Марга, посочвайки му ги в тетрадката.
— Да, зная ги, аз знам да чета.
— Така ли? — учуди се тя.
А Илиян, развеселен от това, че тя така се чуди, взе един вестник и веднага прочете
заглавията с едрите букви.
— Браво, Илиян! А приказки обичаш ли?
— Много! Само че баба Круша ми разправя все едни и същи. Не знае много.
— А друг не ти ли е разправял?
— Не!
— Леля ти?
— Тя си има много работа. Пък Танчината майка все шие и ме кара аз да разказвам на
Танито приказки, за да не й пречи като шие. Сега учителката ни разказва по някой път.
Марта го гледаше усмихната и си мислеше да му купи много приказки и как с радост
би му ги чела.
След обед тя каза на Илиян да стои в къщи и да поддържа печката — защото виждаше,
че това дете можеше най-лесно да се накара да стои в къщи, ако му се кажеше, че той е
необходим и че върши някаква работа — а тя ще излезе за малко и ще се върне.
Той поклати сериозно глава и веднага отиде при печката, за да провери дали имаше в
нея дърва. Марта намери една голяма книга с картинки — изгледи от чужбина и му я даде да
я разглежда, докато се върне. Взема му мярка от крачето и излезе.
Когато след два часа се завърна, Илиян с учудване гледаше пакетите, които тя сложи на
миндерчето.
— Виж как гори печката — бяха първите му думи, с които той я посрещна. Тя му се
усмихна приветливо и му каза да дойде при нея да й помага.
Той веднага се зае. И каква бе изненадата му, когато видя в кутията, която разтвори,
хубави детски обувки. Той ги гледаше с възхищение, смесено с обожаване.
— Те са за теб, Илиян! Обуй ги да видим как ще ти стоят!
Той я гледаше с учудени очи, после устните му се разтвориха и цялото му лице просия
в усмивка.
Марта му помогна да ги обуе, но чорапите му бяха дебели и скъсани и това много му
пречеше. Тогава тя извади един чифт нови чорапи, обу му ги, а после и обувките. Илиян с
трептящо от радост сърце непрекъснато се разхождаше с тях от единия край на стаята до
другия, взиращ се с наведена глава в обувките си. Лицето му бе сияещо от усмивка и той, като
вдигна неочаквано глава, каза, че иска да отиде да го видят Танито и баба Круша.
— Добре — каза му Марта — но ела, и друго има за теб.
Той се приближи и тя му показа тъмносин ескимос и синя плетена шапка. Когато му ги
облече, той не знаеше какво да прави от радост. Най-после тя му сложи и хубаво палто. И
докато му го обличаше, той не можеше повече да седи мирно и скачаше на едно място.
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Сърцето на Марта трептеше от радост. Когато Илиян беше вече готов, той се втурна по
стълбата и Марта едва можа да му каже да дойде пак при пея, че й трябвал за една работа. Той
отговори, че ще дойде и полетя надолу.
След около час някой почука на вратата. Марга леко трепна и каза „да". Тя се изненада
много, когато видя да влиза в стаята висока млада жена, до нея малко, седемгодишно
момиченце, а до него Илиян, цял зачервен и засмян. Марта веднага се сети, че това са може би
Танито и майка й.
— Елате, заповядайте! — каза тя на жената, като стана да ги посрещне.
— Добър вечер, извинете, ако ви безпокоим по това време, но така много исках да се
срещна с вас - каза младата жена, която продължаваше да стои до вратата.
— Не, никак не ме безпокоите. Напротив, радвам се. Заповядайте!
Илиян вече беше въвел приятелката си и я развеждаше из стаята, а жената седна на
подадения й стол.
— Ах. Боже мой, какво сте направили с Ян? — заговори, тя — не можахме да го
познаем. Влиза в стаята и аз се чудя кое е това момче? — В това време Илиян, слушайки
думите на жената, се заливаше в смях от радост, че не могли да го познаят.
— Да — продължи жената — никак не можах да го позная. И Танито също. Гледаме го
и се чудим — натъртва тя, защото вижда, че това много развеселява малкото момче — и го
питам: — Ти ли си Ян? Или си някой царски син от приказките?
Илиян в това време скачаше от радост, пляскаше с ръце и се смееше с глас.
— Точно така — продължи жената — точно както в приказките, облечен като царски
син. Най-после той ми каза — Аз съм, лелко Цвято, аз съм и тогава го познах. Ако не ми беше
казал, нямаше и да го позная.
Марта я слушаше и сърцето й преливаше от радост. О, тя никога не е знаела, че може
да има в живота такива хубави радости — тъй чисти, тъй прекрасни. После тя стана, отвори
една кутия и извади оттам едно автомобилче.
И двете деца извикаха от радост и изненада и протегнаха едновременно ръце. Тя им го
даде да си играят и като седна на миндерчето, гледаше ги усмихната. Радостта на децата
преминаваше в нея и я изпълваше цяла.
— Знаете — обърна се към нея жената — така много се зарадвах, като видях Ян
облечен. И исках непременно да ви видя и благодаря.
— Защо? — попита Марта.
— Така. То е едно нещастно дете, но е така пъргаво и обичливо. Тук всички от махалата
го обичат. И може би на този си характер, който има, се дължи и това, че е било досега
нахранено и облечено — поне горе-долу.
— То няма родители, нали?
— Поне никой досега не се е обадил и не го е потърсил.
— Значи, може би, са живи?
— Никой тук не знае. Може да са живи, а може и да не са. Защото, мислехме си, ако
бяха живи, щяха да го потърсят. А пък и кой знае. Нищо с положителност не се знае. Само
знаем това, че преди пет години го доведе тук баба му. Една много нещастна жена. Тя беше
преживяла голямо нещастие и твърде неудобно беше да я разпитва човек за нещо, което тя
самата не обичаше да разправя.
Те живеели в столицата. Имали голяма къща и под нея магазин — колониален магазин.
Били добре — в смисъл богати. Но една нощ избухнал страшен пожар. В магазина имало
тенекии с газ — види се оттам е започнал пожарът, от магазина — или кой знае откъде, но от
огъня някои тенекии се пукнали — пожарът избухнал със страшна сила. Домакините живеели
точно над магазина и всичката им покъщнина изгоряла или се разрушила. Наистина,
пожарната била повикана и помощ дадена, но мъжът, като видял страшния пожар, веднага
паднал от удар в сърцето и умрял. Жената изнесли полумъртва. Пожарът бил угасен, но

10

загубите били много големи. Някои казвали, че пожарът бил предизвикан от злонамерени
хора, но нищо не могло да се докаже.
Тогава жената взела това, което й дали от застраховката на къщата, продала двора и
остатъците от къщата и се настанила под наем. Така живяла година или две, точно не зная.
Един ден довели внучето й от чужбина — защо? — тя никога не казваше, но някои казваха, че
дъщеря й била напуснала мъжа си и се оженила за друг, който не искал детето от първия й
мъж. И тя била принудена да го изпрати на майка си. Други пък казваха друго, но никой
нищо не е видял. Не може и да се вярва на всичко, което хората говорят. Важното е, че старата
си отиде, без да каже нещо за дъщеря си, чието дете гледа две години и половина.
— Как старата оттук ли е била? — запита Марта.
Да, но по-рано тя никога не е живяла тук. Нейният баща се бил изселил като
младоженец. Тя имаше тук малка къща и двор — наследство от майка й. Къщата е много стара
и почти разрушена. Само една добра стая имаше, в която живееше старата. Много добра жена
беше, но много състарена и измъчена от всичко, което й се е случило. Тя страдаше от сърце и
не можа повече да издържи. Лидия, майката на Ян, била най-малката й дъщеря.
— Значи е имала и други деца?
Да, пет. Но те умрели, едни малки, други по-големи — ученици в гимназията. Един
умрял като студент, за когото тя никога не преставаше да плаче. Да, много скърби и
страдания преживяла тя. И когато умря, остави Ян на дъщерята на нейна братовчедка —
нямаше по-близки роднини, защото родът им се изселил оттук и се пръснал по разни градове.
Но тази жена не е богата, а има и седем деца, които на днешно време така мъчно се гледат.
Иначе не е лоша, но е малко нервна. Знаете, толкова деца изискват нерви... и никак не се
сърди, даже се радва, когато Ян го приберат съседите за обед, вечеря или нощуване. И затова
Ян е на всички. Но пък е и толкова мил, толкова обичлив. И горкото дете, може би често не
знае къде да се прибере и у кого да отиде. А ние си мислим — все някак се е наредил у някого.
Когато човек е на много врати, най-често може да остане без подслон и без хляб. Марта
слушаше всичко, каквото й разказваше тази жена и мислеше за чудната съдба и живот на това
дете. От време навреме очите й гледаха двете играещи деца, слушаше виковете на Илиян,
който пуснал навитото автомобилче, викаше: „варда-а-а, автомобилът ще смачка някого" — а
малката Тани пляскаше с ръце и тропаше на едно място.
— Колко хубаво сте направили, че сте купили дрешки и обувки на Ян — подхвана пак
жената — и аз неведнъж съм си мислила, но нали съм сама, и дете, по цял ден шия и все не
мога да смогна — наем, храна, облекло...
— Да, да — каза Марта — днес е малко трудно — и очите й пак гледаха сгорещеното и
изпотено от играта лице на малкия, който не се уморяваше да навива и пуска автомобила.
Жената, замлъкнала, също гледаше играещите деца. После тя стана и каза на Танито да си
ходят, защото станало късно. Малката запротестира, но майка й каза, че утре пак ще я пусне
да си играят и тя си тръгна.
— Тук ще спи Ян, нали? Много хубаво, поне на топло, макар горният ви прозорец да е
отворен.
— Да, за чист въздух го отварям от време на време.
— То е много хубаво, но ние за икономии... знаете много дърва отиват. Хайде, Тане, ти
пак се върна, утре повече ще играете. Малката отново отиде при майка си и двете, като се
сбогуваха, си тръгнаха. В антрето Танчината майка покани Марта да й отиде на гости. Много
би се радвала и много щяло да й бъде приятно.
Да — каза Марта — при случай, може би, ще дойда.
На другия ден Марта, като изпрати Илиян на училище, слезе долу при хазайката си,
която плетеше до прозореца бял вълнен чорап.
— Добро утро! — поздрави Марта. — Може би малко рано идвам, но...
— О, не, никак — отвърна добродушната хазайка. — Ние със Слави никак не можем да
спим и ставаме много рано. Колкото остарява човек, толкова по не може да спи. И все си
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мисля за Христа. Ето ветрове веят, снегове валят, а те, горките момчета, по учения ходят, в
казарми спят. Кой знае дали им е топло и пригодно. Че седни де, аз се разприказвах, пък и хич
не те поканих да седнеш.
Марта седна на един стол и се загледа неволно в дългите си бели пръсти. После вдигна
глава и каза:
— До моята стая има една малка стая, нали? Никога не си я отваряла. Може ли, ако не
ти е потребна, да ми я дадеш и нея под наем?
Старата жена повдигна глава и я погледна над очилата си.
— Да — повтори Марта,— тази стая, която е съседна на моята, има врата за моята стая.
— Разбрах — каза хазайката.
— Е, ще може ли?
— То, като се рече, ще може. В нея съм натуряла кой знае от кога непотребни работи.
Нали за тавана се минава отвън и тази стаичка, кажи речи, ми служи за таван. Но като ти
трябва, ще я опразним. Някои работи ще ги занесем на тавана, други може да раздам, без това
за нищо не ми служат. Пък нали и Миланка, най-малката ми дъщеря, се омъжи тази пролет,
та има сега стаи свободни, все ще я наредим.
— Много благодаря, а кога ще стане това?
— Когато речеш.
— Сега?
То да беше Янчо тука, че да го пратим да повика леля си да дойде да ни помогне. Тя е
бедна жена и ходи така да помага по къщите. Защото аз сама, кой знае, няма да мога да изнеса
всичко.
— Аз ще ви помогна — каза Марта и стана.
— О, то за теб тая работа не е — каза хазайката и я погледна — то там е прашно вътре.
Пък нали и стаята трябва да се почисти. Чакай, аз ще отиди сама да я повикам — и тя, като
отмахна чорапа, наметна един шал и тръгна към вратата.
— Аз ще ви чакам горе в стаята ми — каза Марта, като се заизкачва по стълбата.
— Добре — кимна с глава старата жена и излезе навън;
След по-малко от час Марта чу стъпки по коридора и гласа на хазайката. После
някакъв ключ се превъртя и вратата на съседната стая се отвори. Марта си наметна една дреха
и отиде да надникне в стаята, но гласът на хазайката я спря.
— Не идвайте тук. То не е за вас. Когато разчистим, тогава ще ви повикаме.
Марта постоя малко и се прибра в стаята си.
— Да, така ще бъде най-добре — мислеше си тя.
Нека малкият спи в другата стая. Тя ще бъде по-спокойна и няма да се тревожи, че
нейното недобро здраве може да се отрази зле върху детето. Наистина лекарят й бе казал —
спомняше си тя — че няма нищо опасно, но все пак, заради съвестта й — нека детето спи в
друга стая. Колко добре се случи, че тъкмо до нейната стая беше тази малка стая с натурии,
които можеха всякога да се махнат и да се освободи стаята.
Когато стаичката бе съвсем опразнена, хазайката повика Марта да я види. Тя
отговаряше точно за целта. Имаше хубав южен прозорец и Марта се учуди защо такава хубава
стая не е била използвана.
— Ами имаме си и други, пак добри — каза й хазайката. — Пък и децата се женеха
едно по едно и се отделяха оттук. В нея спеше най-големият ми син, който излезе най-напред
от бащиния си дом. Така е то, докато са малки децата, стоят при майка и при баща, че имат
нужда от тях. А после, едно по едно, като птички отлитат от гнездото си. Ето и ти, Иванке —
обърна се тя към жената, която разтребваше един шкаф — и ти сега ги гледащ седем, но един
ден ще останеш с мъжа си като мен.
— Ами, то тъй — каза Иванка, като вдигаше една купчина книги.
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— Тази е лелята на Янчо — показа хазайката Иванка на Марта. — Блъска се горката от
сутрин до вечер със седем дребни деца. И тя, и мъжът й работят, за да ги отгледат, но един
ден, не дай Боже, те и седемте не могат ги гледа двамата.
— Ох, дано не става нужда те да ни гледат — каза тихо Иванка. — Само да са живи и
здрави, да си поеме всяко работата и хляба в ръка, че то другото, здраве.
Марта гледаше лелята на Илиян. Тя беше млада жена с хубаво нежно лице, но някак
много уморена и изтощена. Наистина, не е лесно със седем деца и при това да работи чужда
работа.
— Тази врата ще може ли да се отвори? — попита Марта, като посочи вратата,
съединяваща стаичката с нейната.
— Ще се опитаме — отговори хазайката — тя не е отваряна кой знае от кои години. Но,
ако не можем да я отворим, Слави сигурно ще я отвори, като си дойде за обед. А сега, Иванке
— обърна се тя към жената — да идеш да донесеш от мазата малко вар, в една тенекия има, та
да се замаже стаята.
— Няма ли да замръзне? — попита Иванка — доста е студено.
Ще донесем малката печка и ще я сложим временно. Пък ако госпожицата иска, може и
да остане за постоянно. Тя не ми трябва.
— Ах, много ще съм ви благодарна — каза Марта.
— Няма за какво. То без това много работи си стоят така. Като ги няма сега децата,
всичко така си стои без употреба.
Марта леко се усмихна. Тя разбра, че в душата на хазайката имаше някаква скрита
болка по децата, които едно по едно напуснали бащината си къща. И тя сега не можеше да
каже нищо без да спомене за тях.
На обед Илиян се завърна запъхтян и зачервен. Още от вратата той заразправя как
другарите му не могли да го познаят. Как учителката му го въртяла на всички страни, да го
разгледа. А когато почна да разказва как тази сутрин отишъл при баба си Круша, той се
заливаше в смях. Баба му Круша ту си туряла очилата, ту ги снемала, за да го види по-добре.
Чудела се, маела се — не могла да го познае. И все го питала: „Ти ли си, Янчо, или не си?"
Детето беше крайно възбудено от необикновената радост, която преживяваше.
— Леля ти е тук — каза му Марта, като му събличаше палтото.
— Тъй ли? Но тя ме видя. Още снощи ходихме при нея с Танчето и майка й.
На обед Марта покани Иванка да обядва при тях.
— Не можете да си представите, госпожице — заговори Иванка, когато бяха започнали
да обядват — колко се изненадах снощи, когато видях Ян така облечен и пременен. Почудих
се. Помислих си най-чудновати работи за няколко минути. Рекох си, майка му ли се е
завърнала, че му е донесла тия дрехи, баща му ли, кой? После разбрах, че вие сте го облекли.
Наистина, това е много благородно от ваша страна. Ян е добро и послушно дете, само е малко
буен и палав, но като всички деца. И моите са луди палавници. Като се съберат, къщата
наопаки обръщат. Но да са живи. Та казвам за Ян, добър е и всички го обичат. Но знаете...
днес всеки най-първо себе си гледа. Ето и аз имам седем, не мога тях добре да облека и наредя.
Пък другите... подаваха му по нещичко, не са го оставяли, но нали знаете, не е като свое. Всеки
му дава това, което не му трябва вече. Но все пак не е останал без нищо. Кое фанелка, кое
дрешка, но нали не е за един ден? А децата тичат, играят, бързо късат. А ето вече трета
година, как го остави баба му и то без нищичко почти. Но сега пък какъв късмет за Ян.
Марта слушаше, поглеждаше хубавата главица на Ян и си мислеше:
— О, какво бе направила тя в сравнение с всичкото онова хубаво чувство, което я
изпълваше винаги, когато си помислеше за това дете? Някакви дрешки му купила тя, но нима
можеше с пари да купи хубавата тиха радост, която като нежна музика изпълваше душата й,
когато си мислеше за него? Ето Ян дойде и заедно с него някаква нежна светлина почваше да
се промъква в душата й и прогонваше миналите черни и тъмни мисли. Нима можеше с пари
да купи всичко това? О, не! Това, което получаваше в душата си от присъствието на това дете
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беше хиляди пъти повече от това, което беше направила и мислеше да направи за него.
Защото всяка грижа за Ян й носеше нова радост.
Стаята до вечерта беше замазана, изчистена и приготвена. На другия ден бе сложено
бяло, ново, хубаво легло, малко шкафче до него и нова маса и стол близко до прозореца.
Всичко това докара Илиян във възторг и той не можеше да си намери място от радост.
Марта купи всичко ново за Илиян. Парите, които бяха спестявани от годините, когато
беше чиновничка за нейния блян — паметника — сега отиваха за това живо дете и тя
изпитваше още по-голяма радост. Наистина, тя е била вкаменена, щом е могла да мисли
толкова години все за тази статуя-паметник. Като че ли е била хипнотизирана от една мисъл,
освобождението от която й възвърна отново живота и радостта. И това направи този малък Ян,
който яде, тича, смее се и я гледа с хубавите си очи, които по чуден начин будят в нея винаги
и спомени за онзи, когото тя едничко и най-много е обичала в света.
Така минаваха дните. Илиян беше влюбен в своята стая, в шкафчето си, в хубавото си
бяло легло и той на всички разправяше за тях. Марта никога не очакваше, че едно такова
малко момче може да бъде така внимателно към нещата, които обича. Понякога той милваше
с особена нежност нарисуваните на леглото му момиченца и момченца и им казваше
гальовни думи. Често си приказваше с малкото шкафче като с другар и Марта неволно се
усмихваше на хубавото му любвеобилно сърце.
Един ден Илиян дойде разплакан от училище. Каза, че госпожата им казала да донесат
пари за букварите. Той изтичал у лелини си, да си иска парите, които й бил дал от
продаването на вестниците. Тя била много ядосана и му казала, че сега няма пари. А после му
казала, че толкова години му била прала ризите и гащите, а той не й бил дал нищо за това.
Той й казал, че парите е спечелил сам, но тя му казала да се маха веднага от главата й. Когато
имала, тогава щяла да му ги даде.
— Няма нищо — каза му Марта и го погали по главицата. — Няма нищо. Тя когато
има, ще ги даде на мен, пък аз ще ти дам сега за буквар. Нали си съгласен да ги даде на мен? А
сега, ето, вземи за буквар. И за друго трябват ли ти?
— Да, госпожата каза всичко 50 лева, защото аз не съм й дал никак.
— Добре, вземи тези 50 лева. От леля си повече няма да ги искащ, тя ще ги даде на мен
когато има. Ти сега в междучасие ли си?
— Да, госпожата ни каза първия час и каза, че няма да даде букварите и сметанките на
тия, които не са й дали пари.
— Добре. Дръж внимателно парите и тичай да не закъснееш.
Детето се засмя през сълзи от радост и като стисна силно монетата, заслиза тичешком
по стълбата. А Марта се радваше, че Илиян е дошъл при нея да си изкаже детинската болка, а
не е отишъл другаде... при старите си познати и приятели. И някаква топла нежност се разтля
в сърцето й за това бедно изоставено дете.
Марта разбираше, че може да задържи детето край себе си, само като му дава пълна
свобода. То бе птичка — расло свободно досега и всяко едно ограничение би му се сторило
кафез, из който би искало веднага да излезе. Затова тя никога не му искаше, или не му
казваше нищо, което би ограничило свободата му. Защото знаеше тя, че това, което се иска и
дава насила, е тъй различно от това, което се дава и приема свободно.
Често пъти, когато Ян се заиграваше с деца, нейното сърце тръпнеше. Нямаше ли той
да отиде, по стар навик, да нощува у баба си Круша, или у Танчини. Нямаше ли да
предпочете Петърчови или забавното прекарване на времето всред многото деца на леля си?
Тя стоеше и го очакваше и сама виждаше колко много това дете й бе станало необходимо в
живота - дори сякаш й бе самият живот. И когато чуеше да се изкачва по стълбите, тя си
отдъхваше свободно и усмивка озаряваше сърцето й — значи той пак предпочиташе да дойде
при нея. И това я изпълваше с радост.
Често след обед, когато Ян не биваше в училище, при него идваха най-различни
другарчета. Тогава Марта отиваше при тях и ставаше дете, а те биваха големите и играеха
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заедно. Това особено много забавляваше децата и те изпитваха голяма радост да дойдат и
играят у Илиян. Марта нищо не щадеше, за да създаде няколко приятни и радостни часа на
децата. Цялата стая беше на тяхно разположение. Твърде често слизаха на двора и почваха
игра със сняг. Всички деца от улицата се събираха и почваше ужасен бой със снежни топки.
Викове, крясъци, смях и радост се чуваха надалеч. Марта обикновено биваше нападана от
всички страни. Тогава тя през смях казваше, че ще умре, ако продължават да я нападат. В
такива случаи Ян пръв отиваше на нейна страна, а след него и други деца и борбата
продължаваше докато зачервени от смях и умора не изпопадваха по снега. Тогава Марта
даваше знак на всички да се приберат у дома, за да не изстинат. И всеки отнасяше в себе си
приятен спомен от хубаво прекараните часове.
Друг път — в празник — когато слънцето превръщаше нападалия сняг в милиарди
брилянти, изпущащи най-различни светлини — Марта тръгваше нагоре към близката
височина, заобиколена от рояк деца. Там отгоре те се спущаха с шейни или пък така само
тичаха и играеха на слънце. След обед всички се връщаха обновени и радостни.
На Марта много пъти й се струваше, че се е родила отново. Като че ли преди е била
жива погребана в някаква ледена планина и сега е възкръснала и оживяла. Всичко й се
виждаше красиво, безкрайно красиво. Тя тичаше с децата и се радваше. Гледаше слънцето,
чиито лъчи караха да трепти снега в различни отблясъци — и пак се радваше. Синьото чисто
небе през зимните хубави дни я караше да се чувства безкрайно щастлива. Понякога й се
струваше, че тя самата е дете между децата и тичаше и пееше заедно с тях.
Когато след два месеца случайно срещна доктора от болницата, който идваше в града
за някакви покупки — той се спря изненадан с широко отворени очи.
— Не можах да ви позная, госпожице — каза й той.
— Защо? — попита го тя.
Тъй много сте се променили! Изглеждате обновена и подмладена с десет години. Колко
добре ви е повлиял тукашния климат!
— Кажете, че тези малките са ми повлияли така благотворно — каза усмихнато Марта
и посочи заобикалящите я зачервени деца.
Бих искал да ви видя и поговоря с вас. Вашата промяна ме заинтересува.
Може — каза му весело Марта и тръгна с децата към височината. И никак не забеляза
как лекарят се обърна няколко пъти, за да види чудно променения й вървеж и изобщо цялата
й излъчваща живот и младост фигура.
Колко е странен животът — мислеше си той — когато беше дошла напролет на
преглед, изпратена с препоръчително писмо от приятеля ми колега — тя бе толкова слаба,
затворена, мрачна... едва говореше. Когато се завърна наесен от планинското селце, тя беше
по-зле и изглеждаше състарена, измъчена, отчаяна. А сега, в едно такова кратко време се бе
така необикновено променила. Не са ли това капризи на живота и съдбата?
Той отново се обърна и за пръв път видя колко стройна и хубава бе Марта.
А тя, поела пътя за нагоре, се смееше весело с децата и очите й често търсеха да видят
къде е Илиян и как изглежда. Той тичаше волен и свободен с другарите си, неограничаван и
неспъван от излишни грижи, но пазен и окрилен всякога от нейното сърце.
По странен начин Илиян напомняше на Марта за Павел. Случваше се да обядват и той
да направи някой жест, който изведнъж й напомняше за него — за Павел. Друг път, идвайки
си от училище, той небрежно захвърляше палтото и шапката си на миндерчето — и от този
жест, така нехаен и така естествен за буйния му нрав — нейното сърце неволно трепваше.
Неочаквано пред нейните очи завесата на миналото се вдигаше и тя виждаше Павел да влиза
в нейната стая и да хвърля дрехата и шапката си на дивана. И тогава, както и сега, тя вземаше
шапката и дрехата и ги слагаше на закачалката. Много пъти тя искаше да каже на Ян: „Научи
се да си закачаш шапката и дрехата на закачалката". Но винаги тези думи се спираха на
устните й. Някъде дълбоко в душата си тя се радваше на този жест и на това напомняне за
онзи, когото тя бе обичала и когото не знаеше къде е и дали е жив.
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Случваше се, когато той си пишеше домашното, тя да стои и да го гледа, работейки
нещо. Когато понякога той вдигнеше глава от тетрадката си и я погледнеше, тя неволно
трепваше — отново миналото заставаше пред нея и тя виждаше Павел да пише писмо на
майка си и да се обръща към нея усмихнат.
Тя помнеше всички навици и жестове на Павел — те бяха запазени в нейната душа, но
тя ги мислеше завинаги мъртви и погребани. А ето че те били съвсем живи. Трябваше да
дойде едно дете, което по чудо имаше очи и жестове тъй сходни с тия на Павел, за да може
всичко да оживее в душата й и той да застава често пред нея с необикновена яснота.
Странното бе това, че по-рано винаги си спомняше миналото с горчивина, с мъка, със
страшна болка и скръб. Като че ли всеки спомен за миналото бе изпълнен с отрова и идвайки
в съзнанието й я отравяше цяла. А сега, в присъствието на това хубаво жизнерадостно дете,
миналото губеше своята горчивина и полека-лека картините от миналото се редуваха в
съзнанието й тъй както тогава ги бе преживяла — светли, чисти, красиви.
Понякога тя притваряше очи и виждаше себе си ученичка в шести клас. Каква хубава
пролет беше тогава! Толкова ранна и хубава! Каквато никога дотогава не бе запомнила. Или
пък може би ней така да й се струваше. Въздухът бе изпълнен с благоуханието на
разцъфналите ранни пролетни цветя. Слънцето изливаше изобилно светлината си и лъчите
му позлатяваха всичко, до което се докосваха. Самата тя бе сякаш изпълнена с някаква
особена, незнайна за нея радост. Може би това бе радостта на зараждащия се нов живот на
земята, който преминаваше и в нея? Тя вървеше из улиците и всичко бе хубаво, много хубаво.
— Колко чудна беше младостта — мислеше си Марта — и отваряше притворените си
клепки. Ян и Танито си играеха до масата и се забавляваха.
Ян биваше винаги тих, кротък и нежен с момиченцата и затова Марта предпочиташе
той да играе с тях. А с момчетата биваше буен, искаше винаги да бъде пръв и всякога
налиташе на бой. Марта се усмихна, когато забеляза как Ян отстъпваше на Танито една своя
играчка. После миналото я облъхна като с нежен парфюм и пред съзнанието й се занизаха
образи и картини.
Веднъж тя вървеше из улицата, за да отиде у другарката си Лена. Беше празник, чуден
пролетен ден — сякаш самата пролет празнуваше. Когато минаваше край казиното, тя
неволно се обърна. На първото стъпало стоеше висок млад човек, чиито черни хубави очи я
гледаха продължително и настойчиво. За миг тя се смути и искаше с бързи крачки да се
отдалечи, когато вратата на казиното се отвори и познат гласи извика: „Марта!" Тя се обърна.
Беше нейният братовчед Богомил. Спря се, защото той й направи знак да го чака. В следния
миг Богомил хвана под ръка непознатия млад господин и отидоха при нея.
— От три дена ме е замолил да го запозная с тебе, та да го запозная — подхвана
Богомил — ето сега, запознайте се.
Види се, господинът не очаквал такова представяне и искаше да му затвори устата, но
Богомил се освободи и каза шеговито:
— Че какво, истината си е така.
Марта, полунавела глава, беше в крайно неловко положение. После непознатият се
засмя с такъв хубав приятен смях, че Марта повдигна глава и също се усмихна. И това беше
запознаването им. А после, после колко чудни дни се заредиха! Наистина, тогава пролетта
беше необикновено хубава. Тя никога не помнеше по-хубави пролетни утрини от
тогавашните. Сякаш не слънцето изгряваше на небосклона, а сам Господ разсипваше шепи
злато и пурпур по хоризонта и целият изток плуваше в него.
Павел беше чиновник в банката и Марта всяка сутрин го виждаше да я причаква на
улицата, за да я види преди да влезе в учреждението. Когато после, на един празник, имаха
пак случай да се видят и говорят, той й каза, че е временно на тази работа. Бил от столицата и
може би след година-две да се завърне пак там. После говориха за други неща, които бяха
съвсем обикновени, но на Марта й се виждаха много хубави. Може би, защото устата, която ги
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казваше, й се усмихваше така безкрайно хубаво и очите, които я гледаха, бяха изпълнени с
необикновена нежност.
След такива случайни срещи и разговори тя се връщаше у дома и заедно с външната
пролет в сърцето й разцъфтяваше друга, още по-красива пролет. На небето на нейната млада
душа огря слънце, което не залязваше нито денем, нито нощем. И тогава се занизаха дни,
седмици и месеци, изпълнени с чудна красота.
Как се измина годината? Как дойде лятото? — тя почти не усети. През ваканцията
прекара заедно с Мария — сестра й — и майка си в едно малко планинско селце. Там тя за
първи път получаваше най-хубавите писма, които е получавал човек — поне така й се
струваше — писма, изпълнени с нежна обич и красиви чувства. Като малка птичка трептеше
сърцето й всред тези нови и хубави чувства. И тя се радваше на всичко, на всичко.
Из гората ли ходеше с компания — тя мислеше за Павел. На планински връх ли се
качваше - невидимо за другите, той вървеше с нея и й казваше нежните думи, който й бе
писал. И тя не виждаше нищо друго, освен Павел. И колко много се изненада на края на
лятото, когато едно момче плака пред нея и й каза, че той толкова много я обичал, а тя никога
не му обърнала дори и най-малко внимание. Той беше техен съсед в града, дошъл с майка си
на летуване в това село. Беше скромен младеж, много работлив и способен, но тя бе свикнала с
него и го считаше едва ли не като брат. Нали от дете го помнеше и майка му идваше толкова
често у тях? Тя стоеше пред натъжения момък и не знаеше какво да му каже. Наистина, той е
бивал винаги внимателен към нея, дори много любезен, но тя си мислеше винаги, че такъв му
е характерът и никога не можеше да си помисли, че се дължи на някакви по-дълбоки чувства.
И ето изведнъж той й разкри цялата си душа, цялото си сърце и безпределната си обич към
нея. Марта се стресна и го погледна, като че ли за първи път го вижда. Защото, наистина, те са
бивали постоянно заедно в компания, тя е говорила с него, дори веднъж са ходили двамата
сами на извора в гората за вода, или на гарата да пуснат писмо, но тя като че никога не го е
виждала. Очите на сърцето й са гледали постоянно Павел и само Павел. Момъкът стоеше блед
пред нея и очакваше какво ще му каже тя. Изведнъж на нея й стана много жал за него —
„Бедното момче — си каза тя — колко много трябва да страда! Но какво мога да направя?"
Тогава тя хвана ръката му с двете си ръце и му каза:
— Слушай, Влади, жал ми е за теб, но не те обичам, не мога да те обичам. Тук в сърцето
ми е друг. И той го изпълва изцяло. Той е за мен и музика, и слънце, и радост.
Тогава Влади издърпа тихо ръката си и с наведена глава си излезе от стаята. До вечерта
той накара майка си да си отидат. А когато се завърна Марта в града, научи, че Влади е
отпътувал. Къде? Може би й казаха тогава, но нима можеше да запомни, когато Павел беше
там? И колко хубави бяха откраднатите минути за срещи е Павел? Колко нежен и внимателен
беше той към нея. Каква радост бе за тях да се видят случайно из улицата или
в градината.
После сестра й Мария се омъжи за учителя на Марта по история и география. Това бе
едно такова хубаво стечение на обстоятелствата за Марта, защото Павел живееше именно у
този учител на квартира. По този начин срещите им станаха естествени и по-чести. Учителят
Пенчев, с добро и меко сърце, обичаше Павел като брат и се радваше, когато го виждаше
често на обед или вечеря в младото си семейство. Не веднъж развеселен и доволен от Мария,
той пожелаваше на Павел да се задоми с някое хубаво младо момиче, а Марта, поруменяла,
навеждаше неволно очи.
На вратата леко се почука, Марта трепна, сякаш пробудена от някакъв хубав и приятен
сън. Стана и отвори вратата. Дойдоха Петърчо и Лили — внучката на хазайката. Те
поздравиха набързо и се втурнаха към Ян и Танито, които си играеха.
Марта седна отново и започна да бродира бялата риза на Ян с разноцветни конци.
Когато си повдигаше отвреме-навреме очите, тя виждаше играещите деца и им се радваше.
По едно време чу децата да си говорят и неволно се вслуша в думите им.
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— Ян, ти си бащата, аз съм майката — казваше Танито — а Лили е нашето дете. Нали,
Лили? — Да - потвърди петгодишната Лили. — А Петърчо ще е бакалинът — продължаваше
Танито — ще ходим от него да купуваме сол, захар, пипер.
— Да — отговори важно Петърчо — ето тук, под масата, ще ми е магазинът.
— Не, не — запротестира енергично Танчето — под масата е нашата къща. Ти иди до
печката и там си нареди магазина. А Лили ще идва да пазарува.
Петърчо отстъпи и отиде до печката и почна да нарежда разни кутийки и шарени
книжки от шоколад и бонбони.
Марта гледаше Ян и Танито — те играеха на къщи. Не бяха ли и те някога с Павел
деца, големи деца, когато искаха да си имат къща и деца? И те искаха да си играят на
семейство, но...
Марта въздъхна дълбоко, сложи розов конец в иглата, после, полунавела глава, се върна
отново в миналото.
Беше чудесен зимен ден, може би най-хубавият от живота й. Сняг на едри, големи
парцали падаше тихо на земята. Безброй хора бързаха по улиците с пакети в ръце. Денят
преваляше и осветените магазини привличаха погледите не само на децата. Павел и Марта
вървяха и сякаш не беше зима, не беше студено, не валеше сняг, а от небето невидими
същества ги поздравяваха с бели нежни цветове. В сърцата им преливаше хубава радост, а в
душите им звучеше музика. Отвреме-навреме те за миг си хващаха ръцете и после бързо ги
пущаха. Това внасяше нова радост в тях.
На другия ден беше Рождество Христово, затова всички щяха да се съберат и да
прекарат вечерта заедно. Мария и мъжът й щяха да дойдат у родителите й, а заедно с тях
щеше да дойде и Павел. Нали той беше сам и нямаше никой близък тук? Защо да го оставят
сам на Бъдни вечер? И го поканиха. Но никой не подозираше тогава още каква необикновена
радост изпълняше сърцата на двамата млади, при възможността да прекарат една вечер
заедно.
Всеки от тях носеше у себе си малко пакетче — изненада за другия, но всеки пазеше
това като красива тайна в душата си и вървяха из улицата, като се смееха и говореха за найразлични неща. Когато най-после стигнаха до къщата на Марта, видя им се, че много бързо са
стигнали. Искаше им се, щото улицата да продължава и никога да не стигнат. Тогава те,
сякаш се бяха сдумали — и двамата отминаха къщата и продължиха нагоре по улицата.
Нощта тиха и красива бавно обгръщаше града и звезди една по една блесваха по небето.
— Боже мой — промълви тихо Марта — колко е хубав животът и светът!
— Да — каза Павел и неговата ръка леко стисна тая на Марта. После те се върнаха. В
къщи всички се бяха събрали и ги очакваха. Бяха надошли и други роднински семейства с
децата си. Имаше много радост, много шум и песни. Но от всички песни най-хубава беше
песента, която звучеше в душата на Марта, виждайки хубавите очи на Павел да се спират с
обич и нежност на нея.
А денят, когато Павел за първи път я целуна, тя никога не можеше да забрави. Като се
върна след това в къщи, майка й не можа да не извика от изненада: — Марта, какво ти е?
Изглеждаш тъй чудна. Кой е посипал тази светлина в очите ти и това злато в косите ти? Марта
само притвори леко очи и се прибра в стаята си. Радостта й беше повече от силите, които
имаше, за да я прикрие и тя преливаше от всяка клетка на душата и сърцето й. Струваше й се,
като че ли бе обляна със златен дъжд и всяка клетка от нея излъчваше светлина.
Вечерта тя не можа да сложи нито една хапка хляб в устата си, а на сутринта забърза за
училище без да закуси. Тогава майка й я погледна и каза: — „Младост, младост, за която
любовта е най-хубавата храна!" Марта изтича към коридора и разбра, че майка й вече
подозира, какво става в сърцето й. Зимата отмина като някоя чудна вълшебница и пролетта
отново разнесе своя топъл лъх из полята и градините. Марта продължаваше да живее като в
някаква чудна приказка. Но един ден внезапното и остро заболяване на Павел я върна в
обикновената действителност. В първия момент й се стори, като че ли тя е била птица, която е
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летяла високо, към висините и вестта за заболяването на Павел я прониза внезапно в сърцето.
Тогава с пречупени криле тя се намери отново на земята. Но това състояние бе кратко, после в
нея се пробудиха сили, които тя самата не бе подозирала, че притежава и се намери до
леглото на Павел.
Лекарят констатира силна простуда. Павел имаше висока температура, която не
спадаше. Телеграфираха на майка му и тя пристигна след три дни. Тя беше възрастна слаба
жена, затова винаги приемаше с радост помощта на Марта.
Повикаха друг лекар. Той каза, че е бронхопневмония. Майката плачеше и кършеше
пръсти над болния си син, а Марта приличаше на опната струна, готова всеки миг да скочи и
услужи това, което трябва. Тогава се заредиха нови дни за Марта. Случваше се по цяла нощ да
стои над главата на Павел и сутринта като умряла да отива на училище. И струваше й се, че
слънцето е помрачено, че пролетта е сива. Разцъфналите пролетни цветя не я радваха и
тяхното благоухание не достигаше до нея.
След пристигането на майката на Павел, Мария и майка й искаха да отдалечат Марта
от леглото на Павел. Нали беше дошла майка му, пък могат да повикат и милосърдна сестра,
ако искат. Но тогава неочаквано Марта се разплака, хвърли се на шията на майка си и каза:
„Не, мамо, не мога... Ако на Павел му стане нещо... и аз няма да живея." Тя каза тези думи с
прекъсвания и ридания, които изненадаха и учудиха много двете жени.
На другия ден тя има смелостта да каже на баща си: „Татко, аз го обичам. Неговият
живот е и мой. Ако той не оживее, сигурно и аз ще умра."
Наистина, бащата я гледаше недоумяващ. Какво е станало с тези сегашни млади хора?
Как можеше едно вчерашно дете да говори така на баща си? По тяхно време как беше...
Можеше ли така да говориш с баща?
Но въпреки голямата свобода, според бащата, с която съвременните младежи се
отнасяха с възрастните, то все пак думите на Марта имаха такава особена сила, произтичаща
навярно от хубавата и чиста обич, че бащата отстъпи, сърцето му отстъпи, въпреки че
мръщеше чело. И Марта отново се намери при леглото на Павел.
Имаше дни, когато животът на Павел висеше на косъм и на Марта й се струваше, че
заедно с него си отиваше от земята. Имаше часове, когато той стенеше и бълнуваше от
високата температура. И тя заедно с него страдаше и се измъчваше..
Сутрин тя отиваше на училище и там прекарваше като в полусън. Мисълта й бе
постоянно при Павел. Сякаш цялата й душа бе останала при него, а в училището стоеше само
тялото й, което, след удрянето на последния звънец се отправяше към дома на сестра си.
Когато най-после Павел беше вън от всяка опасност, Марта си отдъхна спокойно и
легна да спи. И спа повече от 20 часа непрекъснато. Самата тя бе толкова изтощена, че мъчно
можеше да се познае кой фактически бе болният — Павел или Марта. Когато се огледа в
огледалото — тя едва се позна — беше много отслабнала и измъчена. Но закрепването на
Павел бързо възвърна и нейните сили. Отново на нейните устни цъфна усмивка.
От училище тя бързаше да се завърне по-скоро, защото знаеше, че Павел брои часовете,
минутите и я чака. Всяко нейно закъснение го дразнеше и измъчваше. Той често спираше
тревожния си поглед на нея и я питаше защо закъсня. Трябваше да го уверява десетки пъти,
че направо от училище идва при него и едва тогава той най-после се успокояваше и
развеселяваше. Да я вижда край себе си, това му бе станало необходимост, както и да диша
въздуха и да гледа светлината.
След боледуването си той беше капризен, нервен и крайно взискателен. Горката му
майка, колкото и да се стараеше, пак не можеше да му угоди. Той се дразнеше и сърдеше от
най-малкото. И само Марта, тиха и кротка, готова да изпълни с необикновено търпение и
най-абсурдните му желания, можеше да го задоволи и внесе в него спокойствие и мир.
Лекарят му беше прегледал дробовете и бе казал, че трябва веднага да отиде в някое
планинско място, за да закрепне. От това Павел веднага си внуши, че е болен от нещо посериозно и ужасно се огорчаваше, когато си мислеше, че се пазят от него. Той зорко бдеше
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това, което правеше Марта. Всеки неин жест, всяко нейно движение за него беше знак,
доколко го считат за болен. И когато, тя вземаше чашата му, с която той пиеше и пиеше и тя
— той се успокояваше. Значи, тя го обича — не се бои от него. И той сигурно е здрав.
— Неизчерпаеми са силите на любещия човек — беше казал веднъж старият лекар,
който лекуваше Павел. — Само любещият човек може да изпълнява с велико търпение
капризите на един болен. Любовта е велика сила и тя е най-необходимата при лекуването на
болните.
Когато най-после Павел се привдигна от леглото малко позакрепнал, наближаваше
края на учебната година. С нетърпение очакваха да се изминат последните й дни, за да
отпътуват заради здравето на Павел в някое планинско село.
Още на другия ден след свършването на учебната година Марта, майка й, Павел и
майка му отпътуваха. Мария щеше да отиде при тях с мъжа си след две седмици. Когато след
време тя пристигна, Марта без да иска, чу как майка й казваше:
— Никога не можех да очаквам, че Марта може така силно да обича... никога... Аз я
считах още за дете!
— Може би не трябваше да идва тя тук — й каза вместо отговор Мария — това не прави
никак добро впечатление на хората.
— И аз така си мислех. Но заради майка му. Съжалих нея, бедната. Плака и се моли на
татко ти. Всички виждаме, че Павел не може да понася никого другиго освен Марта. С майка
си е добър само когато е тя при него. Колко много се чудихме с баща ти, какво да правим.
Най-после отстъпихме. Заради здравето на този момък и заради брат ти Станимира. Още е
жива раната ни по него и никога няма да заздравее. Помислихме си с баща ти: — Ако
Станимир беше... да, о ако Станимир беше болен и се касаеше въпросът за живота му, не
бихме ли ние молили и плакали, както майката на Павел? Но ние не можахме да опазим
Станимира. Отиде си той млад и хубав... Ех, поне заради него, за Павел, да направим нещо.
Станимир беше по-голям брат на Марта и Мария. Починал беше пред три години като
студент по математика. И скръбта по този незабравим единствен син беше направила двамата
родители по-меки, по-отстъпчиви.
Отначало Марта прекарваше с Павел в стаята или на двора. После правеха къси
разходки. Когато той позакрепна, ходеха по-близко или по-далече из околността на селото.
През всичкото това време Марта бе за него нежна сестра, грижлива майка и вярна
другарка. Тя го гледаше в очите и се мъчеше да предугади всичките негови мисли и желания,
за да ги изпълни преди той да ги е изрекъл.
В селото имаше и други летовници. Имаше млади господа и весели госпожици. Тя
винаги грижливо ги избягваше, защото знаеше, че Павел ужасно се дразни — беше станал
ревнив и подозрителен. Когато я поканваха на някой далечен излет, където Павел не можеше
да отиде, тя отказваше под благовиден предлог, като предпочиташе спокойствието на Павел
пред всичко друго. Той виждаше това и беше по-мил и по-добър с нея.
Постепенно, с минаването на времето, той закрепваше все повече и повече.
Освобождаваше се от капризите на болния и правеха с Марта дълги разходки, откъдето се
връщаха весели и ободрени. Тогава той биваше любезен и приветлив с майка си, тъй както е
бил някога преди заболяването си.
— Как се променя човека, — казваше майка му. - Той е бивал винаги внимателен и благ
към мене, а болестта му откак разстрои нервите му, правеше го рязък и така неприязнено
настроен към всички. Слава Богу, че Марта му влияе така добре с кротостта си.
Марта навеждаше глава и цяла поруменяла бързаше да излезе, защото й ставаше
неудобно от похвалите на старата майка.
На втория месец от летуването Павел беше съвсем добре. Веселостта и жизнерадостта
му се възвърнаха сякаш в двоен размер, отколкото ги е имал преди. Той се шегуваше,
танцуваше с майка си и ходеше под ръка с двете си майки. Старите жени се виждаха в чудо от
лудориите му, но същевременно се радваха на здравето му.
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Последните седмици от летуването им бяха изпълнени с много радост и много красота
за Марта. Изкачили се на някой висок планински връх, те стояха под палещите лъчи на
слънцето и се радваха на леко подухващия ветрец, който развяваше косите им и прохлаждаше
малко въздуха. Гледаха небето, необятните хоризонти, които се разкриваха пред тях и стояха
мълчаливо, изпълнени с дивната красота на природата.
Друг път вървяха и се смееха като деца за най-дребни неща или си мечтаеха гласно за
бъдещето. И всичко бе хубаво, много хубаво.
На вратата отново се почука. Марта леко трепна, стана и отвори. Беше хазайката.
— Добър вечер, — промълви тя. — Още ли шиете? Стига толкова, че ще си развалите
очите. Пък и утре е неделя. Не е хубаво да се работи срещу празник.
— Ах, колко ли и работя, — каза Марта, като прибираше конците и ризата. — Така
само да се намирам на работа.
— Аз питах зет си за онази работа, госпожице.
— За коя - попита Марта.
— За в общината. Нали ми беше казала, че ако има свободно място, искаш да постъпиш
на служба. Зет ми нали е кмет... Аз днес бях у тях. Така в разговора го запитах и той каза, че
тъкмо един от чиновниците бил напуснал, изселвал се със семейството си и мястото му било
свободно. Ако искаш, каза, може от понеделник да го заемеш.
— О, много съм ти благодарна, госпожа Петра.
— Няма за какво... Това не е нищо, ами нашият град отива на загиване.
— Защо? Всред такава хубава местност се намира.
— То местността си е местност, но загива ей тъй, хората един по един се изселват. Не
им се седи тука. Отиват в столицата или в други големи градове. Тук, казват, няма поминък,
не може да се живее. А как едно време са живели нашите бащи и деди, не зная. Но друг стана
сега светът, все леснината търси. Наготово ако може да се ползва от всичко. А да се запретнат
и да повдигнат този градец, не може. Така си е. Като почнаха едни по едни, изселват се! Ето,
едно време се изселиха баба му на Янчо. Какъв род бяха... Какво богатство имаха. Найбогатото и видно семейство беше тяхното. Но после какво? Завърна се един ден старата в
бащиното си огнище без пет пари, гдето се казва. Всичко отиде, та се не видя. А ако си бяха
тук, да си бяха удвоили богатството.
— Ех, нали ги е постигнало нещастие — каза тихо Марта. — Нещастието кога дойде, не
пита къде си.
— Бе то нещастие, като нещастие. Но ако бяха тук, едно ще изгори, друго ще остане.
Ех, пък то Бог да пази! И децата им измряха, само най-малката остана, ама и тя... много се
говори за нея, че кой знае, кое е вярното.
— Коя е най-малката?
— Майката на Ян. Тя им пропиля много пари. В странство отишла, че не сама, ами с
годеника си. Уж ще учи, а то учи ли се така? Оженила се там, родило им се дете, но не минало
много и тя отишла с другиго в друга държава. А детето пратила тук. Пък бащата, казват,
забягнал някъде. Но кой знае, хорски думи. Старата нищо не каза никога. Благородница беше
тя, не обичаше да се оплаква или пък да доверява болката си. И затова пък сърцето й не
изтрая. Затуй хората трябва да си казват болката един другиму. Кажеш си, олекне ти. Пък и
затова Бог е създал хората и приятелите, да се доверяват, да си изказват скърбите, да им олеква
на сърцето. А тя днес мълчи и го трупа на сърцето, утре мълчи и го трупа и така не можа да
изтрае и си отиде. Пък то хората приказват всякак, но нали не са били там, откъде го знаят кое
как е. То тук стане в града нещо, та не можеш разбра истината, един тъй казва, други инак,
пък това в друга държава чак, ще го разбереш! Само язък за детето беше. Но сега нали се
намери ти да го приглеждаш... Та това си е, Бог си има грижата за всички. Пък днес видях и
доктора, от санаторията ли го казват, как беше, от болницата де, то едни таквиз купешки думи
им ги натуряли сега, да не може човек да ги оправи. Та ти казвам, днес него видях. Зет ми
нали е кмет, та при него идва по работа. И като му казах, че у дома живееш, ей тъй засмя се,
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стана един весел, весел и каза, че си била особена. Видял те бил да играеш с децата и това му
харесало.
То той да беше се оженил досега, ама все много избира. Какво момиче го искаше и
колко пари му даваше баща й, но той не щя. И момичето си намери много хубав момък, хем
инженер. Но пък где да знаеш, хора различни. Всички еднакво не гледат. На моите очи едно
се вижда, на други — друго. Пък на трети — съвсем друго. И добре, че е така.
Марта слушаше, а очите й гледаха през прозореца бавното отиване на февруарския
ден. Децата все още играеха и се забавляваха по своему.
Странна беше тази старата хазайка Петра. Тиха и добра, понякога се показваше
особена със своите възгледи за хората и живота. Тя знаеше едва ли не всичко, което ставаше в
града и, може би, от нямане какво да прави, тя го обмисляше, разсъждаваше върху него и
после го разправяше на Марта, която винаги я слушаше мълчаливо, сякаш приемаше всичко.
И затова, старата хазайка обичаше да дойде и да поговори с Марта.
— Ето един човек, който няма да ти отвърне и да ти пресече думата, — казваше тя за
Марта на съседките си. — То дъщеря да ми беше, нямаше така да ме почита и уважава. Няма
аз да кажа тъй, пък тя инак. Само ще поклати глава и ще каже „Ех, кой както намира за добре,
така да живее". Пък то се знае, че е така.
И старата жена разнасяше из града неволно мълвата за Мартината кротост и доброта.
Много жени надничаха из прозорците на къщите си, за да я видят, когато минава по улицата,
други търсеха случай да разменят по някоя дума с нея. И после, като във всеки малък град,
Мартините думи обикаляха от къща на къща, докато почти целият градец ги научаваше.
Постепенно, постепенно в града мъжете почнаха да я поздравяват учтиво със сваляне
на шапка — макар и непознати, а жените да й се усмихват с приветлива усмивка.
Затова и когато стана въпрос за назначаване Марта на работа в общината, кметът,
който беше чувал от майката на жена си и от много още други хора похвални думи за нея,
веднага я прие на работа. А Марта искаше да постъпи на работа заради Ян. И това я
изпълваше с особена радост. Да има за какво да живее, да има за кого да се грижи и работи —
това беше така хубаво! Тя не беше вече сама и дните й не минаваха един след друг без цел и
без смисъл. Сега тя имаше едно живо същество, за което мислеше и чието бъдеще за нея беше
красив блян.
Ако беше само заради нея, тя имаше достатъчно средства. Застраховката от 30 000 лв.,
която беше направил за нея баща й, стоеше така, непокътната и тя можеше да ги използва
всеки момент. Освен това тя получаваше всеки месец от сестра си Мария наема от бащината
им къща. Само той й бе предостатъчен за преживяването й в този малък градец. Но Ян! Той
растеше и ще расте още и още. Ще стане голям, а заедно с това и разходите по него ще растат.
А тя би искала да го издържа в гимназията, после в университета. О, ако би могла дори да го
изпрати в чужбина! Да стане Ян учен и интелигентен момък. И не веднъж тя си представяше
бъдещето на Ян в най-хубави краски.
„Ето го Ян в прогимназията — мислеше си тя — хубав и буен палавник. После в
класовете на гимназията. Какъв ли хубав ще изглежда в красивата ученическа униформа?!
Всички ще извръщат очи, за да видят този строен младеж, който излъчва от себе си красота и
здраве. После той ще продължи науките си и ще завърши. Ще бъде млад учен. А годините до
това време ще посипят косите на Марта със сребърен прашец и, може би, бръчки ще
набраздят челото й. Но тя ще бъде доволна, радостна, защото нейното усилие и работа са
дали своят плод.
Когато здрачът съвсем забули стаята и старата хазайка бе разказала на Марта още
много случки из града, тя стана, повика Лили, за да си отиват. Танчето също си заоблича
палтото, защото си спомни поръчката на майка си — да се върне по светло. Петърчо си
търсеше шапката.
Марта също стана. Помогна на децата да се облекат и обуят. Поблагодари още веднъж
на старата жена за услугата и я изпрати в коридора до стълбата. После, връщайки се в стаята,
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тя се престори, че не вижда Ян зад вратата и почна да го търси под масата, зад печката, в
другата стая, докато звънливият му смях не се разнесе из цялата стая и Марта се обърна
изненадано към вратата.
— Ах Ян, там ли си бил? Пък аз се утрепах да те търся. Чудя се, где ли си отишъл.
Казвам си, „изчезна като в приказките!"
Тези игри на криеница докарваха във възторг малкото момче и той се заливаше в смях
винаги, когато Марта го търсеше там, гдето не беше. А за Марта този безгрижен смях, който се
разнасяше като звън от сребърно звънче, беше като свежа струя, която навлизаше и
изпълваше цялата й душа.
Един ден Марта се бе завърнала от работа и търсеше в малкото си ученическо сандъче
някакви книги. Беше говорила с един младеж за тях и той бе я помолил да му ги даде, за да ги
прочете.
Колко години не бе отваряла това сандъче? — тя не помнеше. Там бяха събрани и
скътани неща, които тя пазеше, но никога не искаше да отваря и вижда. На дъното лежаха
всички писма от Павел, много неща, които й бе подарявал и такива, които изобщо бяха във
връзка с него. Тези книги, които тя търсеше, бяха подарък от него за един неин рожден ден.
Досега тя никога не можеше да си помисли да ги погледне даже, но ето че заедно с многото
промени, които станаха напоследък в живота й дойде и тази, че тя доби свободата и силата да
отвори това сандъче.
Когато тя случайно отвори една кутийка, в която имаше малки цветенца, които в
различни случаи й бе давал Павел, оттам изпадна един златен с чудно нежна и красива
изработка пръстен, с малък скъп камък. Сякаш заедно с глухия шум на пръстена, който се
удари в постлания под, се отекна и глуха болка в душата й при вида на този скъп за нея
спомен. В първия миг тя не можеше да се наведе и да го вземе, но после, като избърса
бликналите неволно сълзи от очите й, тя го взе и повдигна от земята.
Толкова години, а сякаш беше вчера! О, как има неща, за които времето няма никакво
значение.
В този миг Ян се втурна в стаята и внесе прясна струя от слънце и пролет. Неговото
зачервено лице от тичане и игра дишаше здраве и бодрост. Очите му излъчваха светлина,
сияеха за нещо, което имаше навярно да каже на Марта. И наистина, новината, която й
съобщи, бе много важна - видели ластовичка! Ей сега дошли две и се виели над старото гнездо.
По-скоро лелка Марта да му развърже мартеницата, за да я сложи под някой камък. Той и
Танито се мъчили да я развържат, но не могли — завързала се още повече.
Марта в бързината, не съзнавайки какво прави, тури по-скоро пръстена на пръста си и
почна да му развързва мартеницата. Ян през това време тупаше с краката си на едно място
като малко немирно конче и разказваше оживено как, както си играели, изведнъж той пръв
видял да лети нещо над тях. И като погледнал — видял лястовиците. Той ги познал пръв. — И
той тропаше с крака, клатеше глава, а очите му искряха от необикновена радост.
Бликащият в него живот не можеше да се спре и да се застави Ян да стои мирно. — още
повече, когато той преди няколко минути е видял лястовиците. И какъв ли подарък щяха да
му сложат под плочата, както не веднъж Марта му бе разказвала, че лястовиците носят
подаръци на добрите и разумни момчета?
Когато мартеницата беше развързана, Ян се втурна надолу по стълбата. Марта,
търсейки пръстена, се изненада, като го намери на пръста си. И тъй остана като вкаменена
няколко мига. После потното чело на Ян застана пред очите й, след това очите му — тези
хубави черни очи, изпълнени с блясъка на слънцето я погледнаха и пак станаха неволно звено
с миналото...
...Беше хубав ден в късна есен. Марта, с натежало от очакване сърце, гледаше през
прозореца и си мислеше: „И днес го няма!" Павел беше отпътувал с майка си за малко в
столицата и Марта го очакваше всеки ден. Той не бе й определил точно кой ден и с кой влак
ще се завърне, затова тя бе почнала да го очаква едва ли не още на другия ден след
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отпътуването му. Всеки ден й се виждаше век, а всеки час — година, когато го нямаше.
Часовникът удари четири, стрелката му вървеше бавно към четири и половина. Марта
отмахна очи от прозореца: „И днес значи няма да се завърне". Влакът пристигаше в четири
без петнадесет. После тя пресмяташе за колко време той ще отиде в квартирата си, после за
колко минути ще дойде у тях и като слагаше за всичко по повече минути, тя отново се
връщаше на прозореца със смътна надежда, че може би ще дойде.
Майка й я нямаше. Сестра й Мария беше бременна и майката често отиваше при нея.
Марта се обърна към масата, видя книгите си, тетрадките, които стояха разтворени без да е
написала домашното си и пак обърна глава. Не, тя не можеше да учи, не можеше да пише в
това състояние на мъчително очакване и неизвестност. Когато се увери, че Павел няма да се
върне днес, тогава тя ще бъде спокойна и ще напише домашното си по математика.
Часовникът бавно и провлачено удари пет. Марта избърса стъклото и неволно сълзи бликнаха
в очите й. В същия миг някой силно иззвъня. Сърцето й лудо заби и тя се втурна с всичка сила
да отвори. Но какво разочарование — беше майка й. Това я омъчни още повече. Тя се върна в
стаята си и сълзите, бликнали от сърцето й, натежаха на клепките й. Машинално затвори
вратата и като захлупи главата си върху масата заплака. Раменете й се тресяха. Беше й
безкрайно мъчно.
Плачейки така, тя никак не усети, как вратата се бяха леко отворили и над главата й се
бе надвеси този, когото тъй много очакваше. И когато лека нежна целувка се сложи на
разпиляните й коси, тя трепна, скочи уплашена и вик на изненада се изтръгна от гърдите й. И
всичката болка и мъка се превърнаха в безгранична радост.
Тогава той й подари този пръстен, завит с малко розово листче, на което бе написал:
„На моята любима, кротка и тиха Марта — в спомен от моето боледуване и оздравяване —
Павел".
Тогава той сложи пръстена на ръката й, а тя се закле в душата си никога да го не снема
от пръстта си. И после, колко се смяха двамата с Марта, когато майка й се чудеше, откъде и
кога е влязъл той, че не го бе видяла.
— Аз мога да ставам невидим, когато искам — шегуваше се Павел. А истината бе тази,
че майката бе забравила да заключи вратата. Влязла в кухнята да приготвя вечеря, никак не бе
усетила, как той тихичко преминал коридора и влязъл в Мартината стая.
На другия ден Марта сложи бяла превръзка върху пръста си и отиде на училище. Не
им позволяваха да носят никакви украшения, затова тя трябваше да го прикрие.
Така се бе минало повече от месец, когато учителката им по литература, може би
научила някак си тайната за пръстена, или просто така й бе направило впечатление
незаздравяващия пръст на Марта, я накара да отвие грижливо сложената бяла превръзка от
пръста си. Марта в първия миг много се смути. Но после каза, че по никакъв начин не може да
отвие пръста си. Учителката настоя, Марта упорито отказваше, И вероятността, че учителката
знаеше какво стои под бялата превръзка ставаше по-голяма, защото тя изведнъж каза, че ще
внесе в съвета тази работа, ако Марта дойде на другия ден с превързан пръст.
Естествено, Марта на другия ден пак дойде с превръзка на ръката си. Да я махне, то
значеше да махне пръстена, а да махне пръстена не можеше по никой начин. Тя в онзи миг,
когато Павел го слагаше на пръста й, го свърза с него — и този пръстен значеше връзката на
нея с Павел, а махването му — раздяла, от която тя се плашеше повече от смъртта.
Този ден мина благополучно, но на другия, когато пак имаха литература, учителката
каза, че подобни работи не могат да се търпят в гимназията и че училището не търпи
годеници.
Целият клас беше смутен от това открито и остро държание на учителката им. В
душите си те поддържаха Марта, защото всяка една от тях носеше в сърцето си образа на
едного и по пръстите им макар и невидимо, стояха златните пръстени на обвързването.
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В третия час, когато имаха история, Марта бе повикана от училищния слуга горе, в
дирекцията. Докато се качваше по стълбите, сърцето и трепереше, но прекрачвайки прага на
дирекцията, тя реши, че по-скоро ще умре, отколкото да свали пръстена.
Когато влезе вътре, посрещна я старият им директор, чиито посребрени коси му
придаваха благородство и особена красота. Марта очакваше, че той ще й се скара и със
строгост ще иска да я застави да свали пръстена. Но той тъй тихо й заговори, тъй бащински се
отнесе с нея, че всичката й воля и упоритост, с която се бе въоръжила, когато влизаше, се
стопиха и тя изведнъж се разплака. Той помилва хубавата й коса, като я успокояваше тихо и с
благи думи я съветваше да не става дете, да разбере, че има време, когато ще носи пръстени.
Още малко, тя ще свърши гимназия и тогава съвсем свободно ще ги носи.
Тогава Марта с плувнали в сълзи очи му каза;
— Ах, господин директоре, не сте ли били никога млад, не сте ли никога обичали? Ето,
сложете ръката си на сърцето ми и вижте, колко много обичам този човек и как страшно се
боя, че ако сваля пръстена, ще го загубя, ще се разделя с него... — И казвайки тези думи,
Марта отново се разплака силно.
Директорът хвана ръката й и като я помилва с бащинска нежност й каза:
— Марта, колко много те разбирам, малко момиче, само един Бог знае. Дали съм
обичал някога? Обичал съм, Марта и странно е, че ти най-много ми напомняш за нея... твоите
коси... Но разбери дете, че тук е училище, гимназия, и не могат да се правят своеволия. Дори
аз да се съгласях, учителският съвет ще се противопостави. Ти ме разбираш. Всички ме
познават като крайно строг и изпълнителен към реда и дисциплината. Една дума в твоя полза
би внесла смут в душите на всички учители. После, примерът... Разрешението за едного да
носи пръстен, ще бъде разрешение за всички. Защото ние, учителите, нямаме право да бъдем
пристрастни. А ти не ставай фаталистка. Това е детинщина. Нима този пръстен от един месец
те свързва с него, с този, когото обичаш? Та нима ти откакто носиш този пръстен го обикна?
Това са внушения, от които човек трябва да се освободи.
Ето, аз още нося пръстена, който ми даде някога тази, която носеше коси, хубави като
твоите, но нея я няма. Тя така рано си отиде от земята... въпреки, че аз носех постоянно
пръстена.
Марта повдигна главата си и погледна директора. Странно, пред нея стоеше не онзи,
строгият, навъсеният и суров директор, а друг съвсем непознат за нея човек. Пълните й още
със сълзи очи го гледаха и в душата й стана така жал за този човек, който така случайно
разкри душата си пред нея, малката. После неволно сведе поглед и видя на малкия му пръст,
на лявата ръка малък нежен пръстен с красив диамант.
Директорът беше женен. Имаше трима сина — двама в университета и един в
последния клас на гимназията, но никой дотогава не знаеше тайната на този малък деликатен
пръстен. И ето сега той съвсем неволно, я разкри на това младо плачещо момиче, носещо
коси, каквито е носила и тази, която той бе обичал.
Тогава Марта мълчаливо развърза бялата превръзка и нежният с красива изработка
пръстен грейна на деликатната й ръка.
— Ще го снема заради Вас, господин директоре, но ако — и тя не се доизказа. Сълзи
отново бликнаха в очите й и я задавиха.
— Това е суеверие, дете мое — й каза тихо директорът. — Но щом толкова искаш, носи
го у дома, а в училище недей.
— Но аз бях си казала никога да не го свалям.
— И беше забравила, че си ученичка?
— Не, но въпреки това...
— Хайде, успокой се, мое дете, ще видиш, че всичко това е празно суеверие. И после,
тук е училище... както учителите, така и учениците трябва да спазват установения ред.

25

На вратата леко се почука и след кратко „да" на директора се показа на прага
учителката по литература. Директорът, отново добил строгия си и суров вид й каза: —
Извинете, госпожо, сега съм зает, както виждате.
Гласът беше леден, от който потръпна и самата Марта, но когато вратата се затвори,
директорът пак прекара ръката си по косите на Марта и каза тихо:
— Не тъгувай сега, дете, не трови дните си с празни неща. Има време, когато, наистина
ще има неща, които ще заслужават да се измъчваш. После той подаде стол на Марта и я
накара да седне, докато се успокои, а сам отиде при масата, разтвори една книга и започна да
пише.
След няколко минути Марта стана и поиска да си излезе. Директорът отмахна очилата
си, които бе сложил, за да пише и каза меко:
— Марта, ако не се чувстваш разположена, можеш да си отидеш у дома. Вярвам, че
утре съвсем спокойно ще можеш да дойдеш пак на училище.
Марта го погледна и благодари. И той видя в този поглед всичката онази благодарност
за съчувствието, което бе оказал на това младо същество, което бързаше да се измъчва и страда
за съвсем празни неща.
А Марта, слизайки по стълбите, отнесе със себе си онзи образ за директора, който от
тридесет години никой не беше виждал.
На другия ден, Марта наистина отиде на училище съвсем спокойна. Павел я бе
нарекъл „глупаво момиче" и бе разсеял тревогата от хубавото й чело. Нима може да си
помисли тя, макар и за миг, че той може да я остави някога? О, не, нека бъде сигурна, че това
никога няма да бъде. И що за детинщини да свързва тяхната дружба с този пръстен?
Наистина, той не е знаел, че Марта била толкова суеверна и сантиментална.
Той се смееше на сълзите, които бликаха от очите й, но заедно с това му бе станала помила и по-скъпа. И той удвояваше своето внимание и нежност към нея.
Наистина, той й бе казал, че не обичал само Марта в живота си. Че не е тя първото
момиче, към което той храни нежни чувства. Но настояваше и я уверяваше, че обичта му към
нея била много по-висша и чиста, отколкото е била към другите момичета. Той обичал Марта
с душата си, а не със сърцето си и с плътта си.
Той й казваше, че никога не бил срещал толкова чисто момиче като нея, което може да
обича с такава преданост и вярност. Че нейната готовност да жертва всичко, дори и живота си
за него, го трогват и той никога няма да забрави колко нейното присъствие прави и него почист и добър.
Не веднъж й бе казвал, че тя за него е чист кристален извор, от който душата му пие с
наслада. Че, изобщо, обичта му е така особена и го прави него самият тъй различен, от това
което е бил преди да я срещне.
Марта слушаше всичко това и душата й се радваше. Миналото му не можеше да
хвърли сянка в сърцето й, защото настоящето бе така хубаво...
През коледните празници Павел каза официално на Мартините родители за
сериозните си намерения — да свърже живота си с този на Марта.
— Още е ученичка, — казаха те — рано е да се говори за такива работи.
— Но, — каза той, — аз искам да имам вашето съгласие, за да бъда спокоен.
— Но нима сега не си спокоен? — запита го бащата.
— Докато съм тук — да, но след празниците мисля да отида в столицата, за да мога да
си уредя някои работи и напролет да се преместя там на работа.
— О, има много време до тогава — каза майката. — По-добре да не се обвързвате един
с друг. Марта е още малка.
— Рано е да се говори, — повтори бащата. — До тогава има още много време. Човек е
жив, знае ли какво може да му се случи?
— Разбира се, че е така, но аз бих искал да зная, че вие сте съгласни с моето
предложение и че няма да дадете съгласието си на никого другиго.
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Бащата леко се усмихна. Майката замълча.
В това време дойдоха Мария и мъжът й. Като разбраха каква е работата, казаха, че
Павел постъпва много добре. Нека бъдат на чисто. Да се знае, че са сгодени, а след
свършването на учебната година ще се венчаят.
Марта, която бе чула всичко, прилепила се до вратата от съседната стая, тръпнеше
цяла. Слугинята след малко дойде при нея и каза, че родителите й я викат.
Когато Марта отвори врата и влезе, Павел стана, хвана я за ръката и я заведе при
родителите й, като ги помоли да ги благословят. Марта беше съвсем бледа и ръката й леко
трепереше в неговата.
— Много бързате според мен — каза пак бащата — но като толкова много настоявате,
нека да бъде по вашата воля.
Тогава Павел извади златна халка и я сложи на пръста на Марта, като й каза, че сега я
слага временно — нека тя не го свързва с нищо — както миналия пръстен, а когато се венчаят,
тогава ще остане пръстена завинаги на ръката й. После той се наведе и целуна ръка на
родителите й. Мария и мъжът й ги поздравиха. Майката стана. Щом той дава пръстен, трябва
и те да му дадат нещо. Размислиха за пръстен, но нямаха такъв, какъвто трябваше за случая.
Тогава Марта изведнъж се сети за нещо и изтича в стаята си. От там донесе едно малко, нежно
пръстенче, което майка й веднъж беше донесла от чужбина, когато бе ходила с татко й на
изложение. Пръстенчето бе много деликатно, с хубава изработка и розово камъче. Марта му
го сложи на малкия пръст на лявата ръка. Майката в това време донесе бяла нова риза и я
поднесоха на Павел.
След това седнаха да вечерят. Годежът бе така набързо станал и импровизиран, но
настроението от само себе си дойде и всички бяха весели и разположени... Най-после нямаше
нищо лошо в това. Всичко щеше да се пази в тайна. Нямаше външни хора и нямаше да се
разнесе на никъде. А когато Марта завърши училището, тогава вече и всички да знаят,
нямаше никакво значение. Освен това Павел щеше да отпътува и нямаше да има никакво
съмнение у никого. Само те щяха да си знаят...
След две седмици наистина Павел отпътува за столицата. За Марта сякаш изведнъж
целият град стана празен и пуст... Имаше толкова много хора, но за нея нямаше никой... Тя
вървеше из улиците и те й се виждаха страшно пусти. Отиваше у сестра си и къщата й се
виждаше съвсем празна. Първите дни й се виждаха ужасно дълги. Най-после тя получи писмо
от Павел и от тогава писмата започнаха да стават това, което беше той, когато идваше при нея.
Те внасяха оживление й радост в душата й и тя бързаше от училище, за да види не я ли очаква
писмо. Когато виждаше белия плик и на него красивия любим почерк, тя цяла засияваше от
радост и с треперещи от вълнение пръсти разтваряше писмото. Очите й искаха да го обгърнат
отведнъж и да прочетат, какво е писал любимият човек.
А Павел й пишеше такива хубави и нежни писма. Дори той изглеждаше в тях поласкав, по-любещ, отколкото когато е бил при нея. Тя препрочиташе тези хубави писма по
няколко пъти и искаше да останат завинаги в душата й.
Когато след два месеца дойде да си прибере останалия багаж, за Марта това бе радост
свръх силите й. Тя не знаеше къде да сложи Павел, какво да му даде и с какво да го нагости.
Всичко, което даваше й се виждаше малко и нищожно... О, да би могла да му поднесе самата
си душа и сърце в дар, навярно пак би й се видяло...
Седмицата, която Павел прекара у тях като гост й се видя като миг. Като че ли едва бе
го видяла и пак трябваше да си отиде. Това я изпълваше със страшна мъка и тревога. Само
мисълта, че още малко остава, когато завинаги ще бъдат заедно я караше да бъде разумна и
търпелива.
Но уви!... това малко никога не дойде... Това малко стана безкрайно много и завинаги
далечно...
През великденската ваканция Павел писа нежно писмо на Марта, с което й казваше, че
брат му е болен и заради това той не може да отиде при нея. Наистина брат му беше доста
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болен — Марта бе научила това и от други хора, затова не можеше да му се сърди, че не е
отишъл. Но затова пък оставаше още само един месец, когато ще се съберат заедно... и няма да
има кой да ги разделя. Марта броеше дните, зачертавайки ги всеки ден с радост от календара.
С писма бе уговорено всичко. В къщи Мария и майка й бяха приготвили всичко за Марта и
очакваха само идването на Павел с края на учебната година.
Какво велико освобождение бе за Марта, когато се изминаха и последните учебни дни.
Тя като птичка, излязла от кафез, запя волно и свободно.
Един ден в голяма кутия, бе получена венчалната бяла рокля, було и венец за Марта —
изпратени от Павел. Марта ликуваше и не знаеше от радост на кое небе се намира...
Чувстваше се най-щастливото същество на земята...
Бяха се изминали около двадесет дни след учебната година, а Павел все не идваше.
Марта започваше да се безпокои, но намираше хиляди извинителни причини и оправдаваше
както неговите напоследък набързо написани писма, така и неговото неидване. Но един ден...
един ден Марта с треперещи ръце разтвори едно доста голямо писмо, написано с малко
неравен и нервен почерк — от Павел. И като четеше писмото, тя изведнъж извика силно и
проницателно. И докато някой се сети, тя падна на земята в безсъзнание.
Когато дойде в съзнание, което тя не помнеше и което след това бе научила, че било
след два дни пълно безсъзнание тя само попогледнала с помътнен поглед, изстенала дълбоко
и отново се унесла в много дълбок и болезнен сън, който продължил две седмици. Но лекарят
успокоявал домашните й, че тя е вън от всякаква опасност. После Марта научи от слугинята
всичко в подробности, а също така получи и писмото, което близките й взели от ръцете,
когато паднала в безсъзнание и го скрили някъде. Тя скри това писмо веднага и когато биваше
сама със слугинята, защото съвсем сама никога не я оставяха, тя го прочиташе отново, макар
това да й струваше нови сълзи, нови страдания и терзания.
Павел в писмото си молеше Марта да му прости за всичката скръб, която ще й
причини, но той предпочитал да бъде жесток, отколкото фалшив цял живот. Той правел
всички усилия над себе си, искал да си наложи с воля да устои на думата си и да се свърже с
нея, но не могъл. Той я обичал и никога нямало да престане да я обича, но бил разбрал, че
неговата обич е твърде малка, за да може да го свърже с нея. Това той разбрал, когато срещнал
едно момиче, което той обикнал отведнъж, без да иска и въпреки волята си. И обичта му към
онова момиче му разкрила колко бледа и малка е обичта му към Марта. Той и по-рано
виждал, че обичал Марта не като човек, а като душа и като такава той ще я обича и почита
през целия си живот.
Нека тя не го съди за постъпката му, защото той до последния миг се колебаел. Тръгвал
е няколко пъти за гарата и се е връщал от самото стъпало на влака. Той виждал, че е грехота да
се лъже едно такова чисто и добро момиче като Марта и че по-добре било да й каже направо
истината, отколкото да се свърже с нея и с това да осъди себе си на доживотен фалш, а нея на
един мизерен живот, какъвто тя не заслужава.
Нейното пръстенче той щял да пази като скъп подарък от нежна малка сестричка и
винаги ще го носи до сърцето си в джоба на дрехата си. Това щяло да му напомня за онова
малко кротко момиче, което е бдяло ден и нощ над главата му, когато той бил така тежко
болен. О, той никога няма да забрави нежните грижи на малката си тиха, предана приятелка
и винаги в душата си щял да носи най-красив спомен за нея.
Марта прибираше писмото и плачеше. Откакто бе дошла в съзнание тя плачеше
постоянно и безутешно. Не искаше да се храни и казваше открито, че ще посегне на живота
си. За какво й беше повече този живот? Не, тя не искаше да живее и търсеше случай да тури
край на всичко. Близките й, виждайки това, изпадаха в ужас и не знаеха какво да правят и как
да й помогнат.
Ужасното й душевно състояние се отразяваше и върху тялото й. Тя отслабна и стана
бледа като восък. Постоянно боледуваше и със седмици не можеше да стане от леглото.

28

В такова ужасно състояние за цялата къща минаваше времето бавно и мъчително ден
след ден, месец след месец.
Един ден при Марта дойде директорът им. Тя не искаше никого да види и никого да
приеме, но него тя прие за общо учудване.
Когато той влезе в стаята и я видя, очите му се напълниха със сълзи. Седна до леглото
й, хвана слабите й прозрачни ръце, помилва косите й и каза:
— Бедно дете, бедно дете, ако знаех, че така ще се случи, никога не бих настоявал да
свалиш онзи пръстен. Ето толкова време... и не можах да не дойда да те видя. Марта, ти ме
направи суеверен. Измъчва ме ужасно мисълта за този пръстен. И затова дойдох. Ако знаех, че
така ще стане, даже с риск за голям скандал, не бих те заставил да го снемеш от пръста си... —
Бедно дете, бедно дете — повтаряше той и милваше прозрачно белите ръце на Марта, по
които вече нямаше никакъв пръстен.
— Нека да кажем Марта — подхвана отново той — че когато ти сложиш отново някога
този пръстен, то да бъде знак, че той пак ще се върне при тебе.
— Никога, никога, о, чувате ли, никога! Не, искам вече нито да видя, нито да чуя за
него. Разбирате ли? Никой не искам да ми казва нито една дума за него... — и Марта хълцаше
и плачеше с глас, без да може да се овладее. Нервите й бяха толкова отслабнали, че от наймалкия повод тя почваше да плаче с глас.
Директорът заговори тихо, помъчи се да я успокои и, наистина, донякъде успя. Тя
притихна и той й заговори, Бог знае защо пак за себе си:
— Слушай, малко момиче — каза тихо той. — Той е жив, ти го обичаш и все някога
можеш да го видиш, когато поискаш, а аз... никога! Разбираш ли какво значи никога?
Уверявам те, Марта, че смъртта е по-страшна и от най-страшната измяна. Ето, какво не бих
дал аз за да мога да я видя някога пак. Хиляди пъти бих бил съгласен да е тя жена на другиго,
никак да не ме обича, но да мога, макар и отдалеч, да я видя. А знаеш ли колко страшна,
колко ужасно страшна е думата „никога"? Ето тридесет години оттогава... нима са малко, а все
пак те са като три дни, или даже един — споменът за нея е така жив и болката по нея все
същата. Зная, ще кажеш, че имам жена, деца. Вярно е това, аз и тях обичам. Но, вярвай, Марта,
не като нея и никога като нея, както онази, която никога няма да видя пак на земята. Тя
имаше като твоите коси... колко хубави коси имаше тя! .
Директорът стоя около час или повече и когато си тръгваше, Марта изглеждаше потиха и по-спокойна. На излизане той й каза:
— Разбери, Марта, животът, какъвто и да е той, е по-добър от смъртта!
Марта само поклати глава, за да не му противоречи, но вътре в нея всичко бе
разкъсано, разрушено и тя не виждаше нищо, за което да живее.
През зимата един ден, когато майка й бе излязла, а след нея и слугинята бе използвала
случая и Марта бе останала съвсем сама, тя разтвори всички прозорци на стаята си. Денят
беше ужасно студен и мразовит. Дърво и камък се пукаха от студ, а Марта стоеше съвсем леко
облечена, или почти необлечена всред ужасното течение. И до вечерта се разболя.
Боледуването бе тежко и продължително. Едва можаха да я спасят. И тогава разбра, че с този
си опит за самоубийство причини само тревоги и скърби на и без това измъчените си
родители. През боледуването си тя ги виждаше и двамата да плачат над леглото й. Искаше да
ги утеши, но високата температура вземаше думите от устата й и само ги гледаше
умолително. Те вземаха този поглед за молба да й помогнат и техните сърца се раздираха от
мъка, защото искаха, а не можеха. Марта чуваше думите им, жалбите им, а не можеше да им
проговори.
Едва най-после на пролет тя можа да се повдигне и закрепне. После я изпратиха с
майка й на почивка в едно летовище. Сестра й Мария не отиде при тях, защото си имаше
момченце, което се бе родило през есента, а Марта не можеше никак да го понася.
Когато наесен Марта се завърна, тя пожела да се махне от този град, където всичко й
напомняше за онзи, който я бе оставил. Тя не искаше също никой да й спомене или каже
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нещо за него. Но въпреки това, когато приготвяше нещата си за път, тя събра всичко, което
имаше от него, в ученическото си сандъче, в което през ваканциите слагаше учебниците и
тетрадките, за да го вземе със себе си. Баща й чрез един свой приятел, бе сполучил да я
назначи в общината на един далечен по-голям град.
На тръгване, майка й със сълзи на очи я помоли да обещае, че няма да посегне на
живота си, поне докато нейните измъчени родители са живи. Марта я слушаше, гледаше
сълзите й, но сякаш всичко в нея се бе превърнало на камък и тя не можа да почувства
никаква болка и жал към тази плачеща жена. Обеща да изпълни това, което искаха от нея,
само за да прекратят тези молби и сълзи, които внасяха някаква досада в душата й.
В новия, непознат за нея град, Марта живееше съвсем сама. Тя не искаше да се
сближава с никого и сякаш беше станала съвсем друга — непозната и за самата нея. Хранеше
се, движеше се, но повече приличаше на машина, отколкото на жив човек. Някои хора,
виждайки я толкова млада и при това толкова хубава, поискаха да се приближат към нея, но
скоро сами се отдалечаваха, защото от нея лъхаше леден хлад. Те не можеха да си обяснят на
какво се дължи това, но повече не търсеха нейната дружба. А и тя се радваше, че са я
освободили от досадното за нея чуждо присъствие.
Годините минаваха, но тя като че ли се вкаменяваше все повече и повече. Хората
свикнаха да я гледат да живее и се движи винаги сама. Тя нямаше нито една приятелка, нито
един близък човек. Това бе странно и чудно за другите, но те се примириха с мисълта, че
светът е пълен с най-различни хора и я оставиха да живее както намира за добре.
Някои по незнайни пътища бяха научили, че е преживяла някаква голяма катастрофа
в живота си, но тя беше хладна, недостъпна и никой никога не се осмели да я попита за нещо.
И тя носеше тайната в душата си, тайна, която с години наред излъчваше отрова и тровеше
постоянно душата й.
А все пак, Марта не беше съвсем сама, имаше си другарка и то вярна и постоянна
спътница в живота си — смъртта. Тя всякога и при всички случаи й говореше и обещаваше да
я отведе там, оттатък, от другата страна на живота, където няма страдания, където има мир и е
тихо, много тихо... И смъртта я люлееше ден и нощ в черните си прегръдки, обещавайки й да
й даде спокойствие и мир, които животът не можеше да й даде. И Марта би я послушала, би
отишла след нея, но даденото обещание на родителите й я спираше.
Така минаваха годините една след друга. Марта никога не се завърна в родния си град
и никога дори не искаше да си спомни за него. Родителите й идваха отвреме-навреме, но не
можеха да стоят дълго. Те чувстваха, че Марта от година на година им ставаше чужда, далечна
и ужасно страдаха от това. Къде беше тяхното дете? Къде беше онази млада и нежна Марта?
Къде беше тихото, отстъпчиво и кротко момиче? Нямаше го вече в сегашната Марта.
Сегашната Марта бе мълчалива, затворена, строга и неотстъпчива. Нейното сърце или бе
вкаменено, или никак го нямаше. Марта чувстваше всички мисли и страдания на родителите
си, но тя сякаш беше далече, някъде много далече и ги гледаше през стъклени стени. Като че
ли всичко това не можеше да достигне до сърцето й, да докосне струните му, да даде отзвук.
Тя знаеше, че майка й като се върне при Мария, ще й разказва всичко за Марта и двете ще
плачат, много ще плачат, но тя не може да им помогне с нищо.
След време родителите й набързо един след друг се поминаха. Може би от
заболяванията, които лекарят им бе определил, а може би и от мъка по любимата им Марта.
Всички мислеха, че Марта ще дойде да ги види за последен път, но тя не дойде. И
знаеше Марта, че оттогава Мария живее в постоянна тревога за нея — да не би да чуе вестта,
че е посегнала на живота си, но всичко това й бе безразлично, далечно. Животът за нея бе
едно ужасно бреме, с което искаше, когато и да е да се справи, да го премахне.
Вратата шумно се отвори, Марта, която стоеше пред сандъчето, в което бе търсела
книгите, трепна. Лицето й бе съвсем бледо и цялата тя приличаше на изваяна от мрамор
статуя — всичко в нея се бе превърнало на камък при нахлулите в нея спомени от миналото.
Илиян се затича към нея, но остана за миг неподвижен с широко отворени от учудване очи.
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Леля му Марта му се видя така променена, непозната. И с тих, необичаен за него глас каза:
„Лелко Марта, има писмо".
И странно видът на това дете отново оказа чудното си въздействие върху Марта. Сякаш
обилно пролетно слънце я огря, ледът с който я бяха сковали спомените от миналото се
разтопи и тя изведнъж оживя. Усмихна се приветливо и като притегли Илиян към себе си,
погали зачервената му от игра бузичка и каза тихичко:
— Ян, Ян, колко си ми безкрайно мил и скъп. Сложи ли мартеницата си под камък?
— Да, сложих я, още като ми я отвърза.
— А какво би искал ластовицата да ти сложи под камъка?
Ян един миг гледаше с хубавите си очи Марта и в тях ясно се четеше колебанието в
избора на предмета. Той си бе намислил няколко неща, или по-право очакваше да му донесе
няколко, но не знаеше, кое да предпочете. После изведнъж каза:
— Цигулка!... ами, как ще я тури под камъка, може да се счупи!
Марта се усмихна с усмивка, в която имаше безгранична нежност към това дете и му
каза:
— Може пък тя да я сложи до камъка. Ластовичката е много умна. Значи цигулка би
искал.
— Да. На Данчето нали дядо Коледа й донесе цигулка и вече се научи да свири.
Марта държеше в ръка писмото, което й бе подал Ян. Като видя, че е от сестра й, остави
го на масата, хвана Ян за ръка и излезе с него на двора.
— Покажи ми, Ян, къде си сложил мартеницата, за да внимавам и аз. Защото тя може да
сложи подаръка под камъка или до камъка, когато те няма, аз като съм тук, случайно може да
го видя и да ти кажа.
Ян се втурна напред, като повлече и нея след себе си към празното място, където децата
се събираха да играят. Там той й показа един доста голям камък. Марта го огледа от всички
страни и каза, че ще го запомни. От прозореца ще гледа, когато си е в къщи, кога лястовицата
ще дойде и ще донесе подаръка. И щом види, че го слага, ще повика Ян да си го вземе сам.
Ян скачаше от радост, а в това време дойдоха другарите му, с които бе играл на
улицата, преди раздавачът да му даде писмото. Щом разбраха за какво се говори, веднага
заразказваха кой къде е сложил своята мартеница.
Изглежда, че в това градче обичаят да поставят децата мартениците си под камък щом
видят ластовица, беше много разпространен. И обикновено, ден през ден някое от децата
намираше подарък под или покрай камъка, където бе сложена мартеницата — и тогава
радостта биваше неописуема. Децата, свикнали с Марта, свободно й разправяха, кога какви
подаръци са им били донесени от ластовиците, а Марта се любуваше на радостта, която
бликаше заедно с думите от устицата им и на блясъка, който се излъчваше от очичките им.
Колко мили и сладки бяха всички те.
Тя знаеше, че мечтата от няколко месеца на Ян беше цигулка. Той изоставяше всички
игри и отиваше при Данчето, една от внучките на хазайката и там с часове гледаше, как
малкото момиченце се мъчеше да свири. Тя беше във второ отделение и нейното скрибуцане
му се струваше едва ли не неземна музика и той я гледаше и слушаше прехласнат. Като се
връщаше в къщи, той непрестанно говореше за Данчето и цигулката й. Най-после, виждайки
желанието на Ян, Марта реши да му купи цигулка. Тогава тя се срещна с учителя на Данчето
и говори с него. Той беше един от учителите в прогимназията и каза, че може да се направи
опит. Ян изглежда способно и даровито дете — нека се опита. Ако му се отдава цигулката —
ще продължи, ако ли пък не — ще я остави.
Марта бе помолила учителя да има грижа с купуването на цигулката, тъй като тя
никак не разбираше и не знаеше как да избере добра цигулка. Той, за голяма радост на
Марта, взе всичко много присърце и писа в столицата до един свой приятел цигулар да купи
възможно най-добра детска цигулка и я изпрати по пощата или по човек, на когото ще дадат
бележка — ако се случи такъв да отива от градчето в столицата и да се връща.
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Всичко беше наредено и Марта очакваше всеки ден цигулката с нетърпение.
Марта остави Ян да си играе с другарчетата и се качи горе, като си спомни, че още не
бе намерила всичките търсени от нея книги. В коридора тя се спря и погали хубавия розов
зюмбюл, който хазайката бе сложила в саксия на масичката до прозореца. И тъй като го
погали, остана като вкаменена. Пръстенът, който някога Павел й бе подарил, блестеше на
пръста й и заедно с това като живи изпъкнаха в съзнанието й думите, които й бе казал някога
директорът им — че когато отново сложи този пръстен, да бъде знак, че Павел ще се върне пак
при нея.
— О, не, не, никога — каза тя и посегна да извади пръстена, но не можа.
Това няма значение — махна тя с ръка и влезе в стаята си. Там тя взе писмото от сестра
си и го отвори. Сестра й пишеше:
„Мила Марта, получих писмото и снимката ти с малкото момченце. Нямаш представа,
колко се радвах. Плаках и се радвах като те гледах на тази снимка. Ти си тъй хубава, бих
казала прекрасна. Ни помен от онази Марта, която видях преди две години. Децата скачат
край мене и искат да видят хубавата си леля Марта, както те наричат. Когато си дойде
Димитър от училище, аз още от вратата го пресрещнах и му показах снимката. Той също се
радва на промяната в тебе и те поздравява.
Марта, аз обичам вече с цялото си сърце това дете, което сега изпълва живота ти с
такава хубава радост, както ти сама ми пишеш. Нека бог да го благослови, а на теб да изпълни
живота с щастие и много, много радост, които ти заслужаваш.
Трябва да ти призная, че откакто получих твоите първи писма, аз се успокоих и душата
ми си отдъхна. Вече толкова години заедно с тебе страдахме и тъгувахме всички, И колко
години наред съм живяла в постоянни тревоги и безпокойства за теб. Но, слава Богу, че
всичко мина и ти сега си така добре. Човек не знае, откъде и чрез кого Бог ще му изпрати
доброто.
Ние също наскоро ще се фотографираме и ще ти изпратим снимка, за да видиш
децата, колко много вече са пораснали. Богдан е във второ отделение и е пръв ученик. Вили
ходи в забавачницата, а малката Росица по цял ден си играе с куклата, която ти й изпрати и
все с песни я приспива.
Марта, пиши ми по-често, защото твоите писма сега ми носят радост и спокойствие... и
още нещо много хубаво, което сякаш ме изпълва със светлина. Целувки на теб и на малкия
хубав Илиян.
Мария".
Марта сгъна писмото и се усмихна. Струваше й се, че сестра й напоследък е така мила,
така скъпа, както никога до тогава. Като че ли, наистина, тя я обича от няколко месеца. Че порано тя е знаела, че Мария е нейна сестра, но само е знаела с ума си, а сега и със сърцето си. И
без да иска, тя си спомни толкова хубави неща от тогава, когато са били заедно в бащиния си
дом. И всички тия спомени правят Мария по-скъпа и по-обична. А дечицата й — колко
безкрайно мили са и те. Чудно е, как по-рано с досада е мислила за тях и как са й били
неприятни двете палави момчета, които скачаха по кревата, тичаха из стаята и цапаха с
омацаните си от шоколад пръсти бялата покривка на масата. Тогава тя ги намираше за
невъзпитани и малокултурни. А сега тези малки засмени деца й се виждаха едва ли не
идеални деца.
Кой бе направил тази промяна в нея? Тя знаеше в душата си — пак бе този малък
палавник Илиян, който с чудно хубавите си очи й напомняше толкова много за Павел. Това
дете сякаш я примиряваше с всички и събуждаше в нейното сърце обич към тях. И тази обич
я обновяваше и възраждаше. Всички които я виждаха не можеха да не изкажат възхищението
си от хубавата промяна в нея.
Марта не бе вече хладна и студена. Не минаваше из улиците като вървяща каменна
статуя, а като жив млад човек, в чието сърце преливаше чиста обич. Жените я спираха и
заговаряха, а тя с усмивка отговаряше на всички.
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Видните дами от градчето — жената на градския лекар, жената на съдията и тия на
неколцина адвокати, я канеха по домовете си и тя отиваше. Всички оставаха възхитени от нея
и желаеха нейната дружба.
.
Марта намери търсените книги и ги приготви на масата. След това отиде до прозореца
и се загледа в планината. В душата й имаше тих мир и радост, които тя виждаше отразени в
природата, която я заобикаляше и всичко й се виждаше красиво и хубаво.
Най-после чудото стана — ластовицата донесе цигулката на Ян! Марта първа я бе
видяла и бе казала на едно от момченцата да повикат Илиян. Не се бяха минали и няколко
минути, когато той летеше като на крила и се втурна през вратата на градината, за да излезе
на празното място.
— Къде е? — викаше той отдалеч и очите му пускаха искри.
— Ето, тук е — каза Марта — не съм я пипала. Връщах се от работа и рекох, чакай да
погледна да видя, дали пък няма нещо оставено от ластовицата — и какво да видя — цигулка!
Илиян се бе надвесил и не смееше да я бутне, толкова той бе изпълнен от радост и
възторг. Цялото му сърчице трептеше до изхвръкване. За миг, като по магия, всички
махленски деца се бяха насьбрали и всички викаха и се радваха, сякаш цигулката беше на
всички.
— Има нещо писано — каза едно от децата.
— Да, има, има — пише — „За Илиян" — каза Марта и като я взе каза:
— Ето, вземи я Ян, тя е за тебе.
Илиян я хвана с треперещите си ръце, а черните му очи не се откъсваха от нея.
— Ето тук и кутията е оставена зад камъка — каза Марта като посегна да я вземе. —
Чакай да я отворим и видим, какво ли пък има в нея. Тя я отвори внимателно — и пред очите
на всички надвесени глави се откри голям плик с бонбони.
— О! — извикаха всички едновременно и очите им се отвориха по-широко.
— Слушай Ян — каза Марта — вземи и почерпи другарчетата си с тези бонбони —
ластовицата е мислила за всички.
— Хубава ластовица — каза едно от по-големите момчета — вие сте ги купили и
оставили тук с цигулката.
Марта му направи с ръка знак да мълчи, а Ян, изпълнен от голяма радост за цигулката,
не можа да чуе забележката. Той подаде внимателно на Марта цигулката, от която не можеше
да отдели очи, взе плика с бонбоните и раздаде на всички насъбрали се там деца.
Изминали се бяха три години откакто ластовицата бе донесла цигулката на Илиян.
През тези три години той беше показал необикновен успех в изкуството и беше радост и
гордост на Марта. Тя живееше и работеше само за него. В малкото градче облажаваха Илиян
за щастливата му съдба и хвалеха Марта за грижите, които полагаше за това изоставено дете.
Когато тя сутрин отиваше на работа, мнозина се извръщаха да видят млада, хубава жена, от
която се излъчваше доброта, красота и светлина.
Марта беше любимка не само на децата, но и на техните майки, които винаги
намираха в Марта приятелска подкрепа и блага насърчителна дума, когато биваха тъжни и
нерадостни.
Като че ли всички нейни скърби и страдания от миналото, се бяха превърнали в извор
на знания, мъдрост и обич. Тя можеше на всекиго да каже това, което най-много му беше
необходимо в момента. Много жени й доверяваха скърбите си и тя намираше думи, с които да
ги утеши и насърчи. Много майки й изказваха жалбите си и тя знаеше как да ги развесели. Тя
сама не разбираше и не знаеше, как ставаше това, но то беше факт и тя можеше само да се
радва.
Илиян растеше буен и изобилен с живот. Неговото хвъркато сърце не можеше да
остави тялото му нито за минута мирно и постоянно тичаше из улиците наместо да върви.
Благодарение може би на добрите условия и чистия планински въздух, Ян беше
отраснал бързо и бе по-висок за годините си, и когато излизаше на сцената да свири с
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цигулката си, публиката не можеше да снеме очи от това хубаво здраво дете, чиито дълги
пръсти тичаха по струните. Тогава в мнозина минаваше мисълта — „къде ли е майка му сега?
Къде ли е баща му? Ако можеха от някъде да видят своя хубав син, колко ли биха се
зарадвали? Но кой знае, дали биха го познали?".
Марта също си мислеше понякога за това, ако един ден дойде изневиделица майката и
си поиска детето. Какво ли би направил Ян? Щеше ли той да пожелае да отиде с майка си, или
щеше да остане с нея? Марта прогонваше тази мисъл и чувстваше, че още не може спокойно и
правилно да мисли върху нея. Но въпреки това, в следния миг, тя се замисляше за бащата. Ако
един ден той дойде и каже: „Ян, дете мое, аз съм твоят баща, ела си, сине мой, при мен!"
Тогава какво щеше да прави Марта? Естествено, тя, която познава много добре
свободолюбивия характер на детето, никога не би му казала нищо, нито една думичка дори в
полза на нея. Никога не би го погледнала умолително да остане при нея. Тя знаеше много
добре, че Ян някога остана при нея защото тя никога не му каза това и никога не му забрани
да отива при старите си любими познати. Той остана на свобода при нея, щеше ли пак да я
предпочете пред своите родители?
Марта знаеше донякъде нещо за майката и си бе съставила, що годе мнение за нея, но
за бащата тя нищо не знаеше, тъй като и в градчето никой не го познаваше и не знаеха нищо
за него. Ян беше записан в училището на майчиното си име, тъй като нямаше кръщелно
свидетелство. Напразно бяха търсили какъвто и да било документ след смъртта на старата —
никой не знаеше и не можеше да каже. Изгорила ли ги беше старата, изпратила ли ги беше
някъде преди смъртта си — никой нищо не можеше да каже. Претърсиха цялата малка
полуразрушена къща от тавана до мазата, но нищо не можаха да намерят. И така всичко
остана в тайна. Старата не получаваше никакви писма, за да се види от печатите им, откъде и
с кого имаше връзки. Някои по-любопитни, които имаха редкия случай да отидат в
столицата, се мъчеха да научат нещо за детето, но това беше през първите години, а и което
бяха научили не беше задоволително. То беше, че младите — бащата и майката на Илиян
били отпътували за странство. Там момичето отишло да следва, а нейният годеник да я
придружава. Разбира се, тя плащала за всичко, защото тогава била много богата. После, там в
странство се били венчали. Но какво е станало по-нататък, следите се губеха, пък и хората от
малкото градче бяха престанали да се интересуват. Имаше много по-нови и пресни събития в
живота им, за които те се интересуваха и изпълваха времето си.
Марта не веднъж се замисляше за чудната съдба на този малък Илиян и често си
мислеше, че самата съдба е направила всичко само така заради нея, за да може да оживее и да
се изпълни животът й с радост и смисъл.
През пролетта, когато Ян беше в четвърто отделение, Марта прочете в утринните
вестници обява за някакво ново, опитно училище, което се откривало в страната. За него се
поканват ученици, които проявяват каквито и да са дарби. Или пък такива, които са готови да
изпълняват реда и наредбите на опитното училище.
В това училище се предпочитали деца сираци, бедни, но трудолюбиви. В обявата
изрично се казваше, че в училището приемат всякакви ученици — само не лениви.
Подробности и сведения за училището не се даваха, освен адрес, където се намираше
„Първото опитно училище", към което можеха да се обърнат интересуващите се.
Марта се замисли и спря така на улицата, както преглеждаше вестниците. Във всички
тях беше поместено все същото съобщение: „Първо опитно училище в страната", в което
учениците ще изучават науката за живота, как да живеят и използват разумно благата, които
природата е дала на всички. Предпочитат се деца и юноши свободни — в смисъл без
родители или такива, които няма да се противопоставят на наредбите и методите на новото
училище, нито пък ще пречат с каквото и да е на своите деца за успешно провеждане на
задачите, дадени им от новото училище за изпълнение извън сградите му, т.е. в самия живот.
Учениците се приемат през цялата година.
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Марта закрачи бавно по улицата и зави към общината. Бе се замислила и леко трепна,
когато някой й каза до сами нея:
— Добро утро, госпожица Марта. И вие ли четете обявата?
— Да. Току що го видях. Много интересно нали?
— Да, аз щом го прочетох и веднага реших да отида.
— Как? И Вие, господин Величков, ще станете ученик?
— Не. Не прочетохте ли второто обявление?
— Кое? Аз не съм видяла.
Ами това под първото. Ето тук — показа й вестника Величков, преподавателят на Ян по
цигулка и същевременно учител в прогимназията.
Марта погледна и наистина видя второ обявление под първото. В него се поканваха
художници, музиканти, певци и майстори от различните отрасли на техниката и
строителство. Както за учениците, така и за преподавателите, за каквито се поканваха хора от
различните отрасли на науката и изкуствата, се казваше, че трябва да бъдат дейни и
работливи, а също така готови да възприемат и реализират методите и принципите на новото
опитно училище.
— Значи, Вие така бързо решихте да ни оставите, г-н Величков — каза му Марта, като
си повдигна главата от вестника. — Трябваше само да прочетете това обявление и да ни
напуснете.
— О, не, аз отдавна исках да напусна това градче, но нямах къде да отида на по-добро
място. А сега всичко така се нареди.
— Значи, тук никак не ви е харесало? А мен, напротив, много ми харесват тези
планини и околности.
— На мен също ми харесват... но... има причини, които ми налагат да бъда далеч от
този град.
— Жалко! — каза Марта съчувствено, като забеляза как сянка премина по лицето на
Величков.
— И аз не веднъж съм мислила — продължи тя — да напусна това градче. Разбира се,
не заради мен, а заради Ян. Исках да го пратя в някое по-добро училище. Но... все не се
решавах да оставя това малко градче, което ми е мило и така много свикнах.
— А ето че сега, двамата ние с Илиян ще отидем в новото училище — каза Величков,
като си вдигна главата и очите му меко кадифени я погледнаха с хубав поглед.
Марта го гледа един миг и си каза на себе си: Колко хубави очи имал този човек и как
никога досега не съм забелязала това — а после изведнъж се сети за предложението на
Величков и каза:
— Още щом прочетох обявлението, помислих си същото, което Вие ми казахте, разбира
се, не за Вас, а само за Ян. Малко е далеч, но все пак по самото обявление личи, че училището
е сериозно и ще дадат на децата нещо, което ще използват в живота.
— „Да се научат, как да живеят и да се ползват съзнателно от благата на природата" —
повтори тя фразата, която бе прочела във вестниците.
— Наистина, това е много хубаво. Защото днешните училища, дават много знания на
децата, но малко могат да ги ползват в живота си. Те са понякога баласт и ненужен товар на
детското съзнание и ум.
— Много правилно казвате, госпожица Марта, много право. Децата излизат от
гимназията и са негодни почти за нищо. Дълго не могат да се справят с изненадите и
суровостта на живота. И като не са годни за нищо друго, те пак търсят място да се наредят на
държавната трапеза като чиновници. И колко днес, свършили университет, стоят без работа?
Какво може да им помогне историята и литературата, която са изучавали в университета?
Всяка година гимназиите и университетите изкарват все нови и нови кандидати за
държавната трапеза, негодни или незнаещи каква работа да захванат и как да се справят с
нуждите на живота. Нека се надяваме, че това ново училище, според това, което се казва в
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обявлението, ще може да бъде полезно, както за самите ученици, така и за държавата ни.
Защото държавата ни винаги страда от синове, които сами по себе си не са дейни и очакват
всичко от нея.
Марта слушаше Величков и го гледаше малко учудена. За първи път го слушаше така
много да говори и й направи добро впечатление. Той бе идвал, наистина, вече цели три
години, но винаги е бил тих и мълчалив през редките случаи, когато е присъствала в
свободните от работа дни на урока по цигулка на Ян. Когато се е случвало да го изпрати до
улицата след часа по цигулка или пък са дочакали Ян да се върне от някъде, за да започнат
работа, той е бил крайно неразговорчив. А сега изведнъж й говореше така отривисто и очите
му я гледаха открито и някак особено.
Когато той престана да говори, Марта си погледна часовника. Имаше пет минути до
осем. Той я съпроводи до общината и като се разделиха каза, че след обяд, когато той отиде на
урока на Ян у тях, пак ще говорят по въпроса за училището!
През всичкото време до обяд Марта беше с раздвоено съзнание. Тя вършеше писмената
си работа и същевременно мисълта й се отклоняваше и тя пак започваше да мисли за Илиян и
новото училище, за което беше прочела във вестниците.
Колко нощи си бе мислила какво да направи и какво да стори за Илиян. Винаги й се
струваше, че съвременната прогимназия и гимназия се посещават от много деца без особен
интерес и обич. Науката и знанията, които придобиваха там по-често остават за тях далечни и
чужди. Нямат пряка връзка с живота им и от там малката полза, която им допринасят. За
Илиян тя винаги мечтаеше да следва в някакво особено, най-добро и хубаво училище. Искаше
той да се издигне, да бъде полезен на себе си и на околните си. И като не можеше да намери
това мечтано особено училище, тя бе решила да го прати в някое чуждо училище, да научи
там поне език, който винаги щеше да му бъде като едно богатство и врата за по-големи и
добри шансове за успех в живота му. Затова тя искаше да се пресели в столицата. Там имаше
толкова училища, па и самата култура е така различна от културата на това малко, затънтено
в планината градче. Но винаги когато си мислеше за това преместване, някакъв особен страх я
спираше. Там бяха роднините на майката на Илиян — можеха да се научат къде е, да дойдат
при нея и да си го изискат. Или пък родителите му се завърнат и си го вземат и тя винаги
изтръпваше при тази мисъл. Сякаш в това градче, заобиколено от планината, беше защитена,
закриляна и в него не можеше да се протегне ръката на роднините или родителите, за да
вземат хубавия и мил Илиян.
А ето сега и това ново училище — сякаш то бе именно онова хубавото, особеното,
мечтаното от нея училище. Сърцето й като че ли почувства, че то ще е най-доброто и
подходящо за него и тя реши да го изпрати там. Наистина, щеше да й бъде много тежко сама,
но тя не иска да бъде егоистка и да държи детето до себе си вечно. Неговото добро бъдеще е за
нея повече от егоистичната радост да го вижда всеки ден край себе си. Мисълта и грижата за
него щяха да изпълнят дните на живота й и неговите успехи, в които тя не се съмняваше, щяха
да бъдат най-хубавата й радост.
След обяд, тъй като беше съботен ден, Марта не беше на работа и очакваше да дойде
Величков за урока на Ян и същевременно да си поговорят за новото училище.
По чуден начин мълвата за това училище се бе разнесла навсякъде и децата говореха и
спореха за него, едва ли не като възрастните. Ян вече знаеше за него и на обяд отрупваше
Марта с безбройните си въпроси. Изказваше си мнението за него и сериозно заключваше кои
от другарите му можели да отидат там и на кои родителите им нямало да ги пуснат. Той също
желаеше да отиде. Бил вече голям и можел да отпътува дори сам, ако нямал никакъв другар.
Марта отвреме-навреме вдигаше ръка и с изблик на нежност и обич погалваше
главицата му, а той я гледаше с черните си очи, изпълнени с блясъка на вдъхновението за това
ново училище и казваше:
— Нали, лелко Марто, ще отида и аз?
— Да, малкия ми, щом толкова много желаеш, ще отидеш.
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От радост Ян не можеше да стои мирно на стола и размахваше весело лъжицата из
въздуха.
— Ще кажа на Танито и на Данчето. Ако искат, нека и те да дойдат. Но те са
момичета... кой знае дали ще ги пуснат — заключваше като възрастен Ян — пък са и
страхливи. А може и в трена да им стане лошо, нали, лелко Марто? — запитваше я той, а
очите му искряха.
— Може пък да ги пуснат, какво като са момичета — казваше меко Марта.
— Но Данчето вечер я е страх да ходи до бакалницата, пък мене не ме е страх. И във
влака не ми става лошо. Нали, лелко Марто, нали?
— Да, но ти пък ще ги пазиш. Нали затова си силен и смел.
— Ще ги пазя, лелко Марто, ще ги пазя. Ако ги пратят някъде надалече и да е тъмно, аз
ще отивам с тях да ги пазя. И тук винаги пазя Танито от голямото куче на Петърчови. Хем то
колко е кротко и добро, но защото е такова голямо и рошаво, Танито все се плаши. А мен
никак не ме е страх, аз му давам хляб и то идва с мене чак до училището.
— Яж, Ян, че супата ти е изстинала, яж малкия ми
Но на Ян никак не му се ядеше. Мисълта за новото училище не му даваше никакъв мир
и той само се въртеше на стола си. През цялата сутрин в училището всички деца говореха за
това чудно училище и всички с жар и увлечение говореха, че ще постъпят веднага в него. На
обяд много от родителите охладиха жара у децата си относно това ново училище като им
казаха, че е много далеч и че и тяхното им училище си е добро. Но тъй като Марта даде
съгласието си на Ян да го пусне, той изхвръкна недохранил се от стаята и отиде да се похвали
на другарите и познатите си. Вечерта доста деца лягайки си в леглото, завидяха на Ян. Ето,
той нямаше майка, нямаше баща и отиваше. Леля му Марта не му беше майка, нито дори
роднина и пак го пускаше, а техните родители не искаха да ги пуснат.
Когато Величков дойде за урока на Илиян по цигулка, Марта беше в градината и го
покани под разцъфналата череша, тъй като Ян го нямаше. Величков поблагодари и седна.
После, като махна шапката си, каза, че всякога разцъфналата череша му напомня за детството
му, когато той е обичал да се катери по тях, а също и да учи уроците си под тях.
Марта го слушаше и неволно се пренесе в родния си град и си спомни за голямата
череша, под която тя също учеше уроците си. А после, веднъж когато имаха гости и Павел бе
дошъл у тях, тя никога няма да забрави как двамата са брали череши за гостите. Колко слънце
имаше тогава, колко радост! И във всеки техен поглед бликаше обич.
— И така, ние тръгваме с Илиян, нали, госпожица Марта? — достигна до Марта гласът
на Величков. Тя трепна и връщайки се от миналото, повдигна глава.
— Да, аз съм съгласна, г-н Величков, да отиде Ян. Винаги съм мечтала за него да
свърши някакво добро училище.
После като погледна хубавите му очи, от които се излъчваше някаква радост, каза:
— И Вие като децата се радвате. Изглеждате много развълнуван от мисълта да отидете
в това училище.
— Да, може би, само че причините са съвсем различни.
— О, сигурно. Те са деца, радват се на всяко ново нещо и на всяко пътуване.
Величков само погледна Марта дълго и продължително. И пак Марта си каза в себе си,
че Величков има много хубави очи, а също така и чело. Тя го гледаше като че ли за първи път.
И наистина виждаше неща, които никога не бе забелязвала. За нея Величков досега е бил
даровит музикант, преподавател на Ян по цигулка, но никога не бе го погледнала да го види
какъв е като човек. А сега изведнъж откриваше, че той имаше хубави черти.
Днес Илиян е забравил часа по цигулка — забеляза Марта след малко. — Много се
забави. Навярно не може да остави разговорите си с другарчетата за новото училище.
— Нима толкова много искате да дойде Илиян навреме?
— Ще забавим Вас, г-н Величков. Вие може би имате и друга работа.
— Не, днес съм си определил този следобед за вас. Никъде другаде не съм ангажиран.
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— Ах, тогава добре. А кога мислите да отпътувате с Ян?
— Веднага след свършване на учебната година.
— Толкова скоро?
— Да, по-добре да не губим времето си тук. А там навярно ще бъде интересно, особено
в началото на годината.
— Но нали в обявата се казва, че постъпванията могат да стават през цялата година,
следователно, надали има значение, каквото и да било начало.
— Все пак, по-добре е да отидем по-рано.
— Добре. Само трябва да приготвя Ян. Ще пиша до управата на това училище за
подробни сведения, какво точно се изисква от децата, за да отиде добре приготвен.
— Аз вече писах — каза Величков — попитах за себе си и за Ян. Исках да ви услужа.
— О, много ви благодаря, г-н Величков. Това, наистина е ценна услуга.
— Никак даже. Това е най-малкото, което правя, макар че бих желал да направя нещо
много повече за вас. .
— Ще има случай — каза Марта усмихната, Величков я погледна бързо и с
проницателен поглед, искащ да види преди да му бе казала с думи, какво би могъл да
направи за нея, а тя все така приятно усмихната каза:
— Когато отидете там, в новото училище, вие ще ми помогнете много, като се грижите
и помагате на Ян. Той е така жив, палав, буен и вашият съвет и бдене над него ще са му така
необходими.
— О, с удоволствие ще направя всичко, каквото мога за него. Ян ми е бил винаги
приятен и мил.
— Той е мил почти на всички със своя весел и буен нрав.
— Да, но освен това... за моите симпатии към него има и други причини.
— Може, — каза почти без да мисли Марта, като гледаше към вратата, откъдето
зачервен и запъхтян се бе показал Ян, който тичаше и въртеше двете си ръце, което според
него представляваше локомотив. Когато приближи на десетина крачки той си спусна ръцете
и тичаше по-полека. После, като стигна до тях, поздрави и двамата.
— Уморихме се да те чакаме, Ян, къде беше? - попита го Марта, като го гледаше с очи,
изпълнени с тиха нежност.
— Ходих при баба Круша. Тя е болна. Трябваше да й купим лекарства от аптеката.
Казах й, че ще отивам в новото училище, пък тя не може да разбере, какво е това ново
училище и започна да плаче.
— Че откога се е разболяла, аз не зная.
— От вчера ли, откога? И аз три дена не бях ходил при нея и като ме видя, взе да плаче
и казва, че съм я забравил и не съм ходил при нея. Пък аз... кога... нали имаме училище... и не
знаех, че е болна. А сега изтичах да й кажа, че ще заминавам за новото училище и видях
доктора да излиза от там... и после ходих за лекарства и за лед.
— Бедната! — каза Марта съчувствено — бедната! И аз ще отида да я видя. В неделя бях
при нея и беше добре. А оттогава не съм имала време пак да отида — нали съм по цял ден на
работа... Пък и не знаех, че била болна. А ти, Ян, много си се изпотил — обърна се Марта към
него и с бялата си кърпичка избърса потното му чело.
Величков я гледаше и ако Марта го бе погледнала в този момент, би видяла очите му
изпълнени с благоговение и нежност, но тя толкова бе заета с мисълта за болната и стара
жена, която бе обикнала, както я обичаше Ян, че дори не чувстваше присъствието му.
— Ян — каза Марта на малкия, като проверяваше с пръсти ризата му около врата — ти
си се изпотил много, иди донеси една кърпичка да ти сложа в гърба — знаеш ги къде са. И
вече не тичай, все така бързо се изпотяваш.
Ян тръгна, а тя се обърна към Величков:
Това дете просто невероятно бързо се изпотява и се боя да не се простуди. Моля ви се,
като отиде там, в училището, имайте грижата за него, бих се измъчила, ако се разболее.
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— Зная — каза Величков и някаква скрита болка се отекна в гласа му — ще бдя над
него.
Ян се бе върнал с кърпа в ръка и Марта, като му я сложи в гърба, каза да отидат горе за
урока.
Величков се бе замислил и леко трепна, когато Марта стана. Той също стана, въздъхна
дълбоко и тръгна след тях.
Старата баба Круша лежеше на леглото си и силно охкаше. Марта почука лекичко на
вратата, но като не чу никакъв отговор, освен охканията, отвори полека вратата и влезе. Като
се доближи до леглото, старата жена разбра, че някой е влязъл в стаята и извърна глава.
- Ох, ти ли си Марто? Добре, че дойде, чедо. Мислех да пращам да те повикат. Но си
рекох, Янчо ще й каже и тя сигурно ще дойде. Тъй си и знаех, че ще дойдеш. Пък и аз исках да
ти кажа.
— Кажи бабо Крушке, кажи — и Марта, като притегли един стол, седна до леглото.
— Ох, ще умра, Марто, ще умра.
— Ами, това не може да бъде! Аз не мога да повярвам в такива работи. Ще ти мине!
— Ох, кой знае. Аз откакто се помня като дете, един път в живота си съм лежала... и то
беше, че бях паднала от една черница и ми беше станало шемет на главата. Пък иначе...
никога не съм била болна. Ето на, 60 годишна съм станала, глава не ме е заболяла, от сърце не
съм се оплакала. И сега, изведнъж, като с нож ме пресече. Какво е това, аз не мога да го
разбера... Ще си умра, Марто, ще си умра.
— Няма ти нищо, бабо Крушке, нищо. Ти се плашиш, защото не си боледувала друг
път. Колко много боледуват хората и пак се привдигат.
— Ох, то е тъй, ама моето е друго. Чувам аз доктора, какво дума на унуката ми. Каже,
че било по-опасно за мене, че не съм боледувала и че изведнъж, като прерязан сноп съм била
паднала и било опасно. Тъй дума, чух го. Стара съм, пък чувам. Хем не бяха тука, а отвън в
коридорчето. Но вратата беше отворена малко и чух. Ще си отида, Марто, ще си отида. До тук
ми бил животеца. Пак си е добре тук, на земята. На, светло, гледаш слънцето, небето, звездите,
всичко от хубаво по-хубаво, а там, какво е на онзи свят, не знаем.
— Ти не се тревожи, бабо Крушке, аз ще поговоря с лекаря, ще видим, може и за теб да
не е говорил, пък и криво може да си подочула.
— Ох, тя и Тонка, унуката ми, се врича, не бил тъй казал докторът. Ама аз чух, мари
синко, не съм оглушала още я!
— Аз, бабо Крушке, ще повикам друг доктор, от болницата, този може толкова да не
отбира. Човек е, и той може да се излъже. Казах на Ян, като свърши урока по цигулка, да
дойде тук. Ще го пратим да повика доктора от болницата. Той сигурно по-добре ще знае.
— О, то се свърши вече с мене, ами спомена за Янча, исках да ти кажа нещо. Че ако бях
умряла, тъй щеше всичко да си умре с мене. Баба му, Бог светлина да й дава, беше поръчала
на никого да не казвам. И един ден майка му ако дойде да си го вземе, на нея всичко да
предам или пък на Янчо, когато стане пълнолетен. Пък майка му не дойде и никой не го
потърси. А ето на, аз може довечера да умра или утре, а Янчо е дете още, какво мога на него да
кажа и да дам. Затуй от вчера, като чух тъй да дума докторът, размислих се. Казвам си: ще
повикам Марта и на нея всичко ще кажа, всичко на нея ще дам.
Марта почувства, че тръпки почнаха да лазят по гърба й. Тя, без да знае защо, разбра,
че това, което щеше да чуе ей сега, ще се отнася до Ян и неговите родители. И някакво
особено вълнение я обхвана, примесено с безпокойствие и трепет. Тя сама се чудеше, защо
става с нея това. Нима не знаеше, че Ян има родители? Нима не знаеше, че когато и да е, ако
са живи, те ще потърсят детето си? Защо така много се вълнува сега, когато старата жена й
спомена, че има нещо да й казва и предава за Ян? И тя стоеше така вперила неподвижен
поглед в старата, която макар да охкаше, имаше достатъчно сили да говори.
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— Чувай, Марто, я влез, чедо, и виж някой да няма дошъл в другата стая или в
коридорчето, че не искам никой друг да знае освен тебе.
Марта стана, огледа се навсякъде и се върна като каза, че никой няма.
— Ох, тя Тонка щеше да дойде пак да спи тук, но дано се позабави сега. Та слушай,
какво ще ти кажа. Бабата на Янчо, Бог светлина да й дава, тя само на мен се доверяваше.
Колко пъти е плакала пред мен. Колко пъти ми е разказвала теглилата си. „Олеква ми, —
казваше жената — като ти кажа Крушке това, което ми тежи на душата". И аз й думах: кажи си
Марийке, кажи си, от мене дума няма да излезе, нека ти поолекне. То хората затуй ги е дал
Господ, да си кажат, да им попремине малко. Та тя ми разправяше за Янчовата майка. Много
мъки й е причинило това момиче. Но нали й била останала само тя, всичко й простила. Само
едно не могла да й прости, за дето оставила мъжа си и отишла с някакъв друг, кой знае в каква
държава. Казваше ми тя, ама аз туй чуждите държави ги не помня. Та оставила тя мъжа си,
изпратила Янча на баба му. А той горкият, мъжът й де, избягал, в Америка отишъл. Кой знай
в кой свят забягнал. А момчето било добро, добро до немай къде. Пък тя, Янчовата майка била
годявана по-рано за друг, за инженер ли, такъв, дето прави улици, таквизи, но като видяла
този Павел, тъй го думат Янчовия баща... Чакай де, какво ти стана Марто? Да не ти стана
лошо?
Марта сподави лекия вик, който искаше да излезе от гърдите й и цяла потрепера.
Името Павел бе я пронизало в самото сърце и тя бе станала изведнъж бледа като платно.
— Не, нищо ми няма, бабо Крушке, разказвай — с мъка продума Марта. — Само така
тръпки ме побиха..
— То е защото слънцето залязва. И мене винаги, когато залязва слънцето, ме побиват
тръпки. Та тъй ти казвам, като видяла това момче Павел, оставила и годеник и всичко, и
казала — „този ще е и никой друг". Пък била млада... тъкмо свършила училище.. Баща й и
майка й я пращали в странство да следва и инженерът щял да отива с нея още нещо да доучва,
нещо специално го казваше Марийка, но аз таквизи думи дип не мога да ги помня. Та и той,
инженерът щял да е с нея, но после вместо него отишъл Янчовия баща. Пък той не бил много
богат, но тя имала и заради него. Тогава баща й бил още много богат. Но тя в чужбина за
малко време много пари му пръснала. И поне да е учила нещо, ами нищо. Оженили се с това
момче Павел и там се родил Ян. Но не минало година-две и Янчовата майка тръгнала с друг.
Така е то, кога има човек много пари. Но и парите имат свършване. Изгоря им имотът, отиде
и се пропиля всичко. Пък тъй ми думаше Марийка, на никому дума да не казвам и аз не казах.
Досега, толкова години, думица не казах. Сега на тебе казвам всичко, защото ти си на Янчо за
майка, за баща, за всичко. Пък тя, Мария, баба му, тъй ми думаше, да не казвам на никого
името на Янчовия баща. Боеше се, горката, боеше се. Тя беше останала сама самичка на този
свят и беше много обикнала Янча... пък и кой не го обича... Ама тя се боеше някак да не
научат бащините му роднини и да дойдат да си го вземат от нея. Пък тя страдаше от сърце, но
все вярваше, че ще живее, ще може да отгледа Янча, а не можа. Като й дойде най-последния
удар, тя лежа три деня и това си беше — отиде си. Но тя докато беше още добре, ми каза един
ден: „Крушке, имам някои работи за Ян, тук съм сама, а хората все мислят, че имам много
пари, по-добре е да ти ги дам на тебе, пък ти ги скрий, та кога отрасне Ян, да има с какво да
учи, да свърши. Вътре има и книжа. Ти всичко го притули някъде, пази го. В тебе няма никой
да се съмнява. А тук при мен, сама жена съм, виж, че се е промъкнал някой, разни хайти има
по света. Пък аз за Ян пазя всичко. А ако умра, да знаеш, ще дойдеш да вземеш и друго едно
куфарче — събрала съм всички портрети на цялото ни семейство има и много писма — това
всичко ще предадеш на Ян, когато порасне или на майка му, ако го потърси... Ако се завърне
някога и го потърси". И тогава тя ми предаде едно кожено куфарче заключено. Аз го взех и го
скрих и не съм го отворила до ден днешен да видя какво има вътре. — Нали си е за Янчо —
мислех, като порасне и стане разумен, ще му кажа: — Те, Янчо, това е от старата ти майка
Мария за тебе, толкова години го пазих, сега разумно го употреби за твоето учение. Но струва
ми се, че няма да доживея, докато Янчо порасне, затова ще ти го предам на тебе. Пък и днес

40

слушам, тича Янчо, скача и дума: „отивам — каже — баба Крушке, в едно ново училище да се
уча". Отиде си той, пък аз си мисля, може за това училище пари да трябват, пък где Марта с
една заплата да ги има. Може да е дошло времето да се отвори куфарчето. Та тъй ти ще
прибереш двете куфарчета, те са доста големички, но ще ги пренесеш вечерта. Аз вечерта ги
пренасях тогава, та никой не видя. А и Гроздо, старецът ми, беше жив, та заедно ги донесохме.
Пък, ако сега умра, Марто, унуките ми всичко ще разровят, цялата къща ще преобърнат,
както направиха и роднините на Мария, когато тя напусна земята. Търсиха, ровиха, да видят,
не е ли скрила старата някъде пари. Ама добре, че излезе умна, та ми ги даде. И до ден
днешен си стоят така непобутнати всичките работи, както ми ги е предала. Тъй и на тебе ще
ти ги дам, а ти ги прегледай. Ти имаш право, ти си за Ян и за майка, и за всичко. Те са там, в
килера, в един стар железен сандък, ето ти ключа от сандъка.
— Няма защо да бързаме, баба Крушке — каза Марта с тих глас. — Ти ще оздравееш и,
може би, един ден ще изпълниш поверената ти задача да предадеш на Ян или на родителите
му всичко.
— Ти мене слушай, Марто, аз зная, какво правя. Досега не исках да ти кажа, но сега и
това ще ти кажа. Снощи ми се присъни Мария и ми дума тъй: „Дай — каже — куфарите вече
на Марта, защото тя му е повече от майка. Защото родната му майка го роди и захвърли на
улицата заради друг мъж, а Марта го гледа и обича като същинска майка. Пък и опасно е
повече да останат куфарите при тебе. Дай ги на Марта". Разбудих се цяла разтреперена. Има
година, как не бях я сънувала и снощи току изведнъж я сънувах. Пък на мене сънищата много
ми показват. Каквото сънувам, това и става. Когато Вета да роди Танито, думам й: тази и тази
нощ ще родиш момиче — а тя се смее и не вярва. После излезе тъй, както й бях казала. И
когато ти да прибереш Янча, пак бях сънувала една светла жена иде при мен и ми каза: „Янчо
ще стане голям човек, аз няма да го оставя". На другата вечер сънувам пак същата жена, ама
хубава, хубава и цяла в светлина, води една друга млада жена за ръка и ми казва: — Тази е
Марта, същинската Майка на
Илиян. — и веднага си отиде. И не минаха две недели от съня и ти дойде. Още като те видях и
те познах — също като в съня беше. Но не смеех нищо да кажа. И после, като дотърча Янчо с
новите дрехи, разбрах, че е дошла същинската му майка. Пък и други сънища много съм
сънувала и все са се сбъдвали, но не съм ги казвала, тъй са ми думали, да ги не казвам, на
всекиго. Пък на тебе ти казвам, зная, че ти няма да ми се подиграваш.
— А, може ли! Никога!
— Та тъй, ти тази вечер ще прибереш куфарчетата. Само трябва някак Тонка да я няма,
да не види.. унуката ми де.
— Щом е така баба Крушке, щом трябва, ще приема тези куфарчета и ще ги пазя за Ян.
— Ти ги прегледай, може с нещо да се помогне сега на Ян... за това училище където ще
ходи.
— Добре бабо Крушке.
Ако искаш, виж там документите и може да го запишеш в новото училище на
бащиното му име... че бива ли момче на майчиното си име да се казва.
— Всичко, каквото трябва, ще направя, бабо Крушке. Пък вярвам и ти ще оздравееш и
заедно ще прегледаме всичко един ден. Че ти толкова години си ги пазила:
— Ох, за Янчо ги пазих, че ми е мил този Янчо. Като дойдеше при мене да спи, едно
време сякаш слънчице огряваше в къщата ми. Смее се като звънче. Яде сух хлебец, пък бузите
му червени, ще се пръснат. И все искаше приказки да му разправям докато заспи. „Стига, бре
Янчо, умори ме, бре сине — думам му аз, пък той се залива от смях и казва: още, бабо Крушке,
още". И аз няма какво, пак за кумчо вълчо и кума лиса.
Вратата се отвори без почукване и влезе 16 годишната внучка на баба Крушка — Тонка.
— Бързах, бързах — подхвана от вратата още тя — мислех, че баба е самичка, да отида
по-скоро. Пък то гости имала.
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— Ох, нали Янчо беше днес тук, пък той не се стърпял и казал на леля си Марта, че ще
умра и тя дошла да ме види.
— Ами, ще умреш — сопна се внучката й — още колко години ще живееш! Ето вече си
по-добре. Само гдето купувахме леда, няма никак и да потрябва.
— Че за какво ви беше? — попита Марта.
— Тъй, докторът беше казал да се намира, ако й стане по-лошо — каза Тонка — да й
сложим малко на сърцето. Но гледам, че й попреминало.
— Разбира се, че ще й попремине — каза Марта.
— Ще ми мине то, нали чух докторът какво казва — обади се баба Крушка.
— Ух, аман с този доктор, нали ти казах, че за друго си приказвахме. Не беше за тебе.
— Зная, зная, искаш да ме утешиш само. Тонка се засмя и поклати глава:
Ами как не. Ако беше така щяхме да повикаме роднините да се простиш.
— Ох, Тоне, чедо, дано не се стигне до там.
— Няма да се стигне ами. Утре ще си здрава повече и от мен дори.
— То вече моето здраве, половин здраве, ами каквото рече Господ.
— Ето, тъй речи, каквото Господ е казал. А той е казал да си здрава, че болни хора му се
не гледат.
Баба Круша се замисли нещо и нищо не каза. Марта също стоеше мълчалива и мисълта
й непрекъснато се въртеше около тайната на Ян. За минута тя бе помислила, че Павел,
нейният любим някога Павел, е бащата на Ян. И тъй бе изтръпнала и пребледняла. Но после
си каза: „Нима само един Павел има на света?" И прогони тази мисъл от себе си. Но тя отново
се връщаше и правеше Марта тревожна и неспокойна.
— Тоне, чедо, запали лампата, че гостенката така ли на тъмно ще стои.
— То още не е тъмно, баба Крушке, не е тъмно. Аз тъй най-много обичам, в това време
да си стоя — каза тихо Марта.
— Ех, ти обичаш, но когато си самичка. Пък мене никак не ми се стои в такова време —
ни видело, ни тъмно.
Тонка запали лампата и я сложи на мястото й. В това време се чу някой да тича в
коридорчето — всички знаеха, че е Ян. След малко вратата се отвори шумно и той се втурна
като фурия.
— Янчо, ти ли си, сине, ела да те видя, пиле — каза му галено баба Круша.
— Аз съм, бабо Круша, а ти още ли не си станала? Нали днес ти казах, като дойда втори
път, да те заваря да тичаш из къщи.
— Ще тичам. Янчо, ще тичам сине, като тебе, ама дай ми твоите годинки. — Тоне —
обърна се тя към внучката си — идете с Янча да ми купите малко кисело мляко, тъй ми се е
дояло.
— Ах, видя ли? — засмя се Тони — тъй си и знаех, че нищо ти няма. Щом взе да ти се
дояжда, значи, добре си вече.
— Ами гладна ли си да стоя, мари Тоне? То ако ще се мре, да се мре, но поне да си
хапна. Да не си отида гладна и жадна от този свят.
— Добре, бабо, добре — съгласи се Тонка.
— Янчо, пък ти, сине, иди да я пазиш, че да я не открадне някой ерген, че тогава кой
ще ми шета, като се разболея.
— Ох, той ще ме пази. Той себе си да пази, пък аз сама ще се пазя.
— Що, ти по-силна ли си от мене? — разпалено заговори Ян.
— Зная, разбира се — дразнеше го Тонка.
— Хайде, сега ще видим, дали можеш да ме стигнеш.
— Да не тичате бре, да не разсипете млякото, чувате ли — закани им се баба Круша.
— Как пък да не тичам. Аз не съм дете, да тичам из улиците — каза високомерно Тонка.
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— У, че си пък много голяма. Я да се премерим! — и Ян се изправи, изпълнен с
изобилен живот и здраве — висок повече за годините си и хубавата му глава стигна до рамото
й и даже малко повечко. — Видя ли — каза той — още една година и ще те стигна!
— Ще има още много хляб да ядеш, докато ме стигнеш — каза смеешком Тонка. — И то
не се гледа на височината, а на годините.
— Че аз съм на 11 години вече — нали лелко Марто?
— Да момчето ми — отговори му Марта, като го гледаше с любящи очи.
— Ето, видя ли? А ти на колко си? — обърна се той към Тонка.
— На двадесет и пет.
— У, стига лъга. Баба Крушке, на колко години е Тонка? — умолително я попита Ян.
— На 15, Янчо, на петнадесет.
— Видя ли? А защо лъжеш, а?
— Ами, на петнадесет, на Цветница започнах вече 16.
— То не се брои. Нали не е изминала още годината.
— Стига сте се препирали, че ме заболя главата — намеси се баба Круша — вървете да
ми донесете мляко и да не тичате да го разсипете.
— Дай паницата! — извика Ян на Тонка, като тръгнаха към вратата.
— Как пък да не ти дам! Да разсипеш млякото с лудата си глава!
— Тонке, дай му да носи паницата нататък, пък ти насам — искаше да ги примири
бабо Круша като ги изпращате и двамата с гальовен поглед.
Когато бяха вече излезли, баба Круша се обърна към Марта:
— Сега вземи лампата и иди в килерчето, дето ми са натрупани дрехите. Отвори
железния сандък, там, отдолу, под чергата, са куфарчетата. Вземи синьото — в него са
книжата и това, което остави баба му за учението му. А другото, жълтото, с портретите и
писмата, ще вземеш после. Гледай само да не те забележат, като излизаш от тука, че много
пъти са ми думали: „Ти, баба Крушке, знаеш нещо, ти ден през ден беше при старата госпожа,
все ти е оставила нещо на тебе. — Какво ще ми остави — думам им аз — нали знаете, че
жената я е постигнало такова нещастие. Пък нали и Иванка, лелята на Янча, обра всичко,
каквото бе останало — дрехи, съдове, покъщнина!? Но на тях все не им се вярваше. Ей тъй
хората подушват понякога, кой знае, как — и без дори да са видели нещо.
Марта стана, взе лампата с премаляло сърце и отиде в малката стаичка. Намери
железния сандък, отключи го и като повдигна една нова черга, намери двата средно големи
куфара. Тя повдигна синия и видя, че е доста тежък. Пък и някак силите й я бяха напуснали
сякаш. Но тя го хвана по-здраво и го изнесе отвън.
— Завий го с нещо, Марто — зачу тя гласа на баба Круша от съседната стая. Марта
намери закачен на стената един вехт шал, зави го в него и след това отиде пак с лампата при
баба Круша.
— Иди сега и го занеси, че виж, дошла някоя съседка да ме види — каза баба Круша.
Марта бързо зави по-добре куфарчето и излезе. Вън беше вече доста тъмно и не срещна
почти никого до голямата главна улица на града, която трябваше да пресече. По нея вървяха
много хора — млади и по-възрастни, които, както във всеки провинциален град, се
разхождаха надолу нагоре. Тя прекоси бързо улицата и зави към дома си. Нямаше никой в
къщи. Хазайката сигурно беше отишла, както правеше почти всяка вечер, в магазина при
мъжа си и когато свършеха работата си, се прибираха после заедно. Марта се изкачи с
тръпнещи крака и ръце по стълбите и като влезе в стаята я заключи след себе си. Тогава
издърпа изпод леглото си големия празен куфар и сложи този в него. След това също така
бързо се завърна пак у баба Круша. Там тя завари две съседки, които бяха дошли да видят
старата болна жена. Марта ги поздрави и седна. Едната от жените разправяше за някаква си
лековита билка, която, като се сварявала като чай и се пиело от нея по една кафена чаша
сутрин, обед и вечер, веднага привдига човека. Тази билка я имала баба Явора, която живеела
на сами края на градчето. Тя имала всякакви лековити билки.
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— Досега не са ми трябвали и не съм ги търсила, но като се разболее човек, почва да
търси и да се научава какви билки има по земята — каза баба Круша.
В това време влязоха Ян и Тонка весели и безгрижни.
— Пази ли я Янчо, пази ли я, сине? — запита го веднага баба Круша.
— Ами, той ще ме пази. Аз го пазих! — Засмя се Тонка.
— Защо се хвалиш само? Кой сега бяга от Петровото куче?
— О, то е зло куче.
— А за мене не е ли зло?
— То тебе си те познава от едно време, когато ходеше у Петрови да спиш — закачи го
Тонка.
— А тебе не те ли познава, ти минаваш всеки ден край тях.
— Ох, Боже, тези деца ще ме уморят с препирните си — заохка баба Круша. — Ела
един път да се съберат, че мирно и кротко да си приказват. От едно време са си тъй. Дойде ли
Янчо да спи при мене и да се случи Тонка да е дошла — ще си издраскат очите.
— Защото тя го дразни — обади се една от гостенките — голяма мома вече станала, а се
закача с децата.
Марта ги гледаше мълчаливо. Ян обикновено тих и отстъпчив пред момичетата,
винаги беше готов да се препира и настоява на своето, когато се случваше да има нещо работа
с Тонка. Може би, както забеляза съседката, в Тонка имаше желание да дразни Ян и той се
подаваше на това.
— Ами за билката, кога трябва да започне да се вари — попита баба Круша, като се
върна на последния им разговор.
— То може и тази вечер още, но е тъмно вече. Пък и кой ще отиде сега в тия тъмни
тъмници да я иска.
— Какво ма, баба Крушке — запита Ян, като я хвана за ръката.
— За илач, бре Янчо, една трева за илач. От баба ти Явора да се поиска. Можеш ли
отиде с Тонка?
— Мен не ме е страх, ще отида. Ха сега да видим нея, като не е я страх, може ли да
отиде сама. Аз мога да отида сам.
— Ех Янчо, нали знаеш, момиче е, а момичетата са все по-страхливи — ще отидеш и ти
с нея.
— Ще отида — съгласи се веднага Ян.
— Тъй си и знаех. Че то мойто момче е много послушно. Кой едно време ми е купувал
сол, червен пипер, ориз от бакалницата — все Янчо. Лети като фъртуна. Додето се обърна,
той отишъл и се върнал.
Ян цял засмян от хвалбата, беше вече задърпал Тонка да отидат у баба Явора.
— Чакай де, какво бързаш? Знаеш ли какво ще искаш? — запита го Тонка.
Ян се обърна засрамен и попита баба си Круша.
— Ще кажете на баба си Явора да даде от „здравничето" хем повечко да даде — каза
една от съседките, че то много помага на тези неверни и незнайни болести като тая, която е
връхлетяла върху баба ви Круша.
— Значи „здравниче" — повтори Ян и се втурна навън. Тонка също излезе след него.
— Луди глави — каза една от жените — тича, смее се, не знае какво е умора. Младост,
че пак младост! Къде сега и ние да се втурнем като тях да търчим.
— Ех, то всяко нещо с времето си — каза другата жена, като стана от миндерчето. —
Пък то ние Милошо, трябва да си ходим. Нашите трябва вече да са се прибрали от
движението и сигурно ще искат да вечерят.
— Пък то и моят Пеню заръча да е готово за вечеря — стана и другата жена — ама кой
знае дали ще се върне или ще отиде с другари пак на кино.
— Млади, сега им е времето — каза баба Круша. — Нека си поживеят.
— Ех, то е така. А сега Крушке, лека ти нощ. И утре здрава да си.
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— Дай Боже — отвърна баба Круша и се помъчи да се повдигне малко от леглото от
учтивост.
— Недей — хич недей става, ние ще си отидем — казаха в един глас и двете жени.
— Аз ще ги изпратя — каза Марта като стана след тях.
След малко като се завърна, баба Круша й рече:
— Марто, никак не ми е добре. Свят ми се вие, но ти иди и занеси и другия куфар... Че
тогава и аз ще съм спокойна.
— Ама то нали не е толкова бърза работа. Сега като не ти е добре...
Не, не. Ти мене слушай, иди! Пък после ще видим какво ще правим.
Марта виждаше, че беше безполезно да отказва, затова отиде в малката стаичка, извади
другото куфарче и като го обви пак в шала, тръгна да си излиза. Точно на пътната врата тя
срещна сина на баба Круша, който, види се, идваше да обиколи майка си. Марта му се обади,
макар и с малко променен глас и той, като я позна, рече:
— О, вие ли сте, госпожица Марта, вие ли сте? Как е майка ми?
— По-добре е — каза Марта и отмина. Но понеже беше тъмно, той не забеляза много
какво тя държеше в ръцете си. Тя бързо премина улиците, по които се завръщаха хора от
главната улица по домовете си. Като прибра добре и другия куфар, тя запали лампата,
приготви масата за вечеря и след това отново се запъти към дома на баба Круша. Тькмо
прекосяваше главната улица, когато пред електрическата лампа видя доктора от болницата и
Величков. Тя много се зарадва на тази случайна среща и отиде при тях. Поздрави ги
дружелюбно и помоли доктора, ако иска, да дойде и прегледа баба Круша.
— О, с удоволствие, госпожице. Считам се за щастлив, че мога с нещо да ви услужа —
каза усмихнато докторът.
— Днес мислех за вас, г-н Тополов, и даже исках да пратя да ви повикат — каза му
Марта.
— Така ли? Чудно нещо! Тази вечер е дежурен в болницата колегата ми и аз излязох
със странното чувство, че непременно ще ви видя. Но си мислех как ли ще стане това, като
знаех, че вие изобщо не излизате никога на разходка по улицата.
Марта слушаше, но мисълта й бе заета със старата жена, която й бе казала, че не се
чувства никак добре и затова ускори крачките си. Докторът и Величков тръгнаха също така
по-бързо.
— Никак не е боледувала през живота си — продължи мисълта си Марта.
— Кой? — попита лекарят, като мислеше за чудното съвпадение на срещата с Марта,
което не за пръв път му се случваше в живота.
— Баба Круша — каза Марта.
— На колко е години?
— Към шестдесет, може би.
— Здрави хора са били едно време! Това 60 години да не се разболее. А сега децата,
едва родили се, заболяват
— Но нали е по-опасно за такива, които никак не са боледували?
— Е, да — каза докторът — но ти живей 60 години здрав и читав, че тогава ако ще и да
мреш. Изживял си поне живота си.
— Да, но мислите ли, че тия, които са на 60 години, им се вижда, че много са живели?
— попита Марта.
— Зависи — намеси се Величков. — Някои може да е на 30 години и пак да му се
струва, че е живял много и да се е наситил на живота. А друг може и на сто години да е, но пак
да му се вижда малко.
— Вярно — каза докторът и въздъхна дълбоко.
Бяха стигнали до къщата на баба Круша. Пътните врата бяха отворени и те влязоха в
двора. После, като преминаха тъмното коридорче, почукаха леко на вратата на стаята.
Вътре се чуваше мъжки глас, а след това гласа на баба Круша:
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— Жива съм, бре сине, жива съм. Нека барим да умра, че тогава се делете, тогава ми
вземайте покъщнината.
Види се, не бяха чули похлопването, затова Марта почука по-силно.
Мъжът дойде до врата и я отвори. Марта влезе, а след нея докторът и Величков.
— Баба Крушке — рече Марта — нали днес приказвахме за доктора от болницата. Ето,
водя ти го. Той по-добре разбира, нека те види и каже, че нищо ти няма.
— Ох, нищо ми няма. То да ми има по-добре ще да е. Боже, Боже, храни чеда и
отглеждай. Как беше едно време... А сега... още очи не съм склопила и почват да делят и искат
покъщнината ми.
— Кой иска да се дели? — подхвана меко синът - казвам ти, трябва ми един сандък,
услужи ми.
— Ма тебе за какво ти е? Не ти трябва. Така си седи у килера. Я има нещо в него, я
няма.
— Вземи го, бре сине, вземи го! Той е сватбеният ми подарък, него баща ми ми го беше
направил от спестените ми по чужда работа парици. А ти не можа един сандък да си купиш и
стана каил и за него, вземи го!
Марта, докторът и Величков стояха малко смутени от тази семейна разпра и им беше
неловко. Най-после докторът се намеси.
— Чувай, Стояне, ти си млад. Няма да жениш скоро дъщеря си, я. Чакай сега. Не
виждаш ли, че майка ти е болна? Нека малко й премине, че тогава.
— Ами аз сега не съм го вземал, я. Така от дума на дума стана въпрос и аз й го поисках.
— Добре де, нека оздравее и тогава! Майка ти е, на кого ще го даде, пак на тебе или на
сестра ти.
Стоян въртеше каскета си в ръце и нещо смънка.
— А сега, я да те видим тебе, бабо, гдето тъй си се разглезила и си легнала — обърна се
весело към нея лекарят.
— Разглезила съм се, бре айол, разглезила. Шейсетгодишна съм, болест не зная какво е,
ама на, сега дошло и аз да видя и потегля малко.
— Нищо ти няма, ще ти мине! Като тебе юнак жена, нищо не й става.
— Юнак! Как не юнак! То на времето си било всичкото и юначество, и сила, сега...
— И сега си юнак. Дай си ръката, да видим, какво ти е.
Докторът внимателно прегледа старата жена и после каза шеговито:
— Много си любила ергените на времето си, много си ги мамила, та ти се е поуморило
малко сърцето.
— Ех, любила съм, млада съм била, любила съм. Всяко нещо на времето си. Минали
времена. На младини кой не е любил?
Ето, тъй те искам. Право си каза. И баш ергените при тебе се хващаха на хорото, нали?
— продължаваше докторът в. същия духовит тон.
— Ех, то се знае — отвърна баба Круша най-сериозно, неразбирайки шеговитата нотка
в думите на доктора.
— Видите ли, госпожа Марта, как момите са любили на времето си, а ние, ей Богу, сега
не живеем, сега вегетираме.
— А кой ти пречи да живееш, докторе? — закачи го Величков.
— Не се живее сам, Влади, не се живее — нали тъй бабо? Ти си любила навремето си и
са те любили, а сега мене никой не ме поглежда.
— Ами, само да помахаш с ръка и 10 ще дойдат - каза му сериозно баба Круша — че
какво ти е? Млад, здрав, хубав, па и парици си имаш.
— Не идват, бабо-о-о, не идват. Пък и да идват, не идва тази, която сърцето ми иска.
— Не иде. Къде няма да дойде? Като тебе момък, само да речеш.
— Там е работата, че как да речеш? Пък и да речеш, не. те и чува.
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— Ще те чуе, сине, ще те чуе. Ами туй, какво намираш сега на мене, каква ми е
болката?
— То нали ти казах, уморило ти се е сърцето от много любене на младини, та сега
малко почивка трябва да му дадеш. Няма да караш по старому, малко по новому.
— А какво е туй „новому“ — засмя се и баба Круша. — Ти си бил весел човек, пък аз да
не зная - каза му свойски баба Круша.
— Весел, весел, но не всякога.
— То се знае, кой може да е постоянно весел.
— Та така, баба Крушке, ти сутрин на гладно сърце ще изпиваш по една чаша компот
от ябълки ли, от круши ли, от череши ли — от каквото имаш.
После подир половин час ще хапнеш нещо за закуска.- Пък туй месце, кокошчици,
патици — няма вече да ядеш, че ще почнат да кълват сърцето ти. Повече плодове, мляко,
зеленчуци. Сутринта из градината ще ходиш и нея ще гледащ, а после къщата и работата. И
ще ти мине.
— Ами илач?
— Та това е илачът, бабо — каза докторът, но като видя, че баба Круша се разочарова
от неговите знания и лекувания, допълни: — Това е само какво ти да правиш, а пък аз си зная
моята работа. — И като седна на един стол, извади си бележника. Баба Круша вече го загледа
с очи пълни с доверие и почит. Точно в това време дойдоха запъхтяни Ян и Тонка. Искаха
нещо да кажат, но Стоян ги дръпна леко и като сложи пръст на устата си, каза им да мълчат и
погледна към доктора.
И двамата гледаха с искрящи очи, заруменели и усмивката им едва се спираше на
устните им. Но нали беше там докторът — пред доктор винаги се пази мълчание и приличие.
Докторът написа рецептата и каза важно на баба Круша:
— Това тук ще го вземаш по една супена лъжица сутрин, обед и вечер преди ядене.
Разбра ли?
— Разбрах — каза сериозно баба Круша и поклати глава.
— Пък като го свършиш, пак ще те прегледам да видим, какво друго лекарство ще
трябва. Ама туй, дето ти казвам, трябва да го изпълниш — за яденето, компота и градината.
Без него туй лекарство не действа добре.
— То се знае — каза авторитетно баба Круша и погледна към Ян и Тонка. Докторът
разбра, какво искаше да каже и забеляза:
— То сега е вече късно. Аптеката трябва да е затворена. Ама утре рано, сутринта. Добре
е да се започне лекарството на ранина, на гладно сърце.
— Добре — успокои се баба Круша. — Янчо като отива на училище, ще мине от тука да
изпълни рецептата.
— Да, да, може — каза Марта. Пък може и сега да я вземем и Ян утре ще ти я донесе
изпълнена.
— Още по-добре — каза докторът — а сега ти спи спокойно и утре ще си добре.
— Ами туй, другия доктор беше казал, че било опасно.
— Ех опасно, то се знае, че е опасно. То е било за първия ден, за кризата, а ти си я
преминала вече и опасното е минало. Твоят организъм е като камък здрав — потупа я по
рамото докторът — и за другите да е опасно за тебе не е.
Баба Круша беше напълно успокоена и изведнъж се сети нещо.
— Тоне, виж почерпи нещо гостите.
— Няма нужда, бабо, сега нищо не приемам, утре като дойда, ти сама искам да ме
почерпиш.
— Ех, тъй да бъде — каза баба Круша примирена и си придърпа юргана.
— Не се завивай толкова, сега не е студено — каза лекарят — пък и отворете един от
горните прозорци да влиза чист въздух.
Стоян веднага се качи на един стол и отвори горен прозорец.
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— А сега лека нощ, баба Крушке, и тъй до утре да си съвсем оздравяла.
— Чул те господ!
— Ха, така те искам!
Всички й пожелаха лека нощ и си тръгнаха.
Пък вие изпроводете Марта до тях — извика им баба Круша, когато тя бяха вече в
коридорчето — че Янчо е с нея, но той е още дете.
— Добре, добре, бабо, ти не се грижи, ние ще я изпроводим — отвърна докторът.
До късно през нощта лампата на Марта светеше. Ян отдавна беше заспал и през
отворената врата се чуваше неговото леко като на птичка дишане, а също така и отвременавреме откъслечни думи, които той изговаряше на сън. Марта бе свикнала с бълнуванията
му. Види се, неговият буен дневен живот се отразяваше и на съня му и той често пъти на сън
продължаваше игрите и разговорите с другарите си.
Марта стоеше над разтворения жълт куфар — сърцето й тръпнеше, ръцете й бяха
потни. Тя знаеше вече кой е бащата на Ян. Много и много снимки, както от тук, така и от
чужбина говореха по-красноречиво от всички думи. Мисълта, минала през съзнанието й за
секунда у баба Круша, че Павел, някогашният неин обичан Павел, беше баща на това дете, се
оправда още в първия момент, когато разтвори жълтото куфарче. Тогава тя плесна с ръце и
извика силно — толкова силно, че Ян скочи уплашен от леглото. Но тя го успокои и той
отново заспа. После тя се наведе над куфара и с треперещи пръсти заразглежда снимките. Ето
го Павел . сам — тя знаеше тази снимка - той беше й я по-казвал на нея — тя беше и на
легитимацията му. Друга — нова, която тя не знаеше, в хубав богато украсен салон — беше
любителска. Такива се редуваха много и много в разни пози и местности. Очите на Марта се
разтвориха широко и пръстите й се отпуснаха, когато видя до Павел фигурата на младо и
много красиво момиче. Марта я гледа дълго и продължително. Значи, тази беше майката на
Ян. Тази беше, която Павел бе обикнал толкова много, че обичта му към Марта изглеждаше
бледа и анемична. Значи, това беше съществото, което отведе Павел в чужбина. Марта я
гледаше дълго без да свали погледа си от нея. Наистина, тя беше толкова хубава, че дори
Марта я гледаше с възхищение. Пред красотата всеки отстъпва. Отстъпи и Марта. — Какво
прелестно същество — каза си тя — Павел е имал право да я обикне. Ако аз бях на негово
място, надали бих останала равнодушна към такова хубаво същество. Мен и сега той ми
харесва, а иначе навярно бих постъпила като Павел:
При тази размисъл един огромен камък падна от гърдите на Марта и тя въздъхна леко
и свободно. Тя продължаваше да гледа другите портрети, но без тревога, а с някакво леко
вълнение, в което нямаше вече мъка. Имаше много семейни портрети — видя тя родителите
на майката на Ян. Възрастни хора — благородни и строги. Особено впечатление й направи
старата майка — в нея бе запазена още красотата от младини, примесена с благородството,
което бе резултат на много и много страдания, с които човек се е примирил.
Снимките в чужбина бяха още повече. Марта радостно възкликна, когато видя първата
снимка на Ян. Той беше голо, едро бебе, може би на пет-шест месеца - засмяно и
жизнерадостно. Над него се бяха надвесили Павел и жена му. Тя намери и други - Ян съвсем
малко бебче в ръцете на майка си. Имаше го като по-големичък — около една година заедно с
татко си.
Марта изведнъж взе лампата и отиде с нея в малката съседна стая, гдето спеше Ян.
Приближи се до леглото и освети главата на детето. Лек вик се изтръгна от гърдите й — сега
тя виждаше поразителната прилика на бащата и детето. Как досега не е могла да я забележи
другаде освен в очите? Може би, видените снимки й възвърнаха съвсем ясно представата за
Павел, тази представа, която тя гонеше от съзнанието си толкова години! И сега, гледайки
малкия спящ Илиян, тя сякаш видя Павел, когато лежеше болен със затворени очи. Челото,
веждите бяха същите на Павел. Само брадата в Ян беше по-силно развита и носът поправилен. Страните му бяха с особена белота — на които червеният цвят от изобилния му
живот така много му отиваше, а Павел имаше мургав цвят на лицето. После, устните у Ян бяха
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много красиво извити и цялата глава много добре сложена. Види се, Ян беше вземал и от
двамата си родители хубавото и го бе съчетал тъй добре в себе си. Като разглеждаше Марта
внимателно снимките бе забелязала за своя изненада, че брадата у майката на Ян бе малка и
много нежна, което й даваше много миловиден вид. А от снимката на старата майка Марта бе
видяла отгде Ян има добре развитата си брада — от баба си по майка. Тъй като тя за първи
път виждаше тези хора и то от снимки тя ясно можеше да види, как наследствеността
преминава от поколение на поколение и оставя своите отпечатъци.
Марта стоеше така неподвижна с лампата в ръка и гледаше заспалото дете. „Това дете е
на Павел — мислеше си тя — а то можеше да бъде наше! Да, можеше, ако..." Тя си спомни, как
веднъж, срещу Нова година двамата с Павел вървяха из улицата. Валеше хубав мек сняг, Пред
тях вървяха млади хора, а по средата им бе малко момченце в синьо ескимосче. Чуха как
детето каза: „Маминко, купи ми бялото конче, което видяхме вчера." „Кажи на татко си,
миличък, нали знаеш, че у татко са парите." Детето, със същия умоляващ глас се обърна към
татко си. Последният размаха с обич ръката на детето си и каза: „Поръчах на дядо Коледа и на
Ноната голина — ако си послушен, сигурно ще ти донесе. Детето, държащо ръцете на
родителите си, почна да скача от радост.
Тогава Павел каза на Марта, че и те двамата някога ще си имат такъв хубавец и стисна
леко ръката й, а тя му се усмихна и сърцето й преливаше в чудна радост.
— А сега!!! — въздъхна Марта. — Каква съдба! Каква чудна съдба!
Къде беше бащата на това дете? Где беше майката? Колко странно и колко чудно!
Природата по какъв необикновен начин бе избрала Марта да се грижи за детето им... За
детето на Павел. То не беше нейно, но все пак, беше някогашната тяхна мечта.
Ръката на Марта отмаля да държи лампата и тя я сложи на малкото шкафче. После
приседна тихичко на стола, гдето Ян бе сложил дрешките си преди да си легне. Тя
продължаваше да го гледа и в сърцето й се разливаше някаква особена нежност, в която
имаше слаба струя от горчивина.
Тя разбираше сега съвсем ясно защо тогава в онази вечер повика премръзналия Ян в
стаята си, защо се грижеше за него, защо сърцето й го обикна въпреки волята й в първия миг.
Защо тя ден и нощ правеше всичко, което беше по силите й само и само да бъде най-доброто
за детето. Да тя ясно разбираше това — беше все заради него — заради Павел. Значи тя още го
обичаше тъй много, че беше готова всичко да направи и дори живота си да положи даже и за
този, който само й напомняше за него.
Марта отпусна ръце примирена. Толкова години се бе борила с тази обич, толкова
години я гонеше от сърцето си и държеше в съзнанието си горчивия опит и раната, която бе
получила в душата си от неговото отиване при друга. Но ето, че след толкова години, любовта
надви и се наложи, Марта неволно погледна ръката си — на нея светеше малкия нежен,
красив пръстен и тя го погали с другата си ръка. А от очите й закапаха едри, топли сълзи. Те
бяха обилни и сякаш всяка сълза топеше нещо в нея и с това й ставаше по-леко. Марта разбра
— там вътре .в душата й се топеше последната може би буца, която някога бе цяла планина и
я сковаваше отвсякъде.
Когато в Марта всичко бе притихнало, успокоило, тя стана и като взе лампата влезе пак
в своята стая. Там видя разтворения куфар — затвори го и легна в леглото си с лекота и
примирение в душата, каквото от толкова години насам не бе имала
Приготовляваха Ян за път. Почти всичко му беше готово. Марта дошиваше копчетата
на новите му ризи, преглеждаше, проверяваше отново всичко, което трябваше той да вземе
със себе си.
Учебната година бе вече завършена. Изпитът преминал и Ян бе вземал свидетелство с
отличен, което бе радост за Ян и гордост за Марта.
Ще ми пишете винаги, господин Величков — казваше не един път Марта на Величков
— бих искала да зная, как сте пътували и какво е това ново училище. Ян също обеща да ми
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пише, но той е дете, зная, че ще се увлече в новото, което го заобикаля и на него не мога да
разчитам, особено за подробности.
— О, имайте пълно доверие в мен — отговаряше Величков. — Ще ви пиша веднага.
Може би дори ще ви отегчавам е дългите си писма. Без това мислех да ви пиша.
— Не, никак няма да ме отегчите, колкото и дълги да са. Аз ще ги чета и ще мисля, че
съм там и Ян е пак при мен.
— Само Ян значи.
— О, разбира се и вие. Но чрез вас и вашите писма ще мога да наглеждам и виждам
този малък палавник.
Величков навеждаше глава и сянка преминаваше по лицето му.
„Ян и вечно Ян — мислеше си той — Тази жена като че няма очи за никого другиго,
освен за това дете! Като че ли нищо друго не може да види и разбере. Целият свят за нея се
заключваше само в този малък Илиян.." — и той въздъхна дълбоко:
— А, вие изглежда почвате да скучаете вече — каза му Марта, като го чу да въздиша. —
Също като Ян нямате търпение.
— О не, сам не зная, какво да искам. Дали веднага да отпътувам или пък никога!
— Може би сте се привързали тъй много към това градче, сгушено в пазвите на
планината като мене... Но все пак, ако не беше Ян, не зная дали още бих била тука.
— Да, вярно, един човек в града или пък селото, или пък в някоя колиба вдън балкани
може да бъде причина за любовта на другиго към този град, село или колиба.
— И все ми се струва, че градчето ще остане празно, когато ще тръгне Ян. Но мисълта,
че той е там добре ме кара да приема и понеса всичко.
— Боже мой, как бих искал да съм на мястото на Ян и да се грижите макар и
наполовина за мен, както сега се грижите за него.
Марта повдигна главата си от ризата на Ян и го погледна. Може би той се шегуваше.
От няколко месеца той толкова често идваше при нея да си говорят относно тръгването и
какво да приготвят на Ян за новото училище, че тя беше свикнала с неговото присъствие и го
считаше едва ли не като свой брат. Да се шегува — това беше й станало естествено. Но когато
очите им се срещнаха, тя видя, че той я гледа дълго и че в погледа му има наистина някаква
молба.
„Горкият — помисли си тя — нали и той от дете е останал сирак, нямал е нито
сестричка, нито брат и колко ли е жалил и тъгувал сам самин в света? Ето сега тръгваше и
имаше ли кой да се погрижи за него? Той живееше сам в една малка стаичка, за която Ян й
разправяше, когато се случваше там да отива, за да си вземе урока — и там, в тази стая, е
прекарвал сам толкова години. — Бедният!" — помисли си пак Марта и въздъхна дълбоко.
— Защо въздишате, госпожица Марта? — попита я бързо Величков.
— Заради вас, — отвърна тя. — С какво бих могла да ви бъда полезна? Ако трябва да ви
ушия нещо, ще отделя известно време. Или пък какво трябва да направя за вас? Досега,
наистина, никога не съм си помисляла, че сте сам... А аз бих могла да ви бъда като сестра и ви
помогна нещо.
Марта дошиваше копчетата и му говореше, а Величков я гледаше как шие и слушаше
това, което му казваше. Но в думите й той чувстваше състраданието на Марта, но не и онова,
което той искаше и чакаше с всичката си душа.
— Да ми бъдете сестра, това наистина е много мило от ваша страна. Но вие сте толкова
много заета с работа... и не бих искал да ви обременявам повече. Но все пак, вашето добро
желание ще бъде извор на радост дълго време за мен.
— Вие всякога се изразявате така хубаво, г-н Величков, че освен музикант сте и поет.
— Тъй ли мислите? Вие, значи, мислите, че говоря поезия с думи.
— Правило ми е впечатление, че всякога така поетично се изразявате. Езикът ви е доста
цветист.
— Но той не е такъв за всички и към всички.
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— Възможно е, но мен ми се е струвало, че вие, изобщо, така си говорите и, че поезията
си е във вашата душа.
— Може би, — прошепваше той и навеждаше глава замислен.
Други път, когато я заварваше долу, в градината, той сядаше на пейката до нея и
гледаше как работи. Случваше се да мълчат дълго — всеки зает в своите мисли. А понякога
Величков й разказваше случки от детинството си или пък й четеше нещо. Марта се радваше
на Величков, защото той като че ли носеше някаква приятна и хубава атмосфера, която
изпълваше и нея с нещо много красиво. Освен това беше умен и коректен и тя наистина
хранеше към него чисти и сестрински чувства.
Случваше се тя да вдигне случайно глава от работата и да срещне неговия поглед,
изпълнен с нещо много хубаво — тя вземаше това като красив приятелски или братски дар и
му се усмихваше искрено и непринудено. И в тази усмивка виждаше той колко далеч бе тя да
разбере неговите същински чувства към нея.
Оставаха още два дни до тръгването на Ян. Марта се беше много двоумила какво да
направи — дали да каже истинското име на Ян или не. Той имаше свидетелство за майчиното
си име. А ето, той растеше, щеше да стане вече младеж и трябваше да знае кой е баща му и
какво е неговото име. Тя би казала отдавна в училището името на баща му и би издействала
да напишат свидетелството му на бащиното му име, но как да кажеше откъде знае името на
родителите му? Беше крайно неудобно. Може би някои работи щяха да се разнищят и
можеше да се усложнят доста неща. Затова тя намисли да повери тайната на Величков.
Знаеше в самата си душа, че той никога никому нямаше да каже нищо. А пък и всичко става в
живота - нека той знае, какво има Ян в наследство. Затова, когато се върна от работа и завари
Величков да я чака в градината под черешата, тя го повика да се качат горе, тъй като имала да
му каже нещо. Сърцето на Величков лудо заби в гърдите му. Очите на Марта го гледаха някак
особено и той чувстваше, че тя ще му повери нещо секретно. Когато беше вече наблизо и чу,
че за Ян се отнася — неволно от гърдите му се изтръгна дълбока въздишка.
— Пак за Ян — пошепна си на ума той — вечно за Ян.
Но все пак той се качи с нея по стълбите и го радваше доверието, с което тя го канеше и
това, че той ще е сам с нея.
Като влязоха, тя затвори добре вратата, за миг се подвоуми и после превъртя ключа.
Това малко учуди Величков, но като срещна погледа й, той видя, че тя бе заета с някаква
много сериозна мисъл. Тя бързо премина стаята, отиде при леглото и издърпа изпод него
куфара си. Разтвори го и оттам извади синия куфар, в който стоеше богатството на Ян.
— Ето — каза тя, като разтвори куфара — това е наследството на Ян от баба му. Но ви
моля предварително да ми обещаете, че всичко ще запазите в абсолютна тайна, защото
вярвам, че това, което видите и прочетете тук, ще остане само във вас и за вас.
— О, да — каза със сериозен глас Величков — Може напълно да разчитате на мълчание
и пазене в тайна това, което ще ми доверите.
— Така и знаех. Този куфар е бил поверен на баба Круша и тя го е пазила толкова
години като очите си и ми го предаде, когато беше болна. Бил й предаден от бабата на Ян.
— Ах, да. Някога много се говореше за тези куфари, мисля бяха два. Но не можаха да
ги намерят. Аз бях точно тогава назначен за учител тук — старата току-що се била поминала.
— Да, куфарите, наистина, са два. Другият също е тук — и Марта, като се наведе,
издърпа и жълтия куфар от под леглото си. Но този е по-важен, синият — в него има много
неща, които всички не разбирам какви са, но вие ще ги видите и прегледате.
Марта разтвори добре куфара и извади една кутия — отключи я и в нея се видяха
огърлици, гривни, пръстени със скъпи и хубави камъни. Имаше един златен мъжки часовник,
два дамски — единият от които беше с дълъг златен ланец. Имаше карфици с брилянти —
това беше бижуто на семейството на майката на Ян. Марта затвори кутията и отвори друга помалка — в нея имаше златни и сребърни монети.
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— Това е наследството на Ян в злато и сребро. — каза Марта. А има и спестовна книжка
в която са внесени за него 20000 лв. Те са на името на Ян Павлов Струмски. — Ето и тези
книжа, полици, документи — които старата жена е пазила може би с надежда дъщеря й да се
завърне един ден и да се погрижи за тях.
Величков ги разглеждаше, но малко можеше да разбере от всички документи и затова
вдигна само рамене.
— Нищо — каза Марта, аз исках само да видите, че Ян има наследство. И после, найважното, до сега той носи името на майка си, а ето, той има бащино име, какво ще кажете?
Свидетелството е на майчиното име... Как... може ли да му се извади друго... с бащиното му
име?
Може разбира се — Ще се пише, че лицето носещо името Момчилов до сега е същото,
което носи и Струмски.
Но те ще ви попитат, от къде знаете, че Ян се казва Струмски.
— Ах, това е много лесно. Жената на банковия директор, който пристигна скоро тук,
мисля преди един месец, за да заеме мястото си, се познавала със семейство Момчилови и
била с дъщеря им съученичка. Виждала била и годеника й инженера и по-после и Струмски,
с когото е отпътувала. Аз знаех още преди две седмици всичко това.
— Така ли? И нищо не сте ми казали?
Не мислех, че е толкова важно и необходимо. Една жена, която е оставила най-първо
годеника си, а после мъжа и детето си, не ми е много симпатична. Пък дори да ви кажа,
според мен тя не е никаква майка.
— Ах, г-н Величков, как може да говорите така? Все пак тя е родила това дете.
Да само родила и после захвърлила. Не, оставете, госпожица Марта, аз зная, че вие сте
човек, който никога никого няма да осъдите, но аз имам други разбирания за живота и
хората.
— О, много сте суров, г-н Величков. Аз не очаквах, че сте били такъв съдник.
— Не съдник, а така си е истината. Една жена, която обича един случаен мъж повече от
детето си и от бащата на детето си, тя според мен може да бъде всичко, но не и майка:
— А ако е била заставена да стори това? Вторият й мъж не е искал да има при себе си
детето и тя е била принудена да го изпрати на майка си.
— Причини всякога може да има, но излишно е да спорим. Хората като вас, които имат
душа и сърце като вашето, което е готово да прибере и отгледа едно дете от улицата, те
всякога ще намират оправдателни причини за грешките на другите. Разбира се с това вие
само още повече се издигате в моите очи и ставате по-близка на моето сърце. Но аз обичам да
гледам истината в очите.
— Но въпросът е, дали човек може да знае истината. Има истина външна, но има
истина вътрешна, в самата душа на човека и тя може да е така различна от външната.
Мотивите за една и съща постъпка могат да бъдат така различни. И една алтруистична наглед
постъпка може да има егоистични подбуди.
— О, разбира се. Но все пак има закони, които за вън и за вътре са еднакви. Ето, вие
обичате това дете и се грижите за него. Няма значение за какво и как го обичате — истината е
една — обичате го и сте готови да се жертвате за него, да направите всичко за него. А тя не го е
обичала достатъчно и била готова да жертва не себе си заради него, а него заради себе си. Това
е факт.
Марта го гледаше зачудена и затваряше в синия куфар. Като го сложи на мястото му,
тя отиде и отключи стаята. Точно в това време по стълбите се качваше Ян, познаха го по
бързите стъпки.
— А да му кажем ли името на татко му? — попита бързо Марта.
— Разбира се! Някога старата жена е криела това, защото се е бояла да й го не вземат.
Напразно се е бояла, никой не се е заинтересувал за него. Бащата отишъл в Америка.
А откъде знаете вие?
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— Нали ви казах, жената на банковия директор е разправяла всичко. Били по една
случайност съседи с Момчилови — но с другия Момчилов — братът на дядото на Ян — и
знаела много работи за тях. Преди пет години се било получило писмо до един от младите
Момчилови — те били голям род — от Италия било писмото и майката питала за детето. Но
старата, когато напускала столицата, на никого не се обадила и никой не знаел къде е отишла.
Затова и не могли да й дадат никакви сведения за детето. Пък този братовчед, към когото се
отнесла майката, нехаен по природа и зает в своите грижи, не се и потрудил да потърси никак
детето. Всичко така си останало. Пък освен това майката на Ян е споменала за пари. Била
писала много пъти на майка си за пари, но не била получила никакъв отговор и затова се
обърнала към братовчед си. И може би именно въпросът за парите го е охладил доста и той не
е искал може би да влиза повече във връзка с нея. Но все пак, кой знае — това е само
предположение на госпожа Антонова.
Някой бе повикал Ян отдолу и той, изкачил се на стълбата, отново бе слязъл пак долу.
След това чуха гласа на Ян, който отговаряше на някого."Тук e".
Навярно мене търсят — каза Марта и отвори, вратата, — Ян, какво има? — попита тя.
— Бащата на Динко те търси, иска да приказва с тебе.
— Нека да дойде — и тя, като се извини на Величков, слезе да посрещне стария
търговец на колониални стоки. След малко се изкачиха всички заедно. Още влезли не влезли,
възрастният пълен човек каза:
— А бе, госпойце Марта, моят син ме е подлудил тези дни.
— За какво, г-н Захариев? — попита Марта.
— А бе, иска да върви и той. Плаче, вика — иска, та иска. Пък слабичък е, болнав. Нали
го знаете, ние тук като писано яйце го гледаме и пак едвам върви, а пък там, училище е,
чужди хора. Кой знае, как ще го гледат. Пък и дали ще го приемат. Ей тъй, слабичък върви.
Втори клас свърши и мислехме да го оставим една година на почивка. Едно момче ми е.
Преди него имах няколко, не можаха да се задържат. Та затуй не искаме да го пресилваме.
Пък той, какво мир не ни дава, откак се е заговорило за туй училище. Майка му ме прати —
иди, каже, виж, какво ще ти каже госпожица Марта, тя е умна, ще ни посъветва. Пък то, какво,
нали видя, слабо е момчето. Какво ли няма в къщи за ядене и пиене, ама като не върви, не
върви. Сестричките му двете, по-добре вървят от него. Майка му в чудо се е видяла, каквото
му сготви, все не му се яде, все такова, онакова.
Господин Захариев беше седнал на стола и като бе турил двете си ръце върху колената,
изказваше си на един дъх болката на душата. Марта и Величков го слушаха, а той продължи:
— То кой гледа другото, ами месо в туй училище не им давали. Ние тук ден през ден
пиле или кокошка ще сготвим, все силна храна му даваме и не можем да го засилим, пък там,
какво ще яде и как ще живее, никак не зная.
— То месото не е най-силната храна — намеси се Величков. Не понася на всеки човек.
— Е то се види. И нашият Динко, току се мръщи и изважда мръвките от чинията си.
Умряло било кай, месото, не можел да го гледа. Ей тъй, опъки свят стана. Едно време где ще се
мръщиш, где ще се сърдиш. От Коледа на Великден се смърсявахме с месо и де ще ти дойде на
ума за умряло и такива работи... Та тъй, хич не зная какво и да правя. Жената казва, че тъй,
кай, ще се поболи детето повече, ако стои тука, ами такова, да го пратим за малко, че да му
мине мерака, пък после да си се върне наесен. Ти, госпойце Марто, какво ще кажеш? Ей го на,
Янчо отива. Та той ги подлуди всички от махлата я.
— Какво да кажа, г-н Захариев, както чета за това училище, вижда ми се много хубаво.
Че не ядели месо, то без това и аз го не обичам много. Ян не може твърде да го яде, та затова и
рядко го готвим, а лятно време и никак, че има толкова плодове и зеленчуци, та затова и
никак не мисля за откъм храната в това училище. Пък от друга страна, днес и животните са
все болнави и не са много за ядене. Ето миналата вечер докторът каза, че добитъкът много
повече от хората боледува и той не го препоръчва никак на болните си и казва, че не било
много полезно да се яде.
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— Ех, то се знае — каза авторитетно господин Захариев — то се знае!
— Затова и туй условие на училището никак не ме смущава. Пратиха ми в кратце
обяснения на някои въпроси, но нищо лошо не виждам. Ще работят на чист въздух, ще учат
— какво по-добро от това? Всеки, три-четири месеца ще имат по 10-20 дни ваканция — значи
след четири месеца най-късно ще се върнат децата. Ако се нещо оплачат и са недоволни — ще
си останат тук.
— То се знае — каза пак обичната си фраза г-н Захариев. — Ще си останат. Та значи да
го пуснем.
— Ами пуснете го. Може пък и като смени климата, да му подобрее.
— Тъй дума и жената. Там с другари, с туй, с онуй, по се яде. Пък като няма и на кого
да се глези, ще яде не, ами оттатък ще мине. Ех, тогава да си отивам. То нему всичко си му е
готово, майка му в сандъка има нови работи, колкото щеш. За два дена ще му стегне багажа.
Пък то дете, плаче, вика, а сега колко ли ще се зарадва. Е хайде, довиждане, госпойце Марто. А
вие, господин Величков, щели сте май и вие да ходите — обърна се той към Величков.
— Да, мисля.
Е, тогава ще наглеждате и Динко, че той е такъв слабичък, не може сам. Добре, че и вие
ще отивате, да има някой голям от нашия край — да се грижи за децата.
— Добре, добре, бай Захариев — каза Величков — ще ги наглеждам. Нали и той е мой
ученик — ще се грижа.
— То се знае — каза г-н Захариев и като си тури шапката, заслиза по стълбите.
След вечеря Марта разтребваше масата и попита така, като че ли съвсем случайно:
— Ян, как се казва татко ти?
— Павел. Тъй ми каза баба Круша, когато беше болна — но пак точно не зная.
— А Павел кой? — попита пак Марта.
Ян повдигна глава от книжката, която разглеждаше и каза:
— Не зная. Не е ли Момчилов?
— Значи, баба ти Круша не ти е казала? Момчилов е името на дядо ти по майка.
— Може — каза съвсем безразлично Ян. — Аз не помня баща си.
— А майка си?
Ян присви леко очите си, като че ли искаше да види вътре в себе си някакъв далечен
спомен и рече:
— Не зная, дали това, което помня, е майка ми. Помня една жена с коси до раменете —
къдрави. Аз обичах тези коси, защото когато се навеждаше над мене, те сякаш ме галеха. Но
друго нищо не помня.
— Все пак я помниш, а си бил съвсем малък.
— На две години и половина — каза съвсем сериозно Ян.
— Кой ти каза?
— Баба Круша,
— А искаш ли да знаеш името на татко си? Ти си момче и би трябвало да се казваш на
името на татко ти.
В очите на Ян се забеляза странен блясък. Баща му — как би искал и той да има баща!
Всички деца имаха на кого да кажат „татко" и „майко" — само той нямаше. И като че ли от
всичките години от детинството си, сега именно, в навечерието на заминаването си, той някак
особено силно чувстваше липсата на родители и му стана тъжно, когато Марта заговори за
тях. Тя почувства това, приближи се до него, прегърна главата му и пошепна:
— Те ще се върнат един ден, Ян, и ти ще ги видиш — После допълни:
— Името на татко ти е Павел Струмски, а значи, се казваш: Илиян Павлов Струмски.
Запомни това. От сега нататък тъй ще те наричаме и може би един ден, татко ти по името ще
те намери!
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Марта говореше тихо и задушевно — сякаш виждаше бъдещето и знаеше, че наистина
един ден баща му ще се завърне в родината си и ще потърси сина си. Но кога щеше да бъде
това? — Само един Бог знаеше.
Марта отпусна хубавата глава на детето и почна отново работата си. Ян стана, намери
молива си и се наведе над книжката си, като пишеше нещо. Когато беше си легнал, Марта
случайно бе погледнала в книжката, която четеше Ян и се усмихна, но същевременно и сълзи
бликнаха от очите й. Ян беше писал: Тази книга принадлежи на Ян Павлов Струмски.
— Бедното дете, — пошепна си тя — бедното! Само блясъкът в очите му показа, колко
много го развълнува името на татко му, а иначе, нищо не каза.
Дойде денят за тръгване. Марта и семейство Захариеви изпращаха на гарата тия, които
щяха да отпътуват за новото училище. Децата бяха радостни. Само Величков бе блед и
развълнуван. На няколко пъти той искаше да каже нещо на Марта, но тя, както винаги, беше
заета с Ян, още повече, че щеше да отпътува.
Когато останаха няколко минути до тръгването на влака, Марта прегърна, целуна Ян за
сбогом и му каза: — Ян, не те отрупвам с поръчки и наставления, но зная и вярвам, че ти
всякога ще бъдеш разумен.
— Да, лельо Марто — каза той.
— Добре, момчето ми — погали го Марта по главата — и ще ми пишеш, когато
сърцето ти подскаже.
— Ще ти пиша, лелко — каза той и очите му проблеснаха в светлина.
Динко се сбогува с родители си, с Марта и двамата с Ян се качиха във влака. Тогава
Величков пристъпи към Марта и подаде ръката си.
— Ах, Боже мой, защо сте така неспокоен? — каза му тя, държейки студената му и
тръпнеща ръка. — И колко сте блед! Какво ви е? Може би цяла нощ сте си събирали багажа и
не сте спали никак.
— Имах нещо важно да ви кажа, г-ца Марта, но не можах — каза й той, когато
Мартината топла и влажна ръка отпусна неговата — ще ви го пиша.
— Да, да, много ще ме зарадвате, ако ми пишете. От утре почвам да очаквам писма.
Пишете подробности за живота ви там с Ян.
Влакът тръгна. Величков бързо се качи и размаха шапката си. Децата весело махаха
ръце.
Бяха се изминали пет дни от тръгването на Ян, а нямаше никакво писмо. Марта се
тревожеше и всякога от работа бързаше за в къщи, да види не е ли оставил там раздавачът
някакво писмо. Най-после на седмия ден хазайката отдалеч я посрещна и й подаде голям
плик с три червени печата. Отначало Марта изтръпна — неволно, като светкавица й бе
минала мисъл за писмо оттам, отвъд океана, но после видя, колко наивна бе тази нахлула така
изведнъж мисъл в главата й. Тя пое писмото и познала почерка на Величков се усмихна
приятелски, но в душата си разбра това, което сама не подозираше, че тя чака и се надява да
се обади онзи, който я бе оставил преди толкова години „Колко са неизмерими и необятни
човешките сърца и души и какво ли не крият те в себе си неподозирано дори от самия този,
който ги носи? — си мислеше Марта с полунаведена глава, изкачвайки се по стълбите. — И
трябва само нещо да се случи, за да видим това, което се таи дълбоко в нас".
Като влезе в стаята си, тя отвори плика и зачете писмото:
„Мила Марта, — наричам те така, както съм те наричал безброй пъти в душата си. Ти
няма да се сърдиш нали? Зная че не и затова ти пиша. А и виновен ли съм, че те обикнах и че
сърцето ми е изпълнено с нежни чувства към теб? И какво мога да сторя на душата си, която
благоговее пред теб.
Понякога исках да ти кажа за музиката, която звучеше в сърцето ми, когато мисля за
теб и за хубавата светлина, която изпълва душата ми, когато съм те виждал. Това хората
наричат обич — нали? И аз исках да ти говоря за нея... Но всякога, когато исках да сторя това,
аз срещнах някаква невидима, но непреодолима преграда — каква беше тя? И без сам да
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разбирам как, аз знаех, че ще кажа само думи, които ще останат без ехо в твоята душа.
Понякога съм си мислил — защо си така близка и далечна? Защо си така тиха, кротка и
същевременно недостъпна. Твоят поглед ме е посрещнал благ и приветлив, но когато исках да
проникна в него чувствах, че там в твоята душа има нещо, което я обитава и изпълня. Кое
беше то? Малкият Ян? Аз зная, че ти го обичаш, но също така зная, че не е тази обич към него
преградата, о колко са се спирали моите нежни чувства и хубава обич.
Когато съм бивал при теб, аз си почивах от дребните скърби и несгоди, които
посещават почти непрекъснато човека, останал съвсем сам в света. Да, когато бивах при теб,
струваше ми се, че навлизам в някаква нова земя, където слънцето непрестанно струи
светлина, навсякъде благоухаят безброй разцъфнали цветя и птичките пеят по розовите
храсти. В мен тогава всичко притихваше и настъпваше чуден мир.
Случваше се да ти кажа издалеко за това, в което ставаше в душата ми, но ти никога не
го разбра, нито даже подозираше, че съществува... Когато си тръгна... О, толкова тревожен ден
не бях изживявал. Бог знае защо ми се струваше, че те загубвам навеки и безвъзвратно.
Душата ми се разкъсваше от мъка и аз хиляди пъти решавах да тръгна и да остана. Всичко в
мен страдаше, ужасно страдаше, Искаше ми се да дойда при теб, да ти кажа: — Марта, обичам
те, не мога да замина! И виждах те в същия миг изправена тиха, кротка както винаги, но с очи
пълни с учудване и недоумение. И пак разбирах, че има нещо в самата теб, което застава на
вратата на твоето сърце и не ме пуска да вляза там. Какво е то Марта?
На гарата ми се искаше да няма хора, да няма никой. На устните ми постоянно
трептяха думите: „Марта, обичам те, безкрайно те обичам". Сърцето ми ги повтаряше и се
обливаше с кръв, а душата ми тъгуваше по несбъдната мечта.
Когато влакът тръгваше, изведнъж ми се стори, че всички тези четири години, откакто
те бях видял и обикнал, бяха само един едничък миг и аз го пропуснах... пропуснах да ти кажа
туй, което толкова време е звучало като музика в душата ми и което сърцето ден и нощ е
лелеяло за теб.
Прости ми, че ти пиша най-първо за себе си. Теб може би те интересува, как сме
пристигнали и точно къде. — Ще ти кажа, но чувствах такава необходимост да разтворя
вратите на душата си, за да видиш там всичката онази безгранична мъка и радост, които си
ми причинявала ти.
А сега слушай. Пътувахме сравнително добре. Ян не се отдели от прозореца и
постоянно се вглеждаше в местностите, през които пътувахме. Той често възклицаваше,
показваше ми всичко, което му правеше впечатление и ме питаше за много неща. Аз му се
радвах и често си мислех, ако ти, скъпа Марта, беше на моето място, как би му отговаряла и
как би постъпвала. Стараех се да бъда това, което би била ти, но много се съмнявам, доколко
съм сполучил това.
Мястото, в което пристигнахме, мога да кажа, че е едно от най-красивите местности в
нашата страна. По-сполучлив избор надали би могло да се направи. Аз съм ходил толкова
много по екскурзии, през ваканциите съм кръстосвал не веднъж страната ни, но никога не съм
идвал тук и дори не съм подозирал, че съществува. А може би то да е било и по-обикновено
място, но вещата ръка на ръководителя на това училище да го е преобразила.
Мястото, което е заето за това училище, доколкото разбрах, е огромно. Обхваща
подножието на планината, склоновете, разбира се, тези първите склонове и един хубав
залесен връх. Останах с впечатление, че тази площ се простира с километри надлъж и нашир.
В нея са открити топли минерални води и са направени великолепни бани. Останах искрено
възхитен и зарадван от чистотата и красотата им. Тук е особено много застъпена хигиената и,
доколкото разбрах, на чистотата се държи не само като на нещо механично, а като на важен
основен принцип в живота. Ние всяка вечер си мием краката в чисти бели легени с изобилна
топла вода, която се струи от много чешми, независимо честите бани, които с удоволствие
правим. Струва ми се, че в това миене на краката има някакъв дълбок смисъл, защото тук в
това училище, както в природата, зад всяко нещо или явление си има своите дълбоки

56

причини. А сега да започна отначало. Когато пристигнахме вечерта, ние нощувахме в една
особена сграда, подобна на голям хотел, извън територията на училището — може би, или в
нея — точно не можах да се осведомя, защото тук любопитството не се поощрява. Тези, които
работят и се грижат за това училище, малко приказват и отговарят само на това, което мислят,
че ще ни е необходимо за нас, като преподаватели и ученици. Много пъти вместо отговор
можеш да получиш мълчание, което най-красноречиво ти казва, че си питал и любопитствал
за нещо, което не е в пряка връзка с работата ти. Със себе си имах един случай. Никога в
живота ми не са ми въздействали тъй силно, каквито и да са били назидателни думи, както
това мълчаливо поглеждане, без какъвто и да било устен отговор. Но аз пак се впуснах в
странични неща, а исках да ти кажа нещо за самото начало и приема ни. На сутринта, много
рано ни взеха с автобус и след, не помня колко време, слязохме пред една своеобразна сграда.
Бяхме около 15 души. Посрещна ни млада жена с много приветлив вид и ни покани любезно
да влезем в един голям салон. Трябва да кажа, че ме порази абсолютната чистота и неволно си
погледнах прашните обувки, които не бях се сетил да поизтрия от предишния ден. В този
салон имаше най-различни столове и канапета. Това, наистина, ми направи особено
впечатление. Те бяха от най-простите, обикновени столове, до най-скъпите меки канапета.
Салонът имаше почти кръгла форма и обикновените столове бяха до тия стени, по които
околовръст имаше ниско сложени прозорци, а меките и хубави канапета и столове бяха във
вътрешната страна.
В този салон стояхме около час самички. Никой не дойде при нас, никой не ни запита
нищо. И ние всички се разположихме, кой където намери за добре. Ян, аз и Динко най-напред
разгледахме хубавите картини, които красяха стените. После, като стигнахме до прозорците,
останахме там. Аз придърпах един плетен стол и седнах, горе-долу да съм наравно с децата и
се загледахме в градината, която се простираше пред самите прозорци. Там, макар и рано,
вече работеха. Имаше младежи от най-различна възраст — момчета и момичета. Не се
забелязваше да имат някакъв ръководител с униформа да ги наглежда. Най-после Ян откри
една възрастна жена с малка тесличка в ръка, около която се въртяха децата и към която
постоянно се втурваха да я питат, види се, за нещо. Тя разкопаваше една леха и изглеждаше
повече като майка между децата си, отколкото като учителка или преподавателка. Ян не се
стърпя и отвори прозореца. Тогава ние можехме ясно да чуем какво говори тази жена и
момчетата и момичетата. Те идваха, казваха й кои цветя и лехи са поляли, тя някак майчински
одобряваше и ги наставляваше за друга работа.
Всичко това на Ян се виждаше много забавно и неговата енергична натура почваше да
не може да стои мирно на едно място. Най-после, когато едно момче беше под самите
прозорци и поливаше розови храсти, Ян почти забравил къде се намира, го попита, кого
приемат да полива.
— Всички, които искат — каза момчето и ни погледна усмихнато. Беше слабичко,
деликатно момче, на години, може би, колкото Ян.
— А друго какво правите? — го запита нетърпеливо Ян.
— Ще видиш — отговори момчето и си тръгна, като си изпразни лейката.
— Ами аз мога ли да дойда при теб? — му извика високо Ян.
— Може — отговори момчето, без да се обърне.
Ян почти се бе втурнал да излиза, когато една врата се отвори и се показа средно висок,
клонящ към възрастен човек. Той вървеше изправен, с лека, като на младеж походка. Ян така
си и остана, както беше се затирил. Човекът отиде право при него, сложи ръката си на рамото
му и каза:
— Ела при мен, малко момче.
Ян за миг се подвоуми, после каза тихо:
— Аз не съм сам. Ние сме трима.
Човекът се усмихна. И в тази усмивка имаше нещо особено красиво. Тя изразяваше
разбиране, снизхождение към детското у Ян и възхищение, което не знаех на какво се дължи.
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— Кои са твоите приятели? — попита господинът.
— Ето тези двамата — посочи той към мене и Динко, които стояхме прави до
прозореца.
— Елате и вие — каза ни той и ние тримата тръгнахме след него. Влязохме в една
голяма стая, на която двете трети бяха само от прозорци. Господинът заговори с Ян тъй
дружески и непринудено, като че ли го познаваше от години. Това премахна смущението на
Ян, което се бе явило в него от внезапното явяване на този непознат човек и Ян отговаряше
свободно и бих казал много добре. Тогава господинът хвана двете му ръце и ги разтвори с
дланите към себе си. След това се наведе над тях и ги разглежда няколко минути.
— Цигулката си носиш ли? — попита той Ян за моя преголяма изненада, като си
вдигна главата от ръцете му.
— Нося я — промълви тихо и не малко учуден Ян.
— А как ти е името?
— Илиян Павлов Струмски - каза Ян и изведнъж се зачерви силно - може би той за
първи път казваше гласно това ново за него име. Видях, как за миг очите на човека се спряха
неподвижно и проницателно върху Ян. Сякаш този поглед проникваше в самата му душа и
там четеше това, което бе писано в нея. После леко въздъхна и като приклепна с очи, каза; —
Добре! Запиши си името тук, в тази книга и пиши датата, когато си пристигнал.
Ян пристъпи към голямата книга, в която, види се, се записваха сами учениците, а в
това време човекът взе от масата си една лупа и когато Ян беше написал името си, прегледа с
нея очите му. Поклати одобрително глава и каза на мен да се приближа.
Знаех вече, че имам пред себе си специалист по новите науки, които отскоро си
пробиват път в страната ни — които определят характера по линиите на ръцете и затова бях
се приготвил да си подам ръцете. Но той не ми поиска да сторя това, а само тихо забеляза: —
Вие също свирите нали? И добре свирите. Донесохте ли си вашите музикални творби?
Вярвайте ми, мила Марта, ако гръм би паднал от небето, по-малко би ме изненадал,
отколкото краткият му, почти тих въпрос. Това никой човек не знаеше. На никого не бях
казал, че съм творил нещо в областта на музиката, защото бях започнал да работя, откакто те
бях видял. И всичко бе за тебе и само за тебе... — Текст и музика — то бяха това, което душата
ми ден и нощ пееше за тебе...
Въпросът му ме много смути по две причини: първо, от къде знае този човек това, което
никой смъртен не знаеше — тъй както на никого, както ти казах, не бях обаждал и всичко
държах заключено в шкафче със секретна брава. И второ... може би и по-важното, ако
признаех, че съм работил в областта на музиката, то сигурно трябваше и да явя на него
работите си и той тогава би видял и разбрал всичко. А аз тъй не мога чужди поглед да
наднича в душата ми и да влиза в моята святая светих...
Човекът сякаш прочете това което ставаше в момента в мен и каза: — Бъдете спокоен,
друг път ще говорим повече с вас... Сега само се разпишете в същата книга.
Аз прекрачих двете крачки до масата и записах името си. Когато се обърнах, той
държеше лупата си. Приближих се като дете при него и подложих очите си за преглед. След
няколко минути той поклати одобрително глава.
След това Динко пристъпи към господина блед като платно. Дори се уплаших, да не
му е станало лошо на това дете. Тъй слаб и блед беше. Но изведнъж човекът се усмихна,
плесна го леко по бузата и с един бащински жест бръкна в джоба му с думите:
— А тук какво носиш? — И без да дочака отговор, той извади малката дървена
фигурка, която предният ден Динко из целия път във влака бе дялал на един вестник. Право
да си кажа, никак и не му бях обърнал тогава внимание. Чувал бях често пъти дечицата да
казват, че Динко не си знаел уроците, защото не учел, а по цял ден дялал. Но аз не бях близък
със семейството му и лично това дете със своя анемичен вид не ме е привличало никога. И
сега не малко бях изненадан както от така сполучливо изработената фигурка, която
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представляваше тяхното куче легнало, турило главата на лапата си, а така също и от
необикновеното намиране на тази фигурка в джоба му от този човек.
Динко колкото беше блед, изведнъж стана толкова червен. Сякаш всичката кръв, която
имаше в себе си, бе нахлула в лицето му. Той наведе виновно глава, а бузите му горяха.
— Това е много добре — каза господинът — Отлично. Имате ли много изработени
такива неща у дома?
— Не много — промълви едвам Динко.
— Защо?
— Майка ми не ми даваше... Да съм си учел уроците... и да не съм се морял с други
работи... А това никак не ме уморяваше...
— Родителите му много се безпокоят за здравето му — намесих се аз, без сам да зная
защо — много се грижеха за него.
Човекът ме погледна изведнъж, сякаш се учудваше, как така аз приказвам без да ме
питат или да има нужда от това говорене. Аз наистина се засрамих като ученик и млъкнах.
Тогава той се усмихна и каза:
— Вие сте учител, нали?
— Да — промълвих виновно аз и пак се учудих от къде знае.
— А те щели да уморят това дете с грижите си — каза ми той, посочвайки с ръка
Динко.
После хвана бащински ръцете на Динко и ги разтвори с дланите към себе си. Гледа ги
дълго, после взе лупата и ги разглежда много внимателно. След това въздъхна дълбоко,
изправи се и каза:
— Хайде, моето момче, запиши се пък ти в тази книга — и му разтвори една друга до
нашата книга.
Динко взе перото и си записа името и датата на идването. После господинът му гледа
очите. Като свърши прегледа той ни каза:
— Ето, от тук излезте — и той ни отвори една стъклена врата. Ние му се поклонихме и
излязохме. През малък коридор излязохме в градината. Никой не дойде да ни посрещне, нито
да ни каже какво да правим. Ние постояхме един миг така в недоумение и тръгнахме. След
няколко
крачки срещнахме познатото вече нам момче, което поливаше розите под
прозорците. Ян заговори с него като със стар познат и ние тръгнахме с него. После разбрах, че
ние съвсем не случайно сме срещнали това момче, но че то ни е чакало, но толкова естествено,
като че ли всичко ставаше от само себе си. Когато след няколко дни аз също причаках един
господин, разбрах, че тук нещата не стават случайно.
Мила Марта, Ян ме вика и трябва да завърша писмото, макар че има още много неща
да ви пиша. А ще го прекратя, защото тук пощата тръгва след един час и не искам да те карам
да се измъчваш повече в неизвестност. Друг път ще продължа как прекарахме и завършихме
тук нашия първи ден. Но трябва да ти кажа, че той, колкото и да беше интересен, като пръв
все пак с минаването на дните става един от най-обикновените дни, или по-точно казано,
един от по-малко интересните дни.
Ян също ще ти пише, но за сега той е всецяло погълнат от всичко, което става тук и
малко свободни минути може да намери за писане.
Приеми моя сърдечен привет
Владислав Величков
Марта държеше писмото в ръка и съжаляваше, че то така неочаквано свърши. Всичко
бе тъй ново и интересно за нея. Най-силно впечатление й направи господинът, който ги е
приел и който по такъв чуден начин е отгатнал способностите и дарбите им. Тя беше чувала
за тези науки, които се занимаваха с прочитане на характера по лицето, главата и ръцете, но
никога не бе имала случай да се заинтересува и запознае от близо с тях. Пък и мнозина
спекулираха с тях и тя си мислеше, че с тях се занимават хора, които търсят по-лесен начин да
припечелят нещо. А ето сега, хора, високо интелигентни, ръководители на училище, си
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служат с тези науки и то така сполучливо и на място. Наистина това беше първото училище,
което се стараеше да проникне още от началото в характера и дарбите на възпитаниците си,
навярно за да може отпосле да ги насочи правилно в техния път.
През цялото време, докато си сменяше тоалета, тя си мислеше за писмото на Величков,
— Наистина, ново и необикновено училище — казваше си тя. После си спомни за началото на
писмото и се усмихна. — Бедният Величков, колко ли се е измъчвал, а тя дори не е и
подозирала това. Той бе за нея като брат на Ян, към когото тя хранеше наистина сестрински
чувства.
Когато беше вече готова, тя седна до масата, взе перото и започна да му пише.
„Драги Величков,
Вашето писмо ме тъй много зарадва. Всеки ден го очаквах и седмицата ми се видя
твърде дълга. Всичко, което ми пишете за училището, ме крайно много заинтересува и бих се
радвала много, ако ми пишете по-често за уредбата и живота в това училище. Радвам се, че Ян
е добре.
Колко много съм благодарна, че именно сега се откри това ново училище, за да може да
постъпи Ян в него, докато е още малък и следователно по-лесно ще възприема и усвоява това,
което се преподава там.
Тук за сега всичко е еднакво и тихо, както го знаете и вие. Започнали са да идват хора за
летуване, но аз ги виждам само отдалеч и случайно, защото всеки ден съм на работа. И
благодарение тъкмо на работата дните не ми се виждат така празни и пусти при отсъствието
на Ян.
Отсега нататък ще живея с очакването на нови и нови писма, които ще внасят известно
разнообразие в живота ми, а същевременно ще се чувствам по-близко до вас и пространството,
което ни дели, ще изчезва, поне докато чета писмото.
От сърце Ви желая успех във всичко и много радост, защото Вие я заслужавате.
Марта“
Марта прочете писмото, сгъна листа, после взе друг лист и почна да пише на Ян.
„Скъпи Ян, зная, колко много новата обстановка и атмосфера е изпълнила душата ти и
това ме радва. Защото, само когато човек работи и прави нещо с всичкото си същество, може
да го направи най-добре.
Има часове, през които, макар че си далеч, аз те виждам — не зная, как става това — но
те чувствам близко, като аз да съм при теб или ти при мен. Тогава зная, че си добре и не се
безпокоя. Още повече, като зная, че си разумно момче и ще гледаш съвестно на учението и
работата си.
Знай, че всеки твой успех и стъпка напред в науката и изкуството е моя най-голяма
радост, която ще изпълва и осмисля живота ми.
Приеми хиляди благопожелания от тази, която постоянно мисли за теб и те обича от
мига, когато видя твоето личице, опряно о стъклото на прозореца.
Целува те Марта.
Р.Р. Предай моите благопожелания и на твоя другар Динко. Гледай да си му полезен
във всяко отношение, защото той сигурно ще тъгува за родителите си и бащиния си дом. А ти
го крепи и му помагай."
Марта надписа един бял плик, сложи вътре писмата и като облече набързо връхната си
лятна дреха, излезе да пусне писмото в пощата, за да може сутринта да тръгне.
Тъкмо беше стигнала до пощата, когато един познат ней глас я извика. Тя се обърна и
видя доктора. Наистина, тоя човек със своята духовитост и добър нрав,винаги внасяше в нея
някаква свежа струя. Тя се спря с писмото в ръка и го почака. Той беше с малка компания —
трима господа и две госпожици, които по всяка вероятност бяха летовници.
Когато бяха на две крачки от нея, докторът се усмихна и каза:
— Ах, хванах ли ви на местопрестъплението?
— Какво престъпление, г-н докторе — попита Марта усмихната.
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— Ето на, пускате писмо. На кого?
— Ох, на новото училище. Нали там е Илиян?
— А, така ли, тогава друг въпрос. Елате да се запознаете с нашите гости.
Марта бързо пусна писмото в кутията и като пристъпи към тях, запозна се с
госпожиците и господата.
Аз съм вече две седмици тук, — каза един от господата — но не съм виждал
госпожицата. А мислех, всички госпожици съм видял вече.
— О, сигурен съм, че, ако не беше дошла да пусне писмото за малкия си любимец,
надали би я видял и през цялото лято.
— Защо? — учуди се господинът.
— Така, пази се да не я откраднат.
— Ах, господин докторе, как можете да говорите така — каза Марта и страните й леко
поруменяха.
— Казвам, разбира се, иначе от работа не бихте бързали да си отивате веднага у дома,
та да не може да ви види човек, ако ще и да умре за това.
— Моля, не се шегувайте така — каза Марта и по лицето й премина сянка. Вие много
добре знаете защо не излизам по улиците да се разхождам заедно с другите...
— Бога ми, не зная — каза докторът и очите му припламваха във весели пламъчета.
— А и всеки прави това, което за него има смисъл — добави тихо Марта.
— Така ли? — не ви очаквах толкова егоистка — каза докторът, а на устните му
играеше усмивка.
— Защо егоистка? — попита Марта и срещна погледа му, изпълнен с игриви
пламъчета.
— Значи само ако вие намерите смисъл — натърти докторът, — а ако вашето излизане
ще бъде смисъл за излизането на другиго?...
— Моля, г-н докторе, вие искате да ме накарате и сега да си отида.
— Защо? Нима това съм искал да кажа? — Но като забеляза горчивината, която се
изписа по лицето на Марта, той стана изведнъж сериозен и каза: — Извинете, госпожице
Марта, аз наистина се пошегувах. Тази вечер съм в малко особено настроение — простете.
— Зная, че обичате да се шегувате, но... — и Марта погледна към непознатите
госпожици и господа, който я гледаха с любопитство.
— О, за тях не се безпокойте, госпожице Марта. Ето този господин е мой брат, а тези
двама ми са братовчеди по баща. А госпожиците — по майка. Както виждате, едва ли не е
целият ми род. Дошли тук да прекарат по-весело лятото... Млади са, няма какво... не искат да
се крият в къщи като вас, а искат да си поживеят... И наистина ги облажавам. Хайде, Боби, —
каза една от госпожиците, стига си дразнил госпожицата, а й кажи нашия план и това, за
което я повика.
— О, да, пък аз бях забравил. — И като се обърна към Марта, каза: - Слушайте, г-ца
Марта, сега ви говоря най-сериозно. Утре събота ли е?
— Да, събота е — отговори Марта.
— А други ден неделя?
— Да неделя.
— Значи вие сте свободна.
— Да, защо?
— За да дойдете с нас. Решихме наистина да ви откраднем... Толкова години вече сами
се скитате из планината, сега вече това се забранява — почна да се шегува пак докторът. —
Това лято сте ангажирана от нас. Сега Ян го няма и няма с кого да се отдумвате...
Марта стоеше мълчалива и замислена.
— Наистина госпожице, — обърна се към нея една от госпожиците, която имаше сини
бадемови очи и светлоруси коси — Боби ни разправя доста неща за. вас и така много ни
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заинтересува... И много бихме се радвали, ако дойдете на екскурзия с нас. Няма да бъде много
далече и за много дни. Утре по обед тръгваме и в понеделник сутринта сме тук.
Вярно беше, че Марта през тези четири години бе ходила много из планината, но
повече с децата или пък понякога сама с Ян. Никога не бе потърсила компанията на големите,
защото винаги с децата се чувстваше по-особена и тяхната компания я радваше и изпълваше с
безгрижието на самите деца, а мисълта дори за компания от възрастни я изпълваше с някаква
незнайна за нея тъга и горчиви спомени нахълтваха в душата й.
— Защо толкова много мислите — попита я другата госпожица, която бе в пълна
противоположност на първата. Имаше черни очи и много приятен матов цвят на лицето. —
Една екскурзия, това е толкова приятно и хубаво нещо. Няма да бъдем много — 15-20 души.
Ще бъде много весело.
— Защо пък настоявате — каза докторът — ние утре ще я откраднем от общината, ще я
турим в един чувал и ще развържем чувала на върха.
— Добре, — каза изведнаж Марта — не искам да оставате с впечатлението, че искам да
ме молите. Ще дойда!
— Ето, това е отлично — каза единият господин.— Така и вярвах, че госпожицата ще се
съгласи да ни удостои с компанията си.
— Моля, моля, — каза Марта — недейте ми говори така, защото почва да ми става
неловко.
— О, госпожице, каза братът на доктора, — за днешно време много сте скромна.
— Нали? — каза оживено докторът. — Аз ви казах, че тя не е като другите?
— Хайде стига, Боби, че наистина правите невъзможно стоенето на госпожицата при
нас. Да говорим за друго нещо — за утре.
— Да, вярно, — каза братовчедът — да кажем на госпожицата къде отиваме и от къде
ще тръгнем.
— Вярно! — каза докторът. Значи решено, г-це Марта.
— Да, — промълви Марта.
Тогава утре сборен пункт градската градина до източния вход. Разбрано, нали? Раница
си имате, това зная. И добър екип имате — и това зная.
Братовчедките се засмяха.
— От где зная ли? - попита той, като схвана мисълта им. — Малко ли съм я срещал с
нейния любимец из планината? Същинска алпийска туристка. Та значи така — ще пътуваме с
влака и ще стигнем горе хижата, за да пренощуваме в нея.
— О, в хижа ли? — каза недоволно русата госпожица — защо пък в хижа? За една нощ
и да се врем пак в къща. На открито ще бъдем. Ще накладем огън — в гората има поне много
дърва и така ще прекараме нощта.
Докторът погледна Марта въпросително. Тя кимна одобрително глава.
Добре тогава, може и на открито — съгласи се докторът. Това пак ще видим утре.
Значи всичко е наредено, — каза чернооката госпожица — тогава да вървим, защо сме
се спрели на едно място?
Тръгнаха. Марта поиска да си отиде, но всички запротестираха. Не може! Защо пък да
си отива? Кой я чака в къщи? Животът не е толкова дълъг и младостта много продължителна,
за да се прахосват така напразно. Сега Ян го няма, за какво трябва да се прибира толкова
рано?
За да не настояват и канят повече, Марта се съгласи да остане. Понеже не можеха
всички да вървят на една редица, то Марта се намери редом с доктора, а другите по двама и
трима вървяха след тях.
— Защо така бързате да си отивате, госпожице — попита я тихо докторът.
— Бях започнала една много интересна книга и исках да я дочета — каза Марта.
— О, наистина вие предпочитате книгите пред живите хора — каза докторът и тиха
въздишка се изтръгна от гърдите му.
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— Защо? — попита Марта. — Та аз през целия ден съм между хора. И когато се прибера
да почета малко, то е едно разнообразие, почивка и същевременно човек научава нещо ново.
Докторът замълча. Вървяха доста така. Стигнаха до края, от гдето по-нататък не се
движеха вече хора и се върнаха.
— Хайде да влезем в сладкарницата — предложиха двете братовчедки.
— О, не, моля, г-н докторе — каза тихо Марта.
— Хайде вървете вие деца, — обърна се докторът бащински към тях, — а после ще ни
намерите тук.
— Добре — казаха всички заедно и се отделиха.
— Не намирате ли глупаво това движение напред, назад — каза Марта. — Какъв
смисъл има? Наистина, полели са улицата, но все пак... Разбирам разходка на чист въздух, а
тук... — Да, когато има причини, съгласна съм.
— А мислите ли, че тук хората се движат без причини?
— Може. Но все пак има известна доза и навик.
— Вярно е това, но той е бил предизвикан пак от причини — от една необходимост. Да
се движи човек, да върви, да не мисли за неща, които нахълтват в мозъка му, когато той
остане сам в стаята си между четири стени...
— Вие сте прави, г-н докторе, наистина понякога човек търси хората, за да се разсее и
забрави...
— Да, да забрави — като ехо повтори докторът.
Когато след известно време ги намериха отново братовчедките и братовчедите, Марта
каза, че вече мисли да си ходи, за да не би да се приберат хазаите и да ги безпокои после, като
ги кара да стават, за да отварят.
Марта се сбогува с всички и докторът тръгна да я съпроводи. До в къщи почти мълчаха.
Само когато докторът се сбогуваше вече, каза:
— Госпожица Марта, много съм ви благодарен, за гдето се съгласихте да дойдете утре.
— Моля — каза Марта, като му кимна повторно за лека нощ.
Влакът летеше. Марта стоеше на прозореца, до нея докторът й разправяше за първото
си пътуване в чужбина. Пътували бяха повече от два часа. Марта се радваше на хубавите
местности, които се редуваха пред погледа й.
— Още малко и ще стигнем Каменица — каза докторът.
Наистина след двадесетина минути влакът изсвири. Всички си бяха сложили раниците
на гърбовете и когато спря, заслизаха по стъпалата.
Компанията беше пъстра и весела. Имаше младежи, млади господа и госпожици, повъзрастни дами и господа.
Когато стигнаха до селцето, което беше доста далечко от спирката, докторът и още
трима души отидоха да потърсят коне за раниците, а останалата компания се бе разположила
на хубава голяма поляна. По нея имаше големи каменни блокове, кой знае кога и по какъв
начин свлечени от планината. И заради тях именно селото носеше името Каменица. Марта си
беше избрала един хубав каменен блок малко по-далеч от всичките и се радваше на хубавата
природа. Денят беше ясен, слънчев. Планината се издигаше от всякъде величава. Така се бе
загледала, когато съгледа да слизат от горе, по една планинска пътека три циганки —
копанарки и един копанар. Марта се поизправи и ги погледна. Някак особено красива й се
стори групата копанари, слизащи от планината.
Така тя ги гледаше, докато те слязоха и съвсем близо минаха край нея. Едната от тях се
отдели и дойде при Марта, а другите седнаха на няколко крачки далеч, види се, за да си
починат.
— Имаш ли хляб да ми дадеш? — каза копанарката на Марта — че от вчера сме
тръгнали и хлябът ни се свърши на половин пътя.
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Марта вместо отговор, отвори раницата си, извади едно парче хляб и го подаде на
изгладнялата жена. А последната, вместо да си отиде веднага, седна до камъка при краката на
Марта и като остави хляба в полата си, каза;
— Този пръстен, който носиш на ръката си, ти е даден от мъж, който сега е зад море...
Марта трепна и изгледа жената.
— Чувай — продължи копанарката — ти си добра мома, много си претеглила, но до
тук ти са били теглилата. При теб имаш едно момче, то сега е другаде, но пак се казва при
тебе. То не е твое, ти не си го родила, но гдето се казва, твое е — ти си го гледала. Това момче
ти е донесло късмета. Късметлия момче е. Ти си била болна, но си оздравяла. Късметът на това
момче те е оздравил. То ти е донесло здравето и живота...
Сега те обичат двама души. Единият ти е казал, другият не е. Ако искаш, можеш да се
ожениш за втория, но онзи там, гдето е зад морето, ще се върне...
Марта леко плясна с ръце от изненада и с учудени очи гледаше копанарката, която без
да спира й говореше неща, които никой друг, освен нея, не знаеше.
В това време при Марта дойде русата братовчедка на доктора и усмихнато попита,
какво прави тази копанарка при нея. Марта беше толкова смутена, че не знаеше какво да
отговори, а само се помъчи да се усмихне в отговор на нейната усмивка.
— Голям късмет ще имаш занапред — довърши циганката и отхапа една хапка от
хляба, който й бе дала Марта.
— Късмет ли? — попита русото момиче, — а аз?
Жената, като че ли не я чу, но като се обърна към нея, каза:
Ти се любиш сега с един — хем рода ти е, но няма да го вземеш. Ще срещнеш друг и ще
се ожениш набърже... Баща ти е доктор и е много богат. Ти до сега си живяла охолно и
занапред пак ще бъдеш много богата, защото имаш добро сърце и си много милозлива. Името
ти е Вяра.
— Браво! — запляска с ръце момичето. И като се обърна извика силно:
— Наде-е-е, елате по-скоро!
Сестра й веднага се затича, а с нея заедно тръгнаха и други. Всички заобиколиха Вяра и
копанарката. Марта бе станала и оттеглила настрана, за да не слуша това, което казваше
копанарката на другите, мислейки, че те биха предпочели да им бъде казано насаме и в тайна.
Но изглежда, че другите не държаха много на това и всички се смееха в един глас, когато
копанарката казваше нещо вярно и което им допадаше.
Тогава дойдоха и другите две копанарки почнаха и те да говорят на оживената
компания, всеки от която искаше да узнае нещо за себе си. За обща изненада, копанарките
бяха почти глухи и не отговаряха на въпросите, които им се задаваха, а говореха това, което те
намираха за добре. За глухотата им потвърди и копанаринът, който ги придружаваше.
Така всред такова оживление, неусетно се бе минало повече от час. В това време дойде
един от тримата, които бяха отишли да търсят коне и каза, всички да си вземат раниците и да
отидат на другия край на селото, гдето ги чакаха конете и другите двама от другарите им.
Като му казаха за копанарките, той се отнесе много скептично, но когато едната от тях
му каза, че е женен два пъти, че има две умрели дечица — Мария и Димитър, той остана като
втрещен и се чудеше от где тази жена знае неща, които са станали в живота му преди шест
години.
Мнозина от компанията искаха да им кажат още по нещо копанарките, но те бързаха,
защото щяха да пътуват с влака. Получиха наградата си за това, което бяха казали и забързаха
към малката спирка.
Цялата компания, весела и оживена, се запъти към другия край на селото. Марта
вървеше мълчалива и замислена. Всичко, което й бе казала копанарката, я бе така разтърсило
и развълнувало. В душата й като многократно ехо все повтаряше все едно и също: — Той ще се
върне, ще се върне...
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Когато веселият глас на доктора проехтя близо до нея, тя като че ли се стресна и
повдигна глава. Той я гледаше и очите му изпуснаха пак весели пламъчета.
— Докторе, пропусна, много пропусна — се чуваха гласове от всички страни.
— Какво съм пропуснал? — попита той и гледаше с весели очи всичките.
— Пропусна — повториха мнозина и в един глас почнаха да му разправят за трите
копанарки.
— Вятър — каза той — как може да им вярвате?
— Наистина, наистина — започнаха да потвърждават всички — това е много странно и
все пак факт.
— Вярно докторе, — каза този, който бе дошъл да им съобщи, че конете ще ги чакат на
другия край на селото — вярно е. Просто необикновено! От где знае тя, че съм се женил два
пъти, а още повече и имената на умрелите ми дечица. И аз отначало не вярвах, но тя ми каза
някои работи, които само аз си знаех...
— И ти Богданов, вярваш на такива дивотии?
— Ако беше и ти, докторе, и ти щеше да повярваш. Казва ти неща от миналото, с което
те просто изненадва и учудва: Да кажем, че на едного или на двама може да е проучила или
узнала по някакъв начин тайните от миналото им, но на толкова много хора? Наистина чудни
работи стават по света!
Докторът продължаваше да упорства, но всички настояваха и казваха, че на всички тия
жени са казали истината. Най-после докторът отстъпи и каза:
— Твърде е възможно... Науката един ден навярно ще се добере до това и ще ни
разкрие законите, по които става.
— Ето тъй кажи — каза една от дамите — а не отричайте неща, които не знаете как
стават. Природата, която е създала слънцата и звездите, навярно ще има силата и
възможността да открие чрез когото си намери за добре миналото и бъдещето на хората.
Няма защо да се смущаваме от това, че тези жени са прости копанарки — за Провидението
душите са еднакви.
— Безспорно — съгласи се примирително докторът и като търсеше между всички
Марта, тръгна редом с нея.
Изкачваха се нагоре по една красива пътека, която минаваше през млада букова гора.
Когато пътеката позволяваше, докторът и Марта вървяха редом, а когато се стесняваше, той
минаваше ту между дърветата, ту отстъпваше след Марта.
— Наистина ли мислите, че тези жени имат някаква свръхестествена дарба да виждат
миналото и бъдещето — запита той Марта.
— Мисля, че да — отговори тя — защото те казваха неща, които човек е скрил дълбоко
в душата си... Аз останах поразена!
— Така ли?
— Да. Никога не можех да помисля, че миналото на един човек може да бъде така ясно
видяно от другиго, без да му бъде казано.
— Искрено съжалявам — каза докторът — че не бях там. Без малко аз щях да дойда да
ви повикам, но една мисъл ме спря... Интересно какво ли биха казали за мен... За миналото не
се интересувам, аз го зная. То не е радостно... но за бъдещето бих искал да зная някои неща.
— Да, това е право. Бъдещето е по-важно. Като го знае човек, може да се избегнат някои
грешки.
— Да, ако това бъдеще не е неизменно и е в ръцете на човека.
— Може да има неща неизменни, но може би има и такива, които зависят от човека.
— А на вас за бъдещето казаха ли ви нещо, госпожице Марта? Извинете ако въпросът
ми е малко нескромен. Но така много ме интересува.
— Да, малко. Дойдоха други и тя прекрати. - Докторът премести клончето, което
наполовина преграждаше пътеката и Марта премина близко под ръката му. Нагоре вървяха

65

мълчаливо. Те бяха първи, а след тях вървеше цялата компания и до тях долитаха оживени
разговори и възклицания. Навярно всички говореха за предсказанията и предопределението.
Постепенно гласовете и разговорите се чуваха все по-слабо и затихнаха съвсем. Марта
неволно се обърна и видя, че никой не се виждаше по пътеката след тях.
— Да ги почакаме — предложи тя.
— Защо? Боите ли се? — попита тихо докторът.
— О, не. От какво? — каза съвсем спокойно Марта. — Гората е толкова хубава. Винаги
ме е радвала тази мека зеленина на младата гора.
— Тогава да вървим — предложи той. — Понякога многото хора развалят красотата на
гората и планината.
— В това сте прави. Аз обичам да стоя сама в гората. Тогава слушам, как тихо шушнат
листата, като че ли разправят някаква хубава приказка. А някъде се чува да бъбре поточе
изпод нападалата шума...
Продължаваха да вървят. На едно място пътеката се разклоняваше. Марта предложи да
почакат, защото може би тези, които са зад тях, не знаят пътя и ще сгрешат пътеката: Още
повече, че беше вече доста напреднало времето след обед и едно объркване на пътя би
донесло една неспокойна нощ, както за тия, които са се загубили, така и за тия, които ще ги
търсят.
— Добре — съгласи се докторът, а Марта се усмихна се и сложи леката си плетена
дрешка на камъка.
— Не, не. С нея ще се наметнете, а седнете тук.
Може би сте запотени?
— Никак. Не вървяхме много бързо — и тя седна на своята дрешка. Тогава докторът взе
своята и я наметна на раменете й като я загърна като малко дете.
— Моля, господин докторе, мога и сама.
— Зная, че можете, но доставете ми това удоволствие да ви услужа. Боже мой, за всичко
можете сама, та това всеки го знае, но нима цял живот ще живеете все сама? Няма ли да
помислите и за себе си най-после?
— Какво да помисля?
— Да си помислите за другар в живота.
— Странна мисъл, господин докторе. Че защо сте се загрижили за това?
— Може би, защото съм заинтересуван.
— Вие пак се шегувате. Но все пак, благодаря ви за любезността от ваша страна да се
грижите за мен.
— Не, Марта, аз не се шегувам. — заговори докторът с тих задушевен глас, като за
първи път й каза само на име. — Аз ви говоря съвсем сериозно... Може много да изглеждам
весел и да се шегувам... но това не значи, че аз не съм сериозен човек и че не мога истински да
обичам...
Марта се обърна към него и го гледаше учудена. В първия момент тя никак не знаеше
какво да каже. Наистина, той не се шегуваше, лицето му бе сериозно и малко бледо. Очите му
я гледаха смирено и с обич. Но все пак тя не знаеше за кого говореше той и за какво й казваше
тези думи. Той, като че ли прочете въпроса в очите й, каза:
— За вас, Марта, за вас говоря... Мислих доста. Аз не съм млад... Размислих, анализирах
чувствата си и зная до колко са дълбоки и искрени.
В това време се зададоха братовчед му и синеоката братовчедка. Те вървяха хванати за
ръце, не виждайки Марта и доктора, като си приказваха тихичко. После, като ги видяха,
пуснаха си незабелязано ръцете и продължаваха да говорят. Марта се радваше, че дойдоха
тези двама млади хора, защото я избавиха от така необикновения и нежелан от нея разговор.
В това време дойдоха и други и казаха на доктора, че единият кон паднал и го викаха да
помогне за натоварването му, тъй като той разбирал от тези работи.
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Докторът се извини на Марта и тръгна надолу по пътеката, а тя, възползвана от случая,
тръгна с една дама, която вървеше сама, защото мъжът й вървеше с конете — да пазят да се не
изгуби нещо от раниците.
Привечер стигнаха до Белия извор и всички решиха, че това е най-изгодното място за
пренощуване. Накладоха голям огън и всички насядаха край него. Някои говореха още за
днешния чуден случай с копанарките, но най-после някой подхвана песен, която обхвана
всички и след малко гората ехтеше от песента „Горда Стара планина". След нея се изпяха още
много песни и настроението у всички бе весело и повишено.
След вечеря се погрижиха за легла и нощувания. Накастриха млади клонки, събраха
шума и мъх и го наслагаха недалеч край огъня. Марта мислеше да прекара нощта облегната
на раницата си край огъня, затова не се погрижи нищо да си приготви. Най-после една нощ
— ще мине както и да е.
И тъй както се бе загледала в огъня и замислила, някой седна при нея. Тя се обърна,
видя доктора и леко трепна.
— Не се безпокойте, Марта, — пошепна той — исках да ви кажа, че ви приготвих тук
наблизко легло от шума. Ако искате, може да нощувате в него...
— Благодаря, г-н докторе, но аз ще остана край огъня.
— Марта, — тихо заговори той — не ми отказвайте... Знайте, всяка грижа за вас ми е
такава радост.
— Вярвам.
— Тогава елате да видите какво съм ви приготвил.
Марта стана и тръгна след него и никак не знаеше какво да прави. Тя беше отвикнала
или по-право не беше свикнала на подобни грижи и сега се чувстваше крайно стеснена.
Не бяха прекрачили три, четири крачки в страни и той се спря.
— Ето, това е — посочи към земята той.
Марта се наведе и леко извика от изненада. Две одеала имаше на това легло от шума. А
върху тях и едно платнище.
— А за вас? — попита Марта, като се изправи.
— А, не се безпокойте, за мен е лесно. Аз ще съм от тия, които ще продължат огъня, а
утре на върха, на слънце ще си наваксам съня.
— Боже мой, защо трябва да правите всичко това? Съвестно ми е, аз да лежа в такова
хубаво легло, а вие никак да не спите,
— Съвестно ли? Че защо?
— Така! Защо да се лишавате заради мен от тези меки, топли одеяла... Предпочитам аз
да се измъчвам, отколкото вие.
— Така ли? Това ме радва. Тези ви думи струват за мен повече от всички одеяла на
света... Хайде легнете, за да пробвате леглото. Ако е нещо неудобно, да го пооправим.
— О, не — запротестира Марта. — Моля ви се, после аз сама...
— Боже мой, колко сте чудна, Марта. Та какво има?.
Но Марта не се съгласяваше. Това, което за него като доктор беше съвсем естествено да
види жена или момиче да лежат на легло, за нея беше съвсем неудобно и неловко. И тя като
повтори: „После, после” — тръгна към огъня, а той съвсем неразбиращ я, тръгна след нея.
Там се бяха разположили вече мнозина и разговаряха весело край огъня. Докторът също седна
и заразправя различни случки, изпълнени с чист и лек хумор и с това караше да избухва от
време на време общ неудържим смях.
Късно вечерта всички се заприготвяха за лягане.
— Вяра, къде ще спиш? — запита докторът братовчедката си.
— Ей тук — посочи тя малко легло от шума край огъня.
— Ако искаш, аз съм приготвил едно легло. Тъй като ще дежуря за огъня, може да го
използвате с Марта.
— О, трогната съм, Боби, къде е то? — Тук, на три, четири крачки.
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— Прието.
— А къде ще спи Надя?
— С госпожа Димитрова. Те са много добре, госпожата се е сетила да си вземе одеяло.
— Добре — каза докторът — вярвам и ти няма да бъдеш по-зле — и стана, а след него
Вяра и Марта.
— О, тук ли било? Пък аз одеве се спънах в него и се чудя, на кого е това царско легло.
Да бях знаела, че е твоето, да бях изкарала досега един сън, че се чувствах много изморена —
каза Вяра.
— Е, ще имаш време да спиш до зори. Хайде сега лягайте и аз да ви завия — покани ги
докторът.
— О, не, — запротестира Марта. — Аз мога... ние сами ще се завием.
— Хайде, Боби, върви си тогава и слагай повече дърва на огъня, че ако ни стане
студено, ще дойдем да се греем на огъня.
— Добре, добре. Лека нощ и приятен сън — каза докторът и отиде при огъня...
На сутринта слънцето огря компанията, когато беше излязла от гората и се изкачваше
по един заоблен връх. Пред очите им се разкриваха чудни хоризонти. Марта гледаше и
сърцето и душата й се изпълваха с радост.
— Наистина каква красота, какво великолепие е създала природата у нас — мислеше си
тя. На върха починаха за малко и поеха отново нагоре.
От сутринта Марта не бе виждала никак доктора и когато зачу гласа му зад себе си,
обърна се и го погледна. В сутринния здрач беше му подала одеялата, благодарейки му за
услугата и после къде беше изчезнал той, не беше видяла.
Сега той бе седнал недалеч на един камък и като видя, че Марта го гледа, помаха й
весело с ръка. До него стоеше братовчед му и му обвиваше с бинт другата ръка. Марта се
поспря малко, но той й помаха с ръка в знак да върви и тя тръгна.
— Какво ли му се е случило, се питаше тревожно тя и вървеше някак неохотно.
Едва към обед, когато бяха се изкачили на върха, който бе целта на екскурзията, тя
съгледа долу в подножието му доктора, един от конярите и още трима души от компанията.
От далеч тя видя, че едната му ръка беше бинтована и превързана за врата. Когато след
време той се бе изкачил на върха и чу пак шеговития му глас, тя се приближи към него и го
попита какво му е на ръката.
— Дребна работа — отговори той.
— Как? Не знаете ли госпожице? Та той ако не беше, щяхме да се върнем с един човек
по-малко — каза една от дамите.
— Нима? — почуди се Марта,
— Да, самата истина. Единият от конете се подхлъзнал и с крака си съборил един доста
големичък камък. Камъкът бил залетял надолу и право в главата щял да удари г-н Димитров.
Боби го видял и веднага с ръката си се помъчил да го спре. Наистина той отстранил удара от
главата на Димитров, но ръката му доста пострадала.
— Имаше ли кръв? — попита Марта наивно.
— Разбира се! Много, ние дори се уплашихме да не би и костите на ръката му да са
пострадали.
— Толкова много? И пак върви? — И Марта погледна доктора с поглед, изпълнен със
съчувствие. После като постели дрехата си, покани го любезно да седне.
— Благодаря ви за поканата, Марта — каза той, като седна до края на дрехата.—
Седнете и вие — покани я той, посочвайки й дрешката.
Марта отдръпна по-далечко дрехата си и като седна, запита го.
— Много ли ви боли? — а очите й продължаваха да го гледат съчувствено.
— Когато вие ме гледате така, престава да ме боли — отговори й тихичко той, като се
помъчи да се усмихне.
— Не се шегувайте, питам ви сериозно.
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— Но и аз съвсем сериозно ви отговарям. Вашето съчувствие ме трогва и аз съм
благодарен на случая...
Марта само въздъхна и нищо не каза. През време на обяда тя му услужваше със
сестринска грижа и внимание.
Когато след два часа престой на върха заслизаха надолу, Марта остана последна с
доктора. Тя виждаше, че раната доста го безпокоеше и макар да бе ръка, а не крак, то все пак
го затрудняваше в ходенето.
Те вървяха и си приказваха за различни неща. Когато вечерта стигнаха спирка
Каменица, докторът каза:
— Днес трябва твърде много да благодаря на ранената си ръка.
— Защо? — попита го Марта зачудена.
— Защото, ако не ме болеше ръката, надали щяхте да вървите сама с мене през целя
път...
— Ах, г-н докторе, защо говорите така...
— Марта, прошепна той — аз ценя доверието и съчувствието ви...и съм ви така много
благодарен.
Във влака се качиха в един часа през нощта и пристигнаха в градчето в три и половина.
Беше почнало едва да се развиделява, когато крачеха из пустите улици на градчето. Повечето
от компанията бяха сънени. Набързо се сбогуваха и разделяха по разни улички. Докторът,
макар и доста блед, което показваше, че ръката много го боли, изпрати Марта до в къщи,
въпреки всичките й протести. Там тя, разделяйки се му каза, че би искала да знае на другия
ден как е раната на ръката му. Той стисна подадената й за довиждане ръка и каза, че ще й се
обади от болницата по телефона...
Беше се изминало един цял месец. Марта бе получила едно кратко писмо от Ян, с което
й казваше, че мисли за нея много често — почти всеки ден и много интересни неща би й
разказал, ако имаше повече време. Но бил много зает с работа. Да знаела, че всички са добре и
може би след третия месец от встъпването им в училището ще имат отпуск за 10-20 дни.
Тогава щели да имат време да си говорят за много неща.
Тя се чудеше защо Величков не й пише. Той бе й обещал да й пише. Дори разрешение
бе искал за това, а ето сега мълчи... Чудно беше това училище, което ги поглъщаше цели и ги
караше да забравят близките и обещанията, които са им дали.
Най-после един след обяд тя получи дългоочакваното писмо. Изкачи се бързо по
стълбите, влезе в стаята си и като разтвори големия плик, зачете това, което й пишеше
Величков:
„Мила Марта, писах ти пет или шест писма до сега, но винаги, когато отивах да ги
предам за изпращане, ги връщах обратно и ги скъсвах. Те всичките бяха изпълнени с моите
чувства към теб. А от краткото ти писмо разбрах, че те никак не те интересуват и че те нямат
значение за теб... Ти нищо не ми спомена в писмото си за това, което ти бях писал... и което
тъй много вълнува мен... Тогава защо да ти пиша, колко много си скъпа на сърцето ми... и че
душата ми копнее ден и нощ по теб?
Аз чаках твоето писмо... и знаеш ли как? Знаеш ли какво значи да чакаш? Ах, то е найхубавото и най-мъчителното преживяване... Всеки миг тръпнех при мисълта, че ще ме
повикат и предадат писмото от теб. Сърцето ми почваше да бие до изхвръкване, а следния
момент, когато си помислих, че няма да ми пишеш всичко в мен клюмваше глава и сърцето
ми спираше сякаш да бие в гърдите ми.
Понякога ми се струваше, че съм жива свещ, която гори в очакване да получа от тебе
желаното писмо и в него дума на обич... Защото мисълта, че ти храниш и най-малкото
красиво чувство към мен, ме изпълня с безгранична радост и тогава мога да свиря, да работя
— всичко да направя без да усетя умора и да пожелая почивка... А когато в душата ми
нахълтват мисли тъмни, които му нашепват, че не съм нито за миг в твоето съзнание, че в
твоето сърце няма място за мен, че съвсем съм ти безразличен, тогава крилата на моите
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блянове се пречупват, в сърцето и душата ми настъпва пустота и аз отпущам ръце, нежелаещ
да се помръдна даже... Светът сякаш се изпразва и аз губя смисъл за всичко...
Но добре, че тези състояния не продължават много, защото докато е жив човек, там
някъде дълбоко в душата му се крие някаква вяра, проблясва някаква надежда за нещо добро
и това дава нови сили за работа.
Ето, скъпа Марта, в това си писмо не исках нищо да пиша за себе си, а въпреки това,
съвсем неволно започнах пак с това, което е най-близко до сърцето ми... Прости ми, ако те
отегчавам и омъчнявам. Ако да можех да мълча тук, както мълчах толкова години, наистина
бих ти писал други неща. Но понякога ми се струва, че сега, ако не премина преградата, която
винаги ме е държала далеч от теб, после ще бъде много късно... и аз завинаги ще те изгубя...
А сега слушай да ти разкажа някои неща за тук, които вярвам те интересуват повече от
всичко друго. Първо за Ян. Той е любимец почти на всички, особено на главния ни
ръководител, за когото ти вече писах. В музиката напредва много бързо и е в оркестъра на поголемите младежи. Вярвам, че скоро ще дойде и в оркестъра на възрастните, т.е. нашия.
Трябва да ти кажа, че тук няма отделения и класове, където даровитият ученик да се
влачи заедно с другите по цяла година. Напротив, тук всичко е живо, върви и е в движение.
Който знае и може — всички врати са отворени за него и всички зали го приемат, за да му
дадат своите знания и сръчности.
Бях ти писал в онези, неизпратените писма доста неща и сега надали бих могъл да
напиша всичко, което ти бях писал в тях относно училището. Но все пак ще се постарая да ти
дам известна светлина върху живота и работата ни тук.
Преди всичко ще ти кажа, че тук не е само училище, в което да се дават знания на
децата, но бих казал, че е една от най-новите възпитателни школи, в която думите вървят
редом с делата. Тук на всичко се гледа много дълбоко и се търсят причините, за да се
премахнат лошите наклонности или пък да се подхранват добрите. Ако ти би видяла сега
Динко, сигурен съм, че ще извикаш от изненада. Той ще ти се стори пораснал с няколко
сантиметра, а то в същност надали е така, но той върви сега изправен, има увереност в себе си,
не е тъй слаб и безжизнен както преди. Драго ми е да го гледам сега това момче, което бърза и
весело маха с ръка за поздрав. Съвсем се е променил, макар и за малко повечко от месец.
Понякога се чудя, какво направиха тия хора с това момче, как извършиха тази промяна в
него? Много просто и все пак твърде сложно. Първо, освободиха го от навика да се крие, за да
работи любимото си занятие — да дяла, като му казаха, че то не само не е нещо лошо, но
напротив, много добро. Предоставиха му голяма зала с всички инструменти по дърводелство,
резбарство и още какво ли не, в което работят десетки други деца като него.
От начало, когато разглеждахме залите, бяхме заедно. Тогава виждах как Динко стоеше
прехласнат пред всичко, което му се предлагаше, за да работи добре и свободно и не можеше
да повярва, че така, немъмрен от никого, ще може да работи, колкото си иска... И изведнъж
тази свобода, която му даваше мисълта, че не прави престъпление като си дяла, освободи
детето от онзи вечен товар, който тежеше на гърдите му и го накара да изправи
полуприведения си гръб и да повдигне главата си. Ето виждаш, мила Марта, с колко малко
тук хората вливат живот, дават импулс и вдъхновение за работа и творчество. Всичко това
внася равновесие и красота в децата, което ще се отрази благотворно в целия им техен бъдещ
живот. А иначе, аз бях сигурен, че това слабо и плашливо дете, щеше да стане един ден
инвалид в живота и то не за друго, а защото не беше добре разбрано и напътствано от
родителите си.
Бях ти казал, че ние се разписвахме в една книга, когато дойдохме. После Динко ни
каза — той като резбар е много наблюдателен — че в тази книга имало графи. Това, разбира
се, и аз бях видял, но никак не бях обърнал внимание какви именно бяха тези графи. А той
със силното си наблюдателно око видял и прочел резпределенията на някои от тях. Първо, на
двете книги, на които се разписахме с Ян и Динко отгоре пишело — „Даровити". На нашата
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„музикално", а на неговата — „Приложни изкуства". В различните графи отгоре пишело
„Основни, характерни черти". А в самите графи — здравословно състояние, наклонности.
От всичко това, много естествено ми се вижда, че вечерта Динко го отведоха в спалня с
розов цвят, Ян в такава в син, а мен в светло жълт.
Трябва да ти кажа, че тук спалните са с различни цветове и доколкото схванах, носят
цветовете на дъгата. Защо точно е това, не зная, но разбрах, че тук използват цветовете като
възпитателно и лечебно средство. Наглед виждаш много естествени неща, но, ако има кой да
ти вдигне завесата на тази случайност, ще видиш една невероятна целесъобразност и разумна
последователност.
Тук се изучават всички науки, които се изучават и в другите училища, с тази разлика,
че там се изучават науките за сметка на живота в смисъл, че там се дава предимство на
изучаването на науките, без да се съобразяват с индивидуалния живот на човека, а също така
и доколко тези науки имат приложение в живота. Когато тук е точно обратното. Изучава се
това, което е потребно, за да се развият вложените в индивида заложби и да му бъдат полезни
в живота.
Тук са повикани най-добрите музиканти, художници, писатели, резбари, майстори по
строителство, тъкачи, готвачи и още какви ли не. И каква наслада, каква радост, да можеш без
всякакво препятствие да се изкачваш по стълбата на науката и изкуството без да си спиран и
спъван от каквито и да било условности. Тук всичко е наредено, като че ли на спираловидни
концентрични кръгове и всякога имаш възможност да се изкачиш на по-горния кръг, стига да
можеш и знаеш.
Посещението на класовете е свободно. Може би ще си помислиш, скъпа Марта, че
класните стаи са празни и учениците бягат от клас, както това става в обикновените училища.
Нищо подобно. Защо, ще попиташ ти. Защото, което се предава е тъкмо това, към което имат
склонност учениците. Обикновено, чуждите езици се изучават твърде трудно в другите
училища, а тук се изучават с рядък интерес, защото се явяват като една насъщна
необходимост за работата и изучаването на интересуващите ги науки.
Тук има огромна библиотека, пълна с трудовете на велики учени от цял свят. Много от
книгите предлагат страниците си, изпълнени със знания, но на чужди езици и за да се ползват
от тях — учениците изучават с усърдие езика им. За целта има специалисти учители, а и в
градината на много места лингафони, които са в услуга на тия, които искат да учат.
Математиката се изучава по много интересен начин. Тя е жива и увлекателна.
Цифрите й не са мъртви и числата си имат смисъл и значение. Геометрията е винаги в помощ
на науката и изкуствата и затова малки наглед ученици усърдно посещават лекциите по
геометрия, защото тези познания ще им трябват в дърводелство, резбарство, рисуване,
строителство и още какво ли не.
Не зная доколко ти давам ясно представа за всичко, което е тук, но да ти кажа искрено,
това наистина е много трудна задача, защото нещата са толкова много и тъй преплетени едно
за друго — както и в самия живот и е мъчно да ги отделиш и разправиш.
Отвън, на самото училище е написано с огромни златни букви „Да учиш, това е
смисълът на живота". На много места из училището има поставени върху специални картони
мъдри слова, край които като минава човек, ги прочита и после неволно мисли и разсъждава
върху тях. В градината, седнал на някоя скамейка, също ще прочетеш насреща си хубавата
мисъл: „Почивката е сладка за този, който е работил".
И наистина, тук нищо друго не преследват тъй строго, както леността. Няколко
момчета, след като им бе направено мисля няколко пъти бележка за нежеланието им да
работят, веднага ги изпратиха обратно на родителите им.
Те са снизходителни към всяка грешка, когато искаш да я изправиш. А ето какво пише
в салона за грешките:
„От грешките на другите се учи, своите поправяй" — Колко мъдро и хубаво, нали?
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А знаеш ли, мила Марта, тук напразно ще търсиш учители и учителки — няма такива.
Има само братя и сестри. Наистина разбрах, че има един Учител, но аз не съм Го виждал. Той
не е тук, а някъде в една местност близо до Столицата. Там Той имал специална школа, а тук,
Неговите ученици, нашите ръководители се стараят да реализират известни Негови идеи.
Ние сега привикваме да се наричаме братя и сестри, като наричаме също така и
ръководителите. Така господинът, който ни изследва, се казва брат Светлов, Жената, която
ръководи цветната градина — сестра Анастасия. Тя е отлична жена. Едра, висока, белокоса,
добра по сърце и разговорчива. Динко, който беше тъй присвитичък и срамежлив, изведнъж
се отвори към нея. Всяка сутрин, когато полива цветята, той гледа да е близо край нея и много
се радва, когато го похвали. Тя обикновено разсажда цветя, скубе трева, разкопава с малката
си тесличка пръстта като същевременно ръководи всички ученици, които са дежурни в
градината кой какво да прави. И то как мислиш ги ръководи — като майка своите деца. И те
като пилци само тичат и всяко завършило една работа, я пита: — А сега, сестра, какво да
правя? — Поляхте ли лехата с карамфилите — пита ги тя и държи в ръка тесличката си. —
Поляхме ги, — отговарят те засмяни. — Добре — казва им тя, като ги изглежда с майчински
поглед. — Я ти, Динко, иди полей, мойто момче, онези червени рози, че са ожаднели, а вие
тук — обръща се към други — полейте белите рози под прозореца на брат Светлов. Всички се
втурват да изпълнят поръчката, а тя, като запява, продължава работата си.
Забелязах, че всички ръководители карат Динко да прави нещо, което е повече във
връзка с червения цвят. Като запитах сестра Анастасия защо така, тя охотно ми заразправя: —
Динко — казва тя, е малко бледничък, анемичен, а червеният цвят ще му повлияе много
добре. Ще усили живота в него. Червеният цвят е активен и действа благотворно върху деца
или хора, у които животът е слаб.
Аз слушам и почвам да разбирам някои неща. Сестра Анастасия наглед е обикновена
жена, но като се вгледаш в нея, виждаш сините й очи да те гледат с обич и сякаш проникват в
тебе. А като ти затвори, ей Богу, цял професор. Кога и къде е изучила всички тези неща? Аз
обичам често да говоря с нея, защото тя с радост ни разказва опитностите от живота си и дава
знанията, които е получила. Има един много интересен брат, който се занимава със
зеленчуковата градина и е майстор по лозята. Край него винаги има по десетина палавника,
които му помагат. Най-често там ще видиш Ян. А знаеш ли кой го праща? — брат Светлов. И
зная, че това никак не е случайно.
Възрастният брат се казва Зари. Отначало го мислех за прост ковач, тъй като ходи все
бос. Бялата му риза, постоянно разкрита на гърдите, със запретнати ръкави, не го различава
от помощниците му. Но после разбрах, че той е специалист в полските работи и е
ръководител на учениците в тази област. Ян ми разказва за него много интересни неща. "При
него", казва той, "никак не усещаш че копаеш и че си се уморил". Когато вали дъжд, той си
сваля ризата да не я намокри, но зная, че това е само хумористичната страна на тази работа.
Защото той кара всички момчета и момичета да работят на дъжда, после тичешком се срещат,
изтриват се добре и се преобличат. Според него Учителят казвал, че една дъждовна баня —
през лятото, разбира се, струва повече от десет обикновени. Най-добрите дъждовни бани
били през май и юни.
Тук, много от учениците са повече сираци, изпратени от разни сиропиталища. Но има
и такива, които са с родители по-бедни или по-богати. Тук не се обръща внимание на
външното богатство, а на вътрешното. От всичко най-много се цени работливият и усърден
ученик. Защото, казват те, дарбите наистина са дар Божий, но развитието им е резултат на
усилен и систематичен труд. Затова те винаги дават надежда и на най-обикновения наглед
ученик, че с работа и усърдие един ден ще развие това, което дълбоко е вложено в него. И
това дава импулс и вдъхновение за работа на всички.
Бих ти писал още много, но наближава часът за отиване да свирим с моя оркестър от
юноши и затова ще прекъсна писмото. Но вече ще го пусна, защото чувствам, че се
безпокоиш, разбира се, за Ян... Той ти писа вчера, но не зная, дали го е довършил и пратил.
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От сърце те поздравяваме и очаквам да ми пишеш:
Влади“
Марта остави писмото на масата и бе намислила веднага да му отговори, но по
стълбите се чуха стъпки и след малко някой почука на вратата. Марта стана и отвори. Беше
докторът.
— А, вие ли сте? — каза учудено Марта.
— Защо? Не идвам, може би, навреме. Вие сте заета с нещо навярно...
— Не особено. Току-що четох писмо от новото училище — доста интересни неща
стават там. Седнете — покани го тя.
— Да, и аз така научавам. Вчера говорих със Захариев, бащата на онова слабичко
момче. Чете му писмото и се радва. Детето било много добре там. Изпратил им снимка —
защото майка му във всяко писмо му казвала да се фотографира, за да го видела как изглежда
и той се фотографирал тъй както работи на една маса. Има го и с лейка в ръка, как полива
цветята в градината. Изглежда чудесно. Иди се надявай, че това бледо и анемично дете, което
тук поддържахме с разни лекарства и специалитети, ще се оправи там толкова скоро. Бащата
го гледа и не може да му се нарадва. „Гледай, — каза ми той — какъв е засмян с лейката в ръка,
а тук — беше все начумерен, като че ли гемиите му бяха потънали...
— Много ми се иска да отида и посетя това училище. Изглежда, че там си служат с
някакви нови методи, защото, ето, аз сам съм преглеждал това дете и предписаните му
специалитети не помагаха. Нямаше апетит и все линееше... — Докторът извади бялата си
кърпа, избърса потното си чело и допълни:
— Ужасно горещо е днес, Марта.
— Да, — промълви тя — а ръката ви как е?
— Слава Богу, благодарение на вашия интерес към нея, тя е вече почти добре.
— Защо говорите така, г-н докторе?
— Ами така. Аз почвам вече да ревнувам, все за нея се интересувате, а за мене никога.
— Боже мой, та нали тя е ваша ръка?
— Моля, но все пак, тя не е аз — засмя се докторът.
— Вие никога няма да се откажете от вашите шеги.
— Но вие пък не ми позволявате да говоря сериозно... Но не се безпокойте, аз съм ви
казал, че съм предоставил всичко на вас... да заговорите първа, когато вашето сърце ви
подскаже... Никак не бързам. Аз не търся жена, а човек, приятел, с когото да мога да се
разбирам и да споделям това, което е в душата ми... А докато вашето сърце проговори
благосклонно към мен, вие не ми забранявате да ви виждам и говорим като познати и
приятели, нали?
— О, разбира се.
— А сега да ви кажа защо дойдох.
— Слушам.
— В болницата днес доведоха една болна, бедна жена. Мъжът й скоро се е поминал. Тя
сега е болна. Оставила е малки дечица в къщата си, които скитат мръсни, гладни и
необлечени по улицата. Пък и не само те, които се ровят из уличната прах, когато майките
им, отишли на работа, ги оставят дома сами. Какво може, Марта, да се направи за тях? Аз бях
днес в общината и говорих с кмета по този въпрос. Някои дами също са ми говорили по-рано
за тази работа и са искали да се отвори детски приют, където да се прибират деца на
работници, също и сираци. Кметът е съгласен да даде всичкото си съдействие. Сграда ще се
намери, остава най-главното, кой да бъде ръководителят... Някои от дамите са посочили вас...
Но кметът се бои да не би да се оскърбите от това предложение, затова минавайки случайно
или нарочно оттук — това за вас е съвсем безразлично, разбира се — реших да дойда и взема
вашето мнение и решение по въпроса.
— Дали ще приема да бъда ръководителка?
— Да.
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— Разбира се. С удоволствие. Сега, като го няма Ян, ми е твърде тежко понякога... Тъй
бях свикнала с него и с неговите приятели...
— Радвам се, че приемате, Марта.
— И аз се радвам. Малките деца са толкова мили.
— Не, не само заради тях се радвам аз, но и заради себе си.
— Че защо?
— Ще имам случай по-често да ви виждам, без да могат бабите из зад пердетата да
казват: „Загуби си ума тоя доктор подир Марта".
Марта, която го слушаше отначало съвсем сериозно, се разсмя накрая. Докторът никога
нямаше да се откаже от навика да се шегува. Той също се засмя, но после прие сериозен вид и
каза. - Моля, почвам съвсем сериозно.
— Казвайте.
— Радвам се, че вие ще станете ръководителка, защото ще можем да направим опит да
приложим поне някои от идеите на опитното училище, в което са Ян и Величков.
— Да, това ще бъде много добре. Но децата са съвсем малки... после няма да бъдат
постоянно.
— Казвам, това което зависи от нас и е в кръга на възможното. Вчера имах писмо от
Величков — бях го помолил да ми пише някои подробности и той ми е писал доста. Между
другото той ми пише, че и храната я употребявали там като възпитателно средство. Ние това
бихме могли да приложим и видим какви резултати с течението на времето можем да
получим. Защото наистина виждам, че принципите, върху които лежи това ново училище, са
твърде добри и показват неминуем успех. Напролет ще направим една хубава градина с
цветя, в която децата да играят и свободно да възприемат техните лечебни и възпитателни
влияния. Защото, пише Величков, тези хора култивирали различни зеленчуци и цветя от
възпитателно гледище. Наистина, ние лекарите знаем колко благотворно действа на болния
една хубава, разцъфнала градина. Но ние това го отдаваме на приятното чувство, което се
поражда у болния, като гледа хубавата градина. А ето тук, в това училище казват, че освен
приятността, която създават цветята, те възпитават и лекуват. Сега в това училище не
приемали никакви посетители, защото било още в процес на развитие и строеж, но може би
по-нататък ще разрешат посещенията и аз тогава непременно ще отида. Много бих искал да
се срещна с този чуден брат Светлов. Навярно тези хора боравят с науки, които тепърва ще
станат достъпни на широките маси!
— Сигурно, — отвърна Марта. — Мен също много ме заинтересува този човек. И
когато и да е, бих отишла да видя както училището, така и този техен ръководител.
— Да, това е мечта за бъдещето. А сега, значи сте съгласна.
— Съгласна съм. От кога ще почнем работата?
— От утре сутринта. Аз имам двадесет дни отпуска. Ще използвам първите десет за тук,
а другите десет за пътувания. Ще отида за малко в родния си град, от там за два дни в
столицата и ще се върна. Вие няма да ме забравите като ме няма тук, нали?
— Не мога да гарантирам — каза Марта полушеговито, полусериозно — когато ще има
край мене толкова мили главици, може и да ви забравя.
— От малките не се боя — промълви докторът и стана да си върви. Марта го изпрати и
като се върна, препрочете отново писмото на Величков и започна да му пише:
„Драги братко, наричам ви така, не защото ми писахте, че там се наричате братя и
сестри, а защото наистина съм ви чувствала като по-малък брат. Разбирам ви напълно и жаля
за вас, както би жалила родна сестра. Питате, дали ви обичам. Разбира се, че ви обичам.
Вашето присъствие винаги ме е радвало и внасяло в мен нещо красиво, за което съм ви била
всякога благодарна. Може би вашето благородно и коректно държание е събудило в мен
хубава сестринска обич и доверие, на което всякога можете да разчитате. Не късайте писмата,
които ми пишете, а ги изпращайте. Казвам това, не защото ще се лаская от хубавите думи и
искрена обич, с които са изпълнени, а защото по-добре бих могла да виждам с какво бих
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могла да ви бъда най-полезна. Защото, вярвайте ми, вашата скръб и радост не са ми
безразлични, както не биха ми били, ако да ми бяхте роден брат. А може би, един ден вие ще
намерите човек, който ще отговори всецяло на вашите красиви чувства и тогава вие напълно
да бъдете щастлив... Тогава наистина ще бъда спокойна и радостна, защото сега много се
измъчвам при мисълта, че вие тъгувате и страдате. Аз зная, какво ще рече страдание и
безпределна скръб, но вярвайте ми, за вас в сърцето ми има най-красивата обич на сестра...
Защото тя е безкористна и не иска и не очаква да й се отвърне със същото.
Вашите писма ме карат доста да мисля. Понякога ми се струва, че душата ми никога
няма да затрепти за онази обич, за която вие ми пишете. Защото, може би, бурята, която
някога премина в душата ми, да е скъсала струните, на които свири... Или пък... не зная... Има
неща, за които аз не мога да говоря...
Пишете ми всякога, когато имате време и разположение. Вашите писма ме радват.
Радвам се, че работите и творите — а заради кого — това не е толкова важно. Ще знаете, че
вашият успех и напредък в изкуството не са ми безразлични и аз ви ги желая от все сърце.
Марта
Р.S. Предайте, моля, на Ян писмото, което му писах вчера и което прилагам при
вашето.“
Марта адресира един плик, сложи писмото, но понеже беше доста късно, остави го, за
да го пусне сутринта.
— Г-ца Марта, вие сте съгласна да ръководите детския приют нали — попита я кметът,
когато Марта на сутринта се яви в общината.
— Да, г-н кмете, съгласна съм.
— Тогава сте освободена от досегашната си длъжност и приемате новата, с увеличение
на заплатата.
— Много благодаря, г-н кмете.
— Ние отдавна проектирахме отварянето на този приют, за него особено много
настояваха членките от женското дружество, но едва вчера с доктора взехме решение да се
започне дневната работата. Тя е една добра хубава къща, на един скоро изселил се оттук
гражданин.
— Има и двор, нали?
— О, да. И доста голям. Пък е и на края на града, та затова граничи с някои общински
места. Ако трябва, общината може да отпусне малко и от тях. Докторът има някакви
планове...
На вратата се почука и преди някой да беше качал „да" отвори се и на прага се появи
докторът.
— Какво доктора, доктора, — започна весело той — какво говорите за мен?
— За твоите планове, докторе. Нали ти трябвало голяма градина.
— Е, да.
— Хайде тогава да вървим — предложи кметът — да прегледаме сградата и местата.
После ще повикаме хора, за да я почистят и пригодят за целта.
— Ей, това е да имаме добър и разбран кмет — каза докторът и го тупна по рамото.
Кметът само се засмя и като отстъпиха на Марта, заслизаха тримата по стълбата.
Къщата наистина бе нова, хубава, двуетажна, с много красив изглед към планината.
Имаше голям двор и малка цветна градина, която бе съвсем занемарена и някогашните цветя
бяха израсли високи и тънки между тревите, които ги заглушаваха.
— Всичко е много хубаво, — каза Марта, когато бяха прегледали цялата къща. — Подобро едва ли би могло да се намери тук.
— Благодарете на доктора — каза кметът — той я откри. На мен никак не ми идваше
на ум за нея.
— Та аз всеки ден я виждам, когото идвам от болницата — каза докторът — три нощи
вече как я сънувам.
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Марта и кметът се засмяха на последната му фраза, но той говореше истината. Беше я
сънувал през нощта тъй както си е.
— Сега, г-це Марта — обърна се кметът към нея — всичко ще предоставим на вас.
Както намерите за добре, така ще обзаведете приюта. Ще ви представим списъка на децата, а
вие ще ни кажете какво е необходимо, за да го доставим. Разбрахте нали?
— Да.
— На майсторите вие ще кажете кое как да боядисат и работят. Защото, изобщо, това
искаме да представлява като един дом с много деца и една майка в него. Нека децата в него
имат мир и топла грижа.
— Разбирам — каза Марта и се замисли...
Когато след малко се разделиха, Марта си мислеше, колко добре би било, ако Величков
й бе писал по-подробно за спалните и техните цветове. Ето и тя би могла да направи нещо за
тези деца, но какво да направи като нищо не знаеше? Ето какво значи да имаш и да нямаш
знания. Изведнъж тя, която беше свършила гимназия, бе чела толкова много книги, се
почувства съвсем невежа — тя не знаеше тъкмо това, което й трябваше. Спомни си само, че
червеният цвят е добър за слабите, анемични деца. Затова, поне една от стаите, тя ще поръча
да бъде боядисана с хубав розов цвят и в нея ще сложи да спят тези, които са най-слабички и
анемични... Защо ли това училище не бе се отворило по нейно време, да беше и тя учила в
него, за да може сега да бъде полезна на тия малки, бедни дечица и сирачета?
Бяха се изминали две седмици в усилена и трескава работа. Сградата бе пребоядисана,
подовете измити. Чешми прекарани в кухнята и трапезарията. Марта бе поръчала една от
спалните да боядисат с розов цвят, а другата — златиста, смесена с розов цвят и по този начин,
като се влезеше в стаята, струваше се на човек, че слънце грее в нея. Дори кметът се бе излъгал
и мислеше, че наистина грее слънчицето и я огрява. Но после, когато излезе навън и видя, че
небето беше облачно и слънце нямаше, разбра, че това бе илюзия от смесените бои и
поздрави Марта за изобретението й.
Докторът бе отпътувал и закупил от големия близък град кревати, легени, шкафчета и
други потреби за приюта, които се очакваха да пристигнат всеки ден.
Марта, всецяло погълната от работата, не усещаше времето как минава и едва кога се
връщаше у дома разбираше, че денят се е свършил и нощта идваше незабелязано. Тя бе имала
от Ян няколко писма — кратки, разбира се, и от Величков едно, в което й пишеше, че й
благодари много за хубавото и сърдечно писмо. Сега били много заети с работа и че ще й
пише дълго писмо при пръв удобен случай.
Една привечер, когато Марта бе прекарала цял ден на крак и бяха нареждали спалните
на децата се връщаше в къщи изморена, но изпълнена с хубаво и приятно чувство, хазайката
й предаде голямо писмо от Величков.
„Мила Марта, колко много имам да ти разказвам! Но преди всичко да ти повторя пак
благодарността си за твоето писмо, което ме изпълни с такава хубава радост. Повтарях хиляди
пъти фразата, която си ми писала — че ме обичаш — и тя в душата ми се превръщаше в
музика. И не е имало в живота ми по-плодотворни в работата ми дни, от тези три седмици, от
как съм получил писмото ти. Исках да ти пиша много, но бях изключително зает с работа, не
разполагах с никакво време за лични работи. Но не е имало миг, не е имало минута през това
време, когато да не съм мислил за теб и душата ми се превърна в извор на музика и песни за
теб... Колко много съм ти благодарен, че не отхвърли любовта ми и ми отвърна с обич. Ти я
наричаш сестринска — тази дума ме изпълни с нова красота — стори ми се най-нежната и
най-хубавата, когато е изречена от твоите уста, но за мен тя е обич, която ми дава импулс,
вдъхновение за работа и творчество...
Сега ще ти разкажа едно нещо. Помниш ли, че бях ти казал, какво още в първия ден,
когато дойдохме, брат Светлов ми заговори за моите работи. Преди известно време той леко
ме запита пак за тях. Разбрах, че искаше да ги види. Но мен ми бе крайно неудобно да ги дам,
защото те всичките са все за теб... Той разбра може би това, защото чувствам, че неговите очи
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проникват в душата ми и виждат там и най-съкровените ми мисли и само леко се усмихна.
После при един случай, той каза, че никога тук от човека не се иска нещо, което няма да е за
негово добро. Тогава той ме погледна. Разбрах, че говореше за мене. Навярно той е искал да
види работите ми само за да ми бъде полезен, но въпреки това аз все още не можех да
разтворя душата си пред него и да му занеса работите си.
Но на другия ден от получаването на твоето хубаво писмо, аз добих странна свобода да
му открия всичко. Като че ли сърцето ми преливаше от радост и аз можех да изпея песните за
теб пред всички хора на света. Тогава взех всичките ми трудове и отидох при брат Светлов.
Той като ме видя, усмихна се и каза:
— Значи станахте по-богат. Аз го погледнах учудено, без да мога да го разбера. Тогава
той каза: Мислите ли, че аз ще обера съкровищницата на душата ви?
— О, не. Никога не съм помислял за това... Но всичко бе така тясно свързано в сърцето
ми с едно лице...
— Няма нищо — каза той — вие доста се измъчвате и аз исках да ви бъда полезен с
нещо. Но и така въпросът се разреши добре.
Аз пак го погледнах учуден и изведнъж си спомних как веднъж крачех нервно из
стаята, където се получава пощата и очаквах да ме извикат за писмо от теб. Тогава той мина
край мене, погледна ме и каза, като че ли съвсем случайно: „Децата живеят с желанията си, а
порасналите, в смисъл възрастите, изпълняват една разумна воля".
Тази мисъл тогава аз не разбрах и тя мина и замина край мене. Но после често се
връщаше в съзнанието ми и аз дълго мислех върху нея.
— А каква е разумната воля — попитах веднъж Светлов — като той току що да ми бе
казал горната фраза.
Той ме погледна и каза: — Работникът заслужава прехраната си. Мислите ли, че
природата ще ви лиши от нещо, което заслужавате и от което имате съществена
необходимост?
Тогава аз наведох глава, засрамен като малко дете. Този човек наистина виждаше това,
което беше в мен и ми говореше направо за неща, които много ме засягаха...
— Хайде да отидем в салона — каза ми той — да изсвирите някои от вашите работи —
и стана.
Взех новите тетрадки и тръгнах след него. Влязохме в музикалния салон. Аз засвирих.
Не се минаха и няколко минути и салонът се изпълни с ученици и ръководители. Случайно
ли бе това или не — не зная, но бе факт. Брат Светлов кимна с глава на сестра Николова и тя
отиде при пианото. Тя следваше цигулката ми и като отлична пианистка, леко ми
акомпанираше. Когато свършихме парчето, мнозина ме поздравиха. А аз цял треперех от
вълнение — мислех, че вече всички знаят тайната на сърцето ми...
Изсвирихме няколко парчета, след това брат Светлов заговори върху музиката.
Стенографирах всичко и бих ти го писал, ако знаех, че те интересува. Но казвам ти, че това,
което той ни говори върху музиката никога не съм го чел, нито чувал. Той разглежда музиката
от съвсем друга гледна точка и я свързва с целия живот на човека. Когато след време се
обърнах, видях, че салонът беше почти пълен. Имаше абсолютна тишина. Всички бяха навели
глава и пишеха по бележниците си. Ето, това беше един час по музика и никой не разбра, че е
лекция, никой не почувства обременяване на ума и душата си. А все пак, това време
официално бе определено за почивка и всеки можеше да го употреби за каквото си иска...
Следователно можеха, ако искат, никой да не влезе в салона, както това би станало в
обикновените училища, където се чака с нетърпение удрянето на звънеца, за да изскочат
навън, като че ли са били вързани дотогава... А тук няма такова строго разграничаване. Един
учебен час може да трае според работата и всеки има свободата да си излезе тихичко, ако не
иска да слуша... Слушането не е задължително, защото тук има една основна максима —
знанието ползва този, който го изучава и прилага в живота с любов. Мен никой не ме
задължава с нищо външно и ако не уча, никой няма да ме упрекне — но утре, аз няма да мога
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да се ползвам разумно от благата на природата и моето незнание и несръчности ще ми бъдат
най-голямото наказание.
Не зная доколко можах ясно да ти разкажа всичко, но ето какво, тук преди всичко
държат на развитието и пробуждането на съзнанието. Всеки да учи и да работи съзнателно —
да знае за какво и защо. Например, един ученик изучава геометрия — той знае, че тази наука
му е потребна в архитектурата, инженерството и др. А не я изучава така механически, като
откъснат и отделен предмет от живота. Разбираш ме нали? Тук нещата не се изучават защото
така трябва, тъй са наложени, а защото всички са необходими...
Бях ти споменал веднъж за сестра Анастасия. Тя едва ли не е майка на всички ни.
Нейният мек нрав и майчински обноски привличат всички, особено тия, които никога не са
имали майки и не ги помнят... Често обичам и аз да отивам при нея. Присядам и започвам да
скубя тревата. Тогава тя ми се усмихва и ми заговаря. Това става обикновено, когато съм
свободен от моите часове и работа. А тя вечно е в градината, от сутрин до вечер. Нейното
присъствие ми е особено приятно и да й помагам за мен е удоволствие. Но тя изглежда по
друг начин схваща помощта ми и казва: — Скуби братче, скуби плевелите, да освободим
цветята — разумното и благородното в себе си. Защото, като очистим плевелите отвън, ще ги
очистим и отвътре. Да дадем простор на разумното и хубавото в нас да расте и да цъфти. Да
се не задушава от бурените на човешките недостатъци...
Чуваш ли, мила Марта, какво ми казва тази жена? Аз наистина бих се поучил доста от
нея... А струва ми се, че и затова е сложена тук, а не само тъй да се намира на работа.
— Ти много обичаш цветята, сестра — казвам й усмихнато аз.
— Обичам ги ами как... Те ми върнаха здравето... Как бях болна едно време. Не можех
да се мръдна, две крачки не можех да направя. А Учителят ми каза да отида в градината и да
садя цветя. В чудо се видях, но отидох. Зная аз, че Учителят каквото каже, е най-доброто и
най-разумното. — Отидох аз, братче, и започнах да работя... И на от тогава до днес — все на
крак...
— И оздравя? — питам я аз, само за да ми разказва повече.
— Оздравях ами как. Та да знаеш, братче, цветята лекуват. Туй тези малките братчета и
сестричета, които поливат цветята все се лекуват. За една година други ще станат... Този брат
Светлов знае кое да прати при мене, кое при брат Зари, кое при другите братя и сестри...
Всяко дете е като цвете. На едно трябва едно, а на другиго — друго.
И тя започна да ми разказва, какво Учителят казвал за хората, за децата, за цветята. За
буйните деца, казвал Той, било добро да скубят троскот и да копаят земята. Защото тези деца,
които вършат пакости не били лоши, но имали излишък от енергия. И като копаели и
скубели троскот, част от тези енергии минавали в земята, ставало правилна обмяна с нея и
енергиите в децата и хората изобщо се хармонизирали. Че да копае човек никак не било
унизително, както обикновено се счита. Защото земята била пълна с енергия и ако човек
знаел как, можел да се ползва от тях както във възпитателно, така и в лечебно отношение. Тук
често се практикува ходенето сутрин боси по росната чиста трева, за да може обмяната на
енергиите на човека и земята да стават правилно и свободно. И ние обикновено след ходене
боси по росната трева се чувстваме с повишено и ободрено настроение. Малките тичат, викат
— явява се силен прилив на сили у човека. Същото било и с отглеждането на плодове и
зеленчуци. Всеки плод, всяко растение, с което човек се занимавал, влияели на човека,
внасяйки в него свои качества. Затова и тук, отглеждането на цветята, зеленчуците и
плодовете, са един от методите за възпитанието на учениците. Виждаш, че всичко, което се
прави, има своите дълбоки причини.
Помолих сестра Анастасия да ми каже нещо по-конкретно, например, кои цветя как
действат върху човека. Тогава тя ми посочи един фикус и ми каза: — Учителят казва, че
фикусът внася спокойствие и разположение в този, който се занимава с него и го отглежда.
А пък тези, които искат да станат активни — да отглеждат червени череши, за да
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добият активност. За усилване на вярата — да отглеждат сини сливи. А тези, които искат да
станат истински религиозни, да отглеждат цветя и зеленчуци...
Белите карамфили действат крайно успокоително и омекотяващо на буйните деца. А
напротив, червените са много полезни за анемичните, защото те засилват тяхната активност...
Изведнъж ми стана ясно защо сестра Анастасия кара Ян да полива лехите с бели
карамфили, а Динко — винаги червените. А също така разбрах, защо Ян често ходи да копае с
брат Зари... И благодарение на тези възпитателни методи Ян още не се е сбил с никое момче.
Тук, щом много закипи енергията му и той е готов да се скара или сбие като изневиделица се
появявал брат Светлов. Веднъж и аз присъствах на края на една сцена. Скарали се Ян и едно
друго момче за една лейка. Гледам Светлов отива с бързи крачки към градината — отидох и
аз, тъй като бях свободен. Когато наближихме, Ян цял зачервен бе вдигна ръката
застрашително. Светлов отиде при него и си сложи ръката на рамото му. Ян, като го видя,
пребледня и сне лейката. Но Светлов, като нищо да не бе забелязал, му каза:
— Ян, нещо трябвало да се помогне на брат Зари. Ти можеш ли или си вече изморен?
Ян го гледа един миг. Нервен от срам, очите му блестят — после пое дъх и каза: — Не,
никак не съм уморен, брат Светлов, веднага отивам.
— Виж там да се доразкопае онази леха, която братът е започнал, че ще трябва и
другите да се прекопаят. А без тебе май трудно ще стане тази работа.
Ян вече е поласкан. Грабва малката като за него мотика и отива в зеленчуковата
градина.
Какво още да ти кажа, мила Марта? Има толкова много работи и за да ти ги опиша,
трябват цели километри страници. Ами казах ли ти за сутрешните гимнастики? Мисля, че ти
бях писал в едно от по-раншните си писма, които след това бях скъсал. Всяка сутрин имаме
великолепни гимнастически упражнения с музика. Имаме една голяма, обширна поляна и
там се събираме всички. И каква красива гледка представляват малките момичета, облечени в
бели роклички. Те винаги заучават гимнастическите упражнения много по-бързо от
момчетата, това за тях е такава радост и гордост... В средата на поляната е оркестърът с 50-60
музиканти, свирещи на най-различни музикални инструменти. Състои се от младежи —
момичета и момчета и по възрастни братя и сестри. Ян свири в този оркестър, също и аз. Всяка
сутрин десет от музикантите играят гимнастическите упражнения, като на другата сутрин се
сменят. Така през седмицата всеки може да играе поне веднъж и да изпита хубава наслада от
това.
С думи е твърде мъчно да ти опиша всичко, но един ден, когато сама имаш
възможността да го видиш, ще разбереш цялата красота и великолепие. И сигурен съм, че
тези музикално-гимнастически упражнения си имат своето възпитателно значение, защото
вече зная, че тук нищо случайно и произволно не става.
Желая ти от сърце много радости в живота. И ако ми пишеш, ще ти бъда много
благодарен. Ще чакам и ще се надявам:
Владислав“
Беше към края на октомври. Марта с нетърпение очакваше гостите. Ян й беше писал,
че ще води със себе си двама приятели и я молеше да ги приеме тъй, както някога бе приела
него. Те били от сиропиталище и нямали родители. Нека тя бъде за тях като нежна майка и
любяща сестра, каквато е била винаги за него...
Тези малко, но проникнати с искреност думи, затрогнаха Марта до дъното на душата
й. Ян за първи път й казваше, че за него тя е била майка... Тя бе почистила основно квартирата
си и бе приготвила всичко за гостите. Бяха й писали, че ще дойдат в края на октомври, но
точно кой ден — не съобщаваха. И затова тя ги очакваше всеки ден, всеки час, всеки миг...
Една телеграма: - „Пристигаме 29, 11 часа обяд" — я накара да не може спокойно да
дочака обедния час. Часът беше още десет, когато тя отиде на гарата. Имаше още цял час до
идването на влака, но там тя завари вече майката на Динко с двете му по-малки сестричета. Тя
дошла пък още по-рано.
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— Децата не ме оставяха на мира — оправдаваше тя ранното си идване. - Като казаха
„хайде мамо, хайде мамо" — няма какво, тръгнах.
— То и аз дойдох по-рано - каза Марта. — Не можах повече да чакам. Сърцето ми
просто ще изхвръкне.
— Ами питаш ли моето? Колко нощи вече сънувам, че Динко си иде. И ту слаб, ту
болен, ту какъв ли не. Изпотревожих се. Пише ни все, че е добре, но майка пуста — все найлошото премисля, от най-лошото се плаши. Пък и много далеч това училище, та човек не
може да отиде да го заобиколи.
— Но не позволявали — каза Марта.
— Тъй се научихме и ние. Иначе мъжът ми да бе прескочил да го види — далеч не
далеч. Ами не позволявали... По-нататък, щели казват, да пускат, ама кой знае, кога ще да е...
Не било още доуредено, дозастроено...
Тъкмо се бяха разговорили и бай Захариев пристигна запъхтян. От далеч още заговори,
като си гледаше часовника.
— Брей, верен бил, пък аз си рекох, назад е останал часовникът ми и бързам ли
бързам... Видя ми се много време мина, а часовникът си седи на едно място... Казвам си,
развалил се е нещо... Машина нали е, повредила се е — и той като скри часовника в джоба на
жилетката си, избърса потното си чело с голяма синя кърпа.
— Рано било — каза жена му — ама къде да се стърпи човек да седи в къщи... Пък и тия
малките не ме оставят... Влакът бил дошъл вече, нямало да могат да посрещнат батко си...
— Деца — каза Марта и ги погали по бузките.
— Ами вашите там, как са ония, малчугани — запита бай Захариев развеселен.
— Добре са всички. Малки палавници.
— Добре, добре че се отвори този приют — забеляза госпожа Захариева — та да се
приберат тези деца от улицата. Да не скитат все мръсни и неизмити. Какво да правиш...
сиромашия... Майката и бащата отиват на работа, а децата я има кой да ги погледне, я няма...
Пък и тия сираците, тяхното беше още по-лошо... Сега стана много добре. Онзи ден ходих към
баба Явора за една билка — боляха ме много зъбите та ги гледам тичат из големия двор, смеят
се. И какви са се поправили всичките...
— Ами хранят ги добре — намеси се бай Захариев.
— То май месо не сте им давали — намеси се жената.
— Ами докторът тъй поръча — каза Марта — за малките не било много полезно.
— А бе то и за големите си е вредно — каза Захариев — ама кой да слуша. Ей на и на
мене колко доктори са ми казвали да не ям месо, ама аз тъй празно ми е, като че ли не съм ял,
когато ям постно...
— То все тъй я караме и затуй все сме болни и по доктори си даваме парите — каза
жена му и се загледа по посоката откъдето трябваше да се зададе влака.
Бай Захариев погледна часовника си. Още десет минути. Майката въздъхна, децата
заскачаха от радост. Марта почувства, че ръцете й започнаха да се потят.
Най-после малко черно облаче се показа зад отсрещния хълм, което показваше, че
влакът наближава. След няколко минути се чу шумът от въртящите колела, и влакът се
показа.
Всички се бяха превърнали на взор и трепет. Влакът премина с грохот край тях и много
прозорци се нижеха един след друг. Децата първи извикаха: — „Батко, батко, ето го батко!"
— Къде е, къде е? — питаше майката и сълзите й, премрежили очите, не й позволяваха
да види добре.
— Ето го тук, мамичко, на този прозорец. И децата, изтръгнали се от ръката на майка
си, се втурнаха към прозореца. В това време Марта се затича към прозореца, където бяха
трите познати на нея глави — на Ян, Динко и Величков. Зад тях имаше още двама непознати
младежи — навярно приятелите на Ян.
— Слезте, слезте — махна им весело Марта с ръка.
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А те всички засмени я гледаха като захласнати. Бай Захариев също бе дошъл и веднага
им каза да си подадат багажа през прозореца. Три куфара и две чанти се подадоха бързо,
после петимата, които бяха в рамката на прозореца, тръгнаха към изхода на влака. Пръв скочи
Ян. Марта го прегърна и целуна. След него Динко. Майка му го обсипа с целувки. Двете му
сестрички скачаха край него и го дърпаха за ръцете. Татко му също го прегърна и целуна.
Тогава той се наведе и целуна двете си малки сестрички.
От влака един по един слизаха малко неохотно другарите на Ян. Но Марта протегна
дружелюбно ръце към тях и ги целуна по бузата, както бе целунала Ян. Тогава тя ясно видя,
как очите им ясно просияха в светлина и на устните им трепна хубава усмивка. Най-после
слезе Величков. Тя му подаде двете си ръце и цяла изпълнена с радост му каза „добре дошъл".
— Боже, колко е пораснал! — казваше майката на Динко, като го оглеждаше от всички
страни.
— Цял мъж станал — отговаряше доволно бащата.
— Хайде, хайде да вървим, че на баба ни са се изгледали очите — каза майката и като
погали пак Динко по бузите тръгнаха всички.
Колко Марта се радваше на завръщането на Ян, само един Бог знаеше. И на нея, както
и на майката на Динко, Ян й се видя пораснал и разхубавял. Може би това се дължеше на
факта, че не бе го виждала толкова месеци, а може би и наистина бе пораснал. Децата растат с
дни и часове... Но най-важното — след раздялата Марта като го погледна, видя ясно
поразителната прилика с баща му.
А колко мил беше, когато я намери в малката стаичка, където тя бе отишла да му
остави куфарчето. Целувайки й двете ръце, й благодари за хубавото посрещане на другарите
му.
— Аз бях им говорил много за теб:.. но все пак те се стесняваха много... бояха се, как ще
ги посрещнеш и приемеш — каза Ян.
— Ян, другарчетата ти са твои братя за мен и те винаги са добре дошли — отговори му
Марта тихичко, като леко погали хубавите му коси, които за пръв път виждаше така големи.
По-рано, като ученик, той беше винаги остриган. И без сама да мисли много, му каза:
— Ян, ти имаш същите коси като баща си.
Той я погледна малко учуден. Тя разбра грешката си и каза:
— Ако искаш можеш да се увериш и ти от портретите му в куфарчето.
— Добре — каза той — когато имам време ще ги видя. — И двамата излязоха от
малката стаичка.
— Сестра Марта — каза Величков — тук е също като в приказката за седемте джуджета.
— Защо? — попита тя.
— Защото всичко е сложено по пет. Пет лъжици, пет вилици, пет чинии — всичко по
пет.
— Ами нали знаех, че ще бъдем пет души. Но хайде да седнем да обядваме, че сигурно
сте гладни.
— Ами какво е менюто? — попита Ян. — Ние вече увряло не ядем — пошегува се той.
— И ние тук не ядем — каза усмихнато Марта. — Вземаме пример и поука от вас.
— Това е отлично — каза Величков. — А как са твоите питомци? Тях с какво ги
храните?
— Не бойте се. Ние тук няма да останем назад от вас. Ще видите, че макар и да не зная
кое за какво е, но отчасти от това, което сте ми писали че правите там, и ние се мъчим да го
приложим тук.
— Е, това е вече великолепно... След обяд ще отидем да ги видим. Ще може, нали
сестра Марта?
— Да, брат Величков — пошегува се Марта.
— Приемам така да ми казвате. Ние така свикнахме там, че ни е съвсем естествено.
Нали Ян.
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— Да, брат Величков — потвърди сериозно Ян.
— Днес ще приемем сестра Марта да ни сервира и прислужва, но утре ще й покажем
нашето изкуство — съгласни ли сте? — обърна се Величков към другарите си.
— Да, да — потвърдиха и тримата.
Дните минаваха и всеки нов ден Марта виждаше нови промени в Ян. Най-напред тя
забеляза, че той като се хранеше, не клатеше единия си крак, както правеше това по-рано и му
бе станало навик. Баба Круша казваше, че така си го помни. Или прав да яде, или ако е седнал
да клати единия си крак. После не си тракаше чинията с лъжицата, когато си свършваше
яденето и се замисляше. Това вече беше наследство от баща му. Павел някога правеше същото.
И понеже този му навик й напомняше за Павел, тя никога не се бе помъчила да го отклони от
него... Той даже й беше приятен.:. А как ли бяха могли да го освободят там от всички тези
навици, чудеше се Марта.
Цялата къща тя бе предоставила на гостите, като нощуваше в приюта. Те идваха там
всяка сутрин. Запознаха се с децата толкова бързо, че Марта остана изненадана. Още първия
ден тя чу неудържим детски смях в занималнята и влезе вътре.. Там й се представи
необикновена картина. Един от другарите на Ян вървеше на ръце и крака. На него се беше
качило едно дете. Другарят му пееше някаква мечкарска песен. Ян тупаше една картонена
кутия, а Динко и Величков пригласяха. Децата наоколо гледаха, пляскаха с ръце от радост и се
заизвиваха от смях. Марта така остана на прага и ги гледаше учудена.
— Играта е най-лесният начин да влезеш в контакт с децата — й пошепна Величков,
като се приближи до нея.
— Значи приложение на вашите методи.
— Горе-долу — каза той — имаме още много ла учим, докато се научим да ги
прилагаме напълно.
На другия ден, тъй като есента бе странно топла и хубава, децата играеха на слънце в
двора. От далеч още като видяха да идват Величков и малките му приятели, те радостни и
засмени се втурнаха към тях. Последваха какви ли не игри и забави. Марта им се радваше,
като ги гледаше. Докторът беше също там и се смееше заедно с децата с весел и безгрижен
смях.
Динко през това време им прегледа играчките, с които децата си играели по-рано и
клатеше неодобрително глава. Те бяха малко и почти негодни.
На третия ден имаше нов номер. Динко донесе дървени кукли, които като се дърпаха с
един канап, тропаха върху малка дървена площадка. Ян беше си донесъл цигулката и започна
да свири весела хорова мелодия. Когато Ян спираше, и Динко спираше да дърпа конеца,
когато той свиреше и Динко дърпаше конеца, та куклите скачаха. И децата оставаха с
впечатление, че куклите скачат, защото Ян им свири. Много съседки бяха оставили работата и
бяха дошли да гледат. Те се смееха като деца и се чудеха на изобретението на Динко...
Марта ги гледаше и виждаше, че те имат някаква цел, но не можеше да разбере каква.
А и те мълчаха и не казваха каква. Само от време на време си приказваха тихичко, клатеха
глави, после пак започваха игри с децата.
След обяд на същия ден Динко си донесе някакви инструменти и започна да работи
пред децата — да им прави куклени столчета, масички, скамейки и др. Децата бяха на
седмото небе от радост... А в това време един от другарите на Ян, Борис, пееше детска
песничка. Динко пееше с него и работеше, а Ян им пригласяше с цигулката.
— Ян — каза му Марта — твоят другар Борис много хубаво пее.
— Да, той изучава пеене като главен предмет в училището.
— Много хубаво. Както ми се струва, той ще научи малките на някоя песничка. А този,
другият, Венелин, той каква дарба има?
Всички се спогледаха и усмихнаха.
— Ах, значи решили сте и мене да ме възпитавате да не любопитствам — засмя се
Марта — добре, това е много хубаво...
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На десетия ден от идването на Ян, Марта напразно очаква него и приятелите му да
дойдат в приюта. Децата си играеха с играчките, които Динко им бе направил в изобилие —
масички, столчета, дървени куклички, палячовци и др. Марта седеше край тях и работеше
ръкоделието си. От време на време тя поглеждаше часовника си и започваше да й става
тягостно. Най-после остави работата си, извика малките край себе си като запя една от
песничките, на които ги бе научил Борис. Децата изведнъж подеха и техните чисти гласчета
огласиха всичко наоколо. Дори готвачката, като ги чу с лъжицата в ръка излезе да им се
порадва.
— Да не вярваш просто, че тези малки деца, ще се научат да пеят така хубаво — каза тя
на Марта.
— Иди се надявай на тия момчета... То и аз като ги слушах, че ми се допяваше... Пък и
днес, защо така не дойдоха?
— Кой знае? Те бяха ми казали да не се безпокоя, когато не дойдат, но аз все тъй, чудя
се какво ли им се е случило... — и тя погледна отново към вратата. Изведнъж скочи и се затича
към нея. Готвачката, която помисли, че са момчетата — както наричаше Величков и
приятелите му, също се обърна и беше готова да ги упрекне за закъснението им, но вместо тях
видя баба Круша. Тя беше влязла вече през пътната врата и вървеше по бетонната пътека.
Марта я пресрещна, целуна й ръка и запита, кога е дошла, тъй като баба Круша след
оздравяването си бе отишла на село при дъщеря си — учителката.
— Снощи си дойдох, Марто — отговори тя на Мартиния въпрос — ама беше късно, та
не исках да ти се обадя.
— Хубаво си направила, че си дошла. Ян си дойде.
— Зная, зная. Заради него най-много дойдох да го видя... Че отиде ли си пак, кой знае
дали ще съм жива да го видя.
— Жива ще си, ами как да не си жива.
— Ох, наплаших се... Откакто боледувах, половин човек съм. Видях, че ей тъй,
човешкият живот можел да си отиде като нищо. Днес си тук, утре те няма.
— Ех, то тъй... Всички, ще си отидем един ден от тук. Ами ела да поседнеш.
Малките дечица бяха оставили играчките си и гледаха влязлата гостенка. По-големите
я познаваха, но тъй като от няколко месеца не я бяха виждали, бяха се отчуждили и само
изгледаха отдалеч.
— Я ги гледай, я ги гледай тия хубавци — каза баба Круша, като отиде до най-близките
до нея деца и ги потупа по бузките. — Какви ми са станали пълнички, чистички... Де ги онези
мръсните деца, дето търчаха по улиците... То туй дето сте ги прибрали, много хубаво стана.
На мен зет ми ми разправя и аз тъй всеки ден ми се искаше да дойда... да те видя, да видя и
тия работи, дето сте ги направили за сираците. А пък като чух за Янчо, не се стърпях вече.
Казах на Наска: — Не мога, чедо, повече да седя тука. Ще отида да видя Янчо, че и то ми е
като син мило... Вие сами си погледайте рожбата. И дойдох.
Баба Круша бръкна в тайнствения си джоб на полата и извади от там някаква книга.
Изведнъж очите на малките питомци блеснаха. Прошумоляването на книгата за тях бе чудна
музика, която те познаваха и започнаха да се приближават.
— Ето Марто, раздай тези бонбони на децата за душата ми...
Марта пое плика със ситните бонбони и се усмихна.
— Ех, то и за там трябва да се помисли... за онзи свят... че на човек всичко му се дояжда.
Нека от всичко да си има там... Ами казах ли ти, че видях Янчо?
— Не. Къде го видя?
— Пред общината. Ама тъй, хем се зарадвах, хем ми се пресече сърцето.
— Защо? — попита Марта уплашено.
— Ами тъй. Думам му: А бре Янчо, а сине, затова ли ходи, бре чедо, в такова далечно
училище, та да метеш сега градските улици... А той и двама трима край него ме гледат и се
смеят. — И бръскат, бръскат с метлите.
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Марта я гледаше съвсем учудено.
— Що, ти не знаеш ли? — попита я баба Круша, като видя учудването й.
— Не, не зная. Нищо не са ми казали.
— Тъй ли? Пък аз си мислех, че знаеш и си рекох хем да дойда да те видя, какво правиш
тук, хем да те питам, как ти даде сърцето да го пуснеш да мете градските улици и опадалата
шума от дърветата.
— Ами там ли беше Величков?
— Даскалът ли? Там ами. И на него му думам: Хайде вече ония са деца, ами ти бре, си
голям, учител си им, гдето се казва, защо си повел децата хем тук баш пред общината да
метат. Че нали си има човек за тази работа... Къде е Стилиян метачът?
— „Болен е бабо Круше, казва ми Ян — и цял се зачервил от бързането, — болен е та
ние го отменяваме". Пък той нали до вас живее, Марто. Жена му снощи им рекла, че мъжът й
бил болен и днес тя щяла сутринта да мете вместо него. И те какво луди глави, отишли тая
сутрин и премели цялата улица и край общината... Боже, Боже, язък им за учението... Че това
работа за учени хора ли е?
Марта стоеше и недоумяваше. После тихо каза:
— Може пък такова да им е учението, бабо Круше... да си услужват...
— Не знам. Сега светът вече е друг. Пък може и аз вече да съм стара и да не разбирам...
Едно време Янчо ми е премитал пред къщи, ама беше малък, дете. Ще му река: — „Ха Янчо, ха
сине, премети айол, че твоето кръстче лесно се превива". И той само това чака, грабне метлата
и мете. Ама сега, цял мъж е станал коджа ергенче...Нали го гледах... Не можах да му се
нарадвам...
Марта се замисли. Баба Круша разглеждаше двора. В това време едно от момичетата,
които почистваха и нареждаха горе стаите, излезе на балкона и извика:
Госпожица Марта, по телефона ви викат.
— Кажи, че сега ще дойда — отговори Марта.
— Какво? По телефона ли? — учуди се баба Круша. Значи имате си тук телефон? Че
кой ли пък ще те вика?
— Не зная. Ти ако искаш, почакай тук... Ако пък искаш, ела горе, хем да разгледаш
приюта.
— То, аслъ, да дойда е по-добре — каза баба Круша и тръгна след Марта, гореща от
любопитство да разбере кой ли вика Марта по телефона.
Марта взе слушалката от момичето и се обади:
— А вие ли сте, г-н Кмете? Добър ден. Какво има? Така ли? Радвам се, много се радвам.
Бях почнала да се.тревожа за тях. Добре, добре. Но нека, когато имат време, да ми се обадят.
Да, да. Много благодаря. Довиждане — и Марта затвори телефона.
— Какво има? - попита баба Круша, която нищо не можа да разбере.
— Кметът ми съобщава, че Ян и приятелите му нямало да могат да дойдат на обяд тук
да не съм ги очаквала, защото щели да бъдат на обяд у тях, у кмета.
— Тъй ли? — учуди се баба Круша - че защо?
— Ама така. Видял ги той тази сутрин, като метели... Още от далеч се учудил, как
Стилян така бьрзо и хубаво помел. Но после разбрал всичко и ги поканил за обяд.— Много им
се радвал.
— Гледай, гледай ти! Кметът да ги покани!... Ех, добре, че се премени тогава... То где
знаеш кое за какво става.
Марта се усмихна. Сърцето й бе се успокоило и зарадвало. Искаше й се само по-скоро
да види Ян и Величков, за да разбере всичко.
— А сега, бабо Круше, ела да разгледаш и видиш цялата къща - каза тя и тръгна
напред. Баба Круша вървеше след нея и непрестанно се учудваше на всичко. Когато слязоха
долу, баба Круша седна пак на стола и каза:
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— Така си знаех, че за каквото се заловиш, добре го свършваш... Ами знаеш ли, че
Янчовата майка се обадила пак?
— Кой ти каза?
— Не знаеш ли? Чудно. Ето, аз от снощи съм тук и толкова работи научих, а ти и нищо
не знаеш.
— Ами сега повечето тук при децата прекарвам. С тях и между тях ми е най-добре.
— Тъй, тъй, то се знае... То и по-рано все с Янча се занимаваше — сега пък, като го няма
него Господ ти даде повече. Да не останеш самичка... Добре е то с децата. Разтуха. Не усещаш
как минава времето. И там, аз при Наска, по-голямичкото й е на три години — момиченце, а
това малкото — момче — и все с тях. Какво да правиш — живот. Трябва, да преминава. А
чакай, бях ти заразказвала за Янчовата майка. Онази, жената на банковия директор де, била
скоро в София.
— Да, чула бях, че отишла.
— И вчера се върнала и казала, че братовчедът на Янчовата майка получил пак писмо.
От преди пет години, сега пак се обадила. Молила за пари. Искала да се върне тука...
— Е, и какво са й писали?
— Кой знае? Като е за пари, май никой няма да й се обади. Като не е жива майка й, кой
ще вземе да й прати пари от себе си. Имала си била момиченце там. Снимка пратила. Много
хубаво било детето, също на майка си приличало.
— Горката жена — прошепна Марта —горката жена:
— Е тъй е, горката... Пък да не беше правила такива лудории, да си беше стояла при
мъжа си и да си гледа детето, сега нямаше да е на този хал... И Янчо нямаше да е от една педя
сирак при майка и при баща. И то пак добре, че ти дойде та го отгледа и възпита, та не можа
Янчо да се почувства сирак.
— И без мене пак щеше да се отгледа Ян, той е добро момче.
— Друго е то, друго. Нали помня, горкото, как ходеше, една педя дете да продава
вестници... Късаше ми се сърцето, но си мислех, здрав си е Янчо, яка душица има, нека да
търчи, пък като порасне и като захитрее, тогава ще му дам, което остави баба му... Пък знаеш
ли? Не стана тогава ред да ти кажа какво стана с онзи железен сандък?
— Какво?
— Син ми нали беше дошъл тогава, когато бях болна да го иска?
— Да, помня.
— На другия ден пак дойде. Иска го. — Вземи го бре сине — казах му аз, вземи го. То за
мен, асль, повече за какво ми е? И той влезе в килера и подир малко дойде. - Защо, казва, днес
ти е отворен сандъкът? Кой го е отключил? - Че кой ще го отключи, казвам аз, пък и де да
знаеш, че е бил заключен? От де знам казва, знам, ами ти кажи ми, къде са онези работи, които
са били в сандъка. Сега е празен..— Празен ли? Че нали чергата е вътре думам му аз. — Ами
туй дето е било под чергата къде е — пита ме той. - Тогава, Марто, разбрах, че унуката ми е
отваряла сандъка, когато ми е било лошо и е видяла, че има нещо вътре, но види се в
бързината и в тъмното, не е могла да види какво е... Боже, Боже, какъв свят се извъди... Аз
чуждо имане толкова години вардих и не го отворих да го видя, а те децата ми, собствените
ми деца да ми отключват и да ми бъркат в цялата къща .. Няма го вече едновремешният свят,
няма го... И затуй, добре че ти казах тогава - прибери ги още тази вечер. Защото и Мария, баба
му на Янчо, нали ти казах тогава, присъни ми се и ми дума: — „Дай куфарите на Марта". И
снощи пак я сънувах, ей там в нейната си къщичка. Седи на прага и плаче. — Че за какво,
казвам, Марийке, плачеш? — Пък тя вдигна глава и каза: — Мъчно ми е Крушке, много ми е
мъчно за Янчовата майка, като я гледам, как тегли и се мъчи. — „Че къде я виждаш — питам я
аз — нали тя е далече, в Италия ли казваше, къде." — „Душите Крушке — казва ми тя —
навсякъде могат да ходят и всичко да видят, ами всякога не могат да помагат". — И тъй се
събудих и много мислих, какво ли показва този сън. А знаех си, че е истински. И тази сутрин,
като ходих у хазайката на началничката, научих се, че пак имало писмо от Янчовата майка. И
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тъй, макар че си е сама за всичко виновна, пак ми примъчня за нея... Младо било, глезено... Все
що хвърчи, мислело че се яде... А то годините минават и човек се разкайва, но всичко не може
да се върне и поправи. Къде да знаеш из какви чужбини се скита сега и Янчовия баща... Но
той е мъж, лесно е. А жената е друго... и момиченце имала 8-9 годишно. Тежко й.
Марта се замисли. Баба Круша стана и каза: — То аз много се заприказвах, ами да си
вървя, че подир пладне съм намислила да посадя чеснов лук, докато времето е още хубаво.
Марта я изпрати до пътната врата и после се върна, мислейки все за едно и също — как
да се помогне на Лидия, майката на Ян.
Вестта за чудните метачи се бе разнесла с необикновена бързина и малкото градче
бръмчеше като кошер и коментираше постъпката им. След обяд, връщайки се в къщи, Ян и
другарите му бяха минали край баба Круша и бяха я видели да сади чесновия лук. Те влязоха
при нея и за час й насадиха лука. Баба Круша не можеше да им се нагледа, не можеше да им
се нарадва. Бяха се събрали съседки и те гледаха и се чудеха... Тази втора постъпка до вечерта
се разпространи из градчето и служеше за тема за разговор за мнозина.
На другия ден към девет часа сутринта Докторът повика Марта по телефона и й каза,
че Величков и приятелите му са при него. Нека не ги очаква до вечерта. Марта започна да
протестира, че вече я изоставили и забравили. — Довечера сме при теб всички — каза весело
докторът, затваряйки телефона.
Наистина, вечерта всички дойдоха. Децата се бяха навечеряли и легнали. Марта ги бе
обиколила и се бе прибрала в стаята си. Някаква незнайна тъга я изпълваше цялата и тя се бе
замислила, когато из под прозореца й се разнесоха звуци от цигулки. Марта трепна, а после с
наслада се заслуша. Свиреха Ян и Величков. Това бе такава хубава изненада за нея. Когато
мелодията завърши, подхванаха друга, нежна и много хубава. Тогава хубавият юношески глас
на Борис прозвуча в тихата нощ, придружаван от двете цигулки... Марта стана, угаси лампата,
отмахна завесата на прозореца и се заслуша. Беше толкова хубаво, че неволно сълзи бликнаха
от очите й.
Когато песента спря и цигулките довършиха мелодията, Марта се наведе над
прозореца и каза със задушевен глас:
— Беше великолепно. Много съм ви благодарна. Елате горе.
— Идваме! — казаха всички и тръгнаха. Марта слезе да ги посрещне.
— Знаете ли какво, Марта — каза докторът още в коридора — намислихме нещо много
хубаво.
— Какво?
Да дадем концерт в полза на приюта. Тези господа ми дадоха тази идея. А нали
търсихме начин как да увеличим приходите на приюта?
— Да. Един концерт, това е великолепна идея.
— Нали? А да ти разкажа за днес. Рано сутринта, точно бях по визитация — и слушам,
долу под прозорците на една от големите стаи се чува свирене на цигулки. Отпуснах ръката
на болната, която преглеждах и се надвесих над прозореца. И кого мислиш видях? Нашите
школници. Чудесна идея. Знаеш ли, колко хубаво подейства това на болните... Всички
трепнаха и някои настанаха от леглата. Мелодията бе великолепна. Нещо, което за пръв път
бях чувал. Тогава отново видях, как музиката действа върху човешката душа, особено върху
болните. Не напразно ръководителите на това ново училище държат на музиката като на
главно възпитателно средство.
— Да. Учителят каза, че музиката трябва да легне като основа на новото възпитание —
каза Величков.
И това наистина трябва да стане — каза въодушевено докторът. Аз сам съм
констатирал колко благотворно действа музиката върху душата на човека. И днес, което
изсвириха Ян и Величков, бе такава благодат за болните.
— Това беше музика от Учителя — каза Ян.
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— Велик човек изглежда той — каза докторът. — Това училище е гениално по замисъл,
само дано може да продължи и да си пробие път.
— Аз вярвам, че в скоро време салоните ни ще станат малко и ще трябва учениците ни
зидари да ги разширяват или строят нови. Ние сега имаме повече от триста ученика, а след
няколко години кой знае колко ще бъдат... тъй като записванията продължават и постоянно
идват нови ученици.
— Динко беше ли с вас днес? — запита Марта, като видя, че го няма.
— Не, защото цялата махала го е ангажирала да прави играчки и кукли. Децата не се
отделят от него. Едно през друго му се молят да отиде у тях и му направи някои играчки.
Добре е той, осигурен е цялата неделя.
— Как осигурен? — попита Марта.
— Така той ще направи повече, отколкото е задачата ни.
— Задача ли? Каква задача?
— Е хайде, като започнахме, поне да кажем — каза Величков — то трябваше да
свършим всичко, че тогава да говорим, ама още не сме съвсем добри ученици. Ние имаме,
сестра Марта, задача. Първо — всеки ученик да създаде някому безкористно никаква радост.
Второ — да прави по едно малко добро всеки ден и трето — от един до три дни да си изкарва
сам прехраната — извън своя дом. Затова Ян казва, че Динко е осигурен за цяла неделя, тъй
като го канят да прави играчки и по този начин той си изпълнява задачата за изкарване сам
прехраната.
— Тъй ли? Гледай ти, каква чудна идея — почуди се Марта.
— Да. Там ръководителите в училището целят всеки ученик, докато свърши курса, да
има най-малко един практически занаят, чрез който да може да си изкарва прехраната. Затова
през всеки три или четири месеца по желанието на учениците, те биват изпращани да
прилагат в живота придобитите в училището знания и да видят доколко те могат да им бъдат
полезни.
— Това е великолепно — възхити се докторът.
— Да, чудесно — потвърди Марта. Това ще закали характерите и ще направи
учениците самостоятелни.
Разбира се, ние сме още в самото начало и не можем да кажем, че сме научили кой знае
какво нещо — забеляза Величков — но все пак промяната с Динко е така очебийна. Той не е
вече онова прегърбено, несамостоятелно момче, а върви с открит и ясен поглед.
— Да, вярно — каза Марта — той е достоен пример за методите в училището ви. Ами
знаете ли, днес пяхме песничките с децата. Всички така хубаво ги пеят... Един ден бихме
изнесли една детска забава с тях.
— А защо не сега, заедно с концерта — каза докторът — ще бъде много по-интересно и
забавно.
— Да, това е една добра идея. Само малките трябва да се подготвят по-добре.
— За това ще имат грижата Ян и Борис — каза Величков — а ние с Венелин ще садим
лука, който докторът е определил за приюта.
— Щом искате — усмихна се Марта — насадете го. Това ще бъде наистина един весел
ден...
— И малките ще садят — каза Ян — това за тях ще бъде много полезно, нали помните,
какво каза сестра Анастасия за това, брат Величков?
— Да, да и малките. Разбира се, които могат!
— Какво е казала сестра Анастасия? — попита Марта.
— Че Учителят казал, че всеки човек било хубаво да сади чеснов лук и да си отглежда
по една лехичка магданоз. Влияели много благотворно върху човешкия организъм и
характер...
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— Гледай, гледай, какви чудни работи — каза докторът — ако от утре не започна да
карам и моите болни да поливат цветята в градината и да сеят чесън и магданоз, не зная какво
да стане.
— И добре ще направиш, защото по-бързо ще се лекуват. Носенето на вода само по
себе си също било много полезно, защото водата е живот и човек, като я носи, се свързва със
силите и енергиите, които са в нея — каза Величков.
Така увлечени в разговори никой не усети как времето минаваше и часовникът удари в
коридора единадесет отмерени удара.
— Брей, 11 часа — каза докторът, като погледна своя часовник. — Марта, вие сте чудна
вълшебница, правите часовете да изглеждат като минути.
— Не аз, а тези школници с чудноватите си истории — посочи Марта Величков и
малките му приятели.
Забавата на децата в полза на приюта излезе великолепна. Мълвата за учениците от
новото училище и техните своеобразни постъпки бе привлякла много любопитни и салонът
бе препълнен. Кметът също бе направил всичко възможно, за да бъде изнесена и посетена
забавата.
Всички бяха трогнати от детския хор. Техните чисти гласчета, като сребърни звънчета
огласиха салона и на много очи от публиката се бяха появили сълзи от умиление. Ян и
Величков зад кулисите тихичко ги подкрепяха с цигулките, а Борис ги дирижираше. Приятно
бе да се гледа това 13-14 годишно дете как ръководи хора на малките, чиито очици като малки
звездици бяха впити неподвижно в него. След свършването на всяка песничка следваше буря
от ръкопляскания. На мъничките певци бузите поруменяваха и очите заблестяваха от
вълнение и радост...
После свириха Ян и Величков. Ян сам и Величков сам. Публиката знаеше, че Величков е
музикант и то добър музикант и естествено остана доволна. Но и на Ян ръкопляскаха твърде
много, защото бе още дете, а свиреше така хубаво... А и какъв хубав беше с новия си костюм и
хубавите си коси... Марта често слагаше ръката на сърцето си и чувстваше погледите на
мнозина, отправени към нея. Понякога тихи шепоти достигаха до нея и тя долавяше
откъслечни фрази: — Това е на Марта момчето... Браво на Марта... браво на Ян...
Но от всичко най-много изненада и после развесели както Марта, така и публиката,
беше Венелин. Той беше загадката за Марта и като го видя на сцената, впери поглед, за да
види, какво ще прави. Ян и Величков излязоха с цигулките си и засвириха, а Венелин взе
креда и направи две крачки към черната дъска, на която имаше опънат бял лист. Тогава
Марта разбра, че сигурно той рисува добре. И наистина, това момче, по-голямо от Ян може би
с две години, връстник на Борис, рисуваше бързо и похватно, което учуди всички. Когато се
отстрани след време, всички му извикаха — Браво, браво — и ръкопляскаха. На белия лист
имаше нарисувана особена сграда, над която грееше огромно слънце, което разпръскваше
лъчите си на всички страни. — „Новото училище". А към него отвсякъде, вървящи по
различни пътища и пътеки се стичаха ученици...
Не беше съвсем притихнал още салонът, когато завесата отново се вдигна. Нямаше
никой. Минаха се може би минута, две и някой се блъсна в една от доста деликатните
вратички на сцената. След малко излезе един залитащ човек и си приказваше нещо на себе си.
Публиката впери поглед. Марта също. И каква бе изненадата й, когато позна в тази жалка
фигура на пияница пак Венелин. Той политна пак, заговори по-високо. Публиката прихна в
общ смях и смехът не престана, докато той не премина цялата сцена, очаквайки, като се върти
и се движи всичко около него да се извърти и улицата така, че да дойде при него и къщата му,
за да си влезе направо в нея. И той се строполи в срещуположната врата, правейки сетни
усилия да върви. — Кое е това момче — питаха мнозина, а други продължаваха да тропат с
крака и да го викат на бис.
Завесата отново се вдигна. Венелин като стар дядо, разтворил една книга, си търсеше
очилата, за да чете. А очилата му бяха сложени по-горе на челото му. Той беше толкова
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комичен в своето суетене н търсене на очилата, че цялата зала се заливаше от смях. Той ги
търсеше тук, там, сърдеше се на бабичката си къде ли му ги е турила, дразнеше се на всички в
къщи, ставаше, сядаше, търсеше ги на най-невъзможни места, докато влезе едно момиченце —
внучката му и весело го запита:
— Дядо, какво търсиш?
— Очилата, дядовото.
— Ами ето ги на челото ти — посочи засмяно то.
Венелин ги намери над очите си всред буря от ръкопляскания, смях и викове... Викаха
го после още на бис, но той не излезе.
След още няколко номера забавата свърши. Мнозина от публиката останаха, за да
видят отблизо и поговорят със школниците. От всичко най-много ги учудваше свободата, с
която децата проявяваха дарбите си.
После Марта разбра, че тази свобода се дължеше освен на особеното възпитание на
това училище, но и на желанието да изпълнят успешно възложените им задачи, за да получат
одобрението на ръководителите си.
Бяха изминали цели седем години от как Ян бе постъпил в Новото опитно училище и
завършваше своя седем годишен курс или цикъл — както го наричаха там. След полагането
на някакъв своеобразен като училището им изпит, Ян и всички свършили този курс—цикъл
излизаха от училището за една година, за да приложат знанията си вън от него и да изкарват
прехраната си сами. След тази година, ако желаят, те отново могат да се върнат в училището,
за да продължат, ако ли пък не искат, могат да си останат с тези знания в живота.
И за този изпит за първи път се поканват да присъстват родителите или настойниците
на учениците. Марта получи специална покана, която очакваше от седмици, тъй като Ян й бе
писал от по-рано за това. Имаше доста време до тръгването, но сърцето й не можеше да стои
спокойно и бе почнала да се приготвя за път. Ян беше навършил 18-тата си година и започнал
19-тата. Колко много беше пораснал, разхубавил и колко неща бяха станали оттогава, когато
тя го изпращаше след импровизираната детска забава в полза на приюта!
Докторът, може би, отчаян от отказите на Марта, се бе оженил за една новопостъпила
учителка в прогимназията. Тя беше дъщеря на един от видните останали в града търговци и
както се узна по-късно, тя обичала доктора още преди да отиде да следва. Тя беше добро и
младо момиче сравнено с доктора и първо на Марта бе открила красивите чувства, които
хранила към него. Марта направи всичко за сближаването им, а сватбата дойде като че ли
само по себе си. После Марта стана кръстница на малкото им момиченце, което, според
желанието на родителите бе наречено на нейно име.
Докторът бе внимателен към младата си жена, но Марта не можеше да не забележи
голямата промяна, която стана в него. Той беше изгубил веселостта си и косите при слепите
му очи посребряха. Те останаха приятели както преди, с тази разлика само, че докторът
никога вече не говореше за миналото, нито се шегуваше както преди... Сякаш хуморът го бе
напуснал заедно с невъзможността да свърже живота си с този на Марта. Събираха се,
решаваха какво трябва да работят, той оставаше да постои половин или един час при нея и
после си отиваше. Марта също ходеше у тях, радваше се на малкото им детенце, купуваше му
подаръци, целуваше го, милваше го. Докторът стоеше настрана мълчалив и затворен в себе
си...
Той бе ходил в новото училище при Ян, бе се срещал с господин Светлов и когато се
върна, дойде с много идеи за работа, но и с някаква тъга, която хвърляше лека сянка в очите
му... Той разказа на Марта почти всичко, каквото онзи човек му бе говорил относно работата,
само не й каза това, което лично за него му бе казал.
След връщането на доктора от посещението му в новото училище, заедно с Марта
ходиха при кмета и говориха за съграждането на един дом, където майките при добра и чиста
обстановка да прекарат две, три седмици преди раждането на своите деца и толкова след
раждането. Това беше най-малкото, което можеха да направят от всичко онова, което бе
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говорил Светлов на доктора при срещата им. Защото, казал му бе той, възпитанието на децата
е необходимо, то започва не след раждането им, а още докато са в утробата на своята майка. И
затова не е безразлично при какви външни и вътрешни условия ще прекара майката своята
бременност. Една красива външна обстановка — изобилие на слънце и чист въздух, заедно с
вътрешно хармонично спокойствие на бъдещата майка, биха създали и деца с по-здрав
организъм и по-развити умствени способности, деца, които да се радват на живота и да са
полезни на себе си и на ближните си. Затова докторът и Марта решиха да направят това,
което бе по силите и възможностите — да създадат поне що-годе добри условия за бедните
родилки.
Кметът, който всячески искаше да повдигне малкото градче и с това да спре
изселването на населението му, веднага възприе идеята за построяването на дом на майката, и
като избраха едно от най-красивите места близо до планината, решиха да започнат
застрояването му. А докато станеше готова новата сграда в града бе наета една къща за целта.
Докторът и Марта тичаха и работеха неуморно от сутрин до вечер. Тогава именно беше
дошла и новата учителка в прогимназията, която помагайки, се бе сближила с Марта и
открила обичта си към доктора...
За уреждането на дома на майката помагаха също много жени от женското дружество.
Събираха суми от гражданството, чаршафи, платна, пелени и всичко каквото можеше
населението да отпусне от сърце. А то наистина отпускаше щедро и се получиха много повече
от очакваните неща. Някои от гражданите дори доставиха по няколко легла на свои разноски.
Кметът и началника на града ходиха в столицата, издействаха суми и новата сграда бе
започната и построена за половин година. Всичко това поглъщаше изцяло времето на Марта и
тя не усещаше как то минава. Тя беше навсякъде и за всичко душата на работата. Дамите от
женското дружество не вземаха никакво решение без нея. Кметът постоянно се допитваше до
нея, а докторът, при всяко свободно време, тичаше редом с нея, уговаряйки как най-добре да
наредят и свършат дадена работа. Вечер Марта четеше и препрочиташе писмата на Величков,
от които тя черпеше познания и напътствия, а освен това четеше и книги, изпратени й от Ян
— литература от Учителя им.
Тъкмо в най-трескавата работа по приготвянето на дома за майката, Марта научи, че
Лидия, майката на Ян, пак писала на братовчед си. Тогава тя отиде при баба Круша да се
посъветва с нея какво да правят. Не беше ли добре да се влезе във връзка с тази жена и ако
трябва да се даде част от оставеното на Ян наследство, за да може да се завърне тя в родината
си. И Бог знае защо там някъде дълбоко в душата си тя свързваше идването на тази жена с
идването на Павел, за когото тя бе започнала да мисли не като за човек, а само като за някаква
далечна и непостигната мечта. Баба Круша каза, че наистина добре било да се пише на
Янчовата майка, но всичко трябвало да се прави така, че никой да не разбере, че имало
Янчови пари, защото ако се научила леля му, която го гледала две години, щяла да иска
непременно и тя за гледането му. Пък то и какво го е гледала и нали обрала всичко, каквото
останало от старата, но все пак й се струвало, че много голяма и тежка била издръжката на Ян.
Марта обеща всичко да нареди в абсолютна тайна. Дойде й наум да помоли доктора да
поиска адреса на Лидия, за да може да влезе във връзка с нея. Той веднага писа в София на
братовчед й и след една седмица Марта имаше адреса. Тогава тя й написа дълго писмо, в
което молеше Лидия да й пише. Писа й, че Ян е пораснал и че е ученик в едно специално
училище. Че е цигулар и един от най-даровитите в училището.
След повече от месец Марта получи писмо с чужд печат. Беше от Лидия. Ръцете на
Марта леко потръпнаха и сърцето й се сви неволно. Това писмо беше от жената, която някога
й бе отнела Павел. Но в Марта нямаше никакво недобро чувство към нея, а само някакво
вълнение. Дори сега тази жена й бе някак особено симпатична... тя бе толкова много
страдала... Марта отвори писмото и го прочете. В него Лидия пишеше, че се намира в крайна
мизерия. Мъжът й бил някога артист, голям артист и те били много добре. Той играел по
големите европейски сцени. Тяхното материално положение било цветущо. Но на третата
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година от женитбата им, случайно една от декорите се откъснала и паднала върху ръката му и
едва не я откъснала от рамото му. От тогава той вече не можел да си служи свободно с лявата
ръка. Това повлияло зле върху кариерата му. Наистина, той и после играел, но като че ли този
случай се отразил и върху психиката му и той винаги изпитвал някаква особена боязън,
когато излизал на сцената и това много вредило на играта му. Полека лека големите сцени
затворили вратите си за него и той започнал да играе посредствени роли в посредствени
театри. Но все пак те били добре. По едно време обаче той заболял съвсем. Тогава тя за първи
път писала и молила майка си да й помогне. Но никой не й отговорил. Защо майка й така
упорито мълчи? Тя наистина била сгрешила — това и тя самата виждала, но нима майка й
има каменно сърце и не иска да и прости? Нека поне един ред й пише — тогава тя би била
спокойна. Сега пак били много зле. Мъжът й, който след първото боледуване се съвзел и
започнал да работи, закрепил до някъде положението им. Но от две години те били съвсем
зле, защото той отново заболял и тя била принудена да ходи на работа, за да прехранва и
тримата. Тя би молила майка си да й прати пари поне за път... за да могат да се завърнат поне
в родината си. Там тя ще може да намери по-добра работа, за да отгледа момиченцето си —
тяхната хубава, малка Лучия, а също да помогне и на мъжа си. Тя моли майка си със сълзи на
очи да й прости, да забрави миналото и да й помогне.
Марта отиде и прочете писмото на баба Круша.
Какво трябваше да направят? Да продадат някои от богатствата на Ян и да пратят пари
на Лидия да се завърне?
— Не може тъй — каза баба Круша като клатеше глава — не може. Ако трябваше да
продадем нещо, Мария да бе ми се присънила и да бе ми казала. Откъде да знаеш, дали тя
няма да похарчи там парите и после да започне пак да иска. Тя си е била винаги такава.
Майка й, Бог светлина да й дава, малко ли ми е говорила за нея. Що пара им е прахосала. Пък
и трима души... това пари иска. Трябва да се нареди другояче. Тогава Марта реши да попита
доктора какво може да се направи за тази жена, като му каза съдържанието на полученото от
Лидия писмо, без да му каже за намиращите се в нея богатства на Ян.
— Може — каза той — да се нареди нещо чрез бьлгарската легация да я изпратят
безплатно.
— Това би било чудесно, но кога ще стане?
— Е то малко бавно стават тези работи, но иначе няма как.
Марта само въздъхна. Тя написа пак на Лидия писмо и й каза, че има хора, които ще се
погрижат да й помогнат да се върне безплатно, като затова се отнесат до легацията.
След време се получи ново писмо от Лидия, с което питаше къде е майка й. Защо тя не
й се обади и прати поне малко пари... така й били необходими. Коя е тази Марта — може би
тяхна роднина, която тя не знае? Защо писмата носят печат на това малко градче, а не на
столицата. Нима майка й се преселила в малкия провинциален град и защо? Какво е станало?
Тя се научила за постигналото ги нещастие, за смъртта на баща й, но нима изгарянето на
магазина и къщата значат отиването на всичкото им богатство?
Марта й отговори веднага, че по техните семейни работи тя не е в течение и не може да
й даде нужните сведения. Пишела й това, което знаела и с което би могла да й бъде полезна. А
когато тя се завърне в родината си, сама всичко ще разбере и ще научи.
— Видя ли — каза баба Круша на Марта, когато последната й бе прочела писмото от
Лидия, — че тя иска пари, а не й трябва връщане, защото ако бе искала да се върне, щеше да
се зарадва, че ще я уредят да се върне безплатно...
— Не зная — каза Марта — може би наистина тази жена се намира в крайна нужда и са
й необходими пари за хляб...
— Ех, млада е, нека работи — каза баба Круша, което много учуди Марта, защото тази
стара жена, която сърцето си даваше за Ян, се показваше толкова коравосърдечна към майка
му. Когато Марта й каза това, тя отговори:
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— Така е, Янчо е дете, още го помня с ония дълги хубави косички, както го доведе баба
му. Какво чудно дете беше! Пък после като тръгна на училище, остригаха му косиците. Та
казвам, Янчо е малък, а тя голяма. Да е мислила на времето. Пък и сега да походи малко на
чужда работа, та да размисля кое как прави, та да знае занапред. Че и момиче има, да не
тръгне и то един ден по неин път...
С тези писма и обяснения се бяха изминали доста месеци. В това време докторът бе
направил нужните постъпки в легацията, за да й бъде даден безплатен билет за родината.
Близо една година от първите писма, които бяха разменени между Марта и Лидия,
един ден Марта получи писмо от Варна. Като погледна почерка тя се изненада, като видя, че е
от Лидия. Отвори бьрзо и зачете. Лидия пишеше, че се е завърнала от две седмици в родината
си. Капитанът на кораба бил добър и благороден човек и благодарение на него пътуването
било сравнително добро. Тя му разказала за постигналите я нещастия и той, чрез свои
познати я настанил в едно много богато семейство във Варна, в което да занимава и учи
децата им на френски и италиански език, които тя владеела много добре.
Тя била разбрала от последното писмо на Марта, че майка й навярно не била вече
между живите. Това ужасно я измъчвало, плакала много, тъй като знаела за страданията,
които е причинила на майка си и не е могла да получи прошка от нея.
Молеше Марта да й пише подробности за Ян, би искала да го види много, но не знаела
как и кога можело да стане това. Тя сега била заета с работата, а не разполагала със средства,
които да прати на Ян, за да отиде той при нея.
Казваше, че завръщането й в родината се позабавило, тъй като мъжът й много тежко
болен и не могъл да пътува... Той се поминал... там... за което тя много скърби... и тя дошла тук
само с любимата си Лучия. Молеше Марта да й пише често, защото я чувствала като сестра и
благодарение на която тя е могла да се завърне в отечеството си. Освен това след толкова
годишното си отсъствие, всичко тук й се виждало някак особено и хората далечни и хладни.
Това страшно й тежало. Но тя вярва, че с течение на времето ще свикне, че миналите грешки
и страдания са я научили да приема с примирение изненадите на съдбата.
Марта писа на Ян за завръщането на майка му, като му приложи адреса й и молбата да
й пише веднага. Тя му каза също, че веднага би му изпратила нужните пари за път, ако той
иска да види родната си майка. Той бе тогава в 16-тата си година. Беше вече голям и можеше
сам да реши какво трябва да направи.
След известно време тя бе изненадана от едно дълго писмо от Ян. В него той й
разкриваше много неща, които дълги години е таил в душата си. Пишеше й, че някога, като
малък ужасно е страдал, че няма майка — имал органическа нужда от това. Искал да каже и
той някому, като всички деца хубавото име „мамо"... Колко пъти той бил плакал като дете,
когато е трябвало да хлопа на тази или онази врата, за да нощува. Всички са го считали за
малък и никой не е подозирал колко много той страдал и се измъчвал. Колко пъти, когато
всички са си мислили, че той е на топло у някого, той се е скитал и мръзнел из улиците. Той
помнел това много добре и сам се учудвал на ясната си памет от толкова малък. Но може би
той помни, защото всичко много дълбоко се е врязало в душата му и е било написано не с
букви от радост, които бързо се заличават, а с букви от мъка, които остават завинаги в душата
на човека. И той никога нямало да забрави онази паметна вечер, когато гладен и цял
премръзнал е бил привлечен от осветения, незавесен прозорец. Той не помни как се е изкачил
по стълбите, но нямало да забрави това, което видял в стаята, когато надникнал през
прозореца... Вътре било хубаво, много хубаво, както никъде другаде... Когато тя отворила
прозореца, отвътре го лъхнало топъл приятен лъх. А после новите дрехи, обувки — о, никога
той няма да забрави това.. Нейните нежни грижи, които са се сипели върху му, са му били
така приятни, той толкова се радвал в душата си за това, макар никога да не й бил казал. Те
запълнили страшната празнота от липсата на майка. И колко пъти той, вечер, легнал в
леглото си й казвал тихичко, съвсем тихичко, за да може само той да се чуе — сладката за
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всички деца думичка:.„мамичко" — и това го изпълвало с необикновена радост и той заспивал
с приятното чувство, че там, в другата стая е неговата майка...
Имало време, когато той мислел за родната си майка и че може тя да се завърне. Но
годините в това училище му разкрили, че майка е тази, която обича и че баща е този, който се
грижи с обич за своето дете... Брат Светлов много пъти им говорил, че бащата е Един — горе
на небето, а всички тук на земята са братя и сестри. Това внасяло мир и утеха у онези сираци в
училището, които не помнят и не знаят, що е майка и майчина милувка.
Той се радвал, че се завърнала онази жена, която го е родила, но че за него тя е онова,
което са всички други жени. Той й съчувстваше в нещастията, готов е да й помогне с каквото
може и това ще направи тъй както за всички други...
Да отиде сега при нея той не може — няма какво да й каже. Може би всичко ще бъде
неестествено и фалшиво. Затова той не иска да бърза, не иска скоро да се вижда с нея. Нека да
минело време, той да се вживее с мисълта, че тя е тук... и тогава... тогава може би всичко ще
стане естествено и ще се нареди от само себе си.
Марта му писа, че ако не му е възможно да отиде при майка му, то поне да й пише и да
се обади на сестричката си Лучия, защото макар да не са от един баща, тя все пак е негова
сестричка.
Ян нищо не отговори повече по този въпрос и тя бе престанала да го безпокои повече
за тези работи. Ян беше разумен и щеше да постъпи възможно най-добре според силите и
възможностите си.
Марта бе писала на Лидия адреса на Ян и чувстваше с това, че е изпълнила своя дълг
като човек.
Оставаше помежду тях да се разберат като майка и син.
Около шест месеца Марта получаваше начесто писма от Лидия. Марта започваше да я
чувства по-близка — като своя нещастна сестра.
— Може би всичко така е трябвало да бъде — мислеше си Марта — може всичко в
миналото да е станало за добро... Пък и бяха изминали толкова много години вече. Мисълта за
Павел бе станала за нея като някаква звезда, която светеше в душата й... но далечна, много
далечна. Тя не изпитваше вече скръб, нито пък тъга, а само в душата й бе останал за него
спомен като за нещо много хубаво преживяно, но отдавна, много отдавна...
Имаше време, когато тя го очакваше и мисълта, че той ще се върне, я вълнуваше. Но
после работата, която всецяло изпълни живота й, сякаш отдалечи образа на Павел и тя не
мислеше като преди постоянно за него... Но за своя изненада, винаги го намираше в душата
си да я гледа с хубавите си очи, тих и мълчалив.
Бяха се изминали седем месеца от завръщането на Лидия, когато Марта получи от нея
особено писмо. В него тя пишеше, че животът си искал своето и, че тя щяла да встъпи в нов
брак. На нея й било твърде тежко сама жена да се грижи за себе си и за детето. Затова тя моли
Марта да отиде при нея, за да могат да си поговорят заедно. Тя била съвсем сама на света и
съветът на Марта, която тя имала като повече от сестра, й бил така необходим в този важен за
живота й момент. Наистина, тя вече не била млада, но колкото и да бил възрастен човек
можел да сгреши, а тя достатъчно грешила вече... Човекът с когото тя мислела да свърже
живота си, бил доста заможен. Имал три деца. Две момчета — оженени и едно на възрастта на
Ян. Това я радвало и омъчнявало, защото й напомнял за нейния син, който не пожелал да
отиде да я види. Но тя щяла да вложи много обич и нежност в отношенията си като майка към
онова момче и по този начин да направи за него това, което някога не е могла да направи за
Ян.
Марта дълго се колеба, дали да отиде, но най-после реши. Докторът и жена му обещаха
да наглеждат приюта и да се грижат за всичко, само и само да отиде. Най-после и тя бе жив
човек, имаше нужда от почивка и разходка — нима цял живот ще живее и ще работи само за
другите хора. Най-после Марта отстъпи пред настояванията на двете, обичащи я безкористно
души. Но дълбоко в душата си тя знаеше, че отива пак заради него — заради Павел... Колко
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неизмерими са дълбочините на душата и как на нейните гънки се крият неща, които човек и
не подозира. Могат години да минат, много години да минат... и човек мисли, че е забравил
всичко. Но един ден, една от гънките на душата се разгъне и от там се покаже миналото тъй,
както някога е било преживяно и тогава вижда, че всичко си е пак така, както някога, само че
не е мислил за него... И Марта знаеше, че отива да види тази жена, тази чудесна жена, която
без сама да знае, бе станала причина за толкова нечовешки страдания и скърби, за такъв дълъг
низ от години, в които душата на Марта бе обкована с лед и мраз, а животът й бе пуст, мрачен
и безсмислен... Притворила клепки, Марта си спомняше всичката горчива скръб на дните и
годините, през които сама в стаята си е проливала горещи сълзи по безвъзвратно загубеното
щастие. Как е кършела пръсти и как е плакала с всичкото онова безнадеждие на човек,
загубил всичко най-мило и нямащ за какво да живее повече... Как си е удряла главата, как е
призовавала смъртта да я освободи от непоносимите страдания...
Марта чувстваше, че при спомените на това горчиво минало душата й отново
потръпва, сърцето болезнено се свива. Затова тя помаха с ръка и отвърна поглед от миналото.
Искаше да вижда само настоящето, а това настояще казваше, че една жена има нужда от нея и
от нейния сестрински съвет.
Марта ходи, стоя пет дни и се върна. На връщане в душата си чувстваше радост,
спокойствие, облекчение и освобождение. За всичките си тези чувства тя не можеше да си
даде ясна сметка — защо и за какво се раждаха в душата й, но като че ли дълбоко в себе си тя
чувстваше, че новият брак на Лидия й дава някаква особена свобода. И това чувство бе
толкова силно у нея, че я изпълваше с радост.
Лидия беше още много млада и запазена. Сякаш страданията не бяха сложили своя
отпечатък върху нея и тя бе запазила своята необикновена красота. А детето й — Лучия,
Марта дълго не можеше да снеме очи от това прекрасно дете. Тя беше изненадана от
нежността, грацията и деликатността в обноските на това малко момиче.
Човекът, с когото Лидия свързваше живота си, беше спрямо нея много по-стар, но беше
добър и най-главното за Лидия — богат. Марта в случая й беше малко полезна с отиването си,
защото решението беше взето, но все пак, Лидия й се зарадва много и като на родна сестра си
каза всичко, което беше на сърцето й.
След този брак Лидия пак пишеше на Марта хубави писма, но те ставаха по-редки и
по-редки. Види се, заета твърде много в новия си живот, нямаше много време за писане на
писма. А и Марта като че ли не ги очакваше, защото й се струваше, че тя бе изпълнила дълга
си към тази жена и някакво огромно бреме бе паднало от гърдите й.
И сега Марта, готвейки се да отиде при Ян, чувстваше душата си окрилена и радостна.
От новия брак на Лидия Марта почувства, че самата съдба й оставя Ян. Родната майка след
първите няколко писма не се опита да влезе повече във връзка с него и не го потърси... Ян
беше отново сам... Тогава незнайно как, из самите дълбочини на душата на Марта се появиха
безкрайно нежни чувства към него. Чувства, които тя винаги бе потискала в себе си, защото
мислеше, че те са право на тази, която го бе родила... Но когато тя отново го остави заради
материалното си благосъстояние и новия си мъж, когото бе срещнала, Марта премахна
човешките прегради, които бе сложила в чувствата си и даде свобода на природата да нареди
всичко в нея. А тази природа казваше — майка — това е обичта — хубавата, безкористната
всеотдайна обич... И който я пуснеше в себе си и проявеше, тя беше истинска майка.
Специалният влак отнасяше стотици родители, братя и сестри, познати и любители, в
Новото училище.
В цялата страна имаше необикновено оживление поради това първо допускане на
външни хора в опитното училище и навсякъде се чуваха различни коментари върху
методите, с които то си служеше.
Пътуващите в специалния влак също бяха крайно възбудени и оживени. Във всички
купета ставаха спорове за невероятните успехи на това първо по рода си училище и заедно с
това спечелването на уважение от чуждите държави спрямо нашата страна.
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Практическите задачи, които учениците изпълняваха вън от училището, по всички
краища на родината, караха мнозина да се заинтересуват за това необикновено училище, а
заедно с това идеите, които изнасяше то, се разпространяваха с необикновена бързина.
Между пътниците имаше много репортери, фотографи, които искаха да видят чудото
и да го съобщят на мнозинството чрез своите вестници.
Някои ги бяха вече изпреварили и в сутрешните вестници имаше снимки на някои
сгради и салони на училището. Всички навеждаха глави над фотографиите, гледаха ги и
дълго разговаряха върху тях...
Марта стоеше в едно от първокласните купета и също разглеждаше един вестник.
Когато тя се качваше на специалния влак, той беше вече препълнен и тя влезе съвсем
набързо в купето, което кондукторът й бе посочил. В него имаше чужденци, дошли специално
да видят и се запознаят с методите на новото училище. Те говореха на френски и тя
разбираше езика, слушаше неволно мислите, които си разменяха относно принципите, върху
които било сложено новото училище.
Марта бе седнала в ъгъла до прозореца, тъй като това място бе свободно, без да обърне
внимание на дрехата, която бе закачена там. Господата я погледнаха, но никой нищо не й каза
и тя зачете вестника.
На една гара продаваха хубави едри череши в малки пликове, сложени на специални
дървени табли. Марта веднага поиска да купи от тях за Ян. Наистина, носеше му много неща,
но все й се виждаха малко и недостатъчни. Тя повика момчето, което се спираше под
прозорците на купетата, да й даде череши. То веднага дойде и тя се наведе да си избере някой
плик с по-добри череши. Когато се изправи, случайно се обърна и видя един господин
изправен на съседния прозорец гледащ през тъмните си очила към нея. Може би той също
очакваше да си купи череши, затова Марта набързо плати своите и освободи момчето.
Влакът отново бе потеглил, когато вратата на купето се отвори и на прага се показаха
двама господа. Те погледнаха към Марта и мястото до нея и едва тогава тя се сети за
закачената зад гърба й дреха и разбра, че е заела чуждо място. Тя веднага стана, но един от
господата й направи знак с ръка да седи. Седящите се сместиха и направиха място на
влезлите. Единият седна до нея, а другият отсреща. На Марта й бе крайно неловко от
случилото се и й се искаше да им се извини, но те заговориха помежду си на английски и тя
мислейки, че са чужденци, не знаеше как да им заговори. Тогава тя само въздъхна, посмести се
съвсем в ъгъла и се загледа във вестника си.
Когато обръщаше страниците му, тя неволно погледна насреща към насядалите
господа и погледа й падна върху господина, чието място бе заела без да знае. Той беше
същият, който тя бе видяла да стои изправен на съседния прозорец, когато тя купуваше
черешите. Тя спря за миг очите си върху него и го видя по-добре. Той бе с прошарени коси
върху слепите очи и със също такава прошарена брада. На нея й се стори, че той я гледаше
изпод тъмните си очила и пак й стана неловко, че е заела мястото му.
Когато Марта прегледа вестника и прочете това, което беше интересно за нея, тя го
сгъна, остави го на масичката и се загледа през прозореца.
— Госпожо, ще ми позволите ли да прегледам вестника — чу Марта някой да й говори
на български език. Тя веднага се обърна и видя протегнатата ръка към вестника на господина
с тъмните очила.
— Да, разбира се — отговори тя, крайно учудена от това, че чужденецът, според нея,
знаеше родния й език и му подаде вестника.
После тя отново се обърна към прозореца и гледайки красивите местности, които се
редуваха пред погледа й, се замисли за Ян и Величков.
— Колко ли ще се зарадват те и как ли я очакват сега? А също и двамата приятели на
Ян — Борис и Венелин — какво ли правят сега и как ли се приготвят за гостите? Колко й бяха
мили тези дребни младежи, които бяха за нея като братя за Ян. През тези седем години, колко
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пъти идваха заедно с Величков и Ян през време на отпуските, за практическо приложение на
знанията си и колко хубави спомени пази в душата си от тогава за тях!
И тъй замислена, като че не по своя воля, тя се обърна и погледът й падна върху
господина с тъмните очила, който държеше вестника без да го чете, спрял неподвижен поглед
върху нея. Тя щеше отново да се обърне към прозореца, когато господинът я запита дали тя
има някой близък в новото училище или отива като любителка.
— Да, имам близки — отговори Марта.
— Ученик или ученичка — попита отново господинът, явно желаещ да влезе в разговор
с Марта.
— Ученик —промълви тя.
— Ваш син може би?
— Почти... или как да кажа?...
— Извинете — каза бързо господинът, попитах, защото ме интересува да чуя нещо за
това училище от родители или ученици. Защото ние сме тук от два дни, а толкова чудни
неща сме чули — просто невероятни. А бих искал да зная нещо по-положително — в смисъл
да е близо до самата действителност.
— Да, наистина, това училище е първото по рода си в страната — заговори Марта — и
ние вярваме, че неговите випускници в своя живот ще докажат доколко то е полезно
за тях, а също и на родината ни. Защото винаги едни добри граждани са полезни
както на себе си, така и на родината си.
— Това е много вярно. Но какви са тези практически отпуски, за които толкова много
се говори?
— Те са даване на възможност на ученика да провери, доколко той е възприел
знанието, предавано му там и до колко той може да си служи с него в практическия живот.
Така например, между многото други практически задачи, дава им се и тази да изкарват сами
прехраната си през тези отпуски. Като това самостоятелно справяне с живота се започва от
един ден и прогресира с дни, седмици и месеци, пропорционално с растенето на ученика, а
също така и с възможностите, които той крие в себе си.
— Това, наистина е интересно. Но какво ли биха могли да работят тези деца в
България?
— О, толкова много. Работа има навсякъде, господине, стига човек да желае. А тъкмо в
това училище развиват най-много трудолюбието и желанието на човек да работи.
— Много би ме интересувало как вашите близки са разрешавали някои практически
задачи. Разбира се, ако това питане не е нескромно от моя страна.
— О, не, моля, никак. Детето, което ми е близко, свири много добре на цигулка. Той
обикновено се връща с приятелите си, един от които е негов по-голям брат в изкуството —
голям цигулар, виртуоз. От него има доста отпечатани музикални трудове. Другите трима
приятели — съученици — единият е отличен резбар, вторият пее, а третият е комик и
същевременно е добър художник. Но освен тези първи специалности, както те ги наричат,
имат и второстепенни. Всеки ученик си избира по един практически занаят, така да се каже
или както те го наричат практическо изкуство, с което всякога могат да си послужат, когато
имат време или не могат да прилагат първото. Някои имат като втори предмет подвързването
на книги, други — правене на мрежи, детски чанти, кукли, детски играчки. Или пък
тъкачество, в което се прилага художествения усет и способности, зидарство и още много
други. И когато си идват в тези практически отпуски, те прилагат знанията, които са
придобили и усвоили.
— Навярно музикантите дават концерти — каза господинът — и Марта забеляза, че
той я гледа упорито в ръцете и почувства нещо особено, което преминаваше през самата нея.
Тя прибра към себе си ръцете си и, като ги стисна неволно, каза:
— Да, понякога даваха концерти, но това бе през първите години. Но после Ян и
другарите му образуваха скитническа група, свиреха по пътища, села и градове. Тогава
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наистина аз им завиждах от сърце, защото те имаха възможност да пропътуват доста
местности и да се запознаят с много неща. Едно лято имах възможност да бъда с тях. В душата
ми остана един от най-красивите спомени в живота ми. Те свиреха по събори, по хора, по
стърги. Народът се събираше и ги слушаше. Двама от тях свиреха, трети ги придружаваше с
песен, а комикът събираше щедрия дар на българина.
Случваше се да минаваме край жетварки — цигуларите изваждаха цигулките и
засвирваха. Сърповете се отпускаха и всички мълчаливо слушаха.. Друг път подхващаха
буйно хоро край натрупаните снопове. А колко хубави бяха лунните нощи в селата!
Завърналите се морни от работа селяни насядваха на мегдана и слушаха така прехласнати до
късна нощ... И колко благословии получаваха свирачите и тези които са ги научили така
хубаво да свирят...
Марта замлъкна и погледът й срещна този на господина, който я гледаше изпод
очилата с напрегнат и внимателен поглед.
— Да — каза той — наистина това е много добре. За Америка тези неща са твърде
обикновени. Такива пътуващи артисти и музиканти се срещат често. Но особеното тук е, че
тези музиканти и артисти се ръководят от една разумна воля и преследват благородна цел.
Защото принципите, както четохме, са облагородяването и възпитанието на младежите и то с
методи и начини, досега неприлагани в никое училище. Тъкмо това е, което привлича учени
от близки и далечни страни. Защото човечеството не може да върви вече по старите пътища
на изтребването и братоубийствата, а трябва да тръгне по нов път, който да го изведе към
нови, по-светли хоризонти... Затова децата и младежите трябва да се възпитават и насочват
именно към тези пътища. А училищата са най-годни за тази цел.
— Да — каза Марта — точно това е целта на това училище, да подготвят ратници за
Новата култура, която ще дойде на света.
— Ние слушаме за това училище от няколко години вече и с рядък интерес следяхме
неговото развитие и успех, за което искрено се радвам, че тъкмо моята родина е люлката на
това първо по рода си опитно училище. Защото навсякъде се чувства нужда да се знае верния
път в живота. Особено за младежите е така необходимо да има кой да ги насочи в една вярна
посока, по която да вървят, за да не стигнат до разочарования и горчивини, до които
достигнахме ние... Защото, какво дадоха на нас нашите училища? Знания, много знания, но
ни едно от тях не ни научи как да се справим с трудностите и противоречията в живота.
— Да, така е — съгласи се Марта и сведе поглед, защото чувстваше силния устремен
върху нея поглед и й ставаше неловко. Искаше й се да прекрати вече този разговор, за да
прекрати и това особено вълнение, което по незнайни за нея причини я обхващаше,
слушайки това, което й говореше този непознат господин.
Някои от чужденците си говореха тихичко, други четяха нещо или гледаха през
прозорците. Тя също отправи погледа си през прозореца, но чувстваше ясно прикования
поглед на господина в нея. Тъмните му очила бяха като прикритие, но все пак не бяха толкова
тъмни, че да скрият съвсем очите му и да не се вижда на къде е отправен погледът му. За да се
освободи от мисълта за непознатия господин и особеното странно чувство, което на вълни я
обхващаше, Марта съзнателно се замисли за Ян, за Величков и за другарите им. Питаше се,
къде ли ще прекарат годината, определена за практическите им занятия? Тя много искаше Ян
да остане при нея в градчето. В него всякога можеше да се намери работа за него... Но ако Ян
бе намислил да бъде другаде? Естествено, че ще бъде, както той иска. Нека сам той да избере
полето на своето действие и нека направи така, както намери за най-добре. Той е вече
пораснал и е разумен. Марта можеше само да се радва на неговите успехи, без значение къде
ще бъде той.
После мисълта й премина към доктора. Тя знаеше, че той с нетърпение очаква нейното
завръщане, а заедно с това и напътствията на брат Светлов, за което бе го молил и писал
писмо. Тя се радваше, че най-после ще може да види и срещне брат Светлов, за когото бе
чувала толкова много неща. Как би искала да може да поговори с него и да чуе няколко думи,
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които да нахранят душата й. Защото наистина Марта обичаше децата и те нея, обичаха я
мнозина като братя и приятели, но всички те хранеха сърцето й, но душата й там вътре
оставаше гладна и най-вече самотна. През деня, заета и погълната всецяло от работа, тя не
усещаше това, но прибрала се вечер в стаята си, тя ясно чувстваше самотата си. Чувстваше, че
нещо съществено й липсва, което не знаеше кой може да й го даде. И твърде често мисълта за
брат Светлов я изпълваше с някаква надежда, че може би той ще й каже нещо, което ще бъде
тъкмо онова, което й липсва на душата...
Така се бе замислила Марта, когато някой отвори бързо вратата и каза: „Моля на обяд в
ресторанта". Той каза това на български, френски и английски. Марта се обърна. Господинът
с очилата и неговия приятел, с когото бяха влезли в купето, си размениха няколко думи на
английски.
След малко всички се размърдаха и Марта с облекчение си помисли, че ще остане за
малко сама. Тя пътуваше вече близо два часа и й бе крайно неудобно между тези чужденци.
Всички се изправиха и някои от тях бяха вече излезли, когато господинът с тъмните
очила се обърна към Марта и застанал съвсем близо да нея, я изгледа продължително и
настойчиво. После като отстъпи на приятеля си да мине напред, тръгна след него.
Марта се бе изправила до прозореца и чувствайки се приятно сама в купето, гледаше
спокойно през него. Беше хубав юнски ден и пред очите й тичаха картини и местности, към
които пролетта е била така щедра с живот и краски.
Тя леко трепна, когато вратата на купето се отвори и като се обърна видя на прага
застанал господинът с тъмните очила. Един миг тя го гледаше неволно учудена, задето тъй
скоро се върна, а след това отново се обърна и се загледа през прозореца. Той дойде от другата
страна и застана прав до нея. Марта мислеше, че той се любува на разкошните гледки, които
бяха пред тях, но когато неволно извърна глава към него, тя забеляза, че той я гледа из зад
очилата си и без да знае защо, почувства, че в този момент имаше някаква мъка — но за какво?
В същия миг един глас съвсем различен от този с който й бе говорил по-рано
господинът с тъмните очила, прозвуча до нея и Марта трепна. Този глас бе дълбок, проникнат
с мъка и отекващ в себе си много болка. Този глас й каза:
— Марта, не ме ли познаваш? — и ръцете му снеха очилата.
Марта остана вкаменена. Гледаше го без да може да снеме погледа си, без да може да се
помръдне и да проговори.
— Марта — продължи той — аз те познах веднага... защото и никога не бях те
забравил... А ти, ето вече два часа пътуваме заедно и сърцето не ти подсказа, че съм аз...
Наистина ли Марта си ме съвсем забравила или аз съм станал неузнаваем? Да, тъмните очила,
брадата — попипа си той лицето — това е човешката маска, тя може би много се промени...
Марта слушаше като вкаменена без да се помръдне, но в следващия миг, като че ли
изведнъж оживя и поиска да изтича, да се махне от купето. Но когато бе стигнала до прага, тя
чу гласа на Павел да й казва:
— Марта остани! Какъв е смисълът? Ето, аз се върнах, нима ти не ме чакаше?
Марта се обърна... Той бе дошъл до нея и очите му я гледаха, изпълнени с тиха молба.
Ах, Боже мой, тези очи, които завинаги бяха останали в душата й... Миналото изведнъж се
изправи в съзнанието й и тя отново го видя млад, хубав, гледащ я с любов и нежност в онази
хубава пролетна утрин на тяхната първа среща...
Гласът на Павел отново достигна до слухът й:
— Марта, нека ние не бъдем като обикновените човеци и нека между нас да са
излишни всякакви формалности. Нима не беше ти, която бдеше ден и нощ над леглото ми,
когато бях болен и ме спаси тсмъртта с любовта си?... Върни се Марта, ела... Кажи ми,
наистина ли си ме забравила... Или не си ми още простила... А аз никога не съм престанал да
мисля за теб... Вече толкова години, двадесет нали? И всякога през тези дълги години в
чужбина ти си била до мен, в мен и аз съм ти говорил не един път... и не един път молил да

98

ми простиш... И затова ти говоря сега така, като че ли никога морета и океани не са ни
делили...
Марта наведе глава и мълком се върна в купето. Той седна до нея и отново заговори.
— Знаех, Марта, че ти не си като другите и когато те видя и заговоря, ти ще постъпиш
така, както постъпи сега... и затова никога не те забравих...
Марта бе вдигнала очи и го гледаше. — Колко много трябва да е страдал, за да се
промени така? Бедният, какво ли е преживял, че косите му са посребрели толкова много? О,
само страданието може да промени толкова много човека... И тя слушаше това, което й
говореше той, но й се струваше, че и говори не онзи Павел, когото тя познаваше някога, а друг
човек, който сякаш бе по-стар и по-мъдър негов брат. И неволно й се видя смешна мисълта, че
тя го е очаквала да го види пак такъв, какъвто беше тогава, преди двадесет години... Без да
иска, тя го съпоставяше с образа, запазила от миналото в душата си и не можеше да се
примири, че този възрастен човек тук е същият онзи млад и хубав Павел, когото тя бе обичала
с всичката нежност на душата си...
Преди години как бе очаквала този миг, как бе тръпнала при неволната мисъл, че може
случайно да го види... И ето, този миг дойде така ненадейно, така неочаквано... Всичко в нея
бе поразено като от гръм и тя все още го гледаше, не можейки да повярва, че наистина Павел
се е завърнал...
Той й говореше и гласът му, думите му, махваха една по една всички наслагани от
времето прегради между тях. Тя го слушаше и чувстваше как миналото протяга ръце, за да се
докосне до настоящето... Тя гледаше очите му — те бяха същите като на оня някогашния
Павел и първи хвърляха мост между някога и сега. И без да иска, изведнъж тя видя изправен
Ян — висок, строен, млад и хубав. Очите му искрят в светлина... О, колко по-близо бе той до
онзи някогашния Павел, отколкото този човек тук?... Но Ян разтвори ръцете си и те докоснаха
двамата души, които носеха името Павел — онзи там отпреди години и този тук, който
седеше до нея...
Марта въздъхна и притвори очи. Видението изчезна и тя отново чу това, което й
говореше седящия до нея Павел.
— Марта, помниш ли, когато ти подарих този пръстен? От прозореца на другото купе
аз видях най-напред него, когато ти протегна ръка, за да избереш черешите. Тогава веднага
дойдох тук... Оттатък бях отишъл при стари, някогашни познати, които бях видял случайно...
Аз стоях тук и гледах пръстена. Той ми говори цели два часа, докато ти не ме виждаше и не
знаеше, че съм тук... Той ми каза много неща и затова аз ти заговорих така...
Марта погледна пръстена и без да знае защо, в очите й бликнаха сълзи. Сърцето й се
напълни с мъка, която като на вълни прииждаше все повече и повече и я обхващаше цяла. Тя
не можеше да спре сълзите, които се поронваха отначало една по една, а после бликаха
изведнъж обилни и горещи... Тогава тя свря главата си в ъгъла на купето, сложи ръцете си на
очите и раменете й леко потреперваха от риданията, които я изпълваха...
— Марта — прошепна до нея Павел — ако моето присъствие ти причинява мъка, аз ще
се махна... ще си отида, кажи ми само...
— Не, не — успя само през сълзи да каже Марта и продължаваше да плаче. Най-после
мъката й се разнесе, сълзите като гореща, топла река бяха преминали през душата й и бяха я
премили и окъпани. Стана й изведнъж леко и тя като изтри добре очите си, усмихна се сама
на сълзите си и погледна Павел. Той стоеше насреща й, с очи изпълнени с тиха тъга. Но като
видя усмивката й, лъч на радост премина в очите му и той пошепна:
— Марта, Марта, ти си същата като някога... Сега като те гледах, мислих си за тогава,
когато бях болен, колко често те виждах тъй да плачеш над главата ми... Има неща, които
никога и нищо не може да заличи от съзнанието на човека.... А защо ти не ми проговориш,
Марта?
— Защо ми говорите всичко това — промълви тя — може би по-добре беше...
— Как беше по-добре Марта?
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— Не зная... Но може би не трябва да си спомняме за миналото... То е било така
отдавна... какъв смисъл да си го спомняме?...
— Когато тръгнах за насам, за едничък човек се върнах, Марта — за тебе. Майка ми е
умряла, баща ми също. Брат ми преди тях... Другиго аз нямам тук... освен теб... Понякога ми
се струваше, ти ме чакаш и аз ти казвах от там зад океана: „ще дойда, ще дойда"... И знаех, че
ще се завърна тук, въпреки че понякога изглеждаше така невероятно... Теб ти се вижда
странно, че ти говоря така, но аз неведнъж съм прелитал океана с крилата на мисълта си и не
веднъж съм идвал при теб да ти говоря. Колко пъти съм ти казвал тези думи, които сега само
ти повтарям гласно?...
— И защо ти мислиш, че трябва отново да се запознаем и да започнем като теб — на
вие — и официално?... Кажи ми, Марта, че не искаш това, защото иначе ще ми бъде много
тъжно... Нима си ми чужда ти, която толкова години си живяла в съзнанието ми, в душата
ми?...
Той замлъкна, а след малко продължи:
— През тези години разбрах, че има неща извън човешката воля, извън човешките
желания, има Нещо, което дирижира човешките съдбини и на което човек се подчинява волю
неволю... Понякога наистина се питах, защо не те забравих там, между толкова нови неща,
защо не престанах да мисля за теб между толкова много жени? Ето, това е което ме учудваше,
което ме изненадваше. Като че ли имаше някаква невидима нишка протегната между морета
и океани, която ме свързва с теб... И чудно бе, когато чувах български език от някой непознат
брат — този език пак ми напомняше за теб. Тогава разбрах, много неща разбрах Марта... И
най-важното — че ще се завърна... Чувствах, че имаше една сила, която управляваше моята
мисъл и всякога търсеше удобен случай да ми напомня за теб, все за теб... Тази Сила хората
наричат Любов — и аз се върнах...
— Аз знаех, че ще се върнеш — каза му тихо Марта.
— Така ли?
— Да... и през всичките тези години чаках...
Пръстенът ми показа това... На ръцете ти нямаше друг, освен него. Той ми каза, че ти
си мислила за мен и си ме чакала...
Знаеш ли, Марта, там зад океана, години наред трябваше да се боря за насъщния хляб.
През какви ли не страдания не минах, какви ли скърби не преживях. И винаги, в най-голяма
мъка и скръб, си мислех за теб... Спомних си, как тиха, кротка и мила бе. Как беше готова на
всичко... на всичко, само за да ме зарадваш. И тогава на мен ми ставаше леко на душата.
Случвало се бе да зъзна от студ и аз така, свит на кълбо си мислех за онази хубава зимна вечер,
когато вървяхме двамата след майката, бащата и детенцето им... Помниш ли? — което искаше
от татко си подарък... И така вдаден в миналото, забравях студа, забравях мизерията, в която
се намирах и в душата ми ставаше светло и хубаво. Ти бе станала за мен извор на сили,
тишина и почивка... И не ти ли се вижда, че Съдбата има пръст в нашата нова среща? А сега
погледни — и Павел, като бръкна в горния ляв джоб на дрехата си, извади бяла копринена
кърпичка — разгъна я — в нея беше малкото пръстенче, което някога му бе подарила Марта.
То е стояло тук до сърцето ми и говореше винаги за теб...
Марта се усмихна и посегна да го вземе, но той го зави и го сложи обратно на мястото
му.
— Не, Марта... още нямам доверие в теб... Може би ще го вземеш и да не ми го
върнеш... а то е така скъпо за мене...
В това време един от чужденците се завърна в купето, а малко след него и друг.
— Марта, ела да отидем в ресторанта. Там е моят приятел, казах му да ме почака. Той
знае за теб, аз съм му разправил за всичко. А преди малко му казах за така неочакваната ни
нова среща... Моля те, ела да отидем...
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Марта за миг се подвоуми и стана. Всичко ставаше така необикновено и все пак така
естествено, че тя не намираше никакъв смисъл да отказва. Той я погледна и се усмихна... И все
пак без да иска, Ян се мерна пред очите й...
Влакът спря на една малка гара, която носеше името „Светло бъдеще".
— Ето дойдохме — каза Павел и засваля куфара на Марта, която бе готова за слизане от
преди десет минути. Но тя като че ли не го чу и очите и гледаха с напрегнат поглед навън, за
да види Ян дали чака на перона.
— Хайде да слизаме — предложи Павел и взе в ръцете си двата куфара — своя и този на
Марта. Приятелят му също взе куфарчето си. А Марта взе дрехата и чантата си, в която бе
поместила пликовете с черешите.
— Няма ги, защо ли ги няма? — пошепна тя, като вървеше към изхода на влака. Когато
беше вече пред самата врата, тя видя Венелин. Той радостно се затича към нея и й подаде
ръка да слезе. Когато тя беше вече долу, той се наведе и й целуна ръка, тя го целуна по бузата,
която той сам си предложи.
— Колко се радвам, че дойде, сестра Марта — каза той.
— И аз също — каза Марта радостна — но къде е Ян?
— Той чака на втората спирка. Ние сме изпратени тук да посрещнем гостите и да ги
настаним в нашето малко влакче...
— Така ли? Добре. Хайде да вървим тогава. Но най-напред запознайте се с тези господа,
които са дошли специално за вас от Америка.
Венелин сне бързо и почтително шапката си и се ръкува с гостите.
Тръгнаха. Из перона бързо преминаваха младежи като Венелин, които помагаха на
слезлите пътници, като им носеха куфари, чанти и ги отвеждаха към дясната страна на
гарата.
— От тук започва нашата територия — каза Венелин цял сияещ от радост, носейки
куфарите на американеца и на Марта. — Сега вече ще видите това, което сме работили и
правили през тези седем години. Тази гара е първата постройка, в която и наши ученици
работеха, но разбира се не и последната...
Павел слушаше това, което казваше Венелин и го превеждаше на приятеля си.
Стигнаха до теснолинейката и всички се качиха в нови, чисти вагони.
— Влакчето се кара без пушек — каза Венелин - върви с електричество.
— Това е много хубаво — каза Марта — но ти няма ли да се качиш?
— Не. Ние сме от вчера тук и посрещаме гостите. Утре след последния специален влак,
ще се приберем.
Когато всички пътници бяха настанени във влакчето, то тръгна. Младежите-посрещачи
размахваха весело шапки и пожелаваха добър път. Занизаха се множество вагони и тръгнаха
през чудно живописна местност.
— Каква красота! — казваше Марта, гледайки през прозореца — наистина, какво
великолепно място са избрали.
— Да, България има чудни местности. И много пъти в чужбина ми се е струвало, че
България е най-хубавият кът на света. Това говоря, не защото я обичам като родина, а защото
действително тя е тъй живописна в своето разнообразие. В толкова малко място, което заема
тя, има и планини, и полета, и долини, и реки... А в Америка, ако си в равнината, трябва да
изминеш хиляди километри, за да видиш планината или обратно — за да видиш равнините...
Американецът стоеше на другия прозорец и разговаряше с няколко французи.
След половин час влакчето премина през красива арка от живи рози. Беше толкова
красива, че главите на мнозина пътници бяха наведени през прозорците, за да я видят подобре.
— Марта, забеляза ли, че розите бяха естествено посадени, а не откъснати и направени
на венци? — каза Павел, срещайки изпълнените с възхищение очи на Марта.
— Да — отговори тя и отново се загледа през прозореца.
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След няколко минути, влакчето намали хода си и спря пред нова, великолепна сграда.
И тук се виждаха младежи, както и на първата гара, наредени на равни разстояния, изправени
с напрегнат поглед да очакват влака. Когато той мина край тях, те издигнаха ръце и ги
замахаха весело за поздрав. На Марта сърцето й щеше да изхвръкне от напрежение и
вълнение. Очите й гледаха напрегнато и когато влакът съвсем намали хода си, тя видя Ян
изправен точно пред прозореца й. Той я видя, втурна се към нея и без сам да съзнава, от
гърдите му се изтръгна вика: — „Майко!"
— Ян! — извика радостно Марта и му подаде ръцете си през прозореца. Ян ги хвана и
целуна.
— Подай ми багажа си — каза Ян. А в това време малки ръчни колички, водени от
младежи се приближиха до влака.
Марта се отдръпна и Павел подаде куфарите един след друг и после слязоха всички.
Марта прегърна, целуна Ян и след това каза: — Павел, позна ли се в твоя син? — Ян — обърна
се тя към него — това е твоят баща, дошъл от Америка специално за вашето училище. Във
влака случайно го открих...
Павел и Ян се гледаха няколко мига изправени един срещу друг, без да могат да си
кажат нито една дума. После изпод очилата на Павел се стекоха две тънки вадички сълзи и
той, като протегна ръце към Ян, каза: — Господи, жив бях отново да видя детето си...
Ян все още стоеше така, неподвижно вперил поглед в Павел, после бавно извърна глава
към Марта, сякаш питаше, какво да прави. — Прегърни татко си, Ян — каза му тя и леко го
подтикна към него. В следващия миг Ян беше в прегръдките на баща си, който му шепнеше:
— „Илиян, колко много си пораснал, Илиян!..." — после го целуна по свежата буза.
Ян се наведе и целуна само ръката му. В това време един от младежите-ученици бе
сложил куфарите им в количката и ги бе отнесъл. Американецът стоеше една крачка
настрани, гледаше всичко и чакаше търпеливо да тръгнат.
Изведнъж Павел сякаш се сети за него, хвана Ян за ръката и като го приближи до него,
каза му на английски, че този ден му било съдено да преживее неща, които така много са го
развълнували — той съвсем неочаквано намерил своя син, за когото не знаел досега нищо,
дори дали е жив...
Американецът видимо се зарадва и като протегна ръка към Ян, силно я стисна в своята
и му каза на английски, колко много се радва заедно с тяхната радост. И за голяма изненада
на Павел, а може би и на американеца, Ян на хубав английски език му благодари.
— Боже мой, каква съдба, каква чудна съдба — говореше възбуден Павел и все още
държеше едната ръка на Ян. — До сега вярвах, че има Бог, но днес се уверих не само в
Неговото съществуване, но и в Неговата безкрайна милост. — Марта, кажи ми — обърна се
той към нея — кажи ми, как е станало всичко това? Как така Ян е дошъл при тебе?... Аз...
някога... го бях оставил там...
— Когато Бог нарежда нещата, те стават по чуден начин — отговори му Марта, ще ти
разкажа после всичко... — и като се обърна ненадейно забеляза, че багажа й го няма.
— Ян, къде са куфарите? — попита тя.
— Не се бой, тук никога няма да се изгубят. Те ще бъдат отнесени в сградите, където ще
бъдете настанени вие. Но хайде да вървим.
Всички тръгнаха.
— Ето, това е нашата гара, работена от учениците под ръководството на най-добрите
майстори - подхвана Ян. После той се обърна и обясни на английски надписа, сложен над
една от вратите — „Настоящето определя бъдещето". А името на гарата беше „Зазоряване".
Марта гледаше ту Ян, ту всичко, което я заобикаляше и не можеше да се нарадва.
Излязоха от гарата и влязоха в чудно хубава градина, в която бяха нацъфтели множество
цветя.
— Аз ще ви изпратя до края на градината — каза Ян — а от там ще ви посрещнат други
и ще ви заведат в почивните домове.
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— А ти кога ще дойдеш Ян? — попита го Марта.
— Довечера, може би, ако не сте си легнали, защото тази вечер очакваме друг
специален влак, а утре последният.
Непременно ще те чакаме.
— Добре.
Ян вървеше между Марта и баща си и го поглеждаше от време на време. Когато
стигнаха до една арка от японски рози, Ян се спря и каза:
— Разстоянието до подслонните домове е половин час бавен ход, пешком. Но ако се
чувствате уморени, можете да вземете и кола.
— О, не — каза Марта — времето е тъй хубаво, пък и толкова часа стояхме във влака.
— Добре!
Всички преминаха арката и излязоха на едно шосе или по-право алея, по която вече
вървяха някои от гостите. От двете страни на започващата алея имаше ученици, които
причакваха гостите и при всяка по-голяма група от тях, се присъединяваше по един, за да им
бъде пътеводител и да отговаря на интересуващите ги въпроси.
Марта позна Борис между тях и весело му помаха с ръка. Той с бързи крачки се
приближи, целуна й ръка и получи очакваната от Марта целувка по бузата. После се изправи
и със светнали от радост очи каза:
— Знаех, че с първия влак ще дойдеш.
— Нима можех повече да чакам — каза Марта и погледна към Ян, който гледаше
настрани със съсредоточен поглед. Изглеждаше вглъбен в някаква сериозна мисъл. После
представи Борис на гостите.
Изведнъж усмивката от лицето на младежа изчезна и той, като се поклони сериозно и
почтително, се ръкува с тях.
— Аз ще се върна — каза Ян, като се обърна към Марта — а вие вървете. Хубаво е,
докато не е залязло слънцето да се настаните.
— Добре — каза Марта — но да знаеш, че ще те очакваме. Павел сне очилата си и като
ги изтриваше с бяла копринена кърпа, го погледна с пронизващ, дълбок поглед. Искаше
сякаш да разбере какво става в душата на този хубав младеж, който бе негов син...
Марта вървеше и очите й се радваха на всичко, което виждаше. А Павел, гледайки и
слушайки я, виждаше колко много от нейната детинска чистота бе запазена...
От двете страни на пътя имаше посадени овощни дървета, между които имаше много
череши. Някои от тях протягаха надолу отрупаните си със зарозовели плодове клони, като
живи същества и Марта не можеше да не се спира пред тях и да изказва възхищението си.
— И аз ви купих череши — смееше се тя — а вие тук сте имали толкова много...
— Да, ние имаме тук — каза Борис — от всичките видове плодни дървета, виреещи в
страната ни... Нали сме ти разказвали, сестра Марта, че тук плодовете изобилстват на
трапезата ни.
— Да, знаех, вярно е, че сте ми разказвали, но никога не можех да си представя това,
което виждам. Боже мой, какво изобилие, каква красота!
Борис се усмихна и каза:
— Има много неща да видите и дано те да ви харесат, както тези зреещи череши. На
нас до сега ви позволяваха да говорим много за училището, особено за опитите, които се
правеха в него, но сега при вече постигнатите, макар и минимални резултати сравнително,
това, което би могло да се постигне за в бъдеще, можем да бъдем свободни и да покажем на
интересуващите се извършеното през тези седем години...
— А то не е малко, както виждам — каза Марта, като се взираше в обработената земя от
двете страни на алеята. Виждаха се зеленчукови и овощни градини, а по-далеч и
висококласни ниви. Павел и американецът наблюдаваха всичко, което ги заобикаляше и от
време на време си разменяха по някоя дума.
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— Ох, никога не бих се уморила да вървя по такава хубава алея — каза Марта, като
видя красиво изработени скамейки, сложени от двете страни на пътя... — Но все пак, ако
разполагах с време бих поседнала на тях, за да се полюбувам на всичко.
— Ще имате време и за това — каза усмихнато Борис.
— Дано — отговори Марта и погледът й се спря върху бяла чешма, чучурът на която
представляваше две мраморни шепи, които щедро пропускаха през себе си изобилна струя
вода. Марта се спря пред нея и прочете надписа, изрязан в самия мрамор и позлатен отгоре —
„Бъдете необходими като водата".
Павел прочете и преведе надписа на приятеля си, който внимателно го записа в
бележника си. По алеята, която извиваше между градини и плодни дървета имаше на много
места чешми, които, обясни Борис, са направени от ученици, занимаващи се с ваятелство.
Някои от чешмите бяха особено красиви, изобразяващи същински скулптурни творения и
Марта спираше да ги гледа, а американеца изваждаше бележника си и записваше това, което
може би го интересуваше.
Най-после стигнаха до един доста голям площад, постлан с разноцветни каменни
плочки. От дясната му страна имаше разкошна цветна градина, а по-нататък гора от овощни
дървета. В ляво не далеч се издигаше малък хълм, засаден с млада борова горичка.
В цветната градина имаше красиво изработени скамейки, по които бяха насядали
някои от гостите. Марта и нейните спътници също седнаха на една скамейка, любувайки се
на красивия изглед, който се разкриваше пред тях. Планината се издигаше с първите си не
високи, но гористи склонове и беше великолепна в този час на залязващото слънце. Марта се
бе загледала с унесен поглед, а душата й пиеше от заобикалящата я красота, когато до нея
достигнаха думите на Борис: — Ако обичате, да тръгваме вече.
— Да — стана изведнъж Марта — тук всичко е толкова хубаво, че човек би стоял с
часове без да се насити.
Като завиха край гората с овощни дървета, пред очите на Марта се разкри едно чудно
градче или село — тя не можеше да определи точно какво е. Къщите бяха с много красив и
еднообразен и все пак не съвсем еднакъв стил. Всички бяха боядисани бели с големи градини
от трите им страни. Прозорците им бяха големи и разтворени. Улиците на това чудновато
градче бяха постлани с бели плочки, като че ли току-що измити — толкова чисти бяха. Пред
самия вход на градчето имаше каменна статуя-чешма, представляваща младо момиче, което
поднася с шепите си вода на пристигащите пътници.
— Това е великолепно — каза Марта и се спря прехласната пред чешмата-статуя.
Павел и приятелят му също се спряха и гледаха продължително. Борис пак ги подкани
да тръгнат и като вървяха из улиците на чистото градче, то изглеждаше съвсем безлюдно — не
се виждаха никъде никакви хора с изключение на гостите и учениците, които ги
съпровождаха. Преминавайки улицата, те стигнаха до малка цветна градина, сред която
имаше красив фонтан. Пред градината се издигаха три големи бели сгради, приличащи на
хотели, с широко разтворени големи прозорци.
— Ето тези са подслонните домове — посочи сградите Борис — тук ще нощувате — и
той ги поведе към тях.
Влязоха в голяма зала, където Марта видя наслагани куфарите на гостите. Тя бързо се
приближи към своите, искайки да провери дали не се е загубило нищо.
— Не бойте се — каза Борис — тук кражба не съществува — поне от страна на
учениците.
Марта се усмихна и като се обърна, за своя изненада и радост видя Величков, който
вървеше право към нея, цял сияещ от радост.
— Най-после! — каза той — толкова много те очаквахме. — И той стисна двете й ръце.
— Това са гости от Америка — представи му тя Павел и приятеля му.
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— Много се радвам — каза той и се поклони на гостите и подаде енергично ръката си,
първо на Павел и после на американеца. След това той влезе в ролята си на разпоредител и
искаше да им покаже стаите, където те биха могли да си починат.
Изкачиха се по широките стълби, преминаха през дълъг коридор и влязоха в хубава,
неголяма стая.
— Тази стая е за Вас, сестра Марта, каза Величков, а господата, ако обичат да дойдат с
мен, за да им покажа тяхната стая.
Като излязоха отново в коридора, Павел посочи една близка врата и попита дали е
заета.
— Не — каза Величков — вие сте гостите от първия влак и за сега стаите са още почти
празни. Ако ви харесва, можете да бъдете в нея. — И като отвори вратата, показа им голяма
стая с три легла.
— О, с три легла, а няма ли с две — попита Павел.
— Има. Тази съседната на Марта.
Павел погледна въпросително Марта. Тя леко кимна с глава. Тогава Величков тръгна
към нея, а всички след него. Стаята беше по-голяма от тази на Марта, с две легла, гардероб,
хубав умивалник и красиво изработени шкафчета пред леглата.
— Всички тези мебели са изработени от наши ученици в нашите работилници — каза
Величков, посочвайки леглата и другите мебели.
— А какво е това, градче ли е, село ли е — запита Марта, гледайки през широко
разтворения прозорец, пред който се разкриваше малкото вълшебно градче, никак не мога да
разбера какво е.
— Това е слънчевият град, за предназначението на който може да говори само брат
Светлов. Мога само да ви кажа, че то е нова, жива опитна станция, чиито резултати ще се
видят в бъдеще. А аз сега ще ви оставя, защото трябва да се настанят всички гости. Вечерята е
готова, когато обичате, можете да слезете в салона за хранене. Ако ви трябва нещо — тук са
копчетата за услуга — посочи той на стената до вратата. След това Величков, покланяйки се
леко на всички, излезе от стаята. Марта също отиде в своята стая и там, за своя изненада,
завари вече своите куфари. Когато тя ги разтваряше и надвесена над тях разглеждаше нещата,
които бе донесла, през отворения прозорец се чу нежна мелодия. Марта се заслуша така над
куфара, после затвори бързо капака му и се приближи до прозореца. Слънцето беше залязло и
в този привечерен час музиката долиташе нежна и проникваща...
Тя се бе заслушала, когато на вратата леко се почука. Едно тихо „да" от страна на Марта
и вратата се отвори. На прага застана Павел.
— Смущавам ли те, Марта? — попита той.
— Не. Влез.
— Оставих Джек да си нарежда книжата и приготвя бележниците, а аз дойдох при тебе
— и той я погледна с малко неспокоен поглед, държащ очилата си в ръце.
— Седни, ако обичаш — подаде му тя стол и леко се усмихна, за да разсее
неспокойството му.
— Всичко, което днес се случи — подхвана Павел, сядайки на стола — е толкова
необикновено, че аз още не мога да повярвам, че не е сън. За тебе, аз знаех и вярвах, че когато
и да е, ще те срещна... Това ти казах и във влака, но за Ян? За моето дете, за моя син... това ми
се вижда като някаква приказка... Аз често съм си мислил за него и съм се
питал, дали е жив и къде е. Тогава... в онези страшни за мен дни, когато майката заключи
вратата на сърцето и на дома си за мен, болката беше толкова страшна, раната тъй болезнена,
че аз си спомних за него, когато бях вече далеч от тях... когато корабът се носеше по вълните
на океана... Детето беше момче, то принадлежеше на майката, според законите, това тя ми го
бе казвала много пъти и естествено то остана при нея... Но после какво е станало, не зная.
— Знаеш ли, че тя е тук — каза му Марта, като го погледна в очите.
— Коя? — попита той.
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— Твоята жена.
— Аз нямам жена — каза Павел с твърд глас.
— Тогава майката на Ян... Тя се завърна преди две години.
Сянка премина по лицето на Павел и на челото му се появиха дълбоки бръчки.
— Но да не говорим за това — пресече се сама Марта — има време за това. Няма ли да
се оскърби приятелят ти, че го оставяш сам?
— Не. Той е американец. Изпратен е специално да проучи това училище и ще трябва
да занесе скици, снимки, затова дори по-добре му е, когато е сам, за да може спокойно да си
върши работата. Но аз дойдох да те поканя на вечеря.
— След пет минути... Ако обичаш да ме почакаш?
— Да, ще изляза — и като отвори вратата, отиде в своята стая. Приятелят му си беше
прибрал книжата и беше готов.
След десетина минути тримата слязоха в салона за ядене. Някои от масите бяха вече
заети и гостите вечеряха.
Марта остана изненадана от необикновената чистота — всичко в салона беше бяло и
големите електрически лампи правеха салона светъл като ден. Марта очакваше да види
някакъв оркестър, но за своя изненада видя само едно голямо, хубаво радио. Значи, от него бе
тази хубава музика, която прониква така дълбоко в душата и оставя там нещо много красиво.
Когато един ученик дойде да ги попита какво биха желали да вечерят, тя го попита от
коя станция е тази музика.
— От нашето училище — отговори ученикът, леко усмихвайки се, виждайки голямата
изненада, изразена в очите й.
— О, значи от там — каза тя. — И аз се чудех от къде е тази хубава музика. Не знаех, че
сте имали предавателна станция.
— Тя е специална, само за територията на нашето землище.
Ученикът се поклони учтиво и отиде да донесе вечерята.
Наближаваше вече десет часа, а Ян още го нямаше. Вторият специален влак беше
пристигнал, гостите бяха настанени в стаите и мнозина след вечеря се бяха прибрали.
Радиото продължаваше да свири и Марта, облегнала глава на ръката си, мислеше за Ян: —
Къде ли е? Какво ли прави сега, какво ли е преживял днес, след като видя така неочаквано
своя баща. Бедното момче! Да бе имала повече време да поговори с него, да му разясни някои
работи... а всичко стана така набързо...
— За какво мислиш, Марта — попита я Павел, който също тревожно очакваше
идването на детето си.
— За Ян — отговори тя. — Може би не трябваше така изведнъж да му съобщаваме
всичко... Трябваше да се подготви... Но всичко стана така... Пък и аз не мислех, че той ще
остане там... за другия влак.
— Няма нищо. Той тъй или иначе все щеше да се научи... Може би така стана найестествено.
— Точно в това време на вратата се показаха Величков и Ян.
— Най-после! — каза Марта, като стана и отиде да посрещне Ян. — Колко много се
безпокоях.
— Защо? — каза Ян и целуна протегнатата към него ръка на Марта. — Нали знаеш, че
ние тук сме ученици и имаме работа?
— Да, но все пак... — и Марта държейки го още за ръката го поведе към масата.
Величков се подвоуми, дали да отиде с тях, но Марта му се усмихна учудена — нима той тук
не е неин брат, както и когато се е завръщал през ваканциите? Той въздъхна облекчено и
тръгна от другата страна на Марта.
— Колко е млада и хубава — си помисли Павел за Марта, гледайки я да върви между
сина си и Величков.
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— Аз съм вечерял — отговори Ян на Мартината покана за вечеря. — Ние обикновено
вечеряме рано и си лягаме в десет часа... Но сега, поради изключителните обстоятелства, ще
си легнем по-късно.
— А сутрин кога ставате, Илиян — запита го татко му, явно желаещ да го заговори.
Ян леко трепна и каза, като го гледаше в очите:
— В пет часа.
Величков се заговори с англичанина, който вижда се, искаше да се осведоми за някои
неща относно училището и като си бе извадил бележника, записваше някои работи.
— От колко години си тук, Ян — запита го пак Павел.
— От седем. Аз съм от постъпилите през първата година от откриването на училището.
— И значи завършваш седемгодишния му курс.
— Да, сега полагаме изпита си.
— Как? Полагате ли? Нима започнахте? А аз мислех, че от неделя ще започнат —
намеси се неочаквано Марта.
— Не, от вчера започнахме. Вашето посрещане, настаняване, всичко което вършим
през тази седмица ще бъде проверка на това, което ние сме научили в това училище — или
както обикновено го наричат изпит. Тук всичко е малко особено и повече се гледа не на
заустените знания, а на това, което ние можем да приложим в живота.
Величков и американецът станаха, извиниха се и отидоха някъде, после се върнаха и
отново седнаха на местата си. В това време радиото спря. Навярно предаването бе завършило.
Величков стана и каза, че е време да се прибират вече.
— Марта — обърна се Павел към нея — бих ли могъл в твоята стая да поговоря с
Илиян?
— Да, разбира се. Само да не ви преча...
— Не, даже е по-добре, че и ти ще бъдеш. Величков ги изпрати до стълбите и им
пожела лека нощ. Ян и Марта влязоха в нейната стая, а след малко дойде и Павел, като леко,
почука на вратата. Марта точно даваше на Ян това, което му бе донесла.
— Защо си се трудила толкова много — казваше й той — ти знаеш, че тук има толкова
много за ядене...
— Да, но все пак... как така ще дойда без нищо — оправдаваше се Марта. Павел за миг
остана прав до вратата, колебаещ се да влезе, но Марта го покани и той седна на подадения
му от нея стол. Но в следващия миг стана, приближи се до Ян, сложи ръцете си на раменете
му и го гледа продължително. После тихо му каза:
— Ян, аз те намерих и видях, когато най-малко очаквах. И именно в това виждам
пръста на Провидението... Разбрах, колко Велико и милостиво е То. А сега слушай какво ще ти
кажа — и то е моята изповед. Ето тази жена — посочи му той Марта — разбрах, че ти я
обичаш като майка и тя заслужава това. Аз не зная още как ти си попаднал при нея, но аз ще
ти кажа коя е, защото сигурен съм, че тя никога не ти е говорила за себе си... за своето
минало... което бе преплетено така живо с моето... Тогава ще видиш и ти колко мъдра и колко
любяща е била Божията десница, която те е завела при нея. А сега слушай... Някога аз обичах
едно малко момиче. То имаше нежно сърце, което знаеше да обича и да жертва всичко за този,
който обича... Това момиче имаше тиха, кротка душа, която внасяше мир, тишина и радост
във всеки, който се приближеше до нея. То беше хубаво като слънчева утрин и при нейното
присъствие светът и животът изглеждаха прекрасни... Това момиче се казваше Марта... и бе
слънчевата пролет в моя живот... Веднъж бях болен, много болен... Марта бдеше ден и нощ
над мен... Тя беше още ученичка... но нейната любов беше над всичко... и тя преля собствения
си живот в мене, за да оздравея аз... и оздравях...
Когато после бях далеч от нея, аз виждах всичко с необикновена яснота и тогава с
горчива болка разбрах, че съм загубил най-ценното за мене... единственото същество, което ме
бе обичало... И тогава в мене всичко гореше от мъка и аз страдах, ужасно страдах...
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Но преди това... един ден, когато аз бях отишъл, за да приготвя нашето гнездо за общ
живот, срещнах една жена, чийто очи ме пронизаха и направиха свой роб... Пред тези очи аз
забравих чистия, изпълнен с преданост и обич поглед на тази, която бях оставил да ме чака...
Пред омайващата хубост на тази жена аз забравих тихата нежност на това същество, при
чието присъствие цветята по-нежно ухаеха, небето бе по-синьо и аз чувствах, че съм и душа, а
не само плът... Да, и аз тръгнах след тази жена и счетох чистите си и красиви чувства към
Марта за детински и нежната ми обич към нея за бледа и анемична... защото появилите се
чувства към срещнатата жена бяха силни, горещи, над които моята воля бе съвсем безсилна...
И чувствах сам, че не бях господар на постъпките си... Навсякъде аз виждах само тези очи на
жената, която ме викаше, зовеше... Вървях като опиянен след нея и нейното увлечение, както
и моето, вземах за истинска обич... Тогава аз изоставих момичето, което шиеше ризите ми с
разноцветни коприни, мечтаейки за мен, забравих, че животът който живеех, бе преляният
живот от нея и след като й изпратих едно писмо, с което я молех, нея, добрата и кротката да
ми прости, заминах за чужбина с онази, която мислех, че е щастието и смисъла в живота ми...
Но много скоро се пробудих от съня на безкрайно щастливия човек, или може би на крайния
егоист... Съдбата ми върна удара, който бях нанесъл на онова момиче, с удар двойно по-силен
и жесток... Тогава разбрах, какво бях направил и какво е преживяло съществото, което аз така
грубо, така жестоко бях изоставил...
Всичко, в мен бе само рани, рани дълбоки, от които болката не стихваше нито за миг...
и океанът не беше достатъчно голям, през който можех да избягам от нестихващите
страдания...
А ти, бедни Ян, остана при нея, при твоята майка... Аз не я осъдих тогава, нито пък
сега, не я осъждай и ти... защото какво е виновна тя, ако Провидението ми показа чрез нея
своя абсолютно справедлив закон на Възмездието. Но там, зад океана, разбрах, много разбрах
и се научих да разпознавам преходното чувство от дълбоката и искрена любов...
Ян го гледаше с широко отворени очи, а от гърдите му се сваляше бавно някакъв товар,
който му бе тегнел през целия следобед.
— Днес — продължи Павел — аз намерих случайно, или може би по волята на
Провидението, Марта, а тук, за моя най-голяма изненада, намерих теб... И това не е сън, а
самата действителност!...
Павел замълча, Ян взе десницата му и я целуна. В това време в коридора часовникът
удари дванадесет отмерени удара.
— Аз трябва да си отивам — каза Ян — вече е късно.
— Да, късно е, прощавай, че толкова много те задържах... но исках да ти разкрия... ти си
голям вече и трябва да знаеш истината...
Ян бързо целуна на Марта ръка, пожела и на двамата лека нощ и си излезе. Павел също
каза лека нощ на Марта, като се извини за отнетото време и за безпокойствието, което може
би й бе създал. Тя поиска да му се усмихне, но крайно уморена от всичките преживявания
през този ден, само леко кимна с глава, изпращайки го до вратата.
В това време Ян тихо изкачи стълбите до най-горния етаж, отвори стаята, където
нощуваха с Величков и като го завари буден, хвърли се на гърдите му и без сам да иска,
заплака неудържимо като дете.
Случилото се през деня бе така необикновено, така неочаквано и силно го бе
разтърсило и развълнувало. Като че ли на всичката онази преглъщана и притулвана мъка от
детските му години бе избликнала изведнъж в момента, когато бе видял този толкова
бленуван и очакван в душата си баща...
Величков милваше само косите му като на скъп свой по-малък брат и остави да се излее
свободно набралата се от толкова години мъка... Защото не веднъж бе прозирал, че в душата
на този младеж, който растеше буен и изпълнен с изобилен живот, имаше дълбоко спотаена
болка...
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Най-после Ян притихна и му разказа подробно всичко, което се бе случило и бе чул
през този ден и вечер, защото, виждайки го вечерта, преди да влязат в салона за хранене, само
набързо му бе казал, че баща му е тук. Величков го слушаше мълчалив и в душата си се
преклони пред безграничната и голяма любов на Марта, която бе имала силата и търпението
да чака толкова години... Защото той знаеше, тъкмо това бе чувствал не веднъж, че тя чака
нещо и това Очакване бе една от неуловимите невидими прегради между него и нея...
Марта сънуваше, че се изкачва на висок красив връх. Слънцето току-що изгряваше и
върхът бе облян цял в розова светлина. Когато се огледа наоколо, тя видя, че не е сама, а
имаше много хора, които пълзяха нагоре. Марта бързаше да стигне по-скоро върха, защото
там уж я очаквал Ян. И изведнъж до слуха й достигна някаква особена нежна музика, която
проникваше в душата й и изпълваше нея и всичко наоколо. Марта се спря и заслуша унесена.
Постепенно музиката ставаше все по-ясна и по-ясна. Най-после Марта полека разтвори очи,
но музиката продължаваше. Тогава тя изведнъж разбра, че под прозореца й свири някой —
навярно са Ян и Величков. Скочи от леглото и когато надникна през прозореца, видя, че
наистина двамата се бяха изправили под прозореца и свиреха.
Много ви благодаря за събуждането — промълви Марта, когато те бяха завършили
мелодията - време ли е вече?
— Да, ако искаш да дойдеш, време е — каза Ян.
— Ще бъда готова след десетина минути — отговори тя и бързо се отдръпна от
прозореца. След малко тя отново чу да свирят Ян и Величков. По този начин те събуждаха и
гостите, които искаха да станат рано, за да отидат в училището. Беше първият официален
ден, в който щяха да се допускат гостите, за да разгледат вътрешността на опитното училище.
Марта чу, че от съседните стаи хората се разшаваха и приготвяха за тръгване. Беше още
здрач, не бе се разсъмнало дори съвсем. Лампите светеха в множеството прозорци на трите
големи сгради, в които бяха настанени гостите.
Когато Марта излезе в коридора, там имаше вече доста, които бързаха за към стълбите.
Тя също заслиза и се намери с група непознати на двора. Беше хладно и всички бяха със
загърнати палта. След няколко минути, в градината я намериха Павел и приятелят му и
заедно се отправиха към автобусите, които щяха да ги превозят до училището. Ян дойде при
тях, когато вече се бяха настанили в автобуса. След малко всички места бяха заети и Ян даде
знак на автобуса да потегли. Не се бяха минали и десетина минути и автобусът спря на голям
павиран площад. Когато пътниците слязоха, той се върна, за да вземе и доведе други. Беше
започнало да се разсъмва и всички любопитно извръщаха очи насам натам, за да могат да
видят по-добре новата обстановка, всред която се намираха.
Ян поведе цялата група по една алея, от двете страни на която имаше посадени
кипариси, между които и около които цъфтяха японски рози и даваха илюзия, като че ли
самите кипариси бяха нацъфтели. Пролетта тази година беше ранна и топла, което беше дало
възможност на дърветата да се отрупат с изобилен плод, а цветята с много цветове.
След като повървяха няколко минути, те влязоха в голяма градина, в която
множеството цветя сякаш току-що се пробуждаха и поглеждаха със сънливи очи настъпващата
утрин и непознатите гости.
— Това е царството на сестра Анастасия — каза Ян на Марта — посочвайки голямата
градина, по която из алеите имаше красиво изработени скамейки. — Тя е от сутрин до вечер
тук и за нея след думите на Учителя, които тя иска да превърне в живот, съществуват само
цветя и деца.
— Много бих искала да се запозная с нея или поне да я видя — каза Марта.
— О, ще имаш възможност.
Павел и американецът се бяха обърнали и гледаха големи масивни сгради, които Ян
обясни, че са училищните сгради. — А ето тук — посочи той един стъклен павилион — е
приемната на брат Светлов.
— Значи там най-напред ви прие той — запита Марта.
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— Да — отвърна Ян — Той има много врати и не е без значение през коя врага ще те
пуснат да влезеш. А сега, аз ще ви оставя… Скоро слънцето ще изгрее и аз трябва да бъда
готов. Вие можете да разглеждате градината, а след малко при вас ще дойдат наши братя и
сестри, които ще ви упътят къде да отидете.
— Добре — каза Марта. И след като изчезна Ян по една от алеите, тя заедно с Павел и
приятеля му започнаха да разглеждат градината. Може би защото бе чудно хубава утрин,
може би и защото самата градина бе много хубаво уредена, но на Марта й се стори, че се
намира в някаква приказка.
На изток небето розовееше. От автобусите прииждаха нови гости и всички с интерес
разглеждаха градината. Очите с възторг се спираха върху проснатите сякаш меки кадифени
килими от теменуги или пък големите лехи от карамфили, които разтваряха цветовете си и
разливаха по-щедро благоуханието си.
Слънцето наближаваше да изгрее. В това време дойдоха няколко непознати на Марта
братя и сестри и любезно поканиха гостите да ги последват.
Тръгнаха по една алея, от двете страни на която имаше плет от живи разцъфнали рози,
зад които имаше горички от борови дървета. Едва бяха преминали стотина, двеста крачки,
когато хубава, нежна музика достигна до слуха им. Всички ускориха крачките си и излязоха
пред една огромна поляна и така останаха на местата си като вкаменени. На изток цялото
небе сякаш гореше в огнени пурпурни пламъци. Планината се издигаше, обляна в розова
светлина, а пред тях, на огромна поляна имаше три живи кръга от хора. В средата се виждаше
оркестърът от много души, всички, както и живите кръгове, облечени в бели дрехи.
Оркестърът изпълняваше някакъв химн, а живите кръгове стояха неподвижни. В същия миг от
дясната страна на една друга алея се зададоха трима души. Чу се тих шепот: „Учителят,
Учителят!" Трите живи кръга на това място, където се приближаваха вървящите, моментално
се разтвориха по необикновено красив начин и ги пуснаха през себе си. В този миг хиляди
ръце се вдигнаха за поздрав към идващите. Те също вдигнаха ръце и влязоха в средата на
третия кръг близо до оркестъра. Тогава двамата, по-млади хора се върнаха в първия повъншен кръг, а третият, стар, с бели коси до раменете, облечен в бели дрехи, остана сам в
средата на кръга. — Този е Учителят!.. — Разнесе се шепот от много уста.
Оркестърът спря. Всички стояха неподвижни с глава обърната на изток. В това време
едно парче живо злато заблестя на хоризонта. Миг след това оркестърът подхвана нова
мелодия. Трите живи кръга се раздвижиха и започнаха чудни хармонични движения...
Гостите, които бяха около тази огромна поляна, заобиколена с борови и кипарисови
дървета, гледаха трите вълнуващи се от плавни движения кръгове с прехласнат поглед. Марта
също гледаше и й се струваше, че е сън. Всичко бе музика и красота. И тя не можеше да
разбере къде свършва музиката и къде започват упражненията. В самите упражнения имаше
музикалност и в музиката особен ритъм.
— Колко е хубаво — шепнеше си Марта. — Колко божествено хубаво!
Множество фотографи се бяха качили на столове, други се повдигаха на пръсти и
бързаха да снимат моменти от тези чудни гимнастически упражнения.
Оркестърът спираше за малко, трите живи кръга заставаха неподвижно, за да започнат
ново упражнение заедно със започването на нова мелодия от страна на оркестъра.
— Вижте Учителя — чуваше да шепнат наоколо й Марта — колко плавно и хубаво
играе!... Колко е бодър и запазен, а казват че бил много възрастен вече...
Марта бе чувала много от Ян и Величков за Учителя. Бе чела беседи от Него. Също
знаеше, че Той един път в годината посещава училището и това е най-големият празник за
учениците. Тогава те са най-усърдни, всичко в тях трепери като опната струна, защото един
благ, изпълнен с насърчение поглед от страна на Учителя изпратен към тях, е най-голямата
награда, най-висшата радост, която могат да имат те...
Когато заговорил на голямата поляна, защото нямало достатъчно голям салон, където
да побере всички ученици наведнъж, всички се обръщали на слух и всеки очаквал да чуе в
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думите Му, освен Божествената мъдрост, и отговор на палещите го въпроси. Защото чудо
било, наистина, когато всеки един имал отговор на въпроса, който най-много го е интересувал
и пред който се е спъвал не веднъж...
Марта се обърна несъзнателно и видя Павел и американеца да си шепнат нещо. След
това последният, с две фотографии, окачени през рамената му, се упъти навътре към
поляната. Пресичайки трите кръга, той застана близо до Учителя и направи множество
снимки на Него сам и заедно с оркестъра. Смелата постъпка на американеца окуражи и някои
други фотографи-репортери на български и чужди вестници и те внимателно, за да не
безпокоят играещите, пресичаха кръговете и правеха различни снимки.
— Виждаш ли някъде Ян - попита Павел, обръщайки се към Марта. — Толкова време
вече как гледам и не мога да го видя.
— Той свири в оркестъра - пошепна му тихо Марта.
— О, Марта, — промълви той, като го видя — как да ти благодаря за всичко, което си
направила за него? Гледайки сега този хубав строен младеж, свирещ с цигулката си, сърцето
ми не може да не тръпне от радост, че е моят син — моят малък, някогашен Ян... И за всичко
това трябва да благодаря само на теб...
— Само на Бога — отвърна Марта — аз не съм направила за Ян нито една хилядна
частица от това, което той направи за мене. Той ми възвърна живота, радостта... Аз бях мъртва
и той ме възкреси...
— Бедна Марта, колко много си страдала ти! Аз всичко знаех... Бях се обадил на зет ти...
и той ми бе писал за всичко станало след получаването на моето фатално писмо до теб.
Накрая ми съобщаваше, че ти си напуснала родния си град без да ми каже къде си отишла и
ме съветваше да не ти се обаждам и причинявам с това нови и незаслужени страдания... А
повярвай ми, аз изкупих всички страдания, които ти бях причинил... изживявайки с
безкрайна болка твоите и моите...
— Нека сега не говорим за това, Павел – каза му Марта тихо, обръщайки се за първи
път от виждането им на име към него — нека гледаме и слушаме сега това, което възвисява
нашите души и ни кара да забравяме нашите скърби и страдания...
— Имаш право Марта... А не ти ли се струва, че там онзи хубав Ян е нашият бленуван
някога от двама ни син? Навярно той е трябвало да бъде твой син и затова съдбата ти го е
изпратила...
Марта само се обърна и го погледна с озарен от светлина поглед — какво чудно
съвпадение, наистина — точно в същия момент тя бе помислила същото в себе си...
Оркестърът продължаваше да свири нови мелодии и трите кръга извършваха под
звуците му нови хармонични упражнения.
Най-после оркестърът спря. Мнозина от оркестрантите оставиха музикалните си
инструменти, а останалите започнаха отново. Тогава се извърши ново упражнение на
вдишвания и издишвания, придружени с музика — при което издишванията ставаха с пеене
от всички играещи. Марта знаеше много добре, че в училището им дишането бе много
застъпено — в смисъл дълбокото и съзнателно дишане бе особен метод и система за лекуване.
След завършването на дихателните упражнения всички оркестранти, които свириха
при последните упражнения, си оставиха инструментите. Настана един миг абсолютна
тишина, после всички издигнаха три пъти ръцете си нагоре като за молитва и бавно ги
снемаха отстрани на тялото си.
Следващият миг Марта не разбра какво стана. Всички и от всички кръгове тичаха към
центъра. Марта и Павел също тръгнаха. Когато най-после се приближиха навътре, те
разбраха, че учениците искат да поздравят Учителя с добре дошъл и да Му изкажат своята
благодарност.
Оркестърът отново бе засвирил нова хубава мелодия и от много страни му пригласяха
ученици от различна възраст и пол. Марта много искаше да види Учителя отблизо и
настояваше да отидат навътре, но Павел се колебаеше.
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— Не настоявам да идваш и ти — каза му Марта — но аз ще отида, защото от толкова
години мечтая да Го видя...
В същия момент Ян дойде при тях. В своите нови бели дрехи той изглеждаше
великолепен. Цял сияещ в усмивка, той поздрави и двамата, после се обърна към Марта и
каза:
— Нали много искаше да видиш Учителя? Ела! — и като я хвана за ръката, поведе я
след себе си. Павел неволно тръгна след тях, защото не искаше да ги загуби от очите си.
Може би след повече от половин час Марта и Ян застанаха пред Учителя. Марта цяла
тръпнеща от странно вълнение, се наведе и целуна десницата му. Павел, който беше
непосредствено зад тях, направи същото, за голяма изненада на Марта и Ян. Но те не бяха
забелязали това, което се бе случило в няколкото кратки мига, преди да Си подаде ръката.
Когато бяха вече съвсем близо до Учителя, Павел изведнъж почувства очите на Учителя да го
гледат така, като че ли проникваха в душата му и заедно с това внасяха чудна светлина.
Почувства странна лекота и тиха радост. Сякаш някой бе снел някакво тежко бреме, което той
бе носил толкова години...
— Ах, Ян — обърна се към него Марта, когато и тримата бяха се оттеглили малко
настрана — почувствах се като възродена, когато Му целунах ръката. Не помня да съм имала
по-голяма радост от тази, която ме изпълва сега.
— С всичко е така — отговори Ян. — А ето и брат Светлов. Аз му казах, че имаш
желание да поговориш с него. Той обеща да те приеме.
— Много ти благодаря, Ян. Нали този надясно. Познах го от снимките. Американецът
вече се е запознал с него.
— Брат Величков трябва да го е представил. Всички край него са все чужденци. Искат
да се запознаят основно с училището и някои от принципите му и веднага ще отпътуват,
защото имат желание да посетят Учителя и се запознаят с голямата вътрешна школа. Защото
тук е само едно опитно училище, в което се прилагат известни принципи и методи на
Учителя, за да се види какви резултати могат да се получат.
— А тези хора, всички все ученици ли са? — запита Павел.
— Да. Но не всички са от нашето училище. Тези възрастни мъже и жени са ученици от
школата на Учителя. Дошли са да ни видят и да помогнат с каквото могат.
— И аз за това се зачудих — толкова възрастни хора да имате в училището!?
Тъкмо когато щяха да тръгват, Величков дойде при тях.
— Останах възхитена от всичко, което видях и чух до сега — каза Марта — никога до
сега в живота си не съм виждала по-великолепна гледка... и струва ми се, че няма да я забравя
докато съм жива. Но защо — изведнъж се сети тя — не съм видяла още Динко?
— Той е дежурен днес и ще го видиш на закуска. Жалко, че родителите му не дойдоха!
— Да, жалко! Баща му е болен и майка му не може да го остави.
— Нищо. След изпита той веднага ще си отиде у дома. А сега, хайде да вървим —
предложи Величков.
Тръгнаха по една странична алея и влязоха в градината. Сега тя вече беше огряна от
слънцето и им показа по-добре цялата си красота и прелест.
— Наистина — каза Марта — че и най-лошият човек би се преобразил ако има
възможност да бъде сред тази хубава градина. Тя така действа на човешката душа и сърце и го
кара да вижда само доброто и красивото. Вашите ръководители знаят какво да правят,
изглежда...
— Да — усмихна се Величков — тук няма нищо случайно, всяко нещо си има своето
предназначение и смисъл.
Ян и баща му вървяха пред тях и разговаряха. Марта ги гледаше и им се радваше. Като
преминаха през градината, отидоха сякаш в някакво нейно продължение, из широките алеи,
на които бяха сложени дълги бели маси с бели покривки, приготвени за закуска.
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— Тук е нашият летен стол — каза Величков. — Има няколко такива, но те са понататък — за различните групи ученици...
— Значи всички не се храните на едно място? — запита Марта.
— Не. Първо, много сме и второ, тук и храната е възпитателно средство. И после, никак
не е без значение кой е приготвял храната, която се употребява. Вие сега тук ядете хляба,
който ние сме сели, жънали, месили, пекли... И сигурен съм, че не сте яли по-вкусен хляб от
нашия — това ще видите, още щом го вкусите. Тук хлябът не се прави от мляно жито, от
брашно, а от самото зърно. Освен това, ние с песен изораваме нивата, с песен засяваме житото.
Никой не трябва да бъде тъжен, когато прави тези работи и песента трябва да съпровожда и
жътвата. По този начин приготвеният хляб внася доброто, което носи със себе си в този, който
го яде. И тук на житото съвсем не гледат тъй, както гледат обикновените хора.
— А как? — попита Павел.
— Аз няма всичко основно да обяснявам, защото не разполагаме с толкова време, но
само ще кажа, че житото носи в себе си едни от най-животворните сили и най-вече то внася
със себе си идеята за саможертвата. Житото се е пожертвало за повдигането на човечеството.
То внася много полезни за човека енергии, затова вареното или полусвареното жито тук се
употребява като едно от главните лечебни и възпитателни средства. Житото още в най-стари
времена е играло твърде голяма роля във всички религиозни и духовни школи. Всякога
житото там се е употребявало, когато човек е искал да придобие някакви духовни качества.
— Сега разбирам — усмихна се Марта — защо вие, когато си идвате през лятото, си
правихте понякога житни режими и се хранехте цяла седмица само със жито и плодове. А
нищо не ми казвахте тогава.
— Тук принципите на нашето училище са такива. Да не говорим за неща, които
правим и чиито резултати още не сме проверили.
— Това е много хубаво — съгласи се Павел.
Много от масите бяха вече заети от гостите. Една тръба изсвири с преливащи се
музикални тонове. Величков и Ян веднага станаха.
— Това е знакът за закуска — обясни Ян. — Тук ще закусвате само вие гостите, а ние
домакините ще прислужваме.
В същото време се зададе откъм градината една голяма група хора. Марта стана,
станаха и всички други, защото познаха в идващата група и Учителя.
— Тази, която върви в ляво от Учителя не е ли сестра Анастасия? — попита Марта.
— Да, тя е. Докладва навярно за работата си на Учителя.
— Точно такава си я представях, като я гледах на снимките.
— Да, тя е бялата ни добра майка на всички — забеляза Величков и като направи знак
на Ян, тръгнаха като кимнаха весело с глава на Марта и Павел.
Идващата група приближи и за голяма изненада на Марта и Павел, Учителят погледна
към тях и вдигна ръка за поздрав. Марта едва не примря от радост. Този Велик Учител, за
когото говореха всички чуждестранни вестници, за когото идваха от всички страни учени
хора, само да Го видят и чуят словото Му, така благо погледна Марта и Павел и пръв ги
поздрави. Очите на Марта се просълзиха и тя пошепна като на себе си:
— Господи, какво велико, Божествено смирение! — и тъй остана права, неснемаща
поглед от Него, докато Той отмина и бе поканен да седне на една от големите бели маси.
След закуската от хляб, чай и маслини, всички станаха от масите. Най-после беше
дошъл часът, когато гостите щяха да бъдат пуснати в сградите, за да ги видят и разгледат. При
всяка голяма група от гостите имаше по един брат или сестра, които щяха да ги съпровождат
из сградите.
Величков дойде в групата, където бяха Марта и Павел.
— Къде е приятелят ми? — попита го Павел.
— При брат Светлов. Той иска всичко да види днес, защото утре мисли да тръгне с
Учителя, за да може да поговори с Него относно учението. Като го гледам, виждам, че не може
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да се отдели от брат Светлов и Учителя. Само пише на бележника си, прави скици, снимки и
слуша с уши и очи. А сега от къде искате да започнем?
— От където вие кажете — каза Павел — ние сме гости и не знаем нищо.
— Добре тогава. Само ще имате предвид, че учениците работят и ще трябва по
възможност по-малко да ги безпокоим.
Групата тръгна предвождана от Величков. Марта си мислеше къде ли ще види Ян и
какво ли ще прави.
Минаха по една хубава алея, от двете страни на която на равни разстояния близо по на
десет метра имаше кипарисови млади дръвчета, а между тях разцъфтели рози и тук там
сложени статуи. Всичко това бе толкова красиво, че, ако не беше подканата на Величков да
бързат, биха останали дълго да гледат и съзерцават. По-нататък минаха през арка разцъфнали
особен вид виещи се цветя и след това влязоха в една зала. Нямаше нужда да им се казва каква
е тя и за какво служи, защото гостите веднага познаха, че служи за рисуване. Залата беше
грамадна, със сводеста форма. Големите прозорци бяха сложени под различни ъгли, за да
дават необходимата светлина на работещите. По стените имаше картини, рисувани по всяка
вероятност от школниците или техните ръководители.
Отначало Марта никак не можа да види кой ръководеше работата в този салон, понеже
всички бяха навели глави над масите си и работеха. След няколко мига една млада госпожица
стана и посрещна гостите — навярно първата група, която влизаше при тях. След нея стана и
се приближи възрастен господин с побелели коси, с приветлива усмивка и леко покланяйки
се, поздрави всички гости с добре дошли. Никой друг от работещите не стана. И странното бе
това, че всички работеха така, като че ли никой не бе влязъл в стаята им. Марта се спря и
изгледа всички с особено умиление. — Милите — мислеше си тя — сега те полагат изпит не
само за своето изкуство, но и доколко са работили върху своите характери. Погледът й ги
изреждаше един след друг и тя виждаше момчета и момичета от най-различни възрасти,
които сякаш бяха пръснати, кой където си е намерил място. И изведнъж се сети за
приятелките на Ян и Величков. Колко много жадуваше да ги види? През тези дни тя бе видяла
много момичета, но не бе могла да ги познае в никое от тях... Може би и те като Динко са
някъде дежурни във вътрешните сгради?
Марта тръгна след госпожицата и веднага разбра, че в тази разхвърляност на
младежите по столовете имаше някаква друга, по-дълбока идея в подреждането им освен по
възрастите им, както е в обикновените училища. Тя можа да различи различните групи
според начина и умението им да рисуват.
В това време Марта чу госпожицата да обяснява, че тук всеки може да върви напред,
независимо от възрастта си. И че всеки, който знае, е помагач на този, който знае по-малко от
него. Винаги един ученик има свободата да отиде при когото си иска от братята и сестрите, за
да го гледа и се поучава от работата му. Тук взаимопомощта е на първо място. Да покажеш на
по-малкия си брат или сестра нещо, с което можеш да ги улесниш, е качество, което се развива
у всички ученици.
Марта гледаше трудовете на работещите и не можеше да скрие възторга си, виждайки
оживелите модели по платната и блоковете на школниците.
— Знаете ли какво? — обърна се Павел към госпожицата — прави ми впечатление, че
тук всички рисуват моделите такива, каквито са без да ги пречупват в своето съзнание — в
смисъл, нямат творческо художествено око — както обикновено се казва — да виждат някои
цветове типично индивидуално.
Госпожицата се усмихна и каза, че Учителят казвал, че природата е най-добрият
художник и всеки, който може да се приближи до нея и я предаде такава, каквато е, е добър
художник. Защото око на художник е това око, което вярно вижда нещата, а не изопачено.
— Но това вече не е ли фотография — намеси се един господин от гостите.
— Не, брат — обърна се към него госпожицата — не е фотография, а вярна ръка, която
може да предаде истината, която е видяло вярното око. Защото този, който може да вижда

114

розовото — червено и червеното — виолетово, той също така може да вижда всички неща в
живота изопачени и да ги предава изопачено. Преди всичко, човек трябва да вижда нещата,
както са и е един плюс за него, когато може да ги предаде вярно.
— Това е много право — забеляза една дама — аз видях на една изложба на виден
художник картина, която изобразяваше планини и тези планини бяха кървавочервени,
дърветата също кървавочервени. Всички гледаха картината, недоумяваха, но никой не смееше
да каже, че такива планини и дървета съществуват само във въображението на художника.
Наистина, че с изопачено виждане се създават изопачени картини и с това се изопачава вкусът
на хората.
— Да, тъкмо това — каза госпожицата, която търпеливо изслуша дамата. — Изопачава
се вкусът и се внася лъжата. А там, където е истината, там лъжата е изключена.
Марта се наведе над рисунката на едно малко момиченце, което имаше хубави
кестеняви къдрави коси и като се обърна към Павел каза:
— Боже мой, та това дете рисува великолепно!
Наистина, великолепно!
В това време малката художничка вдигна главата си и Марта видя две сини, чисти като
планински езера очи, които я гледаха с лека усмивка.
— Честити да са тези родители, които са родили това дете — каза Павел.
— Тя е от едно сиропиталище — каза госпожицата, която бе дочула възхищенията на
Марта и Павел. — Дойде тук на десет години, сега е на четиринадесет. Има хубави дарби. Но
не е само тя, която тук прояви заложбите си. Има още много такива деца.
— О, това е много хубаво. А виждам, че тук всички рисуват много добре.
— Да — отговори госпожицата — ние никога не мъчим децата с това, към което те
нямат разположение. Но, разбира се, стараем се винаги да им се създадат условия, за да се яви
разположението. У всеки човек има по някоя дарба и като работи над нея я развива.
Повече от час групата разглежда голямата рисувателна зала и им се стори, че сякаш
току-що са влезли. В това време на вратата се показа втора група от гости и Величков покани
първата да излезе, за да даде възможност на дошлите след тях да разгледат залата.
— Сега ще влезем в един клас по геометрия — каза Величков.
Марта не можеше да разбере, как Величков знаеше кой клас сега имаше геометрия, но
после й стана ясно, когато видя надписа на вратата. Влязоха. И тук учениците си
продължаваха работата сякаш никой не бе влязъл в стаята. Всички работеха на отделни
масички и чертаеха нещо в тетрадките си. Имаше няколко големи табли, няколко бюста,
чиито глави бяха начертани с различни преградки и по тях имаше номера. Един ученик беше
до една от таблите и чертаеше нещо. Висок, слаб господин дойде и поздрави гостите. След
това се обърна към младежа, който беше начертал една права линия и направи знак да
говори. Младежът започна:
Правата линия е най-късото разстояние между две точки. В света на силите, правата
линия показва, че две срещуположни сили са в равновесие. Винаги, когато едната сила стане
по-голяма от другата, линията престава да бъде права и става крива.
Когато правата линия се среща в лицето на един човек, показва, че силите на това
място се уравновесяват. Така, например, ако човешкият нос — е прав, показва, че силите на
това място се уравновесяват. Така, например, ако човешкият нос е прав, показва, че силите,
които се намират в човека и тези отвън, които действат върху него се уравновесяват. Когато
силите на човека вземат надмощие над външните — носът по средата се издига и става орлов.
Такъв човек има разположението да се налага над другите. А когато външните сили са по
силни от тия в човека, то тогава носът се огъва навътре и човек имащ такъв нос е склонен на
отстъпки.
Докато ученикът говореше всички тези неща, той с особена похватност чертаеше
формите, за които разказваше.
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Гостите слушаха захласнати тази чудна нова геометрия, почти всички започнаха да си
пипат носовете и да се оглеждат един друг. Настана някакво оживление и мнозина заговориха
изведнъж. Господинът се усмихна и даде знак на ученика да не говори повече.
— Но каква е тази геометрия, господине? — попита една дама, която си бе извадила
огледалцето от чантата и си оглеждаше лицето.
— Жива геометрия, сестро — отговори ръководителя на класа с мек и приятен глас.
— Та такова нещо ние никога не сме научавали в нашето училище — продължи тя —
че това е много интересно и ако зависеше от мен, на драго сърце бих останала при вас да се
уча.
Господинът се усмихна леко и каза:
— Да се учи човек, това зависи само от него.
— Това е вярно. Ами може ли момчето да ни каже нещо и на мен? — и тя си посочи
носа.
— Може — това ще бъде практическо приложение на знанията, които е придобил той,
но разбира се, вие няма да очаквате много, а само в кръга на геометрията.
— Да, да, колкото може — съгласи се дамата и се приближи към младежа.
Цялата група малко се разшава, някои направиха крачка напред и после, като
притихна всичко, приготвиха се да слушат.
Ученикът, по знак на преподавателят им, се приближи към дамата, погледна я с
проникващ поглед и след това каза:
— Специално за носа на тази сестра може да се каже, че силите отвън са били по-силни
и действали главно в средната част на носа. Затова той се е огънал навътре. Поради това тя
винаги е склонна на отстъпки. Но в долната част силите в нея са били доста силни и те са
направили носа извит нагоре, което показва една силна любознателност, достигаща до
любопитство.
— Браво, браво — плясна ръце една съвсем млада дама, види се приятелка или
роднина на тази, която бе поискала да й се каже нещо — браво, това е много вярно.
— Моите поздравления — каза и самата дама, която бе предмет на наблюдението .—
това е право, което казахте. Аз съм много любознателна и всичко искам да науча. Но за
съжаление и много съм любопитна, това може би е моята болест, от която не мога да се
освободя. Понякога не мога да заспя цяла нощ, ако не съм доразбрала как стои някоя работа,
за която са ми само заказали. Ще умра просто.
Цялата група се заля във весел и непринуден смях.
Влязоха нови гости. Величков покани първата група да излезе. И когато Марта беше
вече на прага, чу момчето да говори за правата линия, която се среща във веждите. И тя би
искала като любопитна дама да поостане и да чуе какво ще каже този млад школник, но й
беше съвсем неудобно и тя тръгна след Павел.
В коридора всички разговаряха оживено помежду си и вървяха след Величков, който ги
изведе от сградата и ги поведе по една хубава алея. Не след дълго те бяха въведени в залата на
ваятелите. Тук, както и в салона на художниците, работеха деца и младежи, проявяващи
специални дарби за това.
— Живата геометрия има най-голямо приложение тук — каза Величков — посочвайки
един младеж, който работеше върху една статуя, изобразяваща младо момиче.
В тази зала ги посрещна един сравнително млад човек и приветливо ги покани.
Навътре в залата те видяха друга група гости, която бързаше да си излезе през една странична
врата.
Марта и други от гостите разглеждаха работата на учениците. Всички останаха
възхитени и изненадани. Наистина в този салон бяха по-малко, отколкото в художествения,
но пък имаше чудни работи за гледане. Марта се спря пред едно малко момче, пред което
вече стояха изработени различни животни от глина — слонче, кученце, зайче, мишле и др. Те
бяха в различни пози и изглеждаха като живи.
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— Гледай, Павел — обърна се тя към него — това дете не ти ли се струва, че прави
чудеса?
— Да — каза вместо Павел господинът, който ги бе поканил — това дете е едно от найдаровитите. Изпратено ни е от селския учител, който съвсем случайно е открил дарбите му. В
училището не бил силен ученик. Нямал баща и майка, той е коствал много сълзи и
неприятности дето не учел, а по цял ден се реел по реката и там си правел от кал разни
работи. Веднъж учителят му го заварил съвсем вдаден в изработката на една крава. Мислил да
му се скара, но като видял работата му, останал крайно изненадан и от тогава го взел под своя
закрила. После ни попита писмено дали може да го прати при нас. След две седмици той вече
работеше тук между младите школници. Вече трета година от как е при нас... Неговите
работи, направени от гипс, се намират по витрините на много магазини в столицата...
Занапред обещава да бъде добър работник...
— А ако бе останало там, на село, едва насила щяха да го заставят да завърши четвърто
отделение и дарбите му така и щяха да си заглъхнат — каза една от слушащите госпожици.
— Да, това е твърде вероятно... Но съдбата друго е мислила за него и не е оставила да
замре един добър талант.
Продължиха да вървят и разглеждат докато стигнаха до една работа без майстор.
Всички разбраха, че тя е на господина, който ги развеждаше. Беше вече завършена и Марта не
можа да не възкликне:
— Това е Учителят!
— Да — каза господинът — това е статуя на Учителя както говори на молитвения връх
на Рила. Тя не е още довършена, тук при нозете Му ще стоят учениците, които Го слушат.
Гостите разглеждаха доста дълго време работите на учениците и запитваха за найразлични неща ръководителя, който любезно им отговаряше. Когато излязоха най-после
отвън чуха същата сутрешна тръба, която им бе съобщила за закуската,.
— Време е за обяд — каза Величков.
— Нима? — попита изненадано Марта. — Колко незабелязано мина времето...
За обяд гостите бяха отведени обратно в подслонните домове, за да могат да се
нахранят и починат, като им се каза, че след обяд, към пет часа ще има концерт и които
желаят, могат да го посетят.
Павел потърси приятеля си Джек, но му казаха, че той останал при брат Светлов на
разговор и навярно ще остане през целия ден в училището.
Някои от чужденците се завърнаха в подслонните домове, разговаряйки с учениците от
училището.
— Тук изглежда мнозина знаят чужди езици — каза Павел на Ян.
— Не мнозина, а всички. Това е задача, дадена от Учителя и то не само за нас, а изобщо
за всички негови ученици. Всеки ученик трябва да научи поне един или два чужди езика.
— Това е много хубаво. Колко приятно бях изненадан на гарата, когато те чух да
говориш така добре английски.
Ян го погледна с очи, озарени от вътрешна светлина, и каза:
— Заради теб научих този език... Научил се бях, че си в Америка и си мислех, че все
може би един ден ще се завърнеш... Баба Круша ми бе разказвала много хубави работи за
тебе... само хубави...
— Така ли? Колко много се радвам. А коя е тази баба Круша?
— Любимката на Ян — отговори Марта вместо него. — Тя го обича като свой син и
казва, че няма да се остави да умре, докато не види пак нейния Янчо.
— Виж ти — промълви Павел — значи тя е казала една добра дума за мен.
— Не една, а много — каза Ян и го погледна с хубавия си светъл поглед.
Павел би го прегърнал в този момент, но той беше баща, а не майка, за която са
позволени подобни сантименталности и затова само го обгърна с поглед, изпълнен с обич.
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Душата му се радваше, че детето му е живяло с един добър образ, създаден от незнайната за
него баба Круша.
Когато след обеда Ян беше дошъл при Марта, тя му каза:
— Ян, искам да ти разкрия някои работи, които мисля, че е вече време да знаеш. И ще
направя това тук, още докато си в училището, за да имаш възможност да се посъветваш, ако
мислиш, че трябва, с твоите ръководители.
Ян я погледна с поглед, в който премина лека тревога.
— Не се безпокой — каза му тя — това, което ще ти кажа, може само да те зарадва. Ти
помниш ли своята баба по майка?
— Да, малко.
— Тя те е обичала много.
— Зная.
— И ти е оставила в наследство всичките си богатства, които е запазила след
постигналото ги нещастие. Има много скъпоценности, спестовна книжка, пари в някои
банки, дадени на твое име. Всичко това е предала старата ти майка на баба Круша, преди да
умре. А баба Круша го предаде на мен, когато беше болна, ако си спомняш преди седем
години, непосредствено преди твоето идване тук. Те са две куфарчета.
— А, сега разбирам... Помня леля колко често ми говореше за тези куфари. Казваше, че
с положителност знаела за съществуването им и после изчезнали, като че ли вдън земята
потънали. Колко ме е разпитвала не съм ли видял къде ги е турила баба ми, да не ги била
заровила в мазата или из двора... А аз нищо не знаех... Пък и от къде ще знам? А значи баба
Круша ги е спотайвала толкова години при себе си без да обади...
— Да. Тя за теб ги е пазила, тъй й било поръчано, за твоето учение, но тъй като не стана
до сега нужда от тях, то те си стоят тъй както си бяха и можеш вече да разполагаш с тях както
намериш за добре. Има доста златни и сребърни монети и различни други скъпоценности —
огърлици, пръстени, гривни, часовници. Когато се върнем, ще ти ги предам веднага. Ти си
вече достатъчно голям и можеш разумно да ги употребиш за каквото намериш за добре.
Ян стоеше замислен и слушаше. После лицето му изведнъж просия и каза:
— Колко навреме ми казваш всичко това... и колко много сте се грижили за мен... Ще
поговоря с брат Светлов за всичко това... и най-вече ние имахме един проект да образуваме
нови гнезда от опитни училища за малки деца до 12 години — за деца, които да ги посещават
без да напускат бащиния си дом. Това е една идея, за която много сме мислили напоследък с
брат Величков. Искахме нашата пробна — практична година да я употребим тъкмо за тази
работа. Само едно ни липсваше — средства. Брат Светлов не веднъж с усмивка ни казваше —
ако една идея е права, то средствата за нея ще дойдат. За този въпрос най-малко се безпокойте.
Достатъчно е вие да сте готови за работа! — И колко хубаво се нареди всичко това? Просто
като от невиделица — и Ян плясна с ръце от радост както някога, когато беше малко момче.
Марта го помилва по свежата буза, но той взе ръката й и я целуна:
— Колко много съм ти благодарен — каза той — и колко много ти дължа!
— Не казвай, Ян, думата дължа, защото тя звучи така чуждо...
— Добре — колко много се радвам за всичко, което ми каза!
— Така. А сега друго... Ти, малко момче, защо не доведе твоята приятелка при нас?...
Мислиш ли, че аз не бих се радвала? Колко мила беше като те изпращаше до автобуса...
Веднага я познах от снимките.
Като че ли някой изведнъж бе хвърлил шепа светлина в очите на Ян и те заблестяха с
особена златиста светлина.
— Мислиш ли, че не съм искал? Ти знаеш сама колко съм ти разказвал за нея... и така
съм мечтал да я видиш... но нали татко беше там?
— Милият! — погали го Марта по косите — а ако татко ти знае, то сърцето му би се
изпълнило с радост... Нима той не е бил млад? Нима не знае музиката на хубавата чиста обич,
която изпълва сърцето на всеки млад човек?...
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— Да, но... Но ето какво, днес на концерта ще свирим заедно и тогава ще я доведа при
вас... Знаеш ли, тя ми каза, че те обича, тъй както би обичала своята родна майка... Тя не
помни майка си и когато съм й разказвал за теб, тя ме е облажавала хиляди пъти за гдето съм
те срещнал в живота си... Тя ти е изработила някои работи и ме питаше дали би искала да ги
приемеш... но с такава радост и обич ги е работила..
— Разбира се, Ян... Бедното хубаво дете... Та тя наистина е още дете, Ян... Какви хубави
очи има!
— Наистина тя не е голяма, но много е преживяла преди да дойде тук и затова мисля,
че тя е доста мъдра за годините си.
— Това само може да ме радва, Ян.
— Отлична пианистка е. И друг път съм ти казвал, че много хубаво свири, но днес найпосле ще я чуеш...
— Знаеш ли, Ян, колко много се зарадвах, когато ви гледах двамата. Как хубаво те
погледна тя, когато си бе вдигнала ръката за довиждане при тръгването на автобуса.
Ян цял засия от радост, а Марта дълбоко въздъхна. Неволно тя бе си спомнила как
някога като ученичка се бе разделяла пред градината с Павел, за да отиде той в банката, а тя в
училището... И без да съзнава, тя започна да разказва на Ян за своята хубава обич към татко
му... Тя никога никому не бе говорила за това и чувстваше такава необходимост да разкаже
всичко на Ян, тъкмо на Ян, който сега обичаше с всичката чистота на своето младежко сърце...
и щеше да я разбере. Когато тя завърши, Ян хвана ръцете й и прошепна:
— Благодаря ти много за доверието, което имаш, като ми разказа всичко това...
Разбирам те напълно и ти ставаш сега за мене двойно по-скъпа, с всичката тази безгранична
обич към баща ми... и с ужасните страдания, които си изживяла от неговото отпътуване... за
които аз зная, макар че за тях не спомена...
— То е минало, Ян, нека не си тровим сърцата и душите с него... Но искам да ти кажа
едно, Ян, бъди внимателен към твоята малка приятелка и не се приближавай много, за да
останат в душата й само хубави, светли спомени за теб, а не и горчивини, ако се случи да се...
отдалечиш.
— Моят собствен живот ми е пример и урок, — каза Ян, но все пак благодаря ти за
нежната грижа, която имаш към нея. Ти знаеш колко много я обичам, пък и тя е готова на
всичко за мен... Това ми е казвала неведнъж.
— Зная, Ян, и разбирам ви... Зная, какво е да обичаш и да правиш всичко за него, за
този, когото обичаш...
— Да, за него, за този когото обичаш... за татко ми нали? — прошепна Ян, — сега
всичко, всичко разбирам...
В това време на вратата лекичко се почука. Беше Павел.
— Мислех, че си почиваш Марта, но случайно чух, че говориш с Ян и дойдох при вас.
Нали не ви преча?
— О, никак! — каза бързо Марта.
— Дойдох да поговорим малко за някои работи.
Марта и Ян го погледнаха въпросително.
— Вие знаете — започна той — че моят приятел утре сутринта си тръгва от тук.
Навярно ще престои няколко дни при Учителя и после ще се върне обратно в Америка... Аз
нямам нищо общо с неговата мисия тук. Ние сме приятели с него от години и идването му тук
бе за мен един добър и благоприятен случай да дойда и аз... Но сега от вас двамата зависи,
дали да остана или да се завърна пак там. Защото вече толкова години, как съм излязъл от
България... Изгубил съм всякаква връзка с хората от тук... А и нямам никакви други близки
освен вас.
Павел замълча, сне си очилата, избърса ги с кърпата си и след това заговори отново.
— Преди малко говорих с вашия приятел — брат, както се наричате тук — Величков.
Между другото, той ми откри идеята ви за образуването на нови гнезда — опитни училища за
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малки деца... ако мислите, че бих могъл да ви бъда с нещо полезен, то на драго сърце бих
работил с вас... Ще изтегля капиталите си от Америка и ще ви дам от тях за вашето дело, което
толкова много ми харесва. Пък ако мислите, че можете и без мене и че не бих могъл да ви бъда
полезен с нищо, то аз ще се върна пак в Америка, носейки в душата си вашите скъпи за мен
образи.
— Татко — обърна се за първи път Ян към него — твоето предложение да ни помогнеш,
може само да ни радва. Нам винаги са ни необходими хора, чийто опит и знания биха ни
били полезни, още повече, когато те ни се предлагат безкористно. Сега ние мислим да
започнем една нова работа и всяка помощ и всяко съдействие за нас е добре дошло и ние само
трябва да се радваме и благодарим. Затова приеми не нашето съгласие да останеш тук,
а нашата искрена благодарност за предлаганото от тебе съдействие и помощ.
— Твърде много съм ти благодарен, Ян, за това че желаеш да остана тук — каза Павел и
погледът му с тревожно очакване се спря върху Марта, която замислено гледаше към
прозореца. Като забеляза това, Ян подхвана енергично.
— Леля Марта досега винаги ни е била най-добрата помощница във всяко отношение,
вярвам, че такава ще си остане и за напред и никога не би имала нещо против, ако в нашата
група работници за Новото влезеш и ти.
— О, разбира се — обърна се енергично Марта — разбира се. Това ще бъде много
хубаво.
Тогава Павел хвана ръцете на Марта и Ян и като ги стисна в своите, пошепна:
— Ще остана тук.
Отидоха пешком до училището, защото времето беше хубаво и имаше достатъчно
време до започването на концерта. Много от гостите също вървяха пешком и се любуваха на
това, което ги заобикаляше. От двете страни на шосето, което съединяваше подслонните
домове с училището, имаше пак плодове. Тук-там имаше цели поляни с ягоди, на места малки
горички от овошки и всред зелени ливади протичаше бистър поток. На много места край
пътя се чуваше ромоленето на някой извор, а край него цъфтяха безброй цветя.
Когато стигнаха в градината пред училището, Ян остави Марта и Павел, за да отиде и
се приготви за концерта. По скамейките в градината бяха насядали много от гостите, които
разговаряха помежду си. Имаше повече от половин час до започването на концерта, затова
Марта и Павел, като че ли по някакво вътрешно споразумение тръгнаха по една посока в
градината, която завършваше с гора от борове и кипариси.
— Я гледай какъв хубав кът за почивка — каза Марта, като премина няколко
кипарисови дървета и се отзова навътре в горичката всред една поляна, в средата на която
бликаше хубав извор изпод голям бор. До бора имаше красиво изработена скамейка, а дъното
на извора бе постлано с чисти мраморни камъчета. Наоколо между тревата цъфтяха купчини
незабравки и разноцветни теменуги. Поляната беше кръгла и имаше на седем места
скамейки, имащи полукръгла форма. Над тях имаше малки заслони, обвити с разцъфнали
японски рози.
— Тук е като в някоя вълшебна приказка — каза Марта — и като пазеше да не настъпва
разцъфналите между тревата цветенца, стигна до извора. — Погледни, погледни каква
красота — посочи тя на Павел, гребвайки с шепи от бистрите води.
— Да, — промълви Павел — тези деца не са стояли тук без работа — и той също се
наведе и потопи ръцете си в кристалните струи.
— Какви ли неща ще открием по-нататък — каза Марта — тръгвайки отново между
боровете. Павел я следваше и душата му се радваше тихо, без да изказва гласно възхищението
и радостта си като нея. Животът го бе научил на много и много неща и той бе свикнал
мълчаливо да приема всичко. Те повървяха така малко, после неочаквано излязоха на една
алея и като я прекосиха, влязоха в нова горичка. Но не бяха изминали десетина крачки, когато
пред тях се откри друга поляна, имаща форма на елипса, по края на която, до сами боровете,
имаше скамейки, които се допираха една до друга и образуваха по този начин пак елипса.
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Вътре елипсата бе постлана със ситен пясък, а отвън, покрай самите скамейки, имаше посаден
здравец. Горичката нататък ставаше по-гъста, но под дърветата тревата беше зелена и чиста —
нямаше дори листа попаднали под дърветата.
— Павел, — обърна се Марта към него, — не ти ли прави впечатление тази чистота,
дори тук, в горичката? Погледни само! - И знаеш ли? — продължи Марта, — Ян ми е
разказвал, че Учителят много държал на чистотата. Човек трябвало да поддържа чистота във
физическото поле, в света на чувствата и на мислите. Да не си мисли за никого нищо лошо, да
не каже никому лоша дума и да не прави на никого зло. Ето, виждаш ли, ако тези принципи
легнат като основа в човека, ще създадат в него един отличен характер. Помисли, за никого
нищо лошо, нито дори да си помислиш!... Та това е прекрасно, нали? Да слушам Ян или
Величков да ми говорят, какво е казал Учителят, или пък аз да чета сама беседите Му и да се
старая да приложа, макар най-малкото от чутото или прочетеното в живота си, това е било
върховна мечта и радост от толкова години в живота ми!
— И може би това е, което е направило да запазиш чистотата си и възможността да се
радваш като дете, — каза й Павел, като я гледаше с тих, хубав поглед. — Ти наистина
изглежда, макар и не в тази сграда, си била една добра ученичка.
— О, бих се радвала, ако е така..
— Мисля, че е така, защото иначе надали бихме били тук заедно... Но все пак, Марта,
кажи ми никаква ли сянка няма в душата ти вече по отношение на мен заради миналото?
— Не, Павел, има години, много години вече, откакто аз мисля за теб без сенки... без
скръб... без болка... Аз живях само със спомените за красивото минало и доброто настояще... И
тогава разбрах какво значи да живееш без да мислиш за никого нищо отрицателно. О, то е
велика благодат и красива радост. То е като музика за душата. Трябва да призная, че това
дължа на Учителя и когато и да е аз ще отида да Му благодаря за всичко. Бих отишла и сега,
но има толкова чужденци, които бързат да го видят и поговорят. И знаеш ли, че днес, когато
Го видях и погледът ми срещна неговия благ поглед, се попитах как съм могла толкова
години вече да не отида при Него...
— Марта — каза Павел, като погледна часовника си — време е да се връщаме.
— Добре, да се върнем.
Вървейки из гората, Павел тихо заговори:
— Всичко още ми се струва като сън... И тъй се боя да не се събудя и се видя пак там...
далеч зад океана... Как да ти изкажа, Марта, цялата си благодарност?
— Няма за какво, Павел, ти не мисли за миналото. Радвай се на красотата, която ни
заобикаля.
— Бих искал тъй като тебе да се радвам, а не мога... Сякаш ти си тъй млада, както
когато те оставих... дори бих казал по-хубава и повече пълна с живот и с нещо много хубаво,
което преминава и в мене. А аз сякаш съм стар... много стар и изгубил способността да се
радвам...
— И аз бях някога така — промълви Марта — но от появяването на Ян в мен стана
особена промяна. Но откакто е той в това училище, аз живея и уча всичко, което той учи... и
забравих, че дните и годините минават... че аз вече съм на толкова години... Струва ми се, че
съм новородена, обновена.
— О, да бих могъл и аз така да се почувствам като теб... Днес за малко, когато очите на
Учителя ме погледнаха, като че ли снеха товара, който ми тегнеше на душата, но след време,
може би час или два, бремето отново легна на гърдите ми.
Марта го погледна съчувствено и й стана така мъчно за този човек, който изглежда бе
страдал много и без да съзнава хвана ръката му и стискайки я леко в своята, каза:
— Павел, тук ще заживееш нов живот... и всичко ще мине.
— Може би... Но толкова години вече как някаква мъка се е вгнездила в душата ми и
мимо волята ми ме трови. И знаеш ли, само мисълта за теб ме подкрепяше, когато бях там, зад
океана... Исках да те видя. И понякога това беше толкова силно, толкова неудържимо, че с
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мъка можех да си наложа да не тръгна с първия параход за насам. Често сам в стаята си, късно
през нощта съм си мислил — как ли ще те заваря, къде ли си ти? И не веднъж мисълта, че
някой друг върви успоредно с твоите стъпки в живота ме е тровела. Смешно нали? Но все пак
това бе истина... Бог знае защо се измъчвах толкова много... Но аз махвах на всичко с ръка и
желаех само едно — да те видя и получа твоята прошка. А ето сега, видях те и ти не само че не
ме укори за нищо от миналото, но дори ме прие тъй, като че ли аз никога не съм ти
причинявал такова ужасно страдание... И все пак, болката, която мислех с твоята прошка ще
изчезне стои и нещо страшно ми тегне... въпреки, че искам да се радвам... на теб, на Ян... на
всичко. И затова все ми се струва, че всичко е като на сън. Може би тамошния живот и въздух
са ме променили тъй много. Знаеш ли, тук макар и да няма тази висока култура както там, но
ми се струва, че всичко е изпълнено с изобилен живот, който прелива от всякъде. А там, като
че ли всичко има, а най-главното няма живот. Понякога ми се е струвало, че всеки иска да
вземе от другия повече, за да живее...
— Това е твърде възможно, Павел, и от други съм чувала да казват така. Но вярвам, че
родината ще ти възвърне възможността да живееш и се радваш.
— Марта, Марта — каза Павел, като се спря и я погледна в очите — ако можех отново
да бъда млад, ако да можеше отново да се върне изминалото време, то бих знаел как да живея
и как да постъпя...
— Защо все това минало, Павел? Ето, животът е сега пред нас. Защо да говорим за
миналото, когато настоящето е изпълнено със слънце, а бъдещето ни очаква да бъдем
работници на една нова и красива идея?
— Имаш право, Марта — каза Павел и тръгна отново.
Когато бяха дошли вече до градината пред училището видяха, че мнозина вървят все в
една и съща посока — навярно отиваха в салона за концерта — затова тръгнаха в същата
посока и те. Наистина, не след много се намериха в огромна зала, подобна на театрален салон.
Някои от столовете бяха заети, други се заемаха. Марта предложи на Павел да отидат напред,
за да може по-добре да гледа и слуша, както се изрази тя. На третия ред, близо до една от
стените имаше свободни места и те седнаха там.
Всички посетители гледаха голямата зала, широките прозорци, които пропускаха
изобилна светлина, великолепните картини, закачени по стените й, тежките завеси на
сцената, направени от синьо кадифе.
Постепенно салонът се бе напълнил и столовете заети. Всички очакваха вдигането на
завесите с нетърпение.
Марта също гореше от нетърпение, когато чу изведнъж всички столове да се
размърдват, настана за миг голям шум и после всичко утихна. На вратата се бе показал
Учителят, съпровождан от брат Светлов и други някои братя и сестри. Зад тях вървяха всички
чужденци. На дясната страна, първите три реда столове бяха празни - запазени за Учителя и
чужденците. Когато Учителят зае мястото си, всички гости отново седнаха на столовете си.
След няколко мига завесите бавно се вдигнаха и на голямата сцена се показа многоброен
струнен оркестър. Всички облечени в бели дрехи, държейки инструментите си в ръце, леко се
поклониха на Учителя и после на всички гости. След това седнаха на определените си
столове. Всички гости бяха вперили поглед към сцената. Марта и Павел също. Всеки искаше
да види и познае своите близки или познати. Марта леко си отдъхна, когато видя Ян, седнал в
една от първите редици на цигуларите. Величков бе най-близко до диригента, възрастен
белокос човек.
Настана тишина. Един млад момък с блестящи очи и пребледнели бузи каза: „Химна
на Учителя".
Диригентът бързо се поклони пак на Учителя и като се обърна, неговата магическа
пръчица извика от света на музиката най-нежните и хубави звуци, които Марта бе чувала. Тя
слушаше и бе забравила, че се намира в салона, че до нея е Павел, когото е чакала толкова
години. Пред нейния взор сякаш се откриваше пътека от светлина, която водеше към нещо
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велико, безкрайно хубаво — извор на красота и хармония. И знаеше Марта — тази пътека
водеше към Бога...
Когато мелодията притихна, Марта отвори очи и сякаш полекичка слезе на земята.
След химна следваха други музикални номера, изпълнявани с голяма вещина и майсторство,
някои от които бяха от Учителя. След това завесата се спусна и никой не се сети да
ръкопляска или пък не смееше, защото ясно чувстваше, че след такава възвишена музика
ръкопляскането би прозвучало светотатствено.
В душите на всички още отекваха последните струи от мелодията, когато завесата
отново се вдигна. На сцената имаше само едно пиано. След няколко минути излезе Величков,
малко блед и тревожен, придружен от младо момиче, може би 22-23 годишно. Момичето
имаше меки кестеняви очи, коси също кестеняви, които причесани гладко назад й му
придаваха особена красота и благородство.
И двамата се поклониха ниско на Учителя, след това на публиката. Очите на Величков
като че ли търсеха из множеството очите на някого. След миг те се спряха върху Марта, после
върху Павел. След това той наклони главата си върху цигулката.
— Какво ще свирят, не разбрах — пошепна Павел на Марта.
— „Рапсодията" от Учителя.
Павел поблагодари и се заслуша. В залата имаше такава тишина, сякаш беше празна и
само бяха там на сцената цигуларят, който свиреше и пианистката, която му акомпанираше.
Когато завърши Величков, настана абсолютна тишина, а в следния миг се отрони една
всеобща въздишка от гърдите на всички — сякаш отново се връщаха в този физически свят,
след като са били в някакви възвишени светове.
След Величков свириха квартет — две момичета и две момчета. После едно младо
момиче, с очи сияйни като звезди, изпя „А бре, сине" от Учителя. След това следваха
стихотворения, декламирани от авторите им.
Павел и Марта трепнаха, когато на сцената излезе Ян, придружен от малкото момиче, с
което Марта знаеше, че се обичат. Те стояха двамата тъй млади, тъй хубави, с очи изпълнени с
блясък и страни, поруменели от вълнение, че очите на Марта не можеха да им се нарадват. Тя
видя как двете млади глави се наклониха да поздравят Учителя, как леко кимнаха на всички
гости и как после очите им проблеснаха по-силно, когато видяха нея и Павел и как леката
усмивка направи руменината да цъфне по-ярко на бузите им.
— „Идилията" от Учителя — повтаряха някои около Марта и тя разбра, че това е, което
ще свирят Ян и приятелката му.
Когато засвириха, сърцето на Марта преливаше от радост и ги гледаше с очите си, с
душата си, със сърцето си. Стори й се, че това е най-хубавия миг от живота й — сбъдната
мечта от толкова години — да види Ян израснал.
— Скъпия Ян — пошепна си полугласно тя — скъпите деца!...
— Каза ли нещо? — попита я тихо Павел.
— Ах, Павел, нали и двамата са толкова мили? Те се обичат... .
— Така ли? — трепна леко Павел, ах, Боже мой, но те са толкова млади!
— И затова може би обичта грее в тях като слънце и се излива през очите им.
Когато спряха да свирят, на Марта й се видя толкова малко... би искала да ги слуша
още, още... Следваха други номера: разказ от едно момиче, в който се разказваше за една
случка през опитните ваканции. После имаше малка хумористична сценка, която
представляваше пияница, който е решил да се откаже от виното. На масата пред него има две
чаши: едната с вино, другата с вода. Той вдига чашата с виното и сам си говори: Цели двадесет
години слугувах на тази чаша — виното, сега то ще ми слугува, а аз ще стана господар —
оставя чашата и вдига чашата с вода и пие от нея. Това се повтаря няколко пъти, после става,
заплаща на кръчмаря за виното, който го гледа като гръмнат — никога не очакващ подобно
нещо. След това се усмихва към публиката, сваля си шапката за поздрав и си излиза.
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Цялата зала се раздвижи развеселена. Тази лека хумористична сценка, изпълнена с
невероятна естественост и простота като че ли внесе в сърцата и душите на всички някаква
лека свежа струя и весело разговаряха.
След още няколко кратки номера оркестърът пак засвири и забавата свърши.
Всички си тръгнаха пешком за към подслонните домове, тъй като беше още рано и
времето беше много приятно.
Марта и Павел очакваха Ян и Величков пред входа на залата, за да си отидат заедно.
Когато бяха изгубили вече надежда, че ще дойдат, тъй като не бяха се предварително
споразумели, изведнъж пред Марта застанаха четирима млади хора — Ян, Величков и техните
приятелки. Те бяха весели и усмивка цъфтеше на устните им.
— Тъкмо си мислехме, че нещо сте заети и няма да дойдете — каза Марта, обръщайки
се към Ян и Величков.
— О, може ли? — каза Величков. — Аз настоявах да побързаме, защото чувствах, че
губите търпение. А наистина имахме малко работа. Но да ви представя нашите малки сестри.
— Много се радвам — каза Марта — стискайки сърдечно по ред ръцете на двете
момичета.
— И ние също — усмихнаха се приветливо младите момичета и страните им леко
поруменяха.
— Знаете ли, сестра Марта — подхвана Величков — толкова време как мечтаят да те
видят и се запознаят с теб. Най-после мечтата им се реализира.
— Дано да им се реализират така всички мечти — отвърна Марта, гледайки с нежност
Лозина и Юлия. Тя знаеше, че сърцата им сега трептят като малки плахи птичета, затова
изведнъж, като ги хвана и двете под ръка, каза:
— Хайде да вървим, какво сме се спрели и стоим още тук до вратата?
— Наистина — каза Ян и тръгна след тях с Величков и татко си, а сърцето му радостно
трепкаше, като виждаше тъй реализиран неговия блян — да види Марта и Лозина заедно...
На другия ден Марта пак присъства на гимнастическите упражнения, а след това
започнаха да разглеждат училището. Отидоха в тъкачното отделение, където момичетата
тъчаха хубави тънки платна. После влязоха в ателието за шиене. Беше голяма зала, където
множество млади момичета в бели престилки шиеха на машини или на ръка. Бе много
красива и приятна гледка, защото момичетата работеха най-различни неща и всички бяха
весели и усмихнати. Марта разглеждаше една хубава възглавница с българска бродерия,
когато почувства, че нечии очи я гледат. Обръщайки се към един от ъглите на стаята, тя видя
Лозина да я гледа със светещ поглед. Марта бързо остави възглавницата и се запъти към нея.
Когато я беше приближила вече на няколко крачки, Лозина стана и се поклони. Марта я
прегърна и леко помилва по страните, които при всяко вълнение порозовяваха.
- Колко се радвам, че ви видях — промълви малкото момиче, а очите му блестяха с
чудна светлина.
— И аз, мила моя. А мога ли да видя какво работиш?
— О, да, само че много съжалявам, не можах да я довърша навреме... и тя показа чудно
хубаво изработена копринена нощница.
— Великолепна работа — възхити се Марта — прекрасна!
— Харесва ли ви? — запита бързо момичето.
— Да, много. Такава деликатна работа... и толкова много труд при това за нощница...
Но е повече от хубава.
— Радвам се, че ви харесва... тя е за вас... Днес я завършвам...
— Ах, Боже мой, но защо? Съвсем не трябва. Такова скъпо нещо... Уверявам те, Лозина,
че тя е много хубава, за да бъде за мен. Много повече бих се зарадвала, ако я запазиш за себе
си. Ти по би имала нужда от такава деликатна дреха отколкото аз.
Сянка премина по лицето на Лозина и тя прошепна:
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— Знаете, аз толкова съм се радвала, докато съм работила и все съм мислила за вас... Ян
също,... двамата сме се радвали и мислили, че и вас ще зарадвам. Моля, не ми отказвайте...
Марта изведнъж почувства със сърцето си всичко, преживяно от това малко момиче,
което само сираче, Бог знае откъде бе намерило пари да изработи такова скъпо и деликатно
нещо — затова, като я помилва, каза: — Боже мой, та аз не заслужавам такава голяма радост,
но щом това ще ви зарадва, разбира се... много ще съм благодарна.
Лозина просия и стисна леко ръката на Марта, но после, види се, се засрами от
постъпката си и се отдръпна. Но Марта я погледна с такава нежна обич, че Лозина пошепна:
Колко съм ви благодарна!
В това време дойде Павел и също се възхити от работата на малкото момиче. Когато
узна, че е за Марта, каза, че е много мило от страна на Лозина.
— Аз не знаех, че и вие ще дойдете, — каза някак виновно малкото момиче.
— Но защо? — учуди се Павел.
— Бих направила и за вас нещо... но съвсем не знаехме... И Ян не знаеше, — наивно се
оправдаваше тя.
— Ех, дете, за мен е достатъчно, че видях Ян и вас...
Тъкмо Лозина щеше да каже нещо, когато Юлия дойде с една възрастна дама.
— Ах, Юлия, ти ме изпревари — се изтръгна неволно от устата на Лозина — така си и
знаех.
Юлия само се усмихна и като пристъпи към Марта, каза:
— Позволете да ви представя сестра Мария — нашата главна ръководителка. Тя е
близка с Величков... и пожела да се запознае с вас. Знае всичко за работата ви в малкия град.
— Ах, този Величков — каза Марта и усмихнато си подаде ръката на възрастната
сестра, която като се ръкува енергично, заговори с много приятен глас:
— Радвам се, че можах да ви видя и се запозная с вас, защото нашата работа едва сега
започва и надявам се, че ще можем да разчитаме на вашето съдействие занапред.
— О, разбира се — възкликна Марта — с най-голямо удоволствие ще направя всичко,
което е по силите и възможностите ми.
— Така и очаквах. Тези две млади сестрички са едни от най-добрите работнички.
Вероятно ще ги изпратим при вас при откриването на опитно огнище във вашия град.
— Много ще се радвам — усмихна се Марта — вратата на моето сърце е отворена вече
за тях, а вярвам, че и на града ни също...
— Не се съмнявам в това, след като ви видях. А сега съм помолена от Юлия да
ходатайствам да приемете нейния малък дар, който работи тя с голяма радост за вас.
— Ах, Боже мой, днес ще ме отрупат с подаръци. Разбира се, че ще го приема, щом това
ще я зарадва.
— О, много, много — каза Юлия и поднесе, цяла поруменяла, нещо, обвито в розови
тънки листове.
— Сега трябва да ви оставя — каза възрастната сестра — но може би скоро ще посетим
вашия град и тогава ще имаме случай да се видим и говорим повече.
— Да, ще ми бъде особено драго, ако дойдете и искрено ще се радвам, ако с нещо ви
бъда полезна.
— И сигурно ще бъдете — каза сестрата, вдигайки ръката си за поздрав.
— А вие, мили момичета, как приятно ме изненадахте с вашите подаръци — каза им
Марта, гледайки ги с обич. — Павел, — обърна се тя към него, който след като го бяха
представили на сестрата, се бе леко отдалечил, за да не присъства на разговора им — виж,
какво правят тези момичета — и тя му показа пакета от розови книги. Той се приближи бързо
и я поздрави с новия подарък.
В това време групата от гости тръгна към вратите да излизат.
— Ах! — каза Марта, — ами аз как ще вървя така — посочи тя пакета — не е ли добре,
Лозина, да го оставя при теб и ти после да ми го дадеш?
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— О, да разбира се... много се радвам... тъкмо заедно... и тази работа ще бъде готова...
— Добре, добре — усмихна се Марта и като стисна ръцете на момичетата, тръгна с
Павел към вратите.
След като минаха през един широк коридор, излязоха на двора и като възвиха на дясно
влязоха в залата на резбарите. Тук Марта потърси и видя Динко. Той беше най-близко до
професора, което показваше, че е един от добрите резбари. Тя стоя един миг така да го гледа
— колко хубав, строен и сериозен момък бе станал онзи малкият, присвитичък, жълтав
Динко? Тя се приближи до него и тихо го назова по име. Той се обърна изведнъж и лицето му
просия, като я видя. Тя го бе видяла и по-рано, но все набързо и затова той се радваше, че я
вижда от близко.
Професорът, като забеляза, че Марта и Динко говорят, намери сгоден случай да каже,
че Динко обещава да бъде един от най-добрите майстори-резбари в страната. Това много
зарадва Марта, а Динко само се усмихна... „Колко скромен по природа си остана" —. помисли
си Марта, като забеляза, че не се поласка от похвалата.
От резбарския отдел те минаха в дърводелския и за своя изненада Марта и Павел
видяха някои от учениците, които бяха изпълнявали предишния ден музикални номера, да
рендосват, чукат, сглобяват. Това наистина им се виждаше някак особено и все пак ги радваха
зачервените от работа бодри и весели лица.
Когато свиреше многозвучната тръба и съобщаваше времето за обедната почивка, Ян
причака Марта и татко си при автобусите и съобщи, че брат Светлов ще приеме Марта след
обед в три часа. След това набързо се сбогува, тъй като бил дежурен в техния стол.
Павел беше отишъл да изпрати приятеля си Джек до станцията „Светло бъдеще" и
щеше да се завърне след обед. Затова Марта отиде самичка до училището. Вървейки из алеята,
която свързваше подслонните домове с училището, тя гледаше красивата околност, която я
заобикаляше и си мислеше за предстоящата среща с брат Светлов. Толкова години как бе
жадувала и мечтала да се срещне с този човек, чиито очи бяха отворени не само за този свят,
но и за светове, чието съществувание тя усещаше, но не познаваше.
Времето беше много хубаво и Марта вървеше бавно, но все пак, като стигна до
училището видя, че е още доста рано и седна на една от скамейките в градината. До нея една
леха от теменуги галеше приятно очите й и изпълваше с аромат въздуха. Неволно, гледайки
ги, тя се замисли отначало за Ян и другарите му, които ги бяха садили, гледали, поливали,
после полека, полека мисълта й взема друга насока и искаше да си даде отчет за всичко, което
бе станало през тези последни няколко дни. В това време се чуха тихи стъпки близо до нея и
когато повдигна глава, видя Ян да се приближава до нея.
— Часът е три без пет минути — каза той — време е да отидеш пред стъкления
павилион, за да почакаш своя ред за приема.
— Да — отвърна Марта и като стана, тръгна заедно с Ян.
Часът беше точно три, когато една от стъклените врати на павилиона се отвори и брат
Светлов се показа на прага. Ян поздрави почтително и когато Светлов кимна с глава,
поканвайки Марта, Ян бързо се отдалечи по една странична алея.
Марта се изкачи по седемте широки стъпала и чувстваше как сърцето й трепти в
гърдите, ръцете й станаха влажни. Светлов още стоеше на прага и когато тя беше вече на
горната площадка, той приветливо я покани в голяма стая със сводест таван. В средата на
стаята имаше маса с много книги. До една от стените, която не бе от стъкло, имаше шкафове,
пълни с книги. На северната стена имаше голям портрет на Учителя.
Марта седна на посочения от Светлов стол и й се стори, че очите на Учителя от
портрета я гледат с особена благост. Това внесе някакъв тих мир в нея и тя заговори:
— Извинете, г-н Светлов, ако ви обезпокоих с идването си, но Ян ми е говорил толкова
много за вас... и аз от години вече исках да ви видя... и поговоря... Защото душата ми е
жадувала винаги за нещо светло, красиво... но в живота си често съм се лутала, незнаеща как е
най-добре да постъпя в даден момент. Мнозина са се допитвали до мен, но аз сама съм
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чувствала винаги нужда от съвет и приятелска подкрепа. Понякога на човек се случват
непредвидени неща и той не знае, как да постъпи и какво да направи.
— Да — поклати глава Светлов, като я гледаше с проникващ неподвижен поглед.
Марта имаше странното чувство, че той я гледа не като човек и че, може би, в този момент
вижда нейната душа. Тя замълча, после се сети за писмото, което й бе дал докторът и отново
заговори, подавайки му го.
— Ето, това писмо е от един човек, който идва преди известно време при вас. С него
работим от доста години и сме се мъчили да приложим поне отчасти и доколкото ни е
възможно това, което сте му казали, когато е идвал при Вас относно малките деца и майките...
Той искаше много да дойде и сега, но жена му и детенцето му са неразположени и затова
остави това за по-благоприятно време.
Светлов взе писмото от Марта, погледна го и каза:
— Да, спомням си господина. Той може да работи много добре. Тогава той не беше
женен още, нали?
— Да — промълви Марта и сведе виновен поглед.
— Няма нищо — каза Светлов, аз му казах, че вие не сте определена за него. Можеше да
се свържете... но че един ден ще се завърне този, с когото имате връзка и тогава щеше да дойде
нещастието.
— Той се завърна — каза Марта — като повдигна главата си, а страните й бяха облени с
руменина.
— Зная, видях го. Но е много обеднял... осиромашал...
Марта го погледна, не можеше да го разбере.
— Не ме разбирайте в буквален смисъл. Казвам: осиромашал вътрешно.
Да, наистина. Това и той сам ми каза.
— Но няма нищо. Вие сте доста богати и ще му давате, докато и той отново забогатее.
Има хора, които винаги трябва да дават, защото това е тяхната същност. Вие някога сте му
давали и сега пак ще му давате... живот и сила... Имало е неща, които е могло да се избегнат,
но щом като те са станали вече, пак са станали за добро.
— Да — прошепна Марта и дълбоко въздъхна.
— Вие сте платили твърде скъпо... с много страдания, но тези страдания са ви и много
помогнали. Те са разорали дълбоко душата ви и са я подготвили да възприеме Новото и
трябва да им благодарите за това.
— Сега за всичко благодаря — прошепна Марта — но имаше време...
— Да, имаше време — продължи вместо нея Светлов — когато вие бяхте ледена
планина. Когато всичко във вас е било сковано от лед. То е било за това, защото вие бяхте
изгонили любовта от вашето сърце. А там гдето любовта я няма, там е мраз, там е студ, там е
смъртта.
— Да, — прошепна Марта, като гледаше Светлов с широко отворени очи.
— Но доброто беше там, — продължи Светлов, че вие гонехте любовта от ума си, от
сърцето си... но в душата ви се беше запазила като малка искрица. И тази малка искрица
никой не можа да изгаси. Един ден тази искрица пропламна и се разгоря отново. Оттогава
ледената планина почна да се топи. Защото там гдето е любовта, там е животът, изобилието,
красотата...
Светлов замлъкна. Погледна Марта с проникващ поглед и каза:
— Вие сега искате да ме питате да гоните ли пак любовта от сърцето си. Нали? На
вратите на вашето сърце сега хлопна един сиромах и вие искате да ме питате да го върнете ли,
да го изгоните ли... А вие забравяте, че толкова години живеехте с малката искрица в душата
си... и тази искрица беше любовта ви към него, която после пропламна и се разгоря, когато
видяхте неговото дете. Съдбата ви даде неговото дете, неговото богатство, за да възвърне
живота ви. А нима вие забравяте, че толкова години живеехте с мисълта, че ще се завърне?
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Нима не го очаквахте ден и нощ, там дълбоко в душата си, въпреки целия бунт на ума и
сърцето ви?...
— Но какво трябва да направя? — попита Марта.
— Да оставите любовта свободна във вашето сърце. Тя ще ви научи какво трябва да
направите. Той е много измъчен.
— Да.
— А Илиян е бил ваш син в минал живот. Имало е шанс и сега да бъде такъв, но се е
намесила една друга воля... но това не изменя същността на нещата, той и сега е ваш син...
— Тъй съм го и чувствала... особено напоследък...
— Да и вие можете да им бъдете и на двамата много полезна.
— Сега Ян и Величков искат да образуват ново гнездо...
— Зная, те ми говориха вече за това. Ще бъде много добре.
— Ние ще ви пратим братя и сестри, които да ви бъдат в помощ. А вие с доктора,
Величков, Ян и баща му сте една хармонична група и ще можете да работите.
— Да, мен работата винаги ме е изпълвала с особена радост и е осмисляла живота ми.
— Вие сте натура, която с присъствието си внасяте хармония... А освен това доста
деятелна сте. Имате творческо въображение. Но хубаво би било да вземете някои беседи от
Учителя и да ги прочетете. Те ще ви бъдат като светило в пътя на живота. Аз ще ви дам тук
някои, а мога да кажа и на някоя сестра да ви изпраща редовно новоизлезлите.
— О, много ще ви съм благодарна... А сега бих искала да ви призная нещо: Във вашата
стая има нещо много хубаво... Откакто влязох, то започна да изпълва сърцето ми с някаква
слънчева радост. Защото през тези няколко дни наистина, радвах се на всичко и весело ми бе,
но тук някъде вътре — посочи Марта към сърцето си, — все имаше, като че ли едно малко
оловно топче, което страшно ми тежеше...
— То е парченцето лед, което се беше образувало от желанието да изгоните пак обичта
от сърцето си...
Марта го погледна въпросително.
— Да, — повтори той, — вие, като видяхте този, когото очаквахте толкова години, го
приехте отвън, а отвътре се затворихте.
— Но аз нямам никаква сянка в душата си по отношение на миналото и нито се сърдя,
нито скърбя.
— Това е право. Вие сте ликвидирали добре с миналото и сте като един човек, който е
платил дълга си и казва — чисто ми е, нямам никому да дължа и тупа пълната си с пари кесия,
но не иска да я отвори, за да даде поне една стотинка на сиромаха, който хлопа на вратата...
— Разбрах — промълви Марта — разбрах. Сега вече ми е ясно.
— Радвам се — каза Светлов усмихнат. — Не гонете обичта от сърцето си, за да се не
вледените пак... И тогава ще знаете, че няма да бъдете по-радостна.
— О, да, зная. Много съм ви благодарна. Ето защо имах нужда да се срещна с вас. Вие
така добре ме разбирате и главно напътихте, какво да правя.. Защото, наистина, чувствах се на
кръстопът и не знаех кой е верният път, който трябва да взема.
— Пътя на обичта. Обичта дава живот на всичко, което я заобикаля.
— Много съм ви благодарна — каза Марта и стана. — Бих стояла повече, защото е така
приятно при вас, но може би отвън чакат и други като мен, които имат нужда от вашия съвет
и подкрепа. Още веднъж ви благодаря и моля да ме извините за отнетото време.
— Няма нищо — каза Светлов, като също стана — Аз може би ще дойда скоро към
вашия край за организиране на новото гнездо и тогава ще имаме време да поговорим повече.
— О, ще се чувствам много радостна, ако мога да ви видя. Ние ще направим всичко,
което е по силите ни и ще гледаме да подготвим почвата за вашето идване. А сега бих ви
молила да ми кажете, къде и кога бих могла да се срещна с Учителя. През тези дни съм се
питала не веднъж как съм могла да се суетя толкова години и не съм отишла при Него. И
толкова силно желание имам сега...
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— Да, добре би било за вас да се срещнете с Учителя. Струва ми се, сега би било
удобно, като минавате през столицата да се отбиете там за няколко дни. Наистина сега Той е
много зает, тъй като много чужденци са дошли от различни страни да се запознаят с Него и
Учението Му, но те навярно ще си отидат тези дни.
— Сега нали Той говори беседи, достъпни за широката публика?
— Да, разбира се.
— Тогава и да нямам физическа възможност да се срещна и лично поговоря с него, то
ще имам щастието да чета това, което говори.
— Да, това ще бъде хубаво за вас.
— Много съм ви благодарна за всичко, чувствам се така радостна...
— Не на мен трябва да благодарите, а на Бога. Той е изворът на всичко хубаво и добро.
А от нас се иска да го приемем и да не гоним любовта.
— О, няма, няма, това разбрах — каза Марта усмихната, като му подаде ръка за сбогом.
— А вие ще бъдете на поста си и ще работите. По видими и невидими пътища ще ви се
помага. Желая ви всичко хубаво.
— Благодаря много — кимна с глава Марта и заслиза по стълбите сякаш на крила. Беше
й леко, радостно, приятно.
Долу в градината я очакваха Ян, Лозина, Величков и приятелката му Юлия. Всички
бяха весели и като я видяха, втурнаха се да я посрещнат. Марта обгърна с ръцете си двете
млади момичета и като погледна със светъл поглед Ян и Величков — каза:
— Днес имах един хубав ден, приличен на слънчев празник.
— Ние знаем това и ти се радваме — каза Величков — Един час при брат Светлов е
капитал, с който би могъл да работиш дълго време.
— Да това е много вярно — допълни Ян — А сега, тъй като сме свободни, можем да се
поразходим из градината, докато стане време за концерта.
Всички одобриха предложението и тръгнаха по широката алея, която водеше към
боровата горичка.
Големият салон беше препълнен. Всички гледаха и слушаха това, което изнасяха тези
млади хора, трудили се съзнателно през дългите седем години и оставаха във възторг. Марта
гледаше и сърцето й преливаше от радост. Величков свири със своя младежки оркестър, в
който влизаха Ян и много други младежи — момичета и момчета. След него излезе Ян със
своя оркестър от деца и юноши и красивата гледка, която представляваше този оркестър,
накара на мнозина сърцата да потръпват в умиление.
Марта слушаше, но заедно с радостта, която изпитваше, като гледаше Ян толкова млад
още диригент на оркестър, в сърцето й се промъкваше тръпка на безпокойство — Павел все
още го нямаше. Тя предполагаше, че след изпращането на приятеля той ще дойде в
училището поне за концерта, а ето времето минаваше и той не идваше... Когато Ян в един
антракт дойде при нея, тя изказа гласно безпокойството си и той веднага отиде да провери по
телефона в почивните домове, дали се е завърнал там. След няколко минути той й обади, че
баща му бил в стаята си в почивните домове.
— Може би е бил уморен — добави Ян, като видя безпокойството в очите на Марта.
— Може — съгласи се Марта, но настроението й бе помръкнало, а тя слушаше, но не
чуваше това, което свиреха на сцената, гледаше и като през було виждаше това, което ставаше
там. Искаше й се по-скоро да свърши всичко, за да отиде и види Павел.
Когато най-после всички станаха, за да се разотидат, Ян предложи на Марта да се качи
в първия автобус, защото те били дежурни по почистването на салона и нямало да им бъде
възможно да я съпроводят.
Марта се качи в автобуса и помаха весело с ръка на своите четирима мили изпращачи,
но сърцето й тръпнеше в тревога. Те, цели засмени, вдигнаха ръце за поздрав и автобусът
потегли. Като пристигна в подслонните домове, тя отиде направо към стаята на Павел и
лекичко почука на вратата му. Никой не отговори. Марта с обезпокоено сърце почука по-

129

силно и с притаен дъх очакваше да се обади Павел... „Може би го няма в стаята" — си мислеше
тя.
След няколко мига се чуха стъпки в стаята и после вратата се отвори. На прага застана
Павел и учудено я погледна.
— Ти ли си, Марта?... Ела, влез.
— А защо не дойде на концерта, толкова те очаквах и се безпокоях...
— Ти?! — попита Павел, като се спря всред стаята и я погледна учуден.
— Да, разбира се. Защо?
— А аз се чувствах тъй излишен... тъй чужд... и се питах, защо останах тук... Значи ти си
ме чакала?!!
— Да... и като видях, че не идваш, бих дошла много по-рано, ако... ако да имах
възможност да сторя това.
— Марта, ти си толкова особена тази вечер. И вчера беше добра и внимателна... дори
любезна бих казал, но сега си друга. Аз ясно чувствам това, като че ли преградата, която
чувствах през тези дни между мен и теб, се е стопила... изчезнала...
— Не зная, Павел, дали съм се променила... но мен се струва, че днес съм същата като...
— Да, както някога... Очите ти ме гледат тъй хубаво... както някога!...
Марта стоеше изправена, излъчваща светлина и обич, протегнала към него двете си
ръце. Те като че ли бяха жив, прехвърлен мост между минало и настоящето, между него и нея.
— Марта — прошепна Павел, хващайки ръцете й — твоята любов някога ме спаси от
смъртта, сега отново тя ме връща към живота, защото макар и да съм жив... бях мъртъв...
— Не аз, Павел, а Бог...
— Но колко хубаво е, че това прави чрез теб!
На другата сутрин Марта и Павел бързаха пешком, за да заварят сутрешните
упражнения. Бяха весели, бодри и говореха за работата, която им предстоеше занапред.
Когато стигнаха, упражненията не бяха започнали още. Ян и Величков този ден не свиреха в
оркестъра и ги поканиха да влязат в кръга на възрастните.
— Но ние не ги знаем още — каза Марта.
— Нищо, — отвърна Величков, — вие гледайте другите и играйте като тях.
— Много съм ви благодарна за поканата... тъй в душата си исках и аз да играя... а все
ми беше неудобно — усмихна се Марта.
— Няма защо да ви е неудобно, вече ще бъдете ученици, — каза Величков и ги
настани в третия външен кръг.
През всичкото време докато траеха упражненията, сърцето на Марта тръпнеше от
радост и от страх да не ги сбърка. Музиката много помагаше, като караше ръцете от само себе
си да се движат хармонично и в такт.
— Браво! — поздрави я след свършването на упражненията Величков — сестра Марта
ги играе тъй добре, като че ли не за първи път ги играе.
— И татко ги игра добре — намеси се Ян.
— О, да, хвалите ни сега — каза Марта усмихната и радостна.
— Не ви хвалим, но казваме една истина. Ние с Ян сега трябва да бързаме, защото сме
дежурни за закуската, — каза Величков, — а вие може да се поразходите, където искате —
обстановката ви е вече позната.
— Но какви са тези кръгове и елипси, които има из поляните и горичките тука?
— Символи и наука. Когато се приберем дома, ще имаме време да говорим и за тях —
каза Ян и забързаха с Величков към трапезарията.
След закуската Павел и Марта, заедно с една група от гости, посетиха училищната
печатница. Там работеха между многото момчета Величков и Ян. Така мило бе за Марта да ги
гледа изправени при машините, сериозно съсредоточени в работата си. Когато я видяха, лека
усмивка се плъзна по лицата им, но после пак усърдно продължиха работата си.
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Пред преградките с буквите бяха навели глави Борис и Венелин и нареждаха букви, а
не далеч от тях Динко отпечатваше коректури. Имаше и други млади момчета, които Марта
бе забелязала на сцената с цигулки в ръце, да работят усърдно и съсредоточено пред буквите
или машините. Когато Марта се наведе и попита Динко какво се отпечатва сега, той вдигна
само за миг глава от работата си и каза, че отпечатват творението на един от младите братя —
писател.
А самият млад писател, който им беше посочен от ръководителя на печатницата, на
една отделна маса коригираше шпалтите. В съседната стая Лозина, Юлия и още много млади
момичета сгъваха отпечатаните листове, други нареждаха по коли, трети слагаха кориците и
т.н.
— Това е великолепно — казваха всички посетители. Вчера с цигулките, днес над
машините и книгите... това е отлично!
В това време брат Светлов влезе, усмихнато пожела успешна работа на всички и
премина в салона при машините. Марта, която бе близко до вратата, между двете стаи, видя,
как той бързо облече работната си престилка и застана пред една от машините, отменяйки
този, който е бил до тогава...
Групата гости мина в книговезницата. Голям, светъл слънчев салон, каквито впрочем
бяха всички други работни салони. Марта обясни на Павел, че Ян по-рано е бил в това
отделение и като е усвоил подвързването на книгите много добре, пожелал да мине в
печатницата. През една от ваканциите си за опитно приложение на знанията, той е усвоил да
работи в книговезницата на малкото им градче и после майсторът разправял из целия град за
похватността и умението му да подвързва необикновено бързо книгите.
В салона на книговезницата имаше много момичета и момчета. Между момичетата,
които шиеха книгите, Марта позна много от художествения салон. И тя се спря пред онова
младо момиче — художничка, с хубави сини очи, чиято рисунка така много й бе харесала.
Недалеч от нея, тя забеляза ваятеля на слончетата да работи над една книга, лепейки
кориците й... След това посетиха залите на астрономите и астролозите. Марта дълго стоя
всред големия салон на астрономите и без да знае защо й се струваше, че се намира в някакъв
храм... Тя си спомни своята някогашна ученическа мечта да следва астрономия. Това бе още
преди да срещне Павел и все й се струваше, че това е единствената наука, която би запълнила
копнежа й към нещо възвишено и безкрайно красиво... Колко пъти тя бе гледала звездната
нощ и си бе мислила за тайните, които крият в себе си хилядите звезди...
Показаха им огромните телескопи, донесени от чужбина. Марта гледаше всичко и по
нея преминаваше особена тръпка, когато един от ръководителите им обясняваше нещо из
астрономията и нощните наблюдения. Младежи, сравнително малко на брой, работеха над
някакви чертежи върху специални масички.
В залата на астролозите, макар и по-малка, но за Марта бе още по-любопитна, тъй като бе
свързана с нещо тайнствено и непознато за широката маса.
Някои от гостите пожелаха да им се направи хороскоп. Младите братя и сестри —
ученици записваха имената, датите на раждането, часа, деня и обещаваха да им изпратят след
време исканите от тях хороскопи. На Марта много й се искаше да направят и за нея хороскоп,
но за съжаление тя не знаеше нито деня на раждането си — в смисъл какъв ден от седмицата
беше, нито пък часа — дали през деня или през нощта беше родена.
На една маса имаше сложени книги върху астрологията и Марта пожела да си купи.
— О, всяка наука ме така много интересува — каза искрено Марта, като вземаше
опакованите за нея книги.
— Това е много хубаво — отвърна възрастният брат, който стоеше пред масата с книгите
— човек да се учи всякога и при всички условия е най-красивото нещо, което би могъл да има
на земята.
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Когато излязоха на двора, Марта чу да разговарят, че имало някакви особени научни
отдели — за сензитивите — младежи, които показват необикновена сензитивност, но тъй като
тази наука е още в самото начало и се правят опити, то външни хора не се допускат там.
След обед всички гости бяха поканени в големия салон, където Светлов даде кратък отчет
за работата в училището през седемте години.
Всички слушаха с напрегнат слух, защото бяха изненадани от постиженията, които са
направили тези млади хора — ученици през изминалите години.
Между другото бе споменато за откриването на новите клонове на науката, които сега
правят своите изследвания, за да се доберат по обективен начин до известни закони на
природата.
Накрая каза, че принципите на училището са принципи на Учителя. Любов към всичко и
всички, изучаване на природните закони, за да се влезе в контакт с нея и използват силите й за
всестранното и хармонично развитие на човека — като тяло, ум, сърце, душа и дух — да бъдат
учениците проводници на Божественото и носители на Любовта, която е извор на всички
блага в живота.
Най-после бяха прочетени имената на завършващите седемгодишния курс, на които се
пожела успешна работа и плодотворна дейност в училището на живота.
След това имаше последен прощален концерт с литературни и музикални номера.
На другия ден малко влакче отнасяше гостите обратно към станцията „Светло бъдеще", от
гдето се качваха на редовните влакове, за да отидат по домовете си.
Марта и Павел очакваха в градината Ян, Величков и Динко готови за път.. В душата си
Марта много искаше да види Светлов преди тръгването си и затова приятно бе изненадана,
когато го видя да се приближава към тях.
— Боже мой, колко исках да ви видя — се изтръгна неволно от устните й.
— И аз дойдох — усмихна се той. Ще кажете на брата... доктора, че той ще получи всички
упътвания, за които моли в писмото си по друг... по вътрешен път... Той чува добре, само
остава да изпълнява. Нека слуша вътрешния си глас и ще бъде на вярна насока. А когато има
време, нека дойде. Пък може би и аз скоро ще дойда.
— Това би било много хубаво... искрено ще се радвам.
— Да, то ще бъде за работата, да видим къде и как ще се направи първото опитно гнездо.
После той се обърна към Павел и каза:
— Вие сте за сега добре... по-добре. Тук атмосферата е по-благоприятна за вас, отколкото в
чужбина. Вие ще бъдете полезни на младите с опитността си... а те на вас със знанията си.
— Да, да — съгласи се усмихнат Павел.
— А тези очила може да ги махнете, вие и без тях ще виждате добре. Само ставайте сутрин
рано и гледайте изгряващото слънце — това ще закрепне очния ви нерв и вие ще гледате подобре.
— Благодаря ви много. Аз не ги обичам... а и като казвате, че може и без тях — ще ги
махна, — и Павел сне тъмните очила от очите си.
— Вие ще успеете!... Страданията, през които сте минали, ще ви бъдат добър капитал...
В това време дойдоха Ян и Величков, готови за тръгване. С тях бяха Лозина и Юлия.
— Вие работете там добре — обърна се Светлов към Величков и Ян — а после ще ви
пращаме и помощници — посочи той двете млади момичета.
— Да, ще се постараем да направим с Божията помощ всичко, което трябва.
Павел погледна часовника. Време беше вече да тръгнат. Величков пръв пристъпи към
Светлов и се сбогува. Динко, който току-що бе пристигнал му целуна ръка, а последният му
погали косите. След това Ян пристъпи с бързи стъпки към него и когато се наведе да му
целуне ръката, всички останаха изненадани, като видяха раменете на Ян да се тресат от
ридания. Светлов го прегърна като роден син и очите му се овлажниха.
— За една година — каза му бащински той — за една година... а после ще видим какво ще
рече Бог. Пък и аз ще намина скоро към вас. Последните думи като че ли поуспокоиха Ян и
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той като изправи глава, избърса сълзите от очите си. После повторно се наведе и отново му
целуна ръка.
Марта и Павел също се сбогуваха и всички тръгнаха. Светлов им вдигна ръка за поздрав и
се упъти към малката група гости, които го очакваха, за да се сбогуват с него. Ян на няколко
пъти се обръща и вдигаше ръка за поздрав. Светлов. му отговаряше, макар че беше зает и с
другите гости.
Из пътя Ян се успокои и усмихна. Тогава той потърси с очи Лозина и я изгледа с нежност.
Тя му отвърна със светещ поглед.
На гарата „Светло бъдеще" се сбогуваха с Лозина и Юлия. Марта ги прегърна една след
друга и ги чувстваше така близки и скъпи, сякаш ги познаваше от години. Тя знаеше кое
прави хората близки — обичта. Тези млади момичета обичаха... обичаше и Марта. Ян стисна
ръката на Лозина в своята и гледайки я в очите, пошепна:
— Не ти казвам да ми бъдеш вярна... а само да изпълниш волята на Бога.
— Всякога това съм желала, Ян. А сега нека Бог те пази. Чакай ме!
Величков също се сбогува с Юлия, Павел, Марта и Динко се бяха вече качили на влака и
гледаха през прозореца. В това време влакът изсвири, Ян и Величков бързо се качиха на
стъпалата и замахаха шапките си. Младите момчета тръгнаха редом с бавно вървящия влак и
махаха със снежно бели кърпички, а през очите им говореха техните сърца и души, които
казваха очаквайте ни, очаквайте ни...
Влакът летеше оставяйки след себе си планини, гори, поляни, дървета. Марта стоеше до
прозореца. Пред нея картините се сменяха всеки миг, но тя не ги виждаше. Пред погледа й,
впит в далечината, изпъкваше един светъл поглед с две благи очи, които се преобръщаха в
извор на светлина. И тази светлина проникваше, изпълваше цялата й душа и се превръщаше в
музика. Ней й се стори, че чува химна на пробуждащата се душа и пред нея се очертава
светлата пътека за Нагоре.
Влакът летеше през ниви, ливади, хълмове, полета. Душата на Марта летеше по-бързо от
него със светлите крила на своята мисъл към тази пътека, на чийто връх я чакаше Учителят.
АЛФИОЛА 1993 - второ издание (първо издание 1946 г.)
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