2

Написах тази книга с чувство на отговорност и необходимост за народа си. написах я с много обич към всички българи зад
граница, чиито права се нарушават и не се
подкрепят от нито една институция. Всеки от
нас има право на материални и духовни блага, както и да ги търси навсякъде по Света.
Ще ме попитате, скъпи сънародници
дали наистина има толкова истина и справедливост в мен, та не съм се възползвала от
възможностите, които имах в Гърция и аз ще
Ви отговоря с мъдрата притча на Соломон:
“Хляб, спечелен с лъжа е сладък за човека, но после устата му ще се напълнят с
камъчета”.
Нека книгата ми, в това ново време да
Ви послужи за защита и закрила на рода ни!
Европа тръби за обединение и единство
и трябва всяка държава членка на Европейският съюз да бъде пример. Не трябва да се
допуска гавра с човешкият труд, с помощта,
на който се изхранват семействата по Света!
От авторката
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Вратата на телефонната, пощенска кабина, изскърца силно и дразнещият звук
отекна в мраморният салон на Централната поща. Лина се ядоса, че вратата и не
се затваряше добре. Сега всичките двама трима души, чакащи в помещението, щяха
да чуят разговора и. Нямаше да се учуди
ако, телефонистката, седнала зад стъклената преграда срещу кабините да прояви любезно любопитство и да я подслуша. С нея
живееха в един квартал и се познаваха по
физиономия. тя беше пенсионерка - пълна
жена със сърдито и злорадо изражение на
лицето - винаги.
Момичето се опита да задържи с една
ръка вратата, след като набра телефонният номер, а с другата държеше телефонната
слушалка. Капчици пот, избиха по челото и.
Пролетта беше в разгара си и навсякъде из обществените сгради се носеше гъст
и застоял въздух, въпреки, че в тях не се задържаха тълпи от хора.
Потта може би нямаше да избие, ако не
беше поредното обаждане. От месеци Лина
молеше майка и да й помогне да замине
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при нея зад граница, но до този момент,
тя все и отказваше.
- Ало, мамо! Ало, чуваш ли ме? Аз съм,
Лина.
- Да, днес те чувам по добре, дъще.
Какво има пак?
- Моля те, мамо, помогни ми да дойда
при теб! Не издържам повече тук в това положение, моля те! - молбата и звучеше тежко
- Лина, престани да ме молиш! Тук не
е за теб! Спри да ме притесняваш, достатъчно е, че аз съм тук! Ще ти помогна
финансово, колкото мога, само спри да
ме молиш. Трудно е да работиш на чужда
земя! - строго прозвучаха думите на майката. Сърцето и се късаше и бе готова да
заплаче всеки момент, да отпусне майчиното си сърце и да сподели с дъщеря
си насъбралата се болка от трудностите,
заради тежките години прекарани далече
от деца и внуци, но тя го таеше дълбоко.
- Скъпа, дъще, липсваш ми! Искам да те
прегърна - разумът и надделя и я върна
в действителността. Искаше да спести на
детето си мъките и ужаса по чуждите домове, които тя сама изтърпяваше.
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Най - малката дъщеря на петчленното
семейство беше Лина. Баща и често я наричаше ”талисманът” в семейството. Тя беше
на 4 години, когато завинаги се прости с
него. След трагичната му смърт, тя често
не можеше да си намери място и разбирателство в семейството. Майка и пое бремето на семейните грижи. Беше силна телом
и духом, винаги забързана в ежедневието
и често познатите и я наричаха - “мъжка
майка”. Двете по - големи дъщери в семейството, унесени в работата и личният си
живот, съвсем бяха забравили за съществуването и. Ако им оставаше малко свободно време, винаги успяваха да я подразнят
в тийнейджърската и възраст, възрастта, в
която имаше най - много нужда от грижи
и внимание. така “талисманът” вкъщи се
превърна в сянка. Чувстваше се изключително пренебрегната от близките си, които
не допускаха тя да им споделя чувствата си.
Често замислена, сама нощем в стаята си, се
връщаше към спомен с баща си. Обичаше
обкръжението и близостта на своите близки, обичаше да чувства топлината на люби7

мите си хора. Невинната и душа имаше
нужда от грижи, топлина, нежност и разбиране, което остана като празна дупка в
бащиният и дом. Непредвидено в живота и се появи човек, който запълни това
празно пространство в душата и, казваше
се Ник. Той беше израснал без баща от
рано. Взаимните им, духовни чувства, израснаха в една голяма любов. Лина отново почувства присъствието на щастието.
Чувстваше се разбирана, подкрепяна и
уважавана от Ник. Вдъхновена от вихъра на щастието, когато се прибираше у
дома, тя отново чувстваше горчивината
в останките на семейството и. петнайсет
годишна, тя трябваше да се съобразява
със строгите упреци на майка си и безсмислените препирни на сестрите и по
отношение на Ник. Говореха и дръзко и
я упрекваха, искаха да прекъсне връзката
си с него. разликата в годините им и това,
че е израснал сам, както и това, че е беден, обикновен работник, бяха причините за отношението на голямата и сестра,
която беше с космическо самочувствие
заради лекарската и професия.
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Когато майка и се прибираше от работа, не и казваше добра дума, а мърмореше
непрекъснато - да спре да се вижда с този
човек, който не я заслужавал. Сестрите и
също я хващаха като в капан, подлагайки я
на мъчителни разговори и даване на съвети. Лина не разбираше защо го правят и как
да разбере едно влюбено сърце.
Истината бе, че и те я обичаха много и и
желаеха най - доброто, страхуваха се да не
я изгубят без време, но точно този страх и
опитите им да й наложат добрите си намерения ги обърка, обърка и живота на Лина,
която търсеше обич, внимание и разбиране.
В първият октомврийски ден, съвсем
неочаквано и за нея, тя напусна бащиния си
дом. нямаше никой вкъщи и тя остави една
малка, бяла бележка в пощенската кутия на
майка си и на сестрите и. Лина искаше да
знаят къде е тя. Години по - късно, запазена
в една кутийка за бижута в дома им, щяха да
разберат смисъла на думите и върху бялото
листче, написани с много силни чувства.
Постепенно в прегръдките на Ник, те
изградиха здраво семейство. Роди им се и
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дъщеричка и я кръстиха –Зина на майката на Ник. Възрастната, вече 60 годишна
жена, обикна Лина като своя дъщеря, защото имаше само синове и копнееше за
момиче.
- Дари ме с най - голямата радост,
Лина, с внуче! - беше и казала възрастната жена, когато с Ник бяха дошли да я
вземат от болницата с бебето.
Майка и и сестрите и не дойдоха и. Тя
не знаеше, че с нейното забременяване в
семейството е настъпил още един траур този път бял.
Лина и Ник живееха на квартира обикновено и скромно обзаведена. тази
квартира обаче беше изпълнена с най - голямото богатство - любовта. Нищо повече
от това не искаше Лина. Ник работеше и
се грижеше с много любов за своите крехки създания, имаха всичко и бяха щастливи. Живееха с мисълта, че нищо и никой,
никога повече, няма да наруши спокойствието на света, който си изградиха сами.
Първите две години от семейният живот на Лина - бяха прекрасни. След като
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изтече майчинството и, приходите в семейството отстъпваха мястото на недостига за
нормален, спокоен живот, а с това и нервите.
Съпругът и - тих и спокоен човек, успяваше да успокои нервността и и я успокояваше, че е от кризата и реформите, които
настъпваха. Той самият работеше в предприятие с несигурно бъдеще, колегите му
постоянно говореха за фалит. самият той, не
по малко се притесняваше от предстоящите
събития, но се опитваше да не го показва
пред Лина. Лина не можеше да приеме факта, че вече не могат да живеят нормално,
живееха на квартира, където избиваше влага и ставаше все по - трудно да се живее.
След заминаването си зад граница, майка и предложи, да се преместят в нейният
голям, красив и уютен апартамент. Майчиното сърце, явно беше простило на малкото
си момиче заради прибързаната и женитба.
Сега “талисманът” се завърна на мястото си,
но вече не беше сама.
Когато тя си тръгна, сестрите и една по
една се ожениха и сега, всяка за себе си, се
радваше на семейният си живот и вече съвсем бяха забравили за малката си сестра.
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Преместването в апартамента на майка и и помогна временно да се успокои.
Жилището се състоеше от три стаи - кухня, трапезария, спалня, хол и детска, както
и голяма баня. В детската стая, детето и се
почувства като в приказка. Всичко в този
дом беше подредено с вкус, беше топло и
приятно. Познатият мирис на дома и мебелите, я връщаха в годините, когато баща
и беше жив. Споменът от безгрижното и
детство и за семейството, което завинаги
ще остане дълбоко, с тъга в сърцето и се
завръщаше. Преместването им помогна
да заживеят по–удобно, дори комфортно,
но не помогна на финансовият им крах.
Лина започна да обмисля постоянно
варианти и идеи, за да спре да готви от
”нищо - нещо”, искаше и се всичко това да
спре.
Спокойна и усмихната, тя побърза да
посрещне съпруга си и нямаше търпение
и бързаше да сподели с него идеята си,
която щеше да ги изведе от ”забутаната
улица”.
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- Здравей, слънчице! - поздрави го Лина
- Здравей, скъпа! - отвърна и притеснено Ник
- Какво има, Ник? Напрегнат си.
- Това е от работата! Днес беше тежък
ден в предприятието…
- Добре те познавам! Не трябва да криеш от мен! Пазиш ме като порцеланова кукла, сякаш от гласните струни ще се счупя…
Какво има?
- Днес наистина беше много напрегнат
ден. Това е!
- Познавам те много по - добре, отколкото си мислиш, Ник.
- Е, добре… Скоро ще - и направи пауза - …
има ликвидация на предприятието… - не успя
да продължи и погледите им се срещнаха
- Не се тревожи, миличък, разбрах те! .
Премислях всичко и измислих… Идеята ми
е чудесна и ще действам веднага, защото
само тя ще ни помогне…
- Какво, какво си измислила? - Ник беше
учуден от поведението на съпругата си
- ще ти кажа направо: аз заминавам при
майка, на работа в Гърция. И никакво ”не”!
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Досега бях порцеланова кукла, сега искам
да ти покажа в действителност каква съм.
Аз съм борбена натура - като майка си,
силна телом и духом. Млада съм и нека,
докато е така да поработя две - три години при майка. Така ще успеем да си уредим живота. Ще имаме възможност да си
направим нещо наше - магазин или цех…
- бързо и монотонно, изказваше думите
си Лина, страхувайки се да не я прекъсне
Ник. тя знаеше колко много държеше той
на нея и не искаше нищо да я тревожи.
Ник поемаше задълженията в семейството, харесваше му да го прави. Обичаше съпругата си до толкова, че с часове
я гледаше и и се радваше, възхищаваше
се на всяка нейна черта, на дълбоките и
големи, зелени очи и плътни тъмни вежди. тя приличаше на порцеланова кукла и
той се страхуваше да я прегърне по - силно, за да не я счупи на хиляди парченца.
Сега продължаваше да я гледа недоумяващо, не знаеше какво да й отговори и не
проумяваше откъде и е дошла тази идея.
Отпусна рамене и втренчи поглед в ки 14 

лима, чиито шарки много му харесваха, но
сега те се преплитаха пред очите му и изглеждаха като най - грозното нещо, което е
виждал. Отговори и тихо и се стараеше да
не я нарани.
- Не знам какво да ти кажа, изморен съм,
ще поспя - и отиде в спалнята, където легна
до малкото си момиченце.
Лина добре го разбираше и знаеше, че
сега не е времето да продължи разговора, всичко се струпваше върху него и той
имаше нужда от почивка. От нейна страна,
решението беше взето, твърдо и сега единственото, което и предстоеше беше обаждането на майка и. тя, момичето, което не
знаеше какво е да работиш в чужбина, се
надяваше, че ще бъде разбрана от майка си
и си мислеше, че тя ще е щастлива от това.
Доста време беше минало, откакто майка и
замина зад граница.
Сега Лина се чувстваше уверена и сигурна, повече от всякога, сякаш невидима
енергия я зареждаше с амбиция. Вярваше,
че тя е тази, която трябва да направи нещо
за семейството си, за да изплуват от дъното.
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Сега вече на момичето, станало майка,
не бе достатъчно само присъствието на
близките и хора. Мислите и се промениха заедно с женитбата и с годините, които
бавно, но сигурно, си минаваха. В първият
момент и тя се разтревожи, че ще замине
далече и ще остави съпруга и детенцето
си, но трябваше да се премахне това наслоено напрежение и да се справи с тежкият клон на съдбата.
Докато си почиваше Ник, потъна в мисли. Старателно обмисляше и се мъчеше
да подреди мислите си в едно. Пред себе
си, навързан с хиляди пътечки и пролуки
- лабиринт. Каквото и да се опитваше да
подхване, все не се увенчаваше с успех,
не се появяваше светлина в мрака, която
да го изведе.
Наближи момента за ликвидацията на
предприятието. Ник беше в един от първите списъци с работниците, които трябваше да бъдат съкратени. наближаваше
15 януари, когато трябваше да напусне
работа и да се отправи към неизвестното,
което сполетя и стотици негови колеги.
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Все още не намираше отговор на поставеният от Лина въпрос. В началото беше сигурен, че няма да й позволи да замине, защото се надяваше, че все ще се измисли нещо.
При последвалите обстоятелства, отиването в трудовата борса, беше неизбежно.
Втора седмица се чудеха откъде да намерят
пари за сметките. Храната, която беше еднообразна, не можеха да си я позволяват
вече. Достатъчни бяха погледите им, които
все по - рядко се засичаха, за да разберат за
обтегнатите си нерви. Въпреки това успяваха да запазят спокойствие и тишина в дома
си. Какво ли друго им оставаше…
Докато Ник не искаше и да чува за заминаването на Лина, сега вече започнаха да
нахлуват натрапчиви мисли в главата му. И
въпреки, че не желаеше искрено да си признае, заминаването на Лина беше една възможност, която не беше за пренебрегване.
трябваше Лина да замине, защото за жени
се намираше повече работа. Намираше се
работа за жени по гръцките домове за икономки и прислужници, заплащането беше
добро, а и жените бяха по - пестеливи и се
хранеха и нощуваха в домовете безплатно.
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Лина търпеливо очакваше съгласието
на съпруга си. Една сутрин след закуска,
двамата пиеха кафе на кръглата масичка
в кухнята. Усещаше се напрежение във
въздуха, сякаш се очакваше някакво важно събитие. Тъкмо да поеме инициативата в свои ръце, за да наруши монотонната тишина и да разведри обстановката,
Лина усети дълбокият дъх на съпруга си.
Той тихо и проговори:
- Лина, знаеш, че никога не бих позволил ти да работиш или да заминеш далече, в неизвестна за теб страна, където ще
си в неизвестното…, но тук нещата стават
все по - трудни и трябва да рискуваме и
да направим нещо, поне заради детето.
- Не бях напълно сигурна, но си мислих, че ще разбереш и ще проумееш, че
друга възможност, нямаме.
- Никога не бих се съгласил, ако нещата бяха малко по - добре. Трябва ни
основа, за да започнем някакъв бизнес.
Само няколко месеца ще поработиш и аз
ти обещавам, че ще направя чудо с парите, които ще ми изпратиш.
 18 

- Не се притеснявай! Ще работя докато
се стабилизираме. Сега ми остава само да
помоля майка, да ми помогне със заминаването…
Дълго продължаваха разговорите между Лина и майка и. Многократно Лина я умоляваше, но получаваше отрицателен отговор отсреща. Майка и не беше съгласна да
подложи детето си на това, което едва понасяше тя. С огромни усилия и молби, Лина
почти всеки ден я умоляваше. разказваше
и за положението, в което се намираха, за
това как няма какво да сготви и как едвам
свързваха двата края. В последните им разговори, майка и започна да склонява. Обясняваше и какво е в действителност да си в
Гърция, колко нечовешко е отношението
към имигрантите, но Лина не се отказваше.
беше същата като баща си и наумеше ли си
нещо, тя го правеше. Майка и също имаше
нужда от нея, беше я обзела носталгията
и накрая се предаде. Лина беше все така
твърда в решението си.
Въпреки, че сутринта се беше обадила
на майка си, повтори обаждането си и сле 19 

добед. Интуицията и подсказа, че трябва
да го направи и вече дори знаеше дума
по дума какво ще и каже майка и
- Ало, мамо, пак съм аз! Може ли да
говорим по моя въпрос?
- да, да, мила, може. Ти трудно се отказваш от идеите си, напомняш ми на
баща си.
- Познаваш ме…
- Добре, Лина, ще ти изпратя парите
за билета и визата. Опитах се, но не успях,
ти си решила твърдо. След два дни отиди
до Пловдив и вземи парите, ще сложа и
бон - бони за малката. Когато се оправиш
обади ми се, за да мога да те посрещна и
да ти намеря работа…
- Добре, мамо, ще се оправя! До чуване - и усмивка заля лицето и и нямаше
търпение да започне подготовката на документите си.
Вече получила парите от майка си,
Лина не чака и минута. Всяка секунда от
сега, нататък, беше ценна за нея и без да
губи излишно време, устремена напред,
тя тръгна да оправя документите си. Ви 20 

зите за Гърция се уреждаха много трудно.
В посолството, пред всяко гише се извиваха
опашки, чийто край не се виждаше. Имаше
много фирми, които срещу солидна сума, успяваха да издействат визи за по няколко дни.
Лина не спираше да разгръща вестници и каталози на фирми, които и бяха предложили сигурна виза. Доста бяха нашумели фирмите - “фантоми” и фалшифицираха
успешно визите и изпразваха кесиите на
клиентите си. Лина бързо намери в един от
вестниците обява на лицензирана фирма.
Побърза да подаде в нея документите си и
ѝ обещаха до седмица да получи визата си.
След седмица отиде да я вземе, радваше
се, но и не можеше все още да повярва, че това
се случва на нея. Радваше се, защото щеше да
осъществи плана си, за който се бори много.
Мислеше си, че когато всичко приключи, ще
успее да постигне целта си, щеше да замине,
а това беше в полза на семейството и ѝ проблемите им щяха да стихнат.
Сега вече имаше виза в ръката си, радваше се, но и безпокойствието започваше
да я обладава и тежест увисна на гърдите и.
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Погълната изцяло от подготовката по
заминаването си, Лина неусетно забравяше
и не обръщаше внимание на Ник и Зина.
През цялото време, Ник със своето русокосо момиченце я гледаха тихомълком, за
да й се порадват, защото все още беше до
тях. Страхуваха се да не я притеснят повече
и се стараеха да й помагат в домашните задължения. Очакваха отново, амбициозната майка, да ги обгърне с внимание, както
правеше преди, когато нямаха проблеми и
Ник се грижеше спокойно за тях.
Тя разбираше техните свити сърчица,
виждаше тъга в погледите им, а в очите
им се бяха насъбрали сълзи, които всеки момент щяха да бликнат. Преди да замине, тя се колебаеше, не знаеше дали е
правилно това и дали трябва да го прави.
Вечерта, преди заминаването си, тя не
заспа, дълго време стоя с отворени очи,
ставаше няколко пъти и отиваше до креватчето на детето и дълго гали меките и,
руси къдрици. Гледаше детето си и мечтаеше, това, малко създание да си остане
нейното малко бебче, за да не разбира
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никога, проблемите, които носеха по - възрастните. Не откъсваше поглед от съпруга си
и го целуваше нежно, галеше го по косите,
които бяха грижливо подстригани над тила.
До сутринта, докато не звънна часовника, тя
остана будна и развълнувана, предстоеше и
нещо ново и непознато. Щеше да поеме ново
предизвикателство на живота и трябваше да
го приеме и да тръгне напред, точно сега в
този момент, и трябваше да бъде твърда и си
повтаряше на ум: „всичко е за моето семейство, всичко е заради едно по - стабилно бъдеще, аз съм силна…” и не спираше, за да не
се откаже в последната минута. Тези мисли я
правеха по - уверена за живота и неизвестното, в които щеше да навлезе.
Човек не може да избяга от съдбата си,
от написаното или казаното някъде, изречено от силата, за която човечеството е създала много храмове, за да може Всевишният да се смили и да премахне черното, за да
дойде белотата.
Замина с автобус на гръцка фирма,
предстояха и дълги 12 часа път, изпълнен
с много вълнуващи мигове, много нови за 23 

познанства и още много тъга. Изпратиха я само съпругът ѝ и Зина, които дълго
махаха след автобуса, а Лина запечата в
сърцето си погледите им пълни с тъга.
Три вълнуващи чувства се вливаха в
нея: много тъга - от раздялата, напрежение и тъга от предстоящото и радост, че
отново ще види майка си и тръпката от
стъпването на Земята на елините.
След 8 часа път, тя се отпусна постепенно, отмина напрежението, но тъгата
остана. Съвсем спокойно, лицето и беше
отправено към прозореца с втренчен
поглед. Следеше бързината на автобуса,
отпусната в меката седалка. Сега вече се
беше оставила в ръцете на настоящето.
Писаното си е писано и никой не може
да избяга от съдбата си!
Почти се свечеряваше, когато автобусът с преуморените пътници, спря за няколко минути почивка в Солун. Влезнала
вече на чужда земя, Лина успяваше само
да поогледа през прозореца на автобуса,
а къщите и сградите и направиха голямо
впечатление. Подминаха и множество заведения
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През цялото време минаваха през множество заведения и Лина се учудваше, че
са много близо едно до друго, залепени, сякаш се блъскаха едно в друго и си пречеха. Мяркаха се двама - трима души в бели
ризи и черни панталони - сервитьори, но
не се виждаха клиенти. Всички заведения
бяха осветени като ден. Колко ли много
електроенергия харчеха в тази държава,
защото всичко светеше като ден? Сякаш
си попаднал в машина на времето, която
те изтласква за няколко часа напред с десет години. Пред заведението, където беше
спрял автобуса беше много чисто и имаше
много цветя върху зелена морава. Това направи впечатление на Лина като слезна, за
да си поеме въздух от дългото пътуване. тя
пристъпи бавно към входа на заведението
и всичко и се струваше толкова красиво,
блестеше от чистота и тя сякаш не дишаше
от вълнение. Искаше да се поосвежи и потърси тоалетна или поне врата, на която да
има знак за тоалетна, но не успя да я намери и застанала по средата на заведението, усети погледите върху себе си. Всички
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бяха загледани в нейната изящна фигура,
върху красивите, буйни къдрици, които
допълваха красотата и. Не останаха незабелязани и големите, красиви, зелени
очи, чийто блясък беше като на сапфир
и неусетно привличаха върху себе си погледите на хората. Лина се суетеше и се
изчерви, „Сигурно съм много мръсна и
рошава, за да ме гледат така, а може би
на гърба ми има нещо, нещо не е наред…
„. Притеснена, тя побърза да се отправи
към изхода, когато някой леко я докосна
по рамото. Погледна през него и срещна
погледа на съвсем непозната жена с прошарени коси. Жената с усмивка я прикани
да я последва, беше толкова учтива, че по
всичко личеше, че е съвсем дружелюбно
настроена. Тя продължаваше да говори с
усмивка нещо, от което Лина не разбра
и дума, само я поглеждаше и стигнаха
до врата, на която имаше табела - „тоалетна“. Сега вече беше спокойна, защото
имаше нужда от това. Искаше да се погледне в огледалото, за да избегне натрапчивите погледи. жената, която я поведе
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към тоалетната беше чистачка. За десет години работа тук, тя не веднъж е посрещала и изпращала чужденци, които да търсят
тоалетна като нея. Поосвежено вече, красивото момиче, беше готово вече да продължи. Отпусна се отново в меката седалка и обмисляше и си припомняше всичко,
което и се случи, питаше се наум откъде ли
жената беше разбрала, че търси тоалетна
и жената се беше обърнала на гръцки към
нея с „госпожице“. Тя наистина правеше
впечатление на госпожица с интелигентната си външност, сякаш произхождаше от
такова семейство. Едва на двайсет и една,
не и личеше, че е омъжена, а най - малко
изглеждаше, че има и детенце. Никой не би
могъл да предположи, че това нежно цвете
веч е откъснато и че вече е разцъфнала, за
да радва своят любим.
В красивата, слънчева Земя, хората бяха
много по - различни. Гърците не се различаваха по външност, но в характера и мислите им имаше огромна разлика. те нямат
навика да се женят рано, без да са натрупали добри финанси, поне от страна на съпру 27 

га. Възрастта от 20 до 35 години се счита
за юношеска и до 30 години ги наричаха
- деца, които трябва да изживеят ергенските си години. Мъжът през тези години,
трябваше да е спестил достатъчно пари
за семейство, а жената да бъде свободна
и да си поживее, поне до 32 годишна възраст, за да може по - късно да отделя цялото си внимание на семейството. Всичко това бяха неща, които Лина не знаеше,
нито пък предполагаше за тях.
Наближаваше полунощ, когато, Лина
забеляза, че влизат в град, който сияе като
слънце. Беше толкова осветено, че очите
и се разтвориха, че щяха да изхвръкнат
през прозореца. Възхитена и отворена
уста, тя все още недоумяваше, че са влезнали в столицата на Гърция - Атина, където беше майка и и трябваше да я посрещне. Лина оглеждаше големите и широки
пътища, с гладка настилка. Колкото по
- навътре влизаха и приближаваха „сърцето“ на столицата, толкова по - бляскави и осветени ставаха улиците. Минаваха
през пъстри и големи сгради, накичени с
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реклами. За пръв път Лина видя автокъщи,
чиито сгради, бяха целите от стъкло, а зад
тях бяха подредени известни марки автомобили.
Пред очите на Лина, продължаваха да
се издигат мостове и кръстовища, чиято големина, бе неизмерима за нейното око. На
широките кръстовища имаше множество,
големи светофари, знаци и табели.
Лина чу зад гърба си, жена, която говореше на български, която казваше, че остават 10 минути докато спре автобуса. При
тези думи, тя изтръпна и започна да се оправя, не знаеше как да се появи пред майка
си и искаше да изглежда добре. Пулсът ѝ се
ускоряваше, защото отново щеше да види
майка си. Радваше се, че ще е една от българките, стъпили на Акропола, който беше
мечта за нея, защото беше чела за него,
както и за богатството на елините.
Автобусът плавно влезна в един широк
път, който водеше до голямо, кръгово кръстовище. От едната страна на кръстовището,
Лина видя табела с надпис на някаква фирма, а до нея стояха около десетина души.
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надписът бе на английски и и беше добре
познат, тъй като по тази автобусна фирма,
получаваше колетите от майка си, вече
цели 5 години. Предположи, че тук ще я
чака майка и. автобусът приближи табелата и спря, точно пред тълпата от хора, чиито лица трудно се различаваха, въпреки
силните лампи. Изведнъж, Лина почувства
как и се подкосяват краката, досега никога
не беше изпитвала подобно чувство, стараеше се да овладее напрежението и сълзите, напиращи в очите и. Хората започнаха да стават и да слизат от автобуса. Някои
от тях, вече бяха съзрели своите близки
и побързаха да им махнат или да споделят гласно радостта си. Останало само на
седалката, нежното лице на момичето се
оглеждаше, докато изчакваше опашката от слизащи пътници, да се поразреди.
Вече почти се поразредиха хората в автобуса, когато Лина се опита да стане, за да
си проправи път, . когато в този момент тя
почувства и как и се подгъват коленете и
останаха неподвижни. Вълнението за нея
бе твърде голямо, помъчи се да се стег 30 

не и да премахне неприятното чувство в коленете и с много усилия направи втори опит,
но отново и бе трудно. Видя как се изниза
и последният човек, когато изведнъж чу познат глас да вика името и. Той идваше отвън
от предната врата на автобуса.
- Мамо! - иззвъня нежният и глас, който
и спомогна да се изправи на крака. Побърза да излезне от автобуса и точно преди нея
видя една ниска жена в дънки и кожено яке,
с шалче около врата, бе късо подстригана с
прошарена коса
- Мамо, мамо! - извика се още веднъж
звънкият глас на Лина. Прегърна силно
майка си, стискаше я толкова силно, че не
искаше да я пусне и за миг и се стори, че е
малко дете. Реки от сълзи, бликнаха в очите
им, споглеждаха се и не можеха да кажат
нищо, а и не беше нужно. Сълзите и погледите бяха достатъчни. Когато се успокоиха, забелязаха, че тълпата от хора и шума
от двигателя на автобуса, вече ги нямаше.
На голямата улица останаха само големите, светещи силно лампи и масивни сгради,
които си стояха тихо, като великани.
 31 

Бе късен следобед. В големият апартамент, цареше тишина, сякаш бе отново
празен. В тишината леко се дочуваше похъркване от спалнята. Ник беше приспал
Зина за следобедният и сън, но унесен от
приказката, която и четеше, неусетно и
той се беше унесъл. Откакто замина Лина
те си бяха двамата вкъщи. Той се грижеше за детето, переше, готвеше и поддържаше уюта в дома. Стараеше се на детето да не му липсва вниманието на Лина.
Стремеше се да задоволи всяка нейна
прищявка, защото сега той не беше само
баща. Обичаше да се занимава с детето,
особено да реше дългите и коси, които
нежно връзваше на две плитки, с големи
сини панделки. Сега, поглеждайки към
своето очарователно детенце си спомни,
че рядко или почти никога не са били в
такава близост. От време – на време изпитваше несигурност дали ще се справи с
всички домашни задължения. Дните минаваха тежко и мъчно без любимият му
човек до него. Първите седмици след за 32 

минаването на Лина бяха много трудни, сякаш имаше тежест на гърдите си, а главата
му се пръскаше от мисли, притесняваше се
за съпругата си, която обичаше до лудост.
Нощите му бяха пусти и хладни, не му се
спеше и сядаше в хола, пушеше дълго цигара след цигара и се заглеждаше в снимката на Лина, прилежно поставена в рамка на
холовата масичка.
Бяха изминали само два дни без нея, а на
него му се струваха повече от две години. И
тази нощ, той бе седнал с цигара и гледаше
към снимката, беше затворил очи и в съзнанието му изплува неговата „порцеланова
кукла“. Дълго остана така и само светлината
на Луната, пронизваше прозорците.
Голямото притеснение, което държеше
Лина до края на пътуването и, сега леко отшумя. Почувства как пада тежест от гърба
и когато чу и прегърна майка си, но вълнението си остана.
Преди пристигането на Лина, майка и
дълго време умолява господарите, при които работеше да остане при тях поне за мал 33 

ко дъщеря ѝ. След твърде дългият ден,
претрупана и изтощена от работа, часове
преди пристигането на Лина, и позволиха.
Хванаха такси до къщата, където работеше майка и, защото беше твърде далече. двете стискаха ръцете си през цялото време, а Лина любопитно гледаше
през прозореца, възхищаваше се на широките улици, а по лицето на майка и тихо се стичаха сълзи. Щастие преливаше
в майчиното сърце, сега то се пълнеше
ми се зареждаше с енергия и мъката натрупана за тези 5 години в миг изчезна.
все така със сълзи на очи, тя огледа рожбата си, която си беше същата - нежна
и красива. Побърза да изтрие сълзите си,
понеже наближаваха дома. Таксито спря
пред една висока, бяла ограда, зад която
се издигаше като приказен замък - белоснежна къща.
Майка и внимателно отвори, тежка,
желязна врата, през която се влизаше в
двора. Лина се постара да пристъпва тихо
и отвори от възхищение уста, защото
видя красивата картина в двора. Гладка,
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каменна алея, водеше до стълбите на къщата, където се издигаше фонтан с формата на
риба и обливаше позлатените и люспи. От
двете страни на алеята се ширеше мека, зелена морава, а в средата и се редяха пъстри рози. Високи и пищни палми с огромни
листа се извисяваха като стражи от двете
страни на желязната врата. Майка и сви наляво и я поведе в страни от къщата.
Все така омагьосана, Лина вървеше зад
майка си и въпреки умората, тя не преставаше да следи всички детайли на дизайна,
който виждаше. Очите и радостно се спряха на красивите лампи с форма на лалета,
които заобикаляха целият двор. Тя се спъна като бутна нещо голямо в краката си и
в тишината се разнесе шум, който изплаши
майка и. обърна се да види какво става и
видя в лицето на Лина - уплаха.
- Ш - шт, тихо! Внимавай, моля те! - прошепна тихо и строго майка и.
Нещото, в което се беше спънала беше
шезлонг, поставен близо до басейна, който тя не беше забелязала в първият момент.
Всичко тук беше толкова чисто и обсипано
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със зеленина, че когато премигваш, през
затворените си очи, виждаш букети от
цветя, зеленина и красота
- Ето, милото ми детенце! Това е моята стая, стаята на прислужницата, тук,
на чужда земя. Това е моят дом, доволна
съм, влизам в нея само нощем да спя. . .
Тежест, отново увисна в гърдите на
Лина и остана погълната в плен на страха, как видяното до тук е само картина,
която не само с ръце, а и с очи не трябваше да докосва. Разбра, че цялата тази
красота е фалш стълбичката между бедни
и богати, разликата, която беше виждала
само по филмите. Там, откъдето пристигаше току що, няма бедни и богати домове, палми и безумно красиви дворове,
лъскави коли, хората все още не знаеха за
пищните предмети, които красяха домовете на гърците. В България беше много
по - простичко, градинките по улиците се
бореха с боклуците. Всичко е сиво, а от
блоковете се виждат малки балкончета.
Имаше грозновати и изпочупени пейки
в градинките, а от контейнерите се но 36 

сеше тежка миризма. Въпреки всичко тя си
харесваше страната, там всички бяха равни
и сякаш всички си приличаха - добри и отзивчиви. По улиците нощем, липсваха светлини, по тъмните пътища цареше спокойствие и тишина.
Все така умислена в първите си впечатления, съпоставяйки, двете, съвсем различни нации, тя тихичко се приготвяше за сън.
майка и изгаси лампата на стената, до която
имаше малка икона на Света Богородица,
която сега бдеше над тях. Лина се сгуши в
прегръдката на майка си и си помисли, че е
хубаво да си отново до мама и заспа.
На сутринта Лина усети как майка и тихо
се повдига от леглото, за да не я събуди. Заоблича се много бързо, целуна по челото
дъщеря си, после се обърна към иконата
и я помоли със сълзи да закриля детето и.
Мария не разбра, че Лина е будна и че я
поглеждаше лекичко, защото тя искаше да
разбере как започва денят на майка и.
Лина отвори очи, но не побърза да стане, чувстваше все още умора и обърна очи
към малкото прозорче, за да разбере какво
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е утрото, но от това прозорче не се виждаше. Извади от чантата си къси, сини
панталонки и бяло, копринено потниче,
среса дългите си коси и ги пусна да падат свободно на раменете и. Побърза да
отвори вратата, искаше да намери майка
си, за да й помогне с нещо, както и да се
представи на хората, които и дадоха подслон. Излизайки от малката стаичка, тя
пристъпваше бавно, сякаш не ходеше, а
се носеше по красивата, зелена морава.
Големите и очи, сега още по - любопитно, поглъщаха всяко ъгълче, всяко цвете
и тревичка.
Ослепителната красота на двора я
омая толкова, че тя забрави за гласовете,
които беше чула, дори забрави, че тази
красота си има господари. Пое дълбоко
въздух, отвори широко очи и с поглед поглъщаше, красотата на басейна, в чиято
прегръдка се усмихваха слънчевите лъчи
- О, колко е красиво и вълшебно цветя, зеленина, свеж полъх от утринната роса! - смеейки се говореше на глас с
Господ.
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Доближи басейна, а от него лъхаше
аромат на рози, които го бяха заобиколили.
Тъкмо искаше да ги погали, да им се порадва, когато силен, мъжки глас я прекъсна:
- Какво правиш? - попита я мъж, който с
едри крачки се приближаваше към нея
Разтреперена Лина, замръзна на мястото си, не разбра и какво и говори. До нея
се изправи мъж с грубо лице, чието изражение показваше - недоволство. Хвана я за
ръката, отвори широко очи и с рязко движение я отдръпна от розите.
- Какво си въобразяваш? - още по - силно
и с по - строго изражение извика господина.
Дочула от кухнята, виковете отвън, майката на Лина изтръпна. Леко и с треперещи
ръце, преуморената жена, погледна крадешком през прозореца, за да види какво става
и излетя бързо навън през задната врата.
- Господине, господине! Какво се е случило? Това е дъщеря ми… - с подпухнали
очи Мария се мъчеше да успокои войнственият си господар - Моля Ви, тя все още не
разбира езика Ви!
След това унижение, господин Ставри 39 

дис доволно се усмихна. Изпитваше удоволствие, когато поставяше в краката си
и малкото доза самочувствие на прислугата.
- Ха, добре! Само да не ми се разхожда из градината. Като толкова много и се
стои навън, да отиде в беседката! - и посочи беседката, която Лина беше мярнала, когато дойде вечерта.
Той изгледа отдолу до горе Лина, която стоеше пребледняла и замръзнала на
мястото си. Красотата ѝ в този момент
блестеше още повече. Още веднъж с високомерен поглед, той погледна Лина и
бавно закрачи към палата си.
Мария скри ръцете си с очи, не можеше да погледне дъщеря си, защото знаеше, че е пример за нея и винаги е била
твърда, а сега показа слабост и падна в
очите на детето си. Сълзите все по - силно напираха в очите и, не можеше да ги
спре, а искаше да не я види дъщеря и.
Лина стоеше с широко отворени очи,
не знаеше какво да каже и как да успокои
майка си. Всичко това и се стовари нео 40 

чаквано и почувства страх във вените си. От
плача си Мария изхълца, искаше да се изправи, но и се беше замаяла главата и леко
се поклати, Лина и помогна да се изправи,
прегърна я и я поведе към стаята.
Когато господарят на къщата се прибра,
побърза да влезе в стаята си, дръпна пердето и се загледа в двете жени. Хвана момента, когато Лина помагаше на майка си да се
изправи и се втренчи в момичето. „Невероятно красива българка, прилича на нимфа!
„помисли си той. Постоя още няколко минути, загледан в моравата, но не гледаше
нея, а се вглеждаше в бистрите зелени очи
на Лина.
Дочу се звън на звънче, който идваше
от спалнята на съпругата му и веднага му
напомни за нейното съществуване и махна
с ръце, за да пропъди зелените очи, останали в съзнанието му.
- Ставридис! - провикна се силно и глезено, съпругата му.
Трябваше да я види, нямаше как.
- О, скъпи, мой, ненагледни! - посрещна
го тя и зачака той да я целуне.
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Нищо друго не оставаше на строгият
и груб господар, освен да й се усмихне.
Лина помогна на майка си да легне на
леглото, а тя все още криеше очите си и
не можеше да погледне дъщеря си. Всичко се случваше като на сън за младото
момиче, приседна до майка си, не знаеше какво да й каже и замислено втренчи
поглед в семейната снимка, която майка
и беше сложила на нощното си шкафче.
Изминаха още няколко минути в тишина.
..
- Лина, дъще, моля те не падай духом!
Трябва да бъдем силни и да понасяме
удари като тези, защото има и по - лоши
неща! Преди да дойдеш, аз ти бях споменала, че тук не е за теб. Аз съм тук, защото работата ми е нужна и важна, а в тази
къща плащат много добре. . .
- Разбирам те, мамо! Не е нужно да се
оправдаваш, ти за мен си най - великата
жена, моя, мила, майчице!
Двете жени се прегърнаха и отново
бликнаха сълзи в очите им. В тези сълзи
се стичаше не само болката от унижение 42 

то, но и голямата тъга и мъка по близките
им и по майка България. Сълзите им се търкаляха по бузите им и със солта си, искаха
да скрият мъката в тях.
В настъпилата тишина се чу звън, с който викаха прислужницата. .
- Викат ме. Сигурно госпожата се е събудила, трябва да й занеса закуската. Моля те,
дъще, само не излизай, докато не ти кажа,
не искам още някой от тези лицемери да те
обиди.
Лина кимна положително с глава и на
лицето и грейна усмивка. Звънът не спря,
докато прислужницата не се яви в стаята.
Това, че дъщеря ти е тук не означава,
че можеш да стоиш по цял ден в стаята си!
- седнала пред тоалетката си госпожата,
направи грозно изражение на лицето си Днес ще закусвам в градината! Твърде хубаво е времето за да крия нежната си кожа
между стените. - и продължи да нанася „тонове“ грим върху лицето си.
Госпожа Ставридис с малко име Пени(от
Пенелопа), както я нарича съпругът и, изглеждаше изискана дама, много по - мла 43 

да на години от съпруга си. Тя полагаше
много грижи за себе си, употребяваше
скъпа козметика, както и се обличаше
в не по - малко евтини тоалети. Носеше
полепнали по тялото и поли и панталони, които подчертаваха фигурата и, както
и дълбоки деколтета, които бяха не само
на мода, но и предпочитани от гъркините. Носеше обикновено деколтираните
си блузи в червено, защото бяха символ
на богатство, а и привличаха погледи. тя
имаше пепеляв - руса коса, която носеше
на букли и закичваше червен карамфил
от дясно.
Госпожа Ставридис, пристъпваше
бавно по павираните плочи в градината,
наредени върху тревата. Тези плочи водеха до средата на градината, където бяха
поставени кръгли масички, заобиколени
от столове с формата на лебеди, в снежно
бял цвят. Стъпваше бавно със силно издадени напред гърди. Тя беше облякла една
от тези червени, деколтирани блузки, за
да привлече вниманието на съпруга си,
а и тази сутрин закуската беше по - спе 44 

циална. Съпругът и беше поканил един от
своите счетоводители, за да обсъдят детайли от бизнеса му. Служителят беше не само
привлекателен, но и по - млад и тя му беше
хвърлила око. Мария чакаше тихо изправена от страни, с поднос в ръка, за да обслужи
господарката си.
- Защо съм сама? - изсъска през зъби
госпожата, когато видя, че няма никой Къде е господинът и неговият гост? Каза ли,
че ще ме чака на масата?
- Нищо не знам госпожо - съвсем тихо,
отговори прислужницата, чиито ръце трепереха под тежкият поднос.
- Веднага го повикай!
- Да, госпожо.
В този момент се чуха гласове от верандата. Господин А Ставридис се беше
позабавил в кабинета си, където беше документацията на фабриката му и другите
предприятия, които имаше във почти всеки
град в страната.
Доволна, че ги вижда, дамата на дома весело се усмихна.
- Къде си, скъпи?
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- Тук съм, скъпа, идваме. . . - провикна
се също така нежно господарят
Двамата мъже, избегнаха павираните
плочки и вървяха по меката трева. Когато
стигнаха до Пени и се усмихнаха, а очите
и заискряха, а гърдите и се надигнаха. Гостът, разбира се, забеляза това, а той и се
възхищаваше заради нейната външност.
Господин Ставридис не успя да забележи интимниченето между тях, не и тази
сутрин, когато беше останал заслепен от
две красиви, зелени очи.
След като Мария сервира закуската,
тихо се оттегли, но преди това помоли да
й разрешат, дъщеря и да й помага през
деня. Позволиха и, но и казаха да не им се
пречка дъщеря и в краката им.
Почти приключваха със закуската, когато Лина беше застанала на един прозорец на първият етаж с парцал в ръка, защото майка и имаше болки в ръцете и не
можеше да ги вдига нагоре. тя първо забърсваше стъклата, в които се отразяваше
слънцето и когато то блестеше, лицето и
сияеше. Тя много се радваше, че може 46 

ше да помогне на майка си. В младостта и
бликаше сила, здраве и оптимизъм, които
не я оставяха да се предаде пред тежка работа. Нейната младост и изящната фигура,
направиха впечатление на вече закусилите
стопани. Пръв я забеляза подранилият гост,
който стоеше с лице към прозорците.
- Нова домашна прислужница ли имате?
- Не. Тази прислужница ни върши добра работа, въпреки, че е стара – отговори
Пени.
- Красива е! - не се сдържа гостът и се
обърна към домакина - Коя е тогава, тя?
- За кого говорите? - попита учудено
Пени, обръщайки глава към прозорците
- Това е дъщерята на прислужницата ни,
пристигна късно снощи. няма къде да отиде и отседна временно при нас - забързано
обясни Ставридис, който също не свали очи
от момичето
- Не, временно, а веднага щом си намери работа! - изсъска през зъби Пенелопа Още утре ще ѝ намеря работа. Сестрата на
кумата ми, сподели скоро, че има нужда от
прислужница и няма какво да се размотава
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в дома ми! И какво сте я зяпнали така? изсъска още веднъж, но този път очите и
гледаха с недоволство.
Твърде открито се възхищаваха на
момичето, което преминаваше границата на уважение към дамата на масата и
господин Ставридис докосна ръката на
жена си, след което и се усмихна галантно. Гостът обаче не прояви уважение към
домакинята, отпи от чашата си и погледна към червеният храст - рози. Яд полази
по скритите под грима и бръчки на Пени,
след като гостът не и отдаде нужното уважение.
- Скъпа, излизам, днес имам доста работа и ще си дойда за вечеря! - с бързи
крачки господина събираше книжата от
бюрото си.
Съпругата му беше заета с мисли и не
обърна внимание на бъбренето на съпруга си. Едно малко зло се бе прокраднало
в мислите ѝ и искаше да го оползотвори.
Когато отекна шума от мотора на автомобила, тя си спомни, че съпругът и говори
нещо.
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С помощта на Лина, Мария бързо напредваше в основното почистване на дома.
Работата спореше и на двете, защото си говореха и си спомняха. Мария наблюдаваше своето момиченце, което пърхаше като
пеперуда около нея и бързо се справяше с
възложената и работа.
- Ах, мамо, колко красива стая! - отново
възхитена Лина, широко отвори очи.
- Това е стаята на госпожата, много внимавай да не счупиш или да скъсаш нещо! Тя
прави големи скандали.
- Какво има да подреждаме в тази стая,
всичко е чисто и подредено? - учуди се
Лина.
- Така изглежда, но всички чекмедженца
и тоалетката, трябва да се забършат - задължително и то по няколко пъти на ден! Тук
има и баня, която също трябва да се чисти
всеки ден. Госпожата е голяма маниачка на
тема - чистота - тъкмо да довърши изречението си и в стаята влезна Пени. Майката на
Лина, беше отворила вратата на банята, за
да може да поглежда Лина и да си говорят.
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