
Синьо небе за летене 

 

Когато купих билета и разбрах, че няма да имам много време в Мюнхен 

съжалих, защото харесвам това летище. Но не допусках, че самолетът от Кьолн 

ще закъснее с излитането почти час и това ще е достатъчно да изпусна връзката 

в Мюнхен. Исках повече време, за да обикалям магазините и да пия едно кафе с 

баварски бретцел? Моля. Сега разполагах точно с шест часа до следващия 

самолет. 

 

Компютърът беше с мен и като ми омръзна да обикалям широките пространства 

с грейнали, примамващи магазини, реших да поработя. Всъщност – беше нужно 

да го сторя. Намерих стратегически контакт до една от залите за чакащи, така че 

нямаше опасност да ми свърши батерията. Кафенето беше наблизо, в джоба си 

имах пари, телефонът ми беше под ръка (вече бях обяснила у дома, защо и как 

закъснявам). Трябваше само да се устроя, за да минат часовете на престоя по-

бързо. 

 

Пътуването. Винаги в такива моменти в съзнанието ми  изплуваше първото 

пътуване в Западна Европа. Бях спечелила стипендия, за да работя върху 

дипломната си работа в Испания. Не бях пътувала никога сама,никога в 

чужбина, не знаех английски, трябваше да сменя самолет в Рим. На всичкото 

отгоре нямах идея дали някой ще ме посрещне на летището в Барселона или 

трябваше да стигна сама до университета. Как, Боже, сама, като бях живяла 

в толкова затворена държава? Пък и – пътуването беше само началото, а 

после? Как щях да се справя в непознатата страна без близък или сънародник 

наоколо? 

 

Не ми беше за пръв път такова чакане. Затова имах изграден подход по 

“оцеляване” на непознато или познато – без значение – летище. След онова 

паметно пътуване през Прага, когато изчаках полета за вкъщи 12 часа без книга, 

лист, химикалка и компютър – имах страхотна обеца на ухото. Дотогава все 

завиждах на хората, които пътуват с ръце в джобовете или най-много с 

небрежно преметнато през рамо сако. И още първия път когато опитах тази 

хватка, се оказах само с паспорт и 20 евро на непознато летище, изпуснала 

следващия полет. Нямах пари, нямаше какво да правя, бях сама, а и напук на 

всичко летището се оказа неголямо за обикаляне. В последните два часа не 

издържах, влязох в един магазин за играчки и купих най-красивия плюшен 

жабок с папийонка, който бях виждала, точно за 20 евро. Така с пазаруване поне 

избих част от стреса... После жабчо се превърна в любимата играчка на синчето 

ми, та парите наистина не бяха отишли нахалос.  

 

В деня на заминаването за Испания бях полуумряла. Нямаше път назад, но и 

този напред беше толкова мъгляв... Като гледах насълзените очи на майка ми 

се опитвах да се държа, ала тъгата и мен ме беше сграбчила здраво. Знаех, че 

мама остава съвсем сама, но такава беше участта на много родители в 

родината ми – да изпращат децата си. А голямото преселение 

продължаваше... По-силен обаче беше страхът ми от пътуването: ще успея ли 

да хвана точно “моя” самолет в Рим, как ще се ориентирам на летищата, 

какво да правя, ако не ме чакат в Барселона...  

 



Пътувах с ниски кожени сандали, удобни във всяка поза ластични панталони и 

тишърт. Никакви излишества – все едно съм тръгнала на курорт. Никой нямаше 

да заподозре в мое лице човек с отговорности. Но и на това се бях научила вече 

по летищата, с километрите изминати разстояния. Често се усмихвах, когато 

видех жена в строго елегантно облекло и обувки на токчета извън ВИП залите. 

Очевидно дамата беше готова да се измъчва по тесните седалки, малките 

пространства на проходите и хлъзгавите метални части на самолетните ръкави. 

Не можеше да седне където и да е, краката й отичаха в официалните обувки, 

страдаше, ако при турбулентност залееше красотата си с кафе... Елегантността 

има хиляди недостатъци. Затова криех костюм или рокля от подходящи 

немачкаеми материи в куфара и пътувах неглиже. И на спокойствие. 

 

Носех черно “дипломатическо” куфарче – бяха още много модерни. Теглото му 

беше точно 12 килограма, защото беше пълно с речници и учебници. Хартията 

много тежи, а багажът ми не биваше да превишава допустимите 20 

килограма. За да не плащам допълнително, натъпках всички книги в ръчния 

багаж. Бях облечена в двуредно вълнено сако в меден цвят, с тясна тъмно 

зелена пола. Краката ми се издължаваха от 7 сантиметровите токове. 

Дамската чанта с цвета на обувките и куфарчето допълваха ансамбъла. 

Опитвах се да нося товара си небрежно, а ръцете ми отмаляваха... Но бях 

много елегантна. Все пак, в чужбина заминавах... 

  

А от случката в Прага винаги имах “спасителни аксесоари” със себе си: ако 

пътувах без компютъра си, което рядко ми се случваше, задължително носех 

нещо за писане и четене. Така можех дори кръстословици да измислям, ако се 

наложи, но нямаше да умирам от скука. Щом компютърът беше с мен, всички 

проблеми се свеждаха до намиране на електрически контакт. Германците бяха 

умен и държащ на детайлите народ, тъй че предвидливо бяха поставили 

специални колонки със захранване на някои места. Край тях обикновено се 

тълпяха работохолици, но днес беше събота и по летищата рядко се намираха 

хора в командировка като мен. Повечето пътуваха по лични въпроси и – без 

лаптопите си.  

 

Нямах подробен спомен с какви думи се сбогувах с мама на летището. 

Сутринта преди да замине отидохме до близката църква и запалихме свещички 

за здраве. Помолихме се, всяка за своите си неща, но всъщност - едната за 

другата. После, както обикновено, запалих и две тънки свещички в памет на 

баща ми. Прибрахме се у дома, пристигна таксито, огромният нов куфар беше 

натоварен и след половин час разтоварен на летището, регистрирах се 

(тогава изобщо не знаех израза “чек ин”), набързо се разделих с майка си и 

минах към граничния контрол. Не издържах и се обърнах, преди коридорът да 

ме погълне. Мама плачеше, но ми махна и се опита да ме окуражи с усмивка за 

последно. 

 

Отчетът беше много досаден за писане, но нямах избор. Ако не днес, утре 

трябваше да е готов. Тук поне бях “заклещена” и наистина можех да свърша 

много работа. Наблизо млада испанка (какво съвпадение със спомена ми...) 

говореше по мобилния си телефон надълго и нашироко. Изчаках края на 

разговора и помолих момичето да ми наглежда багажа, докато си купя кафе. 

Обърнах се на английски, а не на испански, защото иначе рискувах да завържем 



разговор: хората винаги стават любопитни и дружелюбни когато чужденец 

говори езика им. А докладът искаше още работа... Само след минути донесох 

чаша димящо черно кафе с много мляко и бретцел. Готово. Имах всичко, за да 

прекарам времето си добре. Събух сандалите, подвих левия крак под себе си и 

се загледах в монитора. 

 

Минаването през граничния контрол не беше проста процедура. Граничарят 

провери внимателно визата ми, поканата от испанския университет, 

командировката ми от моя университет, разпита ме още малко и удари 

печата за излизане. Край. Макар и още в България, имах усещането, че някаква 

много важна и много моя врата се е затворила зад гърба ми. Опитвах се да 

нося куфарчето с книгите, все едно е празно, но с удоволствие се снизах на 

първия стол в чакалнята, който застана на пътя ми. Пред погледа ми 

причерня, краката ми бяха като гумени. Затворих очи и се усетих в 

абсолютното нищо. Нямах мисъл в главата си, нямах сетива. Можеше да ме 

подпалят – едва ли бих усетила...  

 

И в тъмата на тази безтегловност съзнанието ми изведнъж прогледна: имах 

близък човек, за когото граничният контрол не важеше. Той нямаше нужда от 

Шенгенска виза, нито от скъпия самолетен билет, за да бъде с мен.  

 

Баща ми.  

 

“Пази ме, татенце – започнах да редя наум, без да отваря очи – помогни ми да 

стигна, а после и да се върна жива и здрава, моля те...”  

 

И тогава усетих Силата. Обзе ме невероятно спокойствие, като че ли 

гигантска метла изчисти от съзнанието ми страха. Нямах никакво съмнение 

какво се случва. Отворих очи и се усмихнах: “Тук си, нали, тате? Пазиш ме, 

нали?” Лекотата, с която ръката ми се вдигна и намести къдриците зад 

ушите ми нямаше нищо общо с безсилието от преди малко. Всичко щеше да е 

наред. За пръв път от четири години – откакто той замина по пътя си отвъд 

– имах такова осезаемо усещане за присъствието му. Огледах се – видях 

магазините и кафенетата наоколо. Видях и хората, които седяха, говореха или 

четяха и изобщо не ме забелязваха. Светът се връщаше на мястото си. А 

моето пътуване можеше да започне. “Обичам те, татко!”, казах шепнешком 

и в очите ми вече имаше светлина, а не сълзи. Сигурна бях, че и той ми се 

усмихна. 

 

Шестте часа се изнизаха почти неусетно. Свърших каквото трябвах, пък и си 

прекарах добре. Като на път... Добре, че се прибирах у дома. А си и спомних... 

Всъщност едва ли някой западноевропеец би разбрал разказа за моето първо 

пътуване. Нали са свикнали да пътуват къде ли не още от деца. Без притеснение, 

организирано, с пари в джоба. Не биха разбрали какво е да тръгнеш по света за 

пръв път сам... и със само една банкнота, едвам отделена от семейството.  

 

Нищо. Моето дете, нашите деца един ден също няма да разбират този разказ. И 

това е хубаво. Всъщност – това май е най-хубавото в цялата история. 

 



Нахлузих сандалите, напъхах лаптопа в чантата, изхвърлих чашките от кафе и 

тръгнах към изхода. Време беше да продължа пътуването си.  

 

Небето беше над мен. Синьо.  

 



Времето в работа мина бързо. С две зареждани за кафе и храна и още един 

разговор до дома – хстте часа се изнизаха почти неусетно. Нахлузи си чехлите, 

напъха лаптопа в чантата, изхвърли хартиените чашки и тръгна към изхода.  

 

Време беше да продължи пътуването си. Небето беше над нея. 

 

 


