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Жена ми - Иванка магесницата 
Александър Руденко 

 
“НЕЩО НЕ Е НАРЕД...” 

Тригодишното момиченце – наскоро късо подстригано, но вече с гъсти черни къдрици – 
седеше на високо столче по време на празничния обед и се мъчеше да се държи прилично. 
Големите бяха увлечени в яденето и в разговорите си, а момиченцето скучаеше. 

Една възрастна роднина, пристигнала от село, протегна ръка през масата, бодна с 
вилицата люта чушка от туршията и струйка лютив сок внезапно пръсна в окото на детето. 

Екна вик, изпълнен не с болка, а с ярост, която стъписа всички. Момиченцето скочи от 
стола и застана неподвижно. Проточеният вик се повтори. 

Уплашената виновничка за белята скочи, хвана детето за ръката, с която то триеше окото 
си, дръпна малката до себе си и веднага я пусна, като изохка и затръска едрата си селяшка ръка 
– по дланта и пръстите й бе плъзнало едро червено петно от изгаряне... Лицето на жената 
изразяваше ужас. 

- Боже мили – завайка се тя – какво е това?! Ръката на това дете е като нажежено желязо! 
Гостенката се завтече в кухнята и подложи ръката си под струята студена вода. 
Никой в стаята на помръдна. Изведнъж на всички стана горещо. 
А момиченцето повече не издаде звук – полека-лека се успокои и само търкаше с юмруче 

окото си, от което със солени сълзи се изля и болката... 
Майката се опомни първа, внимателно хвана дъщеричката си за влажната студена китка, 

поиска да види окото и си отдъхна, като не забеляза нищо опасно. 
- Хайде да измием оченцето – тя поведе детето към банята. 

- Ама че задушно! – каза бащата и отвори прозореца. 
Възрастната роднина се върна от кухнята; и като показа на всички почервенялата си длан, 

поклати глава: 
- Или съм луда, или това дете нещо не е в ред... 

- Внимавайте с Иванка – честичко казваше тя на родителите на     момиченцето, което 
един ден щеше да стане моя жена. 

САМОДИВСКИ РОД 
I 

КЪЩУРКА В ПОЛИТЕ НА БАЛКАНА 
Опърпаните стаички в общежитието на Литературния институт. Дълги вечери на чаша 

евтино вино от тумбести дамаджанки по литър и половина. Редят се мои и чужди стихотворения. 
Обяснения в приятелство, в любов към Русия. Острият мразовит аромат на надеждите... И 
широките, сигурни плещи и весели очи на моя състудент, българина Андрей Андреев. 

- Казват, че в България цигарите са скъпи? Тук вашата “Стюардеса” е 35 копейки, а у вас – 
двойно повече – угрижено попита моят приятел, поетът Николай Никишин. – Какво ще правим 
налято? Документите ни за пътуване по твоята покана за мен и Саша вече се пекат... Утре 
отиваме в районния комитет на комсомола да ни утвърдят характеристиките. 

- Оттук ще си купим за месец напред. Или изобщо няма да пушим – засмях се аз. 
- Не берете грижа – ще пушим! – твърдо заяви Андрей със също толкова твърд акцент. 
После – влакът от Киевската гара. Андрей ни преподаде първия урок по български език 

сред тропота на колелата: думите хляб, вино, любов. Помня, че бях взел “незаконно” още десет 
рубли към разрешените за обмяна трийсет... Чудех се дали да ги мушна в калъфа на 
електрическата самобръсначка, но се отказах в последния момент и ги тикнах под калъфката на 
възглавницата. Напрегнатата ми физиономия явно предизвика недоверието на митничарите – 
преровиха скромния ми багаж отгоре до долу. Надникнаха и в калъфчето, за малко да разглобят 
и самата самобръсначка. Диаманти ли диреха у бедния студент? Из вагона след малко се разчу, 
че намерили долари в прическата на една пътничка от трето купе; тази тупирана прическа 
свойски се наричаше “къщурка за въшки”... 

Защо се въртят тези глупости в главата ми? Сигурно защото тогава и такива дреболии са 
били важни за мен: а нали от тях се състои животът, друг не ще имам. 

“Обичам бедната родина, защото друга аз не зная” – бе казал Есенин... Така и аз, като 
посвикнах със спокойния ритъм на модерно облечените българи, с магазините, в които виждах 
редки според мен стоки /медни джезвета, дрехи от велур, вносна козметика/, с изобилието на 
уютните кафенета, с изящните фирмени бутилки на кока-колата на всяка крачка, сметнах всичко 
това за  признаци на европейското великолепие. Но нали “Съветите си имат своя гордост”... 
Помня с какво невъзмутимо достойнство двамата с Николай в дневния бар, сред присмехулните 
погледи на посетителите, разкъсвахме английските пакетчета с чай и ги изсипвахме в чашите, за 
да попарим чая с вряла вода: “а ние го пием така”... 
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- Какво ли правят с тези проклети пакетчета? Да не ги попарват направо в устата си? – 
иронично мърмореше Николай. 

Помня и как след яка почерпка в приятелска компания тримата с Андрей бродехме из 
софийските улици и пеехме песни от патриотичния си репертоар. Когато стигнахме до 
Министерството на външните работи, тъкмо се деряхме с пълно гърло: “Брезите, брезите... 
Брезите зелени не спят...” В Москва този номер нямаше да мине: щяха да ни приберат. А тук 
милиционерът на входа се приближи до гостите гуляйджии и само рече: 

- Тихо, момчета, тихо... София спи. 
Пътят ни из България минаваше през живописния дунавски град Видин /със старата римска 

крепост Баба Вида и обширния парк покрай реката/ и стигаше до село Раковица, на четирийсет 
километра от града – родното село на Андрей, където щяхме да останем цели две седмици. 

Във Видин срещнах Иванка. 
Близо до заведението с вълнуващото название “Клуб на културните дейци” ни запозна 

Андрей; мен представи като поет и гост на България, а нея – като своя далечна роднина, 
талантлива актриса, изпълнителка на поезия... 

Чернокосата стройна красавица ме изгледа внимателно и в тежкия й дълбок поглед 
просветна такава иронична мъдрост, че се поколебах на колко години може да бъде: на 
18?...28?...38? А може би – на векове? 

До Иванка се почувствах сигурно както би се почувствал помръзнал картоф от 
Подмосковието до тропическия плод киви... и веднага се влюбих. 

Съзнавам, че външно тогава приличах на градинско плашило: бях с хавлиена оранжева 
риза с шнур вместо с копчета, с дебел зимен панталон, неподходящ за лятно време, увиснал като 
торба на задника, сакото ми на едро каре, сандалите – евтино московско  производство, а на 
главата си носех бяло каскетче, като палачинка с малка козирка... Сигурно затова, щом слязох на 
гарата във Видин, малките циганчета се юрнаха подире ми с радостния вик: 

- Палячо, палячо... 
Истината е, че на това си облекло бях задължен и за любопитството, което Иванка прояви 

към мен. По-късно ми призна, че видяла пред себе си уникално “дете на природата”: нещо като 
колхозник еленовъд или може би златотърсач, който без усилие може да разговаря за изкуството 
и за прочие интелигентни неща, на всичкото отгоре пише и стихотворения – Андрей 
предварително беше превел няколко от тях и бе успял да ги отпечата в два български вестника. 

Същия ден с Андрей заминахме за Раковица. Иванка обеща след няколко дни да дойде на 
гости на баба си, която, както се оказа, живеела в същото село... 

 
ИЗ ПРАКТИКАТА НА ИВАНКА 

Пациент В. /44 годишен/. Възпалена рана след хирургична операция на фистула в 
областта на корема. За три сеанса раната заздравя. По-интересното е, че между другото изчезна 
камък в жлъчния мехур: случайно В. се бе изследвал дали има такъв камък седмица преди 
Иванка да работи с него и веднага след нейните сеанси повтори изследването. Иванка почти не 
работи с жлъчката му, като имаше намерение да се заеме с нея по-късно. 

Пациент Л. /38 годишна/. Миома на матката и мастопатия в лявата гърда. Бяха проведени 
два курса на лечение общо от двайсет и осем сеанса. Мастопатията се изгуби след първия курс; 
когато и вторият приключи, гинеколозите не намериха никакви признаци на миома в матката. 

Пациент Г. /47 годишен/. Понижена активност на спермата. След 14 сеанса 
сперматограмата показа 87% активни сперматозоиди вместо предишните 50%. 

Пациентка М. /40 годишна/. Психоза. Панически страх от улицата и от градския транспорт. 
Над година фактически не бе излизала от дома си. На Иванка се наложи да проведе два 
специални – съсредоточени – разговора по телефона, за да убеди болната, че може без опасност 
за нея да пристигне с такси. След седем сеанса психозата изчезна напълно. 

Пациент И. /65 годишен/. Късогледство. След лечението диоптрите на двете очи се 
подобриха с три единици: от –5 до –2. 

Пациент С. /42 годишен/. Аденом на простатата. Тежко състояние. Иванка проведе два 
двуседмични курса с малки почивки за С., преди напълно да преодолее болестта. 

Пациент П. /8 годишен/. Тежък синузит. След седемте първи сеанса гнойта, която вече се 
приближаваше до мозъка на момчето, започна да изтича от носа. След четиринайсетия сеанс 
носът напълно се изчисти, дишането стана спокойно, прекратиха се главоболията. 

Пациент Ю. /22 годишен/. Псориазис, концентриран върху челото и под косата на главата. 
След седем сеанса кожата на болния от поразените места започна да се лющи, после – да се 
отделя на пластове. След два курса на лечение Иванка смъкна три пласта от заболяването: под 
падналия груб слой се образува тънък, розов. Лечителката работи три месеца с прекъсване. 
Състоянието на пациента се подобряваше бавно, но забележимо. Общо бяха проведени над 
четирийсет сеанса. Иванка не отстъпваше, сигурна, че ще победи. Отстъпи болестта – една от 
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най-неясните за медицината. Изгубиха се и последните петна по кожата. След лечението 
изминаха около три години – при Ю. не се появиха рецидиви на псориазис. 

Пациентка П. /60 годишна/. Злокачествен тумор на гърдата. Категорично отказала 
операция. В белите дробове на болната се появили метастази. Като резултат от двайсет и един 
двучасови сеанси туморът намаля два пъти, изгубиха се метастазите на дробовете. Иванка убеди 
П. да не рискува повече и да оперира тумора на млечната жлеза. Бе направена операция в 
клиника и вече четири години П. се чувства здрава. 

 
Раковица се оказа голямо село, пръснато в полите на обрасли с дъбак и борове поли на 

Стара планина. В селото имаше и двуетажно читалище с кино, магазин, ресторант, кафе-
сладкарница и две кръчми... Почти всички улици бяха асфалтирани. По-късно узнах, че подобна 
“цивилизация” изобщо е характерна за българските села; въпреки това младежта бяга – заминава 
за градовете да дири по-лек “хляб” ... 

Накрай селото до боровата гора в самата планина Андрей ми показа една потънала в 
цветя, сред орехи и джанки пръстена къщурка, в която живееше бабата на Иванка. 

-За баба Мара из село се приказват какви ли не работи – каза ми той. – Уж че се срещала 
със самодивите... А на два пъти Ванга, нашата ясновидка от Петрич, й пращала жени – да им 
дава билки против безплодие. Та уж с тези билки, дето ги знаела само баба Мара, и двете 
забременели... 

- Вярно ли е Андрей, че е твоя далечна роднина? 
- Тук, в Раковица, пък и в България, ако порови човек, всички ще излезем роднини – засмя 

се моят приятел. 
Нетърпеливо очаквах пристигането на Иванка. А вечер, докато бащата на Андрей, бай 

Георги, ни свиреше на кавал, опитвах коварното вино “самоток”, което се пиеше леко като вода, 
но след това неочаквано те поваляше... И полека-лека свикнах с българското село. 

Не се размина и без забавни случки. 
Чичото на Андрей, който живееше в съседната къща, с жестове и големи усилия се помъчи 

да ни обясни, че в наша чест е опекъл яре. Като забеляза неразбирането върху лицата на руските 
гости, той няколко пъти настойчиво повтори: “козлето умря”. Николай явно не се трогна особено, 
че “козлето е умряло”... Сега се чудя на наивността си. А тогава, като се оправдавах с липса на 
апетит, изобщо не докоснах дъхавото печено месо. Когато ситуацията се проясни, цялото село се 
смя. 

На третия ден в Раковица два бдителни селяка за малко да ме арестуват, когато покрай 
къщурката на баба Мара се запътих за къпини в планината. В тази посока само след три-четири 
километра започва територията на някогашна Югославия. При сложните отношения със съседната 
страна, границата се пазеше зорко. Забелязах, че двама възрастни мъже карат дърва. Щом 
зърнаха непознатия младеж със странно карирано сако, мъжете ми извикаха. В отговор само 
разперих ръце, за да покажа, че мъчно ще се разберем от такова разстояние, и продължих към 
планината. Тогава единият от тях скочи и решително тръгна да ми пресече пътя, другият насочи 
магарешката каручка през поляната и подкара магарето в галоп, за да ми попречи да избягам в 
обратна посока. Наложи се да спра. Последваха строги въпроси кой съм, какъв съм. Щом се 
досетих, че ме смятат за капиталистически шпионин, се тупнах в гърдите: “Руснак...руснак!” 

Думата “руснак” бе достатъчна. Селяните се успокоиха: “А-а! Наше момче!” 
Граничният инцидент бе изчерпан. 
А Иванка я нямаше. Тогава проявих инициатива: започнах да й звъня от пощата и да й 

разтягам локуми за красивата планина – обещах да й покажа странен бор с израстък във формата 
на бухал... И я убедих да дойде. 

Посрещнах я на автобусната спирка посред площада, поех леката й пътна чанта и без да 
се отбиваме при баба Мара, се запътихме направо в планината. Както разбрах от Иванка, баба й 
сигурно прекопава царевицата на нивата или пък лозето си, та ще се върне чак вечерта. 

Тогава Иванка се затрудняваше малко с руския, затова ми говореше на български. 
Напрегнато се вслушвах в гласа й, доста нещо разбирах вече, друго отгатвах, но някои думи си 
оставаха неясни за мен; тази неяснота стимулираше въображението ми, придаваше тайнствена 
дълбочина на разговора ни. 

По пътечка сред къпинака стигнахме до моя бор. Израстъкът наистина приличаше на бухал 
или сова; застанах пред него и зарецитирах стихотворението на Борис Корнилов: “Само птиците 
огромни тук прелитат с крясък, заканителни и страшни...” В отговор Иванка ме нарече дете ли, 
хлапе ли... “Ти си бебе!” – рече тя, но “диагнозата” й не прозвуча обидно. Романтичността на 
разходката ни се усилваше от странното поведение на птиците: никога дотогава не бях виждал 
толкова много червеношийки. Те прехвъркваха и се виеха над главите ни, кацаха по околните 
клони и не бързаха да се отдалечат, сякаш ги привличахме. Най-малко десетина птичета пърхаха 
около нас. 
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ИЗ ПРАКТИКАТА НА ИВАНКА 

Ако в помещението, където работи Иванка, влязат някакви насекоми /мухи, комари и т.н./, 
те сякаш губят контрол над поведението си и започват да се вият около нея, както обикновено 
кръжат около източник на светлина. 

Ако в дома има котка или куче, те винаги идват, ако са в другата стая, и сядат до нея; ако 
са затворени там, почват да драскат по вратата и настояват да влязат. 

Мъчно можем да си представим какво усещат насекомите, птиците, животните, но едва ли 
причината е само тази, че при започването на сеанса след няколко минути термометърът в стаята 
показва по-висока с два-три градуса температура. 

Що се отнася до хората около Иванка – така твърдят всички приятели и познати – човек 
усеща едновременно и чувство на бодрост, и някакво приятно състояние на уют. Гостите 
обикновено забравят за времето, с усилие стават и си тръгват, но все се бавят, бавят. Ако Иванка 
не им покаже, че има неотложна работа, остават до сутринта. 

Мнозина, които са присъствали при сеансите близо до Иванка, когато тя работи, са 
оздравявали от простуда, от полипи, от различни възпаления, невралгии, нервната им система е 
укрепвала, повишавал се е жизненият тонус... 

 
Слънцето полека слизаше към заник. Приседнахме върху топлите камъни на склона, 

обрасъл в шипка – до струящото надолу поточе. 
- Да поседнем за малко – и да вървим при баба – изясни положението Иванка. 
В този момент от храстите се зададе голяма костенурка. Като ни видя, уплашено заситни в 

обратна посока. Понечих да я хвана, но Иванка ме спря. 
Без да става от камъка, протегна ръка към костенурката – пръстите й напрегнато 

потрепваха, тъмните й очи застинаха: полуотворените й устни леко се раздвижиха, сякаш 
зашепнаха нещо, неразбираемо за човешките уши... 

Костенурката замря на мястото си, остана неподвижна близо минута, докато Иванка не 
започна да движи ръката си нагоре-надолу. Тогава костенурката полека се извърна и тръгна към 
нас. Стана ми горещо. Мина ми през ума, че сигурно така върви зайче, хипнотизирано от питон. 

А Иванка взе костенурката, погали я по главата, която тя не скри в корубата си, чукна я 
леко с нокът по носа и я пусна на тревата: 

- Върви си! 
И костенурката бавно се отдалечи. 

- Зная езика им – рече Иванка. После допълни: - Шегувам се. 
- И с мен ли можеш да се пошегуваш така? 

- Май няма да стане... – отвърна тя, като ме погледна замислено в очите. – Виждам...няма 
да стане... 

Баба Мара – прегърбена, със забрадка и бархетна блуза – ни посрещна по здрач пред 
вратничето си, подаде съсухрена буза за целувка на внучката си, погледна ме сърдито и пое към 
къщата. 

- Ела утре към десет на гости – извинително ми рече Иванка, - баба до тъмно има работа в 
градината... Малко е особена, друг път ще ти разкажа за нея. 

Боровете стигаха до плета на бабата, до гъстия лещак от вътрешната страна и до дерето, 
което сякаш отделяше къщата с двора от цялото село. Някаква тайна висеше във вечерния 
въздух над керемидения покрив, под едрите трепкащи балкански звезди. Кой знае защо баба 
Мара ми заприлича на старата магьосница от повестта на Куприн “Олесея”, но току-що 
възникналата асоциация бе на минутата забравена. 

А на сутринта престъпих изградения от камъни праг на бабата, зад който започна 
сближаването ни с Иванка... 

Къщурката се оказа по-просторна, отколкото изглеждаше отвън. Отляво имаше гостна, 
отдясно каменно огнище, което се стесняваше нагоре към комина. Покривът се крепеше на 
огромни, почернели от времето, опушени и яки букови греди. Над огнището на верига висеше 
меден казан, наоколо бяха наредени по-малки котли и черпаци – все от мед; повечето бяха 
накачени по стените, между тях висяха ароматни китки изсъхнали и съхнещи билки, чиито имена 
не знаех, сплитове лук, чесън, сушени миналогодишни чушки. Груба дървена стълба бе подпряна 
на отвора за тавана. Още една врата от кухнята – точно срещу входната – водеше към друга 
стаичка, пълна с ракли, качета, сухи кратунки, чували и чувалчета с прежда. 

- В тази стаичка едно време спеше сляпата ми прабаба – обясни ми Иванка. – Тази къща 
сигурно има сто и петдесет години. И никога няма да рухне. 

Сварихме си кафе на котлончето и седнахме да го пием на ниски трикраки столчета пред 
също толкова ниска синия. Погледът ми се спря на стара снимка върху наскоро белосаната стена. 

- Кои са тези хора? – попитах аз. 



Книгата е сканирана, разпозната и предоставена от Спиралата   5 

- Баба и дядо – почна да ми разказва Иванка. – Те бяха коренно различни, дядо се оженил 
за баба само заради хубостта й... Той беше образован човек, минен инженер, а баба прекара 
целия си живот вкъщи, в това село, никога никъде не е пътувала – не искаше... И нова къща не 
пожела да й вдигнат. Казва, че душата й е свикнала с тази, затова остави и пръстения под. 

Казва, че каквото трябва да знае за живота, и така го знае по-добре от другите. И освен 
това лекува болните с разни билки, не можеш я разбра отведнъж... А дядо, дядо замина... Той 
беше голям човек... 

Иванка се усмихна: 
- Партизански куриер, комунист... Отиде на работа в Бургас и трийсет години не се върна. 

Баба сама отгледа двете си дъщери: мама и леля... А сетне дядо се разболя от рак на кръвта, 
лекарите му даваха най-много половин година. И се върна при баба на стари години – да умре до 
нея. 

Тя го полекува... Та живя още шест години с баба: ходеше на лов за вълци из планината, 
пиеше ракия в кръчмата... Навестяваше ни в града и носеше скъпи подаръци. Помня го все весел, 
хубав. Когато се помина – от партията изпратиха автобус с венци, пристигнаха началници с 
волги, речи държаха... А баба натовари ковчега на волска кола и откара дядо на пет километра 
да го опеят в манастира, макар че не вярва кой знае колко в Господа. Представяш ли си: 
воловете едва пристъпват, подир колата се влачат две черни волги, някакъв градски началник с 
вратовръзка и мека шапка ситни до колата из калта и предумва баба да се върне... А баба му 
вика “Моят мъж умря, а не вашият! Каквото искам, това ще правя!” Не можаха да я превият. 

- На баба си ли приличаш? – попитах аз. 
Иванка вдигна отзад гъстата си черна коса и видях на тила й бенка, като тъмен плод от 

черница. 
- Баба има същата, прабаба ми и тя, както и прапрабаба ми... Всички – каза Иванка. И 

неочаквано заяви: - Я чакай да ти сваря чай от една бабина билка – да не питаш толкова. 
Три дни поред се срещахме в къщурката край боровата гора в края на Раковица и наивно 

си мислех, че все по-добре се опознаваме. Три денонощия живях във вълшебна омая. А по-късно, 
доста по-късно – след години, като се връщах мислено към онези дни, написах това 
стихотворение: 

Къщичките са накичени 
от мъгла като с пера 
и сега приличат на  

ясеновата кора. 
Глинено гърне на печката 

къкри си едва-едва. 
В него ти вариш извечната 

омагьосваща трева. 
От шосето край оградите 
в този тъмен нощен час 

преминавам през ливадите 
и при тебе идвам аз. 

Тук навярно свършват всичките 
грижи в трудния ми път. 

Ще ми светнат пак луничките  
върху облата ти гръд. 

И след малко тук, във старата 
кухня – моят ад и рай – 
ще изпия пак отварата, 
омагьосваща докрай. 

Мракът ще положи патина 
на прозореца стъмен. 

И ще се люлей безпаметно 
глинестият под под мен... 

 
Очите на Иванка... В дълбините им ту тлеят, ту припламват такива хипнотични звездни 

искри, че не се учудвам защо приятелките и приятелите й някога са я наричали на шега 
извънземна. 

Родила се във Видин, баща й – ветеринарен инспектор, майка й – модистка. Детството й 
преминало в родния град и в Добруджа. 

На шестнайсет години Иванка случайно се оказала на конкурс по красота и когато някой 
от приятелите я извел на сцената, избрали я “мис Красавица”. 
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В десети клас се записала в детската театрална школа и щом я завършила, станала 
актриса във Видинския театър. Прочула се като рецитаторка на поезия и спечелила доста 
конкурси. 

На 20 години Иванка се отказала от артистичната кариера и записала археология във 
Великотърновския университет. Интересуваше се от история, живопис, музика, пътуваше из 
България и из други страни. 

Срещнахме се по времето, когато бе студентка. 
 

ПРИЯТЕЛКА НА ИВАНКА РАЗКАЗВА  
- Тримата – Иванка, аз и нашият съсед Митко – се връщахме след последната прожекция 

късно през нощта и минахме през парка. Бяхме по на шестнайсет години. Кой знае защо лампите 
в парка не светеха, макар че през ония години горяха до сутринта: никой не правеше икономии 
на електричеството. Страх ме беше, а Митко се перчеше: “С мен няма от какво да се плашите!” 

До нощния бар имаше стотина метра, когато насреща ни се зададоха четирима пийнали 
младежи. 

- Разкарай се, докато не сме ти светили маслото! – заканително рече единият на Митко. – С 
момичетата ще се разберем и без теб. 

Тези младежи ми се сториха много страшни, пък и държанието им беше доста агресивно.  
Митко се вцепени и не можа да помръдне. Понечих да извикам, но бех изгубила ума и 

дума... 
Изведнъж Иванка протегна ръце напред и пристъпи към тях. Забелязах, че пръстите й са 

свити като огромни нокти и внезапно – помня го като днес – започнаха да светят зеленикаво в 
тъмнината... Не виждах очите й. Иванка не каза нито дума, само няколко пъти сякаш отблъсна 
нещо от себе си с тези ужасни светещи пръсти. И младежите – най-напред единият, а след него и 
останалите – си плюха на петите. 

Иванка се обърна към мен и наведе глава, сякаш криеше погледа си; пръстите й вече не 
светеха. Хвана ме за лакътя и почувствах, че от ръката й тече не пот, а някаква гореща лепкава 
пяна... 

 
Баба Мара разказвала на Иванка легендата, че в техния род през поколение, още от най-

стари времена, може би дори от прабългарите, се ражда момиче, белязано със знака на добра 
магическа сила. 

- Виждаш ли? – говорела баба й, застанала пред прага на увитата си в лози пръстена 
къщурка. И показала на петгодишната Иванка една бенка на шията си, малко под тила. 

- Прилича на черница, но неузряла. А сега пипни там – и  ти имаш същата, но два пъти по-
голяма и черна... Тя ти е от отдавна паднала звезда. Теб е избрала звездата, ти ще си най-
силната в нашия род! 

- А откъде идва нашият род, бабо? Градски или селски е? 
- Нито е градски, нито е селски, а самодивски! В стари времена от голямата равнина тук 

дошла прабабата на моята прабаба. Тя имала същата бенка на тила като твоята... Млада била, 
хубава. Една пролет я завалял дъжд на нивата, измокрила се до кости, настинала. Дясната й ръка 
се схванала. А тъкмо се била омъжила Янка – така се наричала тя, - имала малко детенце и 
мъж... Как ще им шета, как ще си отгледа детето? Тъкмо тогава й се явила самодива и й казала: 
“Чакай да се напълни месечината, Янке, и иди в гората, набери от бодливата билка под дъба, 
завари я, окъпи се в тази вода и ръката ти ще оздравее”... 

Така и сторила Янка, отишла в гората по пълнолуние, щом набрала тревата, надошли 
самодиви от гъсталака, заиграли хоро с Янка и й казали: “Ти си ни сестра, остани при нас!” За 
малко да я предумат, но си спомнила Янка за малкото си детенце, отскубнала се от хорото, 
избягала. Пред къщата се сепнала: ами билката? Кога гледа: торбичката с билката на прага. 

Окъпала се в отварата и легнала да спи чак на съмване. А на сън се явила същата 
самодива, рекла й: “Рано или късно ще се върнеш при нас, сестро, а засега това ще ти кажа: 
ръката ти е като нова... Вдигнеш ли я към лош човек, ще се стъписа, вдигнеш ли я към болен – 
ще оздравее”. 

- Ей така, ей така – завъртяла в кръг ръка баба Мара – лекувала Янка хората, докато 
остаряла и се върнала при самодивите, та с тях отново да стане млада. 

- Бабо, ами при теб идвали ли са самодиви? 
- Идвали са, миличко... Показваха ми разни билки, подир време и аз ще ти разправя коя от 

какво лекува. А сега виж... – Бабата наливала в паница изворна вода и полека почвала да шепне 
над нея. – Сега това е жива вода – обяснявала тя на малката Иванка. – Ако болно агънце пийне 
от нея, ще оздравее... Може да се даде и на човек, но за хората е по-полезен медецът, когато му 
побаеш... И ти ще разбереш тези работи, когато му дойде времето. 
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- А кога ще му дойде времето? 
- Докато станеш на трийсет години, чедо, ще си робиня на земята – доста неясно обяснила 

баба Мара. – а след трийсетата си година ще си царица на душата си. 
 
Болестта се развивала бурно: двете шестгодишни момиченца въпреки всички усилия на 

лекарите, умирали в болницата от коклюш. 
Едното дете починало. Иванка се мятала в треска и като по чудо още се държала... Довели 

баба Мара от село да се сбогува с внучката си. Но щом погледнала умиращото момиченце, бабата 
рекла уверено: 

- Дайте ми го, зная как да го излекувам! 
И лекарите склонили. 
Всеки ден в продължение на две седмици бабата наливала в устата на Иванка, като я 

карала да си затвори очите, кръвта на току-що хванато в примка врабче: давала й отвара от 
билки, но които баела... И внучката оздравяла. Само сънищата й станали неспокойни. 

Нощем в съзнанието й изплували странни тревожни образи: шатри от опънати кожи сред 
разцъфнали или снежни равнини, огньове, тропот на конски копита... Думкал тъпан... В съня й 
идвала магьосница, цялата в лисичи кожи; тя разговаряла на непознат език с момичето, 
разбирали се само някои думи... По звучене езикът бил много странен, ала смисълът на фразите 
бил ясен за Иванка. 

Магьосницата повтаряла: 
- Слушай и запомняй. Силата ни е дошла от дълбините на времето, но само избрани умеят 

да я владеят. Докато не станеш на трийсет години, не бива да използваш без нужда тази нейна 
част, която постепенно ще се разкрива пред теб – за да не се обърне силата ти в злина за 
хората... Гледай и запомняй. 

И магьосницата разкривала пред Иванка тайната на погледа, тайната на шепота, тайната 
на движенията на тялото и ръцете. Тайни, тайни... Те я плашели и омайвали. 

- Помни за слънцето, помни за звездите – продължавала магьосницата – и знай, че силата 
се ражда още по-далеч, още по-високо! И ти ще се сдобиеш с нея. Не се страхувай от нищо. Нито 
от огън, нито от вода... Назаги в голямата вода и тя ще те понесе със себе си, нагази в голямата 
вода... 

Край дигата никой нямало. Иванка нарушила забраната на родителите си и нагазила в 
Дунава. Не умеела да плува. Течението подхванало малкото дете, мощен водовъртеж го дръпнал 
надолу към дъното... По-нататък Иванка помни само, че дошла на себе си под върбите на 
пясъчния бряг. Дишала равномерно като след дълбок сън. Но най-чудно било усещането за 
небивала лекота на тялото и увереността, че ако отново влезе във водата, ще заплува без 
страх... Иванка отново влязла в дълбокото, отблъснала се с крака от дъното и заплувала, при 
това срещу течението... В къщи казала на уплашената си майка, че магьосницата я научила да 
плува. 

Родителите, разтревожени от повишената чувствителност и от бързата нервна възбудимост 
на дущеричката, водили Иванка на консултация при столични професори, по курорти... Бащата 
смятал, че “бабините небивалици” могат да побъркат детето. Стигнало се до успокоителни 
лекарства. И бързо след това причините за безпокойството се изгубили: Иванка вече не говорела 
за самодиви, за магьосници и други “чудеса”. Учела се добре, внимателно усвоявала в гимназията 
възгледите за първичността на материята: с целия клас влязла в комсомола, увличала се по 
поезия, по театър... И почти не обръщала внимание на бабините думи, когато отидела при нея на 
село: “Живей спокойно, твоето време още не е дошло...” 

И само някъде дълбоко в нея, стаено пулсирало неспокойното чувство за някакво неясно, 
но силно и неминуемо призвание. 

Една нощ на село се повторил детският й сън... Лицето на магьосницата, остаряло, 
сбръчкано, било бледо... Тя държала в ръка тъпан и шепнела: 

- Силата идва, твоята сила идва... Рано е. Рано е... Не я използвай за лошо! 
Иванка се събудила от думкането на тъпан. Дострашало я: ръцете й светели в тъмнината 

като фосфор... Почувствала, че очите и челото й светят по същия начин. Понечила да извика 
баба си, но неочаквано дори за себе си свряла лице във възглавницата, стиснала я с все сили и 
като събрала цялата си воля, мислено заповядала на някого или на нещо: 

- Махни се! 
След няколко секунди хлад плъзнал по лицето и ръцете й, сякаш я облъхнал ветрец. 

Настъпило успокоение и тя заспала. 
Иванка не обича да си спомня за случая с пияните младежи в парка. Тогава всичко 

станало внезапно, почти неочаквано за нея. Но подсъзнателно тя разбира, че е можело да стане 
нещо много лошо: физически усещала в онзи момент потръпващите сърца на четирите момчета, 
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искало й се да спре тези сърца, ако младежите направят още крачка към нея... И можела да 
стори това. Но никога нямало да си прости. 

По време на бремеността върху гърдите на майката на Иванка се появили две големи 
тъмни петна с големината на юмрук. 

-  Може да изчезнат няколко месеца след раждането – казал лекарят – но може и да 
останат; В този случай нищо не може да се направи: ще си имате “подарък” от детето... 

Когато момиченцето се родило и майката за пръв път му дала да суче, петната започнали 
да се стапят пред очите на медицинската сестра... След двайсет минути се изгубили без следа. 

Радост от силата, която зреела в нея, Иванка изпитала през студентската зимна ваканция, 
когато гостувала на своя приятелка във Варна. 

Състудентката й взела от печката кипналия чайник и без да иска, го обърнала върху крака 
си. Късият вълнен чорап свободно пропуснал водата, но задържал топлината й: върху горната 
част на ходилото бързо се вдигнал огромен мехур. Девойката пъшкала от болка... 

- Дай си крака! – без да се замисли, казала Иванка. 
Гласът й прозвучал толкова сигурно, че приятелката й послушала. Полегнала на дивана и 

отпуснала крака си в скута на Иванка, а тя се навела над попарения крак и зашепнала думите, 
явили й се внезапно от детските сънища... 

Сетне протегнала ръце и веднага почувствала в крайчетата на пръстите, в дланите си 
някакво остро бодване. Почти в същото време изпитала чувството, че през мозъка, през цялото й 
опънато като струна тяло отвън, отгоре минава като ток необяснима сила и се насочва върху 
изгореното място. 

След десетина минути болката изчезнала, след още пет мехурът спаднал и зачервяването 
наоколо се изгубило. 

В очите на приятелката й се четяла суеверна почуда... 
А самата Иванка тогава не искала да предава сериозно значение на този случай. Просто се 

уверила, че е способна на такива “дребни хитрини”. 
Като се концентрирала без усилие, понякога като на шега, с няколко движения на ръцете 

премахвала главоболието на свои познати, спирала кръвта от рани, заличавала подутини от 
ужилване на пчели и оси или... разговаряла с животните... 

- Защо напусна театъра? – попитах Иванка, като си пийвах чай с ароматна билка. – Ама 
честно! 

- Театърът за мен не е детска игра... Не е моя съдба. 
- Смяташ, че си родена за археоложка ли? 
- Не – отсече Иванка. – Но сега искам да науча повече за времето, преди нас... 

Необходимо ми е. 
- И какво, когато узнаеш, ще зарежеш и археологията? 
- Точно така – засмя се тя, - но още не е дошло това време. 
Губех ума си. И понеже ми беше ясно, че до завръщането ми в Москва остават броени дни, 

страхувах се, че няма повече да видя Иванка. 
- Искаш ли зимата отново да съм тук? – въпросът ми прозвуча неуверено. 
- Искам. 
 
После писмата... Почти всеки ден пращах на Иванка писмо и като се връщах вкъщи, 

веднага надниквах в пощенската кутия с надеждата да намеря там продълговат плик с името си, 
изписано с калиграфския й едър почерк, който отделяше всяка буква. И все не можех да се 
отърся от едно странно усещане: от писмата на Иванка се излъчва не въображаема, а съвсем 
реална топлина. Доближавах длан до писмото и усещах живото му излъчване – като от земя, 
върху която наскоро е горял огън. Толкова ми беше приятно вечер, седнал с българо-руския 
речник, да разгадавам неясните фрази, да търся скрит смисъл в тях... 

Всяка неделя се мъчех да поръчам разговор с Велико Търново, където учеше Иванка. От 
гласа й в телефонната слушалка изпитвах леко приятно замайване. Безспорно това беше любов, 
а може би и нещо по-сложно... 

Много ми се искаше да изглеждам пред Иванка улегнал, независим човек; затова не 
биваше да й създавам излишни грижи и неудобства. Споразумях се с Андрей и той бързо ми 
уреди втора покана. Според моите пресмятания през януари вече имах право отново да пътувам 
до България, тъй като се разрешаваше да пътуваме до чужбина веднъж годишно. 

Но моята разпаленост бързо бе охладена в районния комитет на комсомола, където отнесох 
за заверка своята неопетнена, съвсем съветска характеристика: “Политически грамотен. Морално 
устойчив. Няма забележки по предишното пътуване...” 

Секретарят на районния комитет, като намести строгата си вратовръзка, ме погледна 
проницателно със стоманените си очи и посъветва “да се въздържам” от толкова чести пътувания 
– дори в братска страна. Аз замънках нещо в отговор, като си давах сметка колко много завися от 
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този човек – споменах за творчески планове, че се каня да пиша “важна, необходима” поема за 
боевете на Шипка, за съветско-българската дружба... 

- А с какви средства се каниш да осъществиш пътуването, творчески деецо? – подчертано 
пренебрежително, на “ти”, ме попита секретарят. 

Стъписах се, изненадан от толкова интимния въпрос, но бързо се измъкнах, като горделиво 
заявих, че публикувам стихотворения и получавам хонорари. Наистина по това време в три 
вестника и две малки списания ми бяха публикували седем-осем стихотворения, бяха ми обещали 
публикация и в един алманах... 

- Я си дай книжката – нареди секретарят. Като я огледа внимателно, той произнесе 
безмилостно: “Да-а, не плащаш членския си внос върху хонорарите – нарушаваш устава!” 

Не очаквах такъв обрат. Разбрах, че съм паднал лесно в клопката... Комсомолският вожд 
не искаше да слуша никакви оправдания: 

- Няма да ти подпиша характеристиката. Ще дойдеш следващата сряда в два, тогава 
приемаме нови членове – да видим колко си “политически подкован”, дали можем да те пуснем в 
България... 

Излязох унизен от районния комитет. Толкова се ядосах, че на другия ден, когато 
разговарях с Иванка по телефона, й разправих за своите мъки, като се мъчех да ги представя в 
шеговита форма. 

- Този секретар е един висок, слаб, червенокос, с оплешивяващо чело, нали? – попита 
Иванка от другия край на жицата. – Нали презимето му почва със “С”? Сона ... или Сола ... Нещо 
подобно. 

- Да! – потвърдих аз, като се чудех откъде може да познава моя мъчител, и му казах 
презимето. – Нима е бил в България? Познаваш ли го? 

- Няма значение – отговори тя. – Внимавай да не объркаш нещо: в сряда, точно в два и 
половина, трябва да влезеш при него. Повтарям: не в два, а в два и половина. Той ще подпише, 
каквото ти е необходимо, и нищо няма да пита. 

До сряда тези странни думи на Иванка не ми излизаха от главата. За всеки случай 
внимателно прочетох в енциклопедията всичко за България, като очаквах всякакви коварни 
въпроси от секретаря, например: “Кой е Тодор Живков”. Назубрих почти наизуст Програмата и 
устава на ВЛКСМ. 

В сряда час по-рано се явих в районния комитет. В два, когато секретарят дойде, бях пръв 
на опашката, но като помнех думите на Иванка, страхливо пуснах да влязат преди мен четирима 
души и се озовах в кабинета чак в два и трийсет и две минути. Подадох си характеристиката: 

- Подпишете я, моля ви. 
- А-а-а – проточи секретарят, вдигна поглед от книжката пред себе си. – Дайте я... Къде да 

си сложа автографа? 
Бързо си драсна подписа и ме прати да сложат печат. 
 

ИЗ ПРАКТИКАТА НА ИВАНКА 
Познат на Иванка – трийсетгодишният Д., се обади през нощта от друг град, където се 

бе кандидатирал за депутат, и се оплака, че май му се е качило кръвното налягане... 
Започнали спазми на сърцето, валидолът не помагал: отразило му се предизборното 
напрежение. 

Иванка го успокои: 
- Легни си, след петнайсет минути ще започна сеанса... Ще почувстваш моите сигнали, ще 

заспиш. Утре ще бъдеш напълно здрав. 
- Как така, от разстояние? – учуди се Д. 
- Ей така. Представи си нещо достъпно за теб, например радиовълните: ти се превръщаш в 

нещо като антена, а аз – в  предавател. 
Д. се обади на следващия ден: изчезнали сърдечните болки, спал цяла нощ дълбоко и 

спокойно и се чувствал прекрасно. 
Възможно ли е в подобни случаи да съществува елемент на самовнушение? Може би. 

Именно за самовнушение говореше кардиологът Н., но Иванка му предложи да извършат опит. 
- Назначи кардиограма на някой човек, който нищо да не подозира и да е здрав. Не се 

опасявай, няма да му причиня вреда, пък и нали не вярваш, че е възможен някакъв ефект; нека 
в ръката си да държи ей този кристал... 

Иванка подаде на Н. прозрачно късче планински кристал. 
- Чрез него ще въздействам на работата на сърцето му. Тъй като не познавам човека, така 

ще е по-лесно: няма да губя излишно сили, за да видя пациента и да се свързвам с него чрез теб. 
Щом включиш апарата, ми се обади по телефона, за да уточним времето на началото... И какво 
ще трябва да сторя: да ускоря ритъма, или да го забавя. 
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Когато Н. се убеди в регистрираните промени, които Иванка му беше обещала, самият той 
й предложи да опитат и с мозъка, като организира експеримента в енцефалографския кабинет. И 
енцефалограмата показа промяна в мозъчната дейност. 

Работният кабинет на Иванка е пълен с различни по големина късове планински кристал, 
които приятелите ни геолози специално й носят. Нощем тя “си играе” с тези кристали, и те стават 
носители на необходимата й енергетична информация. 

Както е известно, Ванга се нуждае за предсказанията си от бучка захар, престояла през 
нощта под възглавницата на донеслия бучката човек, а нали и захарта има кристална структура. 

На някои пациенти Иванка дава обработени от нея кристали и ги съветва да ги носят 
навсякъде със себе си, като често ги допират до болния орган... Чрез кристалите си тя влиза в 
контакт с пациенти от други градове на разстояние – когато човекът, получил кристал, се нуждае 
от помощта й. 

По време на работа Иванка постига крайна концентрация – очите и вдигнатите й ръце 
застиват, насочени в някаква точка на пространството. Температурата на въздуха в стаята 
започва да се покачва... 

 
Но преди петнайсет години аз нямах представа за тези неща. 

 
ІІ 

М Л А Д О Ж Е Н К А Т А  С  Ч Е Р Н А Т А  Р О К Л Я  
Под мекия, топящ се във въздуха снежец слязох сам на софийската гара – в бяло казашко 

кожухче с пухкава яка. Джобният българо-руски речник ми потрябва още на гарата, когато 
купувах билети за другия влак, до Велико Търново. 

Бях пристигнал за две седмици с шестстотин лева в джоба и се чувствах истински 
богаташ... И с право: по онова време можех да поръчам вечеря за двама с вино в хубав ресторант 
само срещу десет лева, а стая за един човек в луксозния хотел на Велико Търново, където се 
представих за съветски журналист, който пътува из страната, ми излизаше по пет лева на 
денонощие. 

Три дни обикалях града: разглеждах музеите, кафенетата, изкачих се на хълма Царевец, 
сетне на Трапезица: прекарвах си културно времето, докато Иванка се готвеше за последния 
изпит от зимната сесия. 

Сетне сложих пръст наслуки върху картата на България, окачена на стената в хотела, и 
двамата заминахме за морето, за курортното селце Ахелой близо до Бургас. 

Край морето курортният сезон бе отминал отдавна, затова никак не беше трудно 
“годеникът и годеницата” да наемат стая на втория етаж в просторна къща. Внимателните, 
ненатрапчиви хазаи дори не попитаха за паспортите ни. 

Голата градина около къщата, потънала в зимен сън, излъчваше свеж аромат. Откъм 
морето долиташе едва чутото боботене на прибоя, просмукан от йод ветрец люлееше клоните на 
ябълките и дюлите. 

- Ето и моите цветя! – зарадва се Иванка, като ми посочи цяла леха подали се от земята, 
вече почти напълно оформени кокичета. 

- Студено е още – не споделих възторга й аз. – Няма скоро да цъфнат. 
- Ще видиш, че утре всичките ще са цъфнали! 
Късно вечерта, като ме остави да приготвя чая, Иванка излезе в градината. От  прозореца 

на нашата стая учуден наблюдавах как, наметната с кожухчето, с дългата си пусната коса бе 
приклекнала до кокичетата и протегнала над тях ръце, сякаш галеше въздуха. Проникващ през 
клоните лунен лъч леко осветяваше съсредоточеното й лице. Изпитах неудобство и се дръпнах от 
стъклото. 

Сутринта, докато любимата ми още спеше, излязох да купя от близкото магазинче сирене и 
кисело мляко за закуска. На връщане погледнах кокичетата... Лехата се белееше от разтворилите 
се цветчета. 

- Какво направи, омагьоса ли ги? – полусериозно попитах, като поставих пред Иванка 
няколко откъснати кокичета. 

 
ИЗ  ПРАКТИКАТА НА ИВАНКА 

Цветята в работния кабинет на Иванка не увяхват учудващо дълго. Розите, дори без да 
ги е докосвала, остават свежи до десет дни. Но когато Иванка иска да удължи живота на 
своите цветя, вечер специално ги обработва, “прави им магии” – като понякога силно замахва 
отдолу нагоре покрай стъблата; тогава розите не увяхват по три седмици във вазите... Ако по 
стъблата на карамфилите има малки пъпки, те също разцъфват. 
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Нашият приятел, кандидатът на физико-техническите науки Валентин Сичов, донесе на 
Иванка букет есенни хризантеми: 

- Искам върху “моите” цветя да проверя дали ще останат свежи при теб повече от седмица! 
- Толкова ще живеят, колкото пожелая -  прие предизвикателството Иванка. 
Тези хризантеми тя обработва два пъти в денонощието по пет минути. След две седмици, 

като видя цветята си в предишното състояние, Валентин само поклати глава... и започна да 
наминава на три дни – да проверява дали са се променили. След 28 дни от началото на опита 
Иванка му върна неувяхналите хризантеми: 

- Занеси ги у вас! Вече  става непоносимо. Чувствам, че вървя против природата: тя е 
определила времето за живата красота. Представяш ли си някоя жена с младо лице и тяло, която 
да живее сто и петдесет години? В нашия свят подобно нещо е противоестествено и страшно. 
Хората не са готови за него! 

Валентин се обади на следващия ден: хризантемите в неговата ваза се сгърчили и 
изсъхнали за една нощ. След това Сичов проведе заедно с Иванка редица опити върху 
растенията. Ето един от тях. 

В девет еднакви съда с вода едновременно бяха поставени 27 рози на пъпки /купени от 
една партида цветя/ с еднакво дълги стъбла – по три във всеки съд. 24 рози се намираха у нас: 
18 в кабинета на Иванка, 6 – в другата стая. Един съд с три рози Валентин постави в своето 
жилище. Тези три розови пъпки се разтворили и увяхнали за четири дни. 9 от 18-те рози в 
кабинета поставихме отделно и с тях Иванка не работи специално /само всеки ден им сменяше 
водата: също толкова често се сменяше водата във всички съдове/ - те увяхнаха след десет дни. 
Другите девет тя обработваше всеки ден по 2-3 минути – те всички започнаха да вехнат на 19-ия 
ден и листенцата им се изрониха на 21-ия. Шестте рози в другата стая увяхнаха на осмия ден. 
Това са само факти, изводи не се наемам да правя. По-нататък ще разкажа и за други опити. 

 
ИВАНКА РАЗКАЗВА 

Когато семейството ни живееше в Добруджа, където татко работи няколко години, ме 
оставиха през цялото лято в един чифлик да гостувам у приятели на родителите ми. Всъщност 
това бе цяло обширно имение: огромна къща с градина, в която можех да се изгубя – и всичко 
това заобиколено от висок дувар. Бях на осем години. Не ме пускаха да излизам извън оградата и 
до късно вечерта, оставена да правя каквото си искам, си играех в градината. Игрите ми бяха 
само мои. С часове можех да седя до някое цвете и да го наблюдавам. Най-много обичах да 
гледам как се разцъфват пъпките. Винаги ми се искаше да им помогна час по-скоро да 
разцъфнат. Гледах пъпката, без да отделям очи, представях си зримо движението на листенцата 
и мислено подканвах тези движения да се ускорят... И не щеш ли – пъпката започваше да се 
разтваря пред очите ми, като изпълняваше моята “молба”. Понякога такава мислена молба бе 
недостатъчна, за да извади листенцата от неподвижността им. Тогава нетърпеливо започвах да 
им помагам с ръце – без да ги докосвам, с разтворени длани, сякаш повдигах въздуха около 
пъпките... И пъпките откликваха: физически усещах с ръцете си трептенето на всяка пъпка, то 
пронизваше въздуха... Дръпвах се на крачка, на две, на десет и отново чувствах пъпката така, 
сякаш галя копринените й листенца... Сякаш крайчетата на пръстите ми овлажняваха от сока, 
който бавно се издигаше по стъблото към пъпката. Усещах какво става вътре, в самата пъпка – 
вече знаех как да я раздвижа. Това беше истинска наслада за мен – със затворени очи “да 
опипвам” пъпката на розата от разстояние продължително време /половин час, цял час/ и като 
разтворя очи, да видя, че се разпуква – както я бях видяла мислено току-що... 

Когато стопанката на чифлика, леля Неда, ме заварваше да си играя с цветята, почваше да 
се вайка, че “горкото дете си няма компания” и се мъчеше да ме заведе в къщата да пия мляко 
или да я гледам как готви в кухнята. Но на мен ми се искаше да остана сама, никой да не ми 
пречи в моята игра, от която за мен нямаше нищо по-увлекателно. 

Вечер си играех със звездите, отрупали ниското небе над градината. Вдигах ръце и 
долавях сигнали, наподобяващи музикален ритъм: звездите пееха над моите ръце, отвръщаха на 
призива ми. Започвах да се вглеждам – повече мислено, отколкото с очи – в някоя единствена, 
едва забележима в космическата бездна звездна точка и тя докосваше пръстите ми с пулсираща 
топлина... 

През есента в училище ме сложиха на един чин с Фани, симпатично момиченце от класа. 
Тя много ми харесваше и стана най-добрата ми приятелка. Веднъж Фани ме покани на гости, 
показа ми куклите си; аз също поисках да й покажа нещо... Например как разговарям с цветята: 
опитах се да съживя увяхналите гергини във вазата. 

- Ти си луда! – уплашено каза Фани, като ме гледаше как движа ръце около цветята. 
А аз не можех да повярвам, че тя никак, ни най-малко, не долавя във въздуха движението 

на цветята... Нищо не усеща, освен аромата им. 
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Останах у Фани до здрач, а когато излязохме на двора, се опитах да я науча с пръсти да 
възприема гласовете на звездите. Момиченцето не каза нищо, но бързо си взе довиждане и 
изтича вкъщи. 

На следващия ден се премести на друг чин: 
- Не искам да имам  приятелка вещица! 
Тогава по-скоро с усет, отколкото с разум се убедих, че трябва да мълча... Затворих се в 

себе си и реших да не говоря – за цветята, звездите и за много други неща, ако не искам хората 
да ме отхвърлят. Беше  началото на тази самота, която сигурно ще ме следва сред хората до края 
на дните ми... “Не искам приятелка вещица!” – както каза Фани. 

През 1990 година написах това стихотворение: 
 

МАГЬОСНИЦА 
Когато мракът вече се сгъстява 

и мишките зашумолят между стената 
на къщата и дървената й обшивка, 

ще влезе тя в пристройката за баня, 
косите – тъмни като нощ – ще разпилее 

и бавно-бавно  ще разтрива в тях 
със дългите си тъмнокожи пръсти 
отварата от корени на карамфили. 
И ти ще разбереш тогава – няма 

спасение от нейната магия. 
И кладенчовата вода за нея 

ще грееш върху печката във бели менци, 
додето им се разтопи калаят. 
И в банята пулсиращата пара 

със мириса на карамфили ще се смеси... 
От изпаренията тежки ще усетиш – 

главата ти внезапно се замайва. 
Внимателно с надебелели устни 
ще снемеш от гърба й капка пот 

подобно капка дъхав горски мед... 
И пак ще разбереш тогава – няма 

спасение от нейната магия. 
Плещите й, осеяни с лунички, 

обречено ще триеш ти със гъба, 
с белтък от сврачите яйца пропита. 
Ще я поливаш, смивайки с черпака 

от нищо незамътената пяна. 
Ще тръсне тя измитите до блясък 

коси, нападали върху бедрата 
и махвайки с ръка, съвсем случайно 
ще те докосне с твърдия си нокът. 
И в миг престорила се на виновна, 

избилата голяма капка кръв 
с горещ език внезапно ще оближе. 
И ти ще разбереш отново – няма 

спасение от нейната магия. 
 

През зимните вечери в селцето застудяваше, но желязната печка, която палехме с въглища 
и дърва, бързо стопляше нашата стая. На тази печка си варяхме кафе в голямо медно джезве, 
дадено ни от хазяите. После Иванка обръщаше празните чашки, изчакваше остатъците да се 
стекат в чинийките, и весело разгадаваше тъмните плетеници и фигури, очертани от кафето по 
порцелановите стенички. 

- Я да видим! – казваше весело Иванка. – Ето ни нас двамата и на двете чаши, а ето го и 
въженцето между нас... Пак това излиза: не ще мога да се отърва от теб! 

- Тогава на лято идваш в Москва и се женим – настоявах аз. 
- Не бързай, ще видим. 
- Какво ще гледаме? Нищо сложно няма. 
- Засега едно ми е ясно: всичките ти сборници със стихотворения ще бъдат посветени на 

мен... 
- Приемам! 
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- Това не е условие, а факт. – Иванка отново ставаше загадъчна. – И още един факт: ако 
живеем заедно, никога не ще можеш да ме излъжеш. Дори не опитвай, – всичко виждам. Затова 
запомни тези думи, предупредих те... 

В истинността на това предупреждение можах да се убедя още на втората година от 
семейния ни живот. 

Веднъж се върнах от литературна вечер в краймосковско градче в два през нощта. Иванка 
седеше до масата и редеше пасианси. Изобщо не ми обърна внимание. Налях си чаша чай, почнах 
шумно да разбърквам захарта, за да известя за пристигането си – нищо не помага... След малко 
започнах да се оправдавам: 

- Голяма мъка е с тези крайградски влакове – не ги интересува никакво разписание, три 
часа висях на гарата! Оказа се, че имало някакво прекъсване... 

- А виното на гарата ли го намери? В бюфета? – невинно попита Иванка, без да вдига очи. 

Почудих се: нима толкова силно мириша на вино? Но продължих да лъжа: 
- А, не, вечерта се проведе в една фабрика, там рецитирахме с моя приятел, та в стаята на 

профкомитета началството буквално за половин час даде малка почерпка. Нямаше как да откажа 
– хората ни поканиха от сърце. 

- Първо, не беше в стаята на профкомитета – най-сетне се откъсна от картите Иванка, - а в 
двустаен апартамент в панелен блок... 

Тя примижа и се замисли за минута, като нервно притискаше пръсти към повърхността на 
масата. 

- Номерът на апартамента е деветдесет и осем, на четвъртия етаж... Второ, не ви покани 
началството на фабриката, а една жена, която имала рожден ден: кестенява жена на трийсет 
години, разведена... И се беше събрала весела компания – шестима души, ако не броим детето... 

Онемях. Трескаво взех да пресмятам кой бе могъл, докато съм пътувал към къщи, да ме 
наклепа по телефона и да разкаже толкова подробности на жена ми. Какво ли още знае?! 

Иванка, леко поклащайки глава, се загледа настрана и продължи бавно: 
- Столовете не стигаха за всички – и ти седна на боядисано кухненско столче, отдясно до 

теб беше приятелката на домакинята с тригодишната си дъщеричка, сетне заведе момиченцето да 
спи и се върна... Отляво бе твоят приятел. На стената имаше снимка на Висоцки. Рожденицата се 
напи, почна да ви свири на китара... 

Не се стърпях: 
- Кой ти каза? 
А Иванка тегли чертата: 
- Пак добре, че ти стигна умът да не останеш там да спиш! Нали ти предлагаха... 
Когато след прекараната край зимното море седмица пристигнахме във Видин и заявих на 

родителите на Иванка, че ще се женя за дъщеря им, те изпаднаха в смут. 
Бъдещият тъст смутено започна да ме предупреждава, че Иванка била малко странна... 

Например очите й са зелени, а сигурно на мен ми се струват кафяви, нали? Не я бива да готви. А 
ако я  накарам да готви – съдовете сами ще почнат да се трошат! Ядоса ли се, вкъщи става 
горещо... И изобщо няма да ми е лесно с нея. Затова добре трябва да помисля дали ми трябва 
такава жена! И, освен това, как ще се отнесат моите родители към нея? При това Москва не е ли 
прекалено далеч? 

Иванка се подсмихваше, като слушаше обърканите, както тогава ми се струваше, приказки 
на баща си, както и моите уверени възражения. А майка й, като досипваше салата в чинията, си 
отдъхна, като разбра, че няма веднага да се женим – а чак на лято. 

Ужасен си спомням колко нерви изпокъсах, когато уреждах първото пътуване на Иванка до 
Москва. Все не можех логично да си обясня защо в България ти заверяват поканата до чужденец 
за няколко дни, а в моето мило отечество за същото нещо трябва да ти излязат мазоли на краката 
и да прегракнеш, докато постоянно доказваш, че моралът ти е горе-долу добре, защото каниш 
“годеница за сключване на брак”... и ето че дори институтският триумвират /ректоратът, ВЛКСМ, 
профкомитетът/”подкрепят” молбата ти да поканиш чужденка... 

На съседите в общата квартира показах официалната бланка на поканата с печат за 
жителство на Иванка в Москва за три месеца. Съседът Вася с уважение повъртя хартийката в 
ръцете си, погледна я срещу светлината, въздъхна и нищо не каза... Така Иванка се настани при 
мен на законно основание в стаята ми от единайсет квадратни метра, където живеех от година. 

- Къде ти е музиката? – най-напред попита тя, като огледа жилището ми с единственото 
радващо окото петно: букетът цветя в буркана от кисело мляко. 

- Още днес ще имаме! – решително реагирах аз. И се запътихме към магазина за 
радиотехника на улица “Горки”, откъдето се върнахме с транзистор “Океан”, който внесе по-
нататък известно разнообразие в нашите вечери. 
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Първите няколко дни Иванка любопитно оглеждаше опашките, блъсканицата и грубостта 
из московските улици; сетне все повече започна да се мръщи, въпреки опитите ми да я 
развеждам най-вече по музеи и изложби, да й показвам, така да се каже, живота откъм 
празничната му страна. Най-много я дразнеше, че в града трудно се намира уютно кафене – да 
поседне човек за двайсетина минути и да изпие чашка кафе. 

Веднъж, уморени от ходене, се озовахме в ресторант “Метропол”. Успяхме да влезем, на 
всичкото отгоре открих свободна маса. Седнахме. И изведнъж някъде отстрани се появи 
Владимир Висоцки. Леко пийнал, артистът бавно се движеше между масите и си подхвърляше 
хубав жълт портокал. Иванка не го позна, но впери очи в портокала -  беше направо чудесен... 
Висоцки още веднъж прехвърли портокала от едната си ръка в другата и внезапно трепна като 
ужилен; обърна се, срещна погледа на Иванка... приближи се, сякаш дърпан на въже, едва не 
блъсна нечий стол, и с галантен поклон й подаде портокала. Иванка кимна в знак на 
благодарност, взе портокала. Висоцки смутено се усмихна, не каза нито дума и излезе от 
ресторанта. 

- Знаеш ли кой беше? -  попитах я аз. 
Иванка поглади портокала, разряза с нокът кората му. 
- Много талантлив човек. Но не бива да пие. Изобщо. 
- Това беше Владимир Висоцки... 
Приятелката ми неочаквано загуби настроение, умълча се. 
- Ето, цяла седмица в Москва за  пръв път получих капчица топлина от сърце – от вашия 

Владимир... при това – пийнал... Навред или претъпкани ресторанти, или вонящи кръчми! Пияни 
спят по улиците, хората минават покрай тях, все едно че ги няма. – Може пък този, дето лежи, да 
е умрял? – Какво е това безразличие? 

- Ще свикнеш – успокоих я аз. 
- Не искам да свиквам с такова нещо. И слънце почти няма – небето е все сиво. Аз ли да се 

захвана да пъдя облаците?! 
Вече бяхме подали заявление в Градския дворец на бракосъчетанията, където се 

подписваха браковете с чужденци, но трябваше да чакаме три месеца. Трябваше да продължим 
визата на Иванка. Доста сериозно се опасявах, че с такова настроение тя няма да остане до 
септември и всеки миг може да ми каже, че се връща в България... Пък и малко несериозно 
подадохме заявлението – почти на шега: я да опитаме, а после ще му мислим... 

Но дните минаваха, а Иванка май не се канеше да си тръгва. Раздразнението й се 
заменяше от дълбок размисъл, сетне – от безгрижно весело настроение, карахме се, сдобрявахме 
се... 

Една вечер, като се върнахме от разходка до Архангелоское, Иванка очерта с кръгче 
датата 12 август. 

- Какво значи това? – попитах аз. 
Не ми отговори веднага. 
- През този ден е най-добре да не излизам навън. Може да се случи нещо... 
- Лошо ли? 
- Нещо, което не ще може да се поправи. 
- Откъде знаеш?! 
- Предубедена съм. Няма да разбереш... 
Не можах да изкопча никакви други обяснения и почти за седмица забравих тази поредна 

“чудатост” на Иванка. 
Наложи се да си спомня, когато майка ми, примирила се вече с мисълта за снаха чужденка, 

се обади по телефона да ни зарадва: намерила някакви познати в Двореца за бракосъчетания и 
днес й казали, че са прехвърлили нашата сватба от септември на 12-и август! Тя вече изпратила 
с авиопоща покани за родителите на Иванка... 

Погледнах календара с кръгчето, очертано с молив, около датата 12-и август – 
съвпадението беше смайващо. Дали да не изтрия с гумата това кръгче от календара?... Може пък 
Иванка да забрави! Не, не си струва да играем на криеница... 

- Не зная как да се отнеса към твоите суеверия – реших се най-сетне да кажа, - но ако 
наистина смяташ 12 август за фатален за себе си ден, може би изобщо не бива да се омъжваш за 
мен, защото подписването е определено именно за 12-и... И сега вече не е удобно отново да го  
прехвърляме. 

- Не че не е удобно, а е невъзможно! – мрачно промълви Иванка. – Ще помисля... 
Целият ден тя отговаряше разсеяно на въпросите ми, като сякаш не ме виждаше... После 

пожела да поръчаме телефонен разговор с Видин: 
- Искам мама да ми ушие за сватбата красива черна рокля! Да – черна! Недей да спориш. 
- Ще се жениш ли, или ще погребваш младостта си?! 



Книгата е сканирана, разпозната и предоставена от Спиралата   15 

- Черната рокля ще отблъсне надвисналата беда от мен! А за да й се присмея, ще си сложа 
грамадна бяла шапка вместо було... Тогава вече ще ми бъде смешно, тогава вече... 

- И в целия свят няма да се намери по-оригинална булка от теб! – опитах се да 
иронизирам. 

- Никога няма да се намери! 
Родителите ми доста спокойно приеха тази идея. Мама, изпитала обаянието на Иванка, 

само каза: “Че защо не!” Татко реши занапред на нищо да не се учудва. 
А Иванка безучастно наблюдаваше всичките ни залисии около подготовката на сватбата, 

сякаш изобщо не я засягаше с какво ще приключат. Дори когато пристигнаха майка й и баща й, 
се оживи, едва когато видя, че поръчката й – рокля от чер жоржет, към нея бяла яка и 
широкопола бяла шапка – е точно изпълнена. Дрехата й стоеше чудесно, но в премяната й имаше 
нещо толкова предизвикателно, почти зловещо, че се усъмних как ще излезем вън от къщи... 

- Всички ще ме виждат като през мъгла – усмихна се Иванка, - никой дори няма да 
повярва, че е възможно такова нещо... 

- Как така – като през мъгла? 
- Ами така – ще спусна мъгла пред очите им... Нали и ти не виждаш каква съм всъщност. 
Никой от нашите приятели не може да си спомни каква е била на цвят сватбената рокля на 

Иванка: всички са сигурни, че е бяла... Когато извадя старите снимки, на които е с черна рокля, 
хората, присъствали на тази сватба, смятат това за невероятно. Дори и близките роднини сякаш 
не помнят... Учудващо е, че и тогава – на 12 август – появата на необичайно облечената 
младоженка се възприе като нещо най-обикновено от околните. 

Дали  пък психиката на повечето хора е така програмирана, че колкото по-необикновена е 
реалността, толкова по-естествена им се струва? 

Приказките с хубав край обикновено завършват със сватбата -  по-нататък героите 
заживяват “щастливо и охолно”. В живота е точно обратното: всичко започва именно със 
сватбата. 

Първите два насъщни проблема – получаването на временен паспорт за Иванка и 
прехвърлянето й в Московския историко-архивен институт, се решиха бързо благодарение на 
малко късмет и, както смятах, на човешки обаятелната ми жена. 

Умението й веднага да установява контакт и да преодолява препятствия от рода на дългите 
опашки направо ме смайваше. 

Достатъчно бе Иванка да се усмихне на секретарката в министерството, и веднага 
влизахме в кабинета на шефа, където втора седмица не ни пускаха. Човекът вътре ни погледна 
набързо и без дори да ни предложи да седнем, каза да му изложим с две думи молбата си. 

Иванка седна без покана и след няколко секунди раздразнението на чиновника се замени 
от любезна заинтересованост, той престана да почуква с молива по масата. Иванка говореше 
спокойно на още несигурния си руски, като  проточваше думите. Не ми харесваше само, че очите 
й, вперени в началника, странно проблясват. Това будеше у мен нещо като ревност. Мъжът, 
седнал срещу нас, в началото слушаше внимателно, сетне някак сънено... Започнах да се 
опасявам, че ще ни откаже. 

Но Иванка завърши: 
- Това е! 
Той прокара длан по челото си, сякаш за да се ободри, покашля, съгласи се: 
- Ще ви разрешим да се прехвърлите. Разбира се! 
Така Иванка стана студентка в Москва. 
-  Как го накара? – попитах аз жена си, щом излязохме вън от зданието. 
- Никак! – Гласът й беше раздразнен. – Просто малко го попритиснах... 
Подобна история се случи след половин година. Опитвахме с един удар да разсечем възела 

на квартирния си въпрос и отидохме при председателя на изпълнителния комитет в приемния му 
ден. 

Трябва да обясня, че през първите седмици Иванка се вглеждаше с недоверчиво 
любопитство в подробностите на бита в общо жилище, тъй като преди не беше й се случвало да 
види такива чудеса. По-нататък – с цел за активна самоотбрана – почнах да й пълня главата с 
глупости от рода на – след няколко месеца ще ни дадат квартира като на нуждаещи се, ще 
получим жилище от съветската власт; а може и аз да вярвах в това... 

Иванка обаче не ми повярва. Но като отстъпи пред аргумента ми, че нищо не идва 
наготово, се съгласи да отидем в изпълнителния комитет. 

- Ти очакваш дете, а е абсурд да го гледаме в тази бърлога. Чужденка си, трябва да ти 
помогнат! – убеждавах аз жена си. 

- Но ти ще мълчиш – предупреди ме тя. – Ще опитам  сама да се разбера с него. 
С  председателя на изпълнителния комитет стана почти същото, както с чиновника в 

министерството... И отново в очите на Иванка забелязах онзи блясък, който не ми беше харесал... 
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Излязох от кабинета обнадежден, че още тази година ще ни предоставят отделен двустаен 
апартамент: председателят с трепереща ръка постави резолюция върху нашата молба. 

- Скоро ще се убедиш, че апартамент няма да видим – песимистично каза Иванка, когато 
се прибирахме. 

И излезе права. 
Получихме писмо, подписано от заместник-председателя, който ни съобщаваше, че 

молбата ни е разгледана, но ще получим жилище по общия ред. Тоест – по московските темпове – 
след десетина години... 

Иванка ужасно се ядоса: 
- Царят дава – пъдарят не дава! – извика тя. – Как можах да забравя, че обикновено така 

се случва! Защо ли ходих при онзи мухльо, защо си хабих силата за него?! 
Когато ядът й се уталожи, тя твърдо ми заяви, че никога вече, нито заради жилище, нито 

за каквито и да било улеснения, нещо няма да предприема, тъй като й е забранено да постъпва 
така. От кого й е забранено и защо – не можах да изясня. Не бива, и толкова. 

- Ти си мъжът, това са твои грижи! И изобщо не биваше да търчим за нищо. Знаех, че няма 
да успеем, ама на, прииска ми се да постигна невъзможното... 

- А може би знаеш и кога именно ще получим жилище? 
- Да, зная. Нашите съквартиранти ще получат  апартамент... след пет години. А ние ще 

останем тук, ще вземем и тяхната стая. Разбира се, ако още сме заедно. 
Категоричността на Иванка ме вбесяваше. 
- Дали пък няма да кажеш какъв апартамент и къде ще им дадат? Та да ида да зарадвам 

съседа Вася... 
- Апартаментът им ще бъде тристаен. Тук. В този район. Ще им се роди втори сини затова 

ще им дадат. 
- Казвай тогава веднага какво ще е и нашето дете... Нали все се питам: момче ли ще е, 

момиче ли? Защо да гадая, като знаеш! 
Иванка долови присмеха и отново се ядоса: 
- Зная, но няма да ти кажа! 
След две години на съквартирантите им се роди второ дете – момченце, а след още три 

влязоха в освободен тристаен апартамент в блока срещу нас. Ние получихме тяхната стая – и 
животът ни в общо жилище приключи. 

Иванка понесе леко бременността и само се разхубави, макар че коремът й порасна 
толкова голям, че понякога, като се будеше нощем, ме молеше да й помогна да се обърне на 
другата страна. 

- Старите жени в Русия казват – просвещавах я аз, - че ако коремът на жената е “остър”, 
ще се роди момче, а ако е широк и голям като твоя – момиче... 

- На краставичар краставици продаваш – отсече тя. – момче ще се роди! Заядливо като 
тебе... Кажи много здраве на твоите баби! 

Вечерта на четвърти декември валеше гъст лепкав сняг. Иванка поиска да излезе вън и 
почнахме да се замеряме със снежни топки: аз ги правех /тъй като й беше трудно да се навежда/, 
тичаш по-надалеч, мъчех се да избегна топките, които запращаше подир мен... А в три през 
нощта се наложи да викам такси и да откарвам жена си в родилния дом. 

В приемното отделение тя ми каза да си вървя вкъщи: 
- Няма защо да стоиш тук. Когато се роди синът – ще разбереш... – Иванка изглеждаше 

напълно спокойна. 
Но едва влязох вкъщи, като се върнах на автостоп, и започнаха да ме побиват студени 

тръпки. Пуших, крачех назад-напред из стаята, лягах си, но студените тръпки не ме оставяха... 
След час се надигнах, реших да изпия чаша водка, дано някак се отърся от това ужасно 
напрежение, но се отказах: ами ако ми се обадят по телефона и кажат, че нещо е станало с 
Иванка, и се наложи да тичам обратно... 

До осем сутринта лежах под завивките, като не си намерих място от някакъв вътрешен 
студ и мъка. И изведнъж странно ми олекна, сякаш под влиянието на анестезията; кой знае как, 
но изпитах увереността, че няма защо повече да се тревожа... Мускулите ми се отпуснаха, 
стоплиха се и заспах. 

По обед се събудих, телефонът звънеше: мама ми честити... 
Раждането било тежко. Но в осем сутринта Иванка благополучно родила момченце. 
По-късно разказах на Иванка за състоянието си през онази нощ. Това я развесели: 
- Трябваше май още по-силно да те притисна, за да се отнасяш с по-голямо уважение към 

жените... Да разбереш как боли! 
- Какво имаш предвид? 
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- Докато се мъчих там, съвсем мъничко те хоках. Не ми се искаше напълно да се изключиш 
от мен. А когато всичко свърши, изпитах такова щастие, че реших да ти отстъпя малко и от него: 
хайде, рекох си, и той да се успокои най-после! 

- За някаква телепатия ли говориш? 
- Щом искаш, така го наречи... 

 
ПРИЯТЕЛКАТА НА ИВАНКА РАЗКАЗВА 

Разхождахме се из есенния Вилнюс, влизахме в кафенета, в магазини. Иванка бе оставила 
пациентите си за три дни и вече започваше отново да се тревожи за тях, макар че много се 
радваше на кратката си почивка... Чудех се с какво удоволствие, без да се замисля, си купува 
разни дреболии. В един магазин видя пухкава прежда от ангорска коза в най-различни цветове и 
веднага й се  прииска да си купи тъмновишнева – за костюм. Но младата продавачка й обясни, че 
са останали само две гранчета и й предложи да си избере друг цвят. 

Иванка обаче искаше именно тъмновишнева. Изведнъж улових странния й продължителен 
поглед впит в продавачката и без нищо да каже, излезе от магазина. 

На другия ден, вече по здрач, минахме покрай същия магазин. До затварянето му оставаха 
няколко минути, на вратата беше застанал някакъв мъж, който пускаше излизащите, но не 
разрешаваше да се влиза. 

- Очакват ни – слиса го Иванка и най-безцеремонно влезе, като ме хвана за ръката. 

На щанда с преждата вчерашната продавачка вече си беше облякла палтото и 
нервничеше. 

- Къде се забавихте! – втурна се тя към нас. – Казахте, че ще минете... Цял ден ви чакам, 
вече си помислих, че няма да дойдете! Ето ви преждата... 

Тя заизважда гранчетата под тезгяха: 
- Намерих ги за вас в склада! 

 
ИВАНКА СЕ ОПРАВДАВА 

Какво да се прави! Нали и аз съм човек. Много ми хареса тази прежда... Нямах намерение 
да принуждавам момичето: съвсем леко я притиснах, съвсем мъничко... Зная, че не бива да 
постъпвам така. Виновна ли съм, че не на глас, а мислено й казах: “Мило момиче, ти искаш да 
сториш това за мен! Ще отидеш в склада и ще намериш тъмновишнева прежда... Обещаваш ми! А 
аз ще мина утре...!” Да де, и съвсем леко я попритиснах. Но не съм искала, честна дума, от само 
себе си стана така. 

 
“ Д О Й Д Е  И  М О Е Т О  В Р Е М Е ”  

I 
РОЗОВАТА ПЯНА 

Седях пред пишещата си машина и преписвах на чисто превод на статия за агенция 
“София прес”, чийто директор, омилостивен от моето усърдие, от време на време ми даваше по 
малко работа: парите жестоко не достигаха. Толкова бях потънал в текста, че не съм чул кога е 
изтропала вратата и в стаята е влязла Иванка: 

- Искам да  те помоля нещо – каза тя. 
- Какво има? – раздразнен откъснах поглед от статията. 
- Молбата ми е много проста. Излез, ако обичаш, за малко долу в парка... До лехата с 

цветя стои един мъж с каскет – кажи му, че вече може да си тръгне... Само това, нищо повече. 
- Да не си се побъркала? Какво значи това? 
- После ще ти обясня. Сега направи, какво ти казвам. 
Заинтригуван, наметнах якето и излязох. В парка – през улицата отсреща – до лехата 

гиргини неподвижно бе застанал набит мъж с уплашено източно лице с голям плосък каскет на 
главата. 

Повъртях се около него, като не се решавах да изтърся такава глупост на непознатия 
човек, но като видях, че не помръдва, се приближих: 

- Вижте какво, помолиха ме да ви предам, че вече можете да си идете... 
Той трепна, изгледа ме злобно и наведе поглед, промърмори нещо неразбираемо, пристъпи 

от крак на  крак, направи стъпка встрани... и си плю на петите. Загледах се след него, след 
стотина метра той премина на бърза крачка. 

- Казвай – обърнах се вкъщи към Иванка, - как да разбирам това? 
- Нищо особено. Този човек се лепна за мен от спирката на тролея. “Хайде да се 

запознаем, момиче!” Ама че момиче намерил! 
Иванка прихна: 
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- Обясних му най-човешки, че нямам време, да ме остави на мира, искам да се разходя 
спокойно из парка, а той все това си знае... Дотегна ми, рекох му: “Драги, я се виж?... Ти ли ще 
се запознаваш с жени, като нито десният, нито левият ти крак се движат! Не можеш да 
помръднеш от мястото си!” Вперих поглед в очите му и като го притиснах... Той – мън-мън, пипна 
си коленете, за малко да падне, ококори се, но не може да помръдне – къде ще ходи! Та му 
казах: “Не се плаши, няма нищо страшно, ще постоиш така един час и ще си идеш, в живота ще 
ти върви като по вода!” Тръгнах си, а той се развика подир мен: “Е-ей, ама наистина ли ще мога 
да си тръгна след един час?” – “Наистина – му казах, - наистина, не се тревожи!” 

- Ваня, да не ме баламосваш нещо? – попитах аз без особено вълнение, тъй като вече 
вътрешно очаквах нещо подобно.  

- Нали видя с очите си. 
- Ами ако не бях слязъл да му кажа? 
- Щеше да стои цял час, хубавецът. 
- Не ти ли дожаля за него? 
- Дожаля ми, разбира се. Нали затова те помолих да слезеш. Впрочем сам си е виновен. 

Сега вече ще си опича акъла. 
Изглежда започнах да разбирам: 
- Хипнотизирала ли го? Така ли не нарича това? 
- Не зная как се нарича и не ме интересува. 
- Значи, ако поискаш... Можеш да накараш човек да направи, каквото ти хрумне? 
- Хич не си въобразявай, че ще “карам” редакторите да ти отпечатват стихотворенията! И 

без това ще ги печатат... 
- Но по принцип – можеш ли? 
- Ако знаеш много – бързо ще остарееш. 
- Не го увъртай: грехота е да криеш такава дарба. Може би трябва да те направим циркова 

артистка... 
Иванка се усмихна презрително: 
- Това, което мога – не е цирк! 
- А какво все  пак можеш? 
- Всичко мога! Но има праг, през който не бива да преминавам, иначе ще е страшно за 

всички наоколо. 
- Виж ти, имаш мания за величие! 
Тя сякаш не ме чу: 
- Има нещо, което ме възпира, когато е необходимо... Човешката воля не бива да се 

потиска. 
- А защо постъпи така с човека в парка? 
- Защото ме ядоса. Но зная, че не бива да постъпвам така. 
- Добре, де... – рекох хитро аз. – Я да опитаме с теб една игра: да видим дали ще можеш 

да внушиш нещо в глупавата ми глава. Запиши това “нещо” на листче, за да няма лъжа, и почвай 
да ми внушаваш... И аз ще запиша това, което ми мине през ума. После ще сравним двете 
листчета. Съгласна ли си? 

- Друга работа нямаш ли си? Я по-добре обели картофи. 
- Какво общо имат картофите! Моля те, нека опитаме. 
- Хайде, добре... върви в кухнята, след три минути си запиши какво си помислил, и се 

върни. 
Взех листче, молив, излязох от стаята. Изпих чаша вода, постоях до кухненския прозорец, 

като се мъчех да не мисля за нищо. Погледнах си часовника, бързо надрасках на листчето 
първото нещо, което ми хрумна: “ВРЕМЕ Е ДА ИДА НА РИБА!” Ухилен доволно /такова нещо не би 
се сетила да ми внуши!/ се върнах при Иванка: ей сега ще види тя... 

Беше седнала на дивана. От малката масичка взех нейното листче и се вцепених... Там на 
български пишеше: “Тръгвай на риба”. 

- Е, доволен ли си? – уморено попита Иванка и отмести поглед -  със същия този блясък, 
който отдавна не ми даваше мира. 

От шестмесечна възраст до петгодишен – докато живеехме в общо жилище – синът ни 
Анатолий расна в България, под крилото на баба си и дядо си. Иванка много тъгуваше по него. 
Чувстваше се самотна  в Москва: още нямаше близки приятели. И разбира се, не й беше лесно да 
се  примири с периодичните ми изчезвания на лов и риболов. Губех се по няколко дена, като 
претърсвах блатата за патици, а нощем седях край запаления огън. Оставаше сама с книгите, но 
въпреки това никога  не сме се карали заради тази част от моя живот. След подобни похождения 
се завръщах изкалян, обраснал с четина и ... щастлив. 

Отдалеч усещаше, че у мен се натрупва раздразнение, и понякога сама ми напомняше: 
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- Имаш нужда да полежиш на земята, за да изтегли излишното електричество от сърцето 
ти. Вредно ти е да се разхождаш само по асфалт и паркет... Мъжете се нуждаят от хъс: да усетят 
как кръвта им заиграва; имат нужда  пряко – без преводач – да разговарят със звездите... 

Веднъж реагирах ревниво: 
- Пази си съветите за себе си, защото никога няма да разбереш какво чувствам в гората -  

когато съм сам... Жена не може да проникне в тези неща. 
- Толкова ли си сигурен? Добре, добре... Ще видим. 
Скоро заминах за два дена на село. През нощта бродих по брега на реката с въдица, после 

до сутринта поддържах огъня и това бе една от най-тайнствените и поетични нощи в живота ми: 
сякаш природата и аз – заедно – участвахме в някакъв магичен обред на взаимно откровение... 
Пристигнах в града с обновена душа. Макар и без риба... 

Като погледна пребледнялото ми от безсънието лице, Иванка внезапно каза: 
- Никога не беше хващал толкова голям клен като нощес. Нима не изпита желание да го 

донесш вкъщи – да се похвалиш?... Хубав ли беше, изпечен на жар? 
Сигурно съвсем съм пребледнял, като чух тези думи. 
Иванка побърза да ме утеши: 
- Просто от снощи бях с теб – исках да ти провърви... И зная за какво си мислеше, когато 

седя края огъня в долчината под трите върби. Да разказвам ли или няма нужда? 
По-късно аз самият разказах за това в следните стихове: 
 

- Знам твоята болка. – Когато луната 
е обла и пълна – излез край реката, 
седни в храсталака шумящ и зелен. 

На стръв от щурец – нито късно, ни рано, 
а точно среднощ ти тогава ще хванеш 

достатъчно едър загадъчен клен. 
Хвърли всички люспи, хвърли и мехура 
във жертва на вятъра, който се щура 

край теб и във храстите тихо ечи. 
В крайбрежния пясък зарий му главата, 
след туй нанижи го на шиш от върбата, 

на силна, разискрена жар го печи. 
Изяж го... Додето жаравата грее 

под розова пепел – загледай се в нея –  
ще видиш как бавно явява се там 

редица от букви, как после те стават 
на простичка дума. Недей се смущава, 

когато във нея разтвориш се сам. 
Спокоен бъди и когато засветят 

там нокти от фосфор, когато сърцето 
олекне и в нежни лъчи затрепти, 

и мишците твои със сила се пълнят, 
и чувстваш, че цял от нощта си  погълнат, 

че сякаш потъваш към дъното ти, 
не мърдай тогава, а слушай как бие 

във вените пулса ти. Тази магия 
недей разрушава. Съдбата сама 

пред теб ще разтвори неведоми тайни. 
Душата ти нова и пълна ще стане, 

и плодоносна – като земя. 
 

Веднъж, след три нощи във влажната пролетна гора, когато бях излязъл на лов, ме заболя 
кракът на пищяла и на бедрото ме засърбя кожата, по-късно сърбежът премина в мускулна болка 
– и закуцах... Сигурно не биваше да разчитам на “само ще мине”, защото втората седмица 
продължи да ме боли, като болката нарастваше... 

- Какво ти е? – попита Иванка, забелязала, че се мръщя и си търкам бедрото, както седя 
до нея пред телевизора. – Нерва си си простудил... – констатира тя, без да дочака отговора ми. 

- Можеше и по-рано да ми кажеш! Ела до прозореца, застани гърбом към мен и не мърдай. 
- Защо? 
- Ще видиш. 
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Останах неподвижен няколко минути. Внезапно някаква топла плътна вълна ме блъсна в 
тила толкова силно, че едва се удържах на краката си. И веднага нещо повлече главата и 
раменете ми назад като с магнит... 

- Не мърдай! – чух тихия, но много напрегнат глас на жена си. 
След минута със същата сила се люшнах наляво, изправих се; после – надясно. 
- Готово! – облекчено изрече Иванка. – Засега няма нужда от нищо повече, ела да седнеш. 
Когато стъпих на болния крак, учуден почувствах, че ми е доста по-добре: болката някак 

се беше притъпила. А след двайсет минути вече изобщо не я чувствах. 
- Какво направи с мен? Признай си. 
- Нищо... Малко те поразклатих. Сърцето не те ли пробожда? 
- Май не. 
- Пу, пу... Здраво е като на бик – всякакво натоварване ще издържи! Ако не беше така, 

щеше да се наложи няколко дни да се занимавам с крака ти. А сега – “ефективност и качество” 
като в съветска петилетка. Утре ще си тип-топ! 

На другата сутрин наистина кракът изобщо не се обади. 
- Не мога да повярвам, Иванке, че тъкмо ти ми помогна – се върнах аз към вчерашния 

разговор. – Не вярвам, ако щеш, заколи ме! 
- А я си спомни как се олюля наляво и надясно. И това ли не беше истина? 
- Беше... И все пак няма да повярвам, докато не ми обясниш. 
- Има неща, които няма смисъл да се обясняват, защото не могат да бъдат разбрани. Нали 

не искам от теб да ми обясниш как пишеш стихотворенията... Чувствувах болния ти крак и знаех 
как трябва да му помогна... 

- От разстояние дори? 
- Мога и от петстотин километра да почувствам, ако пожелая. И направих това, което 

трябваше. Никак не е сложно. Подобни “номера” са стари като света. 
- Но как си го научила?! Баба Мара ли ти е показвала? 
- Баба не може... Стига вече си питал. Никой никого не може да научи на такова нещо. 
 

ИЗ ПРАКТИКАТА НА ИВАНКА 
 Двайсет и осемгодишната Ц. след операция на щитовидната жлеза имаше незаздравяващ, 

възпаляващ се белег – хлътнало място на шията си. Иванка допря ръка и я държа 15 минути. 
Следващия ден белегът се заличи. 

Пациент Г. /8 годишен/. Невродермит. Доведоха момчето при Иванка с ръце, покрити до 
лактите с кървящи язви. На места кожата бе поразена и по тялото. Родителите водили детето по 
доктори от няколко години без резултат. Още след първия сеанс раничките по ръцете започнаха 
да се стягат и да заздравяват. За седем сеанса тялото на момченцето се изчисти, но Иванка 
проведе още седем, тъй като сметна за необходимо да регулира действието на жлезите с 
вътрешна секреция, за да не се възобнови болестта. Повече от две години Г. е напълно здрав. 

Пациентка В. /32 годишна/. Страдаше от анемия, от чести главоболия, от варикозно 
разширяване на вените на краката. Общото състояние на В. започна да се подобрява след третия 
сеанс. Пациентката реагираше силно на работата на Иванка. При всеки сеанс температурата на 
тялото й се повишаваше с 5 десети от градуга, нормализираше се след няколко часа. След седем 
сеанса кръвта й се нормализира, след 14 В. не можа да познае краката си, които станаха гладки 
като на момиче... Нямаше повече главоболие. 

Пациентката Н. /42 годишна/ бе доведена от мъжа си, лекар гинеколог. Никакви лечебни 
процедури, известни на официалната медицина, никакви вносни препарати не можаха да спасят 
Н. от тежко възпаление на яйчниците. Заплашваше я операция. След двуседмичен курс на 
лечение възпалението изчезна безследно. Едновременно, тъй като Иванка въздействаше върху 
целия организъм, изчезна и сенната й хрема още след третия сеанс, а с нея пациентката се бе 
мъчила над десет години. 

Ф. от Полша /52 годишен/. Рак на белия дроб. Половин година преди това заболяване Ф. 
имал инфаркт на миокарда, което пречело да бъде опереран. Въпреки проведената лъчева и 
химиотерапия, болният имаше многобройни дребни метастази в десния дроб. Диагнозата бе 
потвърдена от компютърна томография, а пациентът – изписан от клиниката. Иванка проведе 
четиринайсет сеанса, даде на Ф. три дни почивка и продължи работата още седем дни, след което 
го изпрати на изследване. Ф. замина за родината си, след месец жена му се обади по телефона, 
че раковият тумор и метастазите са изчезнали: лекарите смятат, че това удивително излекуване 
се дължало на проведеното преди това лечение в клиниката. 

К., на 14 години, майка й я доведе при Иванка, понеже момичето се оплаквало от болки в 
долната част на корема. Когато “погледна” пациентката, Иванка откри у нея признаци на 
занемарена гонорея – не съобщи това, настоя К. да дойде на сеанс сама, без майка си. На 
следващия ден момичето се разплака и съобщи, че болките и гнойните течения започнали преди 
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четири месеца, след случайна близост с непознат младеж. Не смеела да каже на родителите си... 
Понеже съчувстваше на момичето, Иванка проведе с него 7 сеанса, след които К. се почувства 
нормално. Още три дни Иванка лекува К. профилактично и я изпрати на гинеколог, като настоя 
да бъде изследвана. Резултатите показаха, че К. е здрава. 

Пациент Л. /47 годишен/. Две заболявания: възпаление на простатата и хроничен гастрит. 
Иванка смяташе, че лечението може да бъде приключено за седем сеанса, но проведе 
четиринайсет с прекъсвания – по вина на пациента. Изчезнаха болките в областта на корема, 
честото уриниране престана да безпокои Л. Той отново започна да спортува – да плува, да тича 
сутрин – нещо, което преди бе прекъснал поради заболяването си. 

Пациентът Т. /33 годишен/. Камък в бъбрека с диаметър 8 мм. След седем сеанса снимките 
не показаха никакъв камък. “Разруших го за четири сеанса – смята Иванка, - но трябваше да 
укрепя бъбрека...” 

Пациентка С. /62 годишна/. Диабет в начален стадий. Още не беше се стигнало до 
инжектиране на инсулин... Иванка проведе десет сеанса, като се концентрираше най-вече върху 
дейността на подстомашната жлеза, след които съдържанието на захар в кръвта на пациентката 
се нормализира. Обаче Иванка й препоръча три месеца да спазва строга диета. 

Пациентка Т. /36 годишна/. Цироза на черния дроб. Докараха Т. при Иванка от болницата, 
където я наблюдаваха. Жената едва стоеше на краката си от слабост. Около две години тя бе 
поддържала постоянно повишена температура от около 37,4 – 37,5 градуса. След третия сеанс 
температурата се нормализира и повече не се повиши. Възвърнаха се полека-лека силите й и Т. 
започна да идва при Иванка без придружители. Подобри се апетитът й. След седмия сеанс жената 
започна да забелязва, че се е променил цветът на изпражненията й – станал е нормален, а не 
безцветен както по-рано. Постепенно коремът й започна да спада, изчезна жълтото оцветяване 
на бялото на очите. Т. остана в болницата под наблюдение, лекарите бяха поразени от 
промените, които ставаха с нея. След четиринайсетия сеанс жената се почувства пълноценен 
човек. Но Иванка продължи да работи с нея и се мъчеше напълно да оживи черния дроб. Бяха 
проведени общо 28 сеанса. Анализите и пункцията на черния дроб показаха значително 
подобряване, Т. беше изписана от болницата. 

 
Взехме сина си от България в Москва: макар че ни беше мъчно да го лишаваме 

преждевременно от ужното слънце, трябваше да му дадем възможност да научи руския език като 
роден, тъй като щеше да учи в Съюза. Петгодишното дете се нуждаеше от много грижи. Едва 
когато синът заспеше, започваше нашето лично време: обикновено всеки от нас работеше със 
своите си книги и мисли до четири сутринта. Все по-съзнателно с Иванка се превключвахме на 
нощен труд. 

 
Наближава нощта – 

наближава и лунното време 
с най-дълбоките мисли, 

със пророческа тишина... 
 
Вече бяха излезли два сборника с мои стихотворения, и двата посветени на Иванка, както 

бе предсказала преди няколко години. 
Много превеждах от български и от други езици, като постепенно се превръщах в 

професионален литератор – тази моя работа ни осигуряваше скромни, но сигурни доходи. 
А Иванка учеше в своя институт – лесно, като на шега /в деканата отдавна бяха свикнали, 

че българката никога не идва за първите лекции/ и го завърши почти с отличен успех. Почти, 
защото точно преди държавните изпити, като написа отлична дипломна работа за българските 
архиви, тя изведнъж настоя да й намалят бележките по два предмета, тъй като не искаше да има 
т.н. “червена” диплома. 

- Защо се отказваш от отлична диплома? – нервничех аз. – Това е идиотщина! 
- Колко си елементарен... 
- Хайде, кажи ми каква е работата! 
- Разбери – загадъчно се усмихна Иванка, - изобщо, по принцип – не ми трябват никакви 

документи, а да приема на всичкото отгоре някаква “специална” диплома – значи да предизвикам 
съдбата. Можеш да смяташ, че просто инатът ми е голям... И се успокой. 

Въпреки нейния “инат”, в института й предложиха аспирантура и доста време я 
убеждаваха да приеме. Отказа си Иванка ми обясни приблизително така: 

- Съдбата ми е друга: тя не желае повече да се разсейвам. 
- С какво ще се занимаваш? 
- Каня се да ти увисна на врата. 
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Иванка се зае да гледа сина ни и да чете книги, чиято тема доста сериозно ме обезпокои. 
По цели нощи тя ту иронично се усмихваше, ту любопитно прелистваше книги по източна и 
западна философия, като се задълбочаваше в медицински трудове – от Авицена до съвременните 
учени... 

- За какво ти е всичко това? 
- Ще ми потрябва. 
Нашето малко жилище започна да се превръща в склад за подобна литература. 
Веднъж ми дойде на гости познат литератор и като голяма тайна ми съобщи, че отдавна се 

интересува от въпросите на парапсихологията – открил у себе си способности да лекува някои 
болести с движения на ръцете от разстояние. Той дълго приказва за философската основа на 
подобен род лечение и доста самохвално се оплака, че чувствал в себе си болестта на човека, на 
когото се мъчи да помогне, като протяга ръце към него: “Започва силно да ме боли същия 
орган...” 

Иванка го слушаше мълчаливо, а когато той си отиде, рече: 
- Този човек ще свърши зле – няма никаква представа за това, с което се е захванал. А 

най-вече – не му е дадено от Бога... Той няма право да лекува. Ще загине. При това скоро. 
Уви, тя се оказа права: след две години този човек се помина от сърдечна парализа. 
Вълнуваше ме здравето на Иванка. Откак я познавах, не беше се разболявала от нищо, 

дори от грип. Но докато спеше, тялото й все по-често толкова силно пламтеше, че се страхувах да 
я докосна. Казах това на мама, лекарка онколожка, като премълчах, че на два пъти Иванка 
буквално ме изгори, когато спяхме в една постеля: събуждах се от чувството, че съм докоснал 
нажежено желязо, скачах, ужасен виждах как кожата ми се зачервява като попарена и тичах да 
взема студен душ... 

Мама ме посъветва непременно да прегледаме дробовете на Иванка, тъй като повишената 
температура нощем е характерна за болни от туберколоза, но Иванка категорично отказа да се 
изследва, като заяви, че това са само измишльотини на свекървата. 

Сега вече си лягаше все по-късно, почти сутринта, като оставаше близо два часа след мен: 
- Трябва още да почета, да помисля... 
Веднъж се събудих и станах да пийна вода... Открехнах вратата в кабинета и видях жена 

си, седнала на стола с изправен гръб: тя се бе загледала в стената над предметите, погледът й бе 
съсредоточен, очите й проблясваха. 

Влязох... Тя не ме забеляза! 
Исках да я попитам какво й е... Но като почувствах, че не бива, само ме побиха леки 

тръпки и излязох. 
След това заварих Иванка преди съмване на балкона: застанала гърбом към мен с пусната 

дълга коса, вдигнала ръце към небето, тя полека се люлееше надясно-наляво... 
“Чудатостите” в живота ни започнаха да се натрупват прекалено интензивно. На 

следващия ден все пак не изтърпях: 
- Какво прави нощес на балкона?! 
- Разгоних облаците! Нима не виждаш какво хубаво слънце грее днес... 
Обикновено доста прилично, дори малко артистично рецитирах стихотворенията си на 

сцена, но щом се опитвах да произнеса нещо без рима пред аудитория, веднага ме стягаше страх 
– да не се объркам, да не си изгубя мисълта. Явно природата ме бе лишила от ораторска дарба – 
и нищо не можеше да се направи; затова по възможност избягвах речи    пред слушатели, не 
говорех по-дълго от две-три минути. Но не винаги успявах да се измъкна... 

Помня как веднъж, без да помисля, се съгласих в голяма зала да водя вечер, посветена на 
видния български поет Христо Смирненски. Три дена се готвих, зубрих речта си, държах я пред 
огледалото и... винаги се обърквах – избиваше ме пот, като си представях колко ще съм смешен в 
очите на хората. 

Страданията ми трогнаха Иванка. 
- Седни на стола – ще те успокоя, ще ти развържа езика – предложи тя половин час, преди 

да тръгна за честването. – Ще говориш както никога досега. 
- Остави ме на мира с тези глупости. 
- Само пет минути – настоя жена ми. 
Седнах. Тя се приближи към мен, леко обхвана главата ми отзад с ръце, усетих дъха й 

върху темето си. Внезапно китките ми натежаха, през цялото ми тяло до ходилата ми премина 
топлина, която породи някакво дразнещо боцкане в петите... 

Не издържах повече от три минути – скочих. 
Щом излязох от къщи, усетих, че абсолютно съм забравил подготвеното слово. Но чудно 

нещо – това ни най-малко не ме разтревожи. 
Още по-странно състояние ме обхвана в залата. Ако го определя като чувство на спокойна 

сигурност в себе си – няма да е достатъчно. Такова усещане не бях изпитвал никога. Чувствах се 
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същински оракул, който изрича абсолютни истини; говорех бавно, внушително, сякаш виждах с 
вътрешното си зрение своята мисъл, изваяна в логична форма, с няколко фрази напред... 
Единствено точните думи само изникваха в съзнанието ми. 

- Как премина вечерта? – попита ме жена ми вкъщи. 
- Не беше лошо... дори бе много добре... – отвърнах аз нарочно разсеяно и веднага 

прехвърлих разговора на друга тема. Но за себе си твърдо реших никога вече да не й позволя да 
прави такива номера с мен, защото по-нататък просто не ще мога да минавам без тях... 

 
- Татко, какво имам ей тук? – деветгодишният Толя посочи гърдите си. – Боли ме, като го 

натисна! 
Пипнах – до дясното зърно кожата на гърдите му се бе надигнала, отдолу се чувстваше 

някаква бучка с диаметър колкото орех. Мама, която четирийсет години бе работила като 
онколожка, от дете ми бе внушила мнителен страх към всички подутини, понеже постоянно ми 
внушаваше: “Внимавай да не разчоплиш някоя бенка, да не разраниш кожата си, недей да седиш 
дълго във ваната... Дори от натъртване може да се образува рак!” 

Разтревожих се и веднага поведох Толя при баба му. 
Като прегледа момчето, тя веднага вдигна телефона да се обади на познатите си в 

онкологичния институт. 
- Когато се отнася до моите близки – каза тя, като продължи да набира, -  не мога да 

поема отговорност... Не се притеснявай, засега няма нищо страшно. Може да кажат, че трябва да 
погълта лекарства... А може да се наложи малка, съвсем малка операция. Само не плаши детето. 
Дребна работа е, ще го махнат с местна упойка. Нищо няма да усети... 

- Нима е толкова сериозно? 
- Нищо подобно – продължи да ме успокоява мама, но не беше убедителна, - нали ти 

казвам, нищо особено! Засега явно е фиброзно – кистозна маса... Но в такива случаи е по-добре 
да се презастраховаш, защото – не дай, Боже! – можеш да изпуснеш момента. 

Оказа се, че познатите й не са този ден на работа. На всичкото отгоре беше краят на 
седмицата и чак за следващия петък успя да организира консултация в института. 

- Какво му е на това дете? Я да видя – Иванка, която вече се бе върнала от магазина, ни 
посрещна с Толя още на вратата. – Цяла Москва вдигнахте на крак! 

Оказа се, че свекървата успяла да й се обади, докато сме се връщали. 
Иванка вдигна ръка към гърдите на сина, направи няколко кръгови движения с плътно 

долепени един до друг пръсти, намръщи се, забави ръката си приблизително на десет сантиметра 
от гърдите, приближи пръстите си почти до кожата, отдръпна ги, отново ги приближи – няколко 
пъти повтори това движение... Издаде неопределен звук. Каза на Толя да си съблече ризката, 
внимателно опипа издутото място, като се наведе към него, застина за минута, сякаш го 
оглеждаше през някаква невидима лупа... И произнесе: 

- Глупости! 
- Даваш ли си сметка какво говориш? – избухнах аз. – Знаеш ли какво е това? 
- Зная! Глу-по-сти! Само за седмица ще го разкарам... 
Навъртях номера на мама. 
- Представяш ли си, Ваня сама лекува детето. Сложила го е пред себе си и върти ръце до 

гърдите му! 
- Кажи й веднага да спре, ако не желае детето да си изпати! Ще предизвика рак! – кресна 

мама. – Ръцете й излъчват топлина! Туморът се разраства от топлината! 
Когато предадох тези думи на жена си, тя само рече: 
- Не ми пречете... Зная какво правя. 
Като поработи половин час с ръце, Иванка приближи устни до гърдите на сина и полека 

духна, както обикновено се духа изгорено място – това много хареса на момчето: усети лек 
гъдел. 

Вечер тя го слагаше в леглото, прокарваше няколко пъти длан пред очите му, сякаш му 
затваряше клепачите, и Толя веднага заспиваше на гръб. А Иванка, наведена над него, 
продължаваше неразбираемите си за мен процедури. 

До петък от подутината не остана дори следа. Но бабата все пак заведе внука си на 
консултация. 

- Чудна работа, там вече няма нищо... Слава Богу! – промърмори тя, като се върна с Толя 
от института. 

ИЗ ПРАКТИКАТА НА ИВАНКА 
Иванка е сложила върху коленете си голям къс – цяла отломка – розов кварц, гали го, 

говори: 
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- Обичам този камък. Той прилича на буйна розова пяна, каквато често сънувах като дете. 
Тази розова пяна беше навред около мен – отделяше се от ръцете ми, от тялото ми; разбивах я с 
ръце, играех си с нея, придавах й различни форми, тъй като пяната ме слушаше и застиваше 
така, както ми се искаше. Именно такава си представях приказната жива вода – сокът на живота. 
И сега, когато работя с болен орган, понякога – вече наяве – виждам ясно как обгръщам болния 
орган с тази розова пяна, как тя го обновява. Понякога тази пяна като гъст балсам обгръща 
острия лъч, който насочвам в необходимата цел. Понякога по друг начин виждам въздействието 
си върху болестта... И действам по друг начин... 

 
Сполетя ни нещастие. От Видин с голямо закъснение ни съобщиха, че бащата на Иванка е 

тежко болен. Дълго крили от нас, макар че от два месеца в телефонните разговори с майка си 
Иванка тревожно питаше за здравето му: “Чувствам, че нещо не е наред...” 

И ето диагнозата: рак на пикочния мехур. В такива случаи операцията е невъзможна, а 
всички средства не подействали. Изписали баща й от болницата като безнадежден случай. 

Мъчех се да утешавам Иванка, но тя не се нуждаеше от подобно нещо – нервно стискаше 
ръце, от сутрин до вечер обикаляше из жилището ни, сякаш стените я задушаваха. 

- Карат ме да бързам, да бързам... – бърбореше тя на себе си. 
- Кой, Ваня? 
- Говориха с мен... Казаха – само ти можеш да му помогнеш. Знаеш вече как.. 
- Кой е говорил с теб? – колкото може по-меко попитах аз. 
- Жрицата! – кресна Иванка – Жрицата говори с мен!  
Като приготвихме бързо документите си, взехме самолета за България. Тъстът ми 

изглеждаше обречен и вече се беше отчаял. Ужасно беше отслабнал, бе смъртно блед, не можеше 
да контролира отделянето на урината – това жестоко го измъчваше. 

Иванка самоотвержено поведе борба срещу болестта на баща си. Провеждаше сеанси по 
два часа на ден с малки почивки. Разтърсващо беше, като гледах как след петнайсет-двайсет 
минути допрените й ръце, които напрегнато – на тласъци – се движеха във въздуха, се покриват 
с парцали пяна като хълбоци на заморен кон. За миг тогава слагаше ръцете си под струята на 
чешмата и веднага се връщаше при болния да продължи... 

От време на време изправяше баща си на няколко крачки пред себе си и силно наведена 
напред, замахваше с ръце, сякаш тласкаше някакви невидими вълни върху него... Протягаше 
ръце напред с извити като лодка длани и леко ги разклащаше с плавни кръгови движения, като 
постепенно ту стесняваше, ту разширяваше диаметъра на кръговете. 

В стаята ставаше толкова горещо, че се налагаше да пускаме вентилатора. 
- Откъде знаеш тези движения? За какво са те, какво дават? – питах, когато вечер Иванка 

уморена сядаше до мен. 
- Диктува ми ги самата болест. Те помагат равномерно да увеличавам натоварването... Но 

мога да мина и без тях. 
Не възразявах, но, меко казано, недоверчиво се отнасях към усилията на Иванка. Тъстът 

също смяташе, че тя само се трепе без полза, нали присъдата му е произнесена вече от 
лекарите... 

- Вярвай, че ще оздравееш! – убеждаваше го Иванка. 
Помня, че синоптиците съобщаваха за магнитна буря в атмосферата. Жегата в града бе 

непоносима – към четирийсет градуса на сянка. По време на сеанса на Иванка й прилоша от 
напрежение. 

- По-рано не чувствах тези магнитни бури – заоправдава се тя, като си почина. – Още едно 
изпитание... Но все пак съм по-силна! 

Тя слезе по дигата и без да обръща внимание на протестите ми, час и половина плува в 
Дунава срещу течението. Излезе от водата цялата посиняла от студ. Изпи чаша кафе и отново се 
зае с баща си. 

Полека-лека му се предаде увереността на дъщеря му. На деветия ден по тялото му от 
глава до пети започнаха да преминават неспокойни топли вълни, сетне заедно с урината 
започнаха да се отделят горещи, почти изгарящи капки. 

- Болестта излиза – твърдеше Иванка. 
Настъпи ден, когато непроизволното отделяне на урина се прекрати. 
- Господи, а в болницата ми бяха казали, че ще е така до края! – през сълзи рече тъщата. 
Отначало плахо, сетне все по-уверено тъстът започна да излиза на кратки разходки, после 

отиде до магазина, качи се на автобус... 
Още две седмици работи с него Иванка, като постепенно намаляваше натоварването, 

преди баща й да замине на изследване в София. 
- Този човек е абсолютно здрав! – учудено заключил професорът. 
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- Но нали по-рано вие самият потвърдихте, че има рак! – като още не смеела да повярва, 
му възразила Маргарита, сестрата на Иванка. За да не дразни професора, скрила от него начина 
на лечението. 

- Какво искате от мен? – ядосал се професорът. – Не ви ли е достатъчно, че в този момент 
баща ви е здрав? Какво се е случило – никой не може да ви обясни. Да, имаше рак! А сега – 
няма! За ваш късмет се случват и необясними оздравявания в природата. За всеки случай ще го 
изследваме на всеки три месеца. 

След година тъстът престана да пътува за изследвания в София, понеже ги смяташе за 
ненужни. 

- Кажи, щастлива ли си? – попитах аз Иванка. 
- Да – отговори спокойно тя, - очаквах това. Вече настъпи моето време. 

II 
ЦАРИЦА НА СВОЯТА ДУША 

- Иванке, направи нещо, помогни да ни приеме Джуна. – От България се обаждаше наша 
позната. – Синът ми е много зле; единият му бъбрек не работи... и другият не е в ред. Четох в 
едно списание, че Джуна лекува тази болест. 

- Сигурна ли си, че ти е необходима именно Джуна? – попита Иванка. 
- Не вярвам вече на лекарите! Джуна е последната ни надежда. 
Иванка се замисли. 
- Да, Джуна ще помогне. Ще се свържа с нея, щом настояваш. 
- Как можеш да обещаваш предварително?! – ядосвах се аз на жена си. – Защо си 

въобразяваш, че ще успееш? Джуна сигурно има стотици пациенти... Какво ще й кажеш! 
- Просто ще й се обадя и ще кажа коя съм. 
- И нищо повече? 
- Да. Джуна ще пожелае да ме види. Зная: предстои ни среща. 
Двете млади жени втренчено се заоглеждаха. Джуна се усмихна: 
- Лицата ни издават близост като между сестри... Казвали са ми, че в Москва има една 

българка, която много прилича на мен. Значи ти си била, - Иванка... 
- И на мен са ми казвали същото. 
- Но нали ти самата би могла да излекуваш сина на своята позната? 
- Тя вярва в Джуна. 
- Добре, съгласна съм да лекувам момчето, когато пристигнат. Но при едно условие: ти ще 

го водиш при мен – за да се виждаме... 
Джуна беше в зенита на своята – доста скандална – известност и се бореше за научно 

признание. Пред вратата на жилището й на Арбат и в ателието й в сутерена се трупаха болни в 
очакване да ги приеме. Вече имаше и ученици, които помагаха на лечителката при редица 
случаи. Джуна се стремеше да създаде своя школа, да разработи методиката за лечение с 
биополе. 

Като наблюдаваше работата на Джуна, Иванка не премълча, че този метод от дълбока 
древност е известен на прабългарите, а по-късно и на целия Балкански полуостров: 

- Такива движения с ръцете извършваше и моята баба Мара... Народът го нарича “баене”... 
Джуна любопитно слушаше, но смяташе, че методът идва от древните асирийци. 
Докато разговаряше с Иванка, не забравяше пристигналия от България пациент – 

работеше сама с него, без да използва помощниците си, и скоро здравето на момчето започна да 
се подобрява. 

- Джуна е истинска лечителка! – ми каза Иванка. – Жалко, че рано или късно учениците 
ще започнат да я компрометират... струва й се, че всеки може да лекува – стига да има силно 
биополе и да научи движенията в определна последователност. Но нима проблемът е в ръцете? 

- А не е ли? 
- Разбира се, че не... Аз например мога да работя само с очи, с дъха си... 
- Джуна знае ли това? 
- Може би да, а може би и не... Винаги с топлота ще си спомняме една за друга, но не 

искам повече да се срещаме. 
- Защо? 
- За да си спомняме само с добро за срещите. Всяка има свой път. Например: Аз никога не 

бих си позволила да имам ученици. На какво да ги уча? Това, което мога, никой на света не може 
да повтори; това, което Джуна може – също... Чувствам се в правото си да отговарям само за себе 
си. А след няколко години според мен Джуна ще си извоюва такова признание, че ще издава 
дипломи... 

- Видя ли какъв късмет извади! – опитах да се пошегувам аз. – Тъкмо и ти ще получиш 
дуплома от нея – с връзки. 



Книгата е сканирана, разпозната и предоставена от Спиралата   26 

Иванка ме измери с такъв поглед, че съжалих за шегата си. 
- Никой на Земята, никой, запомни, не може да ми даде диплома за лечителка. Не се е 

родил такъв човек! И няма да се роди! Това е от компетенцията само на Господа... Защото силата, 
която нося в себе си, е над днешните разбирания! И само аз мога да я управлявам! 

- Добре, добре, успокой се... И все пак – защо човек с определени способности да не може 
да се научи? Нали сигурно мнозина имат силно биополе, но не знаят как да го използват... Не е 
ли благородна помощта, подкрепяща тяхното развитие, търсенето на собствените им 
възможности? 

- Става въпрос за друго – благоволи да обясни Иванка – човек наистина може да има 
силно, нека го наречем, биополе: толкова силно, че да отмести стол или да залепи тиган за себе 
си. Но това не означава, че има лечителска дарба. Напротив, такъв човек като нищо може да 
навреди на болен или на себе си. Представи си това прословуто биополе като дъгата – ако в нея 
не се съдържа нужният цвят или гамата от цветове, които могат да лекуват, няма полза да учиш 
човека. Може ли глух да свири на цигулка? Но дори и да притежава лечебната гама, тя е 
индивидуална и при всеки по различен начин ще въздейства в отделния случай: въпрос на 
дарба... Но голямата дарба – а без нея човек не бива да докосва болен! – сама намира своя път, 
без чужда помощ. 

- Значи ти отричаш школата на йогите, школата на тибетската медицина?!... 
- Когато се отнася до философията – не я отричам. Но в нашия свят няма единствено вярна 

философия. Дори обективното познание за тайните на билките и минералите може да се използва 
по различен начин. 

- Но нали ти самата казваш, че твоите предци са предавали силата на рода от поколение 
на поколение.  

- Да, остро чувствам връзката си с тях – прекъсна ме Иванка, - но това е друго... 
Лечителите са много, но такава, каквато съм – друга няма! И Джуна е единствена. Това е. 

- С нея се снимахте заедно... Къде са снимките? Дай да ги видя. 
- Няма ги. Не са станали. 
- Как така? 
- Няколко пъти ни снимаха заедно... Всеки път негативът се оказваше без изображение. 
 

ИЗ ПРАКТИКАТА НА ИВАНКА 
Артистът Дмитрий Трапезников записа на касета няколко концертни програми класическа 

музика за Иванка. Веднъж донесе нова касета. Иванка взе касетата в ръце, след като я изслуша. 

Освен двама ни и Дмитрий в стаята беше и журналистът М., който все подхвърляше на 
Иванка ехидни въпроси, сякаш нарочно се мъчеше да я извади от равновесие. 

Тя му отговаряше спокойно, докато по някое време започна да се ядосва. Каза на М. нещо 
остро. Ръката й с касетата трепна, връхчетата на пръстите й побеляха, очите й блеснаха и 
веднага угаснаха... 

Върху челото на М. изби пот. 
Дмитрий и аз физически усетихме внезапен наплив на горещ въздух. 
- Успокой се, Иванке – намеси се Дмитрий, - я по-добре още веднъж да послушаме 

музиката. – Той взе касетата от ръцете на Иванка и отново включи касетофона. 
Чу се леко съскане... Касетата беше празна. 
- Господи! – омърлуши се Иванка. – Изтрила съм я с пръстите си... Толкова труд! Извини 

ме, Дима, моля те... 
- Нищо, нищо – промърмори Дмитрий. – Ще направя нов запис. 
Но вече не успя нищо да запише на тази касета. Както твърди той, лентата започнала да се 

рони. 
Почти анекдотичен случай от този род имахме в България. Наши познати ни поканиха на 

гости. Събраха се три семейства. Гледахме видеофилми – “Полицейска академия”, след това 
някаква френска комедия. 

По-късно домакинът изпрати децата да си играят в другата стая и извади касета с “порно”. 
Иванка отказа да гледа филма, но всички останали, включително и аз, настоявахме. 

Домакинята започна да убеждава Иванка да не разваля общото весело настроение... След 
тези приказки Иванка взе касетата, повъртя я в ръцете си, сякаш я разглеждаше.  

Внезапно забелязах, че тялото й се напрегна, по пръстите й преминаха тръпки. Без да 
отговори на въпросителния ми поглед, тя върна касетата на домакина: 

- Добре де, пусни я... 
- Нищо не разбирам! – взе да се ядосва той след минута, като пусна видеото. – В тази 

касета няма нищо... 
Извиках жена си в коридора: 
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- Ти ли направи това?! Не те ли е срам – интелигентен човек си! 
- А вас как не ви е срам – интелигентни хора! Нищо няма да ви стане – ще минеге и без 

порно. 

 
Иванка, аз и тринайсетгодишният ни син Анатолий бяхме при наши приятели. Децата им 

Аня и Ваня си играеха с малкия хамстер Пашко. 
Внезапно екна вик. 
Хамстерчето, тихомълком, “за стряскане”, поставено от Аня върху рамото на доста високия 

ни Толя, се плъзна и тупна на паркета. От телцето на нежното животинче пред очите ни пръсна 
някаква течност, то изписка, изви главица с разтворени устица, ритна няколко пъти и се умири. 
Помислихме, че е умряло: често пъти хамстерите се пребиват, дори когато паднат от стола. 

Аня и Ваня, веднага ревнаха – едновременно. Лида, младата им майка, се извърна към 
стената, и закри лицето си с ръце. 

Иванка се наведе над безжизненото хамстерче: 
- Дръпнете се! 
Протегна напред дясната си ръка и я задвижи в кръг във въздуха на няколко сантиметра от 

животинчето. Устните й се помръднаха. 
- Не-е-е, мъничкият ни Пашко, ти не си умрял, няма да умреш – заповтаря напевно тя. 
Този речитатив се прекъсваше от гальовните й междуметия “пуфф, пуфф”, прилични на 

пръхтене. Мълчаливо наблюдавахме отстрани. 
Внезапно хамстерчето помръдна лапичка, размърда се... И сякаш въвлечено от ръката на 

Иванка в невидима въртележка, запълзя, тръгна – все още с наведена глава – в кръг, по 
движението на часовниковата стрелка, с бързината, с която се въртеше над него ръката с 
издължени, леко извити надолу пръсти. Сетне изпъна врат и се помъчи, като изписка, да се 
измъкне изпод ръката, сякаш тя му пречеше... 

- Подръж го! – рече Иванка на домакина Ярослав. – Съвсем малко остава... 
- Потрай, миличко, още мъни-и-ичко – зашепна тя над хамстерчето, като продължи да 

работи с ръка. 
Пашко се задърпа от ръцете на Ярослав, взе да му хапе пръстите. И когато го пуснаха на 

пода, хукна презглава. 
- Два дена децата да не го докосват! – нареди Иванка. – Ей сега ще му обработя парченце 

ябълка – да хапне... 
След десет минути в сандъчето си хамстерът лакомо залапа половинката ябълка, над която 

Иванка малко “побая”. 
Пред очите ни мъртвият възкръсна. 
А Иванка бе настроена шеговито. 
- Нищо особено – заяви тя на чашка кафе на Лида и Ярослав. – Мъжът ми обикновено се 

връща от командировка също като вашето хамстерче, в подобно състояние... Така че опит имам 
достатъчно. 

Когато след сватбата ни Иванка за пръв път докара в Москва най-необходимите си неща, 
едва вдигнах куфара й на аерогарата: 

- Тухли ли мъкнеш?! Нима роклите ти могат да тежат толкова? 
В куфара се оказа грижливо увито и скрито сред дрехите дървено пано, изобразяващо 

българския цар Самуил, чиято петнайсетхилядна войска е била пленена и ослепена от 
византийския император Василий ІІІ, наречен заради тази своя постъпка “българоубиец”. 
Историята твърди, че на всеки сто ослепени войници императорът оставял по един водач с едно 
око и пратил “подаръка” на заклетия си враг Самуил. Щом видял сляпата си войска, Самуил 
паднал и умрял от разрив на сърцето... Резбарят удивително бе пресъздал слепите безжизнени 
очи на самуиловата войска. Върху гърба на паното имаше благодарствен надпис за Иванка... 

- Това е работа на професор Рафаилов – обясни тя, - той я свали от изложбата си и ми я 
подари за спомен. С Рафаилов бяхме добри приятели. Щом узна, че заминавам за Съюза, ми 
предложи да си избера нещо от неговите работи. Избрах това пано, понеже знаех, че за него е 
особено скъпо: или то, или нищо... Подаръкът е ценен, само когато е откъснат от сърцето и 
дарен... В паното виждам болката на България, нейната сила, освен това то ми е близко по 
енергийна сила, по жизнената творческа енергия на художника, която винаги ще укрепва душата 
ми. 

Със “Самуил”, Иванка започна да събира своята колекция. Бяхме бедни, но ако на 
изложбата или в ателието на познат художник тя видеше произведение със своята “енергийна 
гама”, не мирясваше, докато не се сдобиеше с него, дори ако се наложеше да дадем последните 
си пари и за доста време да потънем в дългове. За мой късмет такива творби й попадаха доста 
рядко. 
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От Литва донесе творбата на художника Крайчунас, на която е изобразено клонесто дърво 
край езеро. Огромното отражение на дървото във водата, кой знае защо преминаващо и на 
другия бряг, покрит с топящ се сняг, прилича на обширни корени. 

- Това е моята картина – заяви Иванка. – Тук има два свята: видим и скрит от човешкия 
поглед... Ей това червено петно в корените – е моят огън, моята кръв. Художникът е нарисувал 
картината за мен! Иванка отдавна ме уверяваше, че истинското изкуство е наситено с лечебна 
енергия и може да лекува много болести. Само трябва да откриеш необходимото ти произведение 
– книга, картина, скулптура, музика. Изкуството е в състояние да възстанови нарушената 
хармония в душата, а след това – и в организма. Но за съжаление малцина са дарени с 
възможността да общуват с изкуството на такова равнище. 

- Ама че глупаво понятие “екстрасенс”! – казва тя. – Поразително неточно понятие... Нима 
всички ние не сме екстрасенси? Тази дума означава повишена чувствителност към нещо. И само 
толкова. Всеки трябва да бъде екстрасенс в работата си, в противен случай е халтураджия. И 
дърводелецът, и каменарят трябва да са екстрасенси! 

- А как да определим това, с което се занимаваш ти? 
- Когато лекувам болни, това е свързано с биологическия усет за жива материя; затова, 

ако толкова ти се иска да използваш модерните западни думи, по-точно ще бъде да се каже 
“биосенс”. Но аз съм лечителка. И не само... 

Когато се върнах веднъж вкъщи от редакцията, заварих Иванка уморено отпуснала се във 
фотьойла със затворени очи. 

- Какво ти е? 
- При мен беше болен от рак. Ще трябва да работя доста. 
- Но нали току-що се занимава с рак на гърлото... Обеща ми да не се занимаваш с 

онкологично болни още поне три месеца! 
- Вчера бях на концерт на Бах... 
- Не виждам връзката. 
- Имаше миг, когато музиката ми каза, че сега не бива да се щадя – трябва да изгарям... и 

да се възраждам, да ставам още по-силна. Този човек, който дойде днес, е изхвърлен от 
болницата да умира. А аз искам той да живее. И ще живее – дълго. 

- Значи на твоя пациент му е провървяло, че някога Бах е написал музика за Иванка? 
- Може би... 

 
ИЗ ПРАКТИКАТА НА ИВАНКА 

В статията “Неизлечими болести няма” в-к “Куранты”, №9 от 15 ноември 1990 г. е 
допусната грешка, която струва много нерви на Иванка: “Има такова поверие – ако лечителят 
не подаде ръка за помощ на болен от рак, болестта ще премине в него”. След тази публикация 
Иванка получи над четиристотин писма от онкологично болни с молба за помощ. 

Всъщност в интервюто си тя бе казала точно обратното: “Има такова поверие – ако 
лечителят подаде ръка...” Затова повечето екстрасенси се страхуват дори “да преглеждат” болни 
от рак. 

Иванка не се страхува. В практиката й има седем фиксирани случаи на излекувани 
онкологични заболявания и осемнайсет случаи, когато един или два курса сеанси са дали 
значителни положителни резултати. Но работата с всеки подобен болен изисква от нея огромно 
напрежение, де не говорим, че по време сеансът продължава до два часа. 

“Моля съдбата – казва Иванка – да не ми праща раково болни. Зная какво ще ми струва, 
ако отново не намеря сили да откажа. Ракът – това е жестока борба. При всеки сеанс извоюваш 
пространство от болестта, а на другия ден разбираш, че по-голямата чест от това пространство е 
изгубена. Можеш да “помолиш” другите болести да изчакат няколко дни и те застиват там, където 
си ги оставила... С рака се бориш непрекъснато – докрай.” 

Тя съзнава колко е голяма отговорността в тези случай: ако от злокачествен тумор след 
лечението остане поне малко възелче, човекът все едно може да загине всеки момент... Никога 
не се захваща с онкологични заболявания, ако не са изпитани всичките възможности на 
официалната медицина – за да не може болният да я упрекне, че заради нея е загубил време. 
Иванка не отстъпва от това правило. Би искала да помогне на всички, но физически не е в 
състояние да приеме повече от четирима или петима онкологично болни годишно... 

 
С голям интерес прочетох книгата на Валентин Сидоров “Седем дни в Хималаите”. И се 

учудих, когато чух преценката на Иванка: 
- Книгата изпълнява просветителската си задача, но общо взето е  предназначена за 

еснафите – раздухва модното увлечение по Изтока. А в нашето цинично време 
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псевдоинтелигенцията, която няма Бог в душата си, на драго сърце се кланя на всякакви 
ръкотворни кумири. 

- Според мен мъдростта на Изтока е началото на човешката цивилизация. Време е да 
вземем за Европа ценното, което сме изгубили, забравили или не сме усвоили – възразих аз. 

- Няма смисъл да се хвърлят пред прасетата перли – отсече Иванка. – те не се нуждаят от 
мъдрост, а от копаня. А силният ум намира своята истина сам и тя е достатъчна за земния му 
живот. 

- Много е спорно. 
- Нищо спорно няма. Например за мен е чужд култът към Учителя, съществуващ във всички 

източни философии, но какво от това? Никому не натрапвам възгледите си. Истината е обширна. 
И самотна. Времето минава през нея като конец през иглено ухо. Какво от това, че “бродериите” 
са различни. Нека! 

Напомних на Иванка известната теория, че прародината на нейния народ е Тибетското 
плато: оттам прабългарските племена са се запътили на Запад. 

- Не е толкова важно къде се е родило детето, а млякото, което е поемало – продължи 
разсъжденията си Иванка. Дедите ми в продължение на векове са се  придвижили до другия край 
на света върху конския гръб. Духът им се е ковал между земята и небето – сред пространства от 
планини, степи и гори. Минали са през водата и огъня – без да потънат, без да изгорят, от 
звездния студ са се стопляли и са утолявали жаждата си за живот. Паметта за това  подхранва 
моята сила. Езичестовото им е в кръвта ми. 

Иванка протегна лявата си ръка нагоре с дланта: 
- Вгледай се – това е земята... А ей това – тя вдигна дясната – небето... Животът е между 

тях. 
За миг погледът ми се замъгли и наистина видях не ръцете на Иванка, а равнина, 

прекосявана от реки и над нея – облаци... 
У нас дойдоха необичайни гости. Един българин, живял няколко месеца на Тибет, поиска 

разрешение да доведе двама учени – гуру, както ги наричаше, за да се запознаят с Иванка. 
Гуру се оказаха симпатични индийци, пристигнали в Москва за някакъв научен симпозиум. 

Говореха английски и на Иванка превеждах ту аз, ту нашия познат. 
- Радвам се да те видя, дъще моя... – тържествено поде по-възрастният – дребничък слаб 

мъж с късо подстригана прошарена коса, но като се натъкна на присвитите очи на Иванка, се 
поправи: 

- Сестро моя... 
- Ей сега ще прегледам черния ти дроб – нали затова си дошъл – радушно усмихната му 

каза Иванка. – И тогава ще ме наречеш своя майка. 
Лицето на българина се удължи от смайване и той не преведе на английски последната 

безцеремонна фраза на жена ми. 
- Да, дойдох и по тази причина – отговори индиецът. – Проницателна си, сестро. Виждам, 

че не съм дошъл напразно. Нашият климат, нашите билки не дават възможност на болестта да се 
развие, но вече две седмици съм далеч от дома си и ето – почувствах се зле. Може твоето знание 
да се окаже благотворно. Нашият Велик учител ни е завещал да поглъщаме и осмисляме 
знанието, откъдето и да произтича то. 

- Знанието ни е общо – каза Иванка. – Някога дедите ни са живели заедно, преди да ги 
раздели борбата за власт над човешките души и хляба. Още дълго на земята всичко ще се свежда 
именно до това, уви... 

- На колко си години, сестро? Извини ме за този въпрос – сериозно се поинтересува 
вторият индиец, здравеняк на около четирийсет и петте. 

- Животът е твърде кратък, за да обсъждаме подобни неща. – Иванка със знак подкани по-
възрастния да застане пред нея. И бавно прокара ръце от горе до долу покрай тялото му. 

- Така – заключи тя, - нищо опасно... Повече не опитвай руските пелмени, черният ти дроб 
не е свикнал с такава храна. При хроничния ти хепатит това е предизвикало криза. Ще премахна 
болката за двайсет минути. Организмът ти е много силен – ще се справи с натоварването. Няма 
нужда от никакви лекарства. Нали никога не си вземал химически препарати... Права ли съм? 

- Да. 
- Колкото по-бързо се завърнеш в родината си, толкова по-добре. А сега се отпусни, не 

мърдай. След малко черният ти дроб ще се успокои. 
Иванка впери неподвижен поглед в челото на госта и над веждите му бързо избиха 

капчици пот. През това време ръцете й с потрепващи пръсти описваха плавни кръгови движения 
пред черния дроб на пациента, сякаш галеха във въздуха нещо заоблено – малка топка или нещо 
от този род... Личеше си колко е напрегната. 
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- Чувствам се виновен, сестро – скоро с усилие произнесе индиецът. – Ти ми даваш своята 
сила, чувствам как тя преминава в мен. Но нали така теб самата ще те заболи черният дроб. Ти 
поемаш болката ми. Как ще ти се отплатя? 

- Мълчи! – рече напрегнато Иванка. – Аз нямам черен дроб! 
- Изобщо ли? – тихо попита гостът. 
- Изобщо. 
- Може би... – индиецът се отпусна и притвори очи: - Хубаво ми е. 
Разделихме се почти приятели. 
- Винаги ще си с нас, сестро! – тържествено се кланяха гостите. 
- И вие ще останете с мен... - най-сетне учтиво се съгласи жена ми. 
- Ще дойдеш ли при нас в Индия? Ще ти помогнем да се срещнеш с нашите най-прочути 

мъдреци. 
- И те ще споделят с мен властта си над човешките души? Или аз ще трябва да споделя 

нещо с тях? – усмихна се Иванка. 
- Тя казва, че не е изключено, стига съдбата да пожелае – побързах аз да преведа доста 

свободно на английски. 
И гостите останаха доволни. 
Вече споменах, че бабата на жена ми, Мара, бе известна в околността с това, че лекуваше 

с билки женското безплодие: береше тези билки в определено време на годината по тайни места 
покрай планинските потоци... Обикновено бабата се измъкваше с някоя шега, когато се мъчех да 
подхвана разговор за нейното знахарство. Впрочем не отричаше, че на няколко пъти при нея са 
идвали за билки жени от другия край на България и дори една германка, всичките изпратени от 
ясновидката Ванга. Вярвах и не вярвах... 

И ето, че на вратата на жилището ни във Видин, където  прекарвахме юли и август, някой 
звънна. На прага бе застанал мъж. 

- Тук ли живее Иванка? 
- Да. 
- Изпраща ме Ванга... Каза, че Иванка може да помогне на детето ми. То има депресия 

след черепна травма. 
- Ванга ли ви даде адреса? 
- Не, каза, че в Раковица живее една стара врачка – Мара, а Иванка е нейната внучка. 

Току-що идвам от селото. 
Иванка помогна на сина на този човек с три сеанса. През това време тъкмо бе в началото 

на лечебната си практика и малцина знаеха за нея. 
Сетне, вече в Москва, към Иванка се обърна жена, която й се обади по телефона от 

Югославия, и я помоли да й помогне срещу косопад. Тя каза, че е ходила в Петрич при Ванга и тя 
я посъветвала да се обърне за помощ към Иванка. Жената намерила телефона ни чрез наши 
видински роднини. Иванка обработи за нея два буркана с мед и косата й престана да пада. 

- Как мислиш, откъде Ванга знае за теб? – мъчех се да разбера аз от жена си. 
- Откъдето знаеше и за баба. Ванга просто знае, както аз зная много неща – може би дори 

прекалено много... 
- Не ти ли се иска да отидеш при нея? Да я видиш, лично да се запознаеш? 
- Не ми е необходимо. От разстояние я чувствам също така, както тя сигурно чувства и 

мен, когато пожелае. Пряката среща не може да ни даде нищо повече. 
Откак Иванка окончателно направи своя избор и лечителството стана смисъл на живота й, 

при нея дойдоха още петима пациенти, изпратени от Ванга. Работата на Иванка с тях даде 
необичайно бързи резулатати. 

 През 1990г. към Иванка се обърна Лъчезар Еленков, тогава директор на Българския 
културно-информационен център в Москва. 

- Не би ли се съгласила да приемеш Л. /и той назова доста известно име/? Прочела за теб 
статия във вестника и пита дали си същата Иванка, за която Ванга й говорила преди двайсет 
години: “Ще може да ви помогне само Иванка, но засега е много малка...” 

Л. навестила Ванга след десет години и чула: 
- Иванка, за която ти бях казала, сега вече е млада жена, но още не лекува. 
- А ти какво отговори на Л.? – попита Иванка. 
- Какво можех да й отговоря? Казах й, че не познавам друга Иванка. 
- Ще я приема. 
В първата си книжка българското списание “Глобус” по инициатива на главния редактор 

Лъчезар Еленков включи очерк за Иванка. 
- Според замисъла на редакцията – каза той – всеки брой трябва да съдържа материал, 

посветен на някой интересен човек – на българин, който живее в чужбина... Много ми се иска 
във втората книжка да има интервю с Борис Рубашкин: той е българин по майка и е роден в 
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България! Само че сигурно няма да е лесно да се срещна с певеца – трябва специално да ходя в 
Австрия... Дали пък да не му се обадя по телефона и да пратя въпросите си по пощата? 

- Почакай няколко месеца и ще ти уредя среща с Рубашкин – внезапно каза Иванка. 
- Как? 
- Засега не зная как, само виждам, че срещата непременно ще се състои. При това – ще 

помогна аз! 
След четири месеца на шумен прием в Българското посолство в Москва при Иванка дойде 

българският консул Тодор Тодоров: 
- С теб иска да се запознае Борис Рубашкин. Пристигнал е да изнесе концерти и сега е тук 

– в нашето посолство. 
- Бързо го дай насам! – радостно се засмя Иванка. – Обещала съм на Лъчезар Еленков тази 

среща. 
Все по-често започнах да се замислям каква е тази връзка между хората, надарени с 

таланта на моята жена, ако такава връзка изобщо съществува. Наистина откъде сляпата Ванга в 
Петрич ще знае каквото и да било за баба Мара, която живее в планинско село в другия край на 
България? А за внучката й Иванка? Поразителна беше и увереността на Иванка, че стига само да 
каже името си на Джуна, и те ще се срещнат... 

Разбира се, разсъждавах като дилетант горе-долу така: всички ние, хората, 
разпространяваме около себе си извън биологично излъчване – аурата – и определени силови 
полета /Бог знае какви!/ Защо да не предположим, че сред нас има същества, способни да 
разпространяват и да възприемат силови полета в доста по-голяма степен от останалите човешки 
индивиди – сто, хиляда, милион пъти по-добре! Светът е пронизан като с радиовълни с тези наши 
слаби и силни полета... И както високочестотните приемници или чувствителните радари, някои 
са в състояние да улавят чуждите полета, да влизат в контакт с тях, да общуват по някакъв начин 
с тях, да извличат някаква информация. А когато се настроят в необходимата посока, могат да 
уловят дори слабо силово поле. 

Дори понякога да обърнеше внимание на настойчивите ми опити да се ориентирам в тези 
неща, Иванка не искаше или не можеше да ми се  разкрие докрай. Отговаряше без желание или 
се мъчеше да прехвърли разговора върху общо философска плоскост. Разговорите ни приличаха 
на играта “студено – горещо”. Като изразих за пореден път мислите си за “силовите полета”, 
загледах въпросително Иванка. В отговор чух ироничното: 

- Е, да...е, да... на верен път си. 
След моето настояване тя призна, че лесно влиза в контакт с няколко такива особено 

силни “полета”. 
- Колко са те, Иванке? 
- Десет, петнайсет, седемнайсет... 
- Знаеш ли на кого са, кои са тези хора? 
- Зная. 
- Е, кои са? 
- Не е необходимо да знаеш. 
- А можеш ли да почувстваш аурата – така да го наречем, на всеки човек – дори да е 

непознат, като имаш само най-обща представа за него? Можеш ли да узнаеш нещо повече? 
- Необходим е контакт – зрителен или чрез сетивата. Ако няма такъв контакт, трябва да го 

търся чруз други хора или предмети. А подобно търсене изисква адско напрежение. Не си 
заслужава. 

- Интересно: сред тези много силни “полета”, за които говорихме, има ли някакво взаимно 
привличане или отблъскване? 

- Има. 
- В тези случаи може ли да има добри и зли сили – както в приказките? 
- Е, не е толкова елементарно... 
- А по принцип? 
- Преди всичко нека си изясним какво е добро и какво – зло. 
- Хайде, обясни ми. 
- Всеки решава това за себе си. Доброто за мен е – животът, хармонията. Злото – 

физическото страдание и смъртта. Духовната смърт е огромна злина: тя е необратима. Най-
страшното зло е – да се наслаждаваш на живота за сметка на чуждите нещастия. 

 
ПРИЯТЕЛКАТА НА ИВАНКА РАЗКАЗВА 

Отново напомних на Иванка за Л. – тя е екстрасенс, моя позната; шестгодишното й дете 
страдаше от чести главоболия и изоставаше в развитието си. Самата Л. не можа да помогне на 
сина си. Как така, си мислех аз, другите лекува, пък при детето си е безсилна. Л. имаше твърде 
високо мнение за себе си. Вестниците бяха публикували вече няколко материала за нея. “Иска ми 
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се да ви запозная” – казах на Иванка. Тя без желание се съгласи. “Добре, доведи Л. със сина й, 
ще видим какво ще мога да направя за сина й.” 

Когато казах на Л., че съм се споразумяла с Иванка за среща, тя започна да се колебае: 
дали щяла да помогне. Но после реши, че за всеки случай си заслужава да опита. Взехме такси. 
Когато пристигнахме до блока на Иванка, с Л. стана нещо странно: започна да нервничи, остави 
сина си със свой роднина да чака в таксито – искала най-напред да види каква била обстановката 
горе... Пред вратата на апартамента внезапно пребледня, понечи да се върне, но аз вече бях 
натиснала звънеца. Отвори Толя, синът на Иванка. Домакинята била в кабинета, работела с 
пациент, затова не можела да ни посрещне. Л. влезе в кабинета, приседна в края на дивана, 
хвана коленете си, застина напрегната. 

Иванка откъсна очи от пациента, поздрави, помоли да я извиним: щяла да се освободи 
след няколко минути. За миг спря погледа си върху Л., устните й трепнаха. Л. веднага скочи с 
изкривено лице, втурна се в коридора: “Стига, отивам си, отивам си!” 

Аз и пациентът на Иванка, който беше в кабинета, останахме на столовете си – толкова 
изненадващо беше държанието на Л. Иванка излезе след нея: “Останете, ще помогна на вашия 
син!” 

Като се опомних, и аз надникнах в коридора. Л. се олюляваше като пияна и се мъчеше да 
отвори ключалките на вратата. 

“Останете, уверявам ви, че ще помогна – повтаряше Иванка, - ще му мине, детето ще 
оздравее. Доведете го!” 

“Не, не, няма да му мине!” – извика Л. и след като най-сетне успя да си отвори, хукна 
надолу по стълбището. 

Ужасно ми беше неудобно пред Иванка заради нея, нали аз я бях довела. 
Следващия ден се обадих на Л, но тя не пожела нищо да ми обясни, само каза, че не 

бивало да ходи при Иванка. 
 

ИВАНКА СЕ ОПИТВА ДА ОБЯСНИ СЛУЧИЛОТО СЕ 
Почувствах я, когато наближаваше към нас, и организмът ми застана нащрек. Всичко 

около мен сякаш замръзна, стана непробиваемо. Нищо повече. Никаква агресивност. Нищо, което 
да й навреди. Но тя се оказа по-упорита, отколкото бях очаквала. Бе решила да пробие стената 
ми – но заседна в нея и се заблъска като в паяжина. Много се уплаши, но сама си е виновна: 
дойде да търси помощ, а искаше да ме притисне. Никой не може да стори това. Жалко, че детето 
ще пати – то не е виновно. Детето носи генетиката на бащата. Между майката и бащата е 
съществувала несъвместимост. Такива деца винаги страдат. Можех да помогна на момчето, 
можех. Но за нея бе по-важно да не попадне в зависимост от мен. Глупости! Скоро щеше да 
почувства топлина, спокойствие. Усещането за студ щеше да изчезне. Но тя се изплаши от този 
студ. Нейна си работа. Жалко обаче, че си тръгна. И все пак не искам повече да я виждам. 

 
Журналистът се намести по-удобно до ниската мраморна масичка в кабинета на Иванка, 

отпи от силното турско кафе, включи миниатюрния си касетофон: 
- Кажете, Иванке, защо страните от другите народни лечители-екстрасенси? Защо не 

участвате в никакви обединения? 
- Сега всеки, който си размахва ръцете, минава за екстрасенс. Дори от стълбовете се 

срещат обяви: “Дипломиран екстрасенс лекува болни”. 
- Горчиви думи... 
- Напротив. Колкото повече истински лечители се появяват, толкова по-добре, нали всеки 

от нас може да помогне на крайно малко хора. Но всеки сам отговаря за работата си. Моята не се 
побира в рамките на никакви обединения. И не мога да обсъждам на конференции по 
парапсихология нещо, което е било тайнство за моите предци. 

- Но нали науката трябва да изучи това явление: толкова време то беше под забрана... 
- Готова съм да споделя с науката част от знанията си, искам да й помогна, имам големи 

планове за научни опити. Но съм свободен човек и нямам намерение да се превръщам в опитно 
зайче. Подобен вариант не е за мен. Не аз ще работя с учените, а те – с мен. Схващате ли 
разликата? Освен това има неща, които не се вместват напълно в областта на науката. 

- Как да ви разбирам? 
- Както желаете. Ще ви кажа едно: моята работа е да лекувам хората, а във всеки 

конкретен случай това е неповторимо – тайна на общуването ми с пациента. Не мога да позволя 
на учените да наблюдават всичките ми болни пряко волята им... Почти никога не разкривам 
имената на пациентите си. Човекът, който се е обърнал към мен да търси помощ, иска да си иде 
здрав, а аз желая той да забрави за болестта си, да забрави, че изобщо някога е бил болен... 
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Това е моето удовлетворение. И между другото – и необходимо условие за пълно оздравяване. Не 
е присъщо на човека да излага на показ болестите си, дори когато са излекувани. 

- Значи не сте съгласни с Кашпировски, който демонстрира успехите си пред огромна 
аудитория, изваждайки излекуваните хора на сцената? 

- Всеки има свои методи. Разбирам, че в подобна демонстрация се съдържа сериозен 
психотерапевтичен ефект за хората, които са в залата или пред телевизионните екрани: те 
узнават, че другите са се излекували, и това може би им помага. Явно Кашпировски, когато е 
използвал такъв подход, е изпитвал нужда да докаже резултатите от своите сеанси. Аз обаче не 
се нуждая от никакви публични доказателства: ако човек си отива излекуван, значи съм 
изпълнила дълга си. Представете си красива жена, която изведнъж пред публика заяви, че с 
помощта на лечителя се е отървала например от възпаление на яйчниците. Защо им е на всички 
да знаят това? Всяко заболяване е строго интимно нещастие. И нищо повече. Самата болка е 
достатъчно унизителна. 

Веднъж във вестник “Вечерная Москва” ме сравниха с Кашпировски и Чумак. Това е 
нелепо – лечителите не могат да бъдат сравнявани. Всеки от нас индивидуално възприема света 
и помощта си за хората. 

- Представете си, Иванке, че се върнат времената, когато се е провеждал “лов на вещици”, 
и ви забранят да лекувате хора. 

- Никой не може да ми забрани. Жените от моя род през всички времена са помагали на 
хората. Кой ще ми забрани да помогна на човека, потърсил помощта ми? Освен това не 
забравяйте, че мога да работя и на разстояние. 

- Някои хора на власт могат да решат, че сте опасна, щом можете да въздействате върху 
хората от разстояние, значи можете да въздействате и върху тях. Не се ли страхувате? 

- Не, не се страхувам. С нищо няма да навредя на хората. Но тези, които се опитват да 
съдят за неща, от които си нямат представа, трябва да помнят старата мъдрост: нещастие ще 
сполети тогова, който вдигне ръка срещу белязания от Бога. 

- Заплаха ли е това? 
- Не, само напомняне. 
- Как се отнасяте към масовите сеанси? Знаете ли, че в някои страни те са забранени? 
- Да благодарим на Бога, че в страната с твърде ниско медицинско равнище, при 

катастрофалната липса на лекарства, талантливи психотерапевти и биоенергетици провеждат 
такива сеанси. Разбира се, масовите сеанси не могат да помогнат на всички. Хилядократно по-
ефективна е индивидуалната работа с пациента. Но ако от хиляда души, присъстващи в залата, 
такъв сеанс донесе полза на двайсетина – това вече е сериозна помощ. Провеждала съм сеанси с 
група пациенти, работила съм със зала. Това е тежък труд. Явно, че ще се наложи често да го 
прилагам, защото физически не съм в състояние да приема всички желаещи за индивидуално 
лечение, а толкова ми се иска да бъда полезна на колкото може повече хора. И още веднъж 
подчертавам: всеки лечител отговаря само за себе си. 

- Как можете да помогнете на хората с толкова различни заболявания? По какъв начин ще 
помогне въздействието ви при масов сеанс? 

- Човешкият организъм е способен на чудеса в контакт с целенасочената жива енергия, 
която изпращам в залата, като пробуждам у човека спящите резерви на неговата 
жизнеустойчивост, съпротива, като укрепвам имунната му система. Организмът може да 
преодолее всяка, дори най-тежката болест: задачата ми е да натисна в него копчето “направи 
сам”. И само аз зная как да го натисна. Ще ви кажа със сигурност: за повечето присъстващи 
подобен сеанс не минава безследно – той има оздравителна, профилактична функция, макар че 
въздействието му може да не се почувства веднага. 

- Все пак се налага да ви задам направо въпроса: няма ли това да навреди някому? 
- Прекрасно чувствам залата и много внимателно увеличавам натоварването. Единственото 

условие е: на моите сеанси не бива да идват хора, употребили дори малко алкохол. Алкохолът и 
енергията, която изпращам на хората, са несъвместими. Веднага възниква дисхармония, на която 
организмът може да реагира отрицателно. 

- В такъв случай забраната на масовите сеанси все пак има известно основание. 
- Забрана за помощ на страдащите, на нуждаещите се от съдействие и съчувствие?... Ето, 

помислете: нали и службата в църква също е масов сеанс на психотерапия, пречистващ душата и 
значи, благотворно въздействащ върху човешкия организъм, но в тази тема не ми се иска да се 
задълбочавам. 

- Да минем тогава на друга тема. Практикувате ли ясновидство? 
- Много рядко. 
- Защо? 
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- Наскоро към мен се обърна една жена – искаше да узнае кой е ограбил жилището й. 
Нищо не й казах. Нямах право. Ако беше узнала истината, щеше да е по-лошо за нея, отколкото 
загубата на покъщнината и дори от пожар в дома й. 

- А когато се отнася до бъдещето? 
- Според мен няма по-жестоко нещастие за човека от надникването в бъдещето. Никой не 

бива да знае какво ще се случи с него утре или след десет години. Надникне ли някой, излага се 
на смъртна опасност, ако не притежава особена дарба. 

- Ами ако можете да предпазите някого от нещастие... Възможно ли е съдбата да бъде 
надхитрена? 

- Няма нищо по-трудно от борбата с това, което виждаш. И все пак е възможно. Ще ви дам 
един пример. Това лято, преди заминаването ни от България, няколко дена изпитвах силно 
безпокойство за мъжа си. В съзнанието ми – съвсем ясно – изникваше влак... Реших да се 
вгледам по-внимателно и видях... Това, което видях, беше страшно. Не биваше да го допусна. 
Няма да ви описвам подробно какво се случи. Но когато мъжът ми с две тежки пътни чанти 
слизаше по стъпалата на вагона на видинския влак в София и композицията внезапно потегли и 
започна да увеличава скоростта си, в последната секунда с все сила “блъснах” в гърба, както 
само аз мога, съпруга си на перона... Той силно си удари коляното, но тава бе по-малкото зло. В 
противен случай тежките чанти щяха да го завлекат под колелата. 

- Щом сте предвидили тази опасност, защо предварително не сте предупредили мъжа си? 
- Той не можеше да избегне тази беда. Трябваше да я преодолее – и колкото по-скоро, 

толкова по-добре. В противен случай заплахата от влак щеше да възникне по-късно, в друга 
ситуация, и тогава вече неспасяемо. 

- Интересно, дали дарбата ви се е предала и на сина? 
- Засега е рано да говорим за това. 
Върху тила на нашия син Анатолий, на мястото, където жените от рода на Иванка носеха 

родовия си белег, има едно родилно петно с разлята форма, червеникаво на цвят. Анатолий има 
силно чувствителни длани: например може да определи разликата в диоптрите между двете очи 
на човек. Иванка обаче смята, че лечителството не е неговото призвание. 

- Ако му се роди дъщеря – казва Иванка, - момичето ще понесе по-нататък силата на моя 
род. 

 
Откак Анатолий тръгна на училище, вече не можехме зиме да пътуваме до България. Но 

през пролетта започваха грижите за подготвянето на документите, безпокойството за билети – 
вътрешно се готвехме да прекараме цялото лято в родината на Иванка до септември. Постепенно 
тези месеци на брега на Дунава или в къщурката ни в Стара планина станаха наша насъщна 
потребност. 

Разбрах колко много значи за мен това блажено безгрижно време, когато можехме да 
живеем само чрез общуването с прекрасната южна природа и с мислите си, напълно свободни от 
всякаква суета. Заобичах изгрева край Дунава: излизах още по тъмно с въдиците в ръка на 
любимото си място под върбите, мятах две въдици за дълбок улов на бяла риба, гледах, седнал 
на камъка, как залязва луната, а слънчевото кълбо полека изплува над речния нос. Сетне – 
обикновено с риба – се завръщах вкъщи да поспя. 

Към обед вече бях плувал до насита в реката, закусил със сирене, домати, маслини и с 
вдигащото пара джезве се качвах в мансардата си под цигления покрив, на който живееше цяла 
колония гълъби. 

Привечер гълъбите над главата ми се умиряваха и само от време на време се чуваше 
прошумоляването от крилете на някой пернат обитател, който кратко изгугукваше и потропваше 
по керемидите. Гълъбите не ми пречеха да чета и да мисля, чудесно се спогаждах с тях. В мрака 
на стълбището запяваше щурче и все не можех да отгатна точно откъде долита нежното му 
скрибуцане. Открехвах вратата на мансардата към стълбището, за да го чувам по-добре, но то 
веднага млъкваше от електрическата светлина, проникнала навън от работната ми стая. Тогава 
угасях лампата, запалвах свещ; и успокоеното щурче подхващаше концерта си. 

Добре си живеех и с големия паяк, изплел широка мрежа в ъгъла под тавана и 
преживяващ скромно с редките комари и мушици, достигащи до него. Този самотен паяк отначало 
никак не се хареса на Иванка, когато се яви да сложи в ред мансардата. Тя заканително вдигна 
метлата, за да го унищожи заедно с паяжината, но не й позволих: 

 
Свикнах с този безпорядък, прах и 

паяжини в ъгъла. Така 
с паяка навярно се разбрахме 

и живеем дружно засега. 
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След няколко дни Иванка свикна с паяка и дори й се стори симпатичен. 
- Да не мислиш, че ти е приятел? – пошегува се веднъж тя. – Нищо подобно! Изобщо не ти 

обръща внимание. А виж, мен ме слуша, дори мога да му се обадя по телефона. Паякът е мой! Ей 
сега ще сляза долу и ще му се обадя. Ще видиш, ще отговори. 

Тя излезе. Запалих цигара, отворих книга, но току поглеждах паяка. След пет минути той 
изведнъж се разтревожи, взе да снове назад-напред по мрежата си, сякаш обезпокоен от нещо. 
После застина. И тогава паяжината пред очите ми започна да се люлее, отначало като слаб 
ветрец, а сетне все по-силно и по-силно. Паякът не помръдна от мястото си. Вкопчен в 
паяжината, той се люлееше заедно с нея като в хамак. 

Изтичах долу, за да изненадам Иванка: много ми се искаше да видя какво прави в този 
момент. Но бях закъснял, тя вече не правеше нищо и само лукаво се засмя: 

- Е, видя ли?! Убеди ли се? 
Това се повтори няколко пъти. Потънал в работата на мансардата, внезапно физически 

усещах, че наблизо става нещо – вдигах глава и виждах, че паяжината се люшка в тишината. 
Скачах от стола, тичах долу и заварвах жена си засмяна: 

- А-а, моят приятел ти е казал, че те чакам за вечеря... 
Два-три пъти всяко лято Иванка ме оставя сам със сина в града и заминава за няколко дни 

на село, за да остане, както ми обясни, насаме с баба си. Наближаването на тези дни усещах по 
разсеяния вид на жена си. 

- Какво правите там двете от сутрин до вечер? – чудех се аз. – Не умираш ли от скука? 
- Двете с баба има за какво да си приказваме. Ти не се бъркай.  
Иванка се завръщаше успокоена. Тетрадката й обикновено се попълваше с няколко 

чудновати рецепти. Тя не криеше тетрадката. Отварях я и четях: 
 

ПРИ ПЯСЪК В БЪБРЕЦИТЕ 
1 кг пресен магданоз заедно с корените и една едра глава целина се нарязват на дребно, 

добавя се 1 кг пчелен мед и 1 л вода; кипва се на бавен огън, като се бърка. Оставя се да 
престои 3 дена. Добавя се още 1 л вода, отново се кипва; процежда се, преди да е изстинала 
сместа. Полученият сироп се взема по три супени лъжици преди ядене. 

 
ПРИ АСТМА 

100 г розови листенца, 500 г. настъргана на ренде тиква, 5 листа живовлек, 2 супени 
лъжици мед, 1 л червено сухо вино. Кипва се, но без да ври. Оставя се да престои едно 
денонощие. Прецежда се. Пие се по супена лъжица пет пъти дневно. 

 
ПРИ ЕКЗЕМА /ВЪНШНО/ 

200 г шипки, 100 г сушена коприва, зелената обвивка на два ореха. Вари се 10 минути в 
0,5 л вода. Оставя се да престои едно денонощие. Прецежда се. Две супени лъжици се смесват с 
прясна извара и пчелен мед /50 г извара и 50 г мед/. Полученият мехлем се държи на засегнатите 
места по двайсет минути три пъти на ден. 

 
ПРИ БОЛЕН ЧЕРЕН ДРОБ 

20 г сухи курешки от лястовички, 30 г пчелно млечице, 0,5 кг брезова манатарка се 
заливат с 1 л вряла вода и се оставят да престоят денонощие в затворен пръстен съд. Сместа се 
прецежда. В получената течност се разтваря 50 г стрита хума. Пие се, като се разбърква, по три 
супени лъжици преди ядене. 

 
ПРИ ОТОЦИ НА КРАЙНИЦИТЕ 

Обелват се картофи, настъргват се на ренде и се държат до час върху отеклите места, като 
плътно се увиват отгоре с конопено платно. 

 
ПРИ СТОМАШНА ЯЗВА /НЕ ВЪЗПАЛЕНА/ 

100 г пчелно млечице, 20 г ленено семе, 50 г зърна от овес, ситно нарязан лопуш. Кипва 
се в 0,5 л разтвор /едно към едно/ от гроздова ракия и вода. Оставя се да престои три 
денонощия. Прецежда се. Взема се по супена лъжица преди ядене. 

 
ПРИ ВЪЗПАЛЕНИЕ НА ОТДЕЛИТЕЛНИТЕ И ПОЛОВИТЕ ОРГАНИ 

10 г дъбови желъди и един див кестен се стриват на прах, кипват се в 0,5 л червено сухо 
вино с добавка от 50 г бутрак /известен и като череда (Bidens tripartite)/ и 30 г пчелно млечице. 
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Оставя се да престои денонощие в пръстен съд. След това се добавя 20 г пчелен прашец и още 
веднъж се кипва. Няма нужда да се прецежда. Охлажда се и се пие, като се разбърква, по супена 
лъжица 5-6 пъти на ден. 

 
ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА 

Половин чаша листенца от горска момина сълза и половин чаша сухи цветчета от лайкучка 
се варят пет минути на бавен огън в 0,5 л вода. Оставя се да престои едно денонощие. Прецежда 
се. Течността се смесва едно към едно с прецедената едноседмична настойка на дивисил и 
мравешки яйца в сухо бяло вино /50 г дивисил, 20 г мравешки яйца, 0,5 л вино/. Пие се по 
супена лъжица три пъти дневно. 

 
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МЪЖКАТА ПОТЕНТНОСТ 

В меден съд се кипва 0,5 л гроздова ракия и 100 г мед. При закипяването в съда се влива 
20 г кръв от петел. Сваля се от огъня, прелива се в пръстено гърне; добавя се настърган на ренде 
необелен корен на целина и три ситно нарязани корена на магарешки бодил. Оставя се да 
престои три дни. Всеки ден се пие по 30 г наведнъж, като се смесва с разбит суров кокоши 
жълтък. 

 
ПРОТИВ БРЪЧКИ 

Един суров жълтък, 20 г зехтин, 50 г стрита и полята с 1 ч. лъжичка мин. вода хума, 
супена лъжица пчелен мед се разбиват на каша, която се оставя да престои един час. Налага се 
като маска върху лицето и се държи по двайсет минути веднъж или два пъти седмично. 

 
- Откъде имаш тези рецепти, Иванке? Всичките ли са от баба ти? 

- Повечето. Но се случва и така: след като сме обикаляли с баба из планината за билки, 
нощем насън чувам някоя рецепта, продиктувана ми от гласа на баба: събуждам се и я записвам. 
На сутринта я показвам на баба, но тя казва, че не знае такава. 

- Ще рискуваш ли да предложиш подобна рецепта на болен? 
- Стига да почувствам, че му е необходима. И няма да сбъркам: на няколко пъти съм ги 

давала и резултатите бяха чудесни. 
- Какво излиза: билките и лекарствата са новото ти увлечение, така ли? 
- Защо да не използваме народната мъдрост? Има и такива средства, които помня, без да 

записвам – не мога да ги доверя на хартията... Но те всички могат да ми помогнат за най-важното 
– да излекувам болния човек. 

- Медът влиза в много рецепти... 
- Мога специално да го подготвя и това усилва ефекта. Медът е великолепен информатор, 

зная на какво е способен, когато го наситя с моята сила. Има много възможности да се подобри 
въздействието на лекарството. Има и съвсем елементарни, но изумителни средства, които 
природата може да създаде във взаимодействието си с човека. 

- Например? - И Иванка ми разказваше, ако имаше настроение. Един от тези разкази 
неочаквано възниква в съзнанието ми и се превърна в стихотворение. 

О Р Е Х  
“Корена му разравяш на пролет, 
заостряш го – 

като клин. 
 
После 
плътно го пъхаш 
в бутилка 
с черно таниново вино. 
С пчелен восък 
замазваш отвора. 
И я заравяш в земята – дълбоко – 
съединена с дървото... 
Само след месец,  
/когато слънцето се разкали/ - 
отвори я... 

Тогава ще видиш –  
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вино в бутилката няма ни капка –  
то е отишло 
в дървото – 
в листата – широки и груби, 
в ядките – плътни и твърди. 
 
Буйно 
под вятър клонакът се люшка. 
Пияно 
в короната дроздове пеят, 
чернеейки се в зеленината... 
 
Ако отвориш бутилката 
нейде през късната есен –  
ще видиш – отново е пълна 
с тръпчива загадъчна течност – 
орехът й я е върнал. 
Вече това не е вино, 
друго е –  
тайна на ореха... 
То е отрова. 
Ако посегнеш 
да пиеш... 
 
Пийвай си денем по глътка 
и ще почувстваш сила. 
И ще започнеш да дишаш 
равно, широко, свободно – 
 
Всичко това ми разказа 
старец в балканското село. 
 
И аз не случайно  
си спомних 
всичко това, но за тебе.. 
 
Пламък тръпчив ти ми даде, 
млади мечти и надежди... 
 
И нищо не хвръкна на вятъра. 
Минаваха те през сърцето ми, 
през разума мой, моите нерви, 
моите мускули, кожа и чувства 
и се възвръщат към тебе – 
с женствена сила... 
Чувствам, че ти си способна 
да продължаваш живота 
като земя, като природа... 
 

Някога баба Мара гледаше пчели в Раковица. Заварих все още няколко кошера, поставени 
в края на градината зад къщата – където дворът се отделяше от боровата гора с гъсталак от 
леска и къпинак. Бе по времето, когато се запознахме с Иванка. Помня как през втората си 
българска зима настинах в планината, докато бродих с пушка на рамо да търся зайци. Тогава 
специален – баян от бабата мед и гореща ракия прогониха простудата ми за една нощ. Скоро 
бабата даде пчелите на малката си дъщеря – вече я изморяваха грижите за тях. Лелята на 
Иванка, Пена, закара кошерите в друго село, Царпетрово, където мъжът й Иван имаше къща и 
земя. През следващите години се снабдявахме с мед именно от Царпетрово. Вадеха по трийсет-
четирийсет килограма годишно: само за домашни нужди и никога за продан. 

Веднъж Иванка поиска от леля си пчелен рой, като й каза, че смятала да държи пчели в 
Раковица. 

Когато вечерта жена ми се залови да си “играе” с донесения от леля й пакет, аз се качих в 
мансардата – непоносимо беше да слушам как пчелите бръмчат като бесни под ръцете на Иванка. 
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Когато се върнах след час и открехнах леко вратата на хола, видях Иванка още наведена над 
пакета и тихо шепнеща своите “заклинания” на усмирилите се пчели. 

Заранта тя върна пакета на леля си, заяви й, че се е отказала от идеята си, но я 
предупреди: 

- Искам мед именно от тези пчели! 
Следващата  година лелята ни даде само един буркан, оказа се, че раздала останалия мед: 

сред познатите се пръснал слухът, че Пена има някакъв особен лечебен мед. Почнало се оттам, 
че един неин съселянин, който страдал от безсъние, взел да заспива половин час след като е 
изяждал лъжица мед, а друга роднина пила седмица чай с този мед и гастритът й изчезнал. 

Когато сравних меда от този кошер с другия, се учудих: дори и във вкуса се долавяше 
явна разлика. В този мед се бе появила някаква кисела жилка. 

След още година получихме от лелята три буркана от “прочутия” кошер и благополучно го 
изядохме. Лелята каза, че вече на никого не дава от “лечебния” мед – яде го с мъжа си и двамата 
се чувстват подмладени. Интересно, че и аз, колкото и да бивах преуморен от литературните си 
занимания, щом изядях лъжица от меда, усещах прилив на сили: главата ми просветляваше, 
умората се стопяваше. 

- Все пак сигурно загадката е в самовнушението – споделих аз с жена си. 
- А нима е самовнушение, че медът, обработен от мен, за няколко часа лекува силна 

хрема, само като се намажат челото и ноздрите на носа? Нима моят мед е самовнушение за 
хората, които чрез него се отървават от язвите си, на които помага при тумори и нервни 
разстройства? 

 
ИЗ ПРАКТИКАТА НА ИВАНКА 

Четиригодишната дъщеричка на една от пациентките на Иванка бе нападната от куче на 
улицата – повалило я и забило зъбите си в бузката. Детето се оказало в шоково състояние от 
уплахата. Веднага след произшествието започнало да заеква, вдигнало висока температура, 
бузата започна да се възпалява. Разтревожената майка се обади на Иванка. Тя заръча да дадат 
на детето от меда, обработен за майката – с вода и лимонов сок; а също – да намажат с меда 
челцето на момиченцето и бузата, ухапана от кучето. 

След два часа температурата спаднала, момиченцето престанало да заеква, успокоило се и 
заспало дълбоко с меда на пострадалата бузка. На сутринта не останала дори следа от 
ухапването. 

 
- Обикновено по три дена работиш с всеки буркан мед, като приготвяш лекарство за 

пациентите си. Този път обаче е друго – уточних аз, - ти работи не с меда, а с пчелите, при това 
преди две години. 

- Ако знаеше само колко ми е необходима лаборатория! Мисля, че бих могла да променя 
генетичния код на пчелите, и те ще изпълват меда с необходимата ми информация. Това ще е 
вечно лекарство, което ще оставя на хората – мед “Иванка”. Но са необходими опити, опити, 
необходими са научни доказателства за промените, които стават с пчелите и меда. Трябват доста 
пари за експериментите! Но ще видиш, рано или късно ще имам свой изследователски център. 
Тогава ще посветя по-голямата част от времето си на кристалите, на пчелите, на растенията... 

- А семената? 
- Да, и на семената. Ако докажа, че се променя генетичният код на семената, това ще 

означава преврат във фармакологията: рано или късно ще получим лекарство против рака, 
против другите тежки болести... А може и да настъпи ден, когато учените ще могат да отделят 
единицата биологическа енергия, ще се научат да възпроизвеждат тази енергия – не моята сила, 
а именно биоенергията, лишена от индивидуалността на носителя; ще се научат да я усилват. И 
това ще бъде най-мощният, екологично чист източник на енергия на земята, във вселената... 

- Ха де, сега пък мечти! 
- Защо не? Спомни си опитите ни с Валентин Сичов върху семената. Това е само началото. 
 

ИЗ ПРАКТИКАТА НА ИВАНКА 
Кълняемостта на овесените зърна, посети в лабораторни условия, бе 70%. При опитите си 

В. Сичов изхождаше от тази база. 

 
1-ви опит. В две ванички са посети по 300 семена. В едната – обикновени зърна, в 

другата – специално обработени от Иванка. Обработените семена покълнаха на 3-ия и 4-ия ден, 
кълняемостта им беше 86%. Необработените покълнаха на 5-ия и 6-ия ден, процентът на 
кълняемост беше 70% - обикновеният. 
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2-ри опит. В две ванички бяха посети по 300 необработени семена. След като покълнаха 
на 5-ия и 6-ия ден, Иванка обработва едната ваничка в продължение на 20 минути. На шестия 
ден в тази ваничка покълнаха още 28 семена. След седмица височината на обработените поници 
се оказа средно с 4 см по-голяма, отколкото на необработените. 

 
3-ти опит. В три ванички бяха посети по 300 семена. В първата контролна ваничка 

семената, поливани с обикновена вода, показаха същия процент кълняемост – 70%. Във втората 
поливахме семената с вода, в която имаше разтворен необработен пчелен мед /50 г мед на 0,5 л 
вода/. Кълняемостта им достигна 72%. В двата случая семената покълнаха в обичайното време – 
5-ия и 6-ия ден. При поливането на семената в третата ваничка използвахме вода с обработен от 
Иванка мед в същата пропорция. Семената поникнаха на 4-ия ден. Всичко 242 зърна, което 
представлява приблизително 80% кълняемост.  

За съжаление не можахме да отгледаме докрай овеса в тези условия, за да проверим какъв 
ще бъде добивът. Подобни опити, разбира се, изискват няколко години планомерна работа и 
специално опитно поле. 

 
Влязох в гаровия гардероб, сложих пътните чанти в една гардеробна клетка, набрах 

четирицифрен номер и записах числата; пуснах листчето във вътрешния джоб на якето и 
затворих клетката. Сетне се върнах при Иванка, която ме очакваше пред входа. Имахме цял ден, 
за да разгледаме града. Чак вечерта – когато щях да се срещна с един човек, който ми трябваше, 
- щяхме да вземем друг влак и да продължим за Москва. 

- Как ти се струва градчето? – попитах жена си. – Погледни какво спокойствие, около нас 
все дървени къщи с резбосани корнизи на прозорците. Покрай реката – парк. Руската провинция 
е обаятелна. Място за художник. 

- А колко плъхове из къщите! – мърмореше Иванка. – До тези старинни къщи – 
отвратителни окъртени панелни кутии. Нещастната разрушена страна! Рядко можеш да срещнеш 
човек с ведро лице. Погледни дори ей тези пред магазина... Мутанти с алкохол в гените и каша в 
главите. Народът е свикнал да живее в мръсотия и дори не е в състояние да се възмути! Впрочем 
и в България не е много по-добре... 

Ядосвах се: 
- Кой те кара да живееш толкова време в Русия? 
- Нищо не разбираш. Не мога да се откъсна от съдбата на славянството. Трябваше да 

пристигна именно в Русия. И да живея именно тук. 
- Защо? 
- Никъде в света не съществува такава поляризация между доброто и злото, както в Русия. 

Изпитвам напрежението между тези два полюса... Зная какво очаква тази страна. Най-голямата 
нежност се ражда тук сред мъки и искам да бъда нейна акушерка. 

На гарата се върнахме половин час преди потеглянето на влака. Влязохме заедно да 
вземем пътните чанти. Пуснах монета от петнайсет копейки в автомата, бръкнах в джоба и... се 
изпотих: листчето с номера го нямаше! 

Сигурно е паднало, когато съм вадил пари, за да платя в ресторантчето. Ами сега? Трябва 
да потърсим милицията – да отвори багажната клетка. Веднага ще ни попитат: кои сте, откъде 
сте? Какво имате в багажа? Ще се разбере, че жена ми е чужденка... Ами разрешение за излизане 
от Москва? По онова време на чужденците не се позволяваше да се отдалечават на повече от 
петдесет километра от мястото, където живеят, без разрешението на Външния отдел на 
милицията, а ние с Иванка за пръв път правехме подобно нарушение. Ще ни се стоварят куп 
неприятности! Абсолютно сигурно бе, че ще изпуснем влака. 

Почнах да ровя из всички джобове – листчето го нямаше. Тресеше ме от вълнение. 
- Успокой се – тихо промълви Иванка. 
Внезапно някак се отпуснах. 
- Опитай да си спомниш какви бяха числата. Помниш ли първото? 
- Май беше три. 
- Дай ми дясната си ръка. Така... Спокойно. Поеми дълбоко дъх. Не мисли за друго... 

наистина не помниш нищо. Само ръката ти помни числата. Не се напрягай. Така... С лявата 
набирай шифъра: 3...7...5...2... Готово. Сега отвори! 

Дръпнах ръчката. Вратичката се отвори. До влака имахме цели двайсет минути. 
 Нашият български познат, режисьорът Т., престана да се интересува от театъра. Напусна 

работата си и от две години успешно гледаше прасета на село, като бе преустроил във ферма 
обора в двора на баща си. 

- Три хиляди чист приход на месец! – хвалеше се той. – Ще стане и повече! 
За изкуство и прочие “възвишени неща” Т. вече не говореше, но когато се появеше в 

града, обикаляше баровете, вадеше дебели пачки по двайсет лева от джобчето на лятната си 
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риза. Беше му останала стара страст към тотото от сиромашкия му театрален живот. Т. болезнено 
продължаваше да мечтае за шестте отгатнати цифри и за печалба от двайсет хиляди. 

За пореден път срещнахме Т. пред павилиончето на спорттото. Беше застанал с бланката в 
ръка и се чудеше какви числа да напише. 

- Ще вземеш да се побъркаш! – поздрави го жена ми. – За какво ти е тази печалба, като 
имаш прасета? 

- Ех, Иванке – вдигна той глава, - човек навсякъде трябва да печели в живота. 
- Ами ако спечелиш, ще се върнеш ли в театъра? Хайде така да се спогодим! Ще ти 

помогна... 
- В театъра ли? Никога! 
- Добре правиш, че не лъжеш. Пък и за какво ли си му на театъра... – Иванка взе бланката 

на тотото, вгледа се внимателно в нея. Ръката й потръпваше, така продължи около минута... 
Очите й рязко се присвиха. 
- Двайсет хиляди, казваш? Много ще ти дойде! Давам ти пет печеливши числа. Пиши... – 

Тя му ги продиктува. – Шестото познай ти. 
- Ами знаеш ли го? – Т. си облиза устните. 
- Зная го, но няма да ти го кажа. 
- Подиграваш ли се? 
- Ако не искаш  - не вярвай. 

Тръгнахме си и оставихме Т. пред павилиона. 
- Пошегува се с нашия фермер, нали? -  попитах аз. 

- Разбира се! Но искам за всеки случай да ти кажа: шестото число е това на волейбола. 

След седмица Т., разтреперан от възбуда, се втурна у дома ни: 
- И петте числа са същите, и петте! – развика се той като луд. – Шестото е “волейбол”... 
- Видя ли – спокойно реагира Иванка. – Честито. 
Почти разплакан, Т. си призна, че тогава не повярвал и включил само две числа от тези, 

които Иванка му каза, другите избрал сам... 
- Виж какво, Иванке, нали следващия път ще ми кажеш и шестте числа? Ще ти дам трийсет 

процента от печалбата, кълна се! – Т. говореше много сериозно, но очите му бяха като очи на 
луд... 

- Общуването с прасетата не ти се отразява добре – сряза го Иванка. 
Някогашният режисьор се залови да я убеждава... после почна да й се заканва, че ще 

отиде в милицията и ще обясни каква опасност представлява Иванка за обществото, щом може да 
отгатва печелившите числа на спорт тотото и лотарията... Изобщо премина всякаква граница. 

- Наведи се насам – каза Иванка и неочаквано отскубна един косъм от главата на Т., сетне 
го нави на пръста си. – Запомни, ще загрухтиш като прасетата си и в най-скоро време ще 
довтасаш да ми се извиняваш. Мирясай, докато не е станало късно! 

Т. си тръгна кипнал от яд. Внимателно погледнах жена си: 
- Виж какво, сега с теб можехме да имаме двайсет хиляди... 
- Хайде, и ти ли! 
- Чакай, да поговорим сериозно. Как позна числата? Нима ВИДЯ резултата от тегленето? 
- Не може и дума да става! Ще загина, ако поне веднъж сторя нещо такова лично за себе 

си... Разбра ли? Ще за-ги-на! 
- Добре де, нима не е неморално да сториш това за някого? Ти всъщност му подаряваше 

държавни  пари! 
- Но нали той не повярва – Иванка се засмя. – Много хубаво, че не повярва! А ако бях 

излъгала? 
- А сега си спечели още един враг. За какво ти беше да постъпваш така с човека? Ами ако 

този глупак наистина отиде в милицията? 
- О, нашият приятел още не си е получил заслуженото. Пада му се един добър урок. И ще 

го има! 
На другия ден Иванка замина сама при баба си на село. А през нощта сънувах страшен 

сън... 
Иванка вареше някакви билки в малко медно котле, окачено на веригата в огнището, 

бъркаше с дървена лъжица, баеше му нещо и примляскваше с устни. Най-ужасното обаче беше 
по-нататък... Тя откачи котлето от огъня и топна в него появилия се отнякъде в ръката й дълъг 
косъм на някогашния режисьор Т., с другата взе от рафтчето няколко косъма свинска четина и ги 
уви с намокрения в котлето косъм. После хвърли в догарящия огън стиска неприятно миришеща 
суха билка и щом пламъкът, внезапно станал оранжев, лумна към лицето й, хвърли космите в 
него. 



Книгата е сканирана, разпозната и предоставена от Спиралата   41 

Кой знае защо замириса на розово масло, а пламъкът стана лилав... Иванка силно духна 
към огъня, протегна ръце пред себе си. И видях как някъде в далечината физиономията на Т. се 
превръща в грамадна свинска зурла... 

Пробудих се. 
На другия ден не ме свърташе, затова по обед взех автобуса и заминах за Раковица. 
Иванка преспокойно се печеше на слънце до старата круша. 
Погледна ме учудено: 
- Домъчня ли ти за мен? 
- Кажи, хвърли ли онзи косъм, дето го отскубна от Т.? 
- Защо питаш? 
- Да не си го изгорила случайно? 
Очите на Иванка блеснаха остро: 
- А ти как мислиш? 
- Мисля, че ми се присънват разни работи. 
- Много добре. 
Т. дойде да се извини след десет дена. Донесе букет. Изглеждаше уплашен. Искаше да 

говори насаме с Иванка. 
Тя се появи от хола: 
- О-о, моето прасе пристигна. Е, най-сетне! Влизай, влизай приятелю, не се притеснявай – 

да поговорим! 
Т. някак неестествено се закиска, изу си обувките в коридора и тръгна след Иванка. 
Когато след малко надникнах в хола да си взема цигарите, видях, че Иванка бавно движи 

дланите си с насочени към Т. пръсти, сякаш разтрива челото му. 
- Представяш ли си – като изпрати успокоения гост, рече Иванка, загледана някъде 

встрани, - въобразил си, горкият, че през предишния си живот е бил свиня. Женска. Почнал да се 
страхува от собствения си нерез – че ще му се метне. 

- Не може да бъде! 
- И освен това: хванал си някаква мацка наскоро, тя пък го наплашила съвсем: 

убеждавайки го, че грухти насън; не хърка, нали разбираш, а грухти! А вчера наистина изгрухтял 
в ресторанта... 

- Натряскал се е сигурно – как няма да загрухти. Хайде, не ме баламосвай. 
- А, не! Там е работата, че не е бил пиян – кълне се в това. Искал да извика сервитьора и 

съвсем неочаквано за себе си изгрухтял. Сепнал се здравата. Спомнил си нашият отдавнашен 
разговор и сега бе дошъл да иска съвет. 

- Ти какво му каза? 
- Да не се страхува. Вече няма да грухти. Спокойно да си развъжда прасетата. 
 

ИЗ ПРАКТИКАТА НА ИВАНКА 
Пациент П. /40 годишен/. Кръвотечение от червата. Не иска да влезе в болница. Иванка 

определи, че кръвотечението идва от дълбоко разядените стени на червата. Проведе с него 
седем сеанса. Кръвотечението не се повтори. 

Пациентка Л. /28 годишна/. Отекли клепачи. Иванка проведе четиринайсет сеанса по 
половин час, като работеше предимно върху бъбреците на пациентката. Отоците изчезнаха и не 
се повториха. 

Пациент С. /19 годишен/. Постоянно повишено артериално налягане. Работата с този 
младеж продължи седем дни. Налягането му се нормализира. 

Пациент Ч. /50 годишен/. Престоял около половин час през ноември в студена морска 
вода, като се държал за обърнатата лодка, преди да го извадят. Като последица му се появило 
безсъние, халюцинации, общо отслабване на организма, загуба на работоспособността. Иванка 
насочи усилията си да възстанови нервната система на пациента. Десет сеанса възвърнаха 
спокойния му сън, халюцинациите се прекратиха, общото му състояние се подобри. 

Пациентка М. /42 годишна/. Оплаквания от чести болки в крайниците. Иванка установи 
притискане на нервите в гръбнака в областта на кръста. Проведе три сеанса по четирийсет 
минути. Болките изчезнаха. 

Двайсетгодишната Г., като беряла гъби в гората, се натъкнала на елова клонка, която 
одраскала окото й. Излязла от гората да вземе влака с остра болка, от която не можеше да си 
отвори окото. Иванка случайно бе на гарата; като прегледа момичето, откри, че е засегната 
роговицата на окото и външната обвивка. Допря дланта си до болното око и я задържа няколко 
минути до идването на влака. Във влака също продължи да работи с момичето. Сълзите скоро 
спряха, болката премина. Г. се почувства толкова добре, че реши да не ходи на лекар, но Иванка 
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настоя и като даде телефона си на девойката, я помоли да й съобщи резултата. Г. се обади още 
същата вечер и каза, че в очната клиника не й открили никакви увреждания. 

Пациент С. /38 годишен/. Киста в областта на панкреаса, установена с компютърен 
томограф. След четиринайсет сеанса, проведени от Иванка,  лекарите не откриха никаква киста. 

Пациент Л. /52 годишен/. Астма. След три сеанса започна да отделя храчки. След седем 
сеанса изчезна сухата кашлица. Иванка проведе още седем сеанса за укрепване на резултата. Л. 
вече няма астматични пристъпи. 

Пациент Ф. /41 годишен/. Уремия. Пълно изгубване на апетита, слабост. Периодични 
конвулсии на мускулите на прасците. Иванка проведе четиринайсет сеанса. Болният си възвърна 
апетита, нормализира се съставът на урината, ултразвуковото изследване показа подобрена 
работа на бъбреците. 

Пациентка У. /36 годишна/. Множествена склероза. Болки в ставите и крайниците. Движи 
се с патерици. След двайсет и осем сеанса самочувствието на пациентката толкова се подобри, че 
тя се отказа от патериците. Значителни положителни промени показа и медицинското изследване. 
Пациентката замина за родния си край в Сибир. За съжаление повече не съобщи за състоянието 
си. Иванка е убедена, че пред У. има още най-малко десет години пълноценен живот, след това 
рецидивите на болестта може да се възобновят. 

 
Откъм банята се чу внезапен трясък. Нещо метално се удари в плочките. 

- Толя! Какво изпусна? – извиках аз на момчето и веднага си спомних, че то още не се е 
върнало от тренировка по тенис. 

- Иди да видиш... – нервно каза Иванка, седнала до мен в кабинета пред телевизора. – 
Сигурно отново... 

Медният пепелник, който от разсеяност бях отнесъл в банята и бях забравил върху 
пералната машина, беше паднал и се бе преобърнал. Върху мушамата, с която бе покрита 
пералната машина, имаше пепел и една угарка. Пепел имаше и върху пода. Сякаш вятър бе 
вдигнал пепелника и го бе хвърлил в облицованата с плочки стена на банята. 

От няколко месеца в жилището ни ставаха необясними неща: внезапно – при затворени 
прозорци – се залюляваха тежките плюшени завеси, страниците на разтворена книга сами се 
прелистваха, моливът се надигаше от единия край и чукваше два-три пъти по масата... Веднъж, 
както седях в кухнята, изумен видях как чашата ми с неизпития чай без никаква причина се 
плъзна по пластмасовото покритие на масата и замря на ръба, за малко да падне на пода... 
Книгите и списанията неочаквано падаха от рафтовете... Любимата пръстена чаша за кафе на 
Иванка кой знае как се разпадна на късчета, щом я хванах в ръка... 

Случаят с пепелника преля чашата на търпението ми. Това вече по никакъв начин не 
можеше да се нарече резултат от болно въображение. 

- Иванке, ще ми обясниш ли най-сетне какво става? Да се надяваме, че ти самата не би се 
захванала с такива дребни бели... Някакъв дух ли се е настанил в дома ни? Или призрак? 

- Изобщо не е дух. 
- Какво тогава? Вече сериозно се дразня! 
- Нека засега да отложим този разговор. 
Късно през нощта, като приключи работата си с бурканите мед и кристалите, Иванка се 

затвори в кабинета и каза да не я безпокоим. Обясни, че щяла да се занимае с нашите движещи 
се предмети. 

Четях в кухнята, когато към четири сутринта тя влезе при мен с голям тъмен кристал – 
марион – в ръката. Иванка поглаждаше кристала и се усмихваше. 

- Този пакостник е човек! Дадох му да разбере, че зная повече за него, отколкото той си 
представя... 

- Нима?! 
- Човек е. Живее в Бирма. 
- Къде, къде? 
- В Бирма... В северната част. Не мога да ти кажа как се нарича селището. Той не живее в 

него; къщата му се намира до гората, на два километра от останалите къщи. Виждам един 
кладенец, иззидан от големи сиви камъни, и две дървета до кладенеца. 

- Какъв е този човек? 
- Библиотекар е. Отива на работа с велосипед. На 49 години. Изпочел е какви ли не 

глупости! Но е много силен... 
- Какво иска от нас? – Престорих се на уплашен, макар че ми ставаше смешно.  
- От тебе – нищо. Почувствал е енергийното уплътнение около мен. Опитва да си мери 

силите с мен през свободното си време... Но силата му е сляпа. Не ме вижда, не може да се 
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съсредоточи. Затова блъска различни предмети. Като с лакти. Нали разбираш – движи се като 
слепец... 

- Чуй какво, Иванке, не ти ли се струва, че приказваш дивотии? 
- Исках да се пошегувам с него и да раздвижа косата на темето му, но се оказа с обръсната 

глава. И просто отпуснах дланта си върху това теме – влажна, тежка длан... Да разбере веднъж 
завинаги, че няма работа тук. Нямам време за него: хора ме чакат. 

В този миг в стойката за сушене на съдовете изцвъртя мишка, чашите издрънчаха. Втурнах 
се, отворих вратичката... Дрънченето спря. Никакви мишки не можеше да има у нас, камо ли пък 
в това шкафче. 

Иванка поруменя: 
- Нищо не е разбрал този щурчо! Виж ти, отговаря ми! Утре ще ме разбере, както трябва. 

Макар и да ми струва доста сили, но ще разбере! 
Целия следващ ден Иванка прекара в кабинета. Изключи телефона. Не прие никого. 

Когато й донасях поредната чаша кафе, тя я вземаше, като само открехваше вратата. През 
пролуката забелязах, че на малката масичка е поставен все същият тъмен марион. Очите на 
Иванка блестяха разпалено. Нали съм ловец, тези очи ми напомниха за хрътка, попаднала на 
следа. Наложи се аз да приготвя вечерята. 

Тъкмо режех лук за салатата, когато през стената дочух стон, сетне – смях, жена ми 
изскочи от кабинета и се затвори в банята. Успях да забележа, че лицето й бе плувнало в пот. 
Душът във ваната шурна. 

- Какво става с теб? – й извиках през вратата. 
В отговор само чух да си тананика народната песен “Канят ме, мамо, на тежка сватба...” 
Допрях ухо до вратата. Иванка спря водата. 
- Край, повелителю мой, Александре – чух веселия й глас, - вече съм спокойна за съдините 

ни! 
Скоро се появи в хавлиен халат: 
- Мушнах му едно клонче между спиците на велосипеда! Тъ-ъ-ничко клонче!... Не е 

опасно. Обаче той загря, че следващия път клонът ще бъде дебел... И ще го пъхна при пълна 
скорост! Няма да му се размине! 

Естествено не бях се побъркал дотолкова, че да възприемам тези “шегички” на Иванка за 
чиста монета, но фактът си е факт: от половин година завесите у дома ни не се разтварят, 
пепелниците не хвърчат и не цвърчат мишки в стойката за сушене на съдове... 

Настъпи нов февруарски ден – рожденият ден на Иванка. 
Жена ми започна изтощителната си двучасова гимнастика. Знаех: след това тя около час 

ще движи ръце около един от любимите си кристали, за да развива чувствителността им. 
- Поне днес можеше да не се занимаваш с тези неща! 
Иванка спря за миг. 
- Трябва идеално да владея тялото си. Днес ще дойдат два пациента. 
- Чакай, и днес ли?! 
- Само двама... Това са хора, на които не мога да дам почивка. 
- Но нали довечера щяхме да идем на ресторант – да пийнем шампанско... 
- Как мислиш, коя съм аз? 
- Смахната. 
- Не – аз съм “ясновидещ дракон”! 
- И какво “виждаш ясно”? 
- Следващите пет години са мои... Трябва много неща да свърша! 
- А после? 
- После пак ще бъда Иванка. 
 

ОТ АВТОРА 
Сигурно помните старата приказка как Иванушка глупакът взел за жена хубава девойка, а 

тя се оказала магьосница и нощем, когато мъжът й заспивал дълбоко, излитала през комина и 
потъвала в гори тилилейски – спирала на незнайни поляни – да прави своите магии. Тази 
приказка е за възрастни. 

Струва ми се, че никога не съм бил “глупак”, а жена ми Иванка, която пресата в родната й 
България сега нарича “екстрасенс №1”, не излита нощем от дома ни, яхнала метла, но, честна 
дума, представа си нямах за КАКВА се женя. 

Бях млад материалист, оформен от твърдата дисциплина на татко, някогашен военен летец 
– “сталиниски сокол”, марксист-ленинец без капка съмнение; макар че романтичната страна на 
характера ми, сигурно наследена от мама, ме отведе в Литературния институт “Горки” в семинара 
по поезия. 
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Помня тогавашните шумни разобличителни кампании за развенчаването на йогите, на 
филипинските халери, на различните нашенски “псевдолечители”, на авантюристите, които 
придвижват предмети от разстояние, на телепатите и разните други – които уж били просто 
измамници фокустници, трупащи пари от доверчивостта на хората. Помня колко иронично се 
опровергаваха у нас слуховете за НЛО, за снежния човек... Всичко, каквото не се побираше в 
натрапената ни философско-политическа доктрина, нямаше право да съществува, прогонваше се 
“с ритник” от човешкото съзнание. От моето – също, и да си призная – успешно. 

Може би и до днес щях да си живея с девствено-казармено въображение, ако не се бяха 
натрупали толкова много необикновени неща в семейната ми биография. 

При това времената се менят и ето ни сега в другата крайност... Все по-често се чуват 
приказки за биоенергетична диверсия, за нечии опити да бъде разрушен по подобен начин 
генетичният фонд на народа... Чудно нещо, нали! Излиза, че нито водката, нито упоритото 
насаждане на робска психика имат нещо общо с това, но пък е разобличено “новото оръжие” на 
вражеските сили – по-страшно от атомната бомба! Тоест най-сетне се признава, да се изразим 
условно – биоенергетиката: едно слабо обяснено засега явление, но отново, както във времената 
на инквизицията, му приписват дяволска, мрачна същина. 

Поляризацията на мненията понякога достига до крайна степен. От една страна, хората, 
измъчени от плодовете на комунистическия материализъм в действие, са готови да се хванат като 
за спасителна сламка за всяко привиждащо им се ЧУДО, а от друга – толкова е лесно, такава 
утеха е да повярваме, че за вечните ни житейски тегоби е виновно не дългогодишното бездарно 
управляване на страната, а “шаманите и вещиците”, тоест новооткритите екстрасенси, 
психотерапевти... Дали да не ги хвърлим на кладата? 

Да си припомним за Иисус Христос, един от първите известни на историята вълшебни 
лечители – според мен екстрасенс по сегашната терминология – който лекувал с докосване, с 
дъх. Четем в Евангелието на Лука: “Той, като положи ръце на всеки един от тях, изцели ги”... 
Или: “И целият народ се стараеше да се допре до него, защото сила излизаше от него и 
изцеляваше всичките”. 

А нали често и днес свещениците твърдят, че подобно лекуване било “от дявола”, 
забравяйки за неговата християнска традиция – за човеколюбието, за стремежа да бъдат утешени 
ближните, да се даде надежда в тленното земно съществуване. 

Впрочем лечебна сила ли е това, Свят Дух ли е, кой знае? Спомням си афоризма на 
Иванка: “Истината е просторна и самотна”. 

Допускам, че тази сила, за която става дума, в ръцете на зъл, неморален човек може да 
принася вреда... Но явленията, все още недостъпни за всеобщо разбиране, се коренят в изворите 
на човешката история, съществували са векове, преживели са векове и не е наша работа да се 
борим срещу тях. 

Колко се зарадвахме ние, материалистите, на твърде неопределеното понятие “биополе”, 
което уж дава толкова желаното обяснение на необяснимото. Но само до биополето ли опира 
въпросът? 

С биополе ли ме омагьоса носещата в себе си вълшебна тайна жена, която вече помогна на 
стотици хора с голямата си лечебна дарба и която не без основание наричат добра магьосница? 

Надявам се, че на читателите ще бъде интересно да узнаят за Иванка от човека, видял 
повече от журналистите, сега толкова често питащи за нея. Може би им е било интересно да 
узнаят и как я кара един писател “материалист” под един покрив с “магьосница”. 

Тази книга е опит за изповед; опит за  правдив, макар и далеч непълен разказ какво съм 
разбрал и какво – още не, през годините, преживени заедно с Иванка, за пътя, изминат 
съвместно. Опит да разкажа за тайнствата, даващи ни сили да оцелеем в този пресметлив свят. 
Този опит ще бъде продължен. 

 
Тази къща покрай път извиващ, 

този мрак над твоята врата 
са за тебе, 

за да преоткриваш 
смисъла на всяка самота. 

Този вятър, свил се и застинал 
тихо в полумъртвата трева 

е за тебе, 
за да имаш сила 

да разпалваш слънчеви слова. 
Тази чаша с билкова отвара, 

кучето пред твоите врати 
са за тебе – 
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да владееш дара 
да повикваш духовете ти. 

Само шепотът на тези устни, 
топъл като Божа благодат 

за кого е? 
Гибелните чувства 

не владееш ти на този свят. 
 

ПОСЛЕСЛОВ 
Читател на тази книга съм и аз – Иванка. За мен беше интересно каква е моята истина, 

преминала през най-близкия ми човек, какво и колко е в състояние той да приеме от нея, 
въпреки своя закостенял материализъм и възпитание. Тази книга не е моя – тя е плод на 
авторската философия и творческо виждане.  Но аз съм определено щастлива: живея с поет, 
писател, т.е. с личност проникнала в най-възвишените прояви на човешкия дух... Оттук може би 
и ударите, които са се стоварили върху мен са били по-слаби, оттук може би и грижовността да 
бъда опазена е била многократно по-голяма, отколкото към други хора с подобен дар. 

И ако до вчера животът ми изцяло бе вътрешно движение да се спаси и да се скрие “онова 
нещо”, което за всички останали е извън рамките на нормалното, и в същото време е моя норма, 
то днес всеки свой ден меря по това – какво още съумях да сторя, за да реализирам дарбата си. 

Винаги съм страдала, че мога да помогна на много малко хора, всеки от които е мое 
“произведение на изкуството”, защото борбата с неизлечимата болест изисква от мен тежък, 
упорит, индивидуален труд. И ето – най-после създадох в родния си град Видин своя 
изследователски център – “Център Иванка”, за който дълги години се борих с човешкото 
неразбиране. Юридически той вече съществува. Предстои огромна работа по изграждането му – 
от основите, до най-съвършената техника, за да стигне един ден и до биологичното 
репродуциране на моята целебна сила. 

Един журналист ме попита, колко му остава на човека да живее на тази Земя, след толкова 
грехове, стресове, войни, екологични катастрофи... 

- Докато присъства истината на биологическия целител – и Земята ще живее, защото тази 
истина е като белите дробове на човечеството... А отношението на хората към нея... то е тяхната 
съдба. 

 
С любов: Иванка 
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