
Ирина Папанчева 

 

 

ДОБРЕ ДОШЪЛ, НАТАН! 

 

литературен акт за раждане 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Ирина Папанчева, автор, 2019 г. 

© Ария Молинос Стрелковска, илюстрация, 2019 г.  

Издателство Fast Print Books, 2019 г. 

ISBN 

 

  

  



Пролог 

Докато бях бременна, мислех да пиша дневник, който един ден да споделя със сина си. После си 

казах, че ще оставя това за след като се роди. Не си представях, че ще пиша след преждевременното 

му заминаване, за да се свържа не с него, а с духа му. Никоя бъдеща майка не си го представя. 

Но се случва на много от нас. Непредставимото. Непрежалимото. Преживяваме го в неизменността 

му. И продължаваме. Как? Често с мълчание. Погребваме мъртвото дете дълбоко в себе си и 

посещаваме това място тихо, тайно, сами. Етерът е пълен с лутащи се души на бебета, за които никой 

не говори. Родителското страдание и внимателността на другите превръща тези деца в табу, в 

болезнен опит, който е по-добре да бъде забравен. Но те не са опит. Те са нашите деца, които не 

чухме да проплакват. И без значение дали им даваме място в живота си, тях ги има.  

Почти година след смъртта и раждането на Натан, изпитвам нужда да го родя още веднъж – в думите 

си, в историята ни, в обговарянето на времето, което споделихме, за да му дам живот и място. В 

света.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– Вашето бебе е умряло. 

Това каза дежурната лекарка в предиобеда на 25 юли, час след като апаратът не долови тоновете на 

детето. Сестрите ме бяха успокоили, че се случва, и бяха отишли да я викнат да дойде с ехографа. 

Обадих се на Крис, искаше да е с мен при тези прегледи. Бях уверена както през всички изминали 

дни. Сигурна, че ще се справим и ще се роди момчето ми храбър юнак. Ще преминем през девет 

планини в десета заедно. Нямаше как да е другояче. Слушах всеки ден медитациите на Милена 

Голева за майка и бебе и си го представях, следвайки напевния ѝ глас: първо бебче, после на годинка, 

на пет, на десет, тийнейджър, млад мъж. Виждах го. И вярвах.  

Крис беше вече с мен. Лекарката дойде. Продълговатият уред лазеше по корема ми и разнасяше 

лепкавата хладина на сместа. Виждахме бебчето, но беше тихо, тихо, мъртвешки тихо без ударите 

на сърцето му. Втори опит. 

– Вашето бебе е умряло. 

– Сигурна ли сте? – моят не-мой глас. 

– Да. 

С Крис се държахме за ръце. Прегърнахме се. Имаше сълзи, но не много, не още. Само студ, вътре в 

мен студ и тази мъртвешка тишина. 

Предната вечер бях избухнала във внезапен плач, избликнал от пропуканата ми увереност. Вкопчих 

се в Крис, мокрех марковата му риза със сълзите си. – Не мога, не мога да си представя да изгубя 

това бебче. Би ме съсипало, би ме изличило. Не знам как бих продължила. Не знам, не знам…  

После бях сигурна, че същата вечер Натан се е качил на своята звезда. Така се и оказа, аутопсията 

го потвърди.  

Майката знае. Но тогава се приютих в надеждата. Успокоих се. Сълзите изсъхнаха. Крис си тръгна. 

А аз, докато пишках в подлогата, въздигната като на трон в леглото си, видях лисицата. Стоеше 

точно под уличната лампа, до една кола, и се взираше в шосето. Знаех за лисиците в Брюксел. Не ги 

бях виждала. Зарадвах се, много се зарадвах и след като сестрата отнесе гърнето, нагласих леглото 

си до седнала позиция, за да я погледам. Чух звуци като скимтене, вероятно ги издаваха други 

лисици, овластени от нощта. Коремът ме сряза, отпуснах се в леглото и постепенно заспах на фона 

на фалшивия лисичи хор.  

Събудих се към 2:30 ч. Имах стягане в корема, видях, че отново кървя. Отвън лисиците 

продължаваха нестройното си пение.  

Взех телефона. Руми, ми беше писала. Казах ѝ за лисицата. Започнахме да чатим. Тя ми разказваше 

за животните в Колумбия и така в разговора ни се приплъзнаха една силно отровна змия и огромна 

боа, погълнала човек в Индонезия. Призори ѝ пожелах лека нощ и заспах. 

Следващото ми съобщение е от малко след 11:00 ч: Румка, бебето почина в мен...  

 

 

 

 



Лекарката беше млада. Гледаше ме с безизразно лице, може би по-скоро смутено. Несвикнало още 

с вида на болката при такава новина, която минава като цунами и помита всичко. Дали си 

представяше какво е да чуеш това? Сигурно го беше казвала и преди. Сигурно е виждала различни 

реакции по лицата на майките. Умрелите им надежди заедно с бебчето в тях. 

Това Крис така и не можа да разбере. В този миг той изгуби детенце. Аз изгубих детенце и надеждата 

си да бъда майка. Бяха две отделни загуби, всяка от тях твърде голяма, не-по-силите-ми.  

– Какво следва сега? – попитах лекарката. 

– Можем да ви дадем лекарства, да се приберете и да чакаме след два-три дни да се стигне до 

естествено раждане. А можем да го предизвикаме днес и всичко да приключи до края на деня. 

С Крис се спогледахме. 

– Днес, днес да свърши всичко. 

Оставиха ни сами. Може би едва тогава се прегърнахме истински и се разплакахме. Всичко е 

забулено в мъгла. Само онази реплика отеква съвсем ясно. Репликата, която сложи край на бъдещето. 

Бяхме се подготвяли за това бъдеще шест месеца.  

 


