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ДОКОСВАНЕ

В големия сух студ ти се струва, че градчето, лодките и мо-
рето са направени от желязо. По уличките няма никой, сякаш е 
настъпил ледников период. Вятърът бяга по паважа, блъска ста-
рите къщи, мъчи се да изкърти стрехите. Зъзнат камъните, зъзнат 
лозниците, зъзнат и музейните паметници, изпълнени с нераз-
бираеми древни надписи. Развълнуваното море гневно съска по 
североизточната страна на полуострова.

Но новопостроеният хотел е топъл. Топлината му може да се 
усети дори отвън, ако се погледне през голямата витрина на хола. 
Там седят две жени по блузки и се смеят. Топло е и в коридора 
към ресторанта, където изведнъж става просторно и чисто: бели 
покривки, кристални чаши. Двете сервитьорки са облечени в 
лъскав черен сатен. Лицата им са бели, устните едри и червени.

Малко са заетите маси – рибари и няколко командировани 
от близкия окръжен град техници и служители. Фигурите на 
рибарите са наедрели с дебели пуловери и полушуби, а лицата 
им изглеждат смалени и уплашени. Приютени в тази крепост на 

Сборникът разкази е подготвен за печат през 
1990 г. заедно с още няколко тома за планира-
ното от СБП издание избрани произведения 
по случай 70-годишнината на автора. Тези 
избрани произведения никога не видяха бял 
свят поради ОЗМ (Основния закон на Мър-
фи), ВВГ (Всеобщата всемирна гадост) и Ен-
тропията, които допуснаха дългомечтаното 
скапване на комунизма, или каквото там е 
било онова в Родината – да настъпи точно 
тогава и да попречи на осъществяването на 
още една негова мечта!... Би могло да е смеш-

но, ако не беше така трагично.   Дж. В.
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топлината, те съзнават, че тук са получили временна защита, че 
съвсем друга е топлината на слънцето, което сега се е превърнало 
в абстракция – я го е имало, я не. Корабите и лодките в приста-
нището просто са забравени и ако някой случайно хвърли поглед 
към тях, отчаянието му нараства. Хората не могат да повярват, че 
същите тези кораби са ги возили, че в тях е туптяло вярно мотор-
но сърце. Още по-безнадеждно е състоянието на чуждестранния 
екипаж, намерил подслон в залива. Тези рибари не само че не са 
у дома си, но са далеч от родината и ако поискат да бъдат около 
близките си, на всяка цена трябва да преодолеят зловещия мор-
ски простор. А сега-засега такава възможност няма. Има коняк. И 
други напитки се намират, но конякът е най-подходящ за такова 
време.

Край масата на чуждестранните рибари минава висока серви-
тьорка. Тя се носи като сияние. От нея се отделя сладникав аромат 
на евтин парфюм, но кой ти гледа сега дали парфюмът е скъп... 
Под сатенената престилка живеят свой, отделен живот гърдите ѝ. 
Над тях грее бяла нежна кожа, опъната от ключиците чак до чер-
ния ореол на косата ѝ – кожа, изпълнена с безброй овални места 
и капризни гънки, всичко създадено за ласки и целувки. Серви-
тьорката пристъпва внимателно и хем гледа да се покаже, хем се 
старае да запази достойнство, навярно да заяви, че тези красоти 
принадлежат на определен мъж, който може и да не е тук, но я 
очаква, така че погледите са си погледи... На страничната маса в 
ъгъла седят оркестрантите, които ще засвирят от седем. Тук те 
се чувстват на заточение, броят дните и с нетърпение чакат да 
станат четирийсет и пет, да се махнат, да кажат: изпълнихме си 
задължението, сега пратете други!...

Така идват и отминават хората в градчето. Само местните жи-
тели са винаги тук, корави като древните камъни.

В групата на оркестрантите има една пианистка. Току-що ста-
нала от следобеден сън, леко замаяна, тя слиза в ресторанта. За 
редовната вечерна програма е рано, сега е едва четири, но къде 
другаде може да се отиде? Какво може да се прави? Пианистка-
та е суха и мургава, кожата ѝ е пъпчива, а гърдите ѝ са плоски, 
но лицето ѝ издава лека интелектуалност. Тя полага нотната тет-

радка върху пулта на пианото, взира се известно време в нея и 
поглежда струящата от прозореца светлина. Никой не може да 
каже достатъчна ли е тази светлина. Засвирва спокойно, отначало 
тихо, както изисква изпълнението на сонатите. Тази соната няма 
нищо общо с репертоара на оркестъра – може би пианистката е 
влюбена в автора или пък поддържа амбициите си за голямото 
изкуство. Тоновете – ту леки и нежни, ту плътни и тежки – летят 
и запълват ресторанта, чужди за обстановката, за чашите и по-
кривките, за греховните лица на сервитьорките и съвсем далечни 
за умърлушените брадясали рибари. Недотам сръчните ръце на 
пианистката изграждат пиесата плахо и въпреки това, личи си, че 
зад нея стои Бетховен.

Мъжете се мръщят. Това за тях е нищо – шум. Не е шлагер, 
не е циганска песен. Но може ли да се предотврати? Сега е време 
за почивка на оркестъра, който винаги е свирил за душата, пък 
изпълнява и някои желания. Най-добре е да не се обръща вни-
мание на пианистката. Само от време на време някой се извръща 
към нея, за да я съжали. Мъжете шумят и разговарят за обикно-
вени, прости неща... Времето тече. Пианото вече не ги дразни, 
те навикват с какофонията, възприемат я като нещо, което в края 
на краищата не може да попречи на разговорите. Сладко се раз-
говаря в приятно затоплено помещение, докато вън е зима. Вън 
са безлюдните улички, сивите къщички, а в къщичките край ико-
номично поддържаните печки се таи ежедневието: жените, деца-
та, бабите и дядовците, братята и сестрите... Свири си, момиче, 
твои те глупости! Ние няма да те слушаме!

Но мъжете не знаят и не могат да си обяснят защо са млъкна-
ли. Разговорите са утихнали, в ресторанта господстват звуците 
на пианото. Да, те чисто и просто слушат музика. Каква е тази 
музика? Защо ли свири? На кого е нужна? Не могат да си отгово-
рят. Някои хващат чашите, но не ги вдигат, остават в тази поза, 
обзети от непознатите тонове, а други все по-често се обръщат 
към пианото – да видят изпълнителката. Играта на нейните пръ-
сти ги забавлява. Ръцете тичат по бялото поле на клавиатурата, 
покачват се по черните клавиши, препускат, подскачат, чоплят – 
събуждат спящите в инструмента тонове. Властта на музиката 
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нараства и докато усетят, и рибарите, и техниците, и командиро-
ваните служители от близкия окръжен град се унасят. Едни мис-
лят за пронизани от слънце води с бавно поклащани водорасли, 
между които се промъква рибно ято, други си спомнят за светли-
те петна на младостта – за дюни, за ветрове или за парещи пясъ-
ци, по които тичат боси детски крака. Техниците дочуват равно-
мерна музика от мотори без дисонанс, вдъхват мирис на нафта, а 
тя ухае на роза. Или пък чувстват тъга – тъгата е жива и сладка, 
тя не потиска, а възбужда дишането. Бедността и черните момен-
ти се стопяват, изгарят в пламъка на домашното огнище, което 
мирише на риба...

Укротени са и чуждестранните рибари. Още малко им трябва 
да се натряскат с коняк, но сега са тихи и хрисими като деца. 
Обикновено музиката ги е подвеждала да се напиват, но тази ги 
кара само да стискат чашите и да слушат. Някои поглеждат пиа-
нистката със скрита надежда, че преди малко са се излъгали, че 
не е грозна. Но действителността е жестока, момичето наистина 
си е същото, нищо не го е разкрасило: същото сухо лице и пло-
ски гърди. По-важното е, че и сервитьорката е изгубила магията 
си над тях, станала е незначителна, ненужна, не разбират защо е 
трябвало да я следят с погледи и сякаш не е толкова важно вече 
ще подаде ли или не.

Рибарите в дебели полушубки и ушанки с умалени лица вече 
не гледат уплашено. Очите им са замислени и обърнати към 
странния свят на музиката. Те не знаят да мразят ли човека, кой-
то е създал тези тонове, или да го обичат, и мъка ли е това, което 
чувстват, или радост...

Момичето нанася последните удари, затваря капака на пиа-
ното, прибира тетрадката. В тишината хората се чувстват като 
изхвърлени на далечен бряг.

Първа се окопитва сервитьорката, прибира няколко бутилки 
и тръгва към бюфета, но в походката ѝ липсва предишната само-
надеяност.

СТРАХ

Натиснах румпела и свих към селището; вятърът духаше 
добре, позволяваше да влезем в това неудобно пристанище и да 
си излезем спокойно, като на разходка. Все пак Маноли разбра 
какво целя и изскочи от кабината. Несъбуденото му още лице 
изразяваше мъглява решителност да се противопостави рязко 
на нещо, дори да вдигне ръка, да изкрещи или стисне някого за 
гърлото. Но изражението на моето лице пък беше спокойно, той 
се задоволи само с това да се оплаче. Изрази огорчението, че се 
подигравам с нрава му, накрая ме обяви за луд.

– Помисли – отвърнах уж кротко аз, – за три бутилки не ми се 
слиза до Созопол, това са пет мили.

– Но не взимаш предвид, че можем да се скараме, нали? – 
Тривиалната, но иначе привлекателна архитектура на лицето му 
бе загрозена от бръчка, изглежда главата му е тежала доста върху 
възглавницата. – На теб не ти минава през ума, че можем да се 
скараме.

– Преди да се скараме, помисли! И стига! Омръзна ми!
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Може би сте чували за Маноли, разправял съм ви, но все пак 
да ви припомня: Маноли мрази едно селище, цялото, не само хо-
рата му, той мрази и децата, и къщите, заедно с дворовете, огра-
дите и вратите, ведно с кокошките и яйцата на кокошките.

– Ще се изприщя! – заплаши той.
– Изприщи се!
– Не си човек!
– Не съм човек!
В интерес на истината е да река, че с този вятър можехме да 

влизаме и да излизаме дори в ада, без да хвърляме котва, без да 
си играем с платната. Демонстративно или не, Маноли се прибра 
в кабината. Останалото се разви нормално – свих край фара, на-
правих поврат и обезветрих. Слава богу, там се въртеше някакъв 
софиянец, собственик на лодка, затова хвърлих котва далече от 
кея, така че моят ортак би трябвало да оцени жеста ми – да не се 
докосвам до презряното от него селище. Грабнах два празни сака 
и софиянецът ме откара до кея. Запътих се нагоре. Щом се изка-
чих, свих край градинката и погледнах към „Ахасфер“. Маноли 
излезе от кабината и свали грота. Засмях се, очаквах да стори 
това, платното плющеше и безпокоеше съня му. После Маноли се 
извърна към селището и го заплю. Голям кеф ми достави, посмях 
се от сърце и почаках, но Маноли не се изплю повторно, а се 
прибра.

Селището, за което ви говоря, по него време бе претърпяло 
курортен бум, разцъфтя, изпълни се с почивни станции, къмпин-
ги и всички видове ресторанти. Жителите му наиздигаха малки 
хилтони, натъпкаха ги с легла, заградиха се с железни огради, 
нашариха ги, поставиха им пощенски кутии, ковани фенери, 
звънци и пластмасови изтривалки за крака, изпоназначиха се за 
продавачи в магазините, симбиозните учрежденийца или в пави-
лионите за сувенири. Там те нервираха летовниците с бавните си 
реакции и абсолютното си отсъствие – както в широкия, така и в 
тесния смисъл на думата.

В този ден от късната пролет, за който ви говоря, разглеж-
дах променените неща и се връщах с години назад, при тихите 
божи хорица, при техните обърнати с гръб към морето къщич-

ки, а точно тук пък, дявол да го вземе, морето се пъчи и позира 
до митични пясъчни плажове, начупени от шизофренични дюни, 
глигански гори и две кефалови реки.

Както предполагах, магазините се оказаха затворени; по тия 
часове работи само ресторантът. Тук се хранят ябанджиите, кои-
то трябва да приготвят селището за предстоящия сезон: мазачи, 
дърводелци, бояджии, паркетчии и управителите на почивните 
станции.

Интериорът на ресторанта е отвратителен, но тези крака са ми 
познати, виждал съм ги и друг път да пристъпват по същия начин. 
Спомням си, тогава ги бях нарекъл п о р а з я в а щ и т е  к р а ка . 
Посетителите на ресторанта гледат само тях. Разгова рят, с меят  
се, разменят си и важни информации, но наблюдават само тях; 
на идване към масата им ги посрещат, а на отиване ги изпращат 
с очи. Да, но не само краката; изглежда, познавам и лицето ѝ, а 
косите ѝ горят, опустошават, докато очите охлаждат със зелената 
си апатия, която при друго осветление се превръща в сиво, но не 
от това сиво, за което си помислихте, а друго.

Масата ми се обслужваше от колежката ѝ, дебела и точна. Тя 
заяви, че разполагам само с две минути за поръчка, след малко 
затварят. И удари циферблата на часовника ми с пръст; с това тя 
породи у мен необяснимото намерение да захапя пръста и да го 
изплюя на пода. Поръчах три бутилки, добавих десет соди, а за 
консумация на място – сто грама и кока–кола. Платих, останах 
сам. В ресторанта е хладно, можеш да се отпуснеш, вече няма 
защо да бързам. Освен това има и какво да се наблюдава: серви-
тьорката с дългите крака пристъпва като фламинго.

В момента се приближава към мен, мога да виждам коленете 
ѝ, това са колене! Какво ли няма в тях, дори гатанки, а има и виц.

– Добър ден.
– Добър ден.
– Сам ли сте?
– Ами – да.
– Позволявате ли да поседна? Вече приключих... Да, вие пак – 

водка!... Виж ги, виж ги как се втрещиха.
– Ще им се възпалят очите.
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– Ми кво да ги права, прости хора, не видели.
– Мисля, че късата ви поличка е прекалено къса.
– Прав сте – засмя се тя, – казахте ми и по-рано, че вместо 

рокля нося апликация.
Къде ли съм го казвал? А цялото туй нещо ми е познато – от 

петите, до косата.
– Освен това казахте... Чакайте, какво казахте тогава?... Да, 

казахте, че животът е порив.
– Знаете ли какво е порив?
– Не. И музикантите не можаха да ми обяснят.
– Кои музиканти?
– От ресторанта... Освен това казахте, че животът е една по-

грешна теория.
– Да – изчервих се аз, – и сигурно съм добавил, че някои на-

празно се стремят да го практикуват.
– Все такива неща – съгласи се тя. – Бяхте много приятен. 

Още не съм ви забравила. Сега пък ме викат. – Тя се изправи. – 
Не помните ли? В Бургас. Но вие, изглежда, не помните.

Отдалечи се. Защо да си блъскам главата, махнах с ръка, про-
дължих да си пия, усещах се като пресъхнал, с Маноли бяхме 
готови да убием де що срещнем в морето за капка каквото и да е.

– Какво прави Маноли?
– Добре е.
Сервитьорката седна, все още загледана към касата, там бе 

дала някаква справка.
– Виж сега, виж какво върши простият човек, – прошепна тя, 

– обясних му всичко и още проверява, още не може да пресмет-
не... Къде е Маноли?

– Тук.
– С него изкарахме хубава любов... Тук ли, казахте?
– Долу.
Хубавото ѝ светло лице се терзаеше от обикновена човешка 

суетня на мисли, асоциации, предположения и догадки: – Какво 
значи долу?

– На пристанището.
– А, вие сте с лодката. Защо не го доведохте?

Подреждах моментите, измъквах се от абстрактните словесни 
структури, влизах в точните картини, бавно изплувах от мъглата 
и си спомних сума ти неща.

– Сега сме с друга лодка.
– Оная беше лоша – поклати глава момичето, – вонеше на 

нафта и риба,
– Отде знаете?
– Маноли ме заведе, там спахме.
– Сега имаме и друга – рекох аз. – Не мирише, движи се само 

с вятър.
– Да, той казваше, че строите някаква, с платнища.
– Платна – уточних аз. – Ветроход. Коста Никитов го направи.
Стресна ме смешното желание да доуточнявам, сякаш бе мно-

го важно, пред мен седеше същество, което дори и да иска, не 
може да поеме разговора, понеже е на стотици светлинни години 
от материята.

– Друг такъв мъж не съм срещала – изрече с чистота и мечта-
телност момичето, но стоеше като чуждо както в чистотата, така 
и в мечтателността. – Тъй си и останах лапнала по него. – Облег-
на се на масата. – Той не познава постоянните отношения, нали?

Моментът заприлича на критичен, би трябвало да отвърна 
нещо, може би от мен се чакаше нещо като отговор, но всичко 
можеше да се окаже неуместно, пък и рисковано.

– Така ми заяви – призна си момичето. – Освен ако е излъгал.
– Да е излъгал, не вярвам – казах. – Маноли не лъже.
– Значи е долу?
– Вие какво търсите тук? Нали сте в Бургас?
– Питай ме, че да ти кажа. – В нея имаше по нещичко от пух-

кавичкото, току–що излюпено пиленце и самотното розово обла-
че в утринния хоризонт. – Като се откъртих от Плевен и...

– От там ли сте?
– Не, аз съм от Русе, но като се откъртих от Русе, та – в Пле-

вен. От Плевен – право във Варна. Варна – София. Погнаха ме за 
жителство и – право в Бургас. Колко... една година и – право тук. 
Маноли защо не дойде с вас?

– Не иска.
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– Защо не иска?
– Ще пукне, но няма да дойде.
– Я го повикайте. Кажете му, че съм тук. Сирма.
– Той мрази това място.
– Всеки случай, голям любовник.
– Дори се разсърди, че го докарах в това пристанище.
– Защо не го повикахте?
– Това ви обяснявам.
– Да де, вие казахте... Но защо?
– Не може да понася тукашните хора.
– И аз не мога.
– Но сте тук.
– Не ги разбирам тия хора.
– Веднъж му се наложило да престои на пристанището три 

часа и повърнал.
– Браво на Маноли! Защо не го повикате?
– Май не чувате какво ви казвам. Обясних ви.
– Ами ако разбере, че го викам АЗ?
– Напразно.
– Маноли е голям любовник, но не се задържа на едно място. 

Нали не се задържа?... Аз си поплаках малко, де.
– Така ли?
– Такива сълзи направих. – Момичето показа какви, изглежда 

свикваше с крайбрежието, включваше се и в жаргона. – Маноли 
е... Чакай, че отново ме викат. Какво бе, шефе, какво има? Не 
виждаш ли, че говоря с приятел? – Тя стана, поразправи се из-
вестно време с касиера и се върна. – Глей ти, да бъде долу и да не 
дойде. Кажете му, че работя тук.

– Това – да.
– Чакай, той не се ли е женил насам?
– Има подобно нещо.
– Точно тук, да! Тук се е женил.
– Баш да се е оженил, не вярвам.
– Моля ви се!
– Маноли не може да се ожени. И най-малкото – тук. Тукаш-

ните хора не го понасят, защото е обратното на тях.

– Голям мъж, нали? Косата му още ли е жълта?
– Единственият с жълта коса!
– Ще му пратя една бутилка.
– Ще ви наругае.
– Къде е сега?
– Сто пъти ви казах!
– Че защо не слезем?
– Какво?
– Да го видя.
– Това е друг въпрос.
Седнах на пейка сред кипарисите и се загледах в крайбреж-

ната уличка. 
Там все още стояха на пост няколко стари къщи, пристанищ-

ното управление, популярната банка и складът – вехти сградички 
с дълбоконравствена външност, топли, скромни, като второсте-
пенни герои от нашумяла пиеса.

Оле, каква дама!
Съвършено завършени крака; понякога стават и такива неща, 

нелогични, но спонтанни – изведнъж току се появят не на мяс-
тото си, та чак не могат да се оценят както подобава; ставите и 
коленете на тези крака потръпваха гневно, над тях тялото пружи-
нираше, сякаш се готвеше да скочи някъде, може би в неизвестна 
планета, където му е мястото.

Слязохме мълчаливо на пристанището.
– Тази ли?
Яхтата лежеше самотно върху водата и се поклащаше с неви-

димото поклащане на морето.
– Туй не е ли гемия?
– Ветроход! – поясних аз. – Яхта.
– И в това нещо спите?
Огледах се за лодка, нямаше, а цели петнайсет метра ни деля-

ха от ветрохода.
– Маноли!
Маноли мълчеше.
– Маноли! – извика този път тя. 
Най-напред се показа жълтата му косичка. 
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Чак сега съзрях, че сънливото му лице беше брадясало, и да 
ви призная, Маноли за първи път не ми хареса.

– А!...
– Хей!
– Какво правиш тук?
– Търся те!
– Питам те какво правиш в това говняно село?
– Виж как ме посреща! – Сервитьорката търсеше помощ в 

погледа ми. – Кажете му!
– Престани да позираш! – изкрещях аз, – Момичето ти е до-

шло на гости.
Маноли се наведе, взе дългото въже и го хвърли към мен, по-

сле отпусна котвеното въже, а аз започнах да изтеглям яхтата към 
кея. Накрая се швартовахме като хората до сушата.

– Тя не е глупава – започна да обяснява Маноли. Носеше я 
като хляб насущний от кея право в кокпита. Постави я седнала 
върху пейката. – Отначало пунтира, че е глупава, но после става 
умна.

– Кой ти казва, че е глупава? – смутих се аз.
– Не ми разправяй! Ще видиш, че не е глупава, макар че я 

смяташ за много глупава.
– Защо? – Сирма оправяше косите си. – И ти самият си ми 

казвал, че съм много глупава.
– Сега говоря на него!
– Жена като мачта! – Прекъснах неприятната част на разгово-

ра, – Постави я на яхтата и опъни платната на нея. Не разбирам 
защо ѝ се чупиш.

– Били сме едно към две! – Сирма бързаше да даде отговори 
на всичко. – Сякаш е важно,

– Това пък какво е?
– Понеже съм била на двайсет.
– Деветнайсет! – Зло куче се оказа Маноли, повтори веднага. 

– Деветнайсет!
– Твърдеше, че комбинациите едно към две били неубеди-

телни.
– За да се изплъзне – рекох аз.

– А така! – Очите ѝ се напълниха с искри. – Кажете му го! 
Маноли, обичам те, разбери!... Тук мръсно ли е?

– Седни, не бой се.
– Къде ви е моторът?
– Работим без мотор.
– Ами хайде де!
– Какво искаш?
– Да видя.
Маноли направи лице, с което сякаш ми заявяваше, че ей 

сега ще се хвърли в морето. Свих рамене. Беше ми безразлично. 
Той отиде до мачтата и започна да вдига грота. Аз пък се зало-
вих за стаксела. Вятърът напълни горните части на платната, из-
скочили над вълноломната стена. Отвързахме се и потеглихме 
бавно, но щом завихме край фара, източният ни пое, мачтата из-
пука от здраве и се врязахме в синьото убежище за душите ни. 
Верен на себе си, Маноли се извърна към селището и се изплю 
с отвращение.

– Понасяте ли морето? – обърнах се към кукличката аз.
– Не знам. – Сирма наблюдаваше върха на грота. – Сега ми е 

много добре.
– Маноли, приготви кафе! – Но после се досетих: – Остави 

на мен.
– Не пия кафе.
– Тя не пие нищо – обясни Маноли.
– Много е хубаво! – извика момичето. – Къде отиваме?
– Където ни скимне.
– Искам навътре, много, да не се вижда брегът!
– Не може – намръщи се Маноли. – Ще вземе да падне вятъ-

рът и после как ще те върнем на работа?
– Не искам на работа.
Маноли ме погледна.
– Чу ли я?
– Маноли, заведи ме да видя колибата ти!
– Видя ли?
– Ще закъснеем, наистина – намесих се аз. – Ще ни завари 

нощта.
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– И какво? Светът ли ще свърши?
Момичето май бе родено за яхта, то веднага се превърна в 

нещо като нейна важна част. Седна върху кабината и се облегна 
на мачтата. Ако питате мен, бях доволен, че доставяме радост на 
едно бездомно същество. Освен това, изглежда, че сред морето и 
платната някои се поддават на божествената лудост. Нашата гос-
тенка неочаквано се умълча, сякаш омъдря, забрави дори Маноли  .

Това изненада съдружника ми. Маноли е хубав. Маноли е 
изобретение на природата със своето магическо, некъщно лице. 
Ръцете му са огромни и здрави, а плешките му – струва ми се, че 
плешките на Маноли си имат свой независим живот и собствена 
съдба, че няма на света жена, която би отказала да сложи длан 
върху тях. Малко пренебрегнат в момента, той бе развълнуван по 
особен начин, може би доволен, дори щастлив; изгаряше от стре-
меж да се изфука и в това отношение по нищо не се отличаваше 
от останалите моряци, държеше здраво румпела и направляваше 
ветрохода по най-заядливия ъгъл срещу вълните, целеше да на-
мокри лицето на момичето с пръски.

Навлизахме в широтата, измъквахме се в кристалната нара-
нима хармония, мехурите на пяната се пукаха като цъфтеж и ни 
обсипваха с кислород, издутите платна напомняха на огромен су-
тиен, придържащ великолепните цицки на природата.

– Маноли, защо не ме вземеш със себе си?
Тишина.
– Ще те обичам винаги.
Тишина.
– Колкото щеш. Ако не щеш – няма да те обичам. Само ще ти 

прислужвам.
Тишина.
– Моля те.
– Вие никога не знаете кога да си отидете – обади се най-сетне 

съдружникът ми.
Сервитьорката замълча.
– Най-хитрото нещо на тоя свят са жените – увлече се подир 

мислите си Маноли. – Като лисиците, вмъкнат ли се в курника, 
вместо да лапнат едно пиле, изпотръшват всичко. – Никой не се 

засмя. Отново мълчание. След като мълчанието се проточи пове-
че от допустимото, Маноли продължи, като сметна, че променя 
ориентацията на изказването си и в известна степен уж смекчава 
вулгарността си. – Жените не сте като хората, да дойдете да си 
хапнем и пийнем, а на сутринта да си отидете по живо по здраво, 
не, вие искате да перете, да кърпите, умирате да останете докрай.

– Защо не ме задържиш при себе си?
Момичето като че ли не бе чуло нито една от думите му.
Мълчание.
– Вече не ми се живее.
– Това е глупаво – рече Маноли.
– Не мога, Маноли.
– Заради селото ли?
– Изобщо.
– Наговори много лоши приказки. – Най-сетне съдружникът 

погледна и към мен, може би търсеше помощ, но срещна затворе-
ното ми жестоко изражение. – И си много лош човек, ако искаш 
да се самоубиеш... Ти защо не остана в Бургас, къде си хукнала?

– Не знам.
– А знаеш ли какво е за една сервитьорка да роботи в „Интер-

национал“, а, кажи де – знаеш ли?
– Знам.
– Тогава защо напусна? Накъде си се насочила?
Мълчание.
– Какво те накара?
– Обичам те.
Слязох в кабината, бръкнах в сака и измъкнах една от бутил-

ките. Не ми се пиеше, разбира се, смътно ми се струваше, че взи-
мам бутилката в ръка, за да ударя с нея Маноли по главата. При 
подобни сцени с жени, които ги обичат, мъжете стават пошло ра-
болепни и слизат в един отвратителен низш свят, по законите на 
неизвестната алотропия.

– Не изчезвай! – извика горе Маноли. – Не ме оставяй сам. 
Сирма трябва да стои на мястото си! – Разбирате ли, той креще-
ше на мен. – „Интернационал“ е велик ресторант, тя не трябва 
да го напуска!
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– Не мога – достигна до мен гласът на момичето. То най-по-
сле изплю камъчето: – Аз те търся.

– Аха, търсиш. И на колко други си бутнала, докато ме тър-
сиш? За да сравняваш!...

– Обичам те!
Разкъсах металическата капачка на бутилката.
– Ако ги наредиш така... един до друг... аверите... ще стигне 

ли опашката до Русе?
Маноли плуваше в гнусна мъжка слуз.
– Ти разбираш ли, че те обичам?
– Багажа взе ли си?
– Нищо не ме интересува, аз те обичам.
– Глей сега... Да не се пошегува човек! – Излязох при тях и 

надигнах бутилката, – Ти чу ли ква стана? Нарочно споменах за 
багажа, а тя – веднага! Измервам ѝ акъла, а тя – моментално! 
Дори парцалите си зарязва.

Сметнах, че мигът е удобен да подам и на него,
– Не искам! – ядоса се той. – Майка му стара, готови сте по 

една рокля да тръгнете, само и само да... Съдружник, чу ли, гото-
ва е, веднага е навита да се ожени!... Това искаш, нали?

– Обичам те.
– Мааалко отпуснах и – хоп! Веднага!... Значи така, а? Сега да 

ти кажа ела в колибата, и идваш?
– Лош свят се увърта край мен.
– Идваш, нали?
– Много съм сама, Маноли!
– Ама идваш в колибата, нали?
– Ще те ударя! – намесих се най-после аз и му подадох на-

стойчиво бутилката,
– Махни я!
Маноли блъсна бутилката. Такъв не съм го познавал никога. 
– Не виждаш ли тук какво става? Готова е така, по рокля! Само 

да се набута в колибата! Сега да ѝ кажа идвай, и ще дойде!...
– Ти също не можеш без мен.
Маноли се изсмя, той пусна шкота, платната се обезветриха, 

гикът профуча над главите ни, въздушната струя удари този път 

ветрилата от другата страна, гротът се наля отново с вятър, след 
него стакселът, рязко легнахме на левия борд.

– Сега ще видим! – закани се несръчно и напълно по детски 
съдружникът ми.

– Не искам да се връщаме!
– ...Мога или не мога!
– Моля те!
– Дали мога, или не мога!
– Маноли!
– Да видим, мога ли, или не мога без теб!
Маноли не е лош човек, всеки знае това, лично аз смятам, че е 

чудесна, почти завършена личност, а за тогава бях почти сигурен, 
че всичко ще завърши добре. 

Затова не се и намесвах, бях схванал, че съдружникът ми, ма-
кар че в момента действаше като жалка безформена плазма, не е 
равнодушен към момичето.

– Какво гледаш? – озъби ми се той. – Защо не ревнеш? Удари 
ме, цапни ме с нещо по главата, да разбера, че си ми приятел!

Безмълвно вдигнах бутилката към устата си, усещах неизчер-
паеми сили да се справя в психологическата война ли да я наре-
чеш, бъркотия ли, не знам.

– Докара ми тук два женски крака и, хайдеее!... Маноли!... 
Останалото – Маноли!

Щеше ми се да се изкискам, но и този път удържах.
– Все Маноли! Баламата! Глупака на глупаците!
Докато говореше, защото Маноли изрече и други неща, забе-

лязах, че неусетно натиска румпела в обратна посока, но, когато 
вече бях сигурен, че ще правим нов поврат, яхтата се насочи към 
селището.

В очите ѝ бликнаха отблясъците на първите сълзи.
– Ще те обичам цял живот! Не знаеш какъв човек съм. Оби-

чам те, разбери!
Приставането на Маноли, естествено, бе далеч по-майсторско 

от моето. „Ахасфер“ докосна почти интуитивно кея. Очаквах, че 
на това място, в тези мигове ще се разиграе кулминацията на пие-
сата, за да приключи с неизбежния си хепиенд, но то какво стана, 
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оказа се, че животът има неизчерпаеми по броя си ходове – сер-
витьорката с дългите крака, така както си носеше влагата в очите, 
неочаквано прекрачи борда и стъпи на паветата. Там се извърна 
към нас, цялата мокра от морски пръски и сълзи.

Отдалечавахме се бавно, ръцете ни тежаха от тишина, платна-
та отново поеха въздушните струи над вълнолома, само с върхо-
вете си, но и това се оказа достатъчно за едно подобно проклето 
отдалечаване. Сирма стърчеше на кея, висока, едва сега съзрях 
колко бели бяха краката ѝ, с дълги прави коси – жена като мачта; 
забоди я на ветрохода и опъни на нея всичките си платна. Дори 
не се опита да играе на гордост и да побегне, нито пък да се моли, 
само стърчеше и гледаше своя Маноли, човекът, който за нея бе 
не само мъж, беше и бог.

Когато заобиколихме фаровата кула и поехме пътя си, нямаше 
как да не се обърна, не издържах. Сега момичето стърчеше на 
вълнолома и ни махаше.

– Е, това е жена! – издъхна Маноли.
Не му отвърнах, бях усетил непреодолимо желание да извър-

ша поне някакъв жест, затова вдигнах ръка и започнах да махам.
– ТАКИВА жени харесвам! – извика Маноли.
Скочих до мачтата и започнах да махам енергично, докато 

накрая ми хрумна най-неочакваното – отвързах фала и спуснах 
флага на яхтата.

– Браво! – изненада се Маноли. – Как се досети?
Момичето тичаше по вълнолома, искаше да бъде с нас до 

края, чак докато завихме и изчезнахме зад буруна. Едва сега и 
Маноли реши да се извърне, трябваше да изпълни ритуала си към 
селището.

– Простак! – изревах в лицето му аз.
– Няма да плюя – рече кротко той. – Докато тя е там, вече няма да плюя.
Изчезнах в кабината, полегнах. През отворената вратичка ви-

дях как посегна към бутилката, жълтата му косичка се ветрееше 
суетно, но лицето му, о, лицето му, почерняло от въпроси, всяка 
минута можеше да вземе някакво ново решение.

Да, но ние влязохме в Ропотамо и свалихме платната пред 
колибата му. Тук всичко си беше наред – същият хаос, същите 

осемстотин и петдесет предмета, един от друг по-невероятни; 
търкаляха се наоколо. Ритнах една тенджера, Маноли продъни с 
юмрук един кашон. Седнахме и напълнихме чашите. Беше тихо, 
морският вятър поклащаше само върховете на дъбовете, клон-
четата се олюляваха бавно, замислено, натежали от божествена 
доброта.

– И красива, мръсницата! – Притискаше чашата към гърдите 
си. – Нали е много красива?

Обичам привечерните часове край реката. Седиш пред коли-
бата на Маноли и си пиеш, пиеш си и наблюдаваш стихването на 
вятъра, водата се гланцира внезапно, острата зеленина на тръсти-
ките избледнява, жабите още мълчат, тук-там писукат пиленца, 
младите листа въздишат, отдалечават се тираничните миризми на 
морето, вече дишаш благоуханията на Странджа.

След третата чаша се изправих, леко се подпрях на пейката, 
не казах нито дума, вмъкнах се в колибата и си легнах. Настъпи 
неимоверна тишина, чувах как комарите се блъскат в мрежата зад 
прозорчето.

А после започна гигантска пукотевица, голямо дрънчене из-
бухна, предполагам, че Маноли шутираше де каквото му падне 
пред краката.
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  НЕЩО СИ ОТИВА

Той сънува жена. По-право сънуваше, че бие жена, но не знае-
ше как се бият такива същества, пък и ръцете му тежаха в съня. 
Получи се бъркотия и мъка, и щом добрата фея на сънищата се 
намеси да го събуди, човекът избърза да отвори очи. Като се опом-
ни, той се досети, че никога не е вдигал ръка против жена. Хайде 
сега разбери защо бе сънувал оная, която преди много години се 
бе омъжила за друг!... Боже мой, колко отдавна беше тази работа!

Старият човек се обърна на дясната страна с надежда да заспи 
веднага, но се излъга. Нещо го безпокоеше. В дърветата пееха 
птици. Повъртя се още малко и стана. За да отиде до стомната, 
трябваше да прекоси цялата тръстикова хижа. Събори нещо и 
изруга. Протегна ръка в тъмнината, искаше да вдигне падналия 
предмет, но не успя и се отказа. Дланите му обхванаха хладния 
корем на стомната. Вдигна я и започна да пие. Водата беше слад-
ка, малка струйка потече в пазвата му, усещаше и нея, но усеща-
ше и освежителните глътки, които насищаха жаждата. Опита се 
да спре навреме и пак не успя – пи дълго, докато почувства те-

жест в стомаха, после се върна към леглото без особено желание, 
знаеше, че ще му предложи мъчение. Разбира се, отново събори 
нещо и си обеща, че още утре ще подреди колибата, най-после 
да ѝ придаде приличен вид. От седмици не бе почиствано. Защо 
му е този помощник? В тъмнината, на път към леглото, старият 
човек за сетен път се убеди, че младежът е мързелив и ако не 
иска да се ядосва още с него, трябва час по-скоро да го смени с 
друг. Спокойното дишане на помощника му го ядоса. Легна и се 
зави. Милиарди птици пееха навън. Откъде толкова птици? Те са 
повече от листата на дърветата. Старецът се повъртя още и се из-
прави за втори път. Сега той се отправи към вратата и я затвори, 
ослуша се и пак се върна в постелята. Щом си легна, песните на 
птиците се понесоха с нестихваща сила. В хижата ставаше за-
душно. Старецът отметна лесничейския шинел, дявол знае как 
попаднал у него, и остана покрит само с одеялото. Понеже сънят 
се бавеше, старият човек реши да си полежи по гръб и да поми-
сли за утрешния ден: трябваше да се изсушат и закътат речните 
мрежи – те бяха свършили работата си, вече го зовеше морето, с 
всеки изминат ден водите се пълнеха с рибни пасажи...

А тя защо се бе появила в съня му? За да я бие?... Минало-за-
минало... Не десет, не двайсет – четирийсет години оттогава... 
Защо да я бие?... Ами ако синовете ѝ се нахвърлят върху му?... 
Отдавна не е сънувал хубав сън... Отново започна да мисли за 
работата: за винтерите, които, преди да се приберат, трябва да 
се окъпят, за гриба – нека си стои, може да потрябва, и за новите 
найлонови мрежи – след някой и друг ден ще ги мокри за първи 
път... Помощникът му е мързелив, това е вярно. Личи си по ли-
цето му – закръглено, черно, с тъмна, къдрава коса, по която се 
белее пърхот. Хора с подобни къдрави коси не стават за работа. 
Защо трябваше да го наеме само две седмици преди започването 
на морския риболов?

Младежът от съседното легло задиша тежко. Птиците ставаха 
непоносими. Старецът се ослуша и се опита да долови откъде 
идват песните им. Отвсякъде. От всички страни, дори откъм мо-
рето. Като се ослуша по-старателно, старецът разбра, че морето 
си е море, от него не идват никакви птичи песни, само че морски-



30 31

ят пясък се мъчеше да подражава на пернатите певци. Най-мощ-
ните гласове долитаха откъм хълма зад реката. Там гъмжеше от 
птици. Но къде ли ги няма?... 

По едно време успя да различи особено силен глас и разбра: 
злодеецът вилнее в клоните на неговото дърво. Някаква птица се 
дереше на няколко метра от хижата му.

Старецът се измъкна от завивката и стъпи на пода.
– Какво има? – внезапно се обади помощникът.
– Нищо няма.
– Задушно е. Кой е затворил вратата?
– Много птици... Не може да се спи.
– Какви птици?
– Не чуваш ли?
Помощникът му се ослуша.
– Славей.
– Сега ще им дам да разберат!...
– Остави ги – размърда се младежът. – Какво ще им на-

правиш?
– Ще видим!...
Старецът отвори вратата и излезе по чорапи. Светът беше пъ-

лен с младост – от земята до звездите. Новите листа на дървета-
та, новата трева и новите тръстики пращяха от сокове и арома-
ти. Зеленината беше силна, насищаше със сила и въздуха, който 
бе станал по-гъст и сякаш ферментираше, пълнеше се с хиляди 
упоя ващи миризми. Полъхът откъм хълмовете полюляваше ми-
ризмите и натежал от тях, падаше на земята, предаваше се. Очите 
на стареца свикнаха с тъмнината и тогава разбра, че това не е 
тъмнина, а синкавозелена прозрачност, каквато има при дъното 
на морето. На младини той бе слизал на дъното за стриди и много 
пъти бе потъвал в такава синьозелена прозрачност, само че тога-
ва наоколо цареше пълна тишина, а тук природата си правеше 
огромен нощен панаир.

Славеят от близкото дърво наистина пееше най-мощно. От 
блатото се надигаше нежното къркорене на жабите, страстното 
къткане на блатните птици и зловещото хухукане на водните кос-
тенурки... Може ли да се спи в такава нощ? А утре трябва да се 

става рано. Работата няма да ти я свършат такива помощници с 
къдрави коси – сам трябва да се справиш.

Когато самотният славей полудя, старият човек помисли, че 
птицата ей сега ще тупне в къпинака от изтощение. Нищо подоб-
но. Певецът си пое въздух и започна отново. Старецът се разпсу-
ва и се наведе, заопипва земята. Най-после намери камък и яр-
остно го захвърли в короната на дървото. След като запрати към 
клоните всички камъни наоколо, той не пожали и корковите тапи 
за мрежите. Мяташе и викаше, псуваше с цяло гърло и птицата 
най-после отлетя. Какво – от подобни псувни би се изплашил и 
орел. Старецът извика за последен път като победител и се върна 
в хижата.

Зави се с одеялото и помисли, че е заспал, но скоро разбра, че 
отново слуша песните на славеите, долитащи от всички посоки 
– откъм хълмовете, откъм блатната гора и храстите на дюните. 
Само на изток беше спокойно – оттам се носеха акордите на мо-
рето. Старецът подви крака и се зави презглава...

Сутринта го болеше темето. Първото нещо, което чу, бе тиши-
ната. Излезе от хижата и се почеса по врата. Помощникът му бе 
разпалил огъня в лятното огнище.

– Нито пометено, нито подредено! – измърмори старецът.
– Какво?
– Казвам, че не сполучих с теб.
– Чудни хора сте вие, пенсиите! – отвърна младежът, като се 

бръснеше. – Какво искаш?
– Искам ред!
– Добре де, ще има.
– Ще има то!...
Старецът се наведе над огъня, но преди да духне, съчките 

пламнаха под носа му.
– Къде се навираш? – рече младежът. – Не виждаш ли, че гори?
– Нищо не гори!
Пламъците се издигнаха високо. Старецът завъртя кранчето 

на мивката и заплиска лицето си.
Появи се котката с някаква перушина в уста. Младежът изру-

га и я ритна в корема. Наведе се и вдигна мъртвата птичка.
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– Кого риташ? – разсърди се старецът. – Къде се намираш?
– Удушила е славей!...
– Това ѝ е работата – рече старецът и влезе в хижата.
Младият човек погледна безжизнения певец, повъртя го в ръ-

цете си и го хвърли в къпинака. Славеят увисна на един бодил и 
се залюля.

 ОСТРОВЧЕТО
 
     

То лежи във водата неубедително, килнато настрана, и напо-
добява потъващ петролоносач; толкоз му е и площта – колкото 
на танкер. По него се мяркат няколко дръвчета и храсти, това се 
вижда отдалеч, но тези, които са го посещавали, знаят зелената 
трева и цветята му напролет. Тълпите на курортистите обаче и не 
подозират как изглежда островчето напролет, а нахлуват през ля-
тото и съзерцават късчето земя от брега на голямата суша. Те не 
знаят, че островчето е обрасло с кактуси, не са виждали змиите 
му, нито яйцата на гларусите, снесени в гънките на скалите. От-
към голямата земя се вижда само ниската му част, високата – не, 
а тя е внушителна и стръмна като на голям остров. Островчето 
стърчи стоически под палещата сребриста светлина или в мъгла-
та, там е в дъждовете, в бурните дни и нощи, когато вълните го 
сапунисват с пяната си, лежи във водата и поражда тъга, предиз-
виква разочарования, разпалва фантазии, видения и особено нео-
бяснимото желание на хората да го преместят. 
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Да, островчето, за което ви говоря, направо дразни нервите.
Никога няма да забравя първото си посещение на него. Тогава 

там рядко стъпваше човешки крак; от време на време някой ри-
бар. Рибарите обсебваха яйцата на птиците или пък наесен оби-
раха червените плодове на кактусите, които са сладки за ядене, а 
на всичко отгоре – тогава поне се мислеше така – лековити. Не си 
спомням добре плодове ли бяха, или цветове, нещо е размазано 
в паметта ми. Пристигнахме с платноходка през едно хамелеоно-
во море, менящо всяка минута цветовете си. Помня, че вятърът 
падна скоро, та не стана нужда да прибираме платната, остави-
хме ги да висят по местата им. Бяхме хвърлили котва на южната 
страна, тук водата тъмнееше особено, изниза се дълго котвено 
въже, а заоблените камъни ни се сториха меки. Ветроходът се 
отрази като в огледало. Нахвърлихме се във водата, накъпахме се 
и полегнахме върху споменатите камъни. Тишина, покой. Прох-
лада и топлина. Чувство за отдалеченост и неприкосновеност, 
усещания, които пораждат обикновено островите. Всичко туй ни 
покори. Бяхме млади, силни, вярващи, можехме все още да меч-
таем, копнеехме за времето, когато ще прекосим големи морета 
и ще хвърлим котва при далечни острови. Камъните под нас ни 
се струваха временни, мимолетни – километрични знаци по пътя 
ни нататък. Избягвахме да поглеждаме към западната страна на 
островчето, извърнехме ли се натам, всичко отиваше по дяволи-
те, вместо оча рование в сърцата ни пламваше обида. И яд, разби-
ра се, просто се пукахме от яд.

Много хора са виждали островчето, хиляди, и предполагам, 
че повечето от тях, особено по-чувствителните, са изпитвали не-
избежно същите усещания на обида, яд или тъга поради безми-
лостната подигравка на природата, заради нейната крайно злост-
на ирония.

Когато открих островчето за себе си, вече не пропущах и 
най-незначителните случаи да го посещавам. Напролет обичах 
да лягам върху тревата му. Предварително прогонвах с пръчка 
змиите наоколо, поставях гърба си на иначе твърдата земна плът 
и лежах дълго, докато почувствам влажния хлад на моравата. В 
късчето небе пред очите ми се мяркаха чайки и гларуси. Те или 

профучаваха като метеорити, или оставаха задълго да се реят, но 
и едните, и другите ме предизвикваха да ги броя, правех си нещо 
като лотария, да отгатна колко години ще живея. Веднъж пре-
броих четирийсет и осем птици и си казах, боже, колко дълго ще 
живея и колко отвратително стар ще стана!… Вътре в себе си 
тайно се надявах, че ще успея някак си да се самоубия на чети-
рийсет, защо ми е да се тътря като старец.

По него време островчето ми се разкриваше особено, прили-
чаше ми на богата торта с изненади: дърветата и тревата с как-
тусите, скалите на североизточната му част, от които се вижда 
висок хоризонт, по-ниските скали за къпане, повърхността на мо-
рето, плиткото чакълесто дъно на омразната западна страна, гра-
дините от разноцветни водорасли, между които пробягваха раци, 
тъмните дънни тайги. Тогава нямахме маски и шнорхели, нито 
плавници, не бяхме и чували за апаратите със сгъстен въздух. 
Гмуркахме се направо, трескаво, бързахме да използваме всяка 
кислородна секунда и каквото видехме за смешно кратко време 
на дъното – това ни оставаше. Малко виждахме, но пък много си 
въобразявахме. Тогава дъното беше тайнствено, пълно с риби, а 
сега какво е дъното – скука, известност и нито една риба. Тогава 
лавраците долу ни посрещаха спокойно и ни се чудеха, дори се 
мръщеха – кой си ти, какво дириш сред нас? Нямаше време да 
им отвърнеш, бързаш обратно, нагоре, към въздуха, водата те из-
плюва като тапа, вдишваш шумно, после дълго регулираш пулса 
си, а съзнанието ти възстановява дънните видения: тъмни сенки, 
хвърлени от рязко извисени скали, глухи пречупени светлини, 
които оживяват безмълвието и равната зелена светлина на деня, 
слязъл под нивото на водата, за да оплоди висшите и низшите 
организми. Колониите на мидите и стридите зеят, рибите зеят, 
сребърните глави на по-едрите риби се пулят с очите си, морска 
лисица се изплъзва от погледа или пък две, понякога три морски 
котки наведнъж пробягват нанякъде. По-късно лежиш на скалата, 
набираш топлина и обмисляш. Тогава разбираш, че всички тези 
неща си ги видял с няколко гмуркания на седем метра дълбочи-
на. Трийсет пъти трябваше да се спуснеш тогава, за да направиш 
половин час под водата, а сега това може да се осъществи с едно 
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слизане с апарат, и то на двайсетметрова дълбочина. Проучване-
то на дъното с пълна леководолазна екипировка обаче доскучава. 
Какво се оказва? Нищо, навсякъде едно и също. Въображението 
го няма, липсва, а има ли нещо по-велико от въображението?

Напоследък посещавам островчето с моторен ветроход, дванай-
сетметров, има четири легла, кухня. А някога отскачахме до него 
с четириметрова платноходка, без мотор, без каквото и да е. Сега 
шкафчето на ветрохода ни е пълно с провизии, лакомства, бутилки и 
газирани течности. А тогава? Тогава хляб и сирене. Кафе ли? Ха!… 
Изкъртим две кофи миди от скалите, накладем огън, нахвърлим ми-
дите върху жаравата, те се разпукват, разтварят се кристалночисти, 
ядките им наистина като бисери, изгълтваш ги, изпиваш и сока от 
черупките, а после не знаеш какво да сториш от радост и тичаш ли, 
тичаш по тревата, скачаш отвисоко във водата. Докато потъваш, над 
тебе светлее пяната, мехурите, слънцето; всеки мехур е зареден с ня-
колко тона кислородно опиянение. Ще ти се да извикаш.

Но никога не ти се ще да погледнеш към западната страна, за да 
не рухне илюзията.

Островчето, тъй както ви го описах, с всичките му удоволствия и 
тайни, се намира само на сто метра от сушата. И как да не се пукнеш от 
яд, когато и асфалтовият път минава до него, всеки зяпач от автомобила 
го поглежда с презрение, а по-чувствителните хора страдат от тази жес-
тока несправедливост на природата – цялото море безостровно, а тя, 
природата, взела, че прилепила тъй хубавото парче земя до суша-
та. Всеки по-чувствителен човек гледа към островчето и мислено се 
старае да го премести към хоризонта, но не успява, досега никой не е 
успял да стори това и няма да успее, дори да се съберат пет милиона 
души и едновременно да се напрегнат. Не, островчето ще си остане 
там, на смешно разстояние от сушата, с тревата и кактусите, с дръв-
четата си и всички останали неща, и о, ужас, о, смях, дори децата го 
достигат със своите гумени лодки и надувни дюшеци, а само ние се 
правим на мореплаватели и го посещаваме от посоката на хоризонта.

Лично аз ще бъда безкрайно признателен на себе си, ако про-
дължавам да го посещавам така и докато съм жив да се правя, че не 
забелязвам близостта на брутално домъкналия се до усамотението 
ми континент.

ДЕЛИКАТНО НАСТРОЕНИЕ
 

Взема ли решение да драматизирам „Островът на съкрови-
щата“, винаги заминавам за морето, избирам си местенце с мно-
го скали и се облещвам срещу белия лист на машината, която 
в такива дни сякаш получава душа на зъл човек – зъби се, при-
смива ми се и редовно излиза победителка в нямата борба. Аз се 
разнищ вам по всичките си ръбове като изразител на амбиции, 
но като приключение, о, в този смисъл се оживявам, напълвам 
се с вятър, с шум на вълни, осолявам се като бекон. В София се 
завръща един подивял, оглупял, но преживял хиляди авантюри 
мъж, който може отново да люби, да пие и спори с приятели. Още 
някога, на младини, си бях обещал да превърна романа в пиеса, 
много пъти сядах и толкова пъти отстъпвах съкрушен; така си е 
– някой мечтае да обиколи света, а моята мечта е да събера целия 
остров на съкровищата в няколко квадратни метра на сцената. 
Какво е правил, какво е струвал този Робърт Луиз Стивънсън, но, 
изглежда, успял, написал е тази дяволска библия на приключе-
нието. Сега, докато свят светува, романът ще се чете или слуша, 
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може да се променят вкусовете, може всичко да рухне, но това 
ще остане, защото вътре е заложено необходимото на човека. Чо-
векът пътува към бъдещето, той се е погрижил, всичко си е взел 
или ще си вземе и може би ще го потири по пътя, може да загу-
би дори Шекспир или Сервантес, но Стивънсън ще си го запази, 
няма да разбере как ще си го скъта в пазвата.

Интересното се случи, когато ми звъннаха от Пернишкия дра-
матичен театър. Казаха ми направо: „Слушай, защо не вземеш 
да драматизираш „Том Сойер“ за нас?“ А аз им казах: „Мога да 
драматизирам „Островът на съкровищата“. Отсреща замълчаха 
и отвърнаха: „Кога ще го дадеш?“... Сега мечтата ми за драма-
тизацията живееше по-силно отпреди. А една вечер, когато се 
прибрах малко пийнал от Клуба на журналистите, у дома се по-
чувствах толкоз сам, че без да му мисля особено, награбих тор-
бата и тръгнах към гарата. Тролеят си пробиваше път през топла 
снежна виелица, вътре хората мълчаха, потънали в грижите си. 
На гарата пътуващите изглеждаха още по-зле, като се изклю-
чат двама пияни, зацепили в свои води пред мрачните погледи 
на старци, баби и всички други възрасти; някои надзъртаха през 
ключалката на своята бедност, други от храсталака на своите ком-
бинации, а трети – уплашено, от дъното на своята тъмнина. Само 
аз, единствен сред тъжния коктейл от грижи, пътувах с книгата 
на Стивънсън към зимното море, понесъл със себе си южните 
ширини, пасатите и търговските ветрове. Всички тези хора щяха 
да бъдат изтърсени по пътя, щяха да поемат през виелицата, на 
някои им предстоеше да минат през затрупани със сняг пътечки 
нагоре към самотни къщички, повечето ще влязат в топли или 
студени стаи, а аз, призори, излязъл съсипан от спалното купе, се 
набутах в едно такси и потеглих през тъмния сънен град.

Тук също валеше сняг и това ме учуди, но утрото беше тихо, 
от морето към езерото прелитаха забързани патици, чух гласо-
вете им, когато отворих прозорчето на колата, за да поема въз-
дух. Разсъмваше се през валежа, или пък така ми се струваше, 
може би сетивата ми, свикнали на пейзажа, усещаха отровения 
и обоклучен бряг между тръстиките вдясно, както и студените 
железни псета, нагазили в залива, очакващи реда си да влязат в 

пристанището. Разсъмваше се обаче; вече няма съмнение, денят 
се раждаше между парцалите на снеговалежа. Поглеждах към 
глуповатото лице на шофьора, а после към работещите чистачки 
и съзнавайки какво ме чака там напред, си припомних стиховете, 
които те грабват, щом разгърнеш страниците:

Ако с предания моряшки,  
гемии, кораби, пирати,  
вихрушки, подвизи юнашки 
и крадено червено злато 
романтиката тъй позната
от моите момчешки дни, 
отново вдигнала платната, 
сегашните деца плени – 
за прочит тая книга става.

Мисля, че ми прави чест да пътувам сега към суровото море 
със „съкровището“ в торбата, а вече съм на преклонна възраст, 
съзнанието ми е заангажирано от субстанции като Достоевски, 
Кафка, Пруст и Джойс, а напоследък започнах да се питам дали 
пък „Три сестри“ не е по-велико произведение и от „Хамлет“. В 
тялото ми са се загнездили няколко болести, предстои ми опера-
ция и сякаш тъкмо затуй бягам в мрака на самотата, сред самот-
ното море и самотните брегове и не такива тихи ги искам аз, а 
гневни, към бърлогата ми долитат солени пръски.

Но може палавците вече 
да не обичат стара слава, 
ни битки сред вълните млечни, 
ни хубавици отдалече?
С пиратските платна тогаз 
и с припевите си сърдечни 
да ида вдън земята аз!

Дори от този превод, взет направо от изданието от хиляда де-
ветстотин шейсет и трета година си личи, че Стивънсън умее да 
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те перне с тежка длан по рамото и да те отведе, където си ще. В 
случая той те понася към жестоката красота на приключението, 
а това приключение, изглежда, е заложено в човешката ни същ-
ност, ние никога няма да му избягаме, както не може да се избяга 
от любовта или от смъртта. Ако се замислим върху естеството на 
пиратската действителност, но такава, каквато ни е сервирана от 
легендите, в нея неизбежно присъстват кръвопролитието, жесто-
ката разплата, безнравствеността. Нападаш, грабиш, пронизваш 
и бягаш – все срамни дейности. Но в същото време вдигаш плат-
на, пътуваш с ветровете, сражаваш се с бурите, показваш моряш-
ка сръчност и капитанска виртуозност, откриваш нови острови. 
Ненапразно Дрейк е и такъв, и инакъв. Това го няма в другите 
професии, то лежи на отвъдната плоскост на човешкото същест-
вуване, то плюе право в окото на бюргерството, на селската иди-
лия, на работническо-индустриалния пейзаж, на чиновническата 
сага, на кантораджийството... 

Минахме нос Атия и тук ми направи впечатление, че съмна 
докрай. Чистачките полегнаха кротко, стоманеносивата плът на 
морето изскочи високо и напред, изведнъж се сетих, че поне в мо-
мента не вали, но духа лекичко и то откъм гърба, от северозапад, 
което ми подсказа, че скоро небето няма да се изчисти. Така да е, 
поради липса на други приключения ще приема схватката с вре-
мето. В това отношение трябва да добавя, че ми провървя: сви-
репото духане започна още като се настаних там, където исках. 
Топлината от включената електрическа печка се издигна плахо 
над реотана и май че си остана там. Бунгалото беше смразено, 
завивките ледени, влажни, вятърът блъскаше отвън по талашите-
ните плоскости, а на втория ден водите се вдигнаха така хубаво, 
че пяната на гнева им ме обливаше, щом си покажех носа навън. 
Често показвах носа си навън, мога да кажа дори, че не го скри-
вах, скитах натъпкан в топлата дреха, крачех по крайбрежните 
пътеки, оставени от курортистите, винаги високо, над скалите и 
вълните, лицето ми беше мокро, студено, ала свежо. В главата ми 
всичко се избистряше, болките в стомаха и сърцето изчезнаха и 
колкото повече скитах, толкова повече усещах да расте опияне-
нието ми от живота, което заплашваше да се превърне в особена 

еуфория, и мисля, че се превърна, защото един ден оставих вра-
тата незаключена, а върху пишещата машина бележка: Ако имаш 
да пишеш нещо, пиши, но не изнасяй машината навън, защото 
имам важна работа с нея... Вече духаше североизточният, морето 
бе побеляло, наоколо цареше необходимият хаос и се отваряха 
чудесни условия за драматизация на „Островът на съкровища-
та“. Натиках масата в дъното на бунгалото, където би трябвало да 
духа най-малко, и започнах работа. Работата се състоеше в това, 
че поставих лист в машината и разтворих книгата. Останалото се 
изрази в размисъл. Преди всичко как да се размина с дикторския 
текст, все някъде трябваше да се разкрият някои обстоятелства, 
на което същността ми се противеше яростно. Години обмислях 
този проблем, в главата ми се въртяха няколко хватки да го реша 
чрез разговори, да речем двама коментатори с взаимоотношения, 
дори с пистолети в ръка. Но най-вече ме спъваше главният герой, 
момчето Джим; това е катастрофа за театъра, знам, че навсякъде 
ще го интерпретират актьори, отдавна забравили да бъдат деца; 
освен това режисьорите на детските пиеси в повечето случаи не 
изненадват приятно, за тези пиеси се заделят непредставителни 
актьори и така нататък, обстоятелства, които ме обезсърчаваха, 
аз ставах, обличах се и отново тръгвах по бреговете. Те бяха срав-
нително закътани, с нервно раздвижена повърхност, предлагаха 
ми се изцяло, додето поглед стигне, но аз с късогледството си 
пропущах много хубави излитания и кацания на непознати пти-
ци. През моите очила те изглеждаха огромни и тайнствени, кога-
то излитаха, се очертаваха ясно върху сивотата на гората, а после 
изпепеляваха в небето или, обратното, в зависимост от дневното 
осветление, от положението на невидимото слънце. Понякога си 
мислех и за слънцето, питах се дали изобщо съществува и съ-
ществува ли изобщо светът на хората. Един ден си представих, че 
онова е избухнало и че съм останал наистина сам. За да се уверя 
в това, отправих се към градчето, но като стигнах до мотела, ре-
ших да проверя именно в него дали цивилизацията съществува. 
Барманът ми предложи водка, изпих първите сто грама, кажи-ре-
чи, наведнъж и неочаквано открих света на хората, но това беше 
един далечен свят, много млад, много шумен и пълен с жаргон. 
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Младите хора разтоварваха весело състезателните си лодки от ка-
мионите – канута, каяци и съдове за академично гребане. Между 
тях имаше малко жени и трябва да кажа, че бяха доста непривле-
кателни, но и аз от своя страна не блестях особено. Гребците на-
хлуваха към Ропотамо като прелетни птици, търсеха топли води 
да преживеят зимата, да поддържат формата си. Без да искам 
подслушвах разговорите им и без да го съзнавам, някак си, ми се 
отщя да комуникирам с когото и да е от тях. Върнах се към барма-
на. На втората чаша ми стана тъжно, изведнъж се досетих за как-
во съм дошъл, платих и тръгнах обратно към бунгалото. Морето 
се прибираше в гнездото си, от гънките на скалите се изцеждаше 
останалата тук-там вода, по дългия плаж зад дюните се виждаха 
изхвърлените от бурята пънове и сандъци. Умърлушени гларуси 
дремеха обидено край остатъците на летовищните банди: разни 
пластмасови опаковки на разкрасяващи и хранителни продукти, 
които пречат на плажовете да възвърнат девствеността си. Дру-
го е било по времето на Джон Силвър и Били Бонс. Ех, друго е 
било, разбира се... Струва ми се, че най-голямото достойнство на 
книгата се заключава в комплектуването на героите – например: 
нежната момчешка душа на Джим – с барутно грубата, ругае-
ща и псуваща пиратска сган. Позволявам си да ви занимавам с 
мои, по всяка вероятност субективни открития, заан гажирам ви 
да четете за пирати. Но ако пиратите не могат да се превърнат в 
каквато и да е философска категория, защо да изключваме въз-
можността с тях да се прави естетическа връзка или естетически 
заключения? Макар че бих се осмелил да допусна и първото, това 
за философията. Да оставим настрана носталгията. Ще мине още 
време, ще дойдат нови поколения, човечеството обаче, запътено 
към своята космическа одисея, не е изключено да каже: „А бе 
тия пикльовци от миналото дали пък не са живели по-интерес-
но от нас, щом са написали книги като тази?“... И отново моето 
субективно мнение: наистина, какво може да се прави в един 
космически кораб, може ли космическият кораб да предложи 
разкоша на пиратския кораб?

Разположих действащите лица в бележника си, без да пре-
листвам книгата, бях ги запомнил от дългогодишното четене и 

мислене по тях. После подредих положителните и отрицателните 
герои. Дяволе, и тук отрицателните!... Налагат се, какво да пра-
вим. Нещо повече, сякаш само те се запомнят.

Най-после дойде ред до машината, натиснах един клавиш и 
написах първата буква на драматизацията. След това потръгна. В 
страница и половина обрисувах сценичните особености и стран-
ноприемницата „Адмирал Бенбоу“. За първи път от много години 
насам материализирах началото. Пет или шест пъти бях замина-
вал със заканата да започна и приключа, но нито започвах, нито 
приключвах, а сега вече страница и половина, и то на бърза ръка. 

Облегнах се доволно назад, усетих уюта на стаичката и се 
замислих за личността на Робърт Луиз Стивънсън, но някой от-
вън извика и преди да помисля каквото и да е, вратата се отво-
ри. Напразно чаках, никой не влезе, само студен въздух. Станах 
от стола, излязох, огледах се на всички страни – наоколо нищо: 
бунгалата, голите дървета и осемте кипариса, наподобяващи са-
мотни вдовици. Право напред и далеч, към Созопол, бързаше 
премръзнал риболовен кораб. Заобиколих бунгалото, извиках, но 
никой не откликна. Обитавах най-предното, кацнало на буруна 
бунгало на една почивна станция. Бях взел ключ от домакина, со-
фиянец, по това време си живееше в София. Тръгнах към пазача. 
Той спеше в сградата. Намерих го да обядва. Поклати отрицател-
но глава, никой не е минавал през входа. Пазачът прекъсна обеда 
си и излезе с мен, повъртяхме се из станцията, но после всеки се 
прибра на топло, не можахме да открием нито човек, нито куче. 
Огледах бравата, направих нещо като проучване в механизма на 
затварянето и отварянето, нищо – защракваше се прецизно и на-
тискът по вратата не даде резултата, бравата се поддаваше само 
след натискане на дръжката. Да оставим настрана, че някой беше 
извикал, някой чисто и просто ме беше поздравил бодро, дори 
чух името си; той извика и влезе, по-право, отвори вратата, но не 
влезе, по много тайнствени причини. Дълго разсъждавах по този 
въпрос, но не измислих нищо. Тръгнах отново по брега, хвърлях 
камъни във водата, продължавах да мисля. На края се върнах да 
огледам повторно затварянето на вратата. Огледът бе съпрово-
ден с отварянето на една бутилка. След като изпих триста грама, 
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отмерени на око, дойдох до заключението, че в живота на всеки 
човек една врата има право да се отвори веднъж самичка и някой 
да го повика, без да се покаже.

Привечер се събудих отрезнял и бодър, но тъжен; бях изпра-
вен пред нощта. Вече не се чувствах толкоз самотен, знаех, че 
вън стои някой, той ще отвори в даден момент вратата и ще ме 
прониже с мистика. За съжаление с него не можех да говоря, а ми 
се говореше. Пазачът не говореше изобщо. Той няма вътрешен 
живот. Но има велосипед. Качих се на велосипеда и се отправих 
към Приморско с надежда. На Ропотамския мост спрях, двама 
души помпаха гума на кола. В колата имаше две жени. Слязох от 
велосипеда и се загледах в помпането. Реката отразяваше чудес-
ни студени звезди.

– Гума ли?
– Един пирон, да му...
– Нямате ли резервна?
– И тя спукана, да ѝ... Оня ден ме домързя да я лепя.
– Гумите са такова нещо – рекох мъдро аз, – като почнат да се 

пукат, пукат се, а после дълго не се пукат.
Мъжете напомпаха гумата и се качиха при жените. Колата 

тръгна. Яхнах велосипеда, но се отказах да продължа, бях си по-
говорил вече. Слязох на брега, отидох до хангарите. Дългите лод-
ки за академично гребане бяха подредени внимателно. Избрах 
си най-красивата и я погалих. Повърхността ѝ беше гладка като 
стъкло и студена. Отклоних се към кея. Ропотамо спеше в крака-
та ми, нагнездената със звезди вода не потрепваше. Помислих си 
– да взема ли един каяк, да погреба. Потърсих между съдовете. 
Имаше няколко каяка. Залових се за работа, издърпах лодката до 
реката и загребах. Минах под моста, отправих се към началото 
на реката, взрях се в планината. Знаех, че върша нещо, което ни-
кой досега не беше вършил тук – в студената декемврийска нощ 
сам-самичък греба към извора на реката, наоколо освен зверове  
– нищо. Бреговете се приближават, коритото се стеснява, дърве-
тата стърчат с разперени голи клони край мен, по-тъмни от тъм-
ната нощ. Да върши нещо, което никой преди него не е вършил, 
изглежда, това е залегнало в психическата структура на човека...

Сутринта препуснах по белите бойни полета на листовете. Не 
ми трябваха ни коментатори, ни дяволи. Романът се предлагаше 
сам, разкриваше чаровете си като жена, която има какво да пока-
же. Събитията, станали в „Адмирал Бенбоу“, бяха толкоз богати, 
че се чудех кое да подбера. Образите идваха и заемаха местата си, 
характерите се открояваха от само себе си; над всички гърмеше 
гласът на „стария загорял от слънцето моряк с белег от сабя на 
лицето“:

Петнайсет души във ковчега на мъртвеца, 
Йо-хо-хо, и бутилка ром!...

Наистина, какъв е бил този Робърт? От снимките ни гледа бледо-
то му туберкулозно лице, то ни харесва, на някого може и да не се по-
нрави, въпрос на вкус, на усет, но какъв е бил Робърт? Чел съм доста 
за него и все пак твърдя, че ми е крайно много непознат. Принуден 
съм да обичам един непознат за мен човек, а аз наистина го обичам. 
Сигурен съм, че е добър човек, всички са сигурни, а всъщност нищо 
не ми пречи да запазя известни резерви за тази представа. Никой 
никого не познава. Човекът е непознаваем, той е скрита картинка, 
преди всичко човекът е поредица от възрасти, настроения, в него 
са заложени многобройни подбуди, които се тласкат от комплекси. 
Какъвто и да е, обаче Робърт Луиз Стивънсън ми е непознат, както 
Яворов или Кафка, или Пруст. Впрочем какво ли са мислили Кафка 
и Джойс за Стивънсън? Тези толкоз противоположни писатели, за-
тънали до гуша в сивотата на всекидневието и калта на човешката 
дейност. Чели ли са го? Как им е подействал слънчевият остров, 
където се гърми и действа, а сюжетът просто триумфира? Дали пък 
всъщност и тримата нямат нещо общо, по-общо, отколкото можем 
да допуснем? Дали пък Кафка не би се оказал романтик? Нищо не 
се знае, писателят е също непознаваем. Затова не съм склонен да 
повярвам изцяло на коментаторите и пътешествениците, те се ста-
раят да ни очертаят добър човек, обичан от туземците в Самоа, бо-
городен, сякаш всичко се изчерпва с това. Повтарям, сигурен съм, 
че Стивънсън е бил един прекрасен характер, но бързам да добавя, 
че когато се касае за писател, всичко е предположение.
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В случая имаме работа с автор, пропит до кости от роман-
тизма, всичките му книги са такива и все пак кой знае какво е 
мислел всъщност. В литературата е играл като романтик и спе-
челил. Останалите му книги може и да не се споменават, но „Ос-
тровът на съкровищата“ е шедьовър, той тепърва ще заблести, 
както се полага, и ако ми позволите да стана още по-субективен, 
не е изключено да се нареди в двайсетте най-добри книги на чо-
вечеството. Защо? Помислете защо, като изходите от същността 
на човека...

Пазачът ми донесе телеграма. Той вонеше на чесън, стори 
ми се, че и дрехите му са пропити от тази миризма, но какво да 
прави човекът – трябва да се яде и да се пести същевременно. В 
този край на България пестяха много, както впрочем по всички 
краища на България, но пазачът ядеше само хляб и чесън. Не че 
парите му трябваха за нещо, едва ли, но... това е човекът, непо-
знаваем е.

Театърът ми пожелаваше успех в работата и не скриваше на-
деждата си, че ще може да получи пиесата до два месеца. От този 
момент разбрах, че поне засега драматизацията е обречена, така 
и ще си замина, на петнайстата страница, понеже не мога да по-
насям срокове. Но все още не се предавах, облякох се, запраших 
към селището. Слязох направо на пристанището. Всички лодки 
бяха изтеглени далеч от водата, зъзнеха в студа, скътали в утро-
бите си студени железни двигатели. Нито една мачта за вдига-
не на платна, само мотори, всеки осигурява прилична скорост с 
минимално отдалечаване от брега, колкото да се улови рибата. 
Лодките олицетворяваха строга насоченост, прагматизъм, човек 
и за момент не би допуснал, че с тях може да търси съкровища.

Върнах се отново в селището. Уличките ми се сториха обид-
но прави, досадно асфалтирани, набъкани от двете си страни с 
еклектика: от мекичарницата до супермаркета. Дворовете пус-
тееха като уличките, нищо не се мяркаше по тях освен някоя кот-
ка; неизмазаните къщи бяха грозни с това, че бяха неизмазани, а 
измазаните с това, че бяха измазани. Асмите натрапваха тъжната 
си голота от профилирано желязо и тръби, по рамките личеше 
всяка връзка, всяка заварка – лозите се чувстваха сиротни върху 

тези пиедестали. Прозорците на къщите гледаха безизразно, как-
то гледат очите на безличен човек. От време на време ще излезе 
някой, ще вземе нещо и бърза да се шмугне на топло. Външност-
та му подсказва, че знае какво е построил, в смисъл че е построил 
нещо нечувано, надвишаващо построеното от дядо му.

Озовах се до пощата, прииска ми се да се обадя на някого, да 
речем, в София, но на кого? Трябваше незабавно да заговоря с 
човешко същество. Звъннах, притаих дъх, слава богу – жицата се 
смили, отвърна ми необходимият за подобни случаи глас. Заго-
ворих неспокойно, казах, че имам нужда от присъствие, че летят 
самолети, че се наемат таксита, разноските поемам аз. Жицата се 
засмя: Хей, ти как си го представяш, да не мислиш, че всички са 
свободни като теб, къде живееш? Казаха се и други неща, забра-
вих ги веднага.

Отново вървя, не виждам нищо край себе си, трябва да се слу-
чи нещо, не бива да не се случи, и дума да не става за прибиране 
в бунгалото, а ме чакат още петдесет страници. И все пак, по-
мислих си по едно време, трийсет години съм се канил, трийсет 
години съм нанасял на листа само заглавието, а ето че стигнах 
изведнъж на петнайсетата страница. Няма да минат дори пет го-
дини и драматизацията ще бъде готова. Но може ли сцената да 
придаде поне една хилядна от чара на книгата?...

Стоя на място, вдишвам с погнуса и гледам прасетата. Наре-
дени са в кочини, кочините са наблъскани по гънките на дълбо-
кия дол, край рекичката. Хитрите хора са ги скрили тук от за-
браната да отглеждат прасета. Реших да разгледам всяко прасе 
поотделно. Животните лежат, наоколо вони, не се понася, чуват 
се отделни грухтения – мир, покой, ядене. Една свиня ми напра-
ви особено впечатление преди всичко с туй, че кочината ѝ беше 
високо. Оставаше да се изправи, да покачи предните си крачка на 
преградата, за да види морето.
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ЛОДОС
 

Ах, когато духне южният вятър!... Няма да забравя един такъв 
ден през декември, когато по обед тръстиката на колибата запя и 
ние с Маноли се събудихме бодри като никога. Бяхме извадили 
мрежите към седем заранта и се прибирахме с осемстотин скум-
рии. На всичко отгоре видяхме един мъртъв делфин, вързахме го 
на буксир и го завлачихме...

Та когато запяха тръстиките, излязохме пред колибата. Светът 
бе пълен с топла и радостна възбуда. Вятърът духаше с увлечение, 
на вълни, омиташе повърхността и тъмните петна на бръснещия 
му полет се гонеха на всички страни, летяха към морето. Направи 
ми впечатление, че Маноли протегна ръце, напълни гърдите си с 
въздух и опипа брадясалото си лице. Маноли мислеше за жена. 
Усмихнах се и се приближих към делфина. Бяхме го изтеглили 
до лодката. Огледах го внимателно и го натиснах с пръст. Усетих 
твърдостта му. За сетен път се убедих, че животното бе умряло 
наскоро, по тайнствен за мен начин, нямаше рана – един бог знае 
как умират делфините.

– Колко ще ни го платят? – запитах аз
– Много – рече Маноли.
Лодките на колегите бяха побеснели. Лодосът бе хванал и тях. 

Сновяха навън и навътре по реката, бързаха, връщаха се ту пъл-
ни, ту празни.

– Сега? – запитах аз.
Маноли не ми отвърна. Лъчезарното му лице вече изразяваше 

отвлечен унес. Вятърът развяваше жълтата му косичка. Кой знае 
защо, погледът му се закова на лодката, която се бе появила от 
завоя. В нея непохватно седяха две селянки. Ръцете им стискаха 
торби, пълни с картофи, фасул, олио и ракия. Разменна търговия. 
Срещу тях искаха риба.

– Какво ще правим? – повторно запитах аз.
Маноли ритна делфина. Кракът му отскочи от твърдата плът 

на животното. Вятърът се юрна по тръстиковата савана, сазът по-
легна и сините пространства на разливите потъмняха. Излетяха 
птици. Повъртяха се наоколо и се върнаха по местата си. Мъжка-
рите се чудеха какво да правят и усетили ненавременни пориви, 
поглеждаха към самките.

– Ще залагаме ли мрежите? – продължавах да питам аз.
– Първо да похапнем.
Това рече най-после Маноли.
Той натрупа съчки в огнището. Огънят пламна светкавично. 

Димът се завъртя край нас, преметна се няколко пъти като акро-
бат и тръгна по течението на реката. Маноли донесе черното ба-
кърче с вчерашния фасул и го закачи на триножника. Почисти с 
длан една чиния, напълни я с туршия и за всеки случай обели две 
глави лук, но не се стърпя – сгриза едната. Много обичаше лук. 
После откачи два веяни заргана от ветрилника, сложи още две 
чинии на масата и нагази в реката с черпак в ръка. Имаше вид 
на човек, тръгнал да изгребе реката – така ми се стори тогава... 
А той само миеше черпака, но продължително, унесено, и до-
бих впечатление, че умопомрачено гали водата, сякаш си играе 
с жена... 

Стоях безпомощно на столчето и пушех. Все още се хранехме 
навън. Все още я карахме по лятному. Не знаех какво да правя, 
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обхванат от особен мързел, а в главата ми се въртяха неочаквани 
хрумвания... Маноли се върна и бутна черпака в бакърчето. За-
почна да бърка фасула. Замириса на вкусна гозба. Той вдишваше 
парата и унесено продължаваше да бърка, без да е нужно, без 
никой да му го иска. Насипа първо в моята чиния, после на себе 
си, съблече се до кръста и седна.

Вятърът се въртеше край нас като куче, сякаш искаше да му 
подхвърлим нещо. След туй похапнахме малко зарган, но не се 
нахранихме както трябва, та Маноли постави скарата на жарта 
и хвърли върху нея четири скумрии, които изядохме без хляб, 
като десерт. От чистото небе валеше светлина, разголената гора 
на хълма пееше някаква песен, но не спазваше ритъма. Вятърът 
идваше от юг, минаваше през филтъра на заоблената планина, 
обираше есенните ѝ благоухания и ги изсипваше върху ни. Може 
би идеше от Африка, през Средиземно море, може би само от 
Беломорието, но вятърът беше по поръчка – топъл, бял, чувстваш 
го върху плещите си, върху очите си.

– Сега? – запитах отново аз.
– Сега ще замина за Бургас – отвърна Маноли.
– Когато има толкова риба?
– Заминава ми се...
– При тази луда риба?
– Днеска с мен става нещо и ми се тръгва... – Не сме роби на 

рибата, я! Мъже сме.
– Добре – съгласих се аз. – Няма да се караме.
И дума не ставаше да се караме. С Маноли човек се разбира 

най-добре. Пък и аз чувствах необходимост да се напия – спокой-
но, със замах, – та на другия ден да се чувствам гузен.

– Питай за някоя  лодка – казах. – Ако искаш, тръгни с нашата.
– А ти?
– Аз ще отскоча до селото.
– Защо не дойдеш с мен?
– Моята жена е чак в София.
– Нямаш ли нещо в Бургас?
– Имам.
– Тогава да палим и да тръгваме.

– Хем ще продадем и делфина – предложих аз.
Какво ли не измисля човек, когато си е наумил нещо.
Маноли напълни резервоара с бензин и натъпка кубрика с 

осолената и прясната риба. Тикнахме лодката във водата и от-
ново привързахме делфина на буксир. Съдружникът ми се съб-
лече съвсем, намокри се и се насапуниса. След това се изплакна 
и се изтри с хавлията. Обръсна се, нахлузи дебелата си фланела, 
подгъна яката ѝ, среса се, изплакна ботушите си и грабна полу-
шубката. От всичко това разбрах, че най-напред ще се отбие при 
някоя.

– А ти защо не се измиеш?
– Аз ще се изкъпя в хотела.
– Идеално!... Потегляме ли?
Отблъснахме внимателно. Отначало подкарахме с веслата и 

включихме мотора на най-бавен ход, да не повредим делфина. 
Колибата ни беше доста навътре, далеч от устието на реката. Ми-
нахме край всички колеги – много движение, много нещо по това 
време на годината. Маноли държеше румпела и пееше. Тръсти-
ките от двете страни ни се кланяха, настъпвани от вятъра, лиа-
ните на джунглата се люлееха, изобщо всичко се движеше. Моят 
съдружник измъкна капитанската си шапка. Косата му се скри 
в нея и се умири. Лодки, хора – всичко оставаше зад нас. Едни 
обират рибата от мрежите, други се хранят, ремонтират мотори, 
кърпят.

Интересно е морето в часовете на лодоса. Понеже той духа 
откъм сушата, заливите са гладки като лед. По тях вятърът сякаш 
се плъзга с кънки. Повърхността на водата става на петна – скит-
ници: петна, които кръстосват пространството, обират блясъка 
на затишието. Въздухът става топъл, прозрачен и лек. Гларусите 
летят хаотично и не знаят какво да правят с рибата. Не могат да 
насмогнат. А рибата и тя, усетила неразгадаеми токове в кръвта 
си, пронизва бистрите водни простори и непрекъснато чувства, 
че е станало нещо необикновено, което я кара да полети към по-
върхността, да се спусне към дъното – иска да стори нещо, да 
отговори на загадъчния повик, но какво могат да направят едни 
риби, освен да се набутат в мрежите, да налапат като обезумели 



52 53

куките на чипарите. Лодките не ловят, а грабят. Гледам и се чудя 
– защо оставяме тази яма, накъде сме се понесли? И все пак – 
нито капка съжаление. Маноли знае какво мисля и се провиква:

– Истинските мъже се познават в такива моменти!
– Ходът ни е малък – осведомявам го аз.
– Забелязах – отвръща той. – Голямо животно влачим.
Делфинът забавяше скоростта ни повече, отколкото предпо-

лагахме. Щяхме да закъснеем. Както се плъзгаше зад нас, на мен 
ми се стори, че делфинът оживява в общата полуда на хора, риби 
и природа: подскачаше и пляскаше, вдигаше пяна, гладкото му 
тяло чупеше лъчите на слънцето. 

Гледах го и си мислех за съдбата му, за живота му, изпълнен 
с бързина, с милиони скокове, с любовни опиянения, с борба да 
запази себе си, новородените и стадото, да избегне свирепите 
куршуми на човека; мислех за Мелвил, за Моби Дик, за Ахав – за 
хилядите малки и големи хора, влезли по разни поводи в морето, 
останали все пак различни в него, успели и неуспели да се измък-
нат от водите му, а после помислих за хотела, за топлата стая, за 
банята, за колегите, които разговарят в „Интернационал“, за жена 
си, за децата си и се стараех да измисля подходящо извинение 
за дългото си отсъствие, пред нея – тази, към която ме бе повел 
лодосът.

– Акулите стават нахални! – каза Маноли. Той пък за какво 
си мислеше. – Лапат рибата заедно с мрежите. Направиха ни на 
решето. Някой ден трябва да позакърпим.

– Ще кърпим – казах аз.
– Умирам за една найлонова мрежа!
– Акулите ще продупчат и нея.
– Умирам за найлонова мрежа! – настоя Маноли.
– Къде ще продадем делфина?
– Ти ще отидеш направо в хотела. Аз ще уредя всичко.
Приятно е да се работи с Маноли – не е дребнав, не знае какво 

е мързел.
– Само да не ни срещнат контрольорите – рече той и огледа 

нашир и надлъж морето.
– Ще им дадем част от рибата – казах аз.

– Наивник! – засмя се той. – Ще сметат цялата лодка.
– Ако се случат добри момчета?
– В държавата няма човещина... Разбра ли? Завардила е шосе-

тата и моретата.
– Делфинът ще ни спаси – забелязах аз.
– Дано – каза Маноли без особена надежда в гласа.
Напоследък трудно се изплъзвахме от ръката на закона. Два 

или три пъти бяхме принудени да предадем наряда си. Обиски-
раха се всички коли по пътищата и лодките в морето. Маноли 
мечтаеше за вертолет. Само така можело да се измъкнем.

Вятърът продължаваше да мете морето. Моравите петна бяга-
ха като призраци около нас. Ако не бързаш за никъде, можеш да 
спреш и да наблюдаваш какво става. По едно време Маноли ме 
слиса. Спря мотора и рече:

– Погледни!
Десетина гларуса си бяха направили хоро. Наредени в добре 

очертано кръгче, те почиваха върху водата. Сториха ми се съ-
средоточени, по човешки замислени. Вятърът се стараеше да ги 
разпръсне, но те упорито го преодоляваха и пак оставаха в кръга.

– Какво ще кажеш? – запита съдружникът ми.
– Какво да кажа? Наредили се като хора... Уважават се.
Понякога не мога да разбера смисъла, който Маноли влага в 

думите.
– Хайде! – поканих го аз. – Пали!
Маноли обича да фантазира и все очаква да стане нещо осо-

бено: екваторът да се премести към нас или да настъпи краят 
на света. Умира да говори за вечния календар, за нашествието 
на жълтата раса, за размразяването на антарктичните ледове и за 
зодиите.

Гларуси, гларуси, гларуси!... Добиваш впечатление, че вятъ-
рът ги върти във въздуха, мислиш ги за безпомощни, а те хитру-
ват – използват въздушните течения, за да не се уморяват. Мано-
ли ги гледа с жълтите си очи и казва:

– Вятърът ще заглади дюните, ще изтрие следите на хората и 
животните, ще покрие динените кори, оставени от курортистите, 
ще фризира пясъците.
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Рядко можеш да познаеш за какво мисли този човек. Усмих-
нах се, а той ме погледна:

– Мислиш за нея, нали?
– Да влезем ли в ачика? – запитах сконфузено аз. – Белким 

избягаме от контролата.
– Не – отвърна той.
Навътре морето е мораво и пълно със зайчета. Заливите и 

полуостровите се изреждат един подир друг, ние ги минаваме, 
лентата на брега се ниже, чезнат познати контури, градът е още 
далеч, но знаем, че неизбежно ще се покаже – пълен със сгради, 
хора, вино, кебапчета и течаща топла вода...

С хотелите ми върви. При всички обстоятелства не съм бил 
връщан. Така стана и сега. Докато вън се палеха уличните лампи, 
горещите струи на душа вече ме обливаха, а в ушите ми гърмеше 
шумът на асансьора, който прониква през девет стени в десета. 
Докато се бършех с хавлията, а после докато се обличах, мислех 
за нея и за още няколко неща, но главно за нея.

Вятърът се усещаше и тук. По улиците хората говореха висо-
ко, викаха. Тези, които се обичаха, се прегръщаха пред погледите 
на минувачите, а момчетата бяха станали толкова дръзки, че на-
право спираха непознатите момичета.

Отклоних се от центъра на града и тръгнах по добре позната 
уличка. Тя е пълна със стари гръцки къщи, сгушени зад увехна-
ли дворни градини. Фасадите на тези къщи са уморени и много 
олющени. Плачат за ремонт, но има ли вече смисъл? Хората искат 
нови жилища, блокове, искат и никак не ги интересува, че тук 
умират къщи с минало.

Прозорчето на нейната стая светеше между бръшляновите 
лиани. Тя живееше зад песните на врабците, винаги е живяла там 
и ми се струва, че ще живее само там – до смъртта си. Как е въз-
можно такова постоянство!... 

Ако сте забелязали, има жени, които умеят да чакат чак до 
второто пришествие.

Два дни след това внесох в лодката няколко пакета и се на-
метнах с брезента. Валеше. Маноли беше наведен над машината. 
Като се изправи, видях намръщеното му лице.

– Мръсно време! – каза той. – Не мога да разбера какво тър-
сим тук!

– Пали! – казах аз.
– Сега.
Отново се наведе над машината.
– Как мина ваканцията? – запитах аз.
– Добре... Ще вземеш ли въжето?
Скочих на кея и отвързах. В това време Маноли облече шуба-

та си и се настани на кърмата. Подадох му цигара.
– Идиоти сме! – забеляза той. – Как можахме да напуснем 

реката!...
– Хайде!
Маноли запали. Машината заработи.
– Рибата идва на талази! – провикна се той, за да го чуя през 

шума на мотора.
Завихме край шалана.
– Кой дявол ни накара?... Загубихме най-малко две хиляди 

парчета!
– Купи ли кафе?
– Купих... И сол купих.
– Намери ли едра?
– Намерих!... При това време я уловим десет парчета, я не... 

Но доказахме, че сме мъже, нали?
Заваля силно. Това е – след южния вятър винаги идва дъждът.
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СРЕЩУ ИМПЕРИЯТА
 

Точно в петнайсет часа автобусът я изтърси на автогарата. Тя 
се озърна и се почувства щастлива. Духаше познатия западен вя-
тър, грееше ослепително слънце, градчето блестеше до звънтене 
в неделния следобед; всеки прозорец, всяка керемида, всяко лис-
то отразяваше лъчите му. Ориентира се веднага, въпреки някои 
промени – видоизменени фасади, нови магазини. Зад градинка-
та шумеше морето, вляво и право нагоре се простираше старата 
част на града. Тя признаваше само тази част, там се намираше 
и стаичката ѝ. Наблизо пък живееше той. Кога ли ще го види? 
Може би още привечер, в кафенето. Хубаво, тези неща са хубави, 
щом знаеш, че най-късно до двайсет и четири часа ще срещнеш 
този, за когото си мислила цяла година – човека, който вече ня-
колко сезона придава аромат на лятната ти ваканция.

Зад покривите и зад морето се простираше нейната смътна 
мечта, там лежеше илюзията ѝ за света, странно примесена с 
реал ните сметки за дом и деца. Да, това градче по особен начин 
ѝ натрапваше мисълта за семейството, защото и то бе изпълнено 

със семейства, тя никъде не е виждала повече детски колички – 
уж море, ветрове, уж красота и мечти, а всъщност проза до втръс-
ване; уж мимолетност и усещане за лекота, а всъщност строг, 
почти казармен ред на чувствата и отношенията. Всяка година 
пред нейния наблюдателен поглед хладнокръвно зрееха подроб-
ностите от живота, пред очите ѝ вчерашните хлапета – глару-
си днес тикаха колички и угаждаха на съпругите си; момчетата 
рядко се женеха зад граница, прибираха се и се подчиняваха на 
неписаните закони на градчето крепост, най-еснафското от всич-
ки еснафски селища на света. И защо така, боже мой, питаше се 
Юла и не можеше да си отговори, защо тези хлапаци – прияте-
ли на чужденките, предпочитаха местните ограничени и лишени 
от вкус момичета? От ден на ден ѝ ставаше по-ясно, че мъжете 
се обособяват като непобедима империя, че настоящето е тяхно, 
сега командват те, защото нещо в света се е променило, все в 
полза на мъжа... Може би книгите от миналото са фалшиви, може 
би и тогава не мъжете, а жените са страдали за трохичка съчув-
с твие?

Понесе куфарите по улицата. Улицата се изкачваше нагоре. 
Тя знаеше всяка подробност: от магазина за плодове до стара-
та църквица и старите окелявени платани, уморени да бъдат 
допълнение към пейзажа, сломени от ветровете и обективите 
на камерите. Тя знаеше, че отдолу и вляво ще полъхне на улов, 
трябваше да полъхне от корабите и мрежите, пак оттам ще за-
мирише на нафта, а отдясно ще ухае на чистота и ведрина. По 
улицата вони на мазила за човешки тела, хората са безумно 
изобретателни, всяка година откриват нови и все по-нови сме-
си – от нивеата до олиото. Хората се мажеха, мажеше се и тя, 
участваше на равни начала в кашата, наречена лято; лятото е 
само от двайсет дни, лъже се този, който мисли, че лятото се 
състои от три месеца; само двайсет дни се живее през лятото, 
и то в този град, основан преди столетия от практични древни 
люде, намерили завет в залива, вино в земята и риба в откри-
тите води.

Шест години от нейния кратък живот не са малко и всички 
са минали тук, шест по двайсет – сто и двайсет дни и нощи!
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Неговият гръб не беше обгорял, той нямаше особено изпъкна-
ли прешлени, но тя бе покорена от атмосферата на всичко, което 
го заобикаляше, и на словото божие, което носеше със себе си. 
Да, той вървеше в навалицата и носеше словото божие със себе 
си, а с това се издигаше над другите. Светлосивото му расо се 
мяркаше като небесна светлина сред ошмулените от ветровете 
къщи, под древните лозници, пред носовете на корабите и в мо-
дерната обстановка на кафенето. Говореше тихо, напевно, сякаш 
четеше евангелието. Бъбреше за луната, за скалите, за разходки 
по пясъка, но понякога ѝ се струваше, че си е обикновен глупак, 
висок и черен, красив глупак. Всъщност, казваше тя, особено ко-
гато си пийнеше повече, ти си само екзотика. Тогава той полага-
ше ръка на ръката ѝ (ръката му беше много черна, топла и слаба, 
ръка на бог или пък на човек, който си мисли, че е заслужил пра-
вото да представлява бога): не се озлобявай, да се убия, не мога 
да бъда само твой. Ставаше ѝ тъжно, особено първата година, а 
една вечер дори помисли да сложи край на живота си. Как могат 
мъжете да бъдат толкова коравосърдечни, а острият егоизъм да се 
потайва дори в сърцето на човек като този, който носи със себе си 
утехата на човечеството... Къде ли ще го види за първи път това 
лято? Дали няма да бъде утре, или вдругиден?...

Беше се появил пред нея и тя помисли, че умира; беше се поя-
вил в блестящия следобед, когато всяка подробност от улицата и 
разноцветните шишета на лимонададжийницата лъщяха до пук-
ване от светлина, когато вдясно, зад музея и градинката се надиг-
на лъскавото синьо на морето, когато във въздуха изпищя гларус, 
да, когато градчето бе най-лъскаво и курортно, той се бе появил 
сам пред нея, и то в пълно бойно снаряжение, висок най-малко 
четири метра, и Юла най-напред видя голямата му дясна ръка. 
Голямата му дясна ръка беше изтеглена напред и държеше кадил-
ницата. От кадилницата се надигаше пушекът на тамяна, дори 
ѝ се стори, че усети аромата му и чак тогава видя едрото мъжко 
лице с брадичката, както винаги без мустаци, макар че тя го е мо-
лила да си пусне мустаци, да го промени. Тя го е виждала няколко 
пъти в черно расо, служебното, защото е посещавала църквата 
по време на литургия, но така, както го видя тук, на улицата, и то 

още с пристигането, изскочил внезапно, дори не е сънувала. Чер-
ното расо наистина го правеше по-изтòчен, много висок. През 
него беше преметната онази служебна пъстра одежда, на която 
не можа да научи названието. Изобщо тя не знаеше названията 
на нито един църковен атрибут, църквите не я интересуваха, ин-
тересуваше я само той – посланикът на бога на туй натикано в 
скалите, пясъците и вълните градче.

Пееше ли? Пееше ли, или не пееше? Малко е вероятно. Няма-
ше защо да пее, беше на десет метра пред ковчега. Мъртвецът и 
опечалените негови близки можеха да виждат само гърба му, но 
свещеникът изпълняваше добросъвестно задължението си и пее-
ше. Очите му се засмяха. В тях се запалиха потайните свещички 
на страстта, а в същото време лицето му изразяваше сдържаност, 
то вършеше работата си, задължението си. Той се обърна към 
процесията. Чак тогава и тя погледна нататък. Два мръснобели 
коня се бяха оклюмали пред катафалка с избелял черен цвят. На 
капрата седеше безгрижен човек без възраст, с мършаво брадя-
сало лице, облечен в бяла риза и черен панталон, изобщо тази 
риза беше единственото бяло петно в спектакъла. Няколко мъже 
в овехтели тъмни дрехи, а другите, облечени в дебели и груби 
празнични костюми, носеха ковчега. В ковчега спокойно лежеше 
старица с едро месесто лице без бръчки и без особена умора от 
живота. Нейното лице излъчваше по-скоро упреци и предупреж-
дения към близките млади хора, но за какво, не се разбираше; 
така си представи работите Юла. Юла се стараеше да проумее 
какво се прави в момента с мъртвата. Носачите на ковчега сякаш 
го размахаха и го обърнаха по всички посоки. Може би посочваха 
градчето на мъртвите ѝ очи, искаха да го види за последен път. 
Наистина, те напущаха старата му част и им предстоеше да на-
влязат в новата, но нещо на Юла подсказа, че за придружителите 
на мъртвата жена градът свършва дотук, новата му част не ги 
интересуваше, за тях тя бе измислица. Да, те повдигаха ковчега 
и старицата видя омаскарената му фасада, пълна с компромиси 
и конформизъм. Нямаше ги вече искрените дъсчени къщи със 
скромно, малко срамежливо изражение, с леките тесни прозор-
чета, от които поглеждаха плахите очи на човека, изправен пред 
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стихията. Там сега зееха огромни прозорци и тераси, някъде се 
виждаше и стара турска керемида, но навсякъде блестяха черве-
ните редици на новите керемиди и към небето се втурваха при-
чудливо навитите тръби на телевизионните антени. Тук-там се 
подаваше лицето на някоя реставрирана къща, ухаеща на нови 
дъски, без дървояди. Той се обърна към Юла. Защо се забави? 
Наложи се, ще ти обясня. Пак ще излъжеш нещо. Аз ли? Ти. Моля 
ти се, ще ти обясня. Ще излъжеш нещо. Стаята ми готова ли е? 
Хазаите те чакат, всичко е готово. Но този път ще ми отделиш по-
вече дни, нали? Да. Да, ти винаги обещаваш в началото, а после 
ме забравяш, все тогава става нещо важно с жена ти, все тогава 
трябва да се заемеш със сина си, нали те знам какъв си. Моля ти 
се, този път ще ти отделя повече дни. Колко? Много.

С кадилница в ръка той гледаше тази Юла от Варшава, която 
му идва всяка година на крака и носи всичко със себе си – остри-
те живи гърди, онова загадъчно потръпване на снагата, неизслед-
ваната сивосиня област на очите, които можеха да стават само 
сини и само зелени, а никога сиви, донасяше всеотдайно всичко 
туй от север със себе си, беше го помъкнала по гарите, беше го 
прокарала през няколко митници и в момента е пред него като 
финал на целогодишно чакане и отговор на десетки писма.

На погребението присъстваха може би сто души. Лицата на 
жените бяха бели, а лицата на мъжете загорели и груби, прилич-
ни досущ на лица на мафиозите от остров Сицилия. Боже мой, 
помисли си Юла, все едно че виждам погребение на човек от 
мафията. Тогава тя направи едно откритие за местните жители; 
внезапно ѝ хрумна, че и те са нещо като мафия, която се държи 
здраво един за друг, правят се, че те приемат, а те държат далеч, 
само като клиент.

Най-близките хора на мъртвата плачеха искрено, личеше си, 
че я жалеха наистина, че в тази мафия дори старците не можеха 
да се чувстват самотни, тук никой не можеше да се чувства само-
тен, за тях самотата е нещо непознато, неразбираемо. Лицето на 
мъртвата беше доволно. Юла се изуми: то менеше изражението 
си. Направи ѝ впечатление, че се намръщи, когато му показаха 
бакалницата; старицата сигурно си беше спомнила как се е реди-

ла на опашка да чака реда си. Да, старицата държеше на много 
неща и търсеше сметка дори у присъстващите. Доколкото може-
ше да се разбере, тя не изрази определено недоволство, напротив 
– погледна всеки от съпровождащите с благодарност; знаеше кой 
е тук и кой не е могъл да дойде по уважителни причини, всичко 
знаеше тя, защото беше привикнала да знае всичко.

Най-после положиха ковчега в катафалка и хората тръгнаха 
по-бързо. Вече оставаше само разстоянието до гробищата. Къде 
са гробищата, Юла щеше да разбере сега. Тръгна с куфара си край 
него, на пет крачки от неговата кадилница и на десет крачки пред 
придружителите на покойната. Така, на десет крачки от смъртта, 
двамата влюбени вървяха и си разказваха редица хубави неща. 
Не ти ли тежи? – запита той. Не, отвърна тя и му показа тежкия 
куфар. Тежи ти. Добре де, тежи ми, но аз те обичам. И не ми ли 
изневери? Почти не... никак. Какво значи почти? Нищо, казах го 
така. Тя си спомни, че с мъже се говори категорично и само с 
отричане. Никак, рече решително тя, дори и не съм си помисляла 
да ти изневеря. Точно така, мислеше си Юла, като вървеше край 
своя любим, висок и снажен представител на бога и сам полубог. 
Ако е вярно, че не си ми изневерила, ще ти бъда много благода-
рен, рече посланикът на бога. Уверявам те, отвърна тя. Закълни 
се. Заклевам се. В какво? В бога. Не искам в бога, закълни се в 
нещо друго. Мили, колко си пораснал! Закълни се. Знаеш ли, че 
имаш бели коси? Закълни се в майка си. Боже, колко бели коси 
имаш вече, мили мой! Защо не се заклеваш? Къде мога да оставя 
куфара си? Във всеки дом. 

Юла влезе в първия двор и помоли за куфара, изхвърча навън 
и тръгна с лекота. Този път той запя отново. Тя слушаше гласа 
му, опиваше се и от време на време поглеждаше с любопитство 
към върволицата. Вече не плачеше никой или почти никой, всеки 
пазеше сълзите си за гробищата. Не се заклеваш, което означава, 
че си ми изменила, и то неведнъж, рече той, докато пееше. Днес 
е един от най-щастливите ми дни, отвърна тя, защото те виждам 
на погребение. Всички сте изчадия на ада! Кои? Жените. Тя се 
засмя без глас. 

Не се смей, защото е така! Не е така. Така е.
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Тълпата вървеше по асфалта, но след това се отдели надяс-
но по мек, още нов път, нагоре, по билото на изящно из ваян 
хълм. Там се мярнаха първите бели петна на кръстовете и па-
метниците. Гробището беше ново, още ги нямаше сенките, 
дърветата бяха само фиданки, слънцето свободно се люлееше 
върху кръстовете. Духаше свежият следобеден вятър. Юла се 
извърна, погледна морето. То прииждаше, хвърляше весели 
ленти върху пясъка и си отиваше да донесе нови и нови, така 
както животът изхвърляше сред кръстовете мъртвите тела и 
измъкваше нови живи телца от утробите на ония, които тряб-
ваше да се превърнат в мъртви. Юла никога не беше присъст-
вала на такова красиво погребение. И всичко заради една ста-
рица. 

Тя ѝ завидя. Мечтаеше за подобно нещо върху подобен 
хълм, с такъв вятър и такова море, да не говорим за свещени-
ка, почти неповторим, да се убиеш, не можеш го намери нито 
във Вехтия, нито в Новия завет.

Всички се струпаха около прясно изкопания гроб и стана 
още по-красиво. Той запя за трети път, сега плачеха мнозина, 
даваха свобода на сълзите си, цялата картина се извиси още 
нагоре, като неповторимо видение, издигаше се с лекотата на 
чайка, но отсега нататък Юла не виждаше другите хора освен 
него и себе си, издигнати над дребното и нищожното... 

Тя се извиси толкоз, че по едно време се засрами от себе 
си, реши да си признае туй-онуй, в края на краищата това е 
свещеник, би трябвало да му се казва и по някоя истина. 

Ах, как го обича тя, колко предано я наблюдава той, дока-
то пее и нарежда прочутите текстове от църковните книги за 
смъртта и безсмъртието, за тъгата и нейната относителност. 
Ах, колко е щастлива тя, щом изведнъж се озова на такова 
велико погребение, в което бе насаме с любимия си, и колко 
нищожни се оказаха всички мъже, останали по пътя ѝ до този 
пресен гроб с влюбеното пеене на любимия.

Изпълнена с наслада, тя вдигна гордо очи да срещне отно-
во очите му и видя няколко пъстро облечени жени. Тези жени 
едва ли можеха да имат нещо общо с погребението, по-скоро 

имаха нещо общо с този, който в момента пееше само за нея. 
Всички тия германки, унгарки и чехкини бяха дошли да ви-
дят любимия си в една особена служба, но те не знаеха, че 
сега той пее само за нея, новодошлата.
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ДА СПИМ НА ОТКРИТО
 На Любен Дилов

– Хей, кога си пристигнал?
– На мен ли говориш?
– На теб.
– Тази сутрин.
– С автобуса ли?
– С гемия... Много ли те интересува?
– Не, бе, човек... Искам да си говорим. Разбираш ли? Искам да 

се познаваме и да се разговаряме.
– Така ли?... Защо не си ми казал досега?
– Защото съм един глупав човек. Не ме ли знаеш как ходя по 

улиците?
– Знам те... Защо не дойдеш при мен?
Този, който си беше признал, че е глупав, се премести заедно 

с чашката си при другия.
– Седни по-близо.
– Как така си сам?
– Не те разбирам.

– Запомнил съм – пристигнеш ли, винаги те наобикалят хора. 
Все с рибари говориш, с тях пиеш, с тях се смееш... Сигурно по-
дир малко ще те нападнат.

– И да ме нападнат – какво? Ще останеш и ти.
– Няма да остана, защото ме смятат за глупав.
– Да ти кажа ли? Често съм те наблюдавал и не ми изглеждаш 

толкова глупав.
– Защо ме наблюдаваш?
– Интересно ми е... Но ти не обръщай внимание, това ми е 

работата.
– Знам.
– Тогава всичко ти е ясно.
– Не разбирам от писатели, но ти си ми симпатичен, макар да 

си слаб писател. Яд ме е, че си слаб писател.
– И мен ме е яд... Отде знаеш, че съм слаб?
– Разправят... и си личи.
– Така ли разправят?... Не съм допускал. А от какво си личи?
– Ходиш като бараба, личи си... Ще пийнем ли?
– Ще пийнем... Наздраве!
– Наздраве!... Мразиш ли ме?
– Сега вече не. Яд ме беше – говориш с другите, а мен ме 

подминаваш.
– И ти ме подминаваш. Знаеш ли колко пъти съм искал да те 

спра?
– Мен ме остави!... Аз съм чешит.
– Знам. Доста неща знам за теб. Имай предвид, че и аз съм 

чешит.
Глупавият остави чашката и погледна писателя в очите.
– Особен си!
– Да.
– Много ли си особен?
– Така мисля.
– Искаш ли да проверим кой е по-особен?
– Как да проверим?
– По-добре да оставим тая работа.
– Защо да я оставим?
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– Ще помислиш, че съм още по-глупав.
– Заключенията остави на мен. Кажи какво имаш предвид?
– Смятах, че ако наистина си особен, ще дойдеш довечера с мен.
– Ще дойда.
– Ще дойдеш!... Знаеш ли къде?
– Където и да е.
– Много се силиш!... – Глупакът се засмя и брадясалото му 

лице стана хубаво. – Можеш ли да преспиш на малкия фиорд?
– Мога.
– Тогава да тръгваме.
– Готово!... Една бутилка за компания?
– Може.
Писателят отиде до тезгяха, уреди сметката и купи една бу-

тилка сливова, купи и един хляб.
Излязоха и тръгнаха по уличката. Отбиха се в квартирата на 

писателя и той си взе шубата. После накупиха цигари.
Когато излизаха от градчето, слънцето бе паднало ниско.
– Виж какво море!...
– Идеално море... – съгласи се писателят. – От какво живееш?
– Когато се наложи – работя.
– Няма ли да се ожениш?
– Понякога ми се жени... За какво пишеш сега?
– Не е важно. Защо да говорим за тия работи?
– Ти питаш и аз питам... Пишеш, за да живееш, нали?
– Вярно ли е, че разговаряш с делфините?
– Кой ти каза?
– Говори се... Казват, че можеш да ги викаш.
– Вярваш ли на такива глупости?
– Дума да не става!... И все пак гордей се, че говорят...
– Според теб хубаво ли е, ако човек може да разговаря с 

делфините?
– Това е най-хубавото... Оттук ли ще минем?
– През лозето. Да направим малко тараш.
Забавиха се между лозите и отново излязоха на брега.
Здрачът ги завари на фиорда. Морето вече спеше между ска-

лите. Глупавият изчезна в една дупка и извади няколко големи 

дъски, извади и суха морска трева, нареди дъските върху изхвър-
лените на брега мидени черупки, разстла тревата, направи легла-
та меки и приятни. На това място морето беше изхвърлило още 
дъски и един сандък, на който пишеше Isabelle.

Двамата събраха всичко около мястото на огъня, домъкнаха 
съчки и пънове. 

Глупавият запали огъня, а писателят нареди сандъка и дъски-
те близо, да съхнат. Сандъкът не беше много влажен – писателят 
седна на него. Глупавият в това време стъпи на най-високия ка-
мък и огледа тъмнеещото море.

– Какво гледаш?
– Каква ли ще е тази Изабел, а?
– Я марка за сапун, я нещо за пиене. Това е амбалаж... Много 

обичаш да се правиш на ударен.
– Защо?
– Питах те какво гледаш.
– Ела и виж. Ако забележиш нещо, значи съм гледал.
– И оттук се вижда, че няма нищо.
– Тогава?
– Често ли спиш край морето?
– Когато ме прихванат.
– Ще пием ли?
– Първо ти.
– Ела на сандъка... Седни, има място.
– Тази Изабел трябва да е била много хубава... Наздраве!...
– Защо да е била хубава?
– Ще ми се да е така. Това име носят само красивите жени... 

Добре, че се сети за ракията.
– Няма ли да ни дойде малко?
– Не вярвам...
– Ето ти цигари.
– За първи път ще спя като богаташ. Събудиш се – кеф ти ра-

кия, кеф ти цигари.
– Слушай, хайде да говорим открито: защо дойдохме да спим тук?
– Казах ти – често спя тук.
– Как разбра, че ще се повлека с теб?
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– Защото и на теб ти се спи на открито. Знаеш ли колко хора 
могат да спят между скалите?

– Колко?
– Броят се на пръсти.
– Какво от това?
– Защо да ти обяснявам? Знаеш какво.
– Огънят цяла нощ ли ще гори?
– Защо не!
– И аз мисля, че трябва.
– Трябва да ни топли.
– И да ни топли, и за другото.
– Сега не те разбрах.
– Добре ме разбра.
– За делфините ли мислиш?
– Да.
– Как можеш да мислиш такива глупости!...
– Но огънят ще гори цяла нощ, нали?
– Знаеш ли кое е най-лошото, когато хората спят на открито?
– Не.
– Трябва да си лягат рано. Нямат какво да правят.
– Могат да разговарят.
– За какво да разговарят?... По-добре дай шишето.
– Ето го... В светлината на огъня надписът е по-красив.
– В светлината на огъня и човекът се разкрасява... Знаеш ли, 

че сега и ти стана по-красив?... Заприлича на добър писател... 
Наздраве!...

– Наздраве!... Започваш да ме дразниш. Някой ден ще ти дам 
да прочетеш нещо.

– Остави тая работа!... Ракията е много хубава!... Аз не чета. 
Не разбра ли, че ме интересуваш само като човек? Като човек, 
който може да спи на открито.

– Знам.
– Смяташ ли да опишеш тази история?
– Не.
– И да я опишеш, никой няма да ти повярва.
– Кое не е за вярване?

– Че двама души спали край морето през октомври заради са-
мото спане.

– Няма значение... Дай бутилката...
– Наздраве!...
– Бутилката и цигарите ще бъдат в сандъка.
Нощта се изпълни със звезди, които се забелязват само ако 

човек обърне гръб на огъня. Морето се повдигаше бавно между 
камъните. Писателят го чувстваше как набъбва и как се отдръпва 
безшумно. От него идваше топлина. Полъхът откъм сушата беше 
хладен. Морската трева между дъските шумолеше тънко. Дъските 
миришеха на смола и морски червей. Обърна се и се отпусна на 
дясната си страна. Топлината на огъня го удари в гърба. Кожа-
та на лицето му усещаше допира на студената нощ. От другата 
страна на огъня се наместваше Глупавият. Мидените черупки под 
дъските се трошеха и пееха. Наоколо се издигаха скали, само към 
морето зееше устата на фиорда. Писателят си знаеше – цяла нощ 
трябва да се върти като на скара, ту гърбът – ту лицето към огъня. 
От време на време трябва да става и да мята дърва върху жарта.

За негово учудване той се събуди малко преди изгрева – оня 
е ставал и поддържал огъня. Щом отвори очи, видя го да седи 
върху Изабел.

– Здравей!...
– Здравей!... Да му ударим ли по глътка?
– Има ли още?
– Изабел ще каже... О-хоо!... Наздраве!...
– Изабел има и хляб.
– Знам... Наздраве!...
– Ако искаш, можем да си го препечем на огъня.
– Имаш ли нож?
– У-ха!... Ей сега ще накълцам филийките... Да извадя ли мал-

ко миди? Има ги на плиткото. Бъркаш и вадиш.
– Може. Ще ти помогна.
Те откъртиха няколко шепи миди. Изтеглиха най-хубавата 

жар от огъня и ги наредиха върху нея. Мидите се отваряха като 
макове, водата им изтичаше върху въглените и съскаше. Ухаеше 
на печени миди, на препечен хляб и утринно море. В черупките, 
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сред бульона от морска вода, месото се превръщаше в плътни 
кехлибарени топчета. Когато се нахраниха, Глупавият рече:

– Какво ще кажеш?
– Тази е най-забележителната закуска в живота ми – отвърна 

писателят. – Можем ли да си пием, без да казваме наздраве?
– Както искаш.
– Какво имаш да вършиш днес?
– Както винаги – нищо.
– Да прекараме и деня тук, а?
– Ако желаеш и ако никой не те чака в града.
– Виж какво интересно слънце.
– Днеска ще бъде топло и ще се напечем. Ако ти стиска, мо-

жеш да се окъпеш.
– Ще се окъпя... Дай бутилката... Какви са тия цветове по 

водата?
– Видя ли ги, тях може да ги види само този, който е спал до морето.
– Искаш да кажеш – с морето... Тази есен ще работиш ли?
– Може и да поработя... Ще ми помогнеш ли да оберем всичко 

изхвърлено от морето?
– Добре. Тук ли ще носим материала?
– Тук. Решил съм да направя колиба в тази дупка... Трябва 

най-после да имам нещо собствено.
– Не ме разсмивай!
– Говоря ти сериозно.
– Слушай, защо не повикаш делфините?
– Остави тая работа...
– Сигурен съм, че можеш да ги повикаш.
– Никой не може да повика делфините.
– Никой освен тебе.
– Делфините са диви и никой не може да ги повика.
– Добре, да тръгваме за материал.
Писателят стана и прескочи няколко камъка. 
Глупавият тръгна след него. Прехвърлиха скалите и излязоха на 

пясъчната ивица – нататък се простираха все пясъци. Писателят вър-
веше напред. Глупавият го следваше на дистанция, разбрал, че му се 
сърдят сериозно.

Последната буря бе поработила добре. Най-напред откриха 
огромна жълта греда и още един Isabelle. Имаше много дъски. 
Някои от тях все още плуваха във водата, затова двамата се събу-
ха. Слънцето се издигаше и ставаше все по-топло. Няколко пъти 
се връщаха да пренесат плячката до фиорда, нареждаха я върху 
скалите да съхне. Накрая, щом свършиха работата си, писателят 
проговори:

– Не можем да мълчим докрай... Обещавам, че няма да проду-
мам повече за делфините.

Глупавият помисли малко:
– Можеш ли да се скриеш зад скалите?
Писателят го погледна учудено и се поусмихна:
– Мога.
– И без шум... Ще стоиш там, докато ти дам знак.
– Обещавам.
– Залягай!
Писателят предпочете да се изкачи на високия бряг, оттам се 

виждаше цялото море, беше му удобно да лежи в сухата трева и 
да се крие зад млечките.

Глупавият скочи на един камък във водата, изправи се на него 
и се обърна към хоризонта. По панорамния път мина камион. Из-
чака го да отмине. Когато отново стана тихо, той сложи ръце око-
ло устата си и издаде някакъв звук. Търпеливо направи това вто-
ри, трети, четвърти път... Писателят наблюдаваше стрелките на 
часовника си, които извъртяха почти час. Не знаеше колко пъти 
се бе разнесъл този звук през това време. Докато го слушаше, 
той се мъчеше да го оприличи на нещо – може би наподобяваше 
скърцаща кола, може би писък или радиосигнал. Никога не бе 
чувал подобни звуци.

Делфините се появиха внезапно. Стадото се показа на по-
ловин миля пред тях. Животните правеха огромни скокове. Не-
усетно, като си играеха във водата, те скъсяваха разстоянието 
до брега, ставаха все по-едри, вече се очертаваха муцуните им: 
най-странното беше, че писателят започна да различава техния 
смях; да, делфините се смееха, може би се радваха по свой, дел-
фински начин, а Глупавият махаше с ръце. Водата около стадото 
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кипеше, в подножието на скалите морето се раздвижи и последва 
нещо много чудно – животните се запромъкваха във фиорда, зао-
бикаляха плитките подводни скали, скупчиха се пред Глупавия. 
Сега той приличаше на дете. 

Писателят се надигна още малко; понесен от любопитството 
си, той искаше да види всичко, до най-малката подробност. Глу-
павият седна върху скалата и протегна напред ръка. Под магията 
на неговата длан делфините изпаднаха в лудост – буйно подска-
чаха в стремежа си да я близнат, близваха я, изтласкваха се един 
друг, бореха се за тази длан.

Накрая Глупавият се изправи и каза нещо, което ги поукроти, 
макар че животните сякаш искаха да се поглезят още малко, та 
трябваше да ги смъмри на своя неразбираем език. Стадото бавно 
започна да се оттегля. Животните заплуваха обратно, поривите 
им гаснеха, движенията им се успокояваха, докато най-после си-
ният морски простор ги погълна.

Писателят се изправи, напусна скривалището си и слезе при 
фиорда. Глупавият седеше върху своята Изабел. Пушеше. Писа-
телят се приближи.

– Е, ще пишеш ли какво видя?
– Не! Нищо няма да пиша!...
– Защо?... Можеш. И без туй никой няма да повярва.
– Никой – съгласи се писателят. – Никой няма да повярва.

––––––––

Оказва се, че за този сборник разказът „Да спим на открито“ е про-
менен, включително и заглавието. Сменил се е погледът на Автора към 
света и той решава да пренапише разказа си след близо 30 години...

*

 ТРЯБВА ДА СПИМ НА ОТКРИТО

– Хей, кога си пристигнал?
– На мен ли говориш?
– На теб.
– Тази сутрин.
– С автобуса ли?
– Много ли те интересува?
– Искам да говоря, разбираш ли, да си говорим. Искам да се 

познаваме.
– Така ли? Тогава защо не си ми казал досега?
– Не знам, аз съм глупав човек. Не ме ли виждаш как ходя по 

улиците?
– Защо не дойдеш при мен?
– Аз ли?
– Ела.
Този, който си беше признал, че е глупав, се премести заедно 

с чашата си при другия.
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– Седни по-близо.
– Как така си сам?
– Какво значи сам?
– Запомнил съм – пристигнеш ли, винаги те наобикалят. Пие-

те, смеете се. Сигурно след малко ще те нападнат.
– И да ме нападнат... ще останеш и ти.
– Няма.
– Оставаш и толкоз.
– Не, не, аз съм глупак.
– Не си толкоз голям глупак. Наблюдавам те.
– Защо ме наблюдаваш?
– Знам ли, не ми обръщай внимание.
– Не разбирам от писатели, но си ми интересен, макар че 

си слаб.
– Писател?
– Яд ме е, че си слаб.
– И мен ме е яд. Откъде знаеш, че съм слаб?
– Разправят... И си личи,
– Така ли разправят? Защото на мен разправят друго. И от 

какво си личи?
– Ти си муха без глава. Ще пийнем ли?
– Винаги. – Писателят надигна чашата. – Наздраве,
– Намрази ли ме?
– Мразил съм те винаги. Говориш с другите, а мен ме подми-

наваше. Презираше ме, признай.
– И ти ме подминаваше. Знаеш ли колко пъти съм искал да те 

спра, да те запитам най-после защо ме подминаваш.
– Мен ме остави, аз съм особен.
Глупавият остави чашата на масата. Хубавите му далечни очи 

го погледнаха от дълбочината на един непознат и странно обър-
кан свят,

– Особен?
– Направо луд.
– А много ли си луд?
– Това точно не знам.
– Искаш ли да проверим кой е по-луд?

– Е, за теб съм чувал.
– Тогава да оставим тая работа.
– Не, ти не можеш да бъдеш по-луд от мен.
– Смятах, че ако наистина си луд, ще дойдеш с мен,
– Веднага!
– Веднага! – Погледът на лудия се изостри, – Знаеш ли къде?
– Където и да е. – Писателят подразбра, че оня рови в мислите 

му, искаше да изчопли нещо повече. – Де да знам къде, но ще 
дойда навсякъде.

– Много се силиш. – Лицето на този, който минаваше за луд 
– или да си го кажем направо – местния идиот, бе леко брадяса-
ло, огледало на дълбоко залегнало в него бездушие, примесено 
с постоянно и весело лекомислие. – Можеш ли да преспиш на 
фиорда?

– Мога.
– Тогава да тръгваме.
Лудият изпразни чашата си. Писателят отиде при бюфета. За-

гънаха му нещо много тежко и сигурно доста важно, добавиха 
още към него, а всичко заедно влезе в изнамерен от бюфетчията 
синтетичен плик. Излязоха от заведението, Глупавият издърпа 
багажа от ръцете на писателя, тръгнаха по улицата. Писателят 
трябваше да се отбие до квартирата си, може би взе още някаква 
подробност със себе си, но лудия не можа да разбере точно как-
во, видя само огромната шуба. Понечи да поеме и нея, писателят 
отказа решително, после се отби в магазина и купи цигари.

Когато напуснаха градчето, следобедното слънце постопли 
добре гърбовете им.

– Виж го.
Лудият даде да се разбере, че става дума за морето.
– Кво ще му гледам.
– Тогава що си се затичал насам.
– Ти никога ли не работиш?
– Не знам, не си спомням.
– От какво живееш?
– Не знам... Може би не живея.
– Не ти ли се жени?
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– За какво пишеш сега?
– Не е важно. Защо да говорим за тия работи?
– Ти питаш и аз питам.
– Аха.
– Пишеш, за да живееш, нали?
– Вярно ли е, че викаш делфините?
– За пари ли пишеш или за удоволствие?
– Така говорят за теб.
– Хубаво ли е да имаш пари?
– Хубаво е да говорят за теб такива работи.
– Сигурно имаш къща и жена, да, ти имаш жена, виждал съм я.
– Може би ще имам късмет, а?
– Макар че тук не идват често с жените си – Лудият се раз-

дразни, писателят се усмихваше недоброжелателно. – Според теб 
хубаво ли е или не е хубаво човек да разговаря с делфините?

– Оттук ли ще минем? – направи се на ударен писателят.
– Край лозята – отвърна лудият.
Всъщност влязоха между лозите, там се забавиха, направи-

ха малко тараш, намерените зърна бяха поизсъхнали, но много 
сладки и понеже ги откриваха трудно, смятаха ги за скъпоценни. 
Шубата на писателя насъбра сума ти сухолявици, когато излязоха 
на пътя, той ги видя, но не посегна да ги почисти, стори му се 
излишно и абсолютно ненужно в следобед като този.

Здрачът ги завари на фиорда. 
Морето вече спеше между скалите.  Лудият изчезна в една 

дупка и измъкна няколко големи дъски, пак от там придърпа 
предварително натрупана морска трева, нареди дъските върху 
изхвърлените на брега мидени черупки, разстла тревата, направи 
леглата меки. На това място вълните бяха изхвърлили още дъски 
и един сандък с надпис „Isabelle“.

Двамата насъбраха всичко около мястото на огъня, домъкнаха 
съчки и пънове. 

Лудият запали кладата, а писателят нареди по-влажните дъс-
ки и сандъка близо, да съхнат. Сандъкът не му се стори толкоз 
влажен, писателят седна на него. Лудият стъпи на най-високия 
камък и огледа тъмнеещото море.

– Какво гледаш?
– Коя ли ще е тая Изабел, а?
– Я марка на сапун, я нещо за пиене.  Амбалаж... Обичаш да 

се правиш на ударен.
– Защо?
– Питах какво гледаш?
– Ела и виж, ако забележиш нещо, значи съм гледал.
– И от тук се вижда, че няма нищо.
– Тогава?
– Често ли спиш край морето?
– Когато полудея повече.
– Ще пием ли?
– Първо ти.
– Ела на сандъка, седни.
– Тая Изабел трябва да е била много красива... Наздраве!
– Така ли смяташ?
– Ще ми се да е така. Това име носят само истинските жени... 

Добре, че се сети за ракията.
– Няма ли да ни дойде малко?
– Не вярвам.
– Ето ти цигари.
– За първи път ще спя като богаташ. Събудиш се и... Кеф ти 

ракия, кеф ти цигари...
– Слушай, с теб може ли да се говори открито? Защо дойдо-

хме да спим тук?
– Казах ти, често спя тук.
– Как подразбра, че ще ме повлечеш?
– Защото и на теб ти се спи на открито. Знаеш ли колко хора 

могат да спят между скалите?
– Колко?
– Броят се на пръсти.
– Какво от това.
– На теб ли да обяснявам?
– Огънят цяла нощ ли ще гори?
– Защо не.
– И аз мисля, че трябва.
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– Трябва да ни топли, иначе ще се вдървим.
– И да топли, и за друго.
– Не те разбрах.
– Разбра ме.
– Ти все за туй ли мислиш?
– Да.
– Как можеш да допуснеш такива глупости?
– Но огънят ще гори през нощта, нали?
– Знаеш ли кое е най-лошото, когато хората спят на открито?
– Подай.
– Трябва да си лягат рано. Нямат какво да правят.
Писателят го погледна над етикета.
– Могат да разговарят.
– За какво?
Писателят върна бутилката в протегнатата му ръка.
– В светлината на огъня надписът е по-красив.
– В светлината на нощния огън и човекът се разкрасява. 

Знае ш ли, че и те стана по-красив? Заприлича на добър писател. 
Наздраве.

– Напиваш ли се?
– Еее!...
– Някой ден ще ти дам нещо, сега вече ме амбицира да проче-

теш две-три изречения.
– Остави тая работа. Ракията е сладка. – Отпиваше леко, риту-

ално, по настръхналата му възбудена кожа се долавяше инстинк-
тивното оживление на поканения в топъл дом скитник. – Аз не 
чета. Не разбра ли, че ме интересуваш само като човек?

– Който може да спи на открито.
– Ще напишеш ли тая история?
– Ще те ударя.
– И никой няма да ти повярва?
– Кое точно не е за вярване?
– Че двама души спали край морето през октомври, ей така, 

заради самото спане.
– Докога ще стискаш бутилката.
Лудият побърза да му я подаде.

Нощта се изпълни със звезди, които се забелязват само ако чо-
век обърне гръб на пламъците. Морето се повдигаше бавно между 
оковите си. Писателят го усещаше как набъбва и как се отдръп-
ва с дъх, напомнящ отчаяние. От водата идеше топлина. Полъхът 
откъм сушата бе сякаш по-хладен. Морската трева върху дъските 
шумолеше тънко. Дъските миришеха на смола и морски червей. 
Обърна се, отпусна се на дясната си страна. Топлината на огъня 
отново го удари в гърба. С лицето си усещаше допира на студената 
нощ. От другата страна на огъня се наместваше лудият. Мидени-
те черупки под дъските се трошаха и пееха. Наоколо се издигаха 
тъмните привидения на скалите, само по посока на морето зееше 
устата на фиорда. Писателят си знаеше – цялата нощ трябва да се 
върти като на скара – ту гърбът, ту лицето към огъня, От време на 
вре ме трябва и да става, да мята дърва върху жаравата.

За негово учудване той се събуди малко преди изгрева – д ру-
гият бе поддържал пламъците. Щом отвори очи, видя го да седи 
върху „Isabelle“.

– Добро утро.
Писателят изръмжа нещо неразбираемо, но важната част на ду-

мите му се оказа по-ясна: – Да му ударим ли по глътка?
– Има ли още?
– Изабел ще каже.
Лудият бръкна в сандъка.
– Има.
– Изабел ще ни даде и малко хляб.
– Ако искаш, ще препечем филийки.
– Имаш ли нож?
– Да навадя ли малко миди? Има ги на плиткото – бъркаш само 

до лакти,
– Ще ти помогна.
Откъртиха май повече отколкото им се полагаше. Изтеглиха 

най-едрата жар настрана, наредиха мидите върху нея, те се отва-
ряха като макове, част от водата им изтичаше върху въглените и 
съскаше; ухаеше на миди, препечен хляб и утринно море. В черуп-
ките, сред бульона от морска вода, месото се превръщаше в плътни 
кехлибарени топчета.
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Когато се нахраниха, лудият стана малко неспокоен, той чакаше 
нещо като оценка, но писателят си мислеше май за свои си някои работи.

– Какво ще кажеш?
– Да пием, без да си викаме наздраве.
– Ами, да.
– Какво имаш да вършиш днес?
– Както винаги.
– Нищо, нали?
– Правя каквото си искам, а нямам нищо за правене. Смеш-

ни са ми всички, дето имат да вършат нещо.
– Какво ще кажеш, ако прекараме и деня тук?
– Само да искаш, и ако никой не те чака в града.
– Виж какво слънце!
– Днес ще бъде топло, ще се напечем, ако ти стиска – ще се 

окъпеш.
– Така съм намислил. Дай! – Писателят прегърна бутилка-

та. – Какви са тия багри по водата?
– Видя ли ги? – лудият се ухили. – Тях може да ги види само 

този, който е спал до морето,
– С морето! – Огледа, без да има защо, еднолитровата бу-

тилка. Беше останало малко на дъното. Питаше се дали оня 
знае за втората бутилка и си отговори, че знае, на лудия май 
му бяха известни много работи. – Тази есен ще поработиш ли?

– Ще ми помогнеш ли да оберем всичко изхвърлено от 
бурята?

– Тук ли ще го пренесем?
– Решил съм да скърпя колиба в тази дупка. Трябва най-по-

сле да имам нещо собствено.
– Смях в залата.
– Говоря сериозно.
– Защо не ги повикаш?
– Да отворя ли другата?
Писателят се усмихна не само за себе си, постара се да бъде 

разбран. 
Лудият обаче остана студен като камък, но тръгна и изрови 

бутилката от пясъка.  

Отвори я, подаде я на истинския ѝ собственик.
– Тях никой не може да ги...
– Освен тебе!
– Те са диви бе, човек! Всичко за тях е лъжа, измислица, вие 

ги създадохте, искахте си ги и си ги измислихте.
Писателят се изправи и прекрачи няколко камъка. Лудият 

го последва. Прехвърлиха зоната на скалите, слязоха на широ-
ката пясъчна ивица – нататък се простираха все известни пла-
жове. Писателят настойчиво вървеше напред. Лудият крачеше 
отзад, стараеше се да спазва някаква дистанция, знаеше, че му 
се сърдят.

Изглежда, че последната буря бе поработила добре. Най-на-
пред откриха огромна жълта греда и още една „Isabelle“. Дъски 
много, някои от тях все още киснеха във водата. Няколко пъти 
им се наложи да се събуят. Слънцето се издигаше, ставаше все 
по-топло. Пренасяха плячката във фиорда, подреждаха я да 
съхне. Накрая, щом свършиха работата, писателят проговори:

– Не можем да мълчим докрай.
– Добре де, какво искаш?
– Обещавам да не отроня дума по въпроса.
– А можеш ли да се скриеш зад скалите?
Писателят го погледна учудено, лицето му просветля.
– Мога.
– Ще кротуваш, докато ти дам знак.
Писателят предложи да се изкачи на брега, позволиха му, 

там изчезна зад млечките, виждаше цялото море, а в сухата 
затоплена трева се лежеше удобно.

Лудият се покатери на най-високата скала, изправи се и се 
обърна към хоризонта. 

По панорамния път профучаха камиони. Когато отново 
стана тихо, той сложи ръце около устата си и издаде някакъв 
труден за изпълнение звук. Търпеливо повтори, потрети и за-
държа така. Звукът, който наподобяваше скърцане на бивол-
ска кола, затрептя над гладката повърхност, повърхността на 
водата пъстрееше като тигрова кожа. Писателят наблюдаваше 
стрелките на часовника си, те извъртяха около час, беше ста-
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нало особено приятно, почти горещо, природата бе поела май-
чински лудия в прегръдките си и му се радваше. Той се оказа 
повече отколкото трябва настойчив – скърцаше, скърцаше с 
ръце край устата, приличаше на вестител и растеше, растеше, 
издигаше се към небето.

Писателят слезе бавно до водата, съблече се и потъна в 
прохладната ѝ бистрота. Поплува малко, излезе и махна към 
вестителя.

– Видя ли ги? – провикна се от скалата лудият.
– Да – извика писателят.

СВЕТЪТ
 

Всяка изтекла минута го убеждаваше, че не бива да съжалява, 
задето се бе отклонил от групата и сега скиташе в неизвестното. 
Вече откриваше нещата сам и повечето пъти му се налагаше да 
гадае. От североизток подухваше прохладен слънчев вятър, къ-
щите, хотелчетата и магазинчетата за сувенири искряха, градче-
то блестеше като скъпоценен камък върху гръдта на планината, 
а долу, много ниско и далече вдясно, с ранна пролетна радост 
неуверено сияеше частица от Йонийско море. В залива лежаха 
няколко парахода и всичко бе тъй внезапно, така съвършено, че 
самоотлъчилият се от групата свали очилата си, прекъсна виде-
нието, потъна за малко в мъгла и накрая върна очилата на очите 
си с увереността, че се е излъгал, че такова нещо не може да бъде, 
но корабите се върнаха по местата си, планинската височина се 
изрази повторно, а градчето затрептя с тишината си, с двете си 
улици, безкрайния низ от туристически автобуси по паркинга 
и отделни лутащи се като него самотници или самотни двойки, 
които зяпаха ту към планината, ту към залива и не можеха да 
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се нарадват, че са попаднали в това зашеметяващо сборище на 
оракули и история. Освен двете успоредни улици други сякаш 
нямаше, имаше стълбища, ставаше въпрос само за изкачване и 
слизане, такава, изглежда, бе съдбата на местните хора – да се 
катерят към жилищата си и те се катереха къде с краката си, къде 
с магарета. Самоотлъчилият се от групата тръгна по стъпалата, 
срещна скромно облечени мъже и жени: кой знае защо, започна 
да ги поздравява, а те му отвръщаха с готовност; и пак магаре-
та; всекидневието на градчето си течеше, а̀ко и да се наричаше 
Делфи, въпреки неделния ден, въпреки туристическия бизнес и 
натъпканите със златни накити магазини, останали под него, при 
хотелите.

И колко много кич! А колко хубаво! Животът е немислим без 
своя кич. Ето и сега, стените са нашарени по най-преднамерен 
начин с черти и букви, смешно нарисувани чаши, дори една луна, 
чийто край е захапан от дулото на бутилка, върху която е написа-
но „уиски“ на английски, сгрешено, разбира се, една буква липс-
ва и тя е прибавена с друг цвят, изглежда, от някой весел турист. 
Всички Тулуз-Лотрекови шарки тук ти говорят само едно – че в 
този дом се намира нещо като кръчмичка. Защо пък да не вле-
зе тъкмо в такова нещо? Той се вмъкна и потъна в смехотворна 
обстановка, но макар че всичко вътре беше по детски наивно, 
сервираха му точно туй, което си пожела – чаша студена рацина, 
вино с мирис и вкус на благородна смола. Голяма тигрова котка 
играеше с двете си тигрови котенца, върдаляха се в бяло слънче-
во петно, а мъжът и жената, собствениците на това предприятие, 
се разговаряха високо някъде в кухничката. Звънтяха чаши, шур-
теше вода. Виното разтвори сърцето на посетителя, той се по-
чувствува щастлив, дълбоко в съзнанието му покълна оптимис-
тичното чувство, че се намира точно на мястото си, че именно, 
ако се говори често за света, това е то светът – планината нагоре, 
заливът надолу и  встрани, чашата пред него и... влизащата жена.

Може би скандинавка, може би на четирийсет, тънка и висока, 
с широко, отворено лице, по което като светлина бягаха хиляди 
дребни бръчици. Бръчиците красяха лицето ѝ, правеха го драма-
тично, над него пламтеше чиста и гъста синкавобяла коса. Като 

видя котките, жената приклекна до слънчевия лъч и взе малките 
в ръцете си. По опънатия ѝ бял панталон премина токът на кора-
вите ѝ километрични крака. Котката майка я изгледа с меланхо-
лични диви очи. „Това, което обичам в котките, е тяхната омра-
за“, каза жената. Може би думите бяха отправени към него. Във 
всеки случай тя не му каза нищо повече, нацелува животинчета-
та, върна ги на майка им и се оттегли при най-отдалечената маса. 
Поръча си уиски, не поиска нито лед, нито дяволи за разреждане, 
само огледа заведенийцето, запали цигара и когато се попремес-
ти към слънчевата част на масата, той видя, че под спортната ѝ 
блуза напират малки мъдри гърдички, които сякаш му казваха, че 
не са жадни нито за погледи, нито за опипване.

Повика собственика, за да си плати, очите на собственика 
гледаха към финансовия резултат на живота, под тях носът им 
служеше за дишане, а мустачките под носа кой знае за какво. До-
като плащаше виното си, самотният човек, който се бе отлъчил 
от своята група, склонен да разсъждава повече, отколкото трябва, 
си помисли за миг, че цялото това неописуемо с обикновени думи 
градче се състои все от такива хора, и какво? Какъв е в крайна смет-
ка резултатът? Кое е по-важно – къщите с планината и заливът, или 
хората? Какво от туй, че планината беше загадъчна, че Йонийското 
море поглеждаше с едно оченце към нея, че в древността тук се е 
подвизавал оракул, че наоколо има декоративни останки от тира-
нични храмове – тук гъмжи от хотелиери, гостилничари и златари, 
те се смесват с природата, една магма, от която се възхищават всич-
ки, и тогава къде му е смисълът, защо трябва да му се възхищаваме?

Виното го караше да мисли така. Той се изкачваше все по-наго-
ре, виждаше нови къщи и накрая откри трета улица, на тази трета 
улица слухът му долови черковно пеене, обърна се наляво и съгледа 
храм. Беше се озовал в задната му част, но богослужението кънте-
ше силно, отчетливо. Когато заобиколи храма и се озова пред лице-
то му, той се ухили – високоговорители. Влезе в сградата и потъна в 
полумрака ѝ; горящи свещи затрептяха пред очите му, старозаветни 
хора седяха в двете страни на залата – мъжете отдясно, жените отля-
во, всички облечени празнично, всички притиснати от богослуже-
нието. Внезапно се сети за майка си, за баща си, пусна десет драхми 
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в касичката, взе две свещи и ги запали. „Сине, много те моля, когато 
умра, запали по една свещичка за мен и баща ти някъде, някога; 
бъди спокоен, ние ще видим отгоре това и ще ти благодарим.“ Ко-
гато запали свещите и се оттегли, в очите му блъвна сълза, беше си 
спомнил и за баща си, и за майка си и си помисли за другата изма-
ма: взаимоотношенията родители – деца. Стоеше прав, слушаше 
пеенето, отначало помисли, че е записано на лента, но като се огле-
да, видя в един кът пригласящите на свещеника. Тогава си помисли 
за свещеника. Боже, в каква бъркотия живеем! Трябваше да стои и 
да слуша, чашата вино щеше да се размие в кръвта му до последна-
та си капка и нещата отново можеха да заемат местата си.

Ето че влезе и скандинавката, с нея станаха две бели петна в хра-
ма, съвсем драстични, почти всички богомолци се извърнаха и ги 
погледнаха. Стори му се, че скандинавката се олюлява, но от нея се 
излъчваше странен мирис на далечини, на рутина, на зряла красота 
и на него му се прииска да се приближи към ръката ѝ, да я погали.

Излезе от храма, бунтът му се утаяваше, той си каза, че всеки 
човек поотделно е глупав и неприятен, но всички хора взети заед но 
са мъдри и нравствени, че народът с планината дава добра с пла в, 
че народът с морето дава добра сплав и че в крайна сметка все пак 
има смисъл, и ако сега той се е отделил от групата си, може би е 
сбъркал, групата е видяла древните развалини, за които ставаше 
дума в проспекта на Балкантурист, а той не ги видя, вместо това 
видя малките саможиви гърди на една висока залутана уиски-мем, 
а малките саможиви гърди на въпросната уиски-мем едва ли могат 
да се мерят с древните развалини, с планината и със заливчето на 
Йонийско море, в което лежат параходи.

Бавно се спущаше надолу и ето, че навлезе в улицата на богати-
те златарски магазини. Въпреки неделния ден всичко бе отворено, 
всичко, и той можеше да влезе, да посочи най-скъпото украшение 
във витрината, което струва колкото два мерцедеса, и да го купи, 
ако принадлежеше към богаташите, които можеха да си позволят 
този каприз. 

Това го накара да се замисли за богаташите. Какво, беше ли 
в крайна сметка щастлив Онасис? Беше, разбира се; който смее 
да твърди обратното, е лицемер; Онасис е бил един щастлив чо-

век, всички богаташи са щастливи хора, по-щастливи от всички 
бедняци.

Групата му се трупаше до автобуса, той влезе и зае мястото си до 
прозореца, отсега нататък се превърна в единица от общата бройка, 
моторът запали, трябваше му малко да загрее, преда да подгони ки-
лометрите. Най-после каросерията се заклати, преди да тръгне, и в 
същия момент някой почука отвън. Беше скандинавката.

Тя постави длан върху стъклото, показваше ръката си. Той из-
вика и скочи на крака. Искаше да спрат, молеше се, но автобусът 
набираше скорост, ръката от стъклото изчезна, скандинавката ти-
чаше известно време успоредно с автобуса, той викаше ли викаше, 
другите го гледаха учудено, не го разбираха, той го удари на молба 
и накрая зарева яростно, което отначало предизвика допълнително 
учудване, а после гръмогласен смях.
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ОТБРАНАТА НА СПАРТА
 

Той имаше собствена мъртва котва в акваторията на ветроход-
ната база, сред воняща мътна вода, където се изтичаше мръсният 
канал на града. На тази котва, на сто метра от брега, завързваше 
своя „Мародер“ – някогашна спасителна лодка на презокеански 
параход, чудесен велбот: осем и половина на два и половина мет-
ра. Двигателят на велбота беше дизелов. Собственикът му се гор-
дееше много с просторната кабина и продълговатите илюмина-
тори с перденца. Ще кажете, що за име на плавателен съд, защо 
пък мародер? Там е работата, че едва след като името бе нанесено 
в регистрите на пристанищната инспекция, а художникът го из-
майстори по бордовете, чак тогава собственикът разбра, че този, 
който се бори с биковете, не се нарича мародер, както е смятал, 
а матадор, но махна с ръка и заяви: пък аз да не съм нещо друго? 
Така остана позорното име на лодката, което, според желязното 
правило на традицията, прикачиха и на него.

Тази сутрин Мародера пренесе веслата в малката помощ-
на лодка, загреба и се отправи към велбота. Прехвърли на него 
няколко дини, туба с вода и една чанта от панамериканските 
въздушни линии. В чантата имаше хляб, домати, сирене и пет 
пакетчета „Арда“. Запали мотора, отвърза голямата лодка от ша-
мандурката, привърза към нея малката и се отправи към открито 
море. В безслънчевия октомврийски ден морето и въздухът бяха 
меки, водата край бордовете се огъваше като клей. Половин час 
след потеглянето той успя да мине зад острова, опиянен от ско-
ростта си, но там стана нещо, което го забави; там той спря и за-
почна да съзерцава стадо делфини. Опита се да ги заговори. Дел-
фините мълчаха упорито, един от тях едва не отърка десния борд, 
но никой не пожела да проговори, макар че Мародера им напри-
казва сто и две неща, като не забрави и да им се извини от името 
на човечеството; между другото, упрекна ги и в неучтивост, а на 
края и в липса на проницателност, защото ако биха били по-про-
ницателни, щели да разберат колко много обича той делфините и 
рибите, изобщо – всичко, което живее в морето, дори медузите. 
Верни на поведението си, делфините продължаваха да мълчат и 
Мародера им заяви, че те не са никакви интелигенти на животин-
ския свят и че ако минават за такива, това трябва да се сметне за 
още една заблуда на човечеството, което всъщност, откакто се 
помни, живее в непрекъснати заблуди. Когато стадото се стопи 
в далечината, Мародера запали повторно мотора и се понесе по 
пътя си. Към девет наближи градчето, но вместо да влезе в прис-
танището като хората, той заобиколи вълноломната стена и хвър-
ли котва в заливчето сред скалите. Котвата влезе плавно в дълбо-
ката вода. Щом се убеди, че всичко е о’кей, Мародера седна при 
кабината си и разряза първата диня. Не прояви лакомия, изяде 
само четвърт от нея. Ядеше и разглеждаше къщите над скалите.

Две години не беше идвал насам, за тези две години старо-
времските дървени къщи бяха пометени. На техните места се 
издигаха съвременни жилищни фасади с веранди, балкони и те-
раси. Една от терасите му хареса особено. Там имаше жена. Дру-
гите тераси бяха пусти и сякаш мъртви, тая биеше на очи с при-
съствието на млада жена, която шеташе по нея. Прибра динята 
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под седалката и понечи да хвърли корите в морето, но се отказа. 
Наблъска ги в кофата и започна да се съблича. Жената беше мно-
го млада и много руса, а тези качества той ценеше особено. Пу-
шеше и се събличаше спокойно. Към това зовеше спокойствие то 
на деня. Гол до кръста, той се сети нещо, наведе се през борда и 
пипна водата. Мòре, не беше толкова топла! Прибра се в кабина-
та, махна панталона, събу долните си гащи и обу бански гащета. 
Тя е сама, помисли си Мародера и излезе от кабината. Младата 
жена побърза да изчезне в къщата. Малката, не те ли е страх в 
това голямо учреждение, а? На твое място ще загина от страх... 
Ти какво си застанал тука, право срещу мен? – запита жената от 
дълбокия лабиринт на къщата. Той седна и запуши. Тялото му 
излъчваше здраве и красота, известно тяло, наградено на две по-
редни Нептунови тържества, но вече готово да напълнее – под 
гръдния кош се зараждаше нещо като коремче. Не бързаше. Ци-
гарата му се услаждаше винаги – и преди, и след гмуркането. 
Щом я допуши докрай, облече стар вълнен пуловер, постави мас-
ката и налапа шнорхела. Преди да скочи, зърна красавицата, коя-
то изнасяше пластмасов леген на терасата. Тази пък непозната 
лодка какво ли търси тук? – запита тя. Мародера, който вече на-
бираше дълбочина, отвърна: ще видиш ма, кукло, не бързай и ще 
разбереш какво търси тази стара лодка тук. И докога ще стоиш 
под моя дом, а? Ами, де да знам, зависи. От кого? – запита тя. От 
тебе, отвърна той... Дъното, по което шеташе, му беше познато 
до втръсване. Долу лежаха няколко обширни плоски скали, меж-
ду които се въдеха дънни риби – добро място за лов на попчета 
с лодка. Оловото и куките можеха да падат леко върху гладката 
скална повърхност. Легнала сред ливадата от водорасли, белез-
никавата стръв се забелязваше отдалеч. Тук се въдеха по-дребни 
парчета. Рибарите предпочитаха това място само в краен случай, 
когато не можеха да отидат другаде, защото дъното беше истин-
ски капан за котвите им.

Ето едно въже! Мародера го улови и тръгна по него. То го за-
веде при щока на котвата. Натисна го. Напразно. Не се поддаде, 
бяха се затегнали двата рога. При това положение котвата никога 
не би могла да бъде изтеглена вертикално и рибарите правилно 

са я прежалили, заедно с тринайсетина метра въже. Голям зор 
са видели те, доста са се мъчили, такава котва не се оставя лес-
но. Кислородът в гръдния му кош свърши. Мародера се устреми 
нагоре, без да изпуска въжето от ръката си. Изскочи над вода-
та и шумно глътна въздух. Морето го бе изхвърлило като зряла 
череша кокичката си. Господарката на терасата гледаше право 
към него. Той ѝ се ухили под стъклото на маската. Бях малко на 
дъното, кукло! Точно единайсет метра дълбочина! Мъжът ти да 
се убие – не може. Ти била ли си някога там? Дъното е много 
хубаво нещо и ако си послушна, някой ден ще те заведа. Ръката 
му държеше края на обраслото с ракушки въже. Но като заплува 
към лодката, разбра, че тая работа няма да стене – въжето не дос-
тигаше. Като е нямал акъл в главата, трябва да го пусне отново 
на дъното и да го вади повторно. И всичко заради тази там, на 
терасата. Кукло, видя ли какво направих? Заплеснах се по тебе и 
слязох на долния етаж без помощна връвчица. Мародера се опита 
да запомни мястото на котвата и се качи в лодката. Свали маска-
та, съблече пуловера и се отпусна върху седалката. От опит знае-
ше, че първото спущане е винаги най-резултатно. Отсега нататък 
всяко ново отиване до дъното ще бъде по-краткотрайно. Ръмеше 
едва забележимо, приятно време, може да се каже – негово вре-
ме: в подобен ден да седнеш край масата, че да не станеш. Но за 
спущане под вода – не, няма видимост. Облече шубата. После 
измъкна всички въженца с всички разноцветни пластмасови топ-
ки, определени да играят ролята на шамандурки. Грабна жълтата 
топка, хвърли я във водата и като бутна шубата на сухо в каби-
ната, скочи повторно към дъното. Лесно откри въжето на котвата 
и ловко привърза към него връвчицата на шамандурката. Сега 
вече мястото на трофея бе набелязано. Имаше достатъчно кис-
лород и тръгна към котвата. Но и повторното съприкосновение 
с нея го убеди, че няма да бъде лесно. Изскочи на повърхността 
и шумно налапа въздух. Когато успокои дишането си, Мародера 
погледна бегло към терасата, не видя нищо, пое отново въздух и 
този път се спусна право към котвата. Да, тя беше залостена яко 
и само няколко дръпвания надолу можеха да оправят работата. 
Започна да дърпа надолу. Нещо запука в ушите му – рогчетата 
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късаха връзката си със скалата и се освобождаваха от леговищата 
си; тригоната се трошеше, а морският мъх се късаше. Тази котва 
му осигуряваше двайсет или трийсет лева, зависи на кого ще я 
продаде. А пипне ли някого от онези с яхтите, нищо чудно да 
откопчи и четирийсет. Изскочи на повърхността щастлив. Кукло, 
донесе ми късмет, знаеш ли? Тя простираше пране. Той изброи 
три нежни пликчета и един чорапогащник. В мрачния ден косата 
ѝ светеше като слънце, пък и лицето ѝ светеше, но най-силно 
се натрапваше нейният бюст. Макар и под блузката, той свете-
ше по-силно от всички слънца на всички вселени, взети заедно. 
Главата си залагам, че е сама! Сама е в цялата къща и дълго вре-
ме ще бъде сама, цели месеци, и да ми отрежат ушите, ако не 
е бременна. Такива ги напомпват и ги оставят да перат, докато 
мъжете им направят валута по траулерите. Че как се оставя по-
добна сексуална империя сама на терасата, а? Макар че терасата 
е скрита за погледите на града, ето, намери се един пират да на-
падне откъм морето!... Сърцето му изравни ударите си, дишането 
му се успокои. Вече можеше да направи третото спущане към 
дъното, но защо не опита чрез издърпване на въжето? Качи се на 
лодката и започна да тегли. Невъзможно. Трябваше да скача на-
ново. Този път се озова зад котвата и започна да я изтегля надолу, 
после рязко нагоре. Щокът се освободи. С последни усилия из-
несе цялата котва върху скалата и драсна нагоре. Струваше му се, 
че ей сега ще се пръсне на парчета под водата и от него няма да 
остане следа, или пък ще остане един бездиханен труп, който ще 
скита цяла зима по дъното на морето и влачен от теченията, ще 
изскочи чак през късна пролет, когато се стоплят водите, за ужас 
на гларусите, при някой пуст плаж. После гларусите ще свикнат 
и спокойно ще пощят перата си до него. Представяш ли си – ле-
жиш наполовина във водата, а гларусите се пощят спокойно край 
теб или се любят... и цвъкат... Не само въздух нямаше в тялото 
му, нямаше и топлина. Дънните пластове на водата бяха студени, 
дявол знае какво щеше да става тази година, сигурно зимата ще 
настъпи рано.

Мародера заплува ускорено към лодката. Преметна се на 
палубата, захвърли маската, махна пуловера и се набута в шу-

бата. Ръмеше. Ах, как се нуждае сега от едно жарко слънце, да 
го напече, че да разтопи чак бъбреците му. Но ръмеше. През ре-
хавите облаци дифузираше далечна слънчева светлина. Импера-
трицата си беше на сухо, вътре,  в някоя от залите на двореца, 
движеше се достойно сред стотиците накупии от Гибралтар и 
Халифакс, същите накупии, които украсяват стаите на съседните 
къщи, на всички домове в градчето: от покривките за легла до су-
венирните коралови късчета. Макар че горните етажи на палата 
бяха по-шик, чудно защо, императрицата обитаваше само долния 
етаж. Горните са за чужденците, извика Мародера. Там са мно-
гото легла и фаянсите. Може да си хубава, може да приличаш на 
императрица, но си най-обикновена хотелиерка! Разбираш ли?... 
Той се прибра в кабината... Камериерка си!... Тя излезе отново на 
терасата с вид на жена, която не се интересува от това, че пред 
къщата ѝ е закотвена лодка...

Въженцето на шамандурката измъкна на повърхността въже-
то. Той го хвана. Изработено от синтетични влакна, това въже 
можеше да издържи тежестта на всяка котва. Тази, която идваше 
нагоре, сега напущаше дългогодишното си леговище и се връща-
ше в сухия свят. Физическото напрежение раздвижваше мускули-
те и кръвта на Мародера, тялото му бавно се загряваше. Както бе 
предположил, котвата се оказа фабрична изработка, адмиралтей-
ски тип, от ония, които ги имат яхтклубовете. И никога по-малко 
от трийсет лева... А градчето сякаш е изградено повторно – всич-
ки къщи са нови, изглежда, че жителите му наистина са фрашка-
ни с пари. Ами да, те продават бяла чаршафна площ – всяка нощ 
по два лева на чаршаф... А ти ма, кукло, вместо да спиш горе, на 
огромно легло, най-малко четири декара, спиш долу, в кухнята, 
за да инкасираш повече! Язък ти за красотата! Ако си моя, няма 
да позволя. Никога!... Тя се появи отново на терасата и за миг му 
се стори, че не е бременна. Ако не е бременна, то мъжът ѝ е тук. 
А може и да не работи в океана. Може да е в бакалията или зе-
ленчука. Да, май че не е бременна. Но подобни красиви жени ги 
взимат главно океанджиите... Ами ако тя няма нищо общо с тази 
къща? А? Представи си, че е нещо друго, да речем – нещо, което 
се явява по терасите и само дразни моряците? Ами ако е богиня? 
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Тази нежна кожа и тази руса коса не може да имат нещо общо 
с града, който е пълен с продавачи на чаршафни площи; незем-
но хубав град, населен с камериерки и камериери. Тя не може 
да бъде камериерка. Ако беше такава, щеше да бъде бременна. 
Защото кой океанец ще остави камериерката си така, ако не е 
бременна? Богиньо, извика Мародера, бременна ли си, или не? 
Тя поливаше цветята. Не съм бременна, отвърна камериерката 
и отново се превърна в богиня. Това накара ловеца на котви да 
влезе в кабината. Тук той смъкна шубата и измъкна своята жълта 
хавлия. Виж каква хавлия имам, рече той и влезе в нея. Беше се 
затоплил задоволително, беше изпушил две цигари. Русата боги-
ня изтърсваше някакво чердже. Мародера палеше третата цига-
ра. Тя изтърсваше черджето настрана от пликовете и чорапогащ-
ника. Виж каква хавлия имам, рече Мародера. Освен шубата!... 
Сега тя изтърсваше малко килимче, от тия, дето се постилат пред 
леглото. Морето спеше кротко под краката ѝ. Крака или нозе, а? 
Кажи ма, богиньо, какво носиш долу, крака или нозе? Защото 
знам, че краката са само за хората. Виж ма, виж каква хубава ха-
влия имам! И какво тяло!

Мародера хвърли хавлията и остана по гащета. Той не скри 
хав лията в кабината, нямаше смисъл, вече не ръмеше. Взе маска-
та и шнорхела. Изправи се на седалката и стоя дълго така. Боги-
нята трябваше да се увери, че тялото му е наистина забележител-
но и ненапразно е печелило конкурсите за Аполон на плажа. Виж 
как скачам в студената вода и слизам на дъното, където търся кот-
ви, рече Мародера. И допълни: защото съм горд и никога няма да 
продавам чаршафни площи. Той скочи във водата. Но тя, заета с 
работата си, не видя нищо. Нищо не видя ти, мислеше си Мароде-
ра на път към дъното. Язък! Край него се полюшнаха две медузи, 
по скалната ливада пробягаха попчета. Ето го второто въже. На 
другия му край има котва... Да. Четирирожка. Заварявана от чети-
ри извити железа. Лапите са прибавени допълнително. Тези цеп-
натина е истинска гробница на котви. Преди две години в същата 
дупка откри котва-красавица, за която му броиха двайсет и пет 
лева. Студено е, въздухът се изчерпва. Хайде, нагоре!... Богинята 
чистеше ориз или леща. По-вероятно – ориз. Тя седеше зад маса-

та и пощеше тавата. Мародера подиша известно време над вода-
та, напълни гърдите си и се гмурна. Този път обходи перваза на 
канарата и го проучи. Нищо. Лапини, лапини, лапини... И малки 
медузи, като брошки, а тук-там плавно се придвижват абажурите 
на родителите, които дори не подозират, че дребосъците са техни 
деца. Друго – нищо. Отново нагоре!... Богинята продължаваше да 
чопли тавата... Отново надолу!... Този път проучи другата страна 
на канарата и точно когато се отчая, намери нова четирирожка... 
Отново нагоре!... Бързай, Мародер! Ще се пукнеш... Богинята не 
го и погледна. Той бе изпръхтял силно, ала тя не вдигна поглед 
от тавата. Бъррр! Студено – извика той. Никакво внимание. Как-
во студено море! На нищо не прилича! Заплува към лодката и 
този път трепереше не на шега. Вмъкна се в кабината, смъкна 
гащетата си, облече първо хавлията, а върху нея – шубата. Дори 
не мислеше да се показва така опакован и треперещ навън. От-
вори бутилката с рома. Пи две глътки. После още две. Това му 
позволи да захвърли шубата. Вече не трепереше. Запали цигара и 
излезе на седалката. Бледа слънчева светлина се мъчеше да стопи 
облаците. Кукло, ако ми паднеш между лапите, ще те удуша, да 
знаеш, и ще те целувам мъртва, но моя! Добре да го знаеш, на ни-
кого няма да те дам! Като поскача малко на седалката, той хвърли 
хавлията и отново надигна рома. Куклата остави тавата настрана 
и вдигна един голям кухненски нож. Доматите бяха измити и тя 
започна да ги реже. Чак сега Мародера забеляза, че в единия ъгъл 
на терасата върху котлон бе поставена тенджера. Жената наряза 
доматите, остави ги настрана и изсипа съдържанието на тавата 
в тенджерата. Богиньо, домати с ориз ли готвиш? Да, в ранната 
есен жената продължаваше да прекарва дните си на терасата. Тук 
е пренесена цялата кухня. Ами, разбира се, помисли си Маро-
дера, цяло лято сте давали и кухненското помещение под наем! 
Достатъчно се е гмуркал. Още три котви му бяха вързани в кър-
па, ще ги извади следобед, тогава може да грейне и слънце. Тя 
не беше бременна. В никакъв случай. Значи, по обед трябва да 
дойде този, който ще я направи тепърва бременна, за да замине. 
Тя готви за него, двамата ще седнат на терасата и ще се нахра-
нят. Кауза пердута! Безсмислено е всичко останало. Лягай, Ма-
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родер, поспи си, стопли се, а после ще отидеш в казиното да се 
наплюскаш. Днес имаш четири котви, осемдесет лева, заслужава 
да обядваш в казиното. Той облече ризата си, обу панталон, дори 
обу и чорапи, защото още потреперваше въпреки рома. Това не е 
истински ром, мислеше си Мародера, ако е истински, ще го сгрее 
за минута, поне така беше чувал, че ставало другаде. Например 
в Джамайка. Пусна си музика и заспа. Няколко пъти в полусън 
дочу как дъждецът потропа по покрива на кабината. Когато се 
събуди, усети тялото си затоплено, отпочинало и гладно. Поглед-
на часовника – четиринайсет часа. Бързо излезе вън. Императри-
цата обядваше. Абсолютно сама. Наоколо светлееше. Макар че 
слънцето продължаваше да се крие, беше топло, морето спеше 
дълбоко и изглеждаше мътно. Тя се хранеше по начин, който не 
подобава нито на богиня, нито на императрица – ядеше като чо-
век, нетърпеливо предвкусвал гозбата. Нещо у нея му се стори 
променено, например косата. Освободена от превръзката си, тя 
падаше над раменете и дори пред лицето, беше дълга и права 
коса, достойна и за императрица, и за богиня. Нещо му подска-
за, че прическата е променена заради него, заради присъствието 
на неговия флот в залива. Кукло ма, ти се храниш нарочно на 
терасата, а? И нарочно си дала свобода на косата си, нали? Ча-
кай, преди това носеше ли рокля? А? Май че не носеше, а сега 
си с рокля. Поне си махнала престилката. Сега раменете ѝ бяха 
открити, оттам започваха дълги бели ръце, достатъчно дълги, да 
стигнат до най-отдалечените кътчета на терасата, да вземат как-
вото си искат, дори ако се протегнат над морето, спокойно могат 
да погалят Мародера по косата. Става все по-интересно, изви-
ка той, аз съм тук, а ти си там и става все по-интересно, извика 
той. Ти си на сушата, а аз във водата, но те виждам като на кино, 
императрице, сама, в стоте стаи на самотния дворец. Заедно с 
косата си. С дългите си ръце. И със скуката си. Може би месе-
ци не си виждала мъж. Може би зад теб няма нищо, а? Не знам 
защо, но ми се струва, че целият град зад гърба ти е мъртъв, да, 
ма Кукло – страшно прилича на мъртъв. И само ти си жива, само 
ти му даваш живот, там, на терасата, по-руса от русите, по-кра-
сива от красивите. Мародера извади продуктите си на пейката и 

се постара да приготви един колкото се може по-естетичен обяд. 
Както ме виждаш, аз съм цар! – извика той. Пътувам с къщата си, 
където ми скимне, спирам, където искам, спя. Всички заливи са 
мои, не съм нито работник, нито чиновник, нито продавач – сво-
боден съм и се прехранвам с плодовете на дъното. Ако искаш да 
те уважавам, напусни стоте стаи и ела в кабината ми. Ще те зака-
рам на хоризонта, където морето и небето се взимат безшумно...

Той режеше домати, ножчето му беше остро, доматите миг-
новено се превръщаха в розетки или по-точно – в четирилистни 
детелини, а сокът им блестеше, доколкото някой може да блесне 
пред красотата на императрицата. Мародера разположи розетки-
те върху пластмасова чинийка. Ще те целувам и в кабината, и 
навън. Ще отидем навсякъде. Стига, отвърна тя и се изправи, тъй 
като трябваше да си сипе още манджа. На кого ги разправяш? 
Това са измислици, тези неща не съществуват. Повярвай, рече 
той – зиме, лете, в пек и мраз, винаги, при всички обстоятелства, 
ще бъдем заедно, ще вадим котви и ще живеем като волни глару-
си. Не, отвърна тя и понесе пълната чиния към масата, аз имам 
сто стаи, балатуми-малатуми и три бани с фаянси, разбираш ли? 
Разбирам, отвърна той, като нарязваше сиренето, но колко по-
добре е вместо балатуми-малатуми да скитаме по водата и да ва-
дим котви от дъното. Ами ти, както си руса ма, кукло, знаеш ли 
колко добре ще си паснеш с водораслите? Представяш ли си кво 
става, като се промушиш между тях? А? Знаеш ли, или не  знаеш? 
Стараеше се да реже хляба тънко, изящно. Императрицата яде-
ше. Ще се промушваш между водораслите, а белият ти крак ще 
се мярка между рибите като светкавица, разбра ли? Разбрах, от-
върна тя, както ядеше домати с ориз, но не ми харесва. На мен ми 
харесва тук. Ние се съсипахме, докато построихме тази къща, и 
сега трябва да чакам мъжа си, който ще донесе валута и много 
неща за обзавеждане от топлите страни. И само с него ли? – из-
крещя Мародера. Само с него, изкрещя богинята. И защо си за-
станал срещу мен? Тя обираше чинията в движение, отправила се 
да си досипе още ядене. Подвоуми се, сипа си само две лъжици и 
се върна на масата. Мародера набождаше бучките сирене на вър-
ха на ножчето и ги поднасяше галантно към устата си, макар че 
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пукаше от глад и можеше да изгълта цялата софра за две секунди. 
Ще стоя цели дни срещу теб, отвърна Мародера, цяла вечност, 
докато те подчиня на волята си. Какво ще ме правиш? – попита 
внезапно тя. Бе, ти ела и ще видиш какво ще те правя. Нали щеше 
да ме водиш уж на хоризонта? И на хоризонта ще те водя, и зад 
хоризонта, където искаш ще отидем, само ела. Махай се, извика 
тя. Не, аз няма да се махна, ще стоя и ще вадя котви пред очите 
ти. Цял живот ще вадя котви, ще ги превръщам в брошки и ще ги 
окачвам по бюста ти. За теб е важен само бюстът ми, така ли? Е, 
не чак, но е доста важен, всичко у теб е важно за мен, но бюстът 
ти ме омагьосва; омагьоса ме и косата ти, цялата ти руса богин-
щина ме грабна и ме отнесе. Нима не искаш да заживееш осо-
бено? Не, извика тя, защото за теб най-важното нещо си остава 
моят бюст. Не отричам, каза той, това е доста важна подробност 
от тялото ти, дори най-важната. Простак! Той отвори една бира с 
отвертка и я вдигна пред лицето си, с което искаше да каже нещо 
и тя сигурно разбра какво искаше да ѝ каже, защото тръсна снага 
и изчезна в стаите си. Докато пиеше, Мародера си мислеше, че 
борбата за открадването на красавицата ще бъде жестока, пък и 
Спарта надали ще я отстъпи без бой, но реши да остане и да се 
бори докрай. Като почака и тя не се върна на терасата, той се съ-
блече и се зае с изваждането на втората котва.

Изтръгна я и я привърза на въженцето. Бягайки нагоре, той 
зърна огромна морска лисица и отново си помисли, че му върви 
на морски животни – може би плуващият свят вече знае, че не 
употребява харпуни и въдици. Горе денят продължаваше да бъде 
навъсен. Смъкна маската и погледна към терасата. Нищо. Никой. 
Три котви за един ден, а? Това е доста добре, нали? Избърса тя-
лото си, а после се разтри с най-сухия край на хавлията, глътна 
малко ром и навлече пуловера. Пиеше му се. Мародера взе ки-
тарата и излезе. Глътна още малко ром. Вече нямаше и помен от 
далечния зрак на слънцето. Държеше китарата в ръце и пиеше. 
Пръстът му погали безшумно струните, после по тях се плъзна 
дланта му, така както се гали кожа: Да отида ли в града, или да 
не отида? Няма да отида. Добре де, ако не отида, какво ще правя? 
Дланта му този път се плъзна по дължината на струните. Ще ча-

кам тук, тя ще се появи отново, защото е грешно да не се появи. 
Тя е красива, но и аз съм красив. Двамата сме сами. На наше 
разположение са около трийсет легла и две койки. Във въздуха 
имаше много кислород. Забелязал е, и неведнъж, че след продъл-
жително гмуркане тялото му се изпълва с бодрост, пее му се, пие 
му се, иска да целува жени. Но тази спартанка е страшна жена 
– нещо средно между гълъбица и вълчица. Тя сигурно е ходила 
с много мъже, докато се появил океанджията да я налапа цялата, 
без остатък. Такива жени после се прибират и стават верни, но се 
разхубавяват непоносимо, чак до стъпалата си. Той пие и поглеж-
да клипера на етикета. Колко пъти, в пияно състояние, е казвал, 
че затова обича рома, защото върви с мезето си: като пийваш, 
гледаш си платната на клипера, които те отнасят сред пасатите 
и лъскавите води, пак си пийваш и пак си поглеждаш платната – 
какво по-добро мезе от това?... Ето я! Излиза на терасата, взима 
нещо и се скрива. Аха, тя му се сърди.

Китарата му бърза да запее. За какво се сърдиш, красавице? 
Драм-драм-драм. На мен ли се сърдиш, или на безслънчевия ден? 
Драм-драм-драм! Ами, затова съм тук. Драм-драм-драм. Понеже 
няма слънце, бъди ти моя светлина. Драм!... Да бе, такива жени, 
като се приберат веднъж и – край! Мародера остави китарата, 
глътна малко ром и без да погледне този път клипера на етикета, 
влезе в кабината. Беше се почувствал много сам, никому нену-
жен ловец на котви, тъжен човек в тъжен мокър ден. Добре де, 
извика той, докато се събуваше, къде е моят хоризонт, къде е моят 
ден, кога ще мога да целувам любимата си жена, потънал в щас-
тие? Няма такъв ден, няма такъв хоризонт, не съществуват. Той 
се тръшна върху койката и реши да се наспи, а после да отиде в 
казиното, защото му се струваше, че ще пукне от тъга.

Мародера заспа към петнайсет и половина часа, спа два часа 
и бе събуден от първите викове на спартанците. Да, някой наис-
тина го викаше, зовеше го да излезе, да се покаже. Преди да се 
разсъни както трябва, той измъкна главата си от кабината. Не 
много далеч, но не и близо, бяха спрели четири лодки.

– Какво? – запита Мародера.
– Махай се! – извика младият спартанец от едната лодка.
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– Защо? – запита Мародера.
– Махай се оттук!
– Преча ли?
– Тук няма да стоиш! – извика вторият спартанец от втората 

лодка.
– Не разбирам защо обаче.
– Ти чу ли какво ти казваме? – запита третият, не толкова млад 

спартанец от третата лодка.
– Чух, не съм глух! Но защо? Преча ли, какво?
– Махай се! – каза четвъртият спартанец от четвъртата лодка. 

– Засега ти казваме толкова.
– Добре де, кои сте вие?
– Ние сме нейните братя.
– Нейните? – удиви се Мародера. – Четирима?
– Не искаме да ѝ разваляш живота! Къде си се наврял тук? Тя 

е сама жена. Не искаме да се чува лоша дума за нея.
– Но аз...
– Защо си застанал тук?
– Работя.
– Какво работиш?
– Това си е моя работа.
– Няма да работиш и ще се махнеш!
– Заповядвате?
– Сега ти казваме.
– А после? – озъби се Мародера.
– Ще видиш.
– Искате да се махна, така ли?
– Да.
– Добре де, щом ви е сестра, ще я оставя... Бях решил да ѝ 

правя серенада, но няма да ѝ правя. Хайде сега, оставете ме и си 
вървете.

– Ще си вървиш ти!
– Сестра ви няма да закачам, щом ви е сестра и щом сте дош-

ли за това, но няма да си отида.
– Ще си отидеш!
– Ще си отидете вие, а аз ще остана, понеже имам да си вър-

ша някои работи. Като си ги свърша, чак тогава ще си отида, а вие 
ще си отидете още сега.

– Не знам – каза най-големият брат,  – сега ще си отидем и ще 
почакаме, но ако не си отидеш до вечерта, ще си изпатиш.

– Аз ще остана и ще си изпатите вие! А сестра ви няма да за-
качам, нито ще я фиксирам, разбрахте ли?

– Добре, но ако до вечерта не се махнеш, не отговаряме.
– Няма да се махна.
– Защо смяташ така?
– Ще се махна, когато пожелая. Утре, вдругиден... Зависи от 

работата и от желанието ми. Но сестра ви няма да закачам, няма 
да падне и косъм от нея.

– Ще те махнем – рече някой от братята и поведе лодките към 
градчето.

Мародера се ядоса изведнъж и ги напсува, но понеже те не 
чуха от шума на моторите, ядоса се още повече заради мижитур-
ството си, обърна се към терасата и размаха юмрук.

– Може да си направена от много хубави неща, но си само 
сглобена и те презирам!... Защото, когато свястната жена я зака-
чат, си мълчи и никой не разбира, че са я закачали. Само пачав-
рите дигат аларма! Чули ма, богиньо крастава местна? И кажи 
на братята си, че когато Мародера спи, никой не смее да го буди, 
може да го събуди само бог и кварталният отговорник!

Той се върна в кабината и надигна бутилката. После се тръш-
на, но стана и се изпика и отново се тръшна на койката. Събуди 
се в полунощ, погледна часовника, разбра, че е късно за казино-
то, изпразни бутилката до дъно и заспа постепенно, вслушан в 
кокошките, които кълвяха по покрива. Вали, каза си Мародера, 
преди да потъне в големия сън...

А аз ѝ предлагах да цепим хоризонтите, ядосваше се Мароде-
ра при събуждането си, третирах я като мечта. Той плю с отвра-
щение и стана. Беше късно, вън нямаше и помен от ръмящия ден 
и дъждовната нощ; навсякъде – топла слънчева светлина. Излезе 
от кабината, протегна се, загледан в хоризонта, като си мислеше 
колко хубаво нещо е животът, когато има слънце на небето и кот-
ви на дъното. И днес ще извадя, извика високо той. Ако не извадя 
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чужда, ще извадя своята собствена. Обърна се към градчето и се 
засмя на смешката си.

Пуловерът за гмуркане, който топли тъй добре под водата, 
сега е мокър и студен. Мародера го навлича и реве от допира 
до него, после бърза да се хвърли в морето, да изравни темпера-
турите. Ето яааааа!... Тя лежеше на петнайсет метра дълбочина, 
въжето ѝ бе обрасло много – хубава котва, златна котва. Може 
би лежи пет или шест години. Два пъти е идвал тук, без да я 
види... Бързо нагоре!... Мародера изскочи високо, като делфин, 
пое дълбоко въздух, гмурна се отново, този път с тънкото въжен-
це, откри бързо златната котва и я привърза, без да я разклати; 
нямаше нужда, откритието му лежеше сред „цветята“ и чакаше 
само да бъде изтеглено. Отново нагоре!... Отново изскочи като 
делфин и заплува към лодката. Покачи се и се просна под слън-
цето, по цялото протежение на пейката, от кабината до кърмата. 
Лежеше с притворени очи, поглъщаше слънчевата топлина. През 
борда се изцеждаше пуловерът, половината от водата се връщаше 
в морето, а другата половина се стичаше към трите извадени от 
вчера котви. Те представляваха купчина ръжда и ракушки, но на 
всичко му идва редът – и на ръждата, и на ракушките, а след това 
почистените котви ще бъдат боядисани, за да хванат необходима-
та цена.

Далечният шум на моторите го накара да се повдигне на лакти 
и той бе учуден – за първи път виждаше толкова лодки да бързат 
през морето. 

Много лодки, може би сто. Мародера приседна и протегна 
ръка към цигарите. Запали, всмукна сладкия дим, облегна се на 
кабината. Такава картина наистина не е виждал никога. Къде ли 
са тръгнали? Да не би на празненство? Да е за риболов, не е, 
почти няма такава вероятност. Сигурно празненство, помисли си 
ловецът на котви, но олелията е чак до десетия етаж на небето. 
Лодките се приближаваха, нарастваха, моторите им гърмяха все 
по-мощно и сякаш се разгъваха... Да, те се прегрупирваха и се 
разгъваха флангово срещу него. Боже, тези са луди, ухили се Ма-
родера. Ами да, те идват към мен, може би искат да правим втори 
Трафалгар.

Нещо му подсказа, че трябва да вдигне котва, но преди това 
трябваше да се изпробва моторът. Точно така, стартерът като ни-
кога отказа, та се наложи втори, трети, та чак и четвърти път... 
Слава богу, моторът заработи. Той не го чу, само усети вибра-
циите на корпуса. 

Загаси го и тръгна към котвата, но вече нямаше смисъл – лод-
ките на Спарта го бяха заградили и нещо пак му подсказа, че 
трябва да си отваря очите. Моторите притихваха един след друг, 
настъпи древна тишина и, кой знае защо, в момент като този, ко-
гато беше обсаден, Мародера погледна към терасата. Чудно, ца-
рицата не беше там.

– Е?
Мълчаха и хората. Той огледа почти всички лица. Някои му 

напомниха за братята на царицата.
– Хайде де, ще мълчим ли? Затова ли се събрахме?
Един от моторите на спартанците заработи. Пред него заста-

на лодката на възрастен мургав мъжага с късо остригана, почти 
нула номер коса, доколкото я имаше, защото повечето коса изоб-
що липсваше.

– Какво правиш тук? – запита стриганата глава.
– Ти ми кажи какво искаш, пък аз ще ти кажа какво правя – 

отвърна Мародера.
– Виж колко широко море, какво търсиш в нашия град?
– Разглеждам го – усмихна се Мародера. – Аз съм курортист. 

Може да си купя и картички, да ги пращам тук-там.
– Ти не си курортист, ами работиш нещо по дъното. Какво 

търсиш по дъното?
– Брошки, брошки търся – захили се Мародера. – Някои си 

губят брошките, аз ги намирам и после давам обявление за изгу-
бени брошки.

– Лъже! – провикна се някой зад гърба на стриганата глава. – 
Той вади котви!

– И друг път е идвал – намеси се втори човек зад гърба на 
стриганата глава. – Преди две години също вадеше котви.

– Видя ли? – започна отново стриганата глава в настъпилата 
тишина. – Хората казват, че вадиш котви.
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– Чакайте – учудено каза Мародера, – вие заради котвите ли 
идвате? Аз мислех, че има други причини. Не идвате ли за боги-
нята си?

– Идваме заради котвите.
– Значи, не заради богинята. Боже мой, пък аз помислих, че 

идвате заради богинята си.
– И заради нея идваме. И за Елена, и за котвите идваме.
В лодките се понесе шепот и мърморене.
– Тихо! – обърна се към хората стриганата коса, а после от-

ново погледна към Мародера. – Искаме да знаем кой ти позво-
лява да идваш и да отнасяш нашите котви?

– Всички сте луди! – отвърна весело Мародера. – Слушайте, 
вие защо не се приберете? Имате да перете толкова чаршафи от 
лятото. Вместо да перете, се закачате. Защо се закачате толкова?

В следващия миг върху него се изсипа залп от псувни, но 
стриганата глава успя да овладее положението и този път.

– Колко котви си извадил?
– Сто и осем!... Долу е плантация за котви.
– Да ги даде! – провикна се някой.
– Каквото е извадил, да го предаде и да се маха! – провикна 

се друг.
– Защо? – поиска да знае Мародера. – По какви причини? 

Къде е писано, че котвите от дъното трябва да се предават ня-
къде?

– Те са наши котви!
Последните думи бяха изречени почти едновременно, от 

всички.
– Ахааа, ваши! Ами като са ваши, защо не слезете да си ги 

вземете? Защо чакате да ви ги извадя и тогава...
– Ти трябва да се махнеш и вече да не се явяваш насам. Ти 

вадиш котви и ги продаваш.
– Ами продавайте ги вие! Знам, че ламтите за много, знам, че 

искате да не се минете, но защо не си ги прибирате от дъното, а? 
Законът на морето е такъв – каквото намериш на дъното, е твое.

– Това е нашият град! – извикаха няколко души.
– Но дъното не е ваше.

– Наше е!
– И котвите са наши!
– Никой няма право да взима нашите котви!
– А пък аз няма да ви върна никакви котви и ще извадя всички 

други котви от дъното и ще ви ги дам само срещу заплащане! 
Разбрахте ли?

Моторите заръмжаха.
– Какво се ежите? – изрева Мародера и грабна брадвичката. – 

На кого се ежите?... Вместо да перете, се зъбите!...
Той мина на бака, размаха брадвичката и отсече въжето на 

собствената си котва, така както се постъпва при внезапно бед-
ствие, после се върна на кърмата и преряза въженцето на плячка-
та си, а след това натисна стартера и моторът заработи.

– Перачки на чаршафи! – викаше той. – По цели дни перете 
чаршафи! – Сега гласът му надвикваше всички шумове на мото-
рите. – Хайде де, гонете ме!... Да ви видя!...

Да говорим за мотора на Мародера сега е излишно, това е мо-
тор с известност по цялото крайбрежие. Още в първата минута 
Мародера се изплъзна от преследвачите си, като ревеше и драз-
неше хайката. Но спартанците не се отказаха от гонитбата. А и 
преследваният, вместо да изчезне по посока на своя град, започна 
да си прави шеги. Лодката му се върна на няколко пъти и се вряза 
в редиците на врага.

– Хайде де, няма ли да ме хванете?... Не можете!... Вас ви бива 
само да перете!

Преследваният викаше с пълен глас, но мисълта му се връща-
ше към тъжния факт, че днес му се бе случило за първи път да 
реже въжето на собствената си котва и че това не са хубави работи.

– Защо не ме хванете? – предизвикваше той, префучавайки под 
носовете на спартанците. – Ха-ха-ха!... Ще ви закарам в открито 
море и ще ви потопя един подир друг, да знаете!... Перачки с пе-
рач...

Едно весло го удари по главата. Мародера залитна и полегна 
върху мотора. В следващите секунди върху гърба му се стовариха 
още сто, пък може би и повече весла. Някои от тях го заръгаха 
яростно, отместиха го от мотора и го избутаха към борда. Тогава 
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моторите започнаха да замлъкват, замряха и остана само приятно-
то съскане от двигателя на преследвания.

– Ще краде котвите ни! – извика някой.
– Нашите котви! – извика друг.
Лодката на Мародера проряза флотилията на спартанците и се 

отправи към открития хоризонт. Главата, ръцете и торсът на раз-
бойника висяха през борда и при всяко ново полюшване се при-
ближаваха към повърхността на морето. Най-напред във водата се 
врязаха ръцете, после главата и тъй като всичко това натежа, тяло-
то се изхлузи изцяло през борда и потъна под гланца на бездната. 
Като кон без ездач, лодката се устреми напред и просто не знаеше 
какво да прави с мощта на своите конски сили. А Мародера слиза-
ше към дъното, между облаци атерина, между полилеи от медузи, 
кръвта му багреше обграждащата го бистрота и се разтваряше в 
морето, за да се превърне във вода; тялото му слизаше надолу, бав-
но полегна сред пампасата и се извърна с лице към небето, а отво-
рените му очи сякаш продължаваха да поглъщат чудесата на света.

ЛОВЕЦЪТ НА ХАЦИЕНДИ
 

Автобусът минаваше край маслинови и слънчогледови на-
саждения, с други думи, пресичаше пространство от монотоние, 
равнина и неузряло юнско небе, ала човекът от седалка номер 
осем си беше измислил игра, за да не скучае; игра – капан, от нея 
не можеше да го откъсне дори филмът. В телевизионния екран 
бандата вече отмъкваше парите от сейфовете, но не това пред-
почиташе да гледа мъжът от седалка номер осем, а подлите бели 
петънца сред зелената листовина на слънчогледите. Автобусът 
неизбежно го приближаваше към петънцата, те се превръщаха в 
петна, а петната в хациенди; зад високите хладни огради едва за-
бележимо се подаваше простата архитектурна геометрия на сгра-
дичките, но преди той да надзърне в тайнството на жилищата, ав-
тобусът отминаваше, оставаше само илюзията и в това именно се 
състоеше капанът на играта – да се изчаква появяването на нови 
и нови хациенди. Всяко бяло петно му говореше за самостоятел-
ност и отдалеченост – поне три километра едно от друго – за уе-
динение, за свобода: човекът е най-свободен, когато е сам. Колко 
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песни за хациенди! И колко ли нови щяха да бъдат измислени! 
Тези скромни земеделски жилища в неговата младост обещава-
ха приют за екзотичните му брожения. Сега пак му обещаваха 
нещо, но какво? Жестоко се отнасяше с него автобусът, така и не 
пожела да поспре до някоя от избродираните край пътя къщич-
ки и тяхната сърцевина щеше да си остане все така неразгадана, 
завинаги, до смъртта му, което всъщност не означаваше кой знае 
колко време.

С колекционираните градове мъжът от седалка номер осем си 
направи каламбур, толедокорсевилгранададрид. Тази словесна 
дъвка той бе завъртял между зъбите си, но, слава богу, другите 
трийсет и шест спътника не го чуха и нямаха основание да го 
сметнат за луд. А той с хлапашко постоянство, характерно за та-
къв вид хора и подобни пътувания, продължаваше: толедо–кор-
севил–гранада–дрид, Ако разполагаше по някакъв начин с испо-
лински шейкър, в него непременно би нахвърлил тези пет града, 
една корида, едно скучно фламенко, един донкихот, един санчо-
панса, няколко католически катедрали, синагоги, арабски джа-
мии, дворци, градини с фонтани, палми, хациенди, едно прадо, 
шепа елгрековци и пет хотела – всичко добре разбито и полято с 
херес, в малка крайпътна кръчмичка с бели покриви и ротативки.

Автобусът най–сетне влезе в поредната точка от програмата. 
Извън балдахина на климатичната инсталация, на мъжа от се-
далка номер осем му се стори, че градът е олекнал от горещина-
та и сега лети с мъртвешки вцепенените си палми във въздуха. 
Но студената катедрала погълна групата и въпросът с жегата се 
уреди. Колко много и все дебели зидове. Не полумрак, а мрак. 
Камък. Мрамор. Тежки кедрови кресла за знатни богомолци. Из-
нурителни дърворезби. Злато. Сребро. Железни решетки. Лише-
ни от спомени за слънцето сводове. Пластове от време – можеш 
да ги пипнеш с пръст, ако ти стига смелост да протегнеш ръка. 
Респект. Учудване. Защо? По какви причини? Ами кръвта? Кръв, 
кръв, кръв... Канонични енигми. Власт. Жажда за власт. Себелю-
бие. Себеизтъкване. Страх. И пак страх. Много страх. Страхът е 
в основата на всичко. Страхуват се управляваните. Страхуват се 
управляващите. Мъжът от седалка номер осем усещаше студа 

между стените и ръждивата омара на страха, спотаена по ъгли-
те, някъде превърната в плесен, или – любимото на повечето 
хора понятие – патина,

Извърна се няколко пъти, огледа възможностите за бягство. 
Всяко стадо бе наобиколило пастира си екскурзовод; хората има-
ха клюмнали рамене, дори камерите вече клюмаха от умора при 
трийсет и осем на сянка. Храмовете са гостоприемни, мислеше 
си екскурзиантът от седалка номер осем, и дворците са госто-
приемни, хотелите ми се кланят, приютяват ме, напълних се с 
храмове и хотели, галерии, дворци, площади и улици, душата 
ми се насели с паметници, в очите ми потънаха триста картини, 
вече се мумифицирах от история и куриози, наситих се на лес-
ни екскурзоводски духовитости, като екскурзиант принадлежа 
към всички, които ме заобикалят, а те са хора от друг параграф, 
с възглупави изражения на лицата. Това, което бих искал сега, е 
само да изпия чаша студена вода.

Не можеше да си представи как ще се осъществи тая работа, 
но продължаваше да се провира между разноезичните групи, като 
си помагаше и с ръце. Най-после излезе в двора на катедралата. 
Предстоеше му малък подвиг – да пресече няколко декара слън-
чево пространство, тук-там нашарено с палмови сенки. Сенките 
му заприличаха на беззъби вицове. Би трябвало да се усмихва на 
ленивите си хрумвания, но къде ти сили за това – стремеше се 
към своята чаша с вода.

На улицата продаваха дипляни, албуми, картички, кока-кола, 
пепси, всички видове цитронади и няколко скандинавски бири, 
но не това го зовеше него, а една обикновена чаша с вода. Всъщ-
ност не можеше да си обясни какво точно има предвид, върве-
ше и се взираше, напредваше в горещината и търсеше, може би 
вярваше, че ей сега ще изскочи някой отнякъде и ще му поднесе 
чашата – имаше го този някой някъде, не можеше да го няма, 
просто го съзираше да се приближава с усмивка, а чашата в ръка-
та му е изпотена от студ.

Вървеше по жестока, нажежена уличка – отгоре слънце, отдо-
лу павета, встрани белосани зидове, искрящи варосани стени на 
жилища, тук-там малки прозорчета, пред него само далечина, в 
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далечината пак същото – слънце и паваж, зидове и стени, но и по 
някоя желязна решетка.

Туристът от седалка номер осем на комфортния автобус тук 
можеше или да падне на земята, или да отвори врата...

Зад свежо варосания зид се криеше дворче с цветя и цимен-
тови алейки. Цветя пламтяха и по фасадата на къщата, бяха на-
садени във висящи глинени съдове. Печената глеч на саксиите 
пееше с тоновете си, а цялото невидимо за външните погледи 
дворче преливаше от тишина, грижовност и затрогваща безвку-
сица. Спокойствието на този кът – дворчетата в тази част на гра-
да бяха навързани едно за друго и наредени пред залепените една 
до друга къщи – всъщност издаваше някакво тайно напрежение, 
старателно вложен собственически труд, сред пълно безметежие 
и устойчиво състояние на духа. Ръката на стопанина бе помела 
навсякъде, след туй измила и излъскала с миловидно, може би 
показно чувство за ред и традиционно упорство. До такава сте-
пен се беше потрудила тая ръка, че дворчето вече внушаваше 
усещането на безтегловност. Под две цитрусови дръвчета зае-
маше мястото си непрофесионално изкована маса, ненужно боя-
дисвана сигурно всяка пролет с чужд за съседните тонове кафяв 
лак. Пет примитивно измайсторени стола, по същия начин ла-
кирани, опасваха тясното пространство край масата, между тях 
се вклиняваше модерно плажно кресло. Прелитаха пчели. През 
отворената врата на жилището излезе черна котка. Под ленива-
та ѝ външност напираше дива животинска енергия. След като се 
убеди, че навън горещината няма намерение да се разсее, котката 
се върна в къщата. Той я последва.

Северните прозорци зееха с надеждица, че през тях може да 
проникне поне мирис на хладина. Най-важният човек в стаята 
седеше като другите, край масата. Той вдигна глава и го поглед-
на. Най-важният човек навярно мислеше как по-естествено да 
го възприеме. Неканеният прецени, че няма защо да се рови в 
погледите на останалите; тъй като бе попаднал в силовото поле 
на властното му присъствие, той търсеше отговор единствено в 
очите на най-важния човек, а най-важният човек само кимна и от 
стола се надигна най-младият от семейството, момък на седем-

найсет или осемнайсет години. Непознатият седна, момъкът си 
донесе стол от друга стая на жилище.

До този момент край масата са били шестима: майката на 
най-важния човек – старица към осемдесетте на вид, поне така му 
се стори на чужденеца, че старата жена отсъства и от общността 
на семейството и от стаята, рак или нещо подобно бе извършило 
поразии върху сгърчената ѝ кожа; съпругата на най-важния човек 
– към петдесет и пет, сякаш безлична, може би по неволя, пред 
яркото присъствие на такъв съпруг; дъщерята – млада жена, към 
трийсетте, отблясък на посредствеността, с дълбоки тъмни очи и 
подчертан мъх над горната устна, кажи-речи, мустак, склонност 
към потене; зетят – костелив, заплашен от бързо побеляване и 
оплешивяване, към трийсет и пет, но вече доволен, че се стаби-
лизира в някаква професия; момъкът – красив мъжкар, плещест, 
с безотговорно, ала силно уплашено лице, изглежда в момента 
всички се занимаваха с него и накрая – самият важен човек, пъ-
лен и здрав, може да бъде оприличен на бутилка бира, със зачер-
вени, опасно изпъкнали очи, почти гол череп, тъмна ослънчена 
кожа, къси чугунени ръце и мускули, които заплашват да скъ-
сат на парчета памучната спортна фланела. За него непознатият 
предположи непоколебимо, че е шофьор на голям камион, да ре-
чем, от рода на тировете.

Съпругата му сервира – боже мой, какъв късмет и сякаш по 
поръчка – паеля. От чинията го удари мирисът на морското дъно, 
навярно от черупките на мидите. Наведе се и започна да се храни, 
всички край масата се хранеха, да, те обядваха и разговаряха, а 
думите се въртяха върху ясно фиксирана тема – младият жребец. 
Само жребецът не говореше, не се и хранеше, тежката му хубава 
глава клюмаше съкрушено над чинията.

Гостът не разбираше езика им, той само схващаше, доверяваше 
се на интуицията си и възприемаше най-истинската същност на 
разговора, домакинът наля в неговата чаша; както сипваше виното, 
така и бързаше да обсипе с горчиви истини всекидневието на своя 
син – в това всекидневие сигурно присъстваше безделието, лип-
сата на сериозни интереси, пилеенето на време подир финландки, 
скитането с мотоциклети (аз този твой мотоциклет ще го заключа 
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в мазето). Гостът надигна чашата си, виното го опари със студа си, 
езикът му загуби способност да долавя вкуса на каквото и да е, 
течността вля у него необуздан копнеж да напусне пределите на 
човешкото поведение, например горещо му се прииска да заяви, 
че младостта е нещо уникално, тя трябва да навърти безброй ки-
лометри, да натръшка купчина финландки, полепналият плажен 
пясък по гъза ѝ никога да не се изчисти; младият тъмнокос нерез 
бе едно привично отклонение от семейния дух в къщата, рожба на 
съвременността и туризма; него го бе създала красотата на роди-
ната му – заливите, островите, пъстървовите реки на планината, 
„червените устни и виното на Арагона“. Това искаше да каже по-
луделият в катедралната джунгла турист от седалка номер осем, 
но той съзря строгото лице на бащата, угрижената синя коса на 
майката, вцепенеността на останалите – дори котката усещаше, че 
на масата, заедно с храненето, се решава важен проблем. Поради 
тези причини гостът не продума. Ставаха и му досипваха, пося-
гаха и му доливаха, накрая кафето. И всъщност цялата буря беше 
буря в чаша вода; всекидневието си продължаваше с волана, дреб-
ните спестявания, градинката в дворчето, мотоциклетът, успехите 
на оплешивяващия зет, безработицата, атентатите тук и там, ракът 
върху кожата на старицата, въпросът на въпросите – ще забреме-
нее или няма да забременее дъщерята, един друг кахър, който не 
обещаваше да прерасне в буря, но винаги ще се стича като гъсто 
мълчание по лицата и ръцете на семейството, което в края на краи-
щата все пак може да каже за себе си: удържахме, крепим се на 
повърхността; когато искаме, можем да отворим хладилника, да 
извадим бутилка, можем да поседнем в градинката, зидът ни отде-
ля от света, котката се отрива в краката ни и от туй се получават 
искрите на спокойствието.

В напредналия следобед леко-леко захладя, а май че му се сто-
ри така. Неканеният гостенин се надигна и тръгна. След него се 
изправи бащата, последван от майката, дъщерята, зетя, жребеца и 
накрая коренът на родословието – майката на бащата. Неканеният 
гостенин се обърна, потърси точно нея, пое ръката ѝ и я целуна.

ИЗКАЧВАНЕТО

      Градчето е упорито вкопчано в глината, залепено е по ска-
лите като лишей. По кривите му улички е гъмжило, хората кръс-
тосват насам-натам без работа, нямат какво да вършат, най-често 
се излежават на слънце или си отдъхват в сянката на покривите. 
Това са ниски жилави човечета, известни на света като херфи. 
Изискванията на херфите към живота са незначителни, за тях 
най-важното условие е да се включат поне в две експедиции го-
дишно, повече не им трябва, останалото е вървене по улички-
те и зяпане пред хотелите. В хотелите са отседнали потеглилите 
към върховете. По предварително изработен ред от тук тръгват 
много групи, походите започват от всички страни на върховете, 
дори от невъзможните за преодоляване, всеки се старае да извър-
ши нещо, което никой преди него не е вършил, особено пък ако 
предишният се е провалил, ако се е върнал предивременно или 
ако е загинал. Някои не загиват, само изчезват, остават след себе 
си шум в световноизвестните вестници. Върховете приемат или 
не приемат покорителите си, понякога се съпротивляват почти 
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злостно, ненапразно пътеките към тях са осеяни с вкочанени тру-
пове. И въпреки туй всеки връх, след като е устоял десетилетия 
на набезите, накрая се предава, човекът стъпва на него, а след 
това често пъти започва буквалното му прегазване от нови експе-
диции. Качват се десетки хора, развихря се голямата подигравка 
с непостижимото. На това херфите не възразяваха, не се сърде-
ха никому, напротив, радваха се, наемаха ги постоянно, те бяха 
носачите на денкове по базите, те бяха и водачите. Планината и 
херфите бяха приятели, допълваха се и нито херфите можеха без 
планината, нито планината можеше без херфите.

Ето защо, когато напролет пристигна бледият мъж, пребива-
ването му в градчето по-сетне се изрази в сензация. Бледият мъж 
пристигна с много багаж, отначало той не заяви за какво е дошъл, 
но с течение на времето хората започнаха да го подозират, че ще 
изкачва, особено когато научиха, че е закупил четири яка. Така в 
Баманду плъпна мълвата, че някакъв съвсем смахнат самотник 
ще си поиграе на покоряване без херфи, посмяха се на това и го 
отстраниха от вниманието си; нямаха време да се занимават с 
него, всеки ден пристигаха групи, сезонът на изкачванията чука-
ше на вратата. Забравен от всички, бледият мъж сякаш се затвори 
в себе си, между яковете в края на града, и хотелската стая – в 
центъра. В стаята той прекарваше по-голямата част от времето си, 
подреждаше вещите, уредите, изчисляваше товара в килограми, 
разпределяше го в денкове, подреждаше консервите, комплекту-
ваше ги по калории и витамини, навиваше въжета, изчисляваше 
дължината им, стараеше се да не остане и сантиметър в повече, 
във всичко търсеше неговата оптималност, то биваше нанасяно в 
тетрадки, описвано; в тетрадките се сортираха и индикациите на 
медикаментите. На един стол в центъра на стаята бяха изправени 
бутилките с кислород. От време на време, но не по-малко от два 
пъти дневно, бледият мъж взимаше една бутилка в ръцете си и я 
наблюдаваше в позата на Хамлет. С бутилка или без бутилка? – 
това е въпросът. Освен туй той взимаше камерата и по същия на-
чин се питаше: с камера или без камера? Ако трябва да доказвам 
на някого, необходимо е да взема камера, но защо да го доказвам, 
какъв е смисълът, нали това интересува само мен? И така, кое 

е по-важно за изкачването – да го реализирам за себе си или за 
другите? Ако го направя заради сензацията, ще предизвикам шум 
и ще спечеля пари, но ще продължавам ли да бъда и тогава аз? 
Всъщност какво е човекът, не е ли преди всичко суета?

В същото време Баманду се тресеше от шумотевицата на жур-
налистите. Членовете на експедицията избягваха да правят изяв-
ления, но водачите им бъбреха и заради тях. Всяка експедиция 
биваше субсидирана или от кралско дружество, или от нещо дру-
го. В шумотевицата бледият мъж изчезна съвсем. Продал наско-
ро жилището си, пестил в продължение на десет години, с такива 
скромни средства бе подготвил своята съвсем частна експедиция 
просто защото така му се искаше, такава беше природата му.

Налагаше се да чете много книги, проучваше опита на мина-
лите преди него по пътеките, вникваше в неуспехите на тия, кои-
то не са се върнали. Запознаваше се с всяка точка за лагеруване, 
върху скиците на своя маршрут рисуваше лагерите и описваше 
вещите, които трябваше да остави на всеки от тях. Яковете ще из-
несат багажа до мястото, където могат да стигат якове, там ще го 
чакат. Колко ли дълго може да чака един як? Ето още един допъл-
нителен въпрос. В края на краищата трябва да реши и тази задача 
– колко време биха го чакали яковете, какво е тяхното търпение 
и разбиране, да не кажем чувство за отговорност. Ужас, хиляди 
въпроси и въпросчета. Но самотният мъж мислеше за всичко със-
редоточено и упорито нанасяше всяка подробност в бележници-
те. Заети с големите експедиции, журналистите рядко го зърваха 
тук или там, понякога правеха и опити, той само ги поглеждаше 
с тъжния си поглед на самотник, те махаха с ръка и притичваха 
към по-интересните обекти. Въпросите към него обикновено се 
свеждаха до това, дали чака някого, тези, които чака, колко са на 
брой, от каква националност са и накрая винаги: внимавай, ей, да 
не си намислил нещо съвсем оригинално и да ни изиграеш.

Бледият мъж често гледаше от прозореца си към планината, 
потънала до гуша в легенди. Беше проучил поне сто от тях, не му 
направиха особено впечатление, на него такива не му минаваха, 
гледаше иронично на мистицизма, намираше го за белег на страх, 
бедните на преживявания местни хора бяха бедни и на мис лене. 
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Планината наистина криеше много загадки, но легендите има-
ха формални връзки с тях; снежни човеци не го интересуваха, 
интересуваше го само да намери най-благоприятните места за 
минаване, през най-благоприятните дни (дори и часове), при 
най-благоприятни атмосферни условия и особено благоприятно 
здравословно състояние.

Вече копнееше за изкачването, катеренето за него беше най-
вис шата форма на човешката страст, то запалваше най-елитните 
центрове на емоционалната му дейност, възпламенена от десетки 
алпийски одисеи преди това. Бледият мъж отначало участваше 
в групови походи, но с течение на времето и омъдряването – то 
не можеше да не дойде на четирийсет и пет годишна възраст – 
той се отдели от навалицата и потъна във философската същина 
на катеренето, в болезнено сладкото усещане за предимството на 
уединяването. Какво ли не изкачи тогава той, но винаги сам и 
тайно. Веднъж на някакъв връх го завари група от четирима за-
дъхани, погледнаха го изненадано и го запитаха какво дири сами-
чък тук, а той им отвърна, че откакто се помни, си е тук, оттегли 
се надолу и изчезна. След като го срещнаха на няколко подобни 
места, хората допуснаха, че е дух или халюцинация, породена от 
кислородната разреденост и някак спонтанно го нарекоха Бледен 
мъж, други отидоха по далеч и го клеймосаха с прозвището Ви-
сокият призрак.

В очакване на лятото бледият мъж скиташе в полите на пла-
нината, тренираше, поддържаше здравината на мускулите си, 
изпитваше всяка нова дреха, новите си обуща. Не пропускаше 
нито една пресконференция. Сгушен сред слушателите, попи-
ваше всяка изтървана в повече дума, стараеше се да долови ня-
кои от секретите на експедициите, връщаше се в хотела и отново 
прехвърляше (за кой ли път) дневниците на предшествениците. 
Понякога висеше над случайно измъкната маршрутна скица и я 
наблюдаваше, отначало съсредоточено, след това разсеяно, вече 
сто пъти обсъдил от всички страни своя собствен вариант.

На четирийсет и пет годишна възраст, сред самотата и плани-
ната, в тренировките и спокойствието, един ден високият бледен 
мъж усети пролетта, тя го докосна една сутрин с нежността на 

съня. Това го накара да забележи журналистката. Обикновено тя 
го преследваше, а той се изплъзваше. Изглежда, че журналист-
ката бе доста опитна като жена и много бързо разбра, тя прос-
то угади настроението. За подобни случаи разполагаше с добро 
въоръжение – бедра, наподобяващи пейзаж, и спокойни гърди, 
които се извисяваха като стряха. Знаеше, че трябва да го улесни, 
виждаше колко е самотен и му заяви: Защо в хола на хотела, защо 
не дойдете в стаята ми? Или пък аз да дойда при вас? Но при 
вас е много разхвърляно. Номерът на стаята ми е триста и еди-
найсет. Нямаше какво друго да прави, трябваше да приеме, 
по улиците на Баманду се разхождаха само мъже, жените тук 
приличаха на мъже.

Въпросите се оказаха неприемливи, журналистката искаше 
да разбере най-важното, с други думи – всичко. Такава цена той 
никога не е и мислел да даде на жена, за каквото и да е. И не само 
на жена. Извини се и си излезе, тя извика и тръгна след него, 
заяви му, че ще намали броя на въпросите, но бледият мъж бе 
изтрезнял, в края на краищата за какво му бяха тия якове, нали 
яковете стават за всичко? Беше трудно, разбира се, ако планината 
можеше да говори, би разказала редица комични подробности, но 
работата все пак потръгна и журналистката остана на сухо.

Най-после пристигна писмото, викаха го за справка, той зами-
на за столицата, там се яви пред комисия от трима души. Покани-
ха го да седне и отвориха папката с молбата му.

Много сте висок, рече някой от комисията.
Бледият мъж не отвърна нищо.
Подали сте молба да изкачите най-трудния връх – Пама.
Да, отвърна той, там съм описал всичко.
Но не обяснявате нищо, а се шегувате; тук например пише, че 

ще бъдете сам.
Това съм искал да кажа.
Тримата го погледнаха.
Много сте висок, повтори някой от тях.
Чакам да ми определите дати, отвърна бледият мъж. Искам 

да изкача Пама по най-обикновения маршрут, там вече никой не 
върви, но аз ще мина по него.
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Сам.
Сам.
Ние сме тук обаче да издаваме разрешения за изкачване, а не 

за самоубийства.
Без група е немислимо да достигнете Пама.
Моята цел е тази.
Обичате сензациите.
Обичам да съм сам. За моето изкачване няма да правя прес-

конференция, само вие знаете за какво съм пристигнал в Баман-
ду, вдигне ли се шум, изобщо няма да тръгна.

Добре, но можете ли да запознаете комисията с начина?
Например как ще щурмувате върха.
Кой ще бъде последният ви лагер?
Бледият мъж ги погледна разсеяно и заяви, че си има точен 

план.
Можете ли да изчислите шансовете си в проценти?
Може би пет на сто.
И настоявате за разрешение?
Смятам, че ще успея.
На кого ще продадете филма?
Ще мина без филм.
Дори... без... филм?
А как ще документирате?
Как ще докажете?
Няма да доказвам.
Добре, обади се най-после председателят на комисията, колко 

херфи ще наемете?
Нито един.
Става въпрос... донякъде.
Купил съм четири яка.
Какво?
Двамата, без председателя, се изправиха. Стаята излъчваше 

необходимата тържественост: меки кресла, тежък килим, поли-
лей, край прозорците падаха тъмнозелени завеси, между завеси-
те се вместваха небе, вишна, камбанария на католическа църква 
и далечен сняг върху суров планински масив. На една от стени-

те висеше знамето на държавата, под него – ликът на държав-
ния глава, това бе представителна зала, тук посрещаха хора от 
цял свят, и то не какви да е хора, все корави мъжаги с нашумели 
имена, със силно пигментирани лица, познати от илюстрованите 
списания и рекламите за оборудване по алпинизъм. Шефът на 
комисията, човек с уморено умно лице, също се изправи и отиде 
до прозореца, но едва ли видя нещо интересно навън. Помощни-
ците го гледаха право в гърба. Тъкмо тогава бледият мъж седна в 
посоченото му още от самото влизане кресло. Дългите му крака 
изскочиха напред, ръцете му полегнаха върху облегалките. Бле-
дият мъж подразбра, че съдбата му зависи само от шефа на ко-
мисията, който в момента се правеше, че се взира силно в кръста 
на католическата мисия. Другите двама са украшение, протокол, 
ако разчита на тях, по-добре да си тръгне веднага, те никога няма 
да обърнат внимание на молбата му, а сега с учудване се питат 
защо пък чак толкоз се е замислил шефът, защо не реже, вън 
чакат представители на друга експедиция, тя ще им отнеме 
четири часа. 

Шефът на комисията се обърна към стаята и започна да се 
любува на русата му, почти детска косичка.

Без херфи, прошепна той, разбирате ли какво означава това 
без херфи? Равнява се на революция, досега нямаме подобен слу-
чай. Може би нямате да им платите?

Изкачването е скъпо удоволствие, отвърна бледият мъж, и 
който няма пари, изобщо не бива да тръгва.

Вие сте фанатик?
Да.
Наясно ли сте какво означава да тръгнете без херфи, това оз-

начава, че ви изчезват дори тези пет процента за успех.
Ще опитам
С якове.
Държа да бъдат якове, не хора.
Досега никой не се е изкачвал без херфи, не е и помислял,

 дори не е допуснал мисълта, че може да помисли.
Бледият мъж замълча, двамата членове на комисията отвори-

ха усти, но шефът им ги прекъсна със знак. Той напусна мястото 
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край прозореца и се отправи към съседното кресло. Сега вече 
можеше да вижда посетителя в лицето, особено ако посетителят 
се извърнеше малко. Бледият мъж се извърна, той бе усетил, че 
има за какво да разговаря с човека до него.

Искате ли да запушим?
Не пуша.
Уиски?
Малко.
Може би думата уиски да е била подаденият знак, но двама-

та подгласници просто отвориха вратата и излязоха. Шефът на 
комисията се върна зад бюрото, промъкваше се към цигарите и 
удобствата, дребните му розови пръсти отвориха чекмеджето, 
поровиха и измъкнаха малка извита луличка. Докато той палеше 
луличката, бледият мъж се възхищаваше на сръчността, с която 
пръстите извършваха необходимите манипулации. Щом се появи 
димът, пръстите се успокоиха.

Може би разбрахте, че ще получите разрешението, за което 
сте дошли при нас. – По изваяното му сякаш от порцелан лице 
не се забелязваше нито един дефект, никаква пъпчица. – Ще ви 
го издам на моя отговорност, ако щете – мой риск, без да се съо-
бразявам с мнението на подгласниците си. – Бледият мъж остана 
неподвижен, не направи и опит да благодари. – Но искам да си 
поговорим откровено, никак не ви виждам при катеренето.

Това е моя луда необходимост, отвърна бледият мъж.
Тя е необходимост за мнозина, тези алпийски подвизи са под-

властни на суетата, а вие...
Вратата се отвори, подгласниците изтикаха напред масичка с 

колелца, настаниха я до бюрото и отново излязоха. Шефът на ко-
мисията наля в чашите и погледна своя гост, гостът кимна, ледът 
звънна в чашите.

Принадлежим на две различни раси, подхвана домакинът, а 
сме почти еднакви.

Вдигна чашата пред себе си.
Бледият мъж също.
За покоряването на върховете си има хора, рече домакинът, 

те сякаш са родени за туй, извън катеренето биха били нищо. Но 

вие... Да продадете къщата си... Пама не можете да изкачите и си 
го знаете, рекорд не можете да поставите; ако успеете, ще бъде 
подвиг за векове, но няма да успеете, сам никой не би дръзнал, 
пък да предположим, че успеете, веднага ще се превърнете в сен-
зация, а сензациите не ви интересуват.

Никак.
Тогава защо?
Бледият мъж повдигна искрено рамене, но този жест му се 

стори неучтив и побърза да изрече също тъй искрено: Не знам, 
вие сте човекът, на когото бих казал, но не знам.

Изкачването с херфи не е само необходимост, това е и тради-
ция, свещено право, ако щете – монопол.

Мислите ли, че не знам?
Една истина, като всички простички истини – като гората, 

като водата.
Колко деца имате?
Шест.
В кръвта ви тече ли нещо от херфите?
Не бих имал нищо против.
Те имат много деца.
Ако заемете поне двама, ще бъде съвсем друго.
Мисля, че ще ви огорча.
Ще огорчите тях, ще им нанесете удар. Представяте ли си, 

прекъсвате традицията. Да оставим настрана, че им отнемате по 
някой лев.

И все пак предпочитам яковете.
Мизантроп ли сте?
Направихте много за мен, отвърна посетителят, без докумен-

ти не бих могъл да започна изкачването.

***
Натовари багажа си на яковете. Бледият мъж остана сам сре-

щу планината. Постара се всеки як да получи по равни килогра-
ми. Една палатка бе опъната да го чака, палатката се намираше 
на 3430 метра. Сбогува се с нея и се отправи към четири хиляди 
и шестстотинте метра, точката, до която можеха да му служат 
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животните. Там разтовари багажа, опъна нова палатка, оборудва 
я, привърза яковете към забити в земята клинове, пренощува и 
на другия ден започна да пренася пакетите на гърба си. След три 
дни успя да изкачи всичките си вещи до базовия лагер на 5340 
метра; тук разположи най-голямата палатка, монтира най-удоб-
ната печка, подреди главната част от провизиите и медикамен-
тите. Докато работеше, усещаше възбудата, туй беше кипящото 
от радост тяло, ясното просто усещане, че е щастлив. Нататък му 
предстоеше да построи четири по-малки лагера. Работеше стег-
нато, внимателно, пестеше силите си, подчиняваше се на спар-
танска методика, спеше достатъчно и всичко се развиваше по 
предварителния замисъл. Не бързаше, не целеше да изпревари 
прогнозирани метеорологически условия, за времето си няма-
ше график – движеше се на късмет. На бърза ръка преживя два 
ледени вихъра. Първия прекара на път, вторият го връхлетя на 
завет, в палатката. При първия вихър се притаи в пукнатина на 
скала; когато вихърът отмина, в разсеяната светлина пред него 
се появиха орел и орлица, те се любеха на издатината встрани, 
бледият мъж бе един от малцината на света, видели такова чудо. 
Той стоеше в пукнатината и наблюдаваше скромното отдаване на 
орлицата, без каквото и да е кокетство, в достойнството си тя не 
си позволяваше особено подчертани движения, най-често търсе-
ше да допре шията си в неговата, отъркваше се нежно и сладост-
но, докато орелът бесуваше. Май че по някое време го зърнаха, 
така му се стори поне, ала най-сладкият миг преодоля и в този 
случай инстинкта за самосъхранение, орлите отлетяха едва след 
като мъжкият се насити. Бледият мъж си мислеше, че тези пти-
ци не живеят чак толкоз високо, гнездото им е сигурно поне две 
хиляди метра по-надолу. Тогава защо се качват във висините да 
се съешават? Заслужаваше да си помисли върху тази загадка, но 
къде време за това?

Беше се започнало.
Вървеше по отъпканите пътеки на няколко експедиции, ня-

маше нужда да забива клинове по стените, намираше си ги гото-
ви, по тях висяха дори въжетата, той им се доверяваше, защото 
обичаше да рискува, неговото изкачване можеше да завърши ус-

пешно само през риска, на това разчиташе; като тръгваше, той 
си знаеше, че ще се движи със стръвта на мародер. В една гънка 
намери опъната палатка, вътре имаше всичко, храната беше не-
покътната, палатката все още чакаше стопаните си, които никога 
нямаше да се завърнат. Разчисти снега, вмъкна се в нея, запали 
печката и преспа. Вечерта и сутринта яде от собствените при-
паси, остави всичко непокътнато за своето завръщане. Въпреки 
студа, виелиците и умората усещаше познатата бодрост, просто 
помирисваше как най-трудната точка, ревниво пазена от ледни-
ци, отвесни стени, пропасти, мъгли и връхлитащи ледени бури, 
се приближава. Поне досега не можеше да се порадва на някаква 
поносима температура, през цялото време зъзнеше, а какво ли му 
предстои занапред?

Но последва абсурден период, в решителните последни фази 
настъпи небивало затишие, заблестя слънце и всяка мъчнотия го 
подканяше: ела и ме преодолей. Той преодоляваше при незапом-
нени атмосферни условия, незарегистрирани в историята на из-
качванията. Продължаваше да открива безпогрешно стари клино-
ве и въжета, това го развесели, изпадна в еуфоричност и захвърли 
кислородната маска. Олекна му още повече, вече си подсвирк-
ваше и си мислеше, че когато човек види любовното опиянение 
на орли, неизбежно му потръгва. Захвърли и фотоапарата, отказа 
се да документира, работеше за собствено удоволствие, нямаше 
никакво намерение след години да разказва за подвига си пред 
камината на някой клуб.

Когато застана на върха, отначало го обхвана страх, че може 
да полудее от възбуда, а след това трябваше да преодолява вне-
запно обзелото го чувство да се поддаде: Да остави ли, или да не 
остави белег? Наоколо беше пълно с такива неща, тук бе отразена 
не само личната суета, но и суетата на нациите. Една минута пре-
кара на Пама и всяка секунда от тази минута се изрази с вътреш-
ния наплив и вътрешната му съпротива да преодолее поривите си 
към парадност. А светът лежеше в краката му спокойно, балан-
сирано, потънал във великолепната си тишина, един от редките 
мигове на върха, подарен само на него, награда за безшумния му 
подвиг. Подобни метеорологически явления тук се появяват си-
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гурно веднъж на столетие. В тази минута бледият мъж допусна 
за частица от секундата, че се е превърнал в бог.

***
Вестниците и туристическите бюлетини на Баманду шумяха 

за четири експедиции, трите от тях бяха наели по триста и пет-
десет, а четвъртата петстотин херфи, радиото гърмеше, всеки от 
водачите на групите допускаше до трийсет процента за неуспехи, 
а няколко дни преди потеглянето благоприятните възможности 
слязоха на петдесет процента; началото на сезона бе отбелязано 
с три жертви и осем измръзвания на крайници; сред катерачески-
те общества плъзна мрачният полъх на песимизма. Бледият мъж 
спеше вече трето денонощие и прислугата на хотела напразно се 
ослушваше пред вратата на стаята му. Събуди се на четвъртия 
ден по обед, усещаше, че е гладен, премазан от изтощение и че 
по крайно необясними причини му се влиза в жена, например 
в журналистката. Дълго преди да се изправи на крака, тъй като 
се събуждаше в поредици от часове, той се люлееше между ви-
дения от орли, якове, въжета, глетчери, журналистката, вихрите. 
Вмъкваше се постепенно в реалния свят на стаята, осъзна, че над 
него има таван, край него – стени, сигурност, на пода се простира 
персийски килим, а отвори ли вратата, на всяка цена ще срещне 
една вана. След като завъртя крана, видя в огледалото високото 
си омършавяло, просто стопено тяло, загубило поне петнайсет 
килограма от теглото си – направо скелет. Брадясалото му лице 
продължаваше да създава впечатление на бледост, но по какъв 
начин, трудно можеше да се разбере – с напластения загар. Ске-
летът потъна във водата, покри се с нейната мекота. Завет, ни-
какъв вятър, пръстите на краката му се движеха по негова воля, 
пръстите на ръцете му усещаха предметите при докосване; ра-
диоприемникът му даряваше музика, нещо като Дебюси, който 
прииждаше от стаята. Затвори очи и видя келнерите, те сновяха 
по мокета на долния етаж, тикаха колички с напитки, разнасяха 
сребърни табли с гореща храна, от чистите им тихи дрехи дъхте-
ше на вечност.

Предпочете овнешко бутче без гарнитура и салатата отделно,

нищо повече, от вината избра френско червено; стремеше се да 
поглъща спокойно, сдъвкваше бавно и гледаше пред себе си, 
през пространството със стерилно бели покривки. През сигур-
ната стъклена витрина се виждаше планината, увенчана с чист 
сняг. Сега планината му се струваше близка и крехка, като дълго 
желана холивудска звезда, с която вече е преспал. Нахълта не-
спокойна журналистическа група, тишината отиде по дяволите, 
след групата влезе журналистката, махна му отдалеч и се уедини 
през една маса. Стори му се по-хубава отпреди, а деловитите ѝ 
иначе движения бяха сякаш затоплени от дремеща все пак във 
вътрешността ѝ женска природа. Тя остави камерата и записната 
уредба до себе си, избра нещо от менюто и потъна в страниците 
на бележника си. Надойдоха още хора, говореха високо, бледият 
мъж долови изречения, от които разбра, че току-що е потеглила 
най-голямата експедиционна формация, че Пама ще бъде атаку-
ван по две посоки едновременно и че преди час пристигнала не-
приятна вест: на връх Мунца – нови четири жертви. Телефоните 
на хотела бяха изпратили тези новини по всички краища на све-
та, Баманду се тресеше от тревожно напрежение, никой сезон не 
можеше да се равнява по нещастни случаи с тазгодишния, над 
улиците и къщите виснеше заплахата на нови нещастия. Херфи 
намериха наядени от лешояди три трупа на якове – това също се 
изнесе в пресата; някои се заеха да разнищят загадката, страни-
ците на вестниците се кичеха с хипотези, но всички трябваше да 
започнат отново, тъй като един ден в крайнините на града се поя-
ви четвърти як, беше жив и здрав, но като всички останали якове 
на света крайно мълчалив, нито знаеше откъде иде, нито можеше 
да съобщи накъде отива.

Бледият мъж продължаваше да живее в хотела, той все тръг-
ваше и все не тръгваше към родината си, бездействието сякаш му 
беше необходимо, внушаваше си, че още се възстановява. Сред-
ствата за масова информация го бяха забравили, бледият мъж 
се чувстваше по-самостоятелен от всякога. Само журналист-
ката веднъж го запита дали няма някаква връзка между оръфа-
ните от лешоядите якове и неговите. Подведен от повишеното 
си настроение, той отвърна весело, че връзка съществува само 
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между женския як и нея. И още лоши новини – горе се подхлъз-
ваха, премръзваха, изчезваха, чу се за два счупени гръбнака, поя-
виха се стъпки на снежен човек. Лоша година, до този момент 
нито една победа. Силни, натежали от загар мъже с тъмни очи-
ла и бради се завръщаха с виновни погледи, махаха безпомощно 
ръце, което понякога трябваше да се приеме като единствения 
им отговор. Заговори се, че все пак трябва да се подбудят някои 
следствия, подочуха се слухове за изоставени другари, някъде за-
честиха случаите на необичайно малодушие в решителни момен-
ти, другаде – направо за проявен страх, но най-често се спомена-
ваше за проявен егоизъм. Като се вслушваше във всичко, бледият 
мъж разбираше, че великанът Пама се съпротивлява ожесточено 
и същевременно предизвиква; не по-гостоприемно се държаха и 
останалите осемхилядници; май настъпваха времена, в които на 
човек е предоставена възможността да разбере, че не бива да се 
перчи с особено могъщество, че понякога на природата ѝ кипва 
и започва да се брани, като не държи сметка и за смъртоносните 
си удари.

Всеки отминал ден увеличаваше цената на неговия успех; 
както се развиваха нещата, логичната мисъл едва ли можеше да 
допусне, че тази година ще бъде записан някакъв победен поход 
до Пама, а който би допуснал това да бъде извършено от сам чо-
век, поне до сто години, направо би минал за луд. Бледият мъж бе 
отбелязал не само световен рекорд, той бе постигнал непостижи-
мото. Стоеше му се в Баманду, не му се заминаваше от мястото 
на реализираното си величие, сред суетата и снобизма; обичаше 
да се надсмива тайно на всички. Но един ден, както се бръснеше, 
пламна осенението му, че стоенето в Баманду, че това безпри-
чинно киснене в този скучен град не е съвсем невинно, че това 
прилича на мазохизъм. Като продължаваше да се бръсне обаче, 
той се опита да докаже на себе си, че поне досега е действал без-
користно.

Нима е малко това, че преодолях порива си да оставя белег?
Във великите секунди на върха бледият мъж, тренирал скром-

ността си в продължение на десетилетия, се побори мъжки и 
потисна колебанията си. Там той се оказа на сантиметър от срама 

– за малко да забие в скалата свой собствен клин с инициалите на 
името си. Но сега вече е чист, бледият мъж няма как да докаже 
изкачването и работите на неговия вътрешен човешки баланс 
са наред.

Но това, че продължавам да вися тук и се подсмивам по прес-
конференциите, какво е? Това е любов, оправдаваше се той, аз 
вече обичам и не заминавам заради нея. Но скоро рухна и това 
оправдание. Една сутрин журналистката заудря по вратата му, не 
мога повече, заяви журналистката, нуждая се от мъж, не издър-
жам повече, потребен ми е мъж, сънувам еротични измислици, 
ако ще е мъж, бъди поне ти, харесваш ми и умееш да мълчиш. 
Беше по пижама, топлината от постелята още лепнеше по нея, 
щом се вкопчиха, не се пуснаха три часа, чак до минутата, в която 
бледият мъж се убеди, че не я е обичал, и то никак, че любовта 
му към нея е била само претекст. Тя се надигна, намери някаква 
бутилка и отсипа в чашите.

Така може да се живее, въздъхна тя, сега спокойно бих могла 
да върша работата си, а и друг път ще прибягвам към вас, тъй 
като сте дискретен и хубав. Ако трябва, ще си платя.

Погледна я отдолу нагоре, както се гледа връх, в нея няма-
ше нищо розово, нито нежно, тялото ѝ отразяваше кафявия бля-
сък на светските плажове, кожата ѝ крещеше от загар, гърдите ѝ 
също бяха кафяви, личеше си, че не е обличала бански костюм, а 
горнищата им не е обличала дори на публични места. Подаде му 
чашата и легна до него, той близна, искаше само да усети вкуса 
на уискито, но това събуди желанието му да си пийне, стана му 
приятно, само дето вече чувстваше, че жената до него му е малко 
излишна. Тя говореше: планината гъмжала от събития, непрекъс-
нато връхлитат новини, вест след вест, нещастие след нещастие; 
отделът на вестника ѝ наредил да стои в Баманду до второто при-
шествие и все пак не може само да се стои, трябва и да се полегне. 
Беше осведомена за всичко, заредена с невероятни подробности; 
херфите се изнервили, годината била фатална, злите духове от 
ледниците се събудили, очаквало се снежният човек този път да 
покаже лошата страна на характера си. Снежният човек според 
херфите е много силен, пръстите му хващат за гърлото и стискат, 
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докато езикът ти изхвръкне навън, после очите; или пък сплесква 
главата, мозъка. Тя описвала всичко туй и го пращала, но не може 
само да се пише, трябва и да се полегне. За любов между двамата 
не можело и да се помисли, тя е готова да му заплати, илюзиите 
са изключени, вестникарската ѝ деловитост и професионализъм 
създавали от самосебе си стоманените ѝ принципи. Бледият мъж 
изслуша всичко това и заяви, че няма да ѝ вземе нито грош.

Той продължаваше да обитава хотела и не знаеше какво би мо-
гъл да предприеме по-нататък, не знаеше накъде да тръгне, къде 
да отиде – никъде, досега го мамеха върховете, сега най-трудният 
бе легнал под него, отваряше се място за досадата, но минава-
ше още време и след досадата се отваряше място за по-страшни 
чувства. Сега накъде? – питаше се бледият мъж. Какво още да 
покоря?

Тя идваше и лягаше до него, предоставяше му часове на акро-
батика, уискито му се услаждаше все повече. Освен това привик-
ваше с подробностите на тялото ѝ, с капризите ѝ върху чаршафа, 
започнаха да се разбират без думи, неочаквано усетиха, че са се 
домогнали до естествен синхрон. Планината сипеше още изне-
нади, но най-голямата се изрази в това, че експедициите приклю-
чиха с крах. Краят на катераческия сезон настъпваше. Отделът ѝ 
нареди да се завърне в редакцията, Баманду се обезлюдяваше, ко-
лоритните личности, които бяха успели да се изтръгнат от смърт-
та, изчезваха.

В един безцветен ден тя пак легна до него, двамата погледна-
ха към тавана.

Все забравям да ви питам за името, рече той, тъй като разбра, 
че е настъпил часът на раздялата, как се казвате?

Миранда, отвърна тя.
Не е чак толкоз лошо.
Името ли?
А, другото е ужасно.
Не ви се ще да замина, нали?
Е, ще се справя някак.
Защо не дойдете с мен?
Какво има там?

Ще бъдем заедно. Тя се изметна нагоре и издърпа гащетата 
си. Впрочем вие защо се появихте, какво търсите в Баманду?

Дойдох да изкачвам.
Кое?
Той мълчеше.
Мен ме изкачихте добре, нали?
Дойдох да изкача Пама.
Пама!
Журналистката се изправи, грабна гащетата си и бледият мъж 

разбра, че се е изплашила. Обличаше се бързо, ръцете ѝ потре-
перваха, на нея никак не ѝ се щеше да бъде нарязана на парчета 
от непознат маниак, този неясен, висок и бледен мъж вече по-
казваше зъбите си, през оскъдните му по брой думи тя зърна в 
далечината психопата.

Излезе си, без да се дооблече, напоследък така преминаваше 
коридорите, недооблечена и сладко уморена. 

Бледият мъж лежеше, зяпаше тавана и отпийваше от чашата, 
мислите му го носеха към шефа на тричленната комисия, която 
издава разрешенията на експедициите, шефът се очертаваше като 
единственият човек на света, с когото вероятно е възможно и да 
не се скучае.

На обед тя седна до него, оказа се, че са сами в ресторанта, 
върховете зад витрината изглеждаха по-бели отпреди, а келнери-
те по-услужливи от всякога.

Днес уискито ви дойде малко повече, усмихна се журналист-
ката. Храната ви е сервирана, защо не почвате?

Вярно е, че съм малко в повече, съгласи се той.
Там някъде е Пама, посочи тя с глава.
Да.
И ви предстои.
Не отговори.
Кажете най-после какво искате, какво търсите тук!
Бяхте сензация, след туй – нищо, по едно време изчезнахте, 

но сте тук, без да сте журналист. Кажете какво сте, защо ви бяха 
тези якове, защо говорите малко, докога ще останете?

По едно време изчезнах, съгласи се бледият мъж.
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Как се казвате? Поне това да знам.
Ерик.
Ери, така ли?
Но вие помните, че по едно време изчезнах.
Искам да зарежем масата и да се прехвърлим в стаята. Зами-

навам утре, не разбрахте ли? На вас не ви ли е вече достатъчно 
ясно, че започвам да ви обичам? Ери! Слушате ли ме?

Не можете ли още днес?
Ще замина утре, разберете, а сега ще отидем в стаята ви! Тя 

грабна чашата от ръцете му. И съм сигурна, че не се наричате 
Ерик, нито Ери, нито нещо близко до това...

Държеше главата му и търсеше отговор на загадката в очите му, 
там се потайваха неизследвани мрачини и много фанатизъм, съпро-
тива, бавно и неизвестно защо гаснеща жизненост. За първи път в 
живота си Миранда полудяваше от гняв, че не може да подчини ня-
кого на амбициите си и сякаш в полусън разбираше, че става тъкмо 
обратното, затова в даден момент допусна, че се намира близо до 
сатаната и ако не беше склонният ѝ към авантюризъм характер – 
довел я впрочем до алпийския профил на вестника, – би побягнала 
повторно, а тя вече преодоляваше страха си и бързаше да усети как 
сатаната ще влезе в нея. От гънките на планината идеше той и може 
би след малко, след като я налюби, ще се превърне в космата гори-
ла, която тъпче девствените снегове и оставя загадки зад гърба си.

Помните ли, когато ме нямаше? – запита внезапно той.
Помня, целунете ме.
Тогава ме нямаше, рече той, без да я целуне. 
Тя скочи върху него и започна да го целува. Отсъствах, каза той 

и се отбраняваше, огъваше се под тежестта ѝ, понякога успяваше 
да се измъкне, но тя наново връхлиташе. Нямаше ме, защото бях 
на Пама, успя да изръмжи той, а тя жадно търсеше устата му, като 
съзнаваше, че няма да замине от Баманду, че постави на карта не 
само кариерата си на световна журналистка, но и живота си. Изка-
чих Пама, успя да повтори той и тя, въпреки дълбокото си страстно 
дишане, го чу, но продължаваше да диша шумно и точно когато 
изблещи очи, той изстена: изкачих се сам, без херфи!

Тя се отпусна до него, полегна от дясната му страна и се почувства

като в топъл, наситен с теменужни аромати басейн. Не виждаше 
по-нататък бъдещето си без него, не можеше да си представи, че 
утре няма да милва рамото му, тя загиваше без диханието му и 
още сега трябваше да подхване разговор, да го повлече със себе 
си. Докато обмисляше първите думи на апела си, неочаквано си 
спомни, че в кулминацията на тяхното заедно той я убеждаваше, 
че е изкачил Пама, сам, без херфи. Усещането за едно нищо незна-
чещо твърдение постепенно се превръщаше в нещо, по което мо-
жеше поне да се помъдрува. Човекът до нея бе изрекъл: изкачих 
се до най-трудния връх сам. Това изкачване бе недопустимо, то 
нямаше нищо общо с действителността. От друга страна изказ-
ваше го човек, който говори оскъдно или изобщо не говори. Край 
нея плаваха лилии, цветовете им се отваряха и продължаваше да 
ухае на теменуги, костеливото му жилаво тяло беше отпусната 
струна, в стаята беше тихо, тишината притискаше целия град, от 
далечните върхове се отронваха лавини, лавините се свличаха, 
повикани от присъствието му. Боже мой, загубена съм, обърквам 
живота си, той ще ме подчини.

Миранда ли се казвате?
Преди малко ме убеждавахте, че сте изкачили Пама.
Само ви осведомих.
Гоните ли ме?
Защо?
Все едно че ме подканяте.
Той ѝ заяви, че преди двайсет и шест дни се е изкачил на Пама, 

сам, без херфи, само четири якове до базовия лагер; запозна я с 
навика си да върши всичко сам, да живее далеч от шумотевиците, 
само така се чувства щастлив, поне така е било досега, защото 
след изкачването на Пама не може да се похвали, че се чувства 
щастлив.

Вие твърдите, че сте изкачили върха, в който този сезон се 
разбиха две експедиции, придружени от осемстотин херфи?

Да.
Ери!
Тя изтри с длан във въздуха изреченото име.
Ерик ли се казвате?
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Не.
Оставихте ли знак?
Той отвърна, че не оставя следи по върховете, призна си, че 

тъкмо на Пама се е двоумял, мъничко му е трябвало да се приоб-
щи към стадото. 

Слава богу – преодолял се и сега гледа спокойно света в очи-
те. Вие вярвате ли, че се изкачих?

Не.
Удари градски часовник, звуците му направиха града по-ую-

тен, всеки звук отекна в тялото ѝ, бедрата ѝ потръпнаха, чашата 
на устните ѝ се олюля, след часовниковите звуци стана тъжно и 
празно.

Никой няма да ви повярва.
Знаете ли колко ме интересува!
Ще дойдете ли с мен?
Къде?
В един голям град.
Заминете сама, може и да дойда.
Защо не с мен?
Трябва да разбера.
Какво става с вас самия ли?
Да.
Смятате ли, че с вас става нещо?
Бледият мъж продължаваше да лежи неподвижно, тя напраз-

но очакваше да се извърне към нея, да я докосне поне с края на 
пръстите си. Стана и се облече. Не можа да схване дали е видял, 
че очите ѝ са печални, той само лежеше.

Когато разбра, че отново е сам, бледият мъж се изправи; ста-
ята беше пълна догоре с тъга; той включи касетата с Моцарт, но 
скоро сметна, че Моцарт не върви на пейзажа в прозореца и все 
пак го остави, защото знаеше, че Моцарт върви на всичко. По 
стъклата потече водичка, валеше. Влезе във ваната, покисна в тъ-
гата си, излезе, изсуши се и почна да се облича. Ами сега? Сега 
накъде? Помоли да го свържат с най-авторитетното списание, 
свързаха го за минута, той каза на спортния редактор, че е изка-
чил Пама. Спортният редактор го напсува и затвори телефона. 

Пред хотела както винаги висяха една или две дузини херфи, но 
от по-главните, водачите – бледият мъж им каза, че преди някол-
ко седмици е изкачил Пама. 

Погледнаха го унесено. 
Той им изброи всички предмети, оставени от другите експе-

диции. Херфите мълчаха, всеки знаеше от пресата и телевизи-
ята какво има горе. Бледият мъж влезе в дневния бар и поръча 
уиски. Аз изкачих Пама, каза той. Барманът примигна и се съ-
гласи. Не вярвате, но го изкачих, настоя бледият мъж. Радвам се, 
рече барманът. Вие сте длъжен да ми вярвате, извика бледият 
мъж, затова са ви поставили тук – да вярвате, аз никога не съм 
лъгал.

Само три дни бяха достатъчни за града, там всеки разбра, 
че самотникът с бледото лице е изкачил върха, той умислено 
твърдеше, че се е промушил през най-благоприятните дни, и то 
в сезона на големите несполуки. Миранда отлагаше заминава-
нето си, тя вървеше подир избраника си и присъстваше почти 
на всеки разговор – той разказваше ли разказваше. Те не вярват, 
обръщаше се той печално към нея, изслушват ме, но едва сдър-
жат присмеха си, а аз се изкачих наистина, видях света отгоре, 
видях как се любят орли, ти разбираш ли, орлите се стопиха в 
страстта си пред очите ми!...

Знам, каза шефът на тричленната комисия, която издава-
ше разрешенията на експедициите, казаха ми, че сте изкачили 
Пама. Седнете. Уиски, обърна се той към подгласниците си и те 
напуснаха кабинета.

Вече знаете, учуди се бледият мъж.
Новината за вашето изкачване достигна при нас като смях.
Посмяхте ли се?
Лично аз не, аз съм сигурен, че сте го изкачили.
Защо сте сигурен?
Вие не знаете да лъжете. Защо чака вън? Дамата ви може 

да влезе. 
Той целуна ръката на журналистката и посрещна с открити 

очи погледа ѝ: кажете какво да правим?
Не знам, отвърна журналистката, боли ме, обичам го и ме боли. 
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Просто не знам кога ще му мине, предполагам, че е временно, криза.
Имайте предвид, мадам, че този човек е изкачил Пама, и то 

съвсем сам.
И ще му  издадете сертификат?
Едва ли, усмихна се порцелановото лице на шефа, сертифика-

тът няма да му послужи, няма да му го издам, ще сметнат и мен 
за луд, веднага ще ме уволнят.

Видях как се любят орел и орлица, рече с детски възторг бле-
дият мъж, те тръпнеха, пред очите ми, на края на света, където 
може само да се умира.

Вие извършихте подвига на всички времена, шефът на коми-
сията хвана ръката му, и за всички хора. Горе се двоумяхте, нали?

Доста.
Но няма да ви издам документа, за който сте дошъл.
Дойдох само да ви кажа, предположих, че ще ми повярвате.
Бледият мъж и журналистката напуснаха държавната сграда, 

те тръгнаха бавно през непознатия град, тя с чувството, че крачи 
до един луд, но необикновен мъж, когото обича, плюла на пре-
дишните си земни амбиции; той – пред полудяване, защото беше 
постигнал непостижимото, а никой не му вярваше и много му се 
искаше да заблъска главата си в първия изпречил му се зид, заде-
то не бе оставил следа за подвига си на върха. О, само да тръгне 
веднъж с мене, казваше си тя, ще го отведа при много извест-
ни психиатри, а те знаят как да избият фикциите от главата му. 
Журналистката не вярваше, че измамата, с която си бе послужило 
порцелановото лице, може да се приеме за друго освен за ход с 
лечебна цел, тя нито за момент не допускаше, че порцелановото 
лице е говорило истината.

В това време подгласниците се върнаха в кабинета на шефа 
си, намериха го с гръб към тях, загледан през прозореца в мъжа 
и жената, които се отдалечаваха; подгласниците се стараеха да 
потиснат смеха си, вън се бяха насмeли достатъчно.

Не може, рече шефът им и се обърна с лице към тях, невъз-
можно е, никой не може да устои.

ПЯСЪК
На Иван Стайков               

С лявата ръка държи сандалите си, а с дясната е обхванала 
тънкия кръст на моряка. Току-що са станали от вмирисания на 
пот плаж. Отпуща кръста му и прокарва ръка по бедрото си. Усе-
ща как песъчинките се ронят при допира на пръстите ѝ, но част 
от пясъка е полепнал здраво върху младата ѝ гореща кожа. Отдав-
на е минало полунощ. 

Над пристанищния вълнолом блика сиянието на корабните 
светлини, затова тук е много тъмно. В чашата на небето звездите 
блестят като капки.

Пясъчната лента свършва. Вече стъпват върху трева, в гради-
ната са, пред хотела... Мъжът върви съвсем бавно и много близо 
до нея, но тя казва на английски:

– Почакай.
Обича да си служи с английски думи, макар че знае само ня-

колко. Сяда на пейката и започва да изтърсва сандалите си. Тук е 
височко, вижда се по-голямата част от пристанището, натъпкано 
с параходи. 
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Пред фара са застанали два самотни кораба. За тях няма място 
на кея и приличат на бездомници. Той поглежда часовника си, 
навежда се и я целува. Докато приема целувките му, тя се обува, 
изправя се и потеглят отново. Уморено прекосяват градинката, 
заобикалят хотела и излизат на крайбрежната улица. По нея няма 
жива душа. Едната ѝ страна граничи с желязната ограда на прис-
танището. Тук лежат топлите сенки на дърветата. Тротоарът още 
не е изстинал след горещия ден. Короните на платаните са побе-
лели от светлината на лампите. Летят рояци комари и едноднев-
ки. Еднодневките вече агонизират и падат върху паважа. Тихо е, 
топло е, гъстото звездно небе покрива целия град.

Той крачи с грубата си моряшка походка, задоволен и щастлив 
до нейното жилаво тяло. Тя има дълги крака, тънки глезени и об-
горени от слънцето прасци.

До портала на пристанището спират. Тя не бива да влиза през 
този портал. 

Притаяват се до каменната колона и започват да се целуват 
за раздала. Разменят си някои съвети, без които животът им е 
немислим. Той настоява за документите, които тя трябва да си 
набави, след туй отново го обзема нежност и пак я притиска, и 
пак се редуват ту наставления, ту любовни пориви. Нито веднъж 
не ѝ напомня да му бъде вярна, във верността ѝ е сигурен. Знае 
що за момиче е, такива моряшки момичета е виждал много, пък и 
начинът, по който се люби на пясъка, говори достатъчно за същ-
ността ѝ, но също така знае, че за нея той е „големият шанс“, 
единствената ѝ възможност. Жени с такива физически качества в 
неговата родина са рядкост: мургава кожа, черни коси, дръпнати 
очи с дълги мигли и наелектризирано тяло, горещо, южно. Той 
гризе устните ѝ, сред опиянението си чува сирената на парахода, 
тя го зове. Пуща я и отново я привлича към себе си. Отхапва си 
още една целувка и побягва. Но след малко се обръща и казва на 
български:

– Довиждане.
– Добро плаване.
Тя остава сама до колоната, наблюдава фигурата, която чез-

не в тъмнината, продължава да маха с ръка. Едва сега по-ско-

ро усеща, отколкото забелязва, че сокът на зарята постепенно се 
впръсква в тишината на нощта.

– Вече загубих търпение!
Стресва се, пробожда я болка в стомаха, но бързо се съвзема 

от уплахата и се обръща. Този път е решила да се съпротивлява.
– Махни се!
– След като съм чакал цяла нощ?
Тя тръгва с големи крачки към града, оглежда се с надежда да 

зърне минувач, той върви спокоен след нея и казва:
– Не така... Знаеш как бия.
Защо няма поне един минувач? Но може ли да помогне и той? 

Забавя стъпките си.
– Ще викам!
– Така ли?
– Какво искаш пак?
– Да си повървим заедно.
Тя проявява евтина хитрост, в която не влага кой знае каква 

надежда:
– Изпрати ме до нас.
– Да, ама ще минем през пясъка.
– Кой пясък?
– Дето бяхте с кльощавия немец.
– Той ми е годеник!
– Добре, това да се чува.
– Ще се женим, заминавам за Хамбург.
– Замини, казвам ли ти нещо?
– Моля ти се, не настоявай!... Аз го обичам.
– Добре де, свивай към плажа!
Той разговаря леко и върви сякаш неохотно, тя лесно минава 

пред него – нещо, което би я улеснило при случайна среща с хора,
Безсилието ѝ я отчайва. Към него храни постоянна омраза, 

която расте и се изостря с всеки изминат ден, тормози я, кара я 
да стене на глас и всичко туй, защото не може да стори нищо, 
освен във виденията си, когато го привързва към един изплувал 
във фантазията ѝ стълб и го бие. Тогава яростта ѝ расте – премаз-
ва главата му с камъни, и то така, че от свирепия му поглед и от 
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животинските му бърни не остава следа. В такива блажени за нея 
мигове той плаче, моли за пощада, но тя се нахвърля още по-сви-
репо към него: „На ти за това, на ти и за онова, на ти за всичко, 
което си ми причинил, животно!“... Но това е само във виденията 
ѝ... Няма ли най-после някой да се справи с него? Каква е тази 
държава, каква е тази власт, защо не го поставят на мястото му?...

– Уморена съм – отново хитрува тя и без да ще, увлечена от 
гальовния си, по женски обещаващ глас, добавя: – Ако искаш – 
утре...

Той се усмихва и обвива ръка около тялото ѝ, там, където 
може би още е запазена топлината от ръката на немеца По обрат-
ния път отново минават под платаните, по паважа лежат хиляди 
щастливо умрели еднодневки. Пак заобикалят хотела, пак нагаз-
ват в прегорялата трева и тръгват по тъмния пясък, а отдясно пак 
блестят светлините на корабите, а небето е вече леко разредено и 
олекнало. И морето лежи неподвижно в края на тъмнината – без-
чувствено, противно.

– Ще му ставам жена – прошепна умолително тя.
– Разбрах – отвръща той. – Щастието ти се усмихва. А и на 

мен. Ще ми пращаш ли колети?
– Ще ти пращам! – казва тя с дълбока искреност. – Знаеш ли 

колко хубави неща ще ти пратя?... Пусни ме да си вървя.
– Ти пак ще пращаш.
– Звяр!
– Ела тук, до лодката!
Силен и груб е, с широк гръб и огромни стоманени ръце. Сла-

ба, взела се кой знае откъде светлина, пада върху големите му 
скули и късата руса коса. Устата му е в сянка, но тя си я представя 
– разположена от единия до другия край на лицето, дъхти на лук.

– Ето, тук!
– Не искам!
Тя потъва в пясъка – по-дълбоко, отколкото с германеца, и кол-

кото повече се съпротивлява, толкова повече лактите ѝ се забиват 
в изстудения плаж. Тя гледа небето над косите му и се вбесява от 
коварната сладост... Тази подла сладост идва въпреки омразата, 
въпреки съпротивата, не желае да е така, но е така..,

За втори път тази нощ тя седи на пейката и изтърсва пясъ-
ка от сандалите си, сега звездите са се стопили, а светлините на 
пристанището са избледнели. Зад фара се показва заминаващият 
параход, в който е Хелмут. Добре се виждат пясъците, морето, 
градината и изплувалият от тъмнината град. Гларусите излитат 
с писъци от покривите и се отправят към широката гладка вода. 
Това е ничий час – нито на деня, нито на нощта. Долавя се нещо 
неопределено и празно.

Става и тръгва – през градината, край хотела, край паркира-
ните коли. Градът продължава да спи, но както всеки град, и този 
си има подранили за някъде хора, първите, с които започва все-
кидневието.

Върви, залита от умора и безсъние, представя си как ще се 
тръшне върху леглото и как ще спи през целия ден. Косата ѝ е 
разпиляна, погледът ѝ е разстроен, но въпреки тази отпадналост 
младостта ѝ все тъй здраво напира в прасците, трепери в бедрата, 
мислите ѝ летят към Хелмут. а пръстите ѝ лениво отброяват един 
по един документите, които трябва да извади, ако иска да замине 
за Хамбург, да заживее в малката зелена къщичка, където сега 
скучае старата моряшка майка.

Все повече са бързащите по улицата. Не ги поглежда, но ги 
усеща и с притворени очи си мисли: „Тези пък закъде ли са тръг-
нали толкова рано?“... И понеже знае много добре закъде са тръг-
нали, но не иска да знае нещата в душата си, получава усещане 
за влага в очите и пясък в устата, и суха тъмна празнота, която я 
отделя от света.
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СИНЬО

Не познавате такава безнадеждност. Навярно знаете какво е 
да обичаш безнадеждно жена, да чакаш завръщането на безна-
деждно болен у дома, или пък безнадеждно да потънеш в клевета, 
но цели два месеца да стоиш на пустинен бряг срещу безрибно 
море, да те мият дъждовете, а ветровете да спукват кръвоносните 
съдове на очите ти – тази безнадеждност не познавате. Нейният 
трагизъм се състои в това, че като лежиш в палатката или на зе-
мята, в ума ти се върти една и съща мисъл: някъде в мръсните 
води има риба, дявол да го вземе, и ако тази риба влезе в мрежата, 
тринайсет семейства ще се усмихнат, тринайсет души ще знаят 
за какво са киснали в пустинята.

Бях всеки ден около тях. Те ме мразеха. Редовно вадеха праз-
на мрежа и пак я навираха в морето, и пак я измъкваха и още 
повече ме намразваха. 

По едно време започнаха да ми я натриват на носа: виж бе, 
кутсуз, виж – пущаме мрежа и вадим само мрежа!... Виж каква 
празна мрежа!

„Виждам – казах си аз, – но защо я триете на моя нос? Трийте 
я на вашите носове, бийте си шамари, негодници, щом сте из-
брали най-неподходящото място!“... Бяха рядко гадни типове и 
ги презирах до дъното на душата си. Те не искаха да ме виждат 
около себе си, тъй като ме считаха за „кутсуз“. Бяха презрени и 
ограничени фаталисти, бездарни занаятчии, некадърни да оправ-
даят и заплатите си. За тях аз бях очилат кутсуз с яке и транзис-
торен приемник в ръка, домъкнал се от майната си да им донесе 
малшанс. Дори да нямах очила, дори да не носех радиоприемник, 
те пак щяха да ме мразят. Простаците не знаят какво да мразят!... 
Нощем блъсках силно клавишите на пишещата машина. Знаех, 
че рибарите ме чуват, и исках да ме чуват, стараех се да помислят, 
че моята работа спори. Нищо не спореше!... Удрях клавишите, за-
щото ми бяха опротивели. Всичко ми бе опротивяло, дори тръс-
тиковата колиба, в която живеех. Нека ги дразни шумът на маши-
ната – за пръв път изпитвах омраза към група хора.

Може би се канеха да ме бият? Моля!... Бях решил да приема 
двубоя. В бригадата им работеха двама хулигани,  известни в гра-
да на големия залив. И двамата бяха прекарали по една година в 
затвора. Помъкнах ножа в джоба си. Но продължавах да ходя на 
брега, където наблюдавах как простират гриба да съхне. И когато 
го вадеха, бях там – на десет метра от тях, винаги топло облечен, 
нахранен, с хладнокръвно изражение на лицето.

– Дразниш ги – предупреди ме един любител рибар.
– С какво? – пожелах да узная аз.
– Не се навъртай край тях.
– Никой не им е виновен, че са некадърни.
Човекът, който искаше да ме предпази от нещо, сви рамене и 

ме остави.
Есента беше рядко противна, но по едно време се оправи, и то 

така, че ни слиса. Частниците съсипаха рибата: изпокъсаха чипа-
ретата и продъниха мрежите. Аз продължавах да се въртя около 
грибчиите. Не го правех от дебелоглавие. Разберете – махна ли 
се и те случайно натряскат мрежата, съм за никъде. Ще се разчуе 
нашир и длъж и ще ме обявят за „човек, който пъди късмета“. 
Тогава никой не би могъл да ми помогне.
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Мястото, където седях да ги наблюдавам, беше високо и за-
кътано в скута на дюната. Загледах ли се към хоризонта, сякаш 
забелязвах извивката на планетата. Морето бе възвърнало нежна-
та си душа, вятърът падаше върху него като влюбен, а небето се 
издигаше високо – очаквах всеки момент да се разтвори и най-
сетне да покаже прословутите си тайни.

Доброто време просто разби противниците ми. В бригадата 
се промъкна разложението: пиянства, побоища, отклонения от 
работата и някакъв необикновен скандал с лавкаджията, който 
отказа да им продава. Въпреки това ракия се намираше. Двама 
от тайфата плюха на всичко, снабдиха се с тротил и започнаха 
поголовни бомбардировки на водата. Другарите пък започнаха да 
им завиждат. Повлиян от тях, капитанът отказа да дава лодка на 
бракониерите. Така се стигна до най-големия побой. Не се разбра 
кой кого би. На другия ден забелязах, че всички са посинели.

И сега, запитам ли се как стана така, че все пак не успях да 
отнеса един по-приличен пердах в суматохата, не мога да си от-
говоря. Дори не подпалиха колибата ми. Може би бяха прекалено 
заети със себе си. Отървах се само с един удар. Нанесе ми го 
– кой, смятате? – готвачът. Беше след полунощ. Вървях по пъ-
теката, спънах се в някакъв труп и паднах. Трупът се надигна, 
пропълзя до мен и започна да ме разглежда.

– Ааа, ти ли си?
Почувствах юмрук по устата. Това сякаш бе знак да се отпри-

щят дяволите у мен. Стаената злоба се вля в мускулите на ръцете 
ми. Нямах възможност да замахна, ала успях да сключа пръстите 
си около мръсния врат на нападателя. Силата ми се удвои, когато 
познах готвача на бригадата. Той просто ме изненада с прибърза-
ността си – легна до мен и не мръдна. Не се показах джентълмен. 
Щом станах, яростно го заритах. След това тръгнах към морето. 
Нагазих, загребах вода и започнах да плакна разкървавената си 
уста.

– Тоя пък взел да си прави гаргара с морето! – рече някой зад 
гърба ми.

Нямаше защо да се обръщам: двамата биячи, онези, които са 
лежали в затвора.

Заприиждаха още грибчии; заставаха върху билото на дюна-
та, изрязани на бистрото звездно небе, идваха един по един и 
се нареждаха, докато се събраха всички, без капитана и готвача. 
Съзвездието Орион висеше ниско над главите им и аз, силен в 
иронията, за момент си помислих колко красиво създание е чове-
кът, роден да завоюва дълбочините и да се вреже в звездите. Бях 
пил уиски в бара на града, а не презряната им гроздова ракия, 
достойна да взриви само най-калните им инстинкти.

– Писателю! – провикна се някой. – Кой те е фризирал?
– Вече нямате готвач! – извиках аз. – Имахте, но сега няма кой 

да ви готви, защото го удуших!...
– Той готвеше помии! – одобри високо друг. – Добре си на-

правил!
– Не знаете да боравите с морето! – изревах аз, макар че не 

виждах лицата им (сиянието на Орион бе по-ярко от мътилката, 
която излъчваха мухлясалите им мутри). – Вие сте кофти рибари!

Редицата стоеше неподвижно на дюната. Недоумявах какво 
решение можеха да вземат. Знаех едно – да се пребият, не могат 
да ме стигнат. На една крачка от мен бе морето и аз съм по-добър 
плувец от тях. С незабележимо движение освободих часовника 
си, пуснах го в пясъка и го зарих с върха на обувката си. Изглеж-
да, че ме мразеха много, щом бяха дошли за последно разчиства-
не на сметките.

– Този е полудял! – рече някой.
– Винаги си е бил луд – потвърди друг. – Какво искаш от чо-

век, който е зарязал София и живее в колиба!...
Така не говорят хора, решени да нападат. Тогава разбрах, че 

съм много пиян, че в подобно положение може да изпадне само 
човек, наситен с шотландско уиски... Грибчиите не идваха да ме 
бият, а да заметнат мрежата.

– Некадърни сте! – извиках все пак аз и защо трябваше да 
кажа така, не зная.

– Да го набия ли? – запита един от бившите затворници.
– Остави го за утре.
Откъм лодките се провикна капитанът. Грибчиите, както се 

смееха, потеглиха нататък. Изрових часовника си, духнах в стък-
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лото му и го пъхнах в джоба си. Вече не виждах рибарите, сега до 
мен достигаха само гласовете им – няколко наставления на капи-
тана и плясък на весла. Духаше хладен западен дежурен ветрец 
от сушата, който призори трябваше да умре.

Мразя да пиша за побоища; ненавиждам четива, в които се 
разказва едновременно за море и бой, тъй като често двете неща 
се свързват, но такива бяха фактите тогава с тия омразни типо-
ве. Какво да предприема по-нататък? Да бягам ли? Трябваше да 
остана. Дори да ме пребият. Пиянската ми глава бе решила на 
другия ден да се бием, докато падна. Интересно, беше ми леко 
тази нощ, весело ми беше, плуваше ми се и ми се пееше. Морето 
спеше в краката ми, безплътно и прозрачно като въздух, водата 
и небето бяха разтопени, проникнали едно в друго, превърнати в 
една-единствена мека материя, зад чийто воал всеки миг можеха 
да заплуват риби, а звездите приличаха на милиарди мехурчета – 
кислорода на вселената. В подобна безплътна нощ всички същес-
тва трябва да бъдат добри, да не се бият, да не псуват на майка, 
да не се заканват. Седнах на пясъка и се замислих за човека. Но 
не абстрактно, както бихте предположили. Тогава, както се бях 
разнежил, бих могъл да приема за човек дори двамата хулигани, 
цялата грибчийска тайфа и тъкмо тази отстъпка, която правех в 
името на доброто, ме натъжи. Тези грибчии бяха жители на пар-
цаливата махала на човечеството, гадни и омразни типове!... Чуд-
но, от уиски глава не боли!... Те искаха да ме унищожат, защото 
са изпълнени с ненавист не само към мен, но може би към всич-
ки, които говорят по-правилно от тях и носят якета...

Лодката на капитана изчезна в тъмносинята бездна. Сега мо-
жех да виждам очертанията само на тези, които бяха останали на 
брега. Те придържаха десния край на гриба. Лодката трябваше да 
влезе навътре, да загради пространство от морето и да се върне 
на пясъка. В огромната подкова от мрежа, въжета и корк би след-
вало да има риба. 

Но риба няма да има... Когато не върви – не върви. 
Не знам дали съществува по-вълшебен ритъм от тоя на пляс-

кащи в нощната тишина весла. Този ритъм звучи най-сладко и 
най-унесено, когато се разполагат мрежите на гриба...

Най-после лодката се появи отново. Тя изплува от бездната 
право срещу мен, придружена от шепота на веслата, глухото бо-
ботене на бордовете и тихото съскане на въжетата. Напразно я 
чаках да докосне брега. Нещо я задържаше.

Горе съзвездията вършеха гигантските си шахматни ходове. 
Между звездите се отронваха и падаха пионки. Бързах да ги засе-
ка спрямо Полярната – любима моя игра. Малка комета одраска 
небето и угасна високо над Полярната, а под нея издъхна друга и 
когато съединих трите точки, получи се удивително права линия, 
чието продължение прониза носа на лодката. Опитах се да доло-
вя в туй някаква поличба, но каква?... Нямах време да мисля. Об-
хванати от безпокойство, рибарите заговориха с възбудени диви 
гласове:

– Първо да излезем на брега!
– Капитане, да отпуснем въжето!
– Мълчете! – извика капитанът.
Това е тишина!...
– Към брега! – отсече най-после той. – Отпущай въжето!
Въжето засъска по-рязко, вече можех да виждам как някакви 

ръце го освобождават.
Носът на лодката докосна пясъка. Няколко ботуша нагазиха 

във водата. Рибарите ловко изтеглиха лодката и престанаха да 
отпущат въжето. След туй всички се хванаха за него.

Някой изруга и съобщи, че мрежата не помръдва дори на сан-
тиметър, но останалите и без това бяха почувствали нейната съ-
протива.

– Само туй липсваше!...
– Тихо! – изрева капитанът.
– Закачили сме я.
– Млъкнете!...
Хората от другия край на мрежата, които бяха останали на 

сушата, също се вълнуваха. Капитанът се отправи към тях. По 
средата на пътя той се спря и запали цигара.

Обзе ме предчувствие за най-лошото. Така задръстени, негод-
ниците щяха да изпокъсат съоръжението и ги очакваше най-срам-
ният финал. Това се казва награда за двата месеца отчаяние. Ка-
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питанът изля яда си на другата група и отново се върна при нас. 
Хванати за въжето, хората му вече забиваха нозе в пясъка.

– Заградили сме сто мини! – пошегува се някой.
– Тук няма мини – отвърна капитанът, защото не разбра шегата.
– Отиде мрежата! – забеляза друг.
Той изпсува и просто ми се ще да ви кажа как, но хайде от мен 

да мине, щом в литературата е забранено да се псува.
Стори ми се, че най-разколебаните в момента са готови да за-

режат всичко и да се пръждосат, където им видят очите. Тази нощ 
се решаваше съдбата на бригадата, която неизбежно щеше да се 
разпадне. Да си призная, започнах да изтрезнявам. Замислих се: 
да избягам ли преди трагедията, или да остана до края. Беше се 
разбрало какво става. Коравосърдечието ми се разтапяше. Вече 
съжалявах враговете си. Нима и аз не бях като тях, човек с грижи 
и хиляди неприятности? Действието на уискито преминаваше. В 
устата ми загорча и ми се приплака. Сега те можеха да ме пребият 
като куче, да ме премажат в яростта си и не това е най-страшно-
то – повече ме измъчваше мисълта, че присъствието ми наисти-
на носи нещастие на хората. Започнах да си припомням подобни 
случаи, като садист ги търсех в миналото си – зорко, безмилостно 
– и ми ставаше все по-тъжно. Достатъчно ли е в такъв момент 
само да се презираш? Имаше нещо по-страшно – какво по-отчай-
ващо от това ТИ да си този, който носи нещастието, да го излъч-
ваш така, както някои излъчват радостта и оптимизма... Морето 
и небето потъмняваха, гаснеха и светлите пътища в живота, тоя 
мръсен живот, в който живеят подобни на мен и грибчиите...

Някаква сребърна вълна се надигна в тихата плитка вода, 
плъзна се към брега и припляска върху мъртвия пясък.

– Риба! – извика един от бившите затворници.
Притичах и нагазих във водата. 
Втората грива на закипялото море ме удари по глезените. Ня-

колко парчета се мятаха върху пясъчната ивица. Наведох се и 
вдигнах едно от тях.

– Риба! – размахах го над главата си. – Риба!
Плитчината закипя. Стотици риби трептяха в нея. За миг до-

бих чувството, че се намирам сред бързей на река, а рибите не 

бяха сто, бяха хиляди, и ето че се залюля цялото заградено от 
мрежата пространство.

Инстинктивно потърсих свободно място на въжето, дланите 
ми докоснаха някакви мокри ръце, ръцете на другите. Усетих ди-
шането на капитана в ухото си, в самото ухо, сякаш искаше да 
го отхапе. Дъхът му миришеше на бира и чесън. Изплашените 
рибни ята успяха да се приберат в дълбочините, повърхността 
на морето се успокои. Мрежата бавно прииждаше към нас – със 
скоростта на часовникова стрелка. Започнахме да се разгъваме на 
широк фронт, катерехме се по склона на дюната, а при въжето се 
освободи място за всички. Сега да имаше и малко твърда почва 
под краката!... Изпитвахме чувството, че притегляме цялото зем-
но кълбо заедно с небостъргачите, Хеопсовата пирамида и Чомо-
лунгма. По небето се разля тънко розово млекце – под хоризонта 
се създаваше слънцето и близките звезди се разтваряха в светли-
те му сокове. Пуснах въжето и тръгнах към палатката на частни-
ците. Олюлявах се, но вървях, и отново се сблъсках с готвача.

– Трудно теглим – рекох му аз.
– Кое? – запита той и все още държеше шията си там, където 

го бях стиснал.
– Много риба! – допълних аз.
– Къде?
– В нашата мрежа!
– Коя мрежа?
– Вашата мрежа.
Той забърза към бригадата. Обърнах се след него да го осве-

домя, че ще докарам още хора, но готвачът беше изчезнал.
Никой не пожела да дойде. Всеки искаше да спи, нуждаеше 

се от сила за утрешния ден. Само един тръгна подир мен, твърде 
млад и здрав човек, с красиво мъжествено лице. Спирах се да го 
изчаквам, той изобщо не знаеше какво става, нито къде върви, 
мисля, че продължаваше да спи, и може би му се струваше, че 
сънува хубав сън с много риба. Щом наближихме гриба, човекът 
се разсъни и каза:

– Какво бе, къде ме водиш?
– Да помогнем малко – рекох аз.
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– На кого да помагам?
– На грибчиите.
Той ме напсува и тръгна обратно.
Краищата на гриба вече лежаха на пясъка. В мрежата риби-

те бяха една до друга, заплетени в каретата с хриле и опашки 
– същите, които им осигуряваха живота и движението, сега ги 
бяха впримчили и умъртвили. Грибът продължаваше да излиза 
бавно от морето и зората настъпваше бавно, и блясъкът по тела-
та на рибите се раждаше бавно, и ние теглехме бавно. От време 
на време се заглеждахме в подплашените ята, които раздвижваха 
водата, искахме да се уверим, че не сънуваме. Защо да не си при-
зная, че бях вън от строя, че бях свършил. Ръцете ми изпущаха 
въжето, краката ми искаха да избягат. Най-после се оттеглих и 
паднах върху меката плът на дюната. Почувствах нейния хлад и 
се дотътрах до изсъхналата трева на хълбока ѝ. Починах си и се 
отправих към колибата. Не знам защо най-напред напипах тран-
зисторния приемник. Някъде на изток човечеството се пробуж-
даше, държавите се изправяха на крака. Елементарна, ритмична 
музика, гласове на жени и мъже, пиано и утринна гимнастика. 
Отпуснах се на леглото и се усмихнах: каква гимнастика бе, хора, 
елате на мрежата!...

Поспах три часа и съжалявам за това, защото и до днес имам 
чувството, че съм пропуснал най-хубавата част на филм, най-мъ-
жествените страници от повест. Събудиха ме болки в дланите. 
Маршовете на утринната гимнастика бяха изчезнали, в приемни-
ка гърмеше Брамс, през прозорчето стреляше слънцето. Скочих, 
прибягах по пътеката и както обикновено, застанах върху дюна-
та.

Моторът на гемията майка работеше. Белите бордове на ко-
раба се отразяваха в гладката вода, бяла лодка отнасяше пълните 
касони на палубата ѝ – трюмът, бакът и кърмата на гемията бяха 
натъпкани с риба, коритото бе потънало до фалшборда. На пя-
съка се издигаха огромни купища скумрия. Грибчиите, загубили 
сили, продължаваха да освобождават всяко парче от мрежата и 
го хвърляха в касоните, капитанът плакнеше касоните в морето и 
тогава сребърните тела на рибите блестяха наистина като метали-

чески. Частниците рибари помагаха вяло, но чевръсто отделяха и 
за себе си, а как да не отделяш – нагоре и надолу по брега се вър-
галяха хиляди скумрии. Селски жени пълнеха престилките си с 
риба и в замяна подаваха на грибчиите шишета с ракия – изпитан 
трик на местното население. Рибарите прекъсваха работата си, за 
да пийнат, но и това вършеха без сили, съсипани от умора и без-
съние. Гларусите бяха милиони, на слънчевата светлина изглеж-
даха снежнобели, крясъците им бяха бели, въздухът беше бял, а 
втората гемия майка, пристигнала изневиделица, беше по-бяла 
от всичко. Птиците се спущаха, грабеха, гемиите на държавния 
риболов отнасяха пълни касони, жените отнасяха, частниците 
рибари отнасяха – всеки взимаше, взимаше, а рибните преспи не 
се стопяваха.

Отново се залових за мрежата. Някакъв чешит с червени 
бузи и мустачки работеше до мен. Загледах се в него и познах 
бюфетчика.

– Казаха ли колко са хванали? – запитах аз.
– Към петдесет тона – отвърна бюфетчикът. – Никой не е ула-

вял толкова с гриб.
Трябваше да се вика, не да се говори, защото гларусите и чай-

ките крещяха вакханално и може би крясъците им се чуваха чак 
до небостъргачите, Хеопсовата пирамида и Чомолунгма.

Бюфетчикът помагаше съвестно, но представяте ли си как 
може да отдели за себе си един бюфетчик? Той взимаше, селян-
ките взимаха, гларусите взимаха, държавата отнасяше – всички 
известни и неизвестни, изникнали кой знае откъде, взимаха и 
взимаха.

Лицата на двамата побойници бяха омекнали от умората. За-
белязваше се как растат брадите им. Наблюдавах ги и се чудех: 
защо ли е трябвало да лежат в затвора и не са ли жертва на съ-
дебна грешка?

– И ти не можа да поспиш покрай нас.
Извърнах глава – капитанът говореше на мен.
– Полегни си! – добави той. – Тая работа няма да свърши 

до утре.
– Дланите му са разкъсани – рече единият от хулиганите.
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– Писател, а? – провикна се някой отстрани.
Грибчиите се засмяха, но питате ли с какви усилия, готови да 

се строполят на земята. Предстоеше им да работят още един ден 
и една нощ. Трудно се вадят риби от мрежа – сръчно трябва да 
се пипа, внимателно, да не се късат влакната; и все пак тяхната 
беше по-лека, те гледаха само в ръцете си, а аз се мъчех да об-
гръщам с поглед и картината, защото рядко се отдава на човек да 
види картина от небе и море, изцяло пропити с музика от Брамс. 
Приемникът ми озвучаваше филма... 

Но най-красивото бе това, че гларуси грабеха риба от ръцете 
на човека, селянките, прилични на пингвини в тъмните си носии, 
мъкнеха в престилки, гемиите, бюфетчикът, познатите и непо-
знатите – всичко грабеше, а ми се стори, че и небето си пооткрад-
ва, и морето – за всекиго имаше и не свършваше, а контрольорите 
от Държавния риболов бяха махнали с ръце – как да прибереш 
всичко. 

Освен това трябваше да гледам и към хоризонта, тъй като в 
този ден се виждаше много надалеч, а вгледаш ли се добре, сякаш 
забелязваш прецизната извивка на планетата ни. Умореният ка-
питан се усмихваше, грибчиите също се усмихваха. Нали знаете 
как се усмихват победителите.

ДВУБОЙ В НЕДЕЛЯ СУТРИН

Камионът стоварва лед на плочника и се отправя към хоте-
лите. От него се изцежда вода, която потича върху затопления 
асфалт. Барманът, едро момче с моряшка блуза, застава до блоко-
вете, наблюдава двете жени, които отиват към плажа, и по загара 
на телата им се мъчи да разбере от колко дни са на море. Чувства 
желание да им подвикне, но се отказва и се навежда. Спокойно 
пренася блоковете в бюфета, нарежда ги под тезгяха и ги покрива 
с брезент, после начупва два от тях и ги хвърля в качето, където 
киснат напитките. Рано е, ала е горещо и студената преди малко 
влага, потекла по асфалта, сега се изпарява. На нейното място 
остава белезникаво петно. Барманът пращи от сила. Кожата му 
е бронзова и гладка. Той не е на мястото си тук, сред етикетите 
за бира, ракия, коняк, мастика и плодови сокове. На него по му 
подхожда да се излежава на пясъка, до бедрата на жените.

Под навеса седят двама чужденци – дебел мъж и дебела жена. 
Те са ярко бели и горещата светлина, която пада все още полега-
то върху морето, ги плаши. Един от спасителите на курортния 
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комплекс, изпечен плещест льохман, е пуснал стотинки в мюзик-
бокса и се наслаждава на блуса. Лицето му е замечтано и глупаво. 
В разгара на сезона то е най-глупаво. Чужденецът става, обляга 
се на тезгяха и поръчва смес от ягодов сироп с минерална вода 
за двама.

– Две дебели лилии! – провиква се спасителят и барманът се 
усмихва.

Чужденецът летува години наред в България и разбира поди-
гравката, но няма желание да вдига скандал. За него спасителят 
си е спасител, който някой ден може наистина да го измъкне от 
морето. Освен това изпитва известно чувство за малоценност 
пред кафявия исполин.

Барманът поднася високите чаши, добавя лед и сламки. Де-
белият чужденец плаща и отнася аквариумчетата с плаващите 
айсберги при жена си. Двамата не бързат да пият, любуват се на 
леда, вдъхват прохладата му.

– Днес ще бъде един ден!...
Това го казва рибарят. Той прилича на чироз. Лицето му е бра-

дясало, неизмито и сънливо.
– Отрано напече – обляга се на тезгяха той. – Днес какво е, 

събота?
– Неделя – отвръща барманът.
– Олелей!... Бягай, спасявай се!... Пак ще имаме околийски 

събор.
– Вече мина първият камион.
– Ще се нагледаме на бели гащи и черни сукмани – обажда се 

спасителят.
Дебелият чужденец се вслушва внимателно в разговора.
Рибарят е оперетен, не излиза много за риба – предпочита да 

пие. Той е нещо като „екземпляр“. Чужденците си правят снимки 
с него, често го прегръщат да запечатат този миг за вечен спомен 
и когато слагат ръце върху рамото му, долавят ракиения му дъх. 
Той и местната камила служат само за снимки.

Рибарят отнася ракията си при масата на спасителя и вади ци-
гара. Течността е скъпоценна, трябва да се погълне постепенно. 
Никой не го е виждал да се храни. Тези, които го познават, все 

повече се убеждават, че спиртът и алкохолът са храна, която може 
да осигури живот на организма, стига човек да не ляга до жени 
и да не върши физически труд. Рибарят олицетворява пълното 
равнодушие към света, а спасителят – тъпото щастие.

Дебелият чужденец смуче сиропа през сламката. Минало е 
времето, когато и той като останалите летовници е смятал, че 
двамата мъже са романтика. Сега му е известно, че седи срещу 
два кюпа, и се срамува за миналото си, когато също се е снимал с 
тях и е показвал снимките на приятели в родината.

Най-после рибарят близва ракията и сякаш поема глътка живот.
– Снощи не те видях,
– Не съществуваше възможност – усмихва се загадъчно спа-

сителят. – Бях на затворено място.
– С мадама?
Кафявият полубог не отговаря, но продължава да се усмихва, 

а това е повече от отговор.
– Пак с оная?
– Първо с оная, после с друга.
Рибарят не се интересува от жени, но със спасителя може да 

се разговаря само така.
– Днеска ще бъде горещо – това е друга тема на разговор. –

Следобед може и да завали, Много рано припича.
– Плажът се напълни отсега.
По главната алея на групи минават летовници. На пясъчния 

бряг се опъват чадъри. Те са разноцветни, наистина приличат на 
гъби, и зад тях ярко блестят искрите на морето. Профучават коли. 
Гумите им съскат върху асфалта, който се топи и миризмата му 
убива мириса на морето и пясъка.

– Камионите! – провиква се барманът.
– Панаирът започва! – провиква се и спасителят. – Идат!...
– Защо не им забранят? – пита рибарят. – Маскарят плажа.
– Няма да им забранят – провлечено подвиква барманът. – На-

рочно ги пращат... Камиони им дават... Ехаа!...
Той сочи на юг. Там, на пясъчната ивица, се е появила група 

селяни и селянки. Тъмното петно на групата контрастира с всич-
ки весели цветове наоколо,
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– Кога са станали, кога са тръгнали! – чуди се рибарят.
– Те стават рано – забелязва спасителят. – Лягат и стават с 

кокошките.
– Ти от осем ли си на работа?
– Да... Днес няма да има алъш-вериш.
– Оня ден колко извади?
– Четирима.
– Че то нямаше вълнение!
– Нямаше, ама започнаха да им се схващат краката.
– Какво пречи и днеска да им се схващат?
– Не знам – замисля се спасителят, – някой ден като тръгне 

– върви. Някой ден краката им се схващат много. Не мога да раз-
бера защо. Чудно, как им се вдървяват краката?

– Какво се чудиш? Не ти ли се е случвало?
– Никога.
– На мен ми се е случвало – признава рибарят.
– Ти, както пиеш, можеш да се вдървиш целият.
– Може, ама на суша.
– Някой ден да вземеш да се окъпеш, разбра ли?
– Нямам време.
– А, време! – смее се спасителят. – Не можеш да плуваш!
– Ухаа!... – обижда се рибарят. – Аз съм се хвърлял на Йорда-

новден за кръста.
Сега прихва барманът.
Рибарят е много беден. Закърпеният панталон виси окаяно око-

ло слабите му крака, които завършват с кокалести пръсти. Моряш-
ката му блуза, като тази на бармана, е мръсна, а широкото ѝ деколте 
разкрива чак изпъкналите му ключици. Те напомнят за хронически 
глад и бедняшко епикурейство. Но шапката му е капитанска, ви-
наги чиста, облечена с бял чохъл. Над козирката блестят златната 
„жаба“ и жълтият шнур, които привличат туристите и обективите 
на камерите. Лицето му е спокойно и честно, няма следа от гузност-
та върху лицето на бармана, който краде от напитките.

Мюзикбоксът млъква. Спасителят става, приближава се до 
автомата и пуща последната си монета. Този път затрещява фо-
кстрот, който сякаш се превръща в марш, специално за посреща-

нето на новите посетители. Те се появяват изведнъж и може да се 
каже, че поразяват.

Барманът, спасителят и рибарят ококорват очи, не са в състоя-
ние да продумат, нито да се засмеят. Те никога не са допущали 
такова нахалство. Най-напред се окопитва спасителят, слага ръка 
на лицето си – знак на изненада; през отворените пръсти очи-
те му се смеят. След него идва на себе си барманът. Той полага 
лакти върху тезгяха, поставя брадичката си върху разтворената 
като саксия длан и се вглежда в новодошлите.

– Как си ти? – измучава той.
– Село Долна Гнойница ни е на гости! – отвръща спасителят. 

– Зоопаркът е отворен!...
Мъжът и жената гледат плахо и се стараят да разберат къде 

са попаднали. Комплексът изобилства с чудеса, но това какво ли 
е? Мъжът пристъпя пръв и така трябва да бъде, ако е истински 
мъж. Той разглежда учудено хубавия навес, наредените маси с 
плексигласова повърхност, плетените столове, от които лъха ле-
комислие, дебелите бели чужденци, кафявия спасител, шушуми-
гавия рибар. После се обръща и погледът му потъва в хладния 
хангар на бара. Стотиците бутилки вътре навярно му приличат 
на бомби, барът на погреб, а барманът му напомня някой разпа-
сан часови, който всеки момент може да му извика: „Стой! Кой 
там?“ Новодошлият почти се е приготвил да извика: „Свой!“, но 
се чувст  ва чужд в обстановката, едва ли би посмял да изрече мал-
ката думичка. В дясната ръка носи пазарска мрежа, натъпкана с 
нещо за ядене. Белее се хляб с отчупен краещник. Палтото му е 
окъсяло, но доченият му панталон е нов, широк, синее се с пре-
сен фабричен цвят и леко мирише на склад. Обущата му са груби. 
Нито нови, нито стари, те гледат света с тъпите си муцуни и при-
личат на сиви булдогчета. 

Лицето на новодошлия е кораво като засъхнала глина. Сламе-
ната шапка на главата му е разпрана на две места, потъмняла е от 
слънцето и времето.

Както се е облегнал, барманът го фиксира с мързеливия си по-
глед и това наистина поражда смут у човека със сламената шапка. 
Той се обръща и изчаква жената. Двамата чувстват необходимост 
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да бъдат един до друг. Това сякаш усилва сигурността им. Жената 
едва не хваща ръката му, нещо, което не е правила от години.

– Косваш ли пуловерчето? – пита барманът, без да сваля по-
глед от лицето на мъжа.

– Какво?
– Не ти ли е топло, казвам... Палто, пуловерче, туй-онуй...
– Шнорхели продават по-долу! – намесва се и рибарят.
Мъжът се изчервява и се усмихва, но усмивката му е лишена 

от пластичност – къде ще ти се раздвижи това кораво лице...
– Направо от етнографския музей! – хили се спасителят и 

бегло посочва с глава жената.
Тя е облечена официално, в народна носия, която не блести 

особено и даже никак, но черните тъкани са чисти, чисти са и 
белите ръкави, жената стиска в ръката си кърпичка. Не е млада 
и все пак не може да се каже, че е стара, в нея все още има хляб, 
ако става дума за копане и друга кърска работа. Лицето ѝ е сухо, 
но очите са големи и жизнени. Косата ѝ е прибрана под сива заб-
радка, която убива и последната свежест на лицето.

– Ако търсите да си купите гумени шапки за плаж, магазинът 
е по-долу.

Спасителят често подхвърля тези фрази на подобни хора, 
но сега не се чува добре – финалът на фокстрота е динамичен. 
Във внезапно настъпилата тишина новодошлите изглеждат още 
по-безпомощни. Мъжьт усеща, че е попаднал на чуждо място, и 
все пак не мисли да се предаде току-туй. Той сяда на един от сто-
ловете. Жената остава права до него. Вниманието ѝ е насочено 
към мюзикбокса.

– Седни малко – казва мъжът. – Да починем и да продължим 
надолу.

– Нека тръгнем!
– Седни, седни!
Тя присяда плахо, изпълнена с напрежение.
– Да пием по една лимонада.
– По-добре да вървим.
Барманът предвкусва забавление, хвърля погледи на спасите-

ля, дори му смига.

– Ела тук – подканва той. – Ние сме на самообслужване.
Мъжът оставя мрежата на стола и тръгва към тезгяха. Всичко 

се развива като в напрегната пиеса, сякаш ей сега ще последва 
отравянето на героите и финалът. Мъжът със сламената шапка 
сигурно се е облягал стотици пъти върху тезгяха на селската 
кръчма, но тук не смее да стори това. Стои прав, съсредоточил 
вниманието си в движенията на бармана. Оня поема две високи 
чаши, поставя ги пред клиента, връща се, измъква от леда бутил-
ка ягодов сироп, отлива от него в чашите, връща бутилката на 
мястото ѝ, отново бръква в ледената каша, този път измъква две 
бутилки с газирана вода, пълни чашите, донася бучки лед, пуща 
ги в шипящата вода и накрая залепва по една сламка върху чаши-
те. Жената със забрадката е примряла пред неизвестното, което 
може да се случи.

– Четирийсет стотинки! – изговаря небрежно барманът.
Мъжът си отдъхва: „Не било толкова страшно.“ Плаща, пона-

ся чашите към масата. Когато се обръща, съглежда чужденците. 
Лицата им са топли, очите искат да му разкажат някои неща, съ-
заклятничат с неговите очи, едва забележимо сочат своите чаши 
на масата, напълнени със същата течност. Чужденката демон-
стративно отвива хартийката, докато мъжът с гола сламка в ръка 
бърка сиропа, налапва края ѝ, смуче.

Умът на селянина работи бързо. И все пак той не разбира защо 
трябва да се пие с пръчки и защо са необходими тези „гяволии“.

Поставя чашите на масата и се обляга на стола. Едва сега усе-
ща колко е удобен този стол и започва да се убеждава, че всич-
ко, което го заобикаля тук, не е измислено току-тъй – сянката, 
масите, плетените столове, бучките лед в сиропа и може би... 
пръчките. Дебелите му пръсти непохватно започват да разгъват 
хартийката. Обикновена сламка от ръжен клас. Изненадан е и до-
пуща, че са му направили шега, но пак извръща глава, поглежда 
сламките на чужденците и се успокоява. Чужденците успяват да 
му кимнат още веднъж.

Търпението на сеирджиите се изчерпва.
– Да не започнеш да правиш сапунени мехури! – казва спасите-

лят и под масата сритва крака на рибаря. – Не се духа, а се смуче!
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Жената седи като гипсирана, но мъжът отвива и втората слам-
ка. Двамата започват да бъркат сиропа. Ледените късчета чаткат 
по стените на чашите – пеят.

Спасителят и барманът са разочаровани. Нищо не излиза. Ни-
какъв спектакъл.

– На плаж ли сте тръгнали? – пита барманът.
– А, не – да поразгледаме.
– Какво да поразгледате? – пита спасителят.
– Ами всички тия работи. Чували сме, та да ги видим.
– Хубаво!... Да ви се нарадваме.
– Защо, забранено ли е?
– Не бе, не е забранено. Гледайте! Сега му е времето. Паднало 

ви – гледайте!... Зяпайте! А работата кой ще я върши? Баш сега – 
в сезона... На народа му трябва хляб, ей!

– Ние си свършихме работата. Прибрахме хляба. Сега чакаме 
гроздето.

– Вестниците по цял ден пишат за вас – намесва се барманът. 
– Не проявявате съзнание.

– Така ли пишат вестниците? – смигва рибарят.
Сега той е по-добър. В дъното на чашата са останали послед-

ните капки.
– И много малко поливате – продължава да иронизира спаси-

телят. – На колко си години?
– Петдесет.
– Тъкмо за работа – той става и се приближава до него. – Да 

видим прасенцата.
– Какви прасенца?
– Мускулите, викам, как са...
Спасителят опипва ръката над лакътя му.
– Има, има прасенце. Добре си, ама виж тук какво става! – той 

свива ръка и показва топчестия си мускул, а след това го раз-
движва. – Подай ми ръката!...

– Защо?
– Все едно че правим здрасти.
Мъжът със сламената шапка се усмихва, изчервява се и макар 

че очаква някоя шмекерия, приема подадената му ръка. 

Спасителят я обхваща като за ръкуване.
– Охо-хоо, виж ти!... Да бяхме направили един мач, а?
– Какво?
– Да ти демонстрирам нещо, викам... Да отнесеш нещо инте-

ресно на село. Като те питат, да кажеш, че си го купил от Бако.
– Какъв бако?
– Аз съм Бако. Тъй ми викат.
Спасителят избутва чашите и се намества на стола срещу се-

лянина.
– Сложи ръката!... Като мен.
– Остави сега...
– Не бой се бе, ей така я сложи.
– Остави, другарю! Какво ще правим?
– Да видим колко ще ми издържиш – той взима ръката му и я 

поставя на масата.  – Не си трениран, но ще се опиташ да издър-
жиш няколко секунди. Подгъни я! А така! Да стиснем китките! 
Двете ръце да образуват прав ъгъл... Ти натискаш наляво и аз 
наляво, да видим кой ще победи.

Лицето на селянката е пребледняло. Барманът отдавна е из-
лязъл от бюфета и е застанал до тях. Рибарят е взел чашата си 
в ръка и също се е приближил. Дебелите чужденци изглеждат 
равнодушни към цялата работа, но са се понавели напред и са 
доволни, че могат да виждат добре.

– Намислил е някоя весела работа – казва селянинът, а лицето 
му е зачервено и съзнанието му е нащрек. – Какво искаш?

– Натискай!... Като мен, като мен натискай!... Точно тъй! 
Добре. Внимавай сега!... Охоо, виж ти!

Вече не може да се шегува. Всеки опит да се засмее води до 
отпущане, до риск. Лицето и торсът му се овлажняват, сега ат-
летът наистина е като изкован от метал. Той наблюдава черна-
та окосмена ръка, която стиска неговата, и се чуди откъде блика 
стоманената ѝ устойчивост, спокойствието ѝ. Всичко в тази ръка 
е толкова скромно: окъселият ръкав, грубият пигмент, малката 
драскотина, пресичаща напрегнатите жили... Жилите!... Изглеж-
да, че вършат главната работа – кабели, изпълнени до спукване 
от здравите сокове на чернозема.
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Минават много секунди и започва да се върти дългата втора 
минута. Влагата по тялото на атлета спасител набъбва и поти-
ча по кожата. Лицето на мъжа със сламената шапка е учудено и 
наив но, по него е изписано нещо като извинение, готовност да се 
предаде. Като се съпротивлява с ръката си, той оглежда лицата на 
наблюдателите и не може да разбере какво толкова е приковало 
вниманието им, какво интересно има в това стоене и държане на 
ръцете. Не прави опит да мине в нападение. Увлечен от играта, 
той вече се старае да не отстъпи и смешното е, че му се отдава 
– ръката и тялото се съпротивляват спокойно, това е като да при-
държаш натоварена кола, докато сменят счупеното колело. Ако е 
въпрос до мъка, тя се чувства повече в ръката на това младоче, 
което кой знае по какви причини държи да победи. Разглежда го 
и се пита има ли, или няма двайсет и пет години. Никога не е 
успявал да налучка годините на гражданите. Те са готови винаги 
да те изненадат.

– Три минути! – осведомява ги барманът, който от време на 
време поглежда часовника. – Бако, ще видиш зор!

Бако не може да говори, не може да приложи и тактика. Някол-
ко пъти се опитва да отпусне и подведе, да даде привиден аванс, 
нещо, за което веднага биха се хванали други, но този дори и не 
мисли да мине в настъпление, само стиска.

С особено внимание следи състезанието дебелият бял чуж-
денец. Той знае, че ще победи младият, това е обяснимо и тео-
ретически, възрастта може да окаже съпротива до известно вре-
ме, след това се намесва умората, похабеният от годините мотор 
отказва да работи прецизно, младостта надделява. Той е учуден, 
че мъжът със сламената шапка продължава да се държи. Това го 
радва и чувства, че дебелата бяла жена до него също ликува и 
че ако случайно настъпи обрат в полза на селянина, двамата ще 
бъдат извънредно доволни. Наблюдава двете ръце. От погледа му 
не избягва примирението на едната и хитростта на тренираната 
ръка, която дебне добре; секунда ѝ е достатъчна, леко отпущане, 
разсейване и – край!

– Браво, чичко! – извиква барманът. – Издържа му четири минути!
– Бива го, а! – чуди се рибаря. – Издържа му.

– Издържа! – съгласява се неочаквано спасителят и се изправя 
пред учудените погледи на всички. – Издържа ми!

– Прекъсваш! – чуди се рибарят.
– Защо се отказваш? – недоумява барманът.
– Започва работното ми време.
– А! – кипи барманът. – Защо не го катурна?
– Няма значение. Исках да проверя дали ще ми издържи – той 

раздвижи пръсти. – Експеримент бе, не разбираш ли?
– Разбирам – отвръща барманът и поглежда към селянина. – 

Как е, чичко? Бакото е здравеняк, нали?
– Здраво момче! – искрено се възхищава селянинът. – Здраво 

пипа. Якичък!... Браво!
Спасителят се затичва по плажа, сякаш ей сега някой ще от-

мъкне книгата за разписване и ще го уволни за закъснението. 
Барманът влиза в своя арсенал от стъкла, течности и етикети. 
Рибарят брои стотинките си и се кани да поръча още една. Дебе-
лият чужденец смига на дебелата чужденка, продумва нещо, но 
не може да се разбере какво.

Селянинът поема високата чаша с ледения сироп.
– Да пием, че да вървим.
– Да търсим нашите – отвръща селянката.
Двамата пият направо от чашите, както са пили цял живот. 

След това се изправят, сбогуват се и поемат по асфалта. Кой знае 
защо, жената този път не иска да изостава, избързва до него – 
може би изпитва гордост да върви до такъв мъж.
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към слънцето, много сме бедни и като ни види човек, трябва да 
плюе. Мечока седна наблизо и постави дългите си ръце на ко-
ленете. Мечок, кажи, не сме ли мизерно бедни? Мечока не каза 
нищо. Не ти ли се пие уиски, кажи, но не на къмпинга, а сред бо-
гати и много красиви хора!... Мечока знаеше къде се намират бо-
гатите и красиви хора, но дотам имаше не по-малко от дванайсет 
мили и повече, това е време, гориво, не, Мечока не е и допускал 
подобен вариант за днес; той все още седеше и гледаше ръцете 
си, сякаш търсеше там смисъла на предложението.

Маноли се приближи до мивката, насапуниса бронзовото си 
лице и започна да се бръсне; по средата на бръсненето влезе в ко-
либата и натисна бутона на транзистора, с което освободи духа на 
някакъв заключен в кутията ритъм, ритъмът изхвърча на свобода 
и затресе утрото. Самобръсначката сновеше плътно и леко върху 
кожата му, разкриваше прелестни бръчици; запомнете, вече на 
става дума за някогашния Маноли, сега Маноли наближаваше се-
демдесетте, някогашната му игрива жълта косичка вече е синка-
вобяла, тя пак го краси, но вече е кацнала върху жилаво спечено 
тяло, което никога не би пропуснало възможността да покаже, че 
не се предава, особено когато трябва да го доказва с движенията 
си – в движенията му има нещо не само жилаво, те са направо 
жизнерадостни.

Мечока погледна още малко ръцете си и взе също да се бръс-
не, по неговата грозна кожа ножчето се измъчваше и стенеше. 
Маноли обра последния сапун под носа си и внезапно запя, после 
размаха ръце и заигра в ритъма на румбата, макар че в транзисто-
ра не ставаше въпрос за румба, там ставаше въпрос за нови неща, 
твърде чужди нему, знаеше горе-долу само названията им; Мано-
ли, подобно на самотен мореплавател, лъкатушеше през времето 
с колибата си, блатото, морето и котките, които умираха и се раж-
даха, той поддържаше връзка със света само с телефункена си, 
който му съобщаваше някои координати, невинаги необходими.

Потеглиха през море с цвят на калай право към другия бряг 
на Бургаския залив, почти към най-отдалечената му точка, сърце-
то на двигателя биеше тихичко, лодката се плъзгаше достолепно 
сред най-простия от всички прости светове, създадени само от 

ТУР ЗА ОВАЦИИ

Тази сутрин Маноли се надигна от леглото по-късно и вместо 
да тръгне към лодката, извърна се към съквартиранта си; бедни 
сме, Мечо, много сме бедни и сме незначителни. Мечока, който 
го гледаше от дъното на колибата, бе изненадан най-вече от пе-
чалния тон, но му стана почти ясно, че днес няма да излизат на 
риболов или нещо подобно. Той стоеше и чакаше да му се дадат 
по-големи обяснения, господарят на колибата и лодката би тряб-
вало да направи това. Маноли ритна една туба, дръпна предпаз-
ната рибарска мрежа на вратата и излезе. На изток небето прега-
ряше, а между тръстиките береше душа нощният бриз, в блатото 
куркаха костенурки, от водите му излиташе онова тайнствено и 
заемащо мястото си в деня нещо, но какво беше то, както вина-
ги, не можеше да се разбере. Лодката лежеше като замръзнала в 
ръкава, насечена с правите линии на тръстиковите мечове. Денят 
напредваше навсякъде, не можеше да проникне само в колибата, 
там смърдеше на прах и застоял въздух, вонеше на убивани през 
годините мухи и комари. Бедни сме, обърна се този път Маноли 
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За долу следваше втора изненада – ослепително бели джинси; и 
тъй като на Маноли изобщо му липсваше задник, панталонът се 
впи в него и придаде на фигурата му още по-сериозна изящност. 
Сандалите не отстъпваха нито на панталона, нито на фланелката. 
Към всичко това се придаваха солидна газова запалка, цигарите 
ротмънс, за които вече стана дума, и коланът, разбира се, от ис-
тинска кожа.

Оставаше открит само един въпрос – на кое място да излязат; 
друг не по-малко важен въпрос – дали пък няма да ги изгонят; 
лодката, с която Маноли обираше овации там, тук приличаше 
на тапа, една нищо и никаква тапа. Но никой не им обърна вни-
мание, насочиха се към мостика, хвърлиха повторно котва и се 
швартоваха по завиден начин, само че и този път никой не забе-
ляза това, да го оцени. Погледни се поне в огледалото бе, глупако, 
среши косата си, слизаме не къде да е, а на Слънчев бряг, центъра 
на красотата, тук по възловите места работят поне хиляда души, 
които ме познават, а тези, които не ме познават, поне са чували 
за мен. Мечока се погледна в огледалото, но то сякаш не го по-
съветва да употреби гребен, докато Маноли си поигра доста с 
косичката. Мечок, това, което виждаш, не е обикновен кораб, а 
китоловен, разбираш ли, а долу пише Нантикет; ще видиш, че 
тук никой няма да извади същата фланелка. Мечока примигна и 
погледна панталона си. В този панталон се губиш като карфица, 
приятелю, ако искаш да ти купим нов. Вместо да отвърне, Мечока 
повдигна панталона си и придърпа колана му с още една дупка, 
панталонът се сгърчи повече, някъде гайките му се приближиха, 
а райетата горе се деформираха. От мостика двамата се извърна-
ха и погледнаха плаващото си съкровище, лодката им се стори 
далеч по-хубава от яхтите и глисерите наоколо, Маноли я намери 
за твърде миловидна със старата си гемиджийска концепция.

Едва си проправяха път през голотата, момичетата край тях 
бяха като бисери, безброй много и прекалено бляскави бисери, 
нагъсто, допираха се, някои показваха гърди, други задничета, 
всичко хвърчеше навън, радваше се на слънчевата си свобода, 
дишаше, перчеше се с каквото можеше, и какви очи, боже мой, 
какви очила и какви коси, какво разнообразие на дрехи и бански 

две плоскости – едната горе, другата долу. Мечока, навлякъл ка-
фявия си раиран панталон, който минаваше за официален, беше 
успял да заспи върху кубрика, а Маноли седеше до руля, гол, с 
прочутите си жълти бански гащета голдфиш, кръпнати вече на 
две места, отънели, герб на стара бойна слава от времето, кога-
то притежателят им печелеше състезанията по скок във вода от 
трамплин; бойно знаме, развявано по всички плажове на залива. 
Мълчаливи гларуси пронизваха въздуха, души на удавници из-
лизаха от дъното и се пукаха като мехурчета с един-единствен 
възглас: А, че то нищо! Някъде някой приготвяше вятъра за деня, 
някой мълчеше многозначително.

Слънчев бряг показа най-напред хладния си бял мираж, но 
твърде скоро миражът се оказа купчина от правоъгълници – несе-
риозно изглеждащи хотели, по които сигурно са умували колек-
тиви и комисии, пресмятали са ги инженери, начертавали са ги 
архитекти, със строго съобразени прозорци и тераси. Разминаха 
се с няколко яхти, край тях профучаваха глисери, тези нахални 
механични животни размърдаха мъдрата повърхност на водата и 
всичко отиде по дяволите, после се юрнаха и водните ски – съ-
щият шум, същото пренебрежително око на някой фукльо, нао-
биколиха ги уиндсърфисти, всяко от техните платна се старае-
ше да бъде по-цветно и по-ярко; удари ги гъста бензинна воня и 
едновременно с това, още като изключиха двигателя си, гръмна 
плажната глъч. Маноли пусна котва, за да се огледа и съвземе, на 
него му се стори, че картината се оказва обезпокоителна – в ця-
лата раздвижена или стояща на място панорама имаше нещо за-
плашително. Мечока погледна шефа си, след това погледна пан-
талона си. Маноли разкъса пакетче ротмънс и запуши, изобщо 
търсеше да се улови за сламка, трябваше му опора, нещо ставаше 
със самочувствието му. Отвори шкафчето и измъкна новата си 
парадна униформа. Най-напред навлече лимоновожълта памучна 
фланела, на нея бе изобразен китоловен ветроход от миналото 
столетие, под кораба на латиница и дъговидно бе написано Нан-
тикет. Тази фланелка бе определена да се превърне в ново бойно 
знаме за бившия шампион по скокове във вода от трамплин, да 
смени до известна степен отишлите си по реда гащета голдфиш. 
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костюмчета. Маноли се изпъна както трябва, но за съжаление 
тук нямаше достатъчно свободно място, за да разгъне походка, 
те просто трябваше да се провират. Маноли обърна внимание на 
Мечока, че банските костюми са се смалили бая и ако продъл-
жава така, след време неминуемо ще изчезнат, но за съжаление 
ние няма да сме живи да видим това неминуемо чудо на живо-
та. Думата неминуемо беше любимата му дума: неминуемо ще 
заседнем, неминуемо ще се ударим в кея, в тази неминуемо ще 
се влюбя... Мечок, сега разбра ли колко сме бедни и как сме се 
забутали в оня комарник, а тука тече златна река, живот, виж тая. 
Мечока видя, лицето му си остана все пак сериозно, ала това му 
се удаде трудно и Маноли се усмихна. Някога беше фрашкано 
край мен от подобни, забеляза той, но добави: не точно същите, 
мамицата му на живота, сега ги пуща по-хубави, много хубави 
жени са пуснали напоследък бе, Мечок, това на нищо не прилича 
и неминуемо ще причини катастрофа. Наистина жените край тях 
бяха хубави, те виждаха само тях, грозните и мъжете – не. Ма-
ноли вървеше и беше сигурен, че ще го забележат, защото така е 
било и нямаше причини да не е. Засега напредваха срещу златна-
та река от слънце и свежи уханни кожи, гледаха сградите, взираха 
се във фирмите им, просто не знаеха откъде да започнат. Маноли 
искаше да пие, да стреля при флиперите, да се вози на влакчето 
и, разбира се, накрая неминуемо да прекара три часа в стаята 
на някоя от тия рибки, да ги поучи, да им покаже някои неща. 
Усмихваше се, Мечока го принуждаваше непрекъснато да се ус-
михва, тъй като Маноли знаеше добре какво привлича погледа 
на съдружника му – съдружникът му се вглеждаше в пъповете, 
имаше слабост към пъповете на жените, според него всяка дама 
се състои преди всичко от пъп, той е възел, от пъпа започва чове-
кът, започва всичко. Сега разбра ли какви пъпове има по света? 
– запита Маноли. Мечока продължаваше да мълчи. И пъповете 
се промениха, Мечок, но по мое мнение в този хотел има хладно 
заведение. Мечока не възрази, той направо сви към посоката.

Мечок, какво ще кажеш, запита Маноли, като огледа обста-
новката, не сме ли унизително бедни с това наше заточение в 
блатото, сравни туй с колибата и ще разбереш защо те доведох. 

Но Мечока упорито отказа да пие уиски, настояваше за бира. Ма-
ноли се хвана за главата и поръча; преди да се спре на уискито, 
поиска да му се изброят марките, изброиха му ги, той помисли, 
помисли и изрази категоричното си предпочитание към джони 
уокър, заяви на келнера, че джони уокър все пак си остава джони 
уокър, а келнерът се съгласи и изчезна да изпълни поръчката: без 
лед, само студена кока-кола и радебергер за оня, потънал в ши-
рокия раиран панталон. Маноли пиеше сладко и не толкоз бавно, 
защото им предстоеше да пият на още няколко места, да поиграе 
на ротативка и преди всичко, ако може, да поканят някоя от пер-
личките на обед или кафе. Двамата излязоха и отново тръгнаха 
между тъмните гладки кожи, в една от алеите мина празно такси, 
наеха го, то ги премести бързо на още по-оживено място, и от-
ново тръгнаха, морският вятър ги намери на една пъстра терас-
ка под канадски тополи, листата на дърветата заиграха, Маноли 
вдигна нос към тях и усети своя приятел в ноздрите си. По този 
повод ще глътнем още малко джони уокър, изрече леко Маноли, а 
след това неминуемо ще загубя десет лева на ротативките. Стана 
така, както каза – той изпи джони уокъра си, Мечока една загор-
ка, а после ръката на Маноли хвана ръчката на автомата и запуска 
жетоните. Когато загуби трийсет лева, Мечока поиска да заплаче, 
но се сети, че днес е ден за удоволствия и преглътна сълзите си. 
Вместо перлички поканиха две перли по на петдесет години, те 
се кискаха и искаха да знаят къде ги канят. Маноли заяви: къде-
то искате вие, но поканените удавиха сериозната оферта в кикот 
и изчезнаха. Маноли се погледна в едно огледало и се хареса, 
ами нищо не му липсваше в края на краищата, какво – строен и 
слаб, жилав като дрян, собственик на моторница и тръстикова 
вила край морето, пачката от банкноти издува панталона му, дори 
криви походката му и китоловният кораб непрекъснато трябва да 
коригира курса си.

Слънчев бряг кипеше, животът и перличките пулсираха по 
пясъка, алеите и заведенията, Маноли и Мечока виждаха само 
тях, те дори не допущаха, че има мъже, старци, бабички, чистачи 
и чистачки, келнери, в краен случай виждаха и сервитьорките, 
но и сервитьорките отказваха. Какво става със света? – запита се 
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Маноли, нещо се е променило, изглежда, че се очакват събития. 
Качиха се на влакче, ядоха телешко печено, пиха евксиноградско 
(Мечока направи компромис, предаде каузата на бирата), изка-
чиха се на просторна тераса, пиха кафе, обясниха на немска гру-
па, че големите са гларуси, а малките са чайки, Маноли посочи 
далеч през морската шир и спомена думата колиба, придружи я 
с думата тръстика, той каза на немците, че на другия бряг на за-
лива има тръстикова колиба, потънала в тишина и чапли, много 
чапли, водни костенурки, котки, два пъти на ден риболов – той 
изстреля всички думи срещу групата, като искаше да ѝ каже, че е 
готов веднага да я натовари на кораба си и да я отведе, но групата 
разбира ли от дума, групата само недоумяваше чак до момента, 
в който собственикът на лимоновожълтата фланелка с издутите 
платна махна нервно с ръка и яростно плати с цяла банкнота. Ме-
чока тръгна след него, обърна се към групата, за да се поизвини, 
и когато тръгна повторно, препъна се и едва не падна на плочите.

Влязоха във всички заведения на комплекса, пиха навсякъде, 
Мечока също мина на уиски и от този момент нататък Маноли за-
почна да обяснява на келнерите, че се казва Маноли, че навреме-
то не е отстъпвал първото място по скокове във вода от трамплин 
и това години наред, келнерите изслушваха всичко внимателно, 
Маноли плащаше бакшишите предварително, за да го слушат. Те 
обиколиха всяко кътче на Слънчев бряг, проникнаха и до неиз-
вестни, ненужни според тях места, слизаха от такситата и по-
ръчваха да ги вземат от същото място след десет минути, докато 
накрая Маноли заповяда да ги отведат до мостика.

Лодката се гушеше между няколко яхти, в яхтите се смееха 
мъже и жени, бризът духаше кротко, сладко, денят се готвеше да 
си върви, а летовищната глъч се усилваше. Слънчев бряг очаква-
ше нощта, за да се изрази още по-ярко.

Мечока отвърза при запален мотор, след това изтегли котвата 
и изтича към руля, тъй като Маноли го нямаше, липсваше, тър-
сеше нещо за пиене в кабината и май че намери, защото се появи 
придружен от бутилка най-долнопробен ром, и то останал на дъ-
ното кой знае откога. Мечока гледаше пред себе си, внимаваше 
да не блъсне някого и напразно очакваше да чуе коментар. Нито 

дума. Когато лодката остана насаме с морето и светът отново 
се превърна в най-простия от всички прости светове, и тогава 
Маноли продължаваше да мълчи, дори не надигна бутилката, тя 
остана сгушена в ръката му, тялото му бе обхванато от страшна 
слабост, удушено от жестока тъга. Маноли искаше, не че не ис-
каше, да се обърне към приятеля си, но се съмняваше, че ще бъде 
разбран, защото в края на краищата, като помисли човек, става 
много страшно, ами че то какво – там никой не го позна, никой 
не си спомни за него дори когато сам отвори въпрос за себе си, 
следователно човекът изчезва, пропада без следа, и то човек като 
Маноли, а какво остава до другите.
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във вечност, малката кубатура на банята приемаше размерите на 
безкрайността. Изми лицето си, избърса го с мека, сменена вчера 
кърпа. Докато притискаше силно очите си, в тъмнината пред зе-
ниците му мина жена, после някаква конница, появи се загриже-
ната смалена фигура на майка му, а визията завърши с тласъци на 
вълни по бъбрив чакълест бряг. Но от ставането до този момент 
той си припомни редица празни и безплодни периоди от живо-
та, неуспехите си, по-значителните си крахове. Припомни си и 
нещо хубаво, разбира се, но то се оказа смътно, неподатливо на 
изображение. И въпреки всичко, когато почна да върши равно-
сметка, човекът си каза, че все пак живее, че горе-долу е здрав 
и обитава тази стара къща в подножието на планината, далеч от 
града, но близо до автобуса, че работното му време е кратко, че 
никой не му забранява да отива късно на работа – все неща, на 
които едва ли може да се радва и едната четвърт на човечеството. 
А може би по-малко от една четвърт. Това „по-малко“ сякаш го 
зарадва, чувстваше страшна нужда в момента някоя дреболия да 
го ободри или нещо от тоя род, щеше му се да се усмихне поне 
веднъж насаме. Усмивка насаме. Да се усмихнеш, когато си сам! 
Как може да се случи това! Кое е в състояние да го предизвика? 
А в живота му е имало и подобни приключения, понякога това 
ставаше често, придружено дори от протягане на ръце и дълбоко, 
плътно поемане на сладки глътки въздух... 

Чу някакъв шум.
Наруга се на глас, захвърли кърпата, изтича в кухнята. Водата 

клокочеше чак в дъното на джезвето. Помисли си колко често му 
се случва туй напоследък и доля отново.

Когато доливаше, без да ще погледна през прозореца и видя 
човек. Човекът шареше под дюлята, облечен в износено, тъмно, 
неподходящо за ранната есен пардесю. На главата си непозна-
тият носеше изпомачкана черна шапка с широка периферия.

Водата кипна повторно. Собственикът на самотната къща в 
подножието на планината се спусна към джезвето и постави две 
лъжички кафе, а секунда след това топлата течност изпълни чаш-
ката. Човекът с пардесюто в това време изчезна, нямаше го поне 
в тази част на двора. Собственикът на къщата (просто не знам 

НАСАМЕ

Призори, но далеч преди разсъмване, той се събуди няколко 
пъти с усещането, че ще се случат мистериозни неща. По едно 
време му се стори, че някой броди из стаите. Това не го задъл-
жаваше да стане и да затваря врати – усещанията идваха смътно, 
изявяваха се загадъчно и си отиваха по невъзможен за проумя-
ване начин. Дори го повикаха, нечие присъствие му подсказва-
ше да стане и тръгне; не каза накъде да тръгне, присъствието 
се отличаваше с интелигентност и, изглежда, разчиташе да се 
разберат без думи, но на него му се спеше и никаква сила не бе 
в състояние да го изтръгне от постелята. По-късно светлината 
на утрото извърши своето, вдигна го и той тръгна към банята. 
Докато миеше зъбите си, събуденият се досети за нещо и как-
то беше с пяна в устата, премина в кухнята, включи котлона и 
наля вода в джезвето. Върна се при умивалника, изплю пяната, 
изплакна устата си. Обикновено, докато се бръснеше, обмисляше 
всичко предстоящо за деня, или пък философстваше, а най-чес-
то скиташе – няколкото минути пред огледалото се превръщаха 
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как да го наричаме, тъй като преди малко го бяхме нарекли събу-
дения) взе чашката и се оттегли в стаята си. Седна в мек стол и 
се облегна на старо, запазило завидно достолепие наследствено 
бюро. Зад димящата чашка стърчеше радиоприемник. Собстве-
никът на къщата го включи. Предаваха сутрешните новини, на-
месваше се далечна музика, но той не чуваше нито едното, нито 
другото, а чакаше да захладнее кафето. Ароматната пара в дома 
му и външният свят, влязъл при него чрез радиото сутрин, бяха 
особени усещания, пъпната връв, която го свързваше по приятен 
начин с всекидневието.

Посегна кьм копчето и оправи приемането. Беше предпочел 
музиката. Докато слушаше тихата мелодия и отпиваше скъпер-
нически глътки, собственикът на къщата наблюдаваше рязко из-
висената планина, друга негова привилегия – да вижда, когато си 
ще, планината, която му се натрапваше ту зелена, ту кафява, чер-
вена и жълта, черна и бяла, или пък изчезваща – било зад далеч-
ните облаци, било зад примъкналата се до стъклата мъгла. Над 
планината винаги стоеше живо или мъртво небе, според атмо-
сферните условия. Погледнеше ли направо, той виждаше елек-
трическия стълб с лампата и порцелановите чашки. От чашките 
се отклоняваха двете жици. През жиците проникваше токът за 
дома му: топлината, удобствата. Погледнеше ли надолу, собстве-
никът на къщата можеше да види няколко плодни дървета, трева, 
поточе. Поточето пронизваше двора и изчезваше, вливаше се в 
бързащата към града река.

Ето го.
Непознатият прекоси видимото пространство и се изправи. 

Собственикът на къщата притича до другия прозорец. Непозна-
тият се приближаваше отново към дюлята, крачеше делово, ся-
каш му предстоеше важна работа. Главата и шапката не се виж-
даха, закриваха ги клоните, под дюлята обаче фигурата изплува 
цяла, но се обърна с грьб. Какво търсеше този човек в двора му? 
Докато собственикът на къщата си задаваше въпроси, непознати-
ят се върна изведнъж по маршрута си, но не се появи в зрително-
то поле на другия прозорец.

Може би се е долепил до стената?

Собственикът на къщата тръгна решително надолу, отключи 
вратата и се озова на външното стълбище. Нямаше го. Нямаше 
никой. Слезе по стъпалата, упъти се към портата. Както пред-
полагаше, оказа се заключена, винаги е заключена. Това означа-
ваше ли, че непознатият се е прехвърлил през оградата? Когато 
си тръгна обратно, собственикът на къщата изтръпна. Ами ако... 
Той застана пред вратата на собствения си дом и извика: „Хей, 
има ли някой вътре?“ Защото непознатият можеше спокойно да 
се вмъкне в жилището по време на глупавата екскурзия до пор-
тата. „Има ли някой вътре?“ – повторно извика собственикът. 
Вмъкна се внимателно, дръпна вратата зад гърба си и тръгна да 
обикаля вътрешността.

Когато се върна при радиото, кафето в чашката беше изсти-
нало. Отново включи музиката и седна, можеше да стои още на 
стола си, обръснат, освежен, ухаещ на одеколон и „Нивеа“, да 
прецежда глътчиците на кафето и да си мисли. Какво, по дяволи-
те, му хрумна тази сутрин, равносметка ли му е притрябвала? За 
равносметка е рано, той е едва на петдесет и няколко, дори не са 
го пенсионирали. И като се замисли по-сериозно, разбра защо е 
така особен днес – беше се оставил да се утаява. Нещо неопре-
делено, нещо като тъга и нещо като сладост, може би сладостна 
тъга или нежна тъга, или пък неизбежна тъга бавно и зряло се 
утаяваше някъде в тялото му, там, където трябва, където стават 
тия работи, може би в главата. Не само в главата обаче; тъгуваше 
цялото тяло, в тъгуването участваха дори костите му. За какво? 
Повдигна рамене. За какво може да тъгува човек? Един човек 
може да тъгува за всичко и по всичко. Бил ли е щастлив? Когато 
и да е? Едва ли. Съществува ли щастието? Съмняваше се. И от-
ново, може би за стотен път в живота му, го споходи похабената 
от повтаряне негова измислица, че щастливи могат да бъдат само 
глупаците, мисъл, която сигурно е изразена от мнозина други, но 
на него му е дошла по собствен път, просмукала се е някъде от 
глъбините на собственото му съществувание.

Вниманието му бе отклонено на няколко пъти; той мислеше 
за тъгата си, а очите му оглеждаха багрите. Багрите се спущаха 
от горе надолу, просто слизаха от планината – онази деликатна 
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ЧАСЪТ НА ИЗТОЧНИЯ БРИЗ

Човекът стърчеше смешно на скалата и сам си знаеше, че е 
смешен, но друг изход на тая възраст за него нямаше, трябваше 
да стои с въдица в ръка и от време на време да улавя по някоя 
рибка, иначе летуването му на море не се оправдаваше. Оставаше 
му да лови още половин час, греенето на слънцето щеше да го 
пропъди към сянката на квартирата, при жена му, тя ще се върне 
от евиния плаж и ще импровизира обед за двама.

Вляво от скалата, в плитчините на малко каменисто плажче, 
играеха деца, крещяха с откривателски шемет, след като видеха 
да протича кучешко попче или да проблесне скарида: тези проя-
ви на живот в слънчевото зеленото тайнство на водораслите ги 
шокираше. Децата сякаш не дразнеха, старият човек може би не 
ги забелязваше, той гледаше как зад тях скалите се струпват да 
пият вода от морето – огромни, притиснати един до друг бизони 
с излъскани изпосталяли гърбове. Далеч зад тях с достойнство се 
бяха подредили хълмовете. Пред незабравимата им синева леже-
ше нещо кафяво, оттук не можеше да се отгатне какво, но старият 

боя, която по-късно ще се превърне в пламък, но сега те кара да 
се взираш, за да я забележиш – по далечните листа, по гората, 
която се спуща подобно лава, баграта предизвикваше познати до 
втръсване сравнения.

Облече се, включи радиото, излезе и заключи. Като прекося-
ваше двора, видя непознатия. Непознатият, както преди малко, 
се движеше под дърветата и отправяше очи към дюлята, където 
зрееха тежки плодове.

– Извинете! – собственикът на къщата се окашля, усещаше 
някаква твърдост в гърлото си. – Какво търсите тук?

Непознатият се извърна към него. В старото пардесю и с тази 
черна шапка му заприлича на клоун. Небрьснатото бледо лице 
излъчваше умора и пустота. Наподобяваше лице на несретник, 
лице на отвикнал да очаква нещо човек.

– Защо мълчите? – гърлото му продължаваше да се втвърдява. 
– Как влязохте тук?

– Не знам.
Мътен тих глас. С подобен глас би говорил човек, притиснат 

на земята от сандък.
– Кой сте вие?
– Не знам.
– Не знаете кой сте?
– Не знам.
– Не знаете как сте влязъл, не знаете кой сте! Какво търсите?
– Не знам.
– Ама вие сериозно ли не знаете кой сте? И ме карате да 

вярвам!...
– Вие пък много знаете кой сте, нали? – непознатият започна 

да се отдалечава. – Знаете кой сте, нали?... А сигурно знаете и 
какво искате?...

И си отиде, остави само спомена за голямото тъмно петно, 
наподобяващо пардесю и шапка.
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лодия, поиска да си прошепне той. Едва ли, едва ли, усмихна се 
нещо, което се намираше много вътре у него, едва ли само ме-
лодия... Морето доскоро му приличаше на мраморна плоча, но 
ето че се появиха люспите, милиарди еднакви блясъчета, водата 
пламна и във въздуха се олюля колебанието на полъха от изток. 
Сафридите можеха да се обадят отново, заслужаваше си да оста-
не още малко, появата на ветреца почти винаги му подаряваше 
няколко риби повече, долу се раздвижваха стадата и това ставаше 
обикновено когато изчезват аскетичните тонове на пейзажа, нещо 
припламваше и рибите го усещаха с вградените си за тази цел се-
тива. Май че нещо подобно сигурно е вградено и в човешката би-
ология, той знаеше за присъствието му в тялото си, затова не се 
разсърди особено, когато се улови, че го вълнуват коравите овали 
на момиченцата, не биваше да го смята чак за грях, познаваше се 
добре и можеше да отхвърли всякакви обвинения за нечестивост, 
откъдето и да идваха те. Друг е въпросът, че той усети своята 
жизненост, всеобхватността на процесите, които се извършваха 
в него, навярно бе доловил символично безсмъртието си. Може 
би и под пръстта ще усещаме тия неща, чу да пришепва гласът 
у него, и ще бъде жалко, защото туй може да се окаже най-важ-
ното нещо за човека, а ако то е наистина най-важното, няма да 
има нищо по-тъжно от това. Защо тогава трябва да се остарява, 
нима обещаваното спокойствие на възрастта е също химера? В 
същия този миг му се стори – а това беше най-изненадващото от 
всичко, – че самият той продължава да живее не за настоящето, а 
за бъдещето, ей така – направо все още се надяваше на нещо, но 
какво – не знаеше.

Знаеше, че блатото, където кацат и отлитат чаплите, е много 
разклонено, хиляди водни ръкави между тръстиките – това е бла-
то, но трябва да си бил там, за да го знаеш, иначе не би допуснал, 
че го има. Другите, които не са били там, мислят, че всичко е само 
тръстики и нищо повече, те дори не предполагат, че водата меж-
ду тръстиките е кладенчово бистра, на всичко отгоре хладна, че 
големите риби показват лениво гърбовете си навън, а погледнеш 
ли от лодчицата, виждаш хълмовете по-добре, пред тях – лонгоза 
с лианите си. Тази гора е неподвижна, като застреляна, тръстики-

въдичар знаеше, че там се ширят тръстиките, а между тръстики-
те лежеше вода – бистрият лабиринт на прочуто блато, за чието 
опазване бяха написани поне триста статии. Блатото не се виж-
даше, но силното око можеше да забележи как над него отлитат и 
падат чапли. Старият човек си даваше сметка, че въдичарството 
го е запознало с хиляда подробности от природата, които иначе 
биха избягали от вниманието му. Освен подобни празници  въди-
чарството му осигуряваше великата възможност, докато наблю-
дава плувката да се съсредоточава, мислите му в повечето случаи 
го отвеждаха на жизненоважни места, НЯКЪДЕ; той можеше да 
разнищва докрай това някъде. Стоенето на място и очакването го 
бяха научили да се рови чак в интимните глъбини на нещата, след 
което резултатите се раждаха от самосебе си.

Всъщност децата долу не представляваха кой знае колко не-
винна гледка, бяха три момиченца по на дванайсет-тринайсет и 
едно момченце на четири, занимаваха се с камъчета и рибки, но 
за проклетия той никога не е предполагал, че ще го нападне по-
добна нечестивост, защото, както и да ги отпъждаше, мислите му 
този път се трупаха все около юношеската им заобленост. Лини-
ите на момичешките телца уж му се виждаха и чисти, и хармо-
нични, и все пак накъде под банските костюмчета успяваше да се 
пръкне нещо наподобяващо моминска зрелост. Старият човек не 
бе приритал за такива гледки сега, но какво да прави, децата се 
навираха в погледа му по-силно от пейзажа, засядаха натрапчи-
во в съзнанието му. Едното от момичетата имаше красиво, вече 
затоплено от младежка кръв лице, но всичките три момиченца 
и момченцето се събираха в една-единствена точка – точката на 
живота, на началото и на бъдещето. Тези корави животинчета на 
плажчето бяха точно онова, което би могло да се нарече начало 
и бъдеще, при тих липсваше настоящето; самите деца може би 
усещаха, че всичко у тях трепти и се готви за скок към идващите 
години.

Плувката се накланяше от време на време или се поклащаше, 
но той не засичаше, знаеше, че дребните рибки ръфат стръвта, 
измъкваше спокойно кукичките и нанизваше нова стръв. Стар-
ческите му пръсти работеха сръчно. Те ми напомнят хубава ме-
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те са също неподвижни, само чаплите падат тежко във водата, да, 
от тук природата изглежда по-съвършена, а сигурно съществува 
някаква точка, от която и човекът изглежда по-съвършен...

– Чичко, виж колко рибки! – обади се най-красивото от трите 
красиви момиченца.

– Ела да ги уловиш! – извика момченцето.
Децата гледаха към стария човек и чакаха да реагира, той 

беше леко приведен напред и приличаше на жив, тъй като децата 
не виждаха отдолу, че го крепи върхът на скалата; само пръчката 
се беше предала, върхът ѝ бе влязъл под водата, което не е оби-
чайно за риболов от този вид.

ТИНЯТА НА ВРЕМЕТО
 

Излизам от дома. Влизам във въздуха. Вратата зад мен за-
щраква безупречно. В тази страна всички входни врати се затва-
рят зад гърба ти безотказно. Оглеждам въздуха. В него има три 
палми и гъсти спечени храсти, в които се шмугват косове или 
пърхат безброй колибри. Това е предният двор на жилището ни. 
Зад оградата му извива дъгата си непретенциозната уличка Ле-
син. Непретенциозна, но и тя тъпкана с коли. Не знам защо – 
обръщам се, оглеждам жилищната кооперация. Прилича ми на 
мъртъв дом. Живот има само в партера. Там живеем ние: аз и 
жена ми, дъщеря ми и зет ми, двете ми внучки. Аз и жена ми вече 
цяла година сме тук, но внучките ни още не са схванали това. 
Ние виждаме само гърбовете им. Предните им части са обърнати 
към телевизора, фибрите на телата им, съзнанието им са заети от 
Кабелната. Оня ден ми стана доста смешно. С голямата внучка 
Априла, която е вече на седемнайсет, се сблъскахме пред вратата 
на хладилника. Изгледа ме учудено, кой ли е пък този, но нямаше 
време да мисли, измъкна един сандвич, бутна го в микровълнова-
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та печка, все пак, докато изчака шейсетте секунди, за малко да ме 
идентифицира. Уви! Минутата за разпознаване се оказа къса. Ап-
рила отнесе горещия сандвич пред екрана и потъна в разноцвет-
ната му синева. Сега към хладилника се отправи сестричката ѝ. 

От партера нагоре всичко е мъртво. В трите етажа-апартамен-
ти  живеят по един или по двама старци. А това е до „Кикар аме-
дина“, един от най-централните площади на Тел Авив. Както и 
навсякъде. В нашия квартал, изключим ли внучките ми, отдавна 
никой не е виждал дете да отива на училище. 

Заставам на спирката. Чакам 66. В минутите на очакване ви-
наги следя въртенето на площада, колите, които фучат по асфалта 
на обиколката му. Това е най-големият площад на страната. Об-
ходил съм го пеша по тротоара. Петнайсет минути. Доскоро смя-
тах, че „Кикар амедина“ е сътворен от човешката глупост. Вътре 
пространството му е празно, равно, тревисто, само шест палми 
и няколко дървета. Всичко се губи в голото му изблещие. Посте-
пенно обаче захванах да си мисля, че това е един много хитро 
планиран от архитекта площад. Притиснат от сградите наоколо, 
преситен от стени и мазилка, човек излезе ли на него, е в състоя-
ние да допусне, че нещата не са чак толкоз страшни, че човекът 
може все още – поне тук – да се счита свободен. Край тротоара 
на окръжността са нагнездени най-скъпите магазини на Израел, 
някои от тях продават само по един предмет. 

И тъй като автобусът се забави, реших да тръгна пеша. До 
там, където отивах, с автобус е пет минути, а с вървене – половин 
час. По улиците на този равнинен и интересен, но и убийстве-
но скучен град, все пак има какво да се наблюдава. Да оставим 
наблюденията, като вървя по тези хем зелени, хем сплескани от 
слънцето артерии, непрестанно се радвам на своята анонимност. 
Вече няколко години тук съм само едно нищо. Това нищо върви 
по улиците, зяпа хората, заглежда жените, а него никой и по ни-
какъв повод не поглежда. За жените съм като стъкло – погледите 
им ме пронизват като пространство, гледат туй, което им трябва 
зад мен, а мен ме оставят увиснал в онова, което няма име. 

В тази страна мога да изляза навън бръснат, мога и да не се 
бръсна, мога да скитам омачкан, окъсан, дори парцалив – все едно. 

Понякога, защо понякога – често ми хрумва да седна на тротоара 
и да сложа една шапка пред себе си. Просяци колкото щеш. Но 
мога да проведа експеримента си като дриплю, или пък издока-
ран с най-новите си бели джинси, капитански блейзър с жълти 
копчета, а на тротоара да изтъпанча все още доста запазената моя 
капитанска шапка от прочутия френски магазин в Ница, „Дюва-
лие“. Такава е анонимността ми. Сега ще видите, ще отида до 
плажа, ще се окъпя, ще се върна и никой няма да ме забележи. 

Казвам сега, но всъщност действието става през 1992.
Продължавам да вървя, провирам се между абсолютно модер-

на архитектура, прекосявам райски кътчета, населени с декоратив-
на зеленина, навсякъде бликат фонтани и фонтанчета, всичко те 
кара да се извръщаш, никой не може да подмине с безразличие 
архитектурните и парковите трикове, те затуй са и направени – да 
се подиграят с равновесието ни. Но няма да ги описвам, не мога, 
не зная как, още повече – след петнайсетина минути ще стигна до 
„Дизингоф“, а там ми е доста по-интересно. „Дизингоф“ е светов-
но известна улица, посетителят на града не може да не я забележи 
и във всички случаи ще отнесе точно нея в паметта си. 

Това, че е най-престижният пазарен център, на мен не ми прави 
впечатление, тази улица ми се нрави заради столовете и масите си. 
Столове и маси по нея дал бог. Покривки по масите – от всякакъв 
вид и всички цветове. Някои от заведенията са с огромни външни 
вентилатори. Привечер, а и по-късно, по тия места съм прекарвал 
доста забавно, макар и самотно. Седиш, пиеш си нещо и наблюда-
ваш туристите. Омръзне ли ти на стола, можеш да станеш и да се 
отправиш към фонтана. Той е необикновен, стърчи над улицата, 
разноцветните му струи се виждат отдалеч. Под тях е уличният 
трафик, долу автомобилите си лудуват, но тук, горе, се събират 
младежите, свалят се чуждестранните мацета, или пък, леко встра-
ни, грухтят пълчищата на пенсионерите, хармония от старост, гро-
зота и болести. Много са грозни, горките. Старите хора в България 
са по-хубави, понеже умират по-рано и нямат време да развият 
деформацията си. Старите хора в Израел обаче разполагат с много 
лекарства, медицински надзор, ядат до пръсване плодове, тъпчат 
се с витамини и сега улиците гъмжат от тях, от старци не можеш 
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да се разминеш, всички до един грозни, с погледи към отвъдното, 
за радост на арабите, които ги гледат и потриват ръце. 

Сега се налага да свием по Гордон стрийт. На тази улица 
се намират най-авторитетните картинни галерии и сградата на 
„Сотбис“. Повечето от галериите са развили на улицата пластич-
но разработени фасади от гранит, мрамор или метал. В гънки-
те на тия пластики изобретателни хора са набутали и маскирали 
уличния боклук. В Израел боклукът е навсякъде, човек би по-
мислил, че отдел „Чистота“ не съществува. А съществува, руски 
емигранти, все от инженер нагоре, постоянно сноват с метли и 
колички, почистват, не че не почистват, но в тази страна сякаш по 
традиция боклукът е като свещената крава в Индия. 

Гордон стрийт е известна и с това, че извежда право на Гор-
дон бийч. Това е най-централният от всички плажове на Израел. 
Работи целогодишно, спасителната служба и през зимата си е 
на мястото, душовете също работят, съблекалните. Израелското 
крайбрежие представлява непрекъснат чудесен плаж, застлан с 
най-първокачествен пясък. Друг е въпросът, че брегът е от ску-
чен по-скучен, прав, равен, без заливи, без чупки, без острови. 
Всички плажове са безплатни, туй трябва да го научат нашите 
ръбове, които отговарят за българското крайбрежие, те или късат 
билетчета, или събират плажни такси. 

Изчаках зеленото и прекосих крайбрежния булевард. Щом 
стъпих на открития към хоризонта тротоар, спрях, без причина, 
просто усетих нуждата да регулирам дишането си, смутено от 
зашеметяването. И как няма да се развълнуваш – в шлифования 
октомврийски ден, отвъд цялото Средиземно море, ми се мярна 
остров Сицилия и частица от мафията. Намирах се до главния 
вход на хотел „Рамада“. Като се нагледах на италианския остров, 
спуснах се по̀ към себе си и ми се хареса много фактът, че скоро е 
минал трактор, долу пясъкът е разоран, настилката на крайбреж-
ната алея е пометена, масите на бар „Гордон“ са застлани и пър-
вите посетители пият кафето си.

 Около валовете беше спокойно, никакъв прибой; при камъни-
те, под слънчевата светлина пламваше едва загатната пяна, кол-
кото да не е без хич. Валовете представляват огромни изкуствени 

прегради от скална маса. Скалите са транспортирани отдалеч и 
са нахвърляни във водата като при вълноломните стени. Задачата 
е да укротяват вълните и да осигурят поне елементарно спокой-
ствие за къпещите се. 

– Хубаво! – извиках колкото може силно, но вътре в себе си, 
аз. – Колко хубаво е да живееш в страна без зима, до топло море 
и листата на палмите да се поклащат край теб като мигли на бре-
менна красавица! 

Щях да извикам още нещо, но се засрамих и тръгнах по 
стълбичките. 

Когато се спуснах до „Бар Гордон“, приседнах на парапета 
и започнах да се събличам. Любимото ми място за събличане е 
другаде, но от тук се виждаше, че е заето от проклетите старци 
с техните четири серливи и пикливи кучета. Никога не съм се 
събличал в съблекалните, не знам защо, някаква нестандартност 
на характера. Взех си дрешките и тръгнах през изорания пясък. 
Той е хладен. По него се върви трудно сега, но е сигурно, че не 
съдържа някое заровено от арабите взривно устройство. 

Предстои ми да измина трийсет или четирийсет метра до во-
дата. Спирам при кулата на спасителите. Тя представлява цяла 
стая. Обитават я двама или трима дембели. Бялото знаме в мо-
мента виси като мъртво. Мъртво е сякаш и всичко наоколо, дори 
безбройните редици на меките разноцветни шезлонги. Най-бога-
ти ми се струват шезлонгите на хотел „Дипломат“, но най-засука-
ните чужденци се излежават в шезлонгите на „Рамада“. Оставям 
дрехите си при кулата. От сега нататък съм с развързани ръце. 
Пясъкът при водата е набит като асфалт. Като стъпям върху него, 
ми е приятно. Приятно ми става, като погледна и бистрата вода, 
гофрираното ѝ дъно. Тази бистра вода е разтворила в себе си и 
крие десетки индустриални отрови, туй ми е ясно, ала бисерна-
та ѝ прозрачност залъгва, поддържа сладката илюзия, че плуваш 
в някогашно море. Тази сутрин наистина всичко изглежла като 
полирано, излъскано. Плажът сигурно може да побере двеста хи-
ляди души, но днес сме дошли двайсет, повечето отвратителни 
старци със самочувствие. Три момчета от хотелите идват и се 
заемат с разтварянето на шезлонгите. Всеки стол се превръща 
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в меко легло, всеки хотел притежава поне по сто легла. От тях 
обикновено се заемат по десетина, но каретата от сто легла върху 
пясъка трябва да се приготвят, те са като рекламни плакати за 
многоетажните гиганти. 

Забравих да ви осведомя, че преди малко минах край един от 
тръстиковите сенници ли да ги наречеш, навеси ли, дявол знае. 
Тази сутрин там видях осем парчета. Под „парчета“ разбирам мо-
мичета. Момичетата нощуват тук, така пътуването до Израел им 
излиза по-евтино. Подушват се някъде из Ерусалим, образуват си 
тайфата, сплотяват се, сами се грижат за сигурността си. На този 
плаж групата им разполага не само с море, има душове, вода, 
тоалетни. Останалото си го носят в самарите – от спалния чувал, 
до огледалцето. 

Чудя се какъв разказ е това, изреждам ви само картинки и 
факти, но съзнанието ми долавя, че ви е интересно. 

Освен туй искам да кажа, че има нещо наистина изумително 
във феномена човек във водата. Гол си, висиш, и до всеки санти-
метър от кожата ти се допира морето. Световният океан. Движиш 
се, като мърдаш ръце и крака, плуваш – превърнал си се в риба, 
добре – в жаба, малко ли е това? Насочих се между двата вала. 
Единият е близък, другият е далечен. Тази екскурзия по море я 
правя редовно, но днес, вече ви казах, понеже денят е кротък и 
изглежда като шлайфан, всички усещания са празнични, мани-
фестни.

 Като туй, например... Господи, какво е това? Някакви блестя-
щи стрелички обсипаха ненадейно лицето ми, не една, не и две, 
нито десет, а хиляди, удряха ме по главата и падаха във водата, 
повечето прелитаха пред очите ми, а приводняването им създаде 
непознат, режещ шум. Болката по лицето ми доминираше, така 
че не можех да усетя стреличките, които се блъскаха в подвод-
ната част на тялото ми. Все пак се окопитих и осъзнах, че това 
са хиляди рибки, обхванати от паника, преследвани от хищник. 
Преследвачът или преследвачите изглежда знаеха много добре 
откъде да подхванат гонитбата на плячката си и накъде да я насо-
чат, те гледаха да я изтикат между брега и най-близкия до брега 
вал, там тя нямаше накъде да бяга, дебелите пясъчни наноси ѝ 

препречваха пътя. Озърнах се, заплувах към предполагаемия не-
приятел, исках да разбера кой е и ако мога да го прогоня. Нищо 
не разбрах, пошлях се малко насам-натам, па се отказах от ролята 
си на спасител. 

В „открито море“ обикновено сглобявам-разглобявам някой 
сюжет за разказ, или пък нищя някоя тъпа мисъл. Сега например 
се замислих за летенето. Човекът полита от амбиции или от благо-
родни пориви, от страст към откривателство. Горките десет сан-
тиметрови хамсийки, на тях никога не им е хрумвало да летят, но 
ето че инстинктът за съхранение ги бе принудил да се изтласкват 
чак от подводието в полет от метър и половина. Страхът, мислех 
си в открито море аз, е мощен двигател, който след по-обстойно 
проучване би могъл да се впрегне за съзиждане. Нали е глупаво? 
Няма нищо по-глупаво от откритото море. Равно, гладко, скучно. 
Да се чудиш какво търсиш тук. 

По обратния път срещнах едно от пясъчните мацета, сигурно 
току-що измъкнало се от спалния чувал. Работеше добре с ръце 
и крака, с този зашеметяващ кроул като нищо можеше, и то без 
да иска, да преплува цялото море. Казахме си по едно „хай“ и 
се разминахме. Като се издърпах върху камънаците, извърнах се 
назад, правеше ми удоволствие да наблюдавам професионалния 
плувец. При мен е като закон, на връщане винаги се изкачвам на 
далечния вал. От вътрешната му страна има един гладък камък, 
удобен за лежане. Никога не лягам, никога не се давам на слънце-
то, просто присядам и се заглеждам в проклетия градски пейзаж. 
В кулата се покачи дебелият спасител, той извика нещо на някого 
и се прозя. Чувалите още спяха. По пясъка вече имаше не двай-
сет, а стотина души. Броят на кучетата също набъбна. Във водата 
се плацикаха няколко старици. Най ме забавляваха шапките им. 
Малко по-далеч – душовете, съблекалните, „Бар Гордон“, а зад 
тях едно от най-приятните неща – плажната палмова алея. Зад 
плажната палмова алея, осветени силно от слънцето, се събужда-
ха за живот алчните тромави корпуси на шест-седем шератона. И 
от тук нататък започва вече проклетият градски пейзаж, за кой-
то ви споменах. От спокойното място за наблюдение ми се стру-
ва, че върху крайбрежния булевард се води кръвожадна битка, 



186 187

в която превозните средства се подлагат на унищожение. Точно 
така, те изчезват едно подир друго или в подземната улица, или в 
подземията на хотелските гаражи. Все поглеждам към седемнай-
стия етаж на динозаврите, все искам да зърна на прозорците им 
някого, но досега не съм забелязал човек. Няма никой. Пустеж. 
Тогава защо трябва да строят тия прословути седемнайсет етажа? 
Точно тия няколко хотела – ако ги изредя, имената им няма да 
ви кажат нищо – влизат в най-популярната пощенска картичка 
от Тел Авив, представят ни го като град с небостъргачи и нежни 
плажове. 

Кроулистката се върна, тя мина край леговището ми като тор-
педо, пресече къпалната акватория с шапките на стариците и из-
скочи на пясъка. Колкото и да беше отдалечена от мен, момиче-
то ме напълни с бодрост, с удоволствие проследих тялото му, то 
прекоси пясъчното пространство и се бутна под душа. Бодростта 
ми угасна, обхвана ме лека слънчева тъга, взех да си припомням 
как и аз съм притичвал някога по пясъка, право към душовете, 
които не бяха само пръскала, а и някакво далечно загадъчно обе-
щание, неосъзната блуждаеща сексуалност. 

Изправих се, погледнах водата отвисоко. Скалата, на която бях 
стъпил, отстоеше около метър над морето. По същия начин бях 
заставал десетки пъти, но точно в този главозамайващ ден и след 
като се нагледах на лудуващата с пръските на душа кроулистка, 
у мен се породи шантавото намерение да скоча от камъка с 
главата надолу. В младите си години съм скачал от петте метра 
на трамплина. От опит знаех, че не трябва да се чака и наблюдава 
дълго, не бива да се размишлява. Ето защо, джаснах се с главата 
напред и не се случи нищо особено, обзе ме само мигновена 
гордост. Която на бърза ръка се смени с разочарование. Усетих, 
че нещо от лицето ми вече липсва и  видях очилата си да летят 
спираловидно към дъното. Инстинктът ми повели веднага да ги 
догоня, опитах се, напразно, замахах с ръка – очилата изчезнаха 
в чернилката под мен. Псувните и крясъците се заредиха, докато 
бях още под водата. Техният заряд ме изтласка с посиняло от 
ярос т лице... Ти ли, куче майчино, ти ли пожела да минеш за 
младеж, на твоя мухлясал гъши мозък ли му хрумна да се фука и 

да се доказва пред себе си? Сега иди на майната си, да си поръчваш 
петнайсет диоптрови фарове за петстотин долара! И да ти гледам 
сеира, скапано старче, как ще се върнеш у дома с напипване, ти 
и до таксито не можеш се добра, старческа стафидо. Как забрави 
бе, как забрави, че си с очила? Започнах да се оправдавам на този, 
който ме ругаеше, че очилата винаги са били добре притиснати към 
лицето ми от плувната шапка... И хайде да скачаме с глава, така ли? 
Както някога, така ли? Мръсно, завършено старче, сега ще те видя 
как ще пуснеш петстотин за тоя, дето клати дърветата! 

Погледнах към числото 4.05. То бе изписано с черно върху чел-
ната скала на вала. Показваше дълбочината. Помня, че в младите 
си години бях слизал и на осем метра. Без причина, да проверя 
мога ли или не мога. Сега ми предстоеше да направя принудително 
спущане, с точно определена цел. На някакви си четири метра. Из-
правих се, пристегнах по-добре шапката си, сякаш можех да загубя 
и нея. Скочих със сила, знаех, че по този начин скъсявам времето. 
Без усилия се вмъкнах в зоната на полумрака, и оттук нататък при-
бягнах към силните махове на ръцете си. Дъното се оказа покрито с 
мътилка – пясък и нещо подобно на тиня. Стараех се да го опипвам 
внимателно и туй ми се удаваше докато ми свърши кислорода, по-
сле, за мой срам и позор, разрових трескаво пясъка наоколо, след 
което отчаяно потеглих нагоре. 

Докато успокоявах пулса си на скалата и докато регулирах ди-
шането си, сред псувните, насочени срещу старческата ми немощ, 
зададох си и въпроса има ли смисъл да повтарям. Никак не ми се 
щеше, ала вътре в себе си вече бях уверен, че ще се спусна пов-
торно, пък, ако стане нужда, може би и трети път. Добре, казвах си 
аз, пясъкът си е пясък, но откъде тая тиня върху него? Прахът на 
морето, отговарях си аз, или с други думи казано – времето. Сега 
лежах по гръб върху скалата, успокоявах същността си, загледан в 
тромавото октомврийско небе. Знаех, че слънцето е заръфало вече 
кожата ми, но нямах сили да му се съпротивлявам. 

Когато пресметнах, че съм възстановен, изправих се за трети 
път на „скачалото“. Водата под мен ми се стори като непозната 
враждебна материя. Изстрелях се надолу, но веднага усетих, че не 
се спущам с устрем, тялото ми се съпротивляваше, залюляно от 
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старческата си умора. Дъното го стигнах, не че не го стигнах, но си-
лите ми бяха дотук – само да го докосна. Протегнах ръка, пръстите 
ми се допряха до една материя, напомняща за пластмаса, за рам-
ки... за очила, които се бяха отместили встрани. Ето тук можех да 
се удавя от ярост. Вече бях за убиване, къде на майната си ги тлас-
нах. Кислородът ми беше свършил, нищо не можеше да ме задържи 
повече на  дъното, трябваше незабавно да потегля към въздуха. И 
тогава очилата се напъхаха в ръката ми. 

Четири стъпала отделят терасата на „Бар Гордон“ от пясъка. 
Приседнах на третото, изтърсих добре краката си от песъчинките и 
се обух. Седнах на първата маса. Преди да погледна към хоризонта, 
какъвто обичай си бях завъдил, хвърлих поглед на пясъчните моми-
чета. Всички продължаваха да спят, само че сега – върху чувалите. 
Някъде вляво от мен кроулистката ближеше огромен многоцветен 
сладолед. Четирите песа вилнееха върху постоянното ми място 
за събличане и обличане. Накрая плъзнах поглед над Средиземно 
море. Вдясно ми се мерна остров Кипър. Вляво Италия и Сицилия 
все още ми се губеха, нямаше ги никакви, затова нетърпеливо се 
извърнах към бара. Напразно безпокойство, собственикът вече ле-
теше към мен с чашата. Добро утро, каза той и постави чашата на 
покривката. Без да вкуся, просто с погледа си долових колко ледено 
е виното. Изпих половината и миг след това Италианският ботуш 
се показа на хоризонта. Още една глътка – ето ти я и Сицилията, 
мафията, цели складове, пълни с чинцано. Е, какво ще кажеш по 
случая, противно, сбръчкано старче? – Изглежда, че не съм чак та-
кова старче, щом на седемдесет и една годишна възраст се спуснах 
на четири метра и измъкнах очилата си от тинята – отвърнах аз. 
Старче, омръзна ли ти да гледаш към Италия? Защо гледаш кроу-
листката? – Чудесни гърди – отвърнах аз. И коя дата сме днес? – 
Седми октомври, 1992 година – отвърнах аз. 

А названието Гордон го пиша така, понеже не е от английски 
произход, става дума за името на израелски неовъзрожденец. 

Предпочетох да завърша с горното неутрално изречение, тъй като 
трябваше да употребя един ироничен за личността ми финал, от който 
щеше да си проличи, че съм хвалипръцко... 

1992

ПЪТЯТ КЪМ СКАЛИСТИТЕ ПЛАНИНИ

1.
Три дни след като пристигнах в Хайфа, градът ме докара до 

полудяване, а на четвъртия ден направо заплаках.
– Защо плачете?
Обърнах се, говореше ми човек, жена, бях забравил как се 

разговаря с хора, от три дни разменях думи само с администра-
торите на хотела.

– Плача от яд, цял час се търкалям по улиците, питам, и не 
мога и не мога да открия изложбената зала „Шагал“.

– Почакайте.
Тя се отдалечи, фигурата ѝ не излъчваше особени сексуални 

сигнали, но самотата, в която бях затънал... Следвах я с поглед в 
пространството на кривата олющена улица, отиде до една кола, 
влезе в нея и я подкара към мен. Предположих, че ще ме вземе, а 
то – наблизо имало място за паркиране. Непознатата заключи ко-
лата и ме поведе към ъгъла, оказа се, че през цялото време излож-
бената зала се е потайвала наблизо, незабележителна постройка, 
бяла двуетажна къща сред трева, храсти и кипариси. Тук-там, 
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като оглозгани кости под слънцето, се белееха скулптури. Една от 
тях заслужаваше внимание: груба, много земна жена с дръпнати 
далекоизточни очи, беше намерила точното си място на тревата, 
постигнала сцепление с пръстта, от която бликаше представа за 
плодородие. Нямаше посетители. Натежала от златни гривни и 
обеци бабичка веднага заприказва придружителката ми, а тя не 
правеше никакви усилия да прикрие досадата си от разговора. 
Не разбирам нито дума от иврит, предполагам, че старата дама 
ѝ е заявила радостта си от факта, че се виждат и тъй нататък. 
Би трябвало да съм доста тъп, за да не подразбера още, че при-
дружителката ми е художничка, а когато от канцеларията долетя 
младо момиче, навярно секретарката на заличката, вече бях поч-
ти сигурен, че придружителката ми е известна художничка, поне 
в Хайфа. Секретарката ѝ подаде писмо.

По стените върлуваше хаос; много разностилие, много жан-
рове, по всяка вероятност ставаше въпрос за обща изложба, 
участваха поне петдесет художници, един от друг по-слаби. Не 
разбирах нито буква, било от афиша, било от наименованието на 
картините. Половин час след влизането ми можех да добавя със 
сигурност, че всеки от художниците имаше право да участва само 
с по една работа. В изобилната пъстрота от безпомощност можах 
да отделя, слава богу, пет-шест платна на завидно равнище. Беше 
ли моята позната-непозната между тях?

Напразно я очаквах да се появи. Виж ти, останал съм сам в 
изложбата! Липсваше и бабичката със златото. Ограждаше ме 
много светлина, не само заради флуоресцентните тръби, много 
светли тонове имаше по картините, прекалена колоритност, нао-
коло пулсираше загадката на открадната философия, на отразе-
ни идеи. Макар и от втора ръка, те ми действаха приятно, бях в 
много южна страна, с палещо слънце, притискаше ме леността, 
нищо неправенето, усещането за сладка безотговорност. Убедих 
се, че не съм сгрешил, никак, задето търсих и накрая бях намерил 
непретенциозната заличка „Шагал“...

В хотела се прибрах трудно, мъчително. От прозореца на стая-
та сто пъти бях разгледал тази част на Хайфа, а сега я изследвах 
подробно: шумната улица, детската площадка зад нея, гората с 

белите жилищни сгради, разпръснати като самодиви из недрата 
ѝ. По едно време ми се стори, че сградите ще се срутят под те-
жестта си всеки момент, че ще повлекат боровете със себе си, 
жълтите скали, горещината, натрупана по тях, право надолу, по 
склона на планината, за да се изсипят в Средиземно море, което 
пък, как не го видях поне една минута укротено, вечно разпене-
но, и все се блъска ли блъска в скучната права линия на брега. По 
гривите на вълните непрекъснато прииждаха сърфисти, падаха в 
пяната, изчезваха, но неизбежно се раждаха от нея и отиваха да 
се спуснат отново.

После се обръщах към телефона, разглеждах и него – един 
стегнат психологически пейзаж, една надежда от вътрешността 
му да се пръкне миражното обещание за промяна. Всеки ден се 
обаждах у дома, жена ми като нищо можеше да си въобрази, че 
изживявам повторно влюбване в нея. Обаждах се и в завода, ма-
кар и да знаех какво точно ще ми кажат: „Чакай, глей си живота 
и ни чакай, още не сме готови да тръгнем.“ Обаждах се и на из-
раелските ни клиенти, разменяхме си по някоя дума, те също ми 
препоръчваха да не бързам. Аз никак не бързах, но скучаех.

– Завчера в „Шагал“ ме доведе една художничка, помните ли, 
момиче? Нямаше никой, освен една възрастна дама с много злат-
ни гривни. Вие предадохте на художничката писмо, помните ли?

– Не, господине... И?
– Не знам как се казва художничката.
– Която ви доведе ли?
– О, момиче, как да ви обясня!...
– Не си спомням, господине.
– Нали вие сте секретарката?
– Да, господине.
– Добре, но ако си спомните, горещо ви моля, обадете се в 

хотела ми на 538-39-30! Госпожице, знаете ли как ви моля?
– О кей, господине. Искате да купите ли?
– О, как да ви обясня...
Чудех се какво трябва да направя по-нататък, да, оставяше ми 

да затворя телефона и да захвърля „Джерузалем поуст“, който 
все още стисках в другата ръка. От „Джерузалем поуст“ научавах 
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всичко за света в Израел, пак той ме информираше за спортните 
събития, времето, изложбите... Без този вестник се чувствувах 
съвсем безпомощен сред ивритско-арабския океан.

Като познавач на женската душа смятах, че съм отгатнал 
същността на непознатата ми позната: разведена или изоставена, 
край нея може би се навърта нещо като постоянен приятел, но 
той не се съобразява с копнежите ѝ, пък и тя – делова, еманципи-
рана, надали страда много от туй. Времената стават все по-теж-
ки, броят на жените се увеличава, в Израел – пак „Джерузалем 
поуст“ – жените са петдесет и пет процента от населението, те 
са повече не само в автобусите – така е, сигурно, и в казармите 
им – ето защо в гъмжилото едва ли бих останал много самотен, 
само да надделея на горещините, да му свикна на този шашав, 
наведен на всички страни град, където ти се налага да вървиш 
винаги по стръмни улици, да се изкачваш потънал в пот, докато 
другите край теб префучават с колите си. Бях зажаднял за равни-
на, да тръгна и да вървя като хората, да разглеждам, да се шляя, 
да се усмихна на жена, да усетя чудовищния трепет на свободно-
то, командировано на държавни разноски животно.

Два дни след като бях продиктувал номера си на онази секре-
тарка, най-после телефонът иззвъня, гласът заяви, че се обажда 
Клер – в Израел вървят главно малките имена – секретарката на 
изложбената зала е изпълнила задължението си, казала ѝ. Клер 
заяви още, че ѝ е драго да ме чуе, че ми пожелава приятно пре-
карване в Хайфа и затвори, а аз побеснях: какво си въобразява 
тази Клер, как тъй ще ме отстранява с едно вдигане на телефона 
от едва започналата игра?

Беше вечер, горещите часове станаха още по-душни, а като 
излязох ядосан навън, с ужас разбрах, че стръмните улици са се 
превърнали в хималайски пътеки. Отпускарите от Шести амери-
кански флот, охранени каячета с цивилни дрехи, лесни за разпоз-
наване по подстригването и по скуката, отразена чак в походката 
им, и те като мен осиротели, без момичета, плаваха като заблуде-
ни лодки насам-натам в навалицата. Клер! Нарича се Клер! Ма-
мичката ѝ! Много сладкарници, много кафенета! Всичко е пълно 
и препълнено в тази част на Кармел. Момичетата се смеят прека-

лено високо, крещят невъзпитано, никое от тях не носи сутиен, 
гърдите им стърчат като кози по стръмнините, косите им падат 
свободно надолу, много са дълги, меки, чисти, упойват с ухания-
та на всички видове шампоани. Много от момичетата са дебели, 
дори тлъсти, никъде по света не съм виждал такива дебеланки, 
но това не влиза в обсега на моя разказ и ще го прескоча. Сега 
става дума, че съм разгневен от една, която ме беше заговорила 
на улицата, и същата тая никаква, Клер, да не си въобразява кой 
знае какво, с неизразени устни, пък и гърдите ѝ, а и задника ѝ! 
Да речем, че влезе сега в това кафене – никой няма да ѝ обърне 
внимание. Но преди половин час, какво? – пожела ми приятно 
прекарване и ми щракна слушалката.

Изядох един сладолед – нищо, затова си поръчах уиски с лед, 
после второ уиски с лед, та по този начин постепенно усетих как 
върху кожата ми се плъзга мекият чаршаф на спокойствието...

България продължаваше да се спотайва, но и аз не я търсех 
много, започнах да се правя на ударен, беше ми причерняло 
от скука и тръгнах по плажовете. Един малък плаж, наричат 
го Бат-Галим (Дъщеря на вълните – Русалка), по всяка вероят-
ност не особено чист, се оказа най-удобен за мен. Там плувах 
по дължината на грубо струпан вълнолом. Къпех се и сутрин, 
и привечер, чувствах се превъзходно, преди да се стъмни пък 
обхождах живописни улици, привличаха ме градините и го-
ричките, безкрайните стръмни стълбища към най-високите 
кътове, оттам наблюдавах ту залива с пристанището и кварта-
лите му, ту открития хоризонт и вечно разпенената ивица при 
брега. Хайфа се оказа много мой град, планински и морски, 
и чист и мръсен, с няколко пазара за плодове и зеленчуци, с 
борове и палми, с евкалипти и кипариси, изобилие от езици и 
наречия, многообразие от националности – от черните етиоп-
ци и жълтите китайци до мароканците, ѝеменците, иракците, 
литовците, германците, русите, българите, румънците, поля-
ците, чехите, бразилците и тъй нататък, можем да изброяваме 
до утре, всичко натъпкано в най-тесния от всички тесни кюпо-
ве, с надпис – Израел.

Така си е, потръгна ми.
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Ето че се обадиха и клиентите на завода ни, поизвиниха се и 
ме запитаха дали ще имам нещо против, ако ме заведат на осем-
десет километра от Хайфа. Отвърнах, че нямам нищо против. В 
горещ следобеден час от хотела ме взе някакъв Моше, отведе ме 
на езерото Кинерет, което си е чисто и просто Галилейското езе-
ро. Видях и Тиберия, град на брега му, почти без грешка. Моше 
говореше точно толкоз, колкото да не ми досади, направи ми доб-
ро впечатление. През цялото време приятелски, сякаш се позна-
вахме от години, ме наричаше Иван. И защо да не призная, късно 
през нощта, когато ме върна в хотела, бях доволен. 

Два дни след това друг наш клиент на име Рафаел – той още 
с потеглянето ме помоли да го наричам само Фели – ме заведе в 
Ако. За Ако бях понаучил доста неща от една туристическа ди-
плянка, имаше и няколко снимки, така че не ме изненада нито 
странната му защитна крепост, нито рибарското му пристанище, 
нито пъстрите му арабски пазарски лудории – и всичко туй, моля 
ви се, само на двайсетина километра от Хайфа.

Обаче точно в Ако се случи един голям инцидент и този инци-
дент се вряза свирепо в биологичната тетрадка на спомените ми.

Край нас на уличката висяха милиони старинни дрънкулки, 
някои истински, някои фалшиви, но и ерзаците, и истинските 
мятаха наоколо варварските си багри на туризъм, на забрава, на 
изолация от действителността.

– Клер!– извиках аз.
Това беше почти вик.
– Вижте колко си приличате?
Държеше някаква статуетка от слонова кост (на мук слонова 

кост!), някакъв палячо, сигурно от арабския фолклор.
– Само че аз съм по-автентичен.
– Искат да ми я пробутат. – Клер върна много спокойно ста-

туетката в ръцете на сломения продавач. – Имате ли там няка-
къв багаж?

Погледнах го. 
Без да кажа дума, Фели ме поведе към паркинга. Започнах 

да бъбря, исках да ме разбере, да ме извини, смотолевих, че туй, 
което върша, е просташко, но какво бих могъл да сторя, да се 

убия не мога да му обясня. Докато бръщолевех, Фели отвори ко-
лата си и ми подаде пуловера.

– Фели!...
Все още се мъчех да възвърна говора си.
– Довиждане. – Фели се намести до волана. – Нали знаете, тя 

е художничка.
Чудех се къде да дяна пуловера си.
– Дойдох тука, за да ви срещна – изплюх аз.
– От къде на къде?
– Ами, град на художници, туй-онуй...
Тя хвана ръката ми, след туй ме поведе из абстрактния свят 

на всички дреболии, натоварени до козирката с истина и лъжа, и 
колко много ни крещяха продавачите, колко стръвно искаха да ни 
прецакат на един съвършено непознат за мен език. Неведнъж се 
наложи да пуснем ръцете си – тогава отнякъде полъхваше студ и 
ми се струваше, че са ме изоставили в ледената пустиня на Ек-
вадор.

2.
Съзнанието ми постепенно се възстановяваше, всяка пло-

скост от пъзъла заемаше мястото си и натрапваше шаблона за 
такъв род преживявания: птичият цвъртеж, ослепителната свет-
лина, допирът на чаршафа, сладостното самочувствие около сла-
бините. И счупването на шаблона: птичките се оказаха колибри, 
яркото небе над верандата се разсичаше от мечовете на една пал-
ма, а останалото е дебелашка подробност. Увиснали край цвето-
вете, колибрите пъхаха човчици в чашките им и се наливаха с 
нощна влага. Верандата представляваше нещо като ботаническа 
градина, тя сигурно заслужаваше да бъде разгледана в подхо-
дящо време. Понечих да спусна щорите на верандата, но преди 
това погледнах навън, виждаше се и много, и нищо, откриваше 
се гората, тръгнала към брега. Долу, в стихийната пяна, неуморно 
се самоубиваше морето. Невидимият му хоризонт нито веднъж, 
откакто го знаех, не се очерта определено и честно. Захванах се 
да оправям леглото, отказах се, не беше по силите ми. Отидох в 
кухнята, отворих хладилника, бяха ми наредили да закуся, но се 
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отказах и от туй – в хладилника имаше сокове, зеленчуци, пло-
дове и нито една калория. Бяха ми обяснили как да си приготвя 
кафе, но можех ли да запомня? Прави ѝ чест, по стените не забе-
лязах нейни картини, все чужди и все хубави. Ателието ѝ – като 
ателие – хаос, в хаоса всичките ѝ картини – афиф. Не ми харес-
ваше като художничка, у нея ми допадаше единствено стремежът 
да не се глези, по този начин погледът ѝ към нещата автоматич-
но ставаше откровен. Хитроумно разбрала, че с шмекерии няма 
да учуди никого, работеше искрено и не се насилваше – колкото 
може, толкова. Само едно не можех да разбера – какво, по дя-
волите, търсеше този плакат на стената: убийствена холивудска 
красавица ядеше сладолед. Не, не беше холивудска, красавицата 
беше земна, тукашна, мълния над всекидневието, експлозия от 
секс и манастирска красота. Плакатът те ръгаше едновременно 
както в естетическите емоции, така и в тестисите. Добре, но тук 
ли?... Му е мястото? Сред картините?,..

Момичето със сладоледа ме обезкуражи, поохлади нажеже-
ното ми от снощи самочувствие. Приготвих си по най-лесния на-
чин едно нескафе и се промъкнах в сянката на чадъра. Колибрите 
вече не бърникаха в чашките на цветята, не пърхаха, подскачаха 
по клонките и бръщолевеха на своя си дребосъшки език. Поглед-
нах часовника. Девет. Време за клюкарстване: Жалко, Клер си 
беше направо слаба художничка, може би под равнището на жена 
ми. А ето, че ме остави сам от тъмни зори и отпътува, тя отнесе 
девет свои картини на летището в Тел Авив, тези картини ще 
отлетят за Отава, в Отава ще ги поставят не къде да е, а в една 
престижна галерия, забравих името ѝ, жена ми сигурно я знае. 
Продадени ли са, или им предстои да бъдат продадени – туй не 
става ясно от писмото, да-да, същото, което ѝ връчиха него ден в 
„Шагал“ прел очите ми. Две неща са сигурни засега: второто е, 
че Клер ще трябва да замине също за Отава, а първото – Клер е 
комбинатор, пробивността ѝ сигурно би могла да направи дупка 
и в Китайската стена. С други думи – Клер е шмекер в занаята си.

Исках да седя така, исках да седя отпуснат, разтворен в спо-
койствието на ранния ден, в спомена за стопанката на този дом, 
изработен и обзаведен с вкус, натъпкан с картини, радио, теле и 

видео чудеса, кухненски изгъзици, с цветята край мен и пепе-
рудите, които прехвърчаха сякаш във въображението ми. Дреб-
но птиченце се появи върху най-напечената плоча на терасата, 
отправи се към хола, но ето че спря, позамисли се и се обърна. 
Погледнахме се, това май го накара бързо да се шмугне между 
кашпите с цветя. Задуха още по-добре, крилата на палмата се раз-
движиха, раздвижи се и къщата, набра скорост и тръгна. Направ-
лявах движението ѝ в пространството. Сам аз заплувах в мислите 
от снощните епизоди. Тя ми беше признала например, че три или 
четири пъти ме е виждала на плажа в Бат-Галим. Случайности-
те хладнокръвно и упорито са ни събирали на няколко точки из 
града.

– И когато накрая те зърнах в старинното градче, където не 
бях стъпвала от година и нещо, рекох си: сега вече, ако не му се 
обадя, ще ядосам съдбата си!

Колко старателно и постоянно духа, вятърът е прозрачен и се 
катери към мен през стотици подобни веранди. Тъкмо този нести-
хващ вятър спасява средиземноморските градове, иначе всички-
те ще се скапят в горещините... Устата на Клер е леко изпъкнала, 
Клер е зъбла, не като останалите момичета на Израел, разбира 
се; голямата част от израелските жени са силно озъбени, още не 
съм подразбрал на какво се дължи. Леко изпъкналите зъби, както 
би трябвало да се предполага, издават чувствителността на Клер. 
Колкото и да е делова, тази жена се оказа и деликатна, а неж-
ността ѝ изпълзя в най-неочакваните моменти и ме обезоръжи. 
Как да ви го обясня, за мен си е напълно естествено туй взаим-
но покоряване: аз съм мъж, който внушава усещането за сила, 
за спокоен сексуален играч, а във всяка връзка се джаскам със 
затворени очи. (Забъркал съм няколко извънбрачни каши, в една 
едва не изгорях.) Жените ме харесват лесно, не само защото съм 
красавец, имам и непривично за жалката ми професия чувство 
за хумор. А имам и нещо, което не мога и не мога да разгадая 
докрай – все още не съм успял да си обясня скрития мой талант 
във всяка нова връзка да създавам впечатлението за дебютант... 
Чувам далечни шумове, по-точно – разговори, ама много далеч-
ни, да речем, чак от френската ривиера. Да, вятърът донася уха-
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жорски шепот, бъбрене някакво, останало тук-там по улички или 
пък закачено по клони на дървета, вятърът го е откъртил и дотът-
рил на юг... С Клер сме точно на една възраст, на пети септември 
двамата ще навършим по четирийсет и три години. Съвпадение. 
Не му придаваме особено значение. Уж де, всъщност всеки поот-
делно смята този факт за поличба, особено ако допуснем, че сме 
се появили на света в една и съща минута – аз в София, а тя в 
кибуца Далия, където бащата и майката, преселници от Литва, са 
се събуждали всяка сутрин озарени от лъчезарната идея да рабо-
тят и да се бият до смърт за светлото бъдеще на новосъздадената 
еврейска държава.

Без каквато и да е връзка с това, си спомням, че вчера, като се 
прибирахме от Ако в Хайфа, аз казах:

– Изглежда, че успяхте да си направите хубава държава.
Погледна ме през волана: – Така ли?
– Защо, сгафих ли нещо?
– Тази държава ни беше необходима – съгласи се тя.
– Тук сте защитени от погромите и расовата ненавист.
– И имаме възможност да ги прилагаме.
Погали ръката ми и се усмихна. Обзе ме порив да продължа 

разговора, но сметнах туй за особено глупаво в най-ранните ча-
сове на влюбването ми. Вдясно, между градините и белите едно-
катни къщи, пламваше и чезнеше синилка от най-фин вид, малко 
дюни и още нещо неопределено, но приемливо, а вляво – зелена 
плодородна равнина, натежала от сигурност и обещания...

Хич не ми се ставаше от шезлонга, не ми се искаше да счуп-
вам момента, но телефонът вече се нервираше, а ми бе заповяда-
но да го зачитам.

– Ще се върна привечер – осведоми ме тя, – така че намери с 
какво да си уплътниш деня. Ако питаш мен, най-добрият начин е 
да си почиваш колкото може повече.

– Няма как да не отида в хотела, Клер.
– О, забравих, Иване!... Знаеш ли, много хубаво име.
– И се среща рядко – отвърнах, като се постарах да придам 

на гласа си радостта на поласкания човек. – Няма ли начин да се 
върнеш по-рано?

Разбрахме се, ако пристигне по-рано, да ме потърси в хотела, 
какво да правя, целуваше ми се. Върнах слушалката на мястото ѝ, 
чувствувах, че съм щастлив, исках да протегна ръце, да прегър-
на и погаля птиците в храстите. Една друга заповед гласеше, че 
трябва да издърпам хубаво щорите на верандата против крадци, 
убийци и изнасилвачи. Впрегнах се да действам. Когато се надве-
сих над перилото, отново чух шепота от френската Ривиера. Да, 
има, наистина... Надвесих се решително през преградата. Няма 
по-сбъркан град от Хайфа! Дълбоко под мен в гората се потайва-
ше четириетажна стъпаловидна сграда. На най-горната ѝ тераса 
някои разговаряха на френски. Боже мой, под тях би трябвало 
също да има улица!

3.
Същия ден започнаха служебните танци с България. Добре, че 

се прибрах навреме в стаята си. Стоянов се беше бръмнал: Изра-
ел запява нова песен, чак сега си обяснявам забавените действия 
на партньорите. Вече се съмнявам в Хайфа. Подразбери нещо, 
опитай се!... Обещах да се опитам, макар че туй не влизаше в 
задълженията ми, моето присъствие в Хайфа целеше да проуча 
наличието на строителните материали, също така дали конструк-
торската ни концепция е приложима за съществуващите условия 
и, разбира се, да превеждам, както на преговорите, така и в изгот-
вяне на документацията.

Щом приключихме разговора, по навик се отправих към про-
зореца. Денят сякаш бе променил цвета си, вместо познатото ку-
рортно безгрижие, въздухът и шумовете му ми показаха строгото 
си делово лице. Проумявах някак си обидено, че командировката 
ми не се състои единствено от плуване и чаршафно бикоборство. 
Хвърлих си един душ, обръснах се и звъннах на Фели. Клер ме 
беше откраднала вчера от него, сметнах, че туй ни е сближило по 
особен начин, затова – започвам от него.

Фели се гушеше в малка невзрачна стаичка на фирмата, там 
дребна смугла женица с огромни празнични обеци ни поднесе 
кафе и спрайт.

– Откъде се познаваш с тази художничка? Тя е много известна.
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– Благодаря – рекох неочаквано хитро аз и прекъснах провин-
циалното му мъждукане. – Фели, според теб, всичко наред ли е?

– А, това пък какво е?
– Шефът ми се безпокои. – Ама че разузнавач се извъдих с 

тази директна и откровена реакция. – Кажи ми, има ли основания 
да се безпокои?

– Е, в бизнеса, докато не се е подписал договорът, винаги има 
място за безпокойство. Не знаеш ли, от небето ли падаш?

– Това, което ми каза сега, по принцип ли е?
– По принцип.
– А в случая?
– Не разбирам нищо.
– Шефът недоумява. – Понеже Фели мълчеше и изчакваше, 

продължих. – А и според мен много се бавите.
– А вие бързате.
– Искаме да се осигурим.
– Нищо не е станало, Иване, всичко се урежда, но трябва да 

се изчака.
Втурна се да обяснява, но подразбрах, че не е съвсем в течение 

на нещата, нещата се движеха по-височко от неговата службичка 
и все пак, схванах, и то по-скоро по интуиция, че съществена за-
плаха не ни грозеше. Чисто и просто, като новообразувана, фир-
мата ни проявяваше излишна чувствителност.

Предадох разговора на Стоянов, приложих и нещо като ше-
гичка за разведряване, но той остана сериозен: Ще направиш 
добре, ако вникнеш по-навътре в случая, според мен, готви ни се 
изненада.

Позамислих се, едно по-сивкаво развитие на сделката озна-
чаваше удар за фирмата ни и крах за мен, тъй като бях потънал 
дълбоко в любовното си опиянение и нямаше сила, която би ме 
принудила при това положение да напусна Израел.

4.
Ученически авантюризъм, мъчително очакване. Лежах в по-

стелята ѝ, често поглеждах часовника – предстояха ми часове на 
очакване, най-добре ще ми бъде, ако заспя. Но можех ли? Как да 

затворя очи, друсаше ме отдавна забравена треска, въртях се и 
насам, и натам, търсех хладните части на чаршафа и ги допирах 
до кожата си, но най-често сплитах както в младостта ръце под 
главата си и се врязвах в розовото пространство на мечтанията.

Тя обаче се върна много рано, шумно отвори външната врата, 
като вятър нахлу в спалнята – пред устата ѝ стърчеше показалец 
– и изчезна в хола. Чух разговор на иврит: плътен женски глас 
плюс нейния глас, а от време на време, едва чуто, се обаждаше 
мъж. По пътя на предположенията ми се стори, че Клер се ста-
рае да бъде убедителна, тя май увещаваше някого, все повече се 
убеждавах, че се вършеше сделка. В тази сделка Клер участваше 
уверено, сигурна, че жертвата ѝ няма къде да бяга. Скоро гла-
совете заглъхнаха, а понеже напоследък ми се случваше често, 
отново се захванах да гадая. Да, тримата се бяха отдалечили в 
ателието. Разговорът се проточи убийствено, чак пък това не бях 
очаквал, посърнах, повече от час. Отново гласовете, външната 
врата, накрая – туй на нищо не приличаше – Клер извика: обли-
чай се!... Влезе в банята, излезе, даде ми още веднъж зор, нарече 
ме лентяй, само лентяите се обличат толкоз бавно.

Малко преди да заплача, каза:
– Взе ли си банския?
Направи ми впечатление, че докато стигнем до колата, Клер 

два пъти погледна часовника си.
– Леко съм науискина – призна, докато изминем продълже-

нието на нейната улица „Виткин“. После направи десен завой 
към „Мерказ Хорев“ и неочаквано спря. – Седни на волана!

– Как не!...
– Да, не знаеш пътя.
Подкара отново. Отначало се бъзнах, но след като видях как 

уверено спира и потегля на светофарите, облегнах се назад. Може 
би съм си поел продължително дъх. Клер се усмихна внимателно 
и, вярна на любимия свой жест, погали ръката ми. Туй докосва-
не на влюбената ѝ, според мен, ръка до моята настръхнала от 
спазми кожа сякаш сложи край на напрежението. За втори път 
бях разбрал, че трябва да се примиря и да се отпусна, имах си 
работа с обиграна, абсолютно владееща себе си хетера. Щеше 
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ми се да ѝ отвърна с непозволена през време на шофиране неж-
ност, да нацелувам устремената ѝ напред уста, да закрия очите ѝ 
с лицето си, да се блъснем някъде и да свършим в самото начало 
на историята, да предрешим неизбежния ѝ лош финал. Но посте-
пенно охладих юношеския си порив – напускахме града по след-
ващи един след друг завои, слизахме към равнината, край нас се 
нижеха вехти жилища, направени от камък и душа, потънали в 
прашни восъчни листа и уханни цветове, сладострастно отворе-
ни, в очакване на сладострастни изненади. Още един квартал бе 
привлякъл вниманието ми, вглеждах се, доколкото бе възможно, 
във всяка фасада, в стълбищата, в оградите, по някои покриви 
бяха избуяли сухи треви, но веднага след запустението следваха 
прострени детски пеленки и разни адидаси, така сушеха по тия 
места изпраните в пералните машини обуща.

Отново усетих дланта на Клер, по всяка вероятност тя оценя-
ваше моя прехлас по Хайфа

– Клер, ти знаеш защо съм тук, нали?
– Ами да, продаваш жилища за емигрантите.
– Искат много жилища, сами не знаят колко: сто, хиляда, пет 

хиляди... Фирмата ни е настръхнала, туй може да ни оправи, раз-
бираш ли?... И работа за стотици български строители.

– Разбирам те много добре.
– Аз съм инженерче, по-тъпа от моята работа – здраве, пра-

тиха ме главно заради английския ми, завършил съм английска 
гимназия.

– Иначе нямаше да се срещнем.
– Според теб, могат ли да ни подхлъзнат?
– По вероятното е да ви подхлъзнат, отколкото да не ви 

подхлъзнат.
Ужас!
Клер се взираше в светофара, погледна и часовника си:
– Не знам дали ще ни остане достатъчно време за плаж.
– Клер...
– Нещо не върви ли?
– Шикалкавят.
– По-точно?

– Бавят.
– За вас ще бъде най-добре, ако е по бюрократични причини.
Тръгнахме.
– Бюрокрация в Израел?
Клер се постара да не прихне, беше много мила, но не успя, 

смехът ѝ ме удари от всички страни, то не беше и смях, а чиста 
обида.

– Този е най-благоприятният вариант – успокои ме, – другите 
варианти са по-смущаващи. Следя някои вестници и мога да ти 
кажа, че тук по емигрантския въпрос е хаос.

– Хаос?... В Израел?
– Мили, защо се засягаш на тема Израел? За емигрантите 

пристигат огромни пари отвън, милиарди. Това вълнува, изостря 
сетивата, а някои хора направо побесняват.

– Клер!...
– Всеки вижда хляб за себе си. – Чак сега, докато говореше, 

в ума ми започнаха да прехвърчат спомени за информации от 
този род. – Трима са главните лешояди: министърът на финан-
сите, министърът на жилищното строителство и министърът на 
отбраната... Чакай, стоп, може би кметът на Хайфа!... – Щях да я 
апострофирам отново, но Клер избърза, беше много сериозна. – 
Кметът на Хайфа не дава земя за строежи от тоя род.

– Мисля, че ще му построим красиви жилища.
– Жилища!... Интересуват го хората! Никой не иска да пусне 

край себе си дивите еврейски орди от Русия.
– Тогава ще строим не в Хайфа, а другаде.
– В пустинята.
– И пак ще бъда до теб.
И този път се засмя, но забелязах, че ѝ стана доста приятно.

5.
Плажът, до който изпълзяхме, се намира под границата с Ли-

ван – тънък пласт от белезникав пясък и ниски твърди дюни. 
Вълните се разбиват в стъпаловидни скални тераси.

Когато се изтегляха, от високите към ниските стъпала се изти-
чаше чиста бяла вода, тогава прибоят се размиваше и през усмире-
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ните потоци ясно прозираше дъното – гладък варовик, без помен 
от водорасли. По протежението на брега, на километри, бяха нани-
зани стотици такива басейни; все пак някаква разновидност, малко 
разнообразие в скучното иначе крайбрежие на тази част от Сре-
диземноморието. Клер ме заведе на точно определено място, тя 
се страхуваше да скочи от скалата, промъкна се през удобен улей, 
заплува и като разбра, че все още не съм я последвал, ме извика.

Скочих. Топлата вода се полюляваше тежко в каменното си 
корито, един тласък ме изнесе кьм Клер, усетих радост от нена-
дейното ни докосване.

– Защо се забави?
– Там има дупки, те са пълни с вода.
– И са много.
– В някои има риба.
Не знаех какво да правя с тялото ѝ, в тясното пространство 

между скалите не можехме да плуваме много, но затова пък тя 
попадаше често в ръцете ми, а аз не знаех какво да правя с тяло-
то ѝ. Пяната на прибоя ни зареждаше с кислородно опиянение, 
усещах сили в себе си и мощ да руша, да унищожавам, на всичко 
отгоре тласъците продължаваха да захвърлят тялото и в ръцете 
ми. Няколко пъти се опитах да я целуна, но устните ми в повече-
то случаи срещаха безжизнената жълта гума на шапката ѝ. Тази 
шапка по-късно се оказа най-светлото петънце наоколо, тогава, 
когато и слънцето избледня, а след туй се разми в пустотата меж-
ду деня и нощта. А аз бързах, трескаво бърках в дупките върху 
скалите, те бяха пълни с вода от прилива, в някои приплясваха 
риби и ги ловях с ръце. Подавах ги на Клер да ги събира в шап-
ката си, но Клер тайно ги мяташе в морето. Когато я хванах на 
местопрестъплението, вдигнах скандал, но Клер ми изкрещя, че 
съм егоист.

– Защо бе, Клер, ще ги пържим.
– Да де, аз ще пържа, а ти ще четеш вестник... и няма да ни 

остане време за любов.
– Тогава да се отбием в ресторант.
– На мои разноски, мили, преди малко ме удариха с осем хи-

ляди долара за две картини.

Попаднахме на гладка скала. Освен това скалата беше топла, 
излъчваше последната дневна топлина, мокрите ни тела я поема-
ха жадно, тя ни сушеше, помагаше ѝ нощният вятър.

6.
Последваха два безметежни дни. Един път се обади Стоянов, 

така, да поддържа гореща линията, и един път дъщеря ми Славка 
– настоя да ѝ купя възможно най-големия плакат на Майкъл. На 
Клер се обаждаха много. Най-интригуващото телефонно събитие 
се състоя веднъж в полунощ. От Сан Франциско ни събуди Беки. 
Ще се постарая да отразя разговора тъй, както светски ми го пре-
даде Клер.

– Нещо неприятно ли, Беки?
– Не, мамо, ще си имаме бебе.
– Браво. Кога разбрахте?
– Естествено – днес, току-що.
– Поздравявам ви... Обади се и на баща си.
– Първо исках да зарадвам теб.
И така нататък, разговор с една разглезена дъщеря, както се 

изрази майка ѝ.
И така нататък, но късно преди обед, тъкмо да тръгна към 

хотела, телефонът звънна по най-обикновен начин. Клер вдигна 
слушалката също по най-обикновен начин, а след туй трябваше 
да изчакам края на разговор, който продължи почти един час. 
Както в повечето случаи, не разбирах нито дума, но седнах и за-
чаках. Наблюдавах лицето ѝ, през цялото време по него се поя-
вяваше ту загриженост, ту странна веселост. Не си тръгвах, Клер 
обичаше да ме изпраща; по най-древен начин тя ме целуваше на 
прага за „приятна работа“. И все пак разговорът завърши, раз-
бира се. Когато затвори, тя постоя известно време мълчаливо и 
изрече бавно към някого:

– Ти си мислиш така.
– Клер.
– Завиждам на нервната ти система. – Постоя още малко така. 

– Искаш ли да заминем за пет-шест дни?
Разбира се, че исках.
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– На петдесет километра от тук, мили. Можеш да напуснеш 
хотела. Ще те заведа на едно не толкоз лошо място. Връзката ти с 
България също няма да се прекъсне, сменил си само хотела.

Това беше добра новина, напоследък всеки час очаквах вне-
запното ѝ заминаване за Отава. Подаряваше ми се още една сед-
мица. Боже мой, каква беше тази Клер, що за чудо – вече не мо-
жех и ден без нея. Сега си го обяснявам лесно: цялата работа 
си е била направо любов. Нейната искреност бе породила моята 
искреност. А може би – обратното. Нали знаете: любовта пораж-
да любов.

7.
Тръгвах по пътищата на непозната страна, с непозната кола и 

бегло позната жена. За нея знаех само едно – че е малко нещо из-
вестна. Ако зачертаем тия подробности, оставаше най-важното: 
тръгвах на път с човек, когото обичах по незнайни причини. Не 
съвсем обичайни. Мачът започваше на чужд терен, аз идвах от 
малка, фалирала страна, все още неизмъкнала се изцяло от кому-
нистическия гнет, той я бе затрил от картата на света.

– На теб известно ли ти е, че веднъж се разминахме в морето? 
– Не знаех как да реагирам, мълчах. Колко ли глупав е изглеждал 
този факт отстрани? – Ти се връщаше към брега, а аз отивах на-
там, дето си бил. Ти плуваше шумно, замахваше, потапяше глава 
и като я измъкваше от водата, пръхтеше. Аз плувах с тих бруст. 
Едва не се докоснахме. Казах си: този постоянно ми се пречка, не 
само на сушата.

– Смееше ли ми се?
– Щеше да бъде доста смешно, обаче усещах, че си самотен, 

самотата блуждаеше над главата ти като ореол, по едно време ми 
се стори, че си светец.

Движехме се равномерно край оросителни тръби. Сред ха-
рактерния гърмол на автострадата сребърните пръски бликваха 
безшумно във въздуха и се превръщаха в бисери. Листата на мла-
дите царевичаци потръпваха от гъдела на внезапния хлад. Стру-
ваше ми се, че тази водна феерия не е нищо друго освен зрителна 
измама под жестокото слънце на обедните часове.

– Клер, къде отиваме?
– Нещо кипи край Шошана.
– Шошана.
– Нима не съм ти споменавала нищо за сестра ми? Не е ли 

ставало дума? – Обичаше да импровизира, да създава сценарии 
и да ме поставя в центъра на непредвидени уж обстоятелства. 
– Шошана е известна, към нея се стичат фотографи от големи 
списания.

– Защо?
– Досега е била четири пъти къвър-гърл.
– Ако не се шегуваш, това не е малко. Не я ли канят за профе-

сионален модел?
– Много пъти. 
Нямаше смисъл да измъквам повече информация за Шошана, 

отивахме при нея, предоставяше ми се достатъчно време да задо-
воля любопитството си.

– Чакай, как го каза някога „Вог“, да, спомням си, знам го дума 
по дума: „В тялото ѝ няма загадки, там всичко е като математи-
ческо уравнение, недвусмислено, като формула. Лицето обаче... 
лицето ѝ е гатанка, гнездо на въпроси, които нямат отговори.“

– Позирала ли е гола?
– Те знаеха, че няма да се съгласи, не са и помисляли, само 

по бански костюм, и още я търсят. Иване, сестра ми е природно 
чудо, в момента е на трийсет и седем, фотографите губят тър-
пение: Съкровището се топи, един ден неминуемо ще изчезне. 
Те го казват. Но съкровището не трепва, някои твърдят, че леко 
са се уголемили гърдите ѝ... Сега минаваме край много навестен 
кибуц.

Бях виждал два кибуца в северната част на страната, горе-до-
лу имах представа какво може да се намира в зелените простран-
ства; между дърветата нахално се показваха и скриваха градинки 
с предвзето архитектурно разнообразие.

– И без туй напускаме главното шосе – даде ми обяснение 
Клер. Тя отби в страничен асфалтов път, човек би помислил, че 
навлизаме в царство от игрища, хотели, басейни, все излишно 
струпани на едно място. Охо, игрище за голф! На отделна сочна 
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морава млади момичета, вероятно ученички, плахо пришпорваха 
красиви, но малко нещо натежали коне, определени само за ту-
ристи. В жегата всичко ми се струваше прекалено, показно. – В 
някоя от тези къщички можем да поживеем, мили. Като се върна 
от Отава.

– И ще ме търсиш в България.
– Какво ще правиш там?
Напуснахме кибуца, продължихме пътя си. Но скоро моят из-

раелски шофьор реши отново да ми покаже нещо, което май не 
му беше известно и на него. Спря. Огледа се. Върнахме се стоти-
на метра до огромна табела.

– Да опитаме ли кухнята на този ресторант?
– Да си призная, гладен съм.
Огледа се повторно, не проумяваше къде точно да спре. Моят 

инстинкт на шофьор, който се е отбивал много по крайпътни рес-
торанти, ми подсказа как да се справим. Клер ме слушаше и не 
сбърка – озовахме се точно до паркинга на заведението. Това бе 
по-скоро хотел, наречете го хотелче, пък може и мотел, а всъщ-
ност някои неща от него наподобяваха дворянско имение. По-
важ но е другото, наричаше се „Двете палми“, хотел „Двете пал-
ми“. Добре, но пред строгата му, категорична фасада стърчаха не 
две, а три високи, расови палми. Те бяха нарисувани и на фирме-
ната табела, пресичаше ги наименованието „Два палми“. Гледаш 
и не можеш да повярваш.

– Да се махаме!
– Защо? – учудих се аз.
– Тази фирма ще ме побърка.
– Гладен съм! – настоях. Клер сви рамене и ме последва.

8.
Добре, че не я послушах да се върнем, мястото, в което бяхме 

влезли, ни изненада с прохлада и почтеност. Наоколо се гушеха 
петнайсетина маси, потънали в тишина. Всички бяха застлани с 
бели покривки, а над тях – други покривчици с цвят на прясна 
ръжда. Пристъпилият прага на ресторанта веднага получаваше 
внушението, че наоколо гъмжи от интересни за разглеждане 

подробности, те висяха по стените, а в една витрина, подобно 
фигурите от Великденските острови, бяха наредени керамични 
сувенири – стилизираната фасада на хотела, прорязана от трите 
палми и надписа „Двете палми“. Цената на сувенирите бе обяве-
на в ъгъла на витрината: 18 шекела. По него време осемнайсет 
шекела се равняваха точно на девет долара. Доколкото забелязах, 
без да се взирам от мястото си, по стените бяха накичени мно-
го потрети. Разпознах физиономиите на Сол Белоу, Филип Рот и 
Доктороу.

– Гладен съм, Клер. – Тя зяпаше също натам. Беше не по-мал-
ко изненадана. – Май че сполучихме с този ресторант.

– Странна кръчма... Аз също съм гладна. Хабим сили в легло-
то, а не ги възстановяваме на масата.

Сервитьорката ѝ подаде листа с менюто. Подаде и на мен, но 
туй ми се струваше излишно, в ресторантите Клер винаги се на-
лагаше. Ето, сякаш не обърна внимание на описа, направо запита 
дали специалитетът на заведението отнема много време. Араб-
ското момиче – доколкото не съм се излъгал в предположението 
си – заяви, че специалитетът на заведението тук е съобразен с 
обяснимото нетърпение на клиента.

– О кей!
Клер затвори картата. В това време аз се бях замислил над 

едно поразяващо обстоятелство: Е, английският на арабкинята 
беше груб, но не и оскъден, обаче откъде тази находчивост?

Сервитьорката се отдалечи и побързах да споделя учудването 
си с Клер.

– Това стресна и мен – призна тя, – но предполагам, че е трик 
на заведението; заучена фраза.

Арабкинята се върна, отрупа масата с арабски салати. После 
прибави купчина питки и студена вода.

Въздържах се, не ми се щеше да започвам, особено с хумуса, 
бях се напарил с предястията в Израел, едно малко отпускане и 
няма да остане място за главното ядене.

– Госпожице, извинете.
– Да, госпожо.
– Един въпрос пари на езика ми: уж две палми, а всъщност са три.
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– Не ви разбирам, госпожо.
– Хотелът се нарича „Две палми“...
Сервитьорката се засмя прилично.
– Момент, госпожо.
Останахме сами. 
В дъното на ресторанта кротко се хранеха две войничета. В 

ъгъла до тях хладно отразяваха оскъдната светлина автоматите 
им. Те висяха така, че ако някой случайно пожелаеше да ги от-
неме, обезателно трябваше да преодолее момчетата. Туй явление 
– войниците да отиват в домашен отпуск заедно с оръжието си 
– съм го виждал само в тази страна, навярно си е чист израелски 
патент, красиво изразено доверие на държавата към нейната мла-
деж.

– Наричайте ме Нисим!
С това библейско изреченийце, произнесено на шега, до маса-

та ни застана – кой ли пък може да бъде той, вероятно собствени-
кът – висок на ръст, хубав човек, роден сякаш да върши добрини 
на хората по света. Кафявият блясък на очите му се разпрости-
раше радиално по гладкото му избръснато лице. Лека плешивост 
красеше главата му, без тази плешивост може би външността на 
Нисим щеше да загуби един от привлекателните си компонен-
ти. Чист, светъл, благонравен, обвеян от труднообяснима и още 
по-трудно прикривана неудовлетвореност, този мъж, на около че-
тирийсет години, ми се стори отражение на духа на ресторанта, 
или пък ресторантът бе отражение на неговия дух.

– Госпожо?
– Виждам несъответствие. – Клер показа подвързията на ме-

нюто, точно там, където по особен начин биеше на очи емблема-
та на хотела. – Това интригува, нали?

– Може би ви е омръзнало да ви питат – обадих се и аз, тъй 
като ми се стори, че Нисим насочва интереса си повече към мен, 
отколкото към дамата ми. – И то, ако не ви е много неприятно.

Посочих стола между нас.
– Приятно ми е, разбира се, неприятно ми е, че много рядко 

клиентите посягат към най-ценното в ресторанта ни. Ще позво-
лите ли да ви налея от туй, което употребявам аз?

Тръгна, преди да дочака отговор. Донесе бутилка, чийто лей-
бъл не можах да различа добре.

– Бутилки от този род се употребяват главно в Тел Авив, изоб-
що, в тази страна всичко интересно става в Тел Авив.

Докато наливаше, сервитьорката донесе леда.
Помислих си, че съществуват много подобни оазиси по све-

та. От бутилката в чашите се изливаше спокойствие, то шуме-
ше едва доловимо, шепнеше: къде сте се понесли по пътищата 
бе, хора, какво гоните, защо не стихнете? А още след първата 
глътка усетих, че обичам по-силно от необходимото, но че и туй 
не е достатъчно – трябва да обичам още по-силно или пък да се 
отпусна в безтегловността, като Нисим. Всичките му движения 
бяха трезви, този човек сигурно притежаваше едно-единствено 
свойство – да преминава от едно равновесие в друго равновесие, 
да живее само в постоянно равноденствие, да не пречи никому, 
дори на мухите.

– Този хотел го закупихме като стара, безперспективна сгра-
да, бил е дом за престарели хора, встрани от пътя. Автобусите, на 
които разчитахме тогава, минават на сто метра от нас, постройка-
та заедно с двора се продаваше толкоз евтино, че ни подмами да 
рискуваме. Дядо ми е имал хотел в Прага, баща ми го е наследил, 
за мен беше повече от ясно, че каквото и да се случи, орисано 
ми е да се реализирам като собственик на хотел. Направихме ре-
монта, потегнахме, наредихме туй-онуй, цялата работа започна 
да ни се харесва, заприлича наистина на хотел. Добре, но как да 
го кръстим? Беден, смачкан от осъзнатата неразумна покупка, за-
длъжнял до уши, седях с часове до една маса и измислях имена. 
Естествено, знаех, че накрая ще победи „Класик“ – заветното име 
на потомствения ни хотел в Прага. Мислех, мислех и излизах да 
се поразведрявам. Тогава се обръщам към лицето на сградата. 
Дявол да го вземе – хубава фасада!... Само две палми пред нея 
ѝ се пречкат. Взех решение да ги премахна, казах на жена си, 
а тя дълго не можа да се успокои от смях – изобщо ние мно-
го се  смеем, може би някой ден ще се поминем от смях... Двете 
палми?... Какво двете палми? – запитах... Кръсти го „Двете пал-
ми“!... Така стана, това е.
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Отпихме. Аз и Клер чакахме. Нищо, тишина, войниците из-
глежда бяха платили и си излизаха. По всяка вероятност знаеха 
точния час на автобуса си.

– Не ще да е само това – усъмних се уж сериозно аз.
– Да – съгласи се разказвачът на историята, – има и по-ната-

тък, но не е съществено... Само туй, че щом курдисахме табелата, 
започна да расте трета палма. Ще прати на кино фирмата ни. Рас-
те припряно, не се спира пред нищо. Отсякох я – тя пак расте. Не 
я сечи, каза жена ми, и сечена, и несечена – не ни върви, трябва 
да се захванем с нещо друго. Оставихме палавницата на мира, но 
тя расте, расте, расте, не иска да знае. Бързо стигна до средата на 
достолепния палмов тандем... Един ден пред входа спря нашарен 
по туристически форд. От него слязоха две весели двойки. Тряс-
наха вратите на колата и нахълтаха. „Хей, викат, каква е тази ша-
рада – заглавието ви е „Двете палми“, а всъщност са три!“ Смях, 
смях, седнаха да се разхладят с нещо, после питат има ли нещо 
за ядене, яденето им хареса, можем ли да преспим, преспаха, ос-
танаха още една нощ, заминаха, пратиха картичка от Хамбург, 
пратиха ни и още четирима души, от Виена, те пък ни пратиха 
още четирима от Нюкясъл. А аз бързо нарисувах още по-голяма 
табела и я изтъпанчих на главния път. Много хора, като видят та-
белата, искат да се уверят с очите си, уверяват се, някои остават 
да се хранят, други да нощуват, това е, повече какво.

Сервираха ни обяда, беше забележителен, освен това, реших 
на всяка цена да си купя и сувенир. Поставихме го на масата. 
Загледахме се в него, видя ми се направен умело, точно до гра-
ницата на кича, където понякога умните хора търсят голямото 
изкуство.

– Не е само това.
– Моля?
– Има и нещо друго – рекох аз, – една микроскопична, но важ-

на подробност: човек погледне ли и види ли, че му обявяват две 
палми, а всъщност му предлагат три, доверието му се активизира.

– Мили, затова те обичам! Как се досети?
– Този човек е уникален – отбелязах и добавих по-скоро за 

себе си: – Кой е той?

– Нисим.
– Знам, че е Нисим!
– Но съществува и една микроскопична важна подробност, 

мили – Нисим е съпруг на Шошана.

9.
На една от стените бяха фиксирани фотопортрети на Елизабет 

Тейлър, Симон Синьоре и Барбара Страйзанд, все от високос-
ните години на живота им. Сол Белоу, Филип Рот, Доктороу и 
Бърнстейн ме оглеждаха от другата стена. Едва ли някой би об-
винил наивно стопаните на хотела в липса на вкус, особено ако се 
вземе предвид цената на това апартаментче – триста и осемдесет 
долара. След като всички други стаи в сградата са по четирийсет 
долара. Естествено, споменатите личности са живели в този но-
мер 11. Късметът ми бе решил в същия номер да поживея и аз. 
Съседи ще ми бъдат Клер и Шошана. 

В момента те говорят възбудено, не са се виждали цели три 
месеца, имали да си разправят толкоз неща, по-точно – Шошана 
говори, а Клер само слуша, както тази сутрин по телефона. Вече 
сте подразбрали, Шошана посвещава сестра си в някакво извън-
редно събитие от живота си. Какво е то, все още не знам. Може и 
да не узная изобщо. Както в телефонния разговор днес, Шошана 
често оцветява информацията си с богат, кристален по звучене 
смях на уверен в себе си, щастлив човек. След като се запознах 
с нея преди два часа, мога да допълня, че смехът ѝ е логичен, 
естествен. При нея откровеността е подвластна на външността 
ѝ. Тя е професионална красавица. И да се вглеждаш, и да не се 
вглеждаш в тази жена, тя е красива; красива е и сутрин, и обед, 
и вечер, соанирана и несоанирана, облечена и съблечена. Приро-
дата я е напръскала досущ като прокажените, само че с красота. 
Това не са мои думи, изрекла ги е прочутата фотографка Мей 
Харлоу. Фотографът Фред Тъмли от Лос Анжелос също е прав: 
Шоши е самотна в дарованието си, на нея никой не прилича, тя е 
като вик без ехо. Да отиде поне в Тел Авив, провиква се един от 
Парижките моделиери, да ѝ се радват повече хора, а тя се е под-
вързала в една бананова горичка и – край.
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Към стаята, която е всъщност апартаментче, има и веранда. 
Опиянен от радостта си, че съм тук, аз много често излизам на 
нея, не мога да се нагледам на палмовата гора, погрешно наречена 
бананова. Нейната монотонност ми е много приятна, единствено-
то нещо, което ме дразни подсъзнателно, е това, че знам: всичко е 
насадено по строго научен начин, да се експлоатира, лесно да се 
стига до короната на дървото, за рекордно време да се откъсват 
фурмите му. В гората са нахвърляни дълги като салами бунгала, 
те принадлежат също към „Двете палми“ и са предназначени за 
бедни туристи, главно студенти. Там леглото струва шест долара. 
За съжаление, бунгалата са празни, само преди месеци е свърши-
ла Войната в Залива, изживява се най-тежкият период за туризма 
по тия места.

Гласът и смехът на стопанката не ме дразнят, чувам Шошана 
през стената, има нещо възбуждащо в този факт, пречистващо. 
И коварно, разбира се. Защо да крия, бях поласкан, тя ме хареса 
веднага, след като ме погледна. И ме одобри, сякаш рече на сес-
тра си: „Дръж се за тоя“, а на мен:

– Елате да ви посоча стаята.
За хилядна от секундата ми се мярна щастливото изражение 

на Клер, изненадана, че ме коронясват с номер единайсет.
Стаята веднага ме удари с пронизващото сияние на Лиз Тей-

лър, а после и с островния мрак, който излъчваше портретът на 
Сол Белоу. Още по-късно обаче цветовете и ранната следобедна 
светлина наложиха прецизното си вълшебство. Единственото до-
волно лице от фотографиите ми се стори това на Бърнстейн. То 
ми напомни за някогашния шум в списанията, за неговата уда-
вена в слънце яхта и мокрите следи от стъпалата на петнайсет 
голи момичета в заслужената епикурейска почивка на побелелия 
вече творец. Тогава той измиваше с алкохол, слънце и красавици 
кръвта от остриетата на порториканските ножчета.

Бунгалата не бяха съвсем умрели, тук-там край тях нещо по-
мръдваше, две или три човешки фигури със следобедна дремли-
вост прекосяваха слънчевите петна и влизаха в сенките. Черве-
нокосо момиче четеше без увлечение книга. Свободната му ръка 
шареше насам-натам по опасно зачервените му крака, поплеск-

ваше ги, отпъждаше досадни мухи или нещо от този род. Към 
момичето се приближи полугол дангалак. Той носеше току-що 
изпрани дънки и търсеше къде да ги простре. Без да се мае по-
вече, дангалакът ги метна върху практикаблите на естрадата, по-
сле се загледа с голям интерес в нещо невидимо. На тази естрада 
доскоро са ставали големи панаири. „Двете палми“ е бил извес-
тен хотел, привличал е скитащи по света младежи, превърнал се 
е в нещо като хипешко свърталище. Както разбирате, четиримата 
първи, с онази пъстра кола от Хамбург, са свършили грандиоз-
на работа. Нашествениците са нощували по земята, а по време 
на спонтанните рок-фестивали са се любили вдъхновено върху 
тревата. Създали са се много песни за хотела, но още повече за 
стопанката Шошана.

– И отново ще бъде! – заяви уверено Клер.
Тя смята, че второто нашествие към „Двете палми“ няма да 

закъснее. С познатите мелодии за хотела и красивата му стопан-
ка. Ще минат години, ще пристигнат и някогашните зародиши, 
заченати под фурмите, но вече като седемнайсетгодишни каубои.

Чаках, но те не свършваха. Сега доминираше гласът на Клер, 
а смехът на Шошана, без да губи силата си, звънтеше по-рядко. 
Излязох в коридора. Навсякъде ми се струваше, че е пълно с ин-
тересни подробности. В коридора например видях много карти-
ни. Не мога да кажа, че не ми се харесаха. Някои от тях – доста. 
И отново нищо от Клер. Между картините зейна отворена врата, 
явно забравена така от някого. Влязох в нещо като читалня и по-
бързах да затворя вратата след себе си, тъй като климатичната 
инсталация работеше, макар и на слаби обороти. Да, разбира се 
– читалня, само че имаше и бар. Библиотечните шкафове се ре-
дуваха с кресла и масички, всичко пълно с книги и обляно с при-
ятна хладна светлина. Книгите прекаляваха наистина, някои бяха 
допълзели върху плота на бара, а това, да си призная, подразни 
пуританските чувства на човека от комунистическия свят у мен. 
Проследих няколко заглавия, повечето на немски език. Не липс-
ваха и надписи. Изглежда, по традиция, заминаващите младежи 
даряваха четивото си на хотела. Искаха да оставят следа от себе 
си. В много от посвещенията срещнах името на Нисим.
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Влезе не толкоз младо момиче. Наричам го момиче по инер-
ция, вече знаете, че хотелът е свърталище предимно на млади 
хора. Непознатата ме поздрави ясно и високо на немски. Отпра-
ви се към бара. Прекоси читалнята източена, с опънати, широки 
рамене, върху такива рамене една добре скроена вечерна рокля 
надали би се усещала достатъчно комфортно. Щом се озова зад 
плота на бара, тя внезапно ме запита дали бих изпил едно кафе. 
Отказах, преди да разбера, че ми се пие страшно. Чак тогава ми 
направи впечатление, че дамата си носи кафе. Ясно, че е дошла 
тук за уюта и заради приборите. Нещо хубаво и призивно имаше 
в присъствието ѝ. Въпреки неумението да избере за главата си 
най-подходящото подстригване. Русата ѝ коса, точно защото не 
ми се стори от най-привлекателните, заслужаваше малко по-до-
бра организация. Прецених, че е към трийсетте, може би малко 
повече. Нито в лицето ѝ, и не в тялото ѝ се забелязваше излишък 
от нежност, напротив, направиха ми впечатление уголемените 
китки и пръсти на ръцете, а туй сигурно се отнасяше и до крака-
та, обаче те пък ми харесаха преди малко, спонтанно, такива точ-
но, твърди и смели, започващи от кораво дупенце, яко опънало 
прекалено къси джинсови панталонки.

Понякога и изразителните очи могат да бъдат некрасиви, по-
мислих, като се прибрах в стаята си. Тя е много бронзова, много 
пружинираща, допълвах мисълта си. И се зарекох да не комен-
тирам поне тънките ѝ, малко обещаващи устни. Бърбораните зад 
стената се бяха умълчали, така ми се струваше, а то – обади се те-
лефонът, викаха ме долу на кафе. Запитах какво означава „долу“.

Гласът на Клер ми се стори най-сладкото нещо на света, вече 
копнеех за него, изобщо копнеех за присъствието ѝ. Откакто ми я 
бяха свили, отдалечили, присвоили – копнеех и за тялото ѝ.

Чакаше ме на масата до бюфета. Щом седнах, побърза да 
допре ръката си до моята. С това ми каза почти всичко, изрази ми 
и най-важното, че също копнее за мен.

– Шошана е жесток човек! – прошепна.
Шошана се появи отнякъде, дявол знае откъде, може би из 

вътрешността на бюфета. Беше гладка и могъща. Хубавата араб-
ка с подноса пред нея, Клер, безумният ресторант, който се нрави 

на всички със сдържания си разкош от стилни лампи, меки цве-
тове на покривките, отнесеното звънтене на прибори, солници, 
пиперници, захарници, сувенирите на границата до кича, сним-
ката на Лиз, извиращата сякаш от ангелските сънища светлина 
с цвят на глина – всичко се залюля и стопи пред гладиаторската 
мощ на стопанката. Шошана унищожаваше обстановката край 
себе си, срутваше я, а после я изграждаше отново, но по-привле-
кателна. Ето и сега – на масата се оказа само тя и кафето, после 
изплува Клер, а може би съм изплувал и аз за Клер. Никога не 
съм виждал и повече от сигурно е, че никога няма да видя такива 
изваяни ръце с движения на розово фламинго. При това положе-
ние как да посегнеш и как да вдигнеш кафето си от масата, с кои 
ръце, те приличат на израстъци пред нейните бавни сантимен-
тални мълнии.

Неочаквано за мен Шошана си набута една лъжичка захар 
в чашата. Забъркваше и ме гледаше иронично в очите. Перма-
нентно ядосана заради факта, че е пренебрегнала възможност-
та да живее като световен манекен, тя, изглежда, не пропускаше 
случаи те да се погаври с околните: вижте как си гълтам захар, 
всичко си ям и не ми пука за диетите ви! Както ми открехна Клер, 
сестра ѝ се радвала непринудено на свободата си – като детенце в 
ливада. Много пъти е повтаряла: Да отида в Ню Йорк? Ами „Две-
те палми“? Ами младите хора наоколо? Вижте какво създадохме 
с Нисим? Вижте и кажете, къде го има това!...

Влезе типично, според мен, израелско семейство, бройките 
му тъкмо да запълнят една кола. В черната си дреха от свободно 
падаща горница и шалвари, нещо като униформа на тукашните 
дебели жени, съпругата приличаше на огромна тлъста маслина. 
Съпругът, вглъбено в себе си рядко животно, уж се стараеше да 
не подрънква прословутите ключове на живота в ръцете си. Го-
лямата дъщеря, сладко, пълничко тийнейджърче, със свободни 
едри гърди под избелялата уж бедняшка блузка, не седна, а прос-
то падна мързеливо върху стола. Сестричката и братчето се за-
пътиха съвсем по детски направо към дъното на ресторанта. Те 
знаеха отлично какво ще намерят там. Вгледах се, отдалеч не за-
белязах кой знае какви подробности, но туй беше един синкаво-
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зелен цвят, какъвто обикновено излъчват аквариумите. В приказ-
ното пространство, умело вградено в стената, едва се поклащаше 
нещо наподобяващо и растение, и животно. Арабката раздаде по 
една карта на тримата. Друго арабско момиче вече отрупваше 
масата с изстудени течности и салатите на заведението. Влязоха 
още двама, момче и момиче. Момчето подрънкваше ключовете 
си демонстративно. Като по поръчка влязоха и двама японци без 
възраст. Придружаваха ги красива, не вече млада преводачка и 
някакъв мъж, нещо като бизнесмен, който не подрънкваше клю-
чове и не се интересуваше къде държи ръцете си. Красивата пре-
водачка беше същата зъбла като Клер, а и тийнейджърчето беше 
зъбла. Този, когото сметнах за бизнесмен, се огледа, веднага раз-
брах, че търси с поглед Нисим. Предположих, че иска да направи 
удоволствие на японците с разказа за палмите. Но Нисим този 
път не се оказа на поста си, видях как арабката осведомява, че 
Нисим е отскочил до Тел Авив по работа. Направи ми впечатле-
ние, че Шошана не трепна. 

Ние пиехме кафетата си. Толкоз. Не трепна и по-късно, ко-
гато нахлуха още шест души, всички идваха заради кухнята, а 
може би да чуят Нисим, или да видят красивата му жена, да се по-
чувстват добре в ресторанта, където са се чувствали добре Елиза-
бет Тейлър и другите.

Клер упорито ме побутваше с коляното си под масата и по-
неже съм досетливо момче, погледнах точно накъдето трябваше. 
Влизаше немкинята, която ми бе предложила кафе в читалнята. В 
ресторантската обстановка тя не изглеждаше много добре. Оти-
де до касата, там размени нещо, да, получи жетони за телефон. 
На излизане видях, че бизнесменът, без да спазва каквато и да е 
деликатност, проследяваше с интерес това, което бе направило 
впечатление и на мен преди половин час в читалнята – спрет-
натото дупе и горната част на краката. Те и сега напираха изпод 
дънковите гащета.

10.
Подчинявах се. Клер ми внуши да се обадя незабавно в Бъл-

гария. Беше права, вече цял ден Стоянов не знаеше къде се на-

мирам. Щом разбра кой се обажда, секретарката му изцвили от 
изненада.

– Къде си бе, човек?
– Спокойно, шефе, преместих се в една безплатна религиозна 

бърлога. Правя икономии.
– Пристигаме другия четвъртък.
Не подскочих, стараех се да бъда сдържан. Изслушах подроб-

ностите. Дадох телефона на стаята си. Обадих се и у дома, там 
нямаше промени, записаха новия номер, за всеки случай.

Ударих няколко пъти по стената. Почаках в коридора. Клер 
нито ме допускаше в стаята си, нито се съгласяваше да се вмъкне 
при мен.

– Родена си под щастлива звезда, мила. Идеално развитие – 
пристигат другия четвъртък.

– Тринайсет дни!
– Боже как ги пресметна?
– Хайде.
– Вече можем и да не бързаме.
– Да, но аз...
Чакаше да ѝ се обадят всеки ден.
Надявахме се, че никой няма да ни види. Ресторантът се пу-

каше по шевовете. Нисим още с пристигането си смигна на Шо-
шана и запретна ръкави. Затуй не вярвам да са ни видели как се 
вмъкваме в колата.

– „Двете палми“ са заредени с напрежение – отбелязах.
– Понеже ни пречат да се целуваме.
– И затуй... но... Нещо става, нали?
Клер ме погледна и кимна. Стори ми се още по-ценна, прив-

личаше ме към себе си до сплескване. Страхувах се да не подлу-
дея, ако не от любов, поне от съкрушителна мъжка страст. Пръ-
стите на вятъра бърникаха мръснишки из косите ѝ. Водеше ме 
по вътрешен, почти безлюден път. Финиковите насаждения се 
източиха, грабна ни образцова бананова градина, но, слава Богу, 
прие ни стара гора от дърти оплешивели евкалипти. Олющените 
им кори разкриваха гладка и светла, но направо тъжна дървесина. 
Миришеше на близък край, на смърт. Най-високите клони се по-
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люляваха от вятъра, бавно се свеждаха, а после рязко отскачаха 
нагоре и сякаш пошляпваха изпепеленото от залеза небе. Заба-
вихме ход. Поспряхме. Аз също бях преценил, затова не зада-
дох никакъв въпрос. Нямаше защо да бием още път, вляво ни се 
разкри полянка за пикници. Израел е наблъскан с такива. Дълги 
маси и пейки, забити здраво в земята, огнища, добре защитени 
бунища. 

Една от масите ни се понрави особено, но се оказа лошо ско-
вана ли, позагнила ли, та я счупихме. Туй не ни попречи. През 
здрача прелитаха невротични свраки, тук те са много по-пъстри, 
имат и самочувствие. Крещяха повече от необходимото, направо 
ни се караха, а може би ни четяха и морал. Накрая, в минутата 
на притихване ги чухме най-добре и чак тогава разбрахме, че все 
пак сме се задържали върху плота, но плотът се крепеше вече 
само на пейката. 

Минаваха коли, след изтрезняването схванах веднага, че пъ-
тят не е чак толкоз далеч и съвсем не е безлюден. Хванах се здра-
во за плота, но не можах да го върна на мястото му, счупиха се и 
краката му и всичко се строполи.

– Мразя изявените скрупули!
– Не мога, разбери. – Подкара бавно, хич не ѝ пукаше, че ѝ на-

тяквам нещо. В лицето ѝ се четеше озарение за затвърдено щас-
тие. – Неудобно ми е.

– Пък, да те разбере, най-после... Сестра ти е.
– А Нисим?
– Ще изпочупим масите из гората. По-добре да не мърдахме 

от Хайфа.
– В момент като този Шошана смята, че съм ѝ необходима. – 

Не проявих интерес, издигах се в очите ѝ, правех го обмислено, 
целта ми беше да я покоря на всяка цена, толкова я обичах. – Сес-
тра ми е най-самотният човек на света.

– Всички парадираме със самотата. Да познаваш случайно ня-
кой несамотник?

– Едно е да не можеш да изплачеш някому мъката си, съвсем 
друго е обаче да нямаш с кого да споделиш смеха си. Шошана ме 
повика да се насмеем.

На туй място не издържах:
– Толкоз ли е смешно?
– Да, макар че...
– Нисим ли?
– Нещо го втриса.
На тази палмова гора ѝ бях взел мярката, беше ми омръзнало 

да чувам за нея от Клер как е давала подслон и постеля на млади-
те хора. Представях си как до твърдата ѝ земя се бяха допирали 
голите задници на момичетата, чувах шепота, крясъците на всич-
ки възможни езици. Стисках ръката на Клер и я теглех все по-на-
вътре, а то нямаше смисъл, нощта бе паднала. Клер се противе-
ше точно толкоз, колкото ѝ се струваше необходимо. Легнах по 
гръб и помня, че нея вечер изпитах точно определен космичес-
ки страх: върху мен тежаха не само горещите ѝ озверени гърди, 
уплаши ме внезапното сгромолясване на забравените, заличени 
дори в спомените ми звезди. Между тях далечината непрестанно 
църкаше нейното си космическо мляко.

– Сега отивай в Отава!
Това се изтръгна от мен неочаквано, макар че на английски то 

няма същото звучене.

11.
Още едно събуждане!... Нямах причини да ставам рано, но 

се надигнах. Бях необяснимо развълнуван от спокойствието 
край мен. Не чувах смях зад стената, сестрите спяха. Обзе ме 
и радостният трепет, че ми предстои поне един час на уедине-
ние в апартамента, за който някои плащат по триста и осемдесет 
на ден. Исках да оценя докрай този факт, да речем, като стъпя 
на всеки сантиметър от пода му или като опипам всяка вещ. И 
непременно да започна от табуретката. Бях сигурен, че на тази 
табуретка са сядали дамите от снимките, за да отправят зорки 
погледи към безупречните кристални огледала. Особено ме въл-
нуваше представата за Симон Синьоре. Тя имаше да търси много 
неща в отразеното си дълбоко и сложно композирано лице, с веч-
но скърбящи очи. И устни, наказани да бъдат повече, отколкото е 
нужно, красиви, но и да мълчат. Те мълчаха героически през вре-
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мето на „голямото стълкновение“ – месеците, когато Ив Монтан 
и Мерилин Монро се допираха.

Появи се немкинята. Тя излезе от тъмния вход на бунгалото 
и се превърна в голяма бронзова кукла. Кой знае защо, огледа 
всичко и край себе си, и доколкото можеше да види надалеч: пал-
мовата гора, главната хотелска сграда, както ѝ се разкриваше – от 
задната си страна – тухлената пристройка далеч за боклуците, 
избуелият, неподстриган още и потънал в цветове жив плет, дър-
вената естрада, игрището за тенис, а накрая се загледа и в мен, 
както стоях на верандата, с лице към жената. Стори ми се, че 
понечи да ме поздрави, направи началото на жеста, но спря ръка-
та си, което ме разочарова и леко обиди. Немкинята постоя нео-
бичайно на едно място, продължаваше да оглежда всичко пред 
себе си. Чудех се какво ще последва. Нищо особено, върна се в 
бунгалото. Седнах, обелих един банан, захапах го с лениво щас-
тие на абсолютен господар, птици пееха с непознати гласове, все 
неизвестни мелодии, бяха невидими и присмехулни, но щом се 
заслушах в песните им, чух и далечното ръмжене на пътя. След 
като го открих за себе си, това ръмжене не секна, то ми напом-
няше постоянно, че дори „Двете палми“ не са мястото на рай-
ската тишина. Немкинята се появи отново. Този път лъчите на 
слънцето бяха сменили ъгъла на падането и не я превърнаха в 
кукла. Немкинята беше съвсем земна. Тя изправи огромен самар 
на земята. Бунгалото изплю вчерашното младо момиче с книгата, 
после дангалака, който бе прострял джинсите си на естрадата. 
Жените се прегърнаха и целунаха, момчето се ръкува. Помогна 
на немкинята да влезе в тежката си раница. И ето, вече малко пре-
ди да се обърне към пътя, интригуващата вниманието ми жена ми 
махна за довиждане. Отговорих също с махане и да ме пита човек 
кой дявол ме накара, грабнах най-едрата бананова китка, хукнах. 
По коридора на хотела и по стълбището, докато бързах, аз все пак 
се запитах – учтиво или неучтиво е да върша туй? – но вече бях 
тръгнал и не можех да спра. Тя се посмути, поруменя. Взе бана-
ните и ми благодари. В това време другото момиче нададе весел 
вик, изчезна в бунгалото и се върна с найлонов плик. Немкинята 
се насочи към невидимия подмолен грохот. Бях се изкачил в ко-

ридора. Нищо не ми струваше – погледнах към паркинга на хоте-
ла. Жената с раницата прекоси цялото продължение на фасадата. 
Когато стигна до трите палми, с широки крачки към нея се при-
ближи Нисим. Може би верен на негов си ритуал или навик, като 
собственик на страноприемница той се ръкува със заминаващата 
и каза нещо, навярно ѝ пожела сполука.

12.
– Ние сме тук, защото Нисим го тресе, разбираш ли? Дошли 

сме да се смеем. И да те покажа, естествено. За съжаление, спек-
такълът свърши раничко, но няма да си тръгваме, Шошана няма 
да ни пусне. Пък и все още не сме се насмели.

– Още ли е смешно?
– Много.
– Нали каза, че свърши?
– Тя си замина, но още е смешно.
– Немкинята ли?
– Да... Тогава те побутнах по коляното. Тя влезе в ресторанта 

да си купи жетони за уличния телефон.
– Добре де, какво общо има туй с него?
– Тресе го.
Като мъж, веднага си помислих, че Нисим е станал жертва на 

необуздано женско безгрижие.
– И как разбрахте?
– Разказал ѝ историята с палмите... Чакай, не бързай... Каква-

то си е. Историята си има варианти.
Но защо да затормозвам разказа си, ще ви го разкрия направо, 

не като Клер, тя ми го пускаше на час по лъжичка, правех се на 
хладнокръвен, но вътрешно щях да пукна... Е, исках да ѝ доставя 
и удоволствие, де, беше избрала най-нейния си начин да ме въ-
веде в спектакъла. Та тя не приложи ли тази постепенност, бих 
казал етапност, и в нашия случай?

Урсула е преподавателка по физическа култура в Кьолн. Била 
е световна медалистка по гладко бягане на пет хиляди метра. 
Сребърен медал. Има две дъщери, близначки, на пет години, Съ-
пруг няма, развела се е. Тази година внезапно поверила децата на 
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майка си и осеяна от необяснимо безпокойство – според думите 
ѝ, както го е разказала на Нисим – нарамила самара. В Израел 
идва за първи път: три дни Ерусалим, два дни Тел Авив и, моля 
ви се, шест дни в „Двете палми“. В Германия са я издънили с 
приказки за хотела, за Шошана и Нисим. Нощува в бунгало сре-
щу шест долара, отскача с автобуси до Нетания, Хадера и Хайфа. 
Главната ѝ цел обаче е Америка, отделила е трийсет и два дни за 
Съединените американски щати.

Стотици са гостите, с които Нисим е разговарял нашироко, 
Урсула е само един от тези случаи. 

Заприказвали са се в библиотеката, там учителката по гим-
настика е разкрила пред него същността на една жена, подчи-
нила истинските си пориви и младостта си на таланта да тича. 
Тази нейна дарба я натиква в устата на ламята. Ужасът на тре-
нировките и кошмарът на усъвършенстването, според Урсула, са 
представлявали една всепоглъщаща ламя. Успехи, успехи!... Те 
предизвикват ранна и съвсем естествена женитба с един трикра-
тен скок, един фанатик на тема рекорди и олимпийски идеали... 
Той не можел да си представи живота извън чертите на пистата 
и вездесъщността на лекоатлетическото съдийство. То се превър-
нало в негова професия.

Това е. Само че трудно може да се разбере какво точно от по-
вестта на германката е направило такова голямо впечатление на 
Нисим. Нисим признал на жена си, че Урсула направо го е въз-
пламенила.

– Защото е на трийсет и две! – отрязала Шошана.
Нисим погледнал жена си кротко, някак тъжно, с това сякаш 

ѝ казал: Виж какво, Шошана, не ми е до шеги, хич не ми е до 
смях... Не е тайна за никого – на трийсет и седем, седемнайсетго-
дишен син, Шошана влудява не само пънкарите и пънкарките, но 
и световните фотографи, които все още не са вдигнали обсадното 
положение на „Двете палми“.

13.
Телефонът ми звънна, беше към пет часа, в такова време мо-

жеха да ме потърсят от България. 

Не налучках, обаждаше се Нисим. Щом разпознах гласа му – 
отличаваше се с невъзмутима естественост – обхвана ме приятно 
безпокойство.

– Иване, защо не слезеш при мен?
– Идвам.
Изключих климатичната инсталация и постоях две минути под 

душа. Въпреки горещината предпочетох да пренебрегна бермуди-
те, облякох панталон и риза с дълги ръкави, които навих. Вече 
няколко пъти бях видял Нисим, винаги в панталон и риза с дълги 
ръкави, въпреки скапващата горещина. Предполагам, че заради 
ролята му в ресторанта. Останах с впечатление, че в тази страна 
на собствениците на подобни заведения им пука за облеклото.

Не го намерих до масата му, насочи ме сервитьорката. Този 
път Нисим седеше далеч, полускрит за посетителите. Зад гър-
ба му, в следобеден стил, измислени и недостъпни за човешката 
фантазия, дремеха светлините на стенния аквариум. Стопанинът 
присъстваше такъв, какъвто си го бях представил, с прецизно 
ушити панталон и риза. Да отгатна цветовете на дрехите му за-
сега бе невъзможно, цялата му красиво седнала фигура сякаш не 
се намираше в салона – масата и той се бяха вместили сред пато-
логичната недостоверност от корали, огромни преживящи миди, 
мастодонтски раци и един смачкан ватус, който ми заприлича на 
грозно усмихнат куфар.

– Добре ли си?
– И още как! – отвърнах. – Събуждам се посред нощ и се радвам.
– Завиждам ти. Събудя ли се нощем, замислям се за най-слу-

чайни неща, да речем, за някакъв камък в пустинята.
– Особено ако е виолетов – забелязах. Но точно в момента, 

поради мързел, не ми се щеше да губя автентичност.
– България – произнесе тихичко Нисим и се отдалечи от света 

на Алиса. В петното на започналото оплешивяване косичката му 
се ветрееше под струята на вентилатора. – Какво прави сега Бъл-
гария? – Налагаше ми се съвсем непредвиден и чужд за обста-
новката разговор. – Не съм ходил в България, знаеш ли? Що за 
страна? Красива ли е?

– Беше много красива.
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– Черно море!... Остави туй, какво правят хората?
– Живеем в хаос, до ръба на анархията, всичко е сложно, бе-

дно, мръсно и опасно. Младежта бяга, заминава и увисва някъде. 
Страната се измъква от комунистическия кошмар, но не питай 
как, все едно, че не се измъква.

Видях тънката безцветна нишка да пада в чашата ми.
– Не мога да си го представя туй: хуманна идея, а мрак; не, аз 

съм аполитичен и не мога да го проумея.
– Не ти и трябва.
– Чул съм, че там е красиво.
– Не е лъжа.
– Освен това, познавам български евреи от старата емиграция 

– почтени хора, малко елементарни.
Всъщност не пиехме, гаврехме се с бутилката, но нейният от-

блясък понякога лизваше бръчиците на лицето му, превръщаше 
го в закоравял пияч от рода на Бромфийлдовия Рансъм, а знаех 
от Клер, че туй е само едно погрешно впечатление, Нисим не 
пиеше.

– Казват, че там цели народи са се променили, добрите хора 
също са станали лоши. Как? За мен това е невероятно. Как е ста-
нало? Каква е причината?

– Някои си го обясняват със страха.
– Не, не разбирам, аз съм аполитичен човек.
– Пътувал ли си много?
– Придружавал съм Шошана. – Предположих, че е съпровож-

дал жена си по най красивите места на света. – Това не е пътува-
не, не го приемам като пътешестване.

Появи се Клер, имаше вид на щастлив човек. Каза, че са пре-
карали добре, в този кибуц винаги са прекарвали добре, водата в 
басейна била чиста, отказала се от ездата, макар че ѝ дали вели-
колепния черен кон, определен за Шошана. В този кибуц Шоша-
на можела да прави каквото си ще.

– Беше малко топличко за една добра езда – рече Шошана, 
като седна. Докато Клер предпазливо изпи чаша спрайт, тя издъ-
ни бутилка студено манго. – Друг път ще ги помоля в горещините 
да ми дават бял кон.

Засмях се не само от учтивост, или заради красотата на дома-
кинята, вицът ѝ ми се стори наистина сполучлив. Нисим също се 
засмя. За Клер да не говорим, тя обожаваше сестра си.

14.
Непредсказуема, както в повечето случаи, преди да заспя 

Клер набра номера на телефона ми. Искала на всяка цена да ми 
пожелае лека нощ.

– Клер, пропуснах да те попитам нещо не толкоз съществено, 
какво означава туй, с другия вариант, за двете палми?

– О, не е толкоз маловажно, това е историята с истинския ва-
риант. Аз също не я знаех; трябваше да дойде влюбването на Ни-
сим, за да я науча.

– Туй влюбване сериозно ли е?
– Може би.
– Друг път...
– Друг път Нисим никога не е правил такива неща. И ето, че 

се отплеснахме, въпросът беше да ти пожелая лека нощ, докато 
Шошана е под душа.

– Кажи ми още нещо.
– Заспивай.
Заспивай, но как? И Нисим, и Шошана вече ми бяха приятели, 

сега съдбата им ме вълнуваше. 
През всички прозорци, врати и щори в стаята ми лудее-

ше вятър. Знаех, че ще миряса след полунощ, но сега той лю-
лееше и въртеше мислите ми, свиваше ги все в една вихрушка, 
все около Нисим. Понеже никой не бе пожелал да ми разкаже 
подробностите, търсех ги сам. Шерлок Холмс!... И така – бях 
успял все пак да схвана, че разказът на стопанина си има свои-
те варианти. На мен – приятелят на Клер – ми бе поднесена 
най-разширената и най-привлекателната версия. Изглежда, 
Нисим си има и по-дълги и по-къси историйки, според човека и 
случая, настроението му в момента, настроението в ресторанта, 
пълно ли е, празно ли е, дали е симпатичен посетителят.

Какво да кажеш например на мрачния Сол Белоу: „Не знам, 
господин Белоу, така го купих този хотел, така и го предлагам.“
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Други варианти: „Три ли казвате? Да видя. – Нисим излиза 
навън и се връща. – Наистина; три. Не съм забелязъл. Още утре 
ще сменя табелата.“

„Трик, господине, третата палма е бутафорна, декор.“
И тъй нататък.
Съществуват доста комбинации. Лично аз мога да измисля 

няколко също нелоши. Но кой точно вариант е истинският, един-
ственият и съкровеният? И до такава степен таен, неизвестен и 
за Клер? И колко плътно е бръмнал мъжът на Шошана по тази 
гимнастичка, да го разкрие единствено на нея?

15.
Сестрите бяха отишли отново да плуват. Предстояха ми сво-

бодни часове на терасата. Пренесох си няколко книги и списания 
от библиотеката, избрах ги ужким интересни, но какво да ви раз-
правям, през последните дни, удавен в щастието си, се чувствах 
празен, оглупял, чувствах се като герой на булеварден роман: в 
чужда, екзотична страна, обичаше ме хубаво, богато маце, при 
това – известно; обитавах апартамент за четиристотин долара, 
и, моля ви се, спях в леглото на Лиз Тейлър. Сега, в тези кротки 
предобедни часове, се излежавах безтегловно под чадъра. Ако 
исках, можех да ям банани, ако не исках, можех и да не ям бана-
ни, можех да си налея нещо разхладително, но можех и да не си 
налея. Мацето ми е отскочило да плува, да язди и да се смее със 
сестра си над комичните терзания на един смешно влюбен чове-
чец. След малко ще се върне и ако искаме, ще се любим, ако пък 
не искаме, няма да се любим. Ето че авантюрите от бестселърите 
не са чак дотам недостъпни. Забравих да подчертая: в туй, което 
ви разправям, участва и една от красавиците на света. Другиден 
очакваме фотографския екип на известно модно списание. Кра-
савицата ще демонстрира на читателките няколко пролетни кос-
тюма за догодина.

Видях Нисим да преминава долу, водеше две дупета. Колкото 
бяха дълги раниците им, толкова бяха къси гащетата им. Въведе 
ги в едно от страничните бунгала. След малко излезе и ми махна.

– Все пак, пристига по някой – обадих се аз. – Бунгалата дишат.

– Има време за всичко, Иване. – Пак неговия си начин на из-
разяване. – Спокоен ли си?

– Защо не дойдеш при мен?
Зарадва се, пролича си, на хората им е приятно да бъдат с мен, 

аз съм приятен човек. През ледниковия комунистически период 
заради чара си се разминах с много опасности. Почти всички 
български предприятия и учреждения по него време се раздира-
ха от вътрешни борби. Началниците се стремяха към надмощие. 
Сраженията на прославените партизански отряди се бяха пренес-
ли от гората в кабинетите и канцелариите. В нашето строително 
предприятие воюваха офицери, съкратени от армията, с офице-
ри, съкратени от Държавна сигурност. Директорът ни беше бивш 
полковник от войската, а заместникът му беше бивш подполков-
ник от Сигурността. Всеки от тях, наобиколен от съотрядници 
и земляци, се стремеше да смачка другия. Двамата трупаха изо-
бличителни документи, показания, набираха свидетели. Ние от 
долните етажи, щем-не щем, трябваше да взимаме страна. Мяс-
то за неутралитет не съществуваше, такива луксове не се пред-
виждаха. Изключение бе направено само за мен. Чисто и просто 
враждуващите мои шефове се нуждаеха от отдих. Намираха го в 
моята компания. 

Смятаха ме за особено интелигентен и честен, такива хора те 
търсеха обикновено сред безпартийните. Покорени от вродения 
ми чар, пред мен те се разкриваха до дъно. Постепенно узнах 
всичко за тях, говореха ми дори за любовниците си – извън уч-
режденското бойно поле враждуващите се превръщаха в човеци 
с човешки черти, изповядаха ми някои тайни и от политически 
характер, например, насилственото вкарване на селяните в коо-
перативните стопанства, тяхното брутално пребиване и ограбва-
не. От дистанцията на времето разказите им звучаха самокритич-
но, иронично. Ухажваха ме и ми се разкриваха, но никой не се и 
опита да ме включи в групата си. Взимаха ме и в задграничните 
си командировки като преводач.

Както навярно сте схванали, разправям ви почти блудкава бу-
левардна история, а ето, че не се колебая да врежа в нея сивото 
политическо всекидневие от миналото, което едва ли ви интере-
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сува. За да ви се изфукам. Но какво да правя, след малко, щом 
Нисим захване да разкрива болката си и особено като започне да 
ме въвежда в любовната си история, поне ще знаете с какво да си 
обясните словоохотливостта му.

Не го очаквах толкова бързо. Предполагах, че ще отскочи до 
ресторанта за бутилката си, но се излъгах.

– Тук са преспивали и други личности, портретите им вече са 
рамкирани, но все не мога да им намеря мястото. – Нисим пожела 
да останем в хола на апартаментчето. Предполагам, че туй влиза 
в някои от хватките му – да не се афишира – отдолу можеха да 
забележат как фамилиарничи на терасата с клиентите. – Пък и 
усещам, че старата ми стръв към усъвършенстването на хотела 
се изпарява.

– За което едва ли някой ще седне да те насърчава – отвърнах 
уж с упрек. Той мълчеше. – За бизнес мога да говоря само по 
предположения, обаче усъвършенстването в бизнеса е задължи-
телно.

Нисим направо си почиваше. 
Беше потънал в огромното кресло, за това кресло предпола-

гах, че има само декоративна функция – поне до този момент не 
бях посмял да се отпусна в него.

– Откъде са момичетата?
– Казаха, че идват за втори път, но не си ги спомням... Гер-

манки са. Ние сме хотел главно с немска клиентела, така беше 
тръгнало, така си и продължи. В Хамбург имало нещо като клуб 
на тези, които са ни посещавали.

– Защо не отскочиш до Хамбург?
– Сигурен съм, че ще бъде скучно... А и предвзето. Защо не 

се разхладиш?
– Не мога да го регулирам, става ми студено.
– Тогава пусни вентилатора. – Посегна и натисна бутона. – 

Лично аз предпочитам вентилаторите.
– Да, видях какъв голям виси над главата ти в ресторанта.
– Този е същият.
Безличните разговори от този род са нещо като увертюри към 

неизбежните откровения, които ще последват. Търпеливо чаках 

момента, щеше ми се да чуя изповедта на този обаятелен човек, а 
накрая и истинската история за фирмата на заведението.

– В това апартаментче се е изляла много тъга, Иване. И трите 
жени бяха много нещастни.

– Двете са още.
– Симон Синьоре ме привличаше особено. Като научих за 

края ѝ, плаках. Имаше нееднозначен характер и, знаеш ли, беше 
си почти същата. Искам да кажа – като на екрана. В дълбочината 
на скръбните ѝ очи Мерилин Монро и Ив Монтан плаваха като 
рибки. Въпреки че Мерилин си беше същата тъга. Само той ми се 
стори малко нещо по-безотговорен, нали знаеш какво сме обик-
новено мъжете?

– Не знам.
Не ме погледна, но пролича, че се поколеба – сериозно или 

несериозно да възприеме репликата ми.
– Другата беше натъпкана с красота, струва ми се, че тя не 

можа да издържи чак такова количество красота и се огъна под 
тежестта ѝ, ха – да се счупи, и то на няколко пъти. Ето, тук се 
търкаляше пияна, удавена в алкохолни па̀ри и доброта. – Пока-
за пода, на който бяхме стъпили. – Тя пък не умееше да понася 
самотата, а човек не се ли научи на тази професия – отпиши 
го, откажи се да го срещнеш по тротоара на живота. Доколкото 
схващам от пресата, ококорила се е, наканила се е да се жени 
за осми път. Сигурно си чул и ти, някакъв шофьор, много по-
млад от нея. Обади се на Шошана, похвали ни се и знаеш ли 
кога, към три след полунощ, вън виеха сирените, а ние бяхме 
надянали противогазовите маски. Шошана се радва повече от 
самата нея, но аз съм сигурен, че като последна глупачка, няма 
да се омъжи скромно, никога! Лиз ще поиска да ни гръмне със 
сватбата си... За Барбара Страйзанд какво, грозноватичка, но 
въпреки туй и тя не е щастлива. Любовните ѝ работи, бракове-
те... Не вървят. Много пари се изсипаха върху нея, много слава. 
И какво? Нищо. Истински я обича само страданието. Прави що 
прави – все до нея, сакън, да не я изпусне. – Нисим се изправи, 
едно гущерче на стената бе привлякло вниманието му, огледа 
го и тръгна към вратата. – В този апартамент никой не се е за-
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смял като хората. Може би само композиторът... А бунгалата се 
тресат от смях.

– Естествено.
– Естествено, но очите им все към терасата, все търсят, все ис-

кат да им се усмихне щастието и ако им се случи да видят някоя 
знаменитост – остава им за цял живот.

– Виждам те, знаеш ли, просто те съзирам как сядаш и напис-
ваш историята на хотела.

Сякаш не ме чу.
– Затова свалям шапка на жена си. Къде не я викаха, какво не 

ѝ предлагаха, поставяха ѝ капани, знаеш ли?
– А ти?
– От нея зависеше да потеглим. Но останахме и смятам, че 

спечелихме. Не искам да кажа, че тук валят торти, но усещаш ли 
равното дишане на цялото и подробностите?

– И какъв смях гази сестрите, а?
През цялото време, докато Нисим ми беше на гости – и като 

го слушах, и като добавях по нещо към разговора, в главата ми 
несъзнателно се въртеше ребусът на истинската история за фир-
мата на заведението, отначало като гатанка, а после като отговор 
на гатанката.

16.
Същата вечер отскочихме до скапаната евкалиптова гора, ре-

шени да съборим за втори път нашата си маса от пикника. Ужас, 
както я бяхме оставили, така си я намерихме, никой не бе дошъл 
с чук и гвоздеи да закове порутения плот. Решихме, разбира се, 
проблема върху повърхността на съседната маса, но не е там ра-
ботата – Израел продължаваше да си ме огорчава. Щом се вър-
нахме в колата, аз не казах „не съм очаквал такова нещо от твоята 
страна“, защото бях сигурен, че щеше да ми се отвърне – „а бе ти 
още ли държиш на този твой Израел“.

Вместо туй подметнах малко обидено:
– Мисля, че вече ми е известна тайната на фирмената табела.
– Няма да се учудя, ти си му симпатичен.
– Нисим не ми е тропнал нито дума.

– Значи, предположения... Говори де.
– Обидно простичка версия – рекох, – елементарна. Като две 

и две – четири. Палмите никога не са били две, палмите пред 
входа на порутения старчески дом, открай време са си били три, 
но Нисим не е човекът, който би се хвърлил в бизнеса с такова 
плоско заглавие. Без да му мисли много, той лепва върху трите 
палми табелата „Двете палми“ и, естествено, спечелва.

Клер мълчеше, после потеглихме. Сиянието от светлинното 
табло изтръгна лицето ѝ от тъмнината. В така създадената карти-
на ми се струваше, че до волана седи непозната жена. Малко след 
това обаче гласът ѝ я върна на мястото ѝ.

– Сигурна съм, че това е единствената тайна между Шоша-
на и мен.

17.
Нямаше светлина в стаята им и Клер побърза да отбележи, 

че предпочита така, иначе трябвало да отговаря на въпросите ѝ 
веднага, Шошана любопитствала да знае къде точно сме били, 
какво сме видели. После не пропускаше да запита и мен дали ми 
е харесало.

– Слушай, Клер – сграбих раменете ѝ, – тази твоя сестра на-
истина ли не се досеща?

– Боже мой!
– Какво Боже мой?
– Не знам. – Пуснах раменете ѝ. – Може би подозира. За нея 

аз съм любовчийка.
Влязохме в стаите си. Трябваше да вземем по един душ, туй-

онуй, Клер държеше да слезем бързо в ресторанта.
Изненада ме повикването през оградата на верандата. Изтичах.
– Оставила е бележка, вика ни незабавно.
– За какво?
– Тук пише: „Елате незабавно, ще падне голям смях.“
– Добре, но защо и...
– И ти, и ти! Пише го черно на бяло.
– Душът ми е необходим.
– И на мен.
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Имаше десетина посетители. На една от масите двама войни-
ка и две войнички – всички въоръжени до зъби – излъчваха неж-
но сияние. Чисти, изгладени – едното момиче със златни очила 
– те се хранеха тихо, потънали в красивите си любовни погледи.

Друго нищо за отбелязване.
Освен Шошана.
Тя седеше на Нисимовия стол. На това място, поне аз, никога 

не бях я виждал. Вентилаторът се въртеше бавно горе, зад гърба 
ѝ морската котка висеше като фиксирана между коралите. Жи-
вотното сякаш търпеливо изчакваше всяко извръщане на стопан-
ката, за да се увери, за кой ли път, че някои хубави неща могат да 
съществуват и извън аквариума.

Още като се настанихме край масата, доловихме, че участ-
ваме в анонимно засега тържество. Че участваме в тържествен 
момент ми ставаше ясно не само от особения блясък на големите 
ѝ очи, а и от садистичното потръпване на вечно ококорените ѝ 
ноздри.

Шошана неочаквано се изправи, каза, че я викат при амери-
канския посланик. Преди да напусне масата ни, тя ми подаде ня-
какъв лист.

Явна шега – добре знаеше, че не разбирам нито буква от ив-
рит. Обърнах листа към Клер.

– С това заявява, че посвещава и теб в някаква тайна – рече 
Клер. – Да... Ще превеждам направо. Това е писмо до нея... О!... 
Нисим!...

Мила Шошана,
Направих усилия, противопоставях се дълго, сигурно си 

подразбрала колко трудно ми беше. Клер би нарекла съпро-
тивата ми героична. И все пак, не издържах, грабнах ра-
ницата – нали си спомняш, един самар, някакво холандско 
еврейче го остави нарочно в бунгалото, понеже се ожени 
в Бат Ям – и потеглих. Не знам къде е Урсула, може би 
вече е отлетяла за Щатите, а може би още се шляе из Тел 
Авив. Но аз съм спокоен, ще я открия, ще я настигна ня-
къде по пътя, тъй като знам къде отива, крайната цел на 
пътуването ѝ са Скалистите планини. За Урсула са ми из-

вестни малко неща, казал съм ти ги всичките, нищо повече, 
тя почти не усеща, че ме е развълнувала сериозно, може би 
само подозира. Веднъж я бях попитал: Защо към Скалис-
тите планини, за първи път срещам някой да пътува към 
Скалистите планини. Урсула ми отвърна, че ги знае от юно-
шеските книги. После започнали напрегнатите години на 
тренировките, на рекордите. Тази година, щом се освобо-
дила от напрежението, неочаквано за самата нея, бликнал 
копнежът ѝ да ги види. Изповедта ѝ ме порази, с моя жи-
вот се беше случило същото: с теб се събрахме прекалено 
рано, хвърлихме се изцяло в „Двете палми‘‘ и чак сега успях 
да съзная, че също съм загърбил момчешката си мечта по 
Скалистите планини.

Поговори с Рони, повикай го, той умира да се включи в 
бизнеса ни. Сбогом, Шошана. Ти си генетично чудо, все още 
цъфтиш и ухаеш, уверявам те, никога не си била по-красива 
от днес, а „Вог“ има нужда и от по-узрели манекени, това 
те го знаят по-добре от мен, затуй те и ухажват.

Клер, прощавай, не ми се смейте много.
Нисим.

Клер отправи към мен най-мрачния си поглед, тогава разбрах 
за сетен път, че съм целувал и любил една мъдра жена, а осъзна-
ването на този факт няма начин да не предизвика допълнително-
то усещане за подмолна перверзия, особено ако е комбинирано 
със споменатата вече нейна зъблост. Освен туй в момента тя под-
ло очакваше да проговоря първи.

– Наблюдавах те внимателно, мила. Докато ми превеждаше 
писмото, най-главното, за което си помислих, е, че едно любене 
с мъдра жена като теб сигурно е по-сладко от любенето с която и 
да е красавица от ранга на сестра ти.

– Ти си доста сбъркан, мили.
– Виж ти, а пък аз помислих, че съм само прав.
– Ако си прав, пък си тривиален.
– Ако съм тривиален, пък, едва ли ще смогна да си представя 

как двете с Шошана подир малко ще трябва да се смеете над туй, 
което ми прочете.



236 237

– Можеш да бъдеш сигурен, че сестра ми е очарована.
– Тогава тя е прекалено влюбена в себе си, безчувствена, или 

пък е...
– ... животно.
Изгледах Клер внимателно и реших да не опровергавам.
– Само така бих могъл да си обясня мистериозното ѝ биологи-

ческо оцеляване през годините.
Както вече споменах, в ресторанта имаше не повече от десет 

души, но въпреки туй разбрах, че Шошана се надига от масата на 
американците и се насочва към нас. Стори ми се, че и вентилато-
рът над главите ни дори е спрял да се върти. Има нещо неописуе-
мо красиво в това, когато много висока и блестящо красива жена 
сяда на стола до теб.

– Нисим е великолепен, нали? – Наля си сок от манго и го 
разреди. – Гордея се с него. Клер, нали се гордеем с него, макар 
че му се хилим?...

– Шошана, надявам се, че не си изплюла нещо пред посланика.
– Иване – тя вдигна мангото си и ме погледна над чашата, – 

какво ще кажеш за Нисим?
– Посланикът не е приритал да следи чак всяка проява на 

мъжа ти.
– Напротив, изблещи се. Да не говорим за посланичката, коя-

то и без това е луда по Нисим.
Леко извърнах глава. Лицето па Клер не ми каза нищо.
– Госпожата на два пъти пожела да се увери, че Урсула не е 

нищо повече от учителка по физическа култура.
– Обади ли се на Рони?
– Утре.
– Обещаваш.
– Клер, нима не знаеш, че на тази маса тук винаги трябва да 

седи мъж?
Шошана отиде при готвача да поръча лично вечеря за трима 

ни. Всяка вечер с тази работа се занимаваше Нисим. Благодарение 
на Нисим и Шошана, в техния ресторант разбрах, че кулинарната 
фантазия не познава граници, но също така двамата ми доказаха, 
че понякога отвъд фантазията блестят и блюдата от прости ком-

поненти, да речем – кебапчета със ситно нарязан лук, специали-
тет на готвач от Румъния, правел магии с каймата. Беше наистина 
вкусно. Но като човек, известен с чувството си за такт, аз, разбира 
се, премълчах, макар и трудно, че кебапчетата, които се сервират 
в някои ресторанти в България, нямат равни па себе си.

– Рони!... Клер, какъв е този Рони?
– Синчето им, моят племенник, седемнайсетгодишен, учи хо-

телиерство в Ейлат.
Щях да питам какво е Ейлат, но си спомних, че това е прочут 

израелски курорт на Червено море.

18.
Отсрещното бунгало се беше изпразнило, но живна странич-

ното бунгало до естрадата. От вратата му излязоха новодошли-
те момичета – едното с дълга руса коса, а другото остригано до 
дъно. Изтегнаха се в шезлонгите и с отвратително лениви движе-
ния поставиха чаши на масичката. Дългокосата понечи да опъне 
поне единия си крак на ръба, но тъй като седеше накриво, кракът 
и се откърти от масичката и падна. Тифузната прическа извърна 
леко глава, тя също търсеше да качи краката си някъде и веднага 
се убеди колко неосъществимо е туй. Разбира се, беше достатъч-
но да извърнат шезлонгите леко срещу масата. Но от момичетата 
в осем часа се стичаше лепнещ мързел и гъст сутрешен махмур-
лук. Освен туй гнетяха ги пълзящите тръпки на необяснимите 
пълзящи желания, извън спотаените надежди да преживеяг нещо 
край Стената на плача или в Пустинята, та да се реализира най-
сетне замреженото далечно видение, същото, което ги е позовало 
да нарамят самарите.

В хилядолетното рошково дърво процвърчаха птички, неве-
роятен за представите ми кълвач хладнокръвно очукваше ствола, 
служеше си с огромен, нефункционално извит клюн. Спаруже-
ните миналогодишни рошкови висяха като прилепи по клоните 
в очакване на вятъра. На дъртото дърво му прилягаше мързелът, 
оприличавах го на дремещ турчин, ала смазаните от махмурлука 
момичета с кафетата ми бяха направо смешни. Като ги наблюда-
вах от висотата на богаташката си веранда – все едно, че виждах 
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мързеливата си дъщеря – аз се усмихнах, те ме разсмиваха. Впро-
чем, кой на този свят не предизвиква смях, всички сме смешни. 
На тази тема бях чел цял български роман, в него се извличаше 
мисълта, че човекът е много смешно същество, човекът се раж-
дал единствено да предизвика смях в залата на Вселената и да си 
отиде. Не помня името на автора, но по доста подъл начин съм 
запаметил финала. Героят се завръща от едно отчаяно плаване с 
ветрохода си, на него не му е достигнала волята да се самопотопи 
в центъра на морето, да постави край на смешното си и снобско 
съществование. И още по-лошо, обстоятелствата му налагат да 
спаси някакъв полудивак, корабокрушенец, който пък, вместо да 
му благодари, взима, че го изнасилва.

А ето и подло запаметените думи на самия финал:
„– Пирате мой!... Ти си Бог! Преминал си през 

подвига! – Тя го прегръщаше и плачеше от радост, а 
Александър си мислеше, че за човека съществува нещо 
много по-страшно от това да стане смешен – запла-
хата, че може да стане още по-смешен.“

Напоследък, покрай смеха на сестрите, често си спомням този 
роман. И Нисим! Предизвикал смеха им. Макар че аз не мога и не 
мога да се включа в тази фиеста. А и Клер, както ми дава да раз-
бера, се смее по навик от младите им глупашки години, от обич 
към сестра си, но само тя си знае какви са всъщност изводите ѝ.

Кълвачът е оцветен много красиво, ала и внимателно, лип-
сват му крещящите оперения на папагалите, обаче по папагалски 
настойчиво очуква мъртвата вече тъкан на дървото, за да стигне 
накрая до едно жалко червейче или до няколко мизерни червей-
ски яйчица. Смешно, нали?... Ето го и бодрият утринен кикот на 
сестрите, на верандата го чувам значително по-добре. Минава 
осем, повече и да искат не могат да спят, навън въздухът крещи 
от блясък и цвърчи, при това е горещо, има нещо в атмосферата, 
което те вдига от леглото. За момичетата долу то е обещанието, 
за дамите горе то е спокойствието.

Звънна телефон. Гласът на Шошана. После гласът на Клер. 
Говореше май на английски, не съм сигурен, чуваше се съвсем 
слабо. Един дълбоко скътан в мене страх се засилваше. 

А ето го и моят телефон!
– Мили!
– Добро утро, Клер.
– Виждаш ли какви хубави момичета скучаят долу?
– Да.
– Видя ли краката им?
– Да.
– Добри са, нали?
– Да.
– Предполагам, че ги наблюдаваш отдавна.
– Който става рано – печели.
– Довечера заминавам за Отава.

19.
Към летището „Бен Гурион“ тръгнахме много преди часа на 

излитането, предстоеше ни отбиване по пътя, в кибуца се беше 
родило конче, Шошана държеше да го види. Клер отказа да вле-
зе в конюшнята, останахме в колата. Очаквах този незнаен ден 
на заминаването, но никога не бях предполагал, че идването му 
ще ме натъжи до такава степен. Това, че Клер не изяви желание 
да види кончето, ме смути. Стана ми ясно намерението ѝ да си 
поговорим. И все пак не започваше. Чаках. Наоколо се носеше 
непозната за мен миризма, някак не отиваше на парковия пейзаж 
и гъстото синкаво небе с блуждаещите сладникави звезди.

– Конюшните им вонят страшно! – Както винаги, тя не оста-
вяше въпросите без отговор. – Но не мога да си обясня защо си 
обиден. За мен бизнесът върви преди любовните бъркотии, както 
сигурно и за теб. Ако се появя лично в Отава, ще получа поне 
четири хиляди повече. А ще ми отнеме точно пет дни. При това 
ще се видим и с Беки. – Коя пък беше Беки? Дъщеря ѝ, да. – Тя 
излита утре от Сан Франциско.

– Малко ми е неудобно, Клер. Оставяш ме на чуждо място.
– Какво чуждо място, защо чуждо, ще стоиш забит там като 

у дома си и ще ме чакаш. Шошана ще направи каквото трябва да 
не се чувстваш чужд. Освен това, ще си ѝ необходим. Един мъж 
трябва да се върти край нея, докато пристигне Рони. Но повече от 
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сигурно е, че преди Рони ще се появи Гоци. По този въпрос – три 
думи. Самата Шошана ме помоли. Не един, точно два пъти Гоци 
е предлагал на Нисим един милион долара.

– За какво?
– Ако се разведе.
– Трябва му Шошана?
– Много. – Клер излезе от колата. – Ела да видим новороденото.
Направихме само няколко крачки. 
Парапетът на едно стълбище ни спря. Седнахме и започнах-

ме да се целуваме. Ръцете ми по селяшки начин се навираха все 
в пазвата ѝ. След малко парапетът порасна над главите ни, а тя 
ругаеше в тъмното.

– Идиот, тук са поливали!... Внимавай!...
– Разбрах, тревата е мокра.
Върнахме се в колата. Тя държеше непрекъснато ръката ми, 

стискаше я; кой знае защо, още тръпнеше, беше особено мила и 
продължаваше да ругае.

– Какво, така ли ще пътувам? Не можа ли да изчакаш пет дни? 
Пипни.

Дрехата при гърба беше мокра.
– Тия хора непрекъснато ли поливат?
– Помогни да отворим куфара.
– Няма да се преобличаш. Докато стигнем, ще изсъхнеш.
– Добре де. – Отпусна глава на гърдите ми. – Май ще изсъхна.
– Що за Гоци? Какъв е този Гоци?
– Южноамериканец.
– Ако предложат милион на мен, веднага те отстъпвам.
– Иначе бих те презряла.
– Клер, наистина ли бе решила да видим новороденото?
– Ми, след като ти не предложи.
Шошана говореше високо в тъмното, придружителите ѝ се 

кикотеха.
– И нещо друго, за да не се изненадаш – прошепна Клер.
– От какво?
– Да не се уплашиш де, като го видиш... Рони тежи двеста 

килограма.

20.
Такова пътуване, дори в обратна посока, като туй, е много 

вълнуващо, ако седиш до подобна пъстърва. На летището не се 
намери човек, който да не изгледа Шошана. Там аз се впуснах 
отново в изучаване на външността ѝ, тя ми заприлича на всички 
барбита, взети заедно, само че кукленската презумпция се разру-
шава бързо, за сметка на нещо много по-важно.

Отпуснат на седалката, вече не се вълнувах от факта – шофи-
ра ли или не шофира добре шофьорът ми, в края на краищата да 
умреш заедно с такава красавица е привлекателно. Човек не може 
да не се поласкае от мисълта, че на следващия ден две снимки, 
една до друга, ще се появят не само в „Маарив“ и „Йедиот ахро-
нот“ и не само в останалите израелски издания, по-късно съби-
тието ще бъде отразено и в световните дамски списания, за слава 
на България, за гордост на жена ми, на детето ми.

– Ти виждал ли си комунисти?... Иване, как изглежда един 
комунист?

Прихнах, не успях да се сдържа, невъзможно е в три часа след 
полунощ, в такова мъничко, затворено пространство да ти зада-
дат подобен въпрос и да издържиш. След туй преминах в нейния 
стил, започнах да се смея естествено и силно. И тъй като Шоша-
на умираше да се включва във всеки смях, насмяхме се заедно до 
насита, чак докато открих една подробност – не пътувахме към 
„палмите“, вмъквахме се в могъщ град, приличен на звяр, който 
се опитва да подремне поне призори.

Тогава и не подозирах, че влизаме в Тел Авив, там нямахме 
никаква работа. Но щом се озовахме при плажната ивица, ведна-
га разпознах редицата високи хотели от популярните пощенски 
картички.

– Отиваме при Уди – осведоми ме моята спътница. Влязохме в 
администрацията на хотел „Рамада“. – Уди предпочита да живее 
тук. Приятел на Нисим. Ще ти бъде интересно да го видиш, ако 
не е в Цюрих, разбира се.

Уди заминал за Париж, очакваха го да се върне вдругиден. 
Администраторът се колебаеше да поиска или да не поиска ав-
тограф от дамата ми. 
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Доколкото разбирам от администратори, останах с впечатле-
ние, че накрая проумя глупавото си състояние.

Напуснахме централната част на Тел Авив, врязахме се в 
предградие, а после в нещо друго, не се наемам да определя как-
во, повторно тази нощ усетих морето и повторно спряхме, сега 
пред висока и дълга каменна ограда. На много места от ограда-
та се спускаше тежка лианова зеленина, като кипнала пяна. Зад 
оградата стърчаха достолепни широколистни гиганти, остриета 
на кипариси, палми. Шошана натисна бутон на сигнална систе-
ма. Лавнаха кучета. Въпреки късния ранен час, скоро дочухме 
човешки гласове, останах с впечатлението, че зад оградата са 
будували, домофонът зададе ядосан въпрос на иврит, Шошана 
отвърна спокойно, свойски, в бъркотията и кучешкия лай вратата 
се отвори, колата ни се заби чак пред къщата. Двама мъже при-
държаха кучетата, единият от тях бе напълно облечен, зад гърба 
му се кандилкаше приятен на вид автомат. Напрежението от ли-
цата на мъжете беше изчезнало, по тях сега грееше необясни-
ма за този час на нощта радост. Спътницата им подари по някоя 
приятна фраза, заби красивите си пръсти в тлъстите вратове на 
кучетата, влуди ги до премала, горките, бяха готови да се пръснат 
от удоволствие. В създалата се сънлива суматоха Шошана успя 
да въведе нещо като хармония. Но време за повече милостиня 
нямахме, парадната част на дома светна, езиче от светлината се 
промуши между храстите и лизна вода, съобразих – басейн, вече 
тъпчехме трева, парадната врата се отвори: някаква фигура, ня-
кой изкрещя безумно.

– Тук всички са с пистолети – прошепна спътничката ми и ми 
направи велик комплимент с проявеното към мен доверие. – Жак!

– Шошана!
– Мили Жак!
Прегърнаха се искрено и почти страстно, да си кажа правата, 

завидях им, лично аз си нямах никого на този свят, с когото бих 
се замляскал по такъв начин, нито пък бих се зарадвал на когото 
и да е, ако нахлуе в четири часа сутринта у дома ми.

– Това е Иван, бе Жак!
Стиснахме ръцете си. 

Жак беше към петдесетте, досадно оплешивял, точно там – 
много ослънчен, малко повече от необходимото охранен, тънкият 
памучен халат му стоеше перфектно, мигновено получих внуше-
нието за устойчивост, характер, за достойнство и не точно за огра-
ниченост, колкото за интелектуална недостатъчност. Обаче много 
скоро се убедих, че съм се заблудил.

Домът на Жак си бе внушителен и отвън, но щом го зърнах 
отвътре, самочувствието ми отново се срути.

– Жак, хвани се да не паднеш. Нисим ме напусна.
Домакинът не прояви изненадата си.
– А Гоци?
– Още не се е появил.
Домакинът хвана ръцете ѝ и ги постави върху скута си.
– Разказвай.
Спътницата ми се изправи и донесе цяла колекция за пиене. 

На мен наля уиски, на него – минерална вода, на себе си – манго. 
Звънтенето на приборите и гласът ѝ се гонеха, вече бе започнала 
разказа си на иврит. Прецених, че сега е моментът да постранст-
вам из хола, понесох чашата си, отправих се към голямата стена. 
На нея нямаше нищо, само една внушителна картина на Клер. На 
отсрещната стена също нищо, освен картина на Клер.

Зад гърба ми започна смехът, дочух името на Урсула, доло-
вих думите „лека атлетика“. Колко малко неща знаех за Клер. 
Изненада ме склонността ѝ към сюжетност, гледах нарисува-
ното и не можех да реша каква оценка заслужава, беше изо-
бразена Стената на плача, към нея стремително пъплеше гола 
човешка сган – задници, членове, бюстове, всеки от участни-
ците в картината бе съсредоточен само в себе си, всеки не-
хаеше за другия, самотниците пълзяха, катереха се, впиваха 
пръсти в стената, безпомощно прилепваха длани, в огромната 
безперспективност обаче стената, ако и да е Стена на плача, 
си остава само една безмълвна стена и нищо повече. Майко 
моя, долу и мъничко встрани, в голямата суматоха, някакъв 
нещастник пикаеше срещу стената, какво да се прави, естест-
вена нужда. Цялата картина бе гавра с наложения през вековете 
стереотип на юдаизма, нещо нечувано. Направо изтръпнах, ог-
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ледах се тъй, както се оглеждахме доскоро в България, когато си 
разказвахме вицове против властта.

Извърнах се още веднъж, двамата се смееха. 
Прекосих хола. Картината на отсрещната стена представлява-

ше ни повече ни по-малко жестока каменно-пясъчна пустиня, по 
която вървеше мъж с фрак и цилиндър, с походката и с тояжката 
на Мойсей.

В хола беше настъпила някаква промяна, обърнах се рязко, 
Жак ме наблюдаваше, Шошана спеше. Приближих се до кресло-
то. Аз, с чаша в ръка, а той с полуусмивка, се загледахме в хармо-
нично подредените епизоди на приказката Шошана.

– Спящата красавица.
– Но нали досега... тя...
– Беше стигнала до най-интересното. Вижте я, разгледай-

те я. Имам един приятел, лош човек, но за нея казва: хубава и 
несвършваща, като болерото на Равел.

– Знаете ли, че туй ми хареса?
– Би трябвало да се запознаете с Уди, проклет човек, хомосек-

суалист, но блестящ в оценките. Аз също съм лош, всички сме 
лоши, в Израел има само двама добри човека: Нисим и Шошана. 
Какво ще речете, ако я пренесем в една от спалните?

– Добре.
– Но ще се скараме кой да носи по-изпъкналата част от нея.
Засмях се чистосърдечно, смятам, че му доставих удоволствие.
Поставихме я внимателно на леглото. Огледах се, търсех 

нещо наоколо.
– Тя не употребява възглавница... А за Нисим Уди твърди, че 

му напомня роял „Стейнуей“. Казвам ви го да не останете слу-
чайно с лошо чувство към беглеца.

Запали кротка светлинка. Моля ви се, точно в мига, когато 
Шошана сънуваше нещо приятно и се усмихваше.

Жак ме заведе в моята спалня, настоя да му обещая, че ще се 
видим отново. Не си спомням какво му избъбрих, той ме осведо-
ми, че заминава призори с телохранителите си.

21.
Най-разумно би било, ако си призная чистосърдечно, че тази 

сутрин бях събуден от изречението „Бизнесът – преди любовните 
лудории“. Сънувах ли, не сънувах ли, но изречението подскачаше 
в главата ми като птиченце. А му бе дошло и времето, в това се 
убедих, като се обърнах на лявата си страна и съгледах телефона. 
Нещо ми бе внушило, че в София може би имат вече допълнител-
на информация за израелската поръчка.

– Готово – отвърна Стоянов, – пристигаме на сигурно. Слу-
шай, какво е това Ашкелон?

– Мисля, че е град.
– Точно така, на шейсет километра от Тел Авив.
– Навярно, южно.
– Южно, да, в покрайнините му ще строим сто и шейсет ед-

нофамилни и двуфамилни.
– Това е добре, но ако мислиш, че е много, лъжеш се.
– На първо време!
– На първо време – да.
– Обаче побъзикай още малко изчисленията, ще ми се да по-

спечелим повечко.
– Бъди спокоен.
Бях зажаднял за работа, усещах сърбежи по ръцете, изчис-

ляваше ми се, особено като си знаех, че имам простор: първо-
началните ми сметки за металната конструкция бяха съобразе-
ни с българските нормативи след Стражица. Предвидените пет 
и половина тона метал можех да сведа чак до три и половина. 
Това повиши значително настроението ми, понеже вярвах в на-
деждните сеизмични характеристики на страната, те в никакъв 
случай не можеха да се сравняват със седемте степени по Рихтер 
на Стражица. Силно сеизмичен в политико-етнографско отно-
шение, Израел може да гледа по-спокойно на земетресенията си, 
макар че, внимавайте сега какво ще ви издрънкам: прогнозите 
му подсказват разрушителен тръс, от този момент до следващите 
десет години... Някъде с наблюдения, другаде с опипване и с ри-
тане пo строежите, обаче, съм дошъл до неприятно заключение 
– израелските предприемачи обичат да икономисват материали, 
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с други думи казано – те направо крадат клиентите си и... Хайде, 
стига мрачни предсказания от щастлив в момента човек.

Бях гладен, но знаех, че Шошана ще се погрижи за закуската 
ни. В банята, на видно място до самобръсначката, видях хавлия 
и бански гащета в девствен целофан. Обръснах се, взех душ, на-
хлузих гащетата и тръгнах да търся излаз към басейна. На дол-
ния стаж басейнът ми се натрапи зад голямата холна витрина. 
Шошана плуваше с равномерни, не съвсем женствени замахва-
ния на ръцете. Не ми се стори много тактично да се появя баш 
в този момент, реших да поизчакам. Без косата си – прибрана в 
бухнала жълта шапка – моята спътница ми се стори като далечна, 
непозната жена. Светлозелената вода дишаше с утринно спокой-
ствие, бели мехурчета се пукаха край тялото на плувкинята, на-
подобяваха завихрени черешови цветчета.

О, ми тази жена!... Ми, тя си е чисто гола!
Докато се уверя наистина ли е така, Шошана се изметна по 

стълбичката и ме застреля с големи, съвременни, изнемогващи 
от отличното си здравословно състояние гърди. Тя тръгна по тре-
вата. В миговете, докато стигне до хавлията, успях да видя всич-
ко, каквото би трябвало да се види от тялото ѝ. Голо, то ми се сто-
ри още по-високо и недостъпно, създадено сякаш само да краси 
някакъв специален музей за невярващите, че може да съществува 
подобно нещо. При това положение не ми оставаше нищо друго, 
освен да се измъкна на пръсти. Горе проучих и своето тяло в ог-
ледалото. Край на къпането. Облякох се. И веднага почувствах 
глад, обикновен, естествен глад на трудов човек, инженер.

Кучетата заскимтяха.
– Танти Линда ще ни приготви джиджи-папа!
Шошана изтича. Външната врата се отвори. В крепостта вле-

зе стар, ядосан, че все още го изтезават, фолксваген.
– Чичо Алберт!
Дребно куцо човече се вряза в бюста на спътничката ми, а 

после двамата с общи усилия измъкнаха дебела шпаньолка без 
врат от седалката.

– Закусихте ли?
– Не, разбира се.

Горното бе изречено на иврит, не го разбрах, предположих го.
За да се хареса още повече на кучетата, Шошана изтича да ги 

пусне на свобода. Останах сам с екипажа на фолксвагена. Имах 
възможност да чуя един остър и направо комичен английски: 
България! – очарова се чичо Алберт. – Това означава Пантуди!... 
Познавате ли Пантуди? За съжаление, не – отвърнах. Те не взима-
ха под внимание младостта ми. – Но съм чувал и съм чел. Чичо 
Алберт ме удари поощрително по гърба: Велик крадец! Къде ги 
сега такива! Отвърнах, че доколкото знам, Пантуди се е преселил 
заедно с други евреи в Израел.

– Да, ама почина.
А танти Линда изплю останалото:
– Тук се загуби и умря от мъка.
Джиджѝ-папа̀, пържени филийки с яйца. Ядохме ги сладко на 

тревата. Шошана лапаше лакомо. Гледах я как ръба с бисерните 
си зъби и клатех примирително глава.

– Иване, моля ти се!...
– О, навярно ти се възхищавам... Шошана, Жак мафиот ли е?
– Естествено. – Кучетата мечтаеха да оближат любимката си, 

но стояха дресирано настрана. Това ме изуми. Шошана им занесе 
по една филийка и се върна. – Не става дума за наркотици и прос-
титуция, нали разбираш, поне аз не съм чувала. И не допускам. 
Предполагам, че е нещо по-мъжко.

Замислих се. Филийките бяха превъзходни. Какво ли по-мъж-
ко можеше да бъде? Чичо Алберт действаше в дъното на двора, 
той изнесе една сенокосачка и електрическа подстригвачка за 
живия плет, а в сенчестите места пусна бръмчилата за оросяване. 
Куцукайки, той ни демонстрира достойнството на едно вернопо-
даничество с въображаем равен знак с господаря. Танти Линда, 
винаги засмяна като луна, донесе още. Уханието на горещите фи-
лийки ме хвърли в детството.

– Какво ще кажеш за Жак?
– Извънреден. Шошана, Жак ми хареса много.
– Предложи ли ти да се видите отново?
– И то на всяка цена.
– Казала съм ти, че притежаваш чар.
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– Имам чувството, че ни гледаше отвисоко.
– В реда на нещата. – Отново не сдържах смеха си. Този път 

Шошана не се увлече в него, имаше да добави нещо съществе-
но. – Обичам хората на самообладанието, приятелю, на мен то 
ми липсва. А той е такава личност, на него всички са му верни. 
Схвана ли, че Жак е бившият съпруг на Клер?

Шошана проучваше самообладанието ми.
– Почти.

22.
Като всеки комплексиран интелектуалец обичам да запаметя-

вам изречения и цели пасажи, спомням си горе-долу част от из-
казване на Брак: „Всяка картина е една авантюра на времето си. 
Когато се счепквам с бялата канава, никога не знам какво ще се 
появи на нея. Това е рискът, който трябва да поемеш. Никога не 
си представям картината, преди да я започна.“ Двете картини от 
големите празни стени ме поразтърсиха. Подлагам Клер на прео-
ценка, питам се: като е заставала пред пространството на канава-
цата, тогава знаела ли е какво точно ще рисува? Знаела е, сигурен 
съм. Друг е въпросът дали е сполучила. Непрекъснато мисля за 
споменатите картини, виждам ги с подробностите им. Харесват 
ми и не ми харесват. Но в най-важното вече съм сигурен – Клер 
е художник, тя ненапразно в момента е повикана далеч, някой я 
цени много, заслужено или незаслужено, тя заема място в една 
трудна за завземане територия. Нещо друго, у нея не бях оценил 
не само художника, но и човека. Лесно ли се зарязва личност като 
Жак? Ами парите му? Клер е грабнала детето си, метлосала се е 
в Хайфа, може би е била принудена да започне от самото начало, 
не е приела нито стотинка от съмнителните му пари.

– Тази песен ми харесва. – Шошана посегна към таблото и 
усили звука. – И като мелодия, и като текст. Слушай!... 

Тук сме събрани евреи от целия свят... 
Слушай сега:

Вече мисля и пиша на иврит, 
макар и трудно. 
И обичам да я обичам на иврит.

Това е прекрасен език.
Не ми е нужен друг.
Но през нощта,
но през нощта,
все още сънувам на испански.

Изслушахме песента докрай.
– Нощта! – въздъхна шофьорът ми. – Нощта е голяма сила, в 

нея се крие непредсказуема енергия.
Смутих се малко, сбръчках се, дали пък не искаше да ми под-

скаже нещо?
– Само едно не е вярно в текста – че ивритът е прекрасен 

език... Иване, след малко пристигаме. Почти е сигурно, че Гоци 
е вече там. Моля те да се държиш като новия господар на „Двете 
палми“.

– Как?
– Така!... Ако се наложи, ще поставиш ръка и на рамото ми.
– Не вярвам да е успял, Южна Америка е далеч.
– Да, ама за Гоци разстоянието не играе никаква роля.
– А как е разбрал, че...
– Гоци знае всяка минута какво става край мен.
– Добре, Шошана, съгласен съм, готово, и ако даде един ми-

лион, няма да те отстъпя, но даде ли два?...
Нейното неповторимо навеждане към таблото, предизвикано 

от порива на нейния си смях. Косата ѝ се изсипа напред, после 
сребърните ѝ очи ме погледнаха с благодарност за смешката.

– Никога не е давал два.
– Но казват, че с годините цената ти расте.
– Моля те – и за два!
Обещах ѝ. Насмяхме се спонтанно.
– А докато пристигне пък Рони, на неосведомените ще разказ-

ваш историята за табелите. Който си искаш вариант.
– Натоварваш ме неимовeрно – съкрушено ѝ отвърнах, – ма-

кар че не мога да ти откажа и това. Добре, ще разказвам всички 
истории, освен истинската.

– Уви, не я знаеш, само трима души я знаем, дори Клер, горката...
– Знам я, отгатнах я сам.
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– Виж, това не ми се вярва. – Сякаш се позамисли. – Добре, 
кажи я.

– Ти си истинско дете ма, Шошана. Добре знаеш, че всъщност 
няма история, палмите са си били винаги три. – Погледът ѝ този 
път платинен, ликуваше. Продължих леко обезкуражен. – Цялата 
ви хватка се състои в хрумването да поставите върху трите палми 
табелата „Двете палми“.

– Това – да.
Ликуването много лесно се превърна в съпровождащия живо-

та ѝ смях.
– Освен туй, отгатнах и тайната на винаги прясната ти красо-

та – човек, който може да се смее така, и то постоянно, няма как 
да залинее.

– Приличаш на сериозен човек – каза шофьорът ми, – освен 
това днес си тук, а утре ще бъдеш завинаги в България, така 
че мога преспокойно да ти открия истинския вариант. Знам, 
че бързо ще го разкажеш на Клер. И защо да не го разкажеш? 
Щом го знае Урсула, нека го знае и сестра ми... – Погледът ѝ 
отправи златно сияние към миналото. – Когато купихме на без-
ценица изоставения старчески дом, извън всякакво населено 
място, извън войните и кипежа на амбициите, пред входа му, 
една до друга, се извисяваха четири палми, четири примирени 
душички, заспали във величието си. Хванахме се на работа, 
помагахме като коне на арабчетата да ремонтираме и преус-
трояваме. Всеки ден, в часа на почивката, пиехме кафетата си 
в техните сенки. Когато всичко беше готово, по навик продъл-
жавахме да се подслоняваме при палмите. Един ден, най-нео-
чаквано, Нисим проговори тежко, затруднено. Поставих ръка 
на коляното му. Той разбра, че ми е ясно всичко, ние затова 
се обичаме, не всякога е необходимо да се изказваме докрай. 
Всеки от нас, по собствен път, бе дошъл до убеждението, че 
е добре четири палми да красят дом за престарели хора, но 
за ресторант са необходими три. Отрязахме едната до осно-
вата, до тревата. Горката, никога не посмя да оживее, направо 
бе разбрала положението. Моля ти се, написахме и окачихме 
табела „Трите палми“, пазим си я още. И вече, както да ти при-

казвам, знаеш как ни хрумна трика за двете палми... Ето го!... 
Иване, виж какъв чудесен хотел!...

23.
Гоци все още не беше пристигнал.

24.
Трите дами ме наблюдаваха внимателно, бях ги учудил със 

стръвта си към тази противна за тях работа – един човек седе-
ше до масата и упорито изчисляваше. Опиянен от доброто си 
настроение, от време на време вдигах глава към кинозвездите, 
обяснявах им някои от характеристиките на строителните мате-
риали, туй-онуй, не ги оставях да тънат в първоначалната им без-
просветност.

Привечер бях готов, потънал в пот и умора, но наркотично 
доволен от резултата. Хайде шефе, пристигай!... Чак тогава за-
белязах безпорядъка. Прибрах книжата, заключих ги в чантата, 
звъннах. Арабката притича, омете чашите от кафетата, съдовете 
от закуските – всичко натрупано от сутринта. Огледах се отно-
во, окото ми одобри обстановката. Излязох на верандата тъкмо 
навреме, тифозната прическа и дългата коса – за пръв път в ро-
клички – бързаха. Ако сега се амбицирам и изтичам пред мотела, 
сигурно бих видял как две момчета с опосталяла кола ги отвеж-
дат към света на дискотеките.

Влязох под душа, струята му се нахвърли яростно върху мен, 
затворих очи, оставих се на вандалщината ѝ. И точно в този мо-
мент неочаквано ми хрумна диващината да записвам фактите, 
имената, местата.

Откакто вчера се събудих в двореца на Жак и по-късно, докато 
търсех басейна, в главата ми вече, изглежда подмолно, е зарабо-
тило решението да напиша булеварден роман. По трезвата ми, 
твърде подла преценка, съдбата ме беше тапосала в епицентъра 
на истински бестселър. Нямаше защо да измислям сюжета, нито 
героите, още по-малко – обстановката, а мястото на действието 
бе като по рецепта. Оставаше ми само да фиксирам миналите и 
бъдещите факти. А върна ли се у дома, да се закова на бюрото си. 
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Времето беше подходящо. След сгромолясването на комунизма 
младата демокрация в България създаде ничията зона на хаоса. 
Заедно с другите неща бурята отвя и литературата. Частните кни-
гоиздатели вече бълваха бълвочите си. Колкото по-бързо успея да 
напиша романа „Смях“ – изглежда в подсъзнанието ми отчаяно 
е изплувало туй заглавие, – толкоз по-бързо ще го издадат, за да 
стигне светкавично до чужбинските уши, да го преведат. Нуж-
даех се от един милион! Нямах повече работа в България, какво 
да търся там след Клер, Шошана, Жак и четиристотиндоларовия 
апартамент в „палмите“. „Смях“ е в състояние да ме прехвърли 
от сивотата в блясъка, от София в Париж. Ами чарът ми?... Колко 
жалък бях преди малко! Какъв инженерски триумф, колко емо-
ции, след успешните изчисления за строежа!... Ужас!... Жена ми 
е художник, име. Дъщеря ми е отличничка в училище, млад, но 
чудесно завършен егоист. Оставям им апартамент, вила в Панча-
рево, шкода, нейните родители ще ѝ завещаят още един апарта-
мент, вкъщи сме струпали безброй ценни картини, икони... 

Нищо не може да ме спре по пътя ми към Клер. Тук ме прие-
мат какъвто съм си, но на мен ми трябва този гаден милион, за-
щото усещам, че мога да го спечеля леко, дланите вече ме сърбят, 
предусещат доларите, хайде, маймуно, сядай, записвай всичко 
както си е.

– Иване, втори ден се излежаваш. – Мокър, не знаех къде 
да дяна слушалката. – Стига вече, ела, пристигнала е група, 
напират!...

– Добре, Шошана, идвам.
Облякох се. Но тъкмо да затворя след себе си вратата и тряб-

ваше да се върна.
– Мили, не можеш ли да тръгнеш за Отава? Помисли малко.
– Невъзможно, мила, чакам Стоянов, нещата се конкретизираха.
– И при мен.
– Какво имаш предвид?
– Вече поставям любовните бъркотии преди бизнеса. Ще ти 

се обадя утре.
Групата беше от Ню Джърси, нямаше нито един под осемде-

сетте, все юдаисти, двама мъже и девет разкошно гримирани ба-

бички. Всяка държеше по един сувенир с трите палми. В далечи-
ната под вентилатора Шошана пиеше сок от манго и се хилеше. 
Впрочем, всичките осем вентилатори на ресторанта се въртяха.

– Господине – изкряка една чаровница, – как да си го обясним?
– Кое, мадам?
– На фирмата ви пише „Двете палми“, а всеки вижда, че са три.
– О, това е дълга история.
Изкрякаха и останалите, сочеха ми стол до масата. Екскур-

зоводът не очакваше подобно развитие на чудесната вечер, на-
деждата му беше в стопанката, той погледна към нея. Шошана 
тържествуваше.

Наистина предпочетох разширената версия, струваше ми се 
най-подходящата, както ми я беше разказал Нисим. Групата ме 
слушаше с възхищение. И все пак някой ме прекъсна.

– А Рони?
– Кой Рони?
– Синът ви.
– Сигурно имате предвид бебето Рони – съвзех се аз. – О, 

бебето Рони тогава непрекъснато плачеше и усложняваше още 
повече положението. Бяха трудни времена, от една съборетина 
трябваше да създадем хотел. Добре, но Рони? Поставихме го на 
гърба ѝ, в раница. Рони плаче, ние работим.

И тъй нататък, до края. Екскурзоводът, по всяка вероятност 
изслушал историята няколко пъти, също се пукаше от възхище-
ние. Свърших. Групата изръкопляска. Изправих се. Насочиха фо-
тообективите си към мен.

– Направихме си нещо като допитване – обади се в суматохата 
един джентълмен. – Повечето от нас твърдят, че жена ви прилича 
на Розалинд Ръсъл, останалите я сравняват с Джоан Крауфорт. 
Вашето мнение?

Бях чел по нещичко за тия кинозвезди, нищо повече.
– Точно така! – потвърдих аз.
Беше ми кеф да следя реакциите им. Някои се канеха да поис-

кат все пак обяснение, но отново се намери още един със съвсем 
неочакван въпрос.

– Съпругата защо отказва да бъде снимана?
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– Това пък кой го измисли?
Стъписване. Погледи към екскурзовода.
– Предупредиха ни.
– Срещу долар и двайсет цента! – изгледах всяко лице поот-

делно. – Само че предварително, в ръката ѝ, всеки може да си 
направи удоволствието.

– Как предварително.
– И как – в ръка?
Вдигнах рамене. 
Не се наемам да ви опиша творческата възбуда на фотогра-

фите. Горките щастливи стари хора с необикновения им проблем 
да намерят дребни пари... И тия пусти двайсет цента, иди ги тър-
си, ако си нямаш работа. Намерил в себе си сумата обаче, всеки 
ставаше и тръгваше. Ужас. Със стръвта на ястреби, фотографи-
те подаваха лептата си и насочваха обективите към Шошана. Тя, 
разбира се, беснееше.

– Засега печелиш – съгласи се стопанката на хотела, когато 
по-късно останахме сами на масата. Наля не сто, а двеста грама 
в чашата ми. Едрите устни на малката ѝ уста изсъскаха. – Но ще 
ти го върна.

– Сипни поне веднъж и на себе си.
– Ще издрънкам всичко на Клер. – Не сипа на себе си, не съм 

я видял да прави каквото ѝ да е изключение, продължи с мангото. 
– Все пак беше забавно, няма да забравя тази вечер. – Лицето ѝ 
се очистваше от яростта. – Сигурно се смяташ за блестящ, но ще 
ти го върна още утре.

Ударих го на смях, и сакън, да не се нещо мине, Шошана по-
бърза да се включи. Забелязал съм, засмеем ли се двамата едно-
временно, дуетът е добър.

Чак тогава забелязах и още една допълнителна подробност, 
дотогава май не ми бе направило впечатление – готвачът арабин 
и помощник-готвачът румънец участваха също в илюминация-
та, сияещите им потни лица се появяваха и чезнеха зад бюфета. 
Всичките им четири дъщери – сервитьорки и камериерки – при-
състваха неотклонно някъде край нас. 

Привидно непроницаеми.

25.
Събудих се късно, вече бях леко разглезен, както подобава на 

вътрешнохотелски човек. Едно кафе би могло да подреди мисли-
те ми веднага, но сметнах, че ще бъде крайно неучтиво, очак-
вах Шошана да ми звънне всеки момент, полагахме началото на 
нещо като ритуал: всяка сутрин, облечени прилично – на масата. 
Без обслужването на момичетата. Ритуал! За кога? Сякаш от пе-
тък не започваше прозата.

Все пак и без кафе се окопитих, седнах и записах факта, че с 
Клер сме раждани в една и съща година, в един и същи месец, 
ден, а може би и час, кой да ти го каже. Подобни дребни на вид 
неща могат лесно да се изплъзнат от вниманието на автора. За-
гледах се безцелно в стената, бях попаднал в дупка, всичко се 
разпръсна, разбяга се пред очите ми. Принудих се да записвам 
глупости като живописни кътчета от Хайфа, припомних си дори 
номера на автобус 41, който ме закарваше до плажа. А сега де, 
името на плажа? Бат-Галим! Докоснах се до още една подроб-
ност – „момичето със сладоледа“. Вече знаех защо този плакат 
виси в ателието на Клер, тази е била може би първата „публична 
изява“ на Шошана, началото на кариерата ѝ. Напънах се да ски-
цирам портрета на Нисим, пописах, позачертавах, накрая скъсах 
листа – реших, че нямам сили да нарисувам Нисим, да не гово-
рим за жена му. А как да отразя всичките ни сексуални пирамиди 
с Клер? Отказах се да запиша и тях, помнех ги отлично, макар 
че не бяха малко, оставаше ми да преценя, когато му дойде вре-
мето. Друг е въпросът дали ще успея да посоля както се полага 
страниците, де да знам точно колко секс е нужен за един буле-
варден роман, нито пък ми беше известно модерно ли е, или не. 
И – доколко важно е туй за доларовата роса?... Отново се наврях 
в мислите за парите, в мечтата за скока от Сивотата в Блясъка.

Все пак бях доста спокоен, намирах се в прочут апартамент, 
чаках да ми звъннат от Отава, а след минута ще бъда повикан да 
пия кафе с жена, която е била не един, а четири пъти къвър-гърл, 
при това – двата пъти на „Вог“.

Очаквах да ми звъннат, а ми чукнаха на вратата. Пред мен 
стоеше една от най-любопитните тукашни личности.
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– Тати каза да ти кажа да слезеш долу.
Микроскопичен беше английският на Хамид. Щом изфъфли 

думите, десетгодишният син на главния готвач се изчерви и из-
тича по коридора. Както трите му сестри, така и хлапакът щеше 
май да пусне корени в „палмите“, до края на живота си.

Огледах се, всичко ми беше наред.
Долу забелязах по-голямо оживление от обикновено и трудно 

бих казал, че тъй ми се е сторило. Първо, нито на арабския гот-
вач, нито на румънеца в момента им беше мястото тук и второ, 
имаше четирима посетители, току-що влезли, личеше си. Освен 
това тези посетители нямаха вид на клиенти, имаха вид по-ско-
ро на полицаи. Лицата на двамата бяха особено съсредоточени 
и важ ни, докато видът на другите двама ми направи впечатле-
ние със спокойствието си, но униформите, шапките, моля ви се, 
туй си е чисто и просто полиция. Готвачите вече отговаряха на 
първите въпроси. От дъщерите им нямаше и помен, липсваше 
и малкият Хамид. Това ми допадна, никой от тях не биваше да 
бъде в момента тук и да гледа как Шошана, по розова пижама с 
изумително едри инициали, виси на вентилатора.

Но и полицаите ми се сториха малко нещо объркани, направи 
ми впечатление едва забележимата им суетня, сякаш се колебаеха 
да смъкнат ли, или да не смъкнат трупа. Докато за тази цел на-
местваха масата да им бъде по-удобно, успях да забележа колко 
ниско над пода висяха босите ѝ крака, само три-четири сантимет-
ра. Не направих усилие да погледна по-продължително към ли-
цето ѝ, не ми се искаше да го видя още веднъж в това състояние, 
нямаше да бъде джентълменско, освен туй почти бях сигурен, че 
ми прилошава.

Излязох под навеса на главния вход, седнах. Един от унифор-
мените побърза да се увери, че не се отдалечавам много, че само 
взимам глътка въздух, успокои се и се върна да си гледа работата. 
Вляво, на паркинга, небрежно и пренебрегнала разчертанието, 
стоеше полицейската кола. Приплака ми се, особено като поглед-
нах към трите палми, виждах само част от стъблата, другото го 
закриваше навесът. Наоколо се беше настанил хубав, ясен ден с 
тишина и птици, горещината все още не бе затрила песните им.

Но какво означава тази тупурдия? Какво е туй хулиганско не-
зачитане на природата? Към мотела летеше кола с мощна стерео 
уредба. Гласовете на незнайната за мен група поразяваха всичко 
наоколо. Субарото спря рязко до полицейската кола, за малко да 
я отнесе, музиката секна, вратата се отвори, показа се гамен със 
самочувствие и нагла момчешка сигурност, че е господар на све-
та. Щом слезе на земята, субарото се поуспокои и зае фабричната 
си стойка.

Двеста килограма! Глупости. Рони в никакъв случай не теже-
ше повече от сто и трийсет килограма.

1991.
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1.
Един ден, както си лежах върху тревата, някой ме потупа по 

рамото, събуди ме и ми каза, че в гората има шейсет мъже за мен. 
Не отвърнах нищо, обърнах се на другата страна и притворих 
очи, но непознатият ме потупа повторно по рамото, за да ми на-
помни, че ми подарява шейсет мъже, които чакали в гората, било 
му неудобно да ми ги покаже точно тук, на открито. Погледнах го: 
широко красиво лице на застаряващ скитник от добрите времена 
на човечеството, от ония бродници, за които сме чували, без да 
сме ги виждали. Разбрахте ли какво ви казах, запита непознатият. 
Разбрах. Грижете се за тях и те ще се грижат за вас. Благодарни са 
да получат малко, а могат да дадат много. Коричка хляб на ден им 
е достатъчна. Шейсет са, ваши са и можете да правите каквото си 
щете с тях. Нещо да запитате? Нищо, отвърнах, спи ми се.

Събудих се по обед, когато рибата кълве най-малко, но все пак 
се приближих до реката и нанизах червейчета на куките. Избрах 
подходящ вир, замахнах с пръчката, метнах стръвта. Нещо клъвна 
мигновено. Измъкнах дребна пъстървичка, но побързах да я върна 
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във водата. Продължих да замятам. Прострелях всички вирчета 
наоколо. Нищо. Оставих въдицата на мира, пийнах глътка от 
бутилката, легнах.

Този път обаче не можах да заспя, внезапно си спомних за 
съня; някакъв красив скитник ми беше подарил шейсет души. 
Повъртях се малко, изтегнах се по гръб, проврях ръце под тила 
си и вторачих поглед в небето, а там – празно. Как да заспиш, 
нещо те човърка, повтаря ти, че не си сънувал. Разбира се, бях 
сънувал, такива неща наяве не се случват. Но от друга страна 
пък си спомних, че оня ме потупа отначало по лявото, а после 
по дясното рамо. Изтъркаляха се двайсетина минути в напразни 
усилия да се унеса, а от опит знам, че на две хиляди метра висо-
чина обикновено спя чудесно. Тогава? Тогава нещо се е случи-
ло. И за да си осигуря съня, реших да проверя в гората. Станах 
и тръгнах. Нямаше защо да вървя дълго, трябваше да направя 
само сто крачки. Отначало ме полази прохладата на вечната 
сянка под боровете, но после излязох на леко наклонена полян-
ка, удавена в цветя и слънце. Мъжете, които дотогава спяха, ме 
усетиха и се надигнаха. Никой не стана, само приседнаха и ме 
погледнаха предано. Лицата и телата излъчваха сила, порази ме 
здравината на ръцете и челюстите. Отначало ми се стори, че 
виждам представители на няколко човешки раси, но скоро се 
убедих, че се заблуждавам. Наистина, хората бяха много различ-
ни: светли и тъмни, къдрокоси и правокоси, тук-там се мяркаше 
някой с по-изтеглени очи. Брадати, да, всички бяха брадати, по 
простата причина, че скоро не са имали възможност да се бръс-
нат. Всеки носеше по един евтин панталон, вехта плътна риза 
и по едно яке. На краката – сандали. Загледах се, не забелязах 
да са много окъсани. От шейсетте лъхаше на прясно окосено 
сено, различаваха се от безличните граждани, взети от коя да е 
улица на градската тълпа. Напомняха за викинги, за одисеевци. 
Гледаха ясно, незаангажирано към нищо друго освен към този, 
когото гледат. Някой сякаш им бе прошепнал: отивам си и ви 
оставям на другия.

Разбира се, цялата тази картина беше видение, халюцинация, 
уморено съзнание. Без да кимна или продумам, аз се оттеглих 

при реката, но малко преди да полегна отново, нещо ме накара да 
стана и тръгна повторно към полянката.

Откъде се бяха взели тези хора тук, с тяхната кучешка всеот-
дайност? Повторният оглед затвърди убеждението ми, че всички 
до един ми казват: твои сме, защо се чудиш? Това убеждение и 
впечатлението, че се намирам пред непукисти, за които сложните 
координати на мръсното битие сякаш не съществуват, ме порази. 
И все пак – какво ще ги правя? Така или иначе, ставах собственик 
на шейсет човешки организма, а бях отдалечен на векове от фео-
далния или робовладелския строй. Преди всичко, нямах необхо-
димите условия да ги съхранявам. Майко моя, какво ме чака. Да 
бягам, докато е време.

Прибрах риболовния екип, опаковах палатката, седнах зад во-
лана и излязох на пътя. Тук мога да бъда по-спокоен. Моторът 
пърха равномерно, нежният му шепот ме връща в абсолютната 
реалност, дава ми спокойствие, гарантира ми сигурност – едно 
натискане на педала и – изчезвам. Това лесно, важното е друго, 
че ония на полянката съществуват, не са нито измислица, нито 
халюцинация, нещо повече – готови са да ме последват. Защо ми 
ги подариха, кой ми ги подари, кои са причините този човек да се 
откаже от своите шейсет поданици?... Слязох от колата, за трети 
път излязох на полянката. Момчетата ме погледнаха и въпреки 
леността си започнаха да се надигат, но аз направих знак с ръка и 
ги успокоих. След малко реших да проверя.

– Стани.
Учудих се на гласа си, но това, което последва, ме порази. 

Момчетата – да ги наричаме засега така, макар че по външен вид 
надхвърляха трийсет и пет – се раздвижиха. За първи път ги ви-
дях прави. Нямаше нито един под метър и осемдесет. За сетен 
път трябваше да се уверя, че притежавам завидно богатство.

– Легни.
Боже мой, легнаха.
Обзет от уплаха, върнах се при колата, влязох в нея и затворих 

вратата. Моторът работеше. Планината лежеше откровено край 
мен, простряна навсякъде, додето видят очите, бездиханна, стро-
го очертана с най-малките си подробности в прозрачния въздух 



264 265

на ранната есен, или по-скоро – на късното лято. Можеха да се 
видят и гигантските борове и ниските изкуствени насаждения 
на мястото, където някога е избухнал пожар, крехките тревис-
ти полянки, нервният профил на хребетите, дори водният прах, 
който неизменно витае над водопадите. Чудесен ден, след малко 
ще поч не и да кълве, само аз, глупакът, съм тръгнал да си вървя. 
И заради какво? Заради шейсет души, все мои хора, моя собстве-
ност, преди малко ми ги бяха подарили.

В раницата си имах два хляба, цял-целеничък колбас и други 
неща, необходими за предстоящите три дни на две хиляди метра 
височина и уединение. Постарах се да си представя как биха из-
глеждали два хляба, разделени на шейсет равни части. Това са 
шейсет хапки, нищо повече. Какво да правя обаче, трябваше да 
им раздам тези шейсет хапки!... Взех ножа, разрязах единия от 
хлябовете на две. Двете равни половини разрязах на четири рав-
ни четвъртинки. Четирите равни четвъртинки разрязах на осем 
осминки. По-нататък? Трябваше да режа с хирургическа точност. 
Нямах сили да се справя. Освен хляба, предстоеше ми да разделя 
останалите продукти. Без помагачи не можех. Всъщност... защо 
не опитам? Или по-точно – не могат ли те, сами? Предстоеше ми 
да присъствам на голямо зрелище. Освен ако...

Но те продължаваха да си лежат там и ме учуди това, че по-
гледнаха към раницата. Станаха и се наредиха по двама, така как-
то някога се нареждахме в казармата с канчета в ръка.

Четирима от тях се приближиха към мен. Предадох им ра-
ницата и се поколебах, преди да им подам ножа, но накрая се 
реших. Те отвориха хладнокръвно раницата, измъкнаха кърпа 
за постилане, поставиха двата хляба върху нея, колбаса, два ки-
лограма домати, един килограм кашкавал и един конфитюр. На 
вод ката и на виното не обърнаха внимание, върнаха ми ги и си ги 
взех с готовност. Това, което преди малко назовах хирургическа 
точност, започна да ми се демонстрира леко, сръчно. Побягнах, 
не можех да издържа, срам ме беше да гледам как шейсет души 
ще се нахранят с два хляба.

Не исках да зная повече за навлеците на полянката, нито за 
вълшебната планина, която ми ги бе тапосала на главата. Бягах 

към София, спущах се към втръсналата ми вече действителност. 
Там можех да си полегна и да помисля като хората, да потърся 
лекар за болното си съзнание. Натисках газта и бягах, доколко-
то ми беше възможно да правя това горе, а долу вече внимавах, 
движението се сгъсти, забави хода ми и сякаш от това нещо в 
главата ми се разведри. От време на време си помислях и за някои 
хрумвания, например, дръзко ме споходи замисъл за композиция 
от леопарди, наобиколили нежна газела на водопой. Тук силно 
крещеше абсурдът – много леопарди, а една газела, докато ис-
тинското можеше да бъде: много газели, а един леопард. Но кой 
би могъл да се заинтересува от такава скулптурна композиция, 
за да приеме поръчката? Стараех се, гледах да пропъдя мисълта 
за шейсетте с хрумвания за работата си и това донякъде ми се 
отдаваше, доколкото не ми се натрапваше една друга мисъл: при 
кой лекар да отида. Безспорно, имах нужда от разговор със спе-
циалист, но щом изминах фиксираните сто километра до града, 
вместо при лекаря, отбих се при Дора и я отведох у дома.

Дора влезе направо в кухнята, избра си една бутилка и измък-
на ледени блокчета от хладилника. Тръгна с чашите към мен. Ле-
дените блокчета звънтяха. От дивана, където лежах, видях голе-
мите зелени пламъци в безкрайните зелени пампаси на очите ѝ.

– Не си ме разбрала – рекох от дивана аз, тъй като усещах 
радостта ѝ. След като вчера бях отказал да я заведа в планината, 
след като знаеше, че ѝ предстоят три дни без мен, ето ти изнена-
да, връщам се, отвеждам я у дома, направо в оазиса на съблича-
нето. Такива жестове мъжете рибари не правят често. Налагаше 
се да бъда мек, човечен:

– Дора, върнах се внезапно от там, където трябваше да бъда 
няколко дни сам. Гласувам ти доверие, смятам те за най-близ-
кия човек в живота си. Нямам друг, никой друг, на когото да се 
доверя.

– Хак ти е да разбереш.
– Не искам с такъв тон.
– Пий.
– Поне тази вечер.
– Пийни си.



266 267

– Не бързай да ме напиеш.
– Имаш нужда.
– Имам нужда да говоря.
– Тогава защо избяга от мен?
– Имах нужда да помълча.
– Но се върна.
На тази логика не можех да противопоставя никаква моя ло-

гика. Станах от дивана, прекосих хола, излязох на терасата. От 
височината на седемнайсетия етаж се виждаше декоративната 
планина, зад която се криеше другата планина. От другата пла-
нина не се виждаше нищо, никога не се е виждало, а тогава ми се 
струваше, че изобщо не е съществувала такава планина. Няма я 
нея там, никога не съм ходил горе за пъстърви и никой никога не 
ме е потупвал по рамото. Кой подарява сега шейсет души с едно 
потупване? Седнах на платнения стол. Дора побърза да донесе 
чашите.

– Кажи сега.
– Нищо.
– Лъжеш.
– Върнах се, за да ти задам няколко въпроса, но виждам, че е 

безсмислено.
– Добре, кажи.
– Ще отида на лекар.
– Пий и говори.
– Предпочитам лекаря.
– Там ли разбра?
– Какво?
– Че имаш рак.
– Нямам рак.
– Тогава всичко е добре. – Тя легна в другия стол. Линията 

на ръката с чашата, линията на рамото, линиите на косата, носа, 
устата, брадичката, заедно с десетките линии на грубата модна 
блуза, чиито джобове бяха безсилни да замаскират дръзкото хук-
ване нагоре на гърдите, всичко туй, комбинирано с линиите на 
панталона, изпод който крещяха краката ѝ, създаваше зрелище 
на лукавост и нежност, на шемет и спокойствие. – Всичко друго 

е дребнавост, и трябва да забележа, че напоследък започна да се 
глезиш.

– Мислиш ли? И какво забелязваш напоследък?
– Нищо, остаряваш. А като остарява, човек започва да се глези.
– Нещо конкретно?
– Трябва да работиш, това е, да се съсредоточаваш.
– Така ще ти бъда и под ръка.
– Кой знае.
– Но ще ти бъда сигурен.
– А ти да не мислиш, че съм ти сигурна? – Този е един от 

изпитаните начини да започнем. Лицето ѝ при такива случаи по-
тъмнява, става своеобразно красиво, а тялото ѝ се изопва. – Но 
глупавата съм аз, защото позволих...

– Добре, млъкни! – После се поуспокоих и добавих. – Добре, 
според тебе, за какво мога да се върна внезапно?

– За да ме провериш.

2.
Вечерта, преди да заспя, се навих с мисълта, че утрото ще 

ми каже истината. Но сутринта, още с отварянето на очите, раз-
брах недвусмислено, че съм собственик на шейсет здрави и пра-
ви мъже, облечени, мизерно нахранени, мълчаливи, безропотни, 
самотни. Скочих на крака и докато вършех движенията, които 
всеки човек трябва да извърши, преди да се вреже сред хората, 
обмислях действията си за деня. Най-добрите хрумвания ми дой-
доха, докато се бръснех. Всичко се развиваше сред възбудата, че 
съм собственик на група от човеци; те бяха мои, мое богатство, 
и ако трябва да ги изчислявам в пари... Опитах се, но не успях. 
Опитът ми да ги превърна поне в долари също претърпя крах. 
Забравил съм по колко долара струва един здрав мъж. Мисля, че 
бях чел нещо по този въпрос, май че в списанията. Едно обаче е 
сигурно – здравите мъже в никакъв случай не струват малко, а 
шейсет парчета възлизат на колосална сума. По закон би трябва-
ло да ги предам на държавата, още повече, че нямаха документи 
за самоличност. Да, сигурно нямаха. Но съществува ли подобен 
закон? Не, разбира се, напразно си внушавам това. И понеже са 



268 269

мои, подарени, не остава нищо друго, освен да се погрижа за тях, 
а не да ги оставя безпризорни на някаква си високопланинска 
полянка, сред цветята.

Седнах в колата и се отправих към Бояна. По пътя закупих 
петнайсет хляба и десет килограма телешки салам. Ателието ми 
в Бояна представлява огромна къща, заобиколена от пет дека-
ра двор, имот изграден някога от баща ми, известен художник, 
струва ми се – талантлив. Ако беше жив сега, едва ли би одоб-
рил моите устремени, винаги напрегнати скулптури, но какво 
да се прави – не че не се оказах на висота, по-скоро поддадох се 
на конвейера.

Когато пристигнах, огледах имението си отвън, виждах го ся-
каш за първи път. Високият жив плет скриваше всичко, освен 
острото късче от покрива, забито в зеленото петно на планината. 
Дворът ме порази със запустението си, обрасъл в бурени, необ-
работван от сътворението на света. Особено го загрозяваха пър-
вообразите на някои мои, осъществени вече, заели местата си по 
България, творби. Творбите ми размахваха ръце, вдигаха юмру-
ци, хвърляха нещо, скачаха в басейн или се разгърдваха достойно 
пред врага. Немислимо беше засега да разположа сред тази дина-
мика кротката идилия на газелата, която пие вода, и леопардите, 
които я изпиват с очи.

Преместих хляба от колата в микробусчето. Влязох в къщата; 
тя ми се стори достатъчно голяма, особено ателието. Двоумях се 
– да почистя ли, или да не почистя, но се усмихнах – спокойно 
можех да оставя тази работа на момчетата. Старият фолксваген 
запали веднага и тръгна радостно като куче, което отдавна не е 
било извеждано на улицата. Това автобусче ми върши голяма ра-
бота, седалките му са махнати и го употребявам за пренасяне на 
материали. Тръгнах по Околовръстния, предстояха ми да изми-
на по сто километра натам и насам. Спрях на бензостанцията. 
Напълних резервоара. Лично аз бях пълен догоре с мисли, въз-
буда, радост, недоумение и страх пред сериозното изпитание да 
пренеса хората от планината в ателието. Появиха се и минути на 
колебание, обмислях възможността да се откажа от замисъла, но 
си отвърнах бодро: вече си на петдесет, преживял си много удо-

волствия, защо да не изпиташ и това – да притежаваш собствена 
колекция от хора. Ужас, какво ще ги правя, как ще живеят, как ще 
ги крия и още по-важното – как ще ги погребвам, когато дойде 
време да умират? Нали ще трябва да умират накрая, ако не от дру-
го, от старост? Разсъждавах глупашки, разбира се, егоистично. 
Всички бяха поне с петнайсет години по-млади от мен, значител-
но по-здрави, видът им даваше възможност да се предполага, че 
ще се превърнат в столетници. И изведнъж си представих шейсет 
столетника в моята вила. Явно е, че ще трябва да ги завещавам. 
Но на кого? Добре съм се наредил в тоя живот, никому нищо не 
мога да оставя, освен на Дора. Присви ме смях, като си предста-
вих, че Дора може да получи от мен рота красиви здравеняци.

Пътувах приятно, платното беше сравнително чисто, денят 
ведър, когато на някого му върви, всичко наоколо се изчиства, 
прояснява се, край него запяват птици. Планината ме посрещна с 
ласка, бях сигурен, че в този ден мога да изловя всичките пъстър-
ви на реката, но нямах време за подобни глупости, бързах.

На полянката видях мизерна палатка. До палатката се целу-
ваха двама. Че са пристигнали с мотоциклет, се разбираше по 
мотоциклета, изправен до палатката. Ветрец полюляваше връх-
четата на боровете, всичко трептеше от опиянение, а аз се питах 
какво ли биха казали двамата целуващи се, ако се приближа и 
им подаря петнайсет хляба. Биха се учудили, защото е наистина 
за чудене. А аз, глупакът, не се учудих дори когато ми подариха 
шейсет мъжаги. Защото съм преживял доста и си имам мото: не 
се учудвай на нищо.

Момчето и момичето се търкаляха, смееха се, приличаха ми 
на диви планински животни, които си играят сред цветята, преди 
да се постигнат, но знаех, че това не са невинни планински жи-
вотни, а жалки човешки отрепки, защото той има само няколко 
лева за бензин и сирене, а тя има стотинки за червила; може би 
той има съпруга и дете, а тя гледа да измести съпругата, докато 
той се прави, че туй не е изключено, сигурен, че е изключено.

Да те потупат по рамото, когато си сам в планината, е направо 
китайска смешка. Мислиш, че наоколо няма никой, а те потупват. 
Брадат господин, едно от момчетата!... Нямаше защо да задавам 
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въпроси, тръгнах след него, веднага ми беше станало ясно как-
во се е случило. Трябвало е да се изместят, защото съществата с 
мотоциклета заели полянката. Тази съобразителност ме зарадва, 
изясни ми се важна подробност от бъдещето ми с момчетата. На-
мерихме ги на съседната полянка. Повиках двама, отидохме до 
колата и пренесохме продуктите. Всичко бе разпределено пре-
цизно, пред мен, без да се бърза, спокойно, никакви признаци 
на лакомия. Накрая ме порази това, че хапнаха съвсем малко, ка-
жи-речи нищо. Като прибраха грижливо всичко останало, момче-
тата погледнаха към мен. Аз се изправих, заявих, че ми трябват 
десет души, и се отправих към фолксвагена. Отворих вратата и 
се обърнах. Десетте стояха зад мен. Поканих ги. Обясних, че по-
ради липса на седалки ще трябва да се позатруднят, но те сякаш 
не обърнаха внимание на казаното. Сядаха по турски, намества-
ха се чудесно. Направи ми впечатление, че лицата им не изразя-
ват капка вълнение пред неизвестността, напротив – пленително 
красиво равнодушие, бих го нарекъл хладнокръвие на герои от 
приключенската литература.

Карах внимателно, нямах намерение да върша каквото и да 
е нарушение. Всяка среща с контролата на движението можеше 
да се окаже фатална: управлявах микробусче с частен номер, 
превозно средство, което винаги предизвиква милицията. Но 
главният страх идеше от товара в „трюма“. Десетте отзад седяха 
нагъсто, както робите някога от Африка за Америка. Искам да 
си призная, че от момента, в който потеглих с десетте, съвест-
та ми започна да се обажда. Нещо дълбоко скрито у мен вече 
плуваше към повърхността, излизаше простичко и естествено, 
както потопената топка излиза върху езерото. Кой съм аз, нали 
съм човек и то от ония човеци, които вечно претендират? Нали 
съм здраво привързан към духовното начало, устоявам възви-
шени принципи, а освен това служа на красотата, печеля хляба 
си от нея?

И ето сега, шофирам по един от пътищата на света, а трюмът 
ми е пълен с роби. Бях си внушил, че десетката отзад и петдесет-
те на полянката не са нещо друго, а предани роби, те няма да ми 
сторят нищо, изключено е да дигнат ръка, само ще слушат.

Обратния път взех за два часа, вкарах микробусчето в двора, 
затворих вратата и като се убедих, че съм сам, отворих вратата 
на сградата. Робите раздвижваха крайници и кротко влизаха във 
вилата. Събрахме се в антрето. Преброих ги още веднъж, зая-
вих им, че се намират в собствен дом, по всяка вероятност тук 
ще прекарат живота си. След туй ги запознах с обстановката. 
Най-напред им показах ателието. Те гледаха с удивление човеш-
ките глави. Мъчеха се да открият труповете им. Но труповете ги 
нямаше, отсъстваха. Някой пипна въздуха под главата, търсеше. 
Обясних им, че главите са от камък. Ето – чукаш – камък. Конят 
там е също от камък, и ако трябва да се уточним – от глина. Коне-
те и хората трябва да се преместят, необходимо е да се почисти, 
това е най-голямото помещение, може да погълне двайсет души. 
Удивих се как думите ми проникнаха направо в съзнанието им. 
В следващата секунда десетката се хвана на работа, за две мину-
ти подът бе разчистен. Помолих ги да легнат един до друг. Тук 
спокойно можеха да спят шейсет роби. Край, спалнята е гото-
ва. Елате да ви покажа останалото, после вие ще ги покажете на 
другите. Ето още четири стаи, една огромна кухня, трапезария, 
коридори и коридорчета, стълбище между първия и втория етаж, 
два ватерклозета. Седнах на една от чиниите, накарах и те да сед-
нат, демонстрирах пускането на водата, заведох ги при мивките, 
демонстрирах им измиване. След като се убедих, че съм ги запоз-
нал с необходимите неща на домашното пребиваване, казах им, 
че се отправям за втория курс към планината. Оставям ги сами, 
но трябва да внимават, ако някой случайно позвъни вън, да не 
отварят. Показах им как се звъни, но не им показах как се отваря. 
Поклащаха глави, май че разбираха прекалено бързо.

Бях решил да прекарам шейсетте на шест курса за три дни, но 
постепенно се запали амбицията ми да приключа работата за два 
дни по три курса на ден. Впрегнах се, унищожих се от умора и 
успях. Но случи се нещо непредвидено. Когато товарех послед-
ната десетка, оказа се, че места за двама няма. Микробусчето се 
беше смалило. Затюхках се, накрая взех, че преброих стоката. 
Ужас! Дванайсет. Двама повече. Помня добре, при всеки курс 
идваха винаги по десет души, преброявах ги точно. Защо два-
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найсет? – запитах най-после аз. Ние сме шейсет и двама, отвърна 
един от робите.

Дарителят ми е голям човек, подробностите не го занимават, 
казал е шейсет, защото е по-лесно. А ми е дал шейсет и двама. 
Значи, не съм притежател на шейсет, а на шейсет и двама души! 
Умората ми сякаш се изпари, тръгнах бодро към София с пре-
товарен трюм, дори не понечих да се обърна, така и не разбрах 
какво става отзад.

3.
Ателието се оказа една нелоша спалня. Застелих го с черги и 

китеници, хвърлих два персийски килима. Робите лягаха по тях 
като по нарове. Насъбрах трийсетина одеяла, купих още толкова 
от магазина и мисля, че ако не създадох лукс, поне се отсрамих. 
Възглавниците се оказаха презрени, не ги интересуваха. Не бива 
да се забравя, че момчетата дотогава са познавали само одъра 
на твърдата земя. Удиви ме дисциплината, която си наложиха на 
бърза ръка: по стълбището се разминаваха отляво и мълчаливо, 
изобщо бяха тихи, говореха спокойно, в клозета употребява-
ха тоалетна хартия, в умивалнята сапун. Влюбиха се в струята 
на душа. През деня не показваха и носа си навън. Нощем обаче 
всички излизаха на двора и се раздвижваха. Това тяхно раздвиж-
ване бих искал да ви покажа, но няма как, не съм в състояние и 
да ви го опиша като хората. То наподобяваше нещо като нощни 
олимпийски игри. Момчетата бягаха, скачаха, правеха стойки, 
вдигаха тежести, изобщо извършваха редица хитроумни упраж-
нения за поддържане на мускулатурата. Построиха си висилки, 
купих им гири, пружини. Огромният двор се напълни с красота и 
хармония. Бурените изчезнаха, остана тревата и дърветата. При 
обилна лунна светлина обичах да наблюдавам древната прелест 
на състезанията и фавънската декадентщина на игрите им. Тези 
хора живееха сговорчиво, изглежда интересите им никъде не се 
разграничаваха. Внимавах. Стараех се да не възпламеня слу-
чайно голям или малък конфликт. Особено да не фаворизирам. 
Предпазвах се от изяви на симпатия към този или онзи, макар че 
това се оказа трудно, тъй като сред мнозинството се очертаваха 

няколко мъже с особена красота и приветливост, блестяха като 
представители на неизвестна, бих казал интелектуална раса. Така 
изглеждаха поне външно, защото тия тайнствени или поне стран-
ни същества нямаха големи възможности за умствено развитие. 
Красиви, меки по характер и душа, роби; шейсет и двама!... В 
крайна сметка, дойдох до някакво заключение, а може да е било и 
внушение, че робите бяха твърде свободни и душевно очистени. 
Те сякаш дишаха и се развиваха като едно тяло; движението на 
отделния човек беше като потрепване от общия организъм, тон 
от цялата симфония. Да, струваше ми се, че са много свободни: 
можеха да ядат къшей хляб на ден, да носят единствен панталон, 
по една риза на гърба си. Никога не ми се удаде да разбера какво 
мислят, изобщо мислят ли нещо свое, те или бяха нежно просто-
вати, или плуваха във високи, непознати за мен сфери. Така или 
иначе, но колективът, приютен от мен във вилата – ателие, далеч 
от погледите на хората, дишаше и живееше в завидно равнове-
сие, без да се заинтересува или запита за повече. Сигурен съм, 
че никой не е откъснал нито една ябълка тайно и само за себе си. 
А плодовете висяха над главите им, трябваше само да протегнат 
ръка. Опитите ми да увелича дажбите удариха на камък, момче-
тата консумираха грамове, струваха ми далеч по-евтино, откол-
кото предполагах. Нямаха документи за самоличност, никой не 
притежаваше нито една хартийка. Нещо повече, нямаха имена; 
поне за мен те обитаваха света като безимени същества. Прежи-
вях моменти на колебание, щеше ми се да им раздам по едно име. 
Но се отказах. Изглежда, че моето хитро замаскирано намерение 
да властвам над тях отхвърляше тази първа стъпка към индиви-
дуализация. Шейсет и двамата си останаха в представите ми като 
красив загадъчен организъм, многоглав и многорък, вкоренен в 
някаква интимна, собствена митология.

Първите дни се залисах изцяло с тях, зарязах всичко – и ра-
ботата си. Обяснявах им, запознавах ги с най-простите и обик-
новени неща, например как да боравят с електрическите уреди, 
показах им опасностите, които електрическият ток крие за жи-
вота, а те ми демонстрираха умението си да схващат леко. Токът 
беше нещо важно за момчетата, осигуряваше им чай, препечени 
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филийки и варени картофи. Варените картофи ги довеждаха до 
лудост. Когато ги запознах с тях, те сякаш ме обикнаха повече. 
Трябва да подчертая, че всички ме гледаха покорно, лицата им 
излъчваха благодарност и полинезийска вярност.

Един ден, някъде към свечеряване, звънецът на входа се оба-
ди. Нямаше нужда да поглеждам, знаех, че може да бъде само 
Дора. Обзет от любовта си към поданиците, бях забравил изцяло 
за нея. Изскочих, готов за излизане, облечен, а и колата ненапраз-
но стоеше на уличката.

При подобни случаи Дора изсипваше думите, заливаше ме с 
изобличителна лава и оставаше при мен; знаехме, че цялата тази 
работа ще завърши в розовия облак на чаршафите. Но сега тя 
влезе и остана само в колата.. Направи ми впечатление, че този 
път моята любима не изрече нито една излишна дума и най-важ-
ното, дори не направи намек да проникне във вилата. Така и не 
стана необходимо да ѝ отказвам.

Тя мълчеше. Мълчанието ѝ изразяваше жестока болка, кате-
горично и ясно взето решение. Дора се измъчваше, тормозеше 
се като вярна жена и другар, запътена към друг мъж. Представях 
си как би се изразило всичко туй в думи: Ти не ми се обади цели 
четири дни, чаках, бях решила да видя какво ще сториш. Преди 
два часа ми звъннаха други. Отказах им да се видим, но се ядосах 
и тръгнах към теб да ти заявя, че успя да ми нанесеш удар. Не 
забравяй, че все пак си на петдесет, а аз на трийсет и пет, което 
означава, че не можеш да ми се подиграваш безкрайно.

Страданието на Дора ме засягаше, в случая вече предусещах 
фронтално задаваща се заплаха. В крайна сметка, обичах тази 
жена по сто причини. И все пак, същността ми се отнесе спокой-
но към заплахата, мислите ме носеха към вилата, към момчетата.

– Моля те да спреш.
– Какво каза?
– Настоявам.
– Защо?
– Спри!
Изключих газта. Дора отвори вратата и слезе на асфалта.
– Върни се веднага! – извиках.

Но тя тръгна назад, към автобусната спирка. За щастие или 
нещастие, зададе се такси. Дора махна и се качи.

Останах сам. На пътя. В колата. На петдесет. Напуснат от една 
вярна жена и приятелка, към която се стичаха апетитите на много 
мъже, една жена, която сама не знаеше за какво ме обича, тя беше 
убедена, че съм голям скулптор и аз подло подклаждах убежде-
нието ѝ. Би трябвало да съм съкрушен, в колата да е тъжно и все 
пак, като се замислих, дойдох до заключението, че не е така, на-
против, почувствах се като отвързан кон и хукнах обратно.

Момчетата вечеряха. В ръцете им димеше по един картоф, 
тяхното лакомство. Белеха го и го посоляваха. Този път си бяха 
позволили да консумират картофите печени. Ухаеше приятно. 
Въпреки навалицата, във вилата цареше уют, домашна топлина, 
тишина.

4.
Антилопата е вдигнала много леко глава, по-точно – извърна-

ла е глава, тъкмо в момента, когато е почнала да пие, или пък вече 
е пила вода. Нещо в стойката ѝ подсказва, че е усетила опасност-
та. А може и другояче: не е усетила нищо, продължава да утолява 
жаждата си; кротка, стройна, излизаща направо от саваната, или 
влизаща в нея, неотделима, слята с околната среда, синоним на 
красота и кротост. И ако нещо в стойката ѝ подсказва, че е усети-
ла надвисналата опасност, този миг ще ми струва много, голяма 
борба ще падне с камъка, ще се измъча. Но дори да го постигна, 
важно ли е?...

Ангелов продължава вече двайсет минути; очевадно е убе-
ден в моя талант, ако го слуша човек, ще помисли, че „Неприми-
римите“ ме издига сред най-големите пластици на съвремието. 
Досега с него стават трима, днес художественият съвет тръгна 
добре, най-после ще се отърва от този товар, от омръзналия ми 
вече ангажимент, ще получа пари и ще приключа с поръчките. 
Така смятам, имам спестени двайсет хиляди, „Непримиримите“ 
ще прибавят към тях още девет – две години ще мога да мисля, да 
се задълбочавам и ако наистина съм талантлив, да направя нещо 
извън рамките на договореността.
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Сега говори някой си Петров, нов член на съвета, не го по-
знавам, не знам откъде е дошъл. В лицето му има нещо не-
довършено, старае се да го заглади по някакъв начин, да го 
прикрие. Но какво е туй недовършено, все още не мога да от-
крия и като истински скулптор – да залича. Затова сме ние, 
някъде може да се наложи интервенцията ни, да коригираме 
несръчността или недоглеждането на природата. В природата 
например не съществува антилопа, заобиколена от леопарди. 
Да си припомним какво правят леопардите. Обикновено лео-
пардите са самотни, или на двойки. Когато са на лов обаче, те 
са винаги сами. Леопардът се врязва сам в стадата и напада 
една-единствена жертва, изяжда я, тя му е достатъчна. А една 
антилопа на няколко нападатели? В това се състои абсурдът... 
Петров ме отрича. Сега той говори за голяма сръчност. Чуя 
ли думата сръчност, разбирам, че става дума за отрицание. 
Петров заявява, че не е далече времето, когато цялата страна, 
всеки площад, всеки парк, ще се напълнят със сръчно израбо-
тени творби, и ще се получи една приятна, сръчно постигната 
панорама. Петров заявява, че ще гласува за „Непримиримите“, 
но моли членовете на съвета да се замислят за бъдещия пейзаж 
на скулптурата... Отдъхвам си, деветте хиляди лева се върнаха 
отново в джоба ми, мога да се замисля върху водопоя. Добре 
де, какво би станало ако антилопата и леопардите пият заедно 
вода, пият кротко, мирно, никой не смята да напада никого. На 
пръв поглед – евтино, така би сметнал всеки умник, но я си 
представете нещата по-задълбочено. 

Не, не е за изхвърляне идеята.
Вървя по улиците, часът е дванайсет, денят е без слънце, но 

е приятен, свеж, може да се върви бързо или бавно, може да се 
мечтае. Смятам, че вече съм свободен човек, с изпълнени анга-
жименти, нямам определена жена, всички жени са мои, имам 
двайсет и девет хиляди и все пак, това е само капка в морето 
пред огромното богатство, което съм скрил в Бояна – шейсет 
и двама мъже, готови да ми робуват. Вървя и мисля за тях. Ог-
леждам витрините. Искам да им купя нещо, някакво подаръче, 
мъничко, но да се помни. 

Спирам тук и там. Оглеждам. По една носна кърпа, да ре-
чем. Или пък по едно огледалце; на туземците са подарявали 
огледалца.

Преди да направя покупката обаче, размислям добре и се от-
казвам. Подаръците може би са вредни за здравето, те разглез-
ват, искаш ли да владееш някого, не бива да го привикваш към 
подаръци. Прекосявам градинката пред Народния театър, на път 
за ресторанта. Всички пейки са заети; деца и колички, колкото 
щеш. Майките сияят, те са горди с рожбите си. Всяка отглежда 
по едно сополиво дете. Децата ще пораснат, едни ще са хубави, 
други грозни, едни ще вървят добре в училище, други ще кретат, 
между тях няма да липсват и кретени. Едни ще умрат рано, други 
ще оцелеят, но общо взето, съмнително е дали ще станат хора. А 
моите са готови, живи и здрави, високи, стройни, красиви. Те са 
огромна сила. Впрегнати в работа ще сторят чудеса. Какво ли не 
могат, всичко! Те са преди всичко схватливи. Можеш да ги качиш 
на кран – да манипулират, на кораб – да го управляват, на веслата 
– да гребат, в рудника – да копаят подземни богатства, да забърк-
ват бетон, да строят, да създават ценности, или пък да... покоря-
ват. Ами да, не мога ли да покорявам? Стига да искам. Поведени 
напред, момчетата ще се превърнат във воини нападатели. Ще ги 
предлагам за наемни убийци. Ще реализирам пъклени планове. 
Хубав ден. По дяволите Дора! Виж колко момичета има, седят по 
пейките, чакат. Заети са, винаги правят нещо, но всъщност чакат, 
не могат да ме заблудят те мен.

Решавам да свия край Мавзолея, до магазина за цигари, 
искам да си купя един кашон кент. Настроението ми е чудес-
но, няма нищо по-хубаво от хубавото настроение. Нито помен 
от ония мисли. Ето една от тях: ще си отида, ще изчезна, а 
тази градинка ще остане след мен, докато свят светува. В това 
кътче от тихия район на София се пръкват много деца и ми-
сли, тук мислите политат от мозъка винаги шаблонни, но ти 
не обръщаш внимание на това, на теб просто ти хрумват ми-
сли, защото градинката е такава, провокира. Слушай, човече, 
къде си тръгнал транзит? Защо не спреш? Тук имаш спомени 
от детството и от младостта. Кога ще ти се случи да минеш 
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пак под столетните дървета? Тук съм се целувал поне с петдесет 
момичета. 

Названието „антилопа“ поражда представа за линии, за красо-
та, но ако се вгледате в една антилопа, може и да се разочаровате, 
нейната анатомия едва ли би покрила очакванията ви; на много 
места антилопата е направена грубо, но общо взето, тъкмо това 
огрубяване ѝ придава най-големия финес и я отделя от сладника-
вата представа за грациозност. Тъкмо тази подробност трябва да 
изразя и аз. Сядам на една пейка. До мен двама старци са се оп-
лели в разговор за миналото. Това не ми пречи да мисля. Защото 
има за какво да се разсъждава. Леопардите, които са кръвожадни 
животни, може би едни от най-кръвожадните животни на сава-
ната, притежават своя грация. Понякога ми се струва, че леопар-
дите са по-изящни от антилопите. И ето, това вече ще попречи, 
според мен, на композицията, пък и на идеята.

– Може ли?
Тези две думички се произнасят, когато някой иска разреше-

ние да седне. Казах, че може. Вече станахме четирима на пейка-
та, имаше още две свободни места. Тази мисъл просто се вплете 
в мислите ми за композицията, но после изчезна, отново потънах 
в компанията на леопардите и антилопата. Сега обмислях въпро-
са с бройката на леопардите, колко да бъдат те; по възможност 
по-малко и въпреки туй да внушават, че са поне десет. Тук, спо-
ред мен, ще се спъна в нова трудност, която е почти непреодоли-
ма: как да предам масовостта на нападателите с по-малко бройки 
и материал. Един леопард няма да каже нищо, два – също, три 
– едва ли, четири... Оха!... Може. Пет?... Петият наполовина, да 
загатне масовостта. Значи, какво стана – четири и половина лео-
парда ще свършат работа. Боже господи, какво нещо е изкуство-
то! Но съм доволен, ще стане...

Този род момичета са ми известни. Те дават илюзия, че са 
дребнички, тяхната миниатюрност ги прави по-млади. В слу-
чая тя приличаше на петнайсетгодишно дете, а както ще видим 
по-късно, се оказа на двайсет. Повтарям, в този хубав безслънчев 
ден имах право да бъда щастлив, пълен с настроение. Затова не 
аз, а самочувствието ми проговори:

– Не съм смятал за кой знае колко вероятно да ви срещна тък-
мо в градинка.

Момичето ме погледна: 
– Моля?
– А, не така – рече самочувствието ми, – току-що избягах от 

зелени очи!
Погледна ме ясно, с ония полуучудени проучвателни погледи 

на неделикатното женско разузнаване, а аз от своя страна четях 
всичко в очите ѝ. Двоумеше се – да се обиди ли, или да не се 
обиди, беше от ясно по-ясно, че възрастта ми я шокира, а от дру-
га страна, респектираше я всичко солидно у мен. Малката жена 
долавяше към коя категория принадлежа, а аз усещах, че на нея 
тези хора не са ѝ неприятни.

– Вижте какво – прошепнах съзаклятнически, – няма защо да 
ме зяпате, а ми кажете можете ли да шофирате, или не може-
те. Малко съм пийнал, трябва да ме отведете до „Щастливеца“, 
имам среща. Ако не можете да шофирате, трябва да ме заведете 
до „Крим“ или „София“, но в никакъв случай в „Кристал“, къде-
то миналата седмица се бих с оберкелнера. – Зеленината в очите 
ѝ просветля, но още не разбрах има ли чувство за хумор, засега 
се очертаваше като тъпаче, от ония, красивите, дребните на ръст 
тъпачета. – Ако отказвате, върнете ми ключовете.

– Не сте ми ги дали.
– Така ли? – Бръкнах в джоба си, измъкнах ключовете. – Мо-

жете ли, или не можете?
– Какво?
– Да шофирате.
И така нататък...
Предавам ви част от разговора с тази млада жена, за да ви уве-

ря още веднъж в какво хубаво разположение на духа се намирах, 
та чак изпробвах начините, останали ми от младостта...

Едва като се появи с кафетата на терасата, разбрах, че Неди 
не е толкоз млада жена. Панталонът и ръкавите бяха навити, за 
да не ѝ висят, но общо взето, моята пижама ѝ стоеше добре. Тя 
постави кафетата на масичката и понечи да седне на коленете ми. 
Отклоних я, посочих ѝ насрещния стол. Погледът върху кафетата 
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можеше да подскаже, че не са приготвени както трябва, че това 
не е работа за нея, но тя настоя решително, прати ме на терасата и 
сега трябваше да сърбам попарата, която сам си бях надробил. И 
друг път съм имал повод да си бия главата с такива случайни поз-
нанства, бях се зарекъл, но какво да правя, един мъж на петдесет, 
в повишено настроение, може да извърши и по-големи глупости.

– Значи, актриса, така ли?
– Догодина – за трети път.
– Завидна упоритост, Неди.
Чудех се какво да говоря.
– Докрай! – настоя Неди. – Докато имам право. Познавам ня-

кои, кандидатствали са по пет пъти и са влезли.
– Добре де, да речем, че влезеш и завършиш. После?
– В театъра.
– В театъра, но в провинцията.
– В провинцията, но в театъра.
– Актриса!
– Няма нищо по-велико.
– А пък аз бих ти казал, че едва ли има по-унизителна про-

фесия от актьорската. – Неди взе чашката от масичката и ме пог-
ледна тъй, сякаш измерва ръста ми. – Или Лорънс Оливие, или 
нищо. Актьорите, моя мила, живеят по-зле от най-нисшия чи-
новник. Чиновникът е по-независим от тях, той може да същест-
вува по-гордо. Да си актьор, това означава всекидневно, всеки-
часово подмазване на режисьори и директори, дори да си добър 
на сцената. Ти не си ти, не само заради интерпретирането, но и 
заради мизерната зависимост. Един силен индивид, превърнат в 
актьор, веднага поема върху себе си характерната за професия-
та деформация. Всички актьори ако не се превърнат в сатрапи, 
се деформират, запомни го от мен. Има да лазиш по корем, ще 
бъдеш готова на всичко, само за да фигурираш в списъците на 
някой столичен театър.

– И в провинцията живеят хора.
Усмихнах се, не казах нищо повече.
Само преди петнайсет минути Неди бе проявила великоду-

шие, заяви, че може да остане и през нощта. Казах, че трябва 

да излизам служебно, но тя отвърна, че ще ме чака. Казах, че е 
неудобно, понеже все пак имам някаква приятелка, могат да се 
случат непредвидени посещения. Тя се съгласи, че това е твърде 
неприятно и обеща да си върви. Но кога ще стане туй? Небето 
тъмнее, планината изсивява, от седемнайсетия етаж се вижда 
ясно как се свечерява, шумовете и те добиват сънливия си от-
тенък, всичко се приготвя да потъне в нощта, настъпва часът на 
бурния кипеж преди покоя. Настъпва и моят час. Новата ми по-
знайница има тъмна кожа, но гърдите ѝ светлеят с призалезното 
сияние, връхчетата им стърчат напред, със самотата на планински 
върхове. Това е моят час, когато нищо не може да ме спре. Днес 
целия ден не съм ги видял, тъгувам за тях и ако проклетницата 
не си отиде до половин час, не знам как ще се разправяме. Пия 
кафе и си мисля, че трябва да благодаря на съдбата. Добре живях, 
макар и с компромиси, а и сега се чувствам добре в тази нежна 
мансарда. Факт е, че съм добре, за това говори присъствието на 
това облаче до мен. Предстои му да се облече, сега сме в нищото, 
когато трябва да издържа още малко. Но на терасата разбирам, 
че моята нова познайница е по-хитра и по-безнравствена, откол-
кото предполагах, само че, за съжаление, тя е далеч по-изящна 
като външност, далеч по-дръзка и много по-съблазнителна на те-
расата, отколкото на леглото. Дявол да го вземе, какви момичета 
кръстосват по света, а ние си отиваме.

Някъде към два след полунощ се разярих, заявих, че дрехите 
на жените служат не само за събличане, но и за обличане.

В четири часа сутринта вече летях към Бояна.
Отворих внимателно, стараех се да не накърня и с най-мал-

кия шум тишината. Затворих вратата зад гърба си и погледнах 
прелестния разкош на нощната градина. В белезникавата дрем-
ливост на отиващата си тъмнина можех да виждам ябълките, кру-
шите и дюлите, увиснали тежко към земята, върху която лежаха 
момчетата. Хладната нощ изглежда беше топла за тях, до изтлас-
каните настрана одеяла те дишаха леко и разгърдени. Порази ме 
една подробност – никой не хъркаше. Внимателно се изкачих в 
малката стаичка и смъкнах завивките си в градината. Постелих 
одеяло долу, метнах едно върху гърдите си и заспах.
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5.
Във вилата имаше двайсет чаши, чаят тук се пиеше на три 

тура. Погледнах циферблата. Шест. Бях спал час и половина, но 
не можех да лежа повече самичък сред градината. Върху тялото 
ми тежаха няколко одеяла, внимание, което човек запомня. Ста-
нах, поднесоха ми закуска. Всичко вършат те, отдавна не се гри-
жа за нищо, само нося провизии. Мисля, че финансите ми позво-
ляват да издържам шейсет и двама пансионера, които се хранят 
кажи-речи символично.

Скоро закуската приключи, дворът беше разчистен от одеяла-
та. Хората ме гледаха право в очите и се страхуваха. Те най-много 
се страхуваха да не си отида. От своя страна аз също ги гледах, 
чудех се – какво да предприема с тях? Да разговаряме за нещо 
по-значително не можехме, можех само да им се любувам и да 
се чувствам горд, че всичките тук са мои и ако реша... Но какво 
да реша? Какво добро мога да сторя на света с хората си? Ако ги 
разпределя да помагат някъде, ще се разчуе и ще ми ги вземат. 
Боже мой, какви доходи могат да ми докарат, само да ги пусна, да 
речем, като изкопчии. Виж, зло мога да причиня, това е по-лесно, 
почти всички злини са на мое разположение. Възможни са хиля-
ди нощни поразии, неизобретени още от човека забави, да се по-
дигравам на хората и всички ние шейсет и тримата да се кискаме 
от удоволствие и злорадост. Мога да разиграя милицията, имам 
властта да паникьосам цяла София, да извърша серия от убий-
ства, в които липсва логика. Или пък, представете си какво може 
да стане, ако осея за една нощ десет квартала с десет трупа, все 
на мои хора, все неидентифицирани. Ужас. София се тресе от па-
ника, а ние, останалите петдесет и трима, тържествуваме. Знам, 
достатъчно е само да заповядам на хората си: идете и умрете, те 
ще отидат и ще умрат. Идете и убийте, те ще отидат и ще убият...

Стоят и чакат какво ще измисля за днес. Аз също бездействам, 
не ми хрумва нищо. Ето ги, куп здравеняци, предани, а какво да 
ги правя? Мога само да си ги преброя отново. Помолих ги да се 
подредят. Преброих ги – точно, нито един не липсваше. По-на-
татък? Гледат ме в очите. Наредете се по двама. Наредиха се. На 
трийсет и едно места по двама души. Мои. Сега по трима. Наре-

диха се. На двайсет места по трима и двама остават отзад. Все 
мои хора. Сега – класиката, както се редяхме в гимназията и в 
казармата. Наредиха се на петнайсет места по четирима и два-
ма останаха да стърчат, както си е редно. Погледнах строените. 
Направиха ми добро впечатление. Все мои, гледат с обожание, 
разбират, че скуката си отива, тук ще се прави нещо. Но какво? 
Какво можем? Освен да маршируваме. Потрудих се един час и 
потръгна. Научиха се да вървят в крак. Дощя ми се да им пусна 
един марш, но в магнетофонните си записи нямах подобно нещо. 
Тогава се досетих, че от много години насам съм живял без този 
така характерен за младостта ми ритъм. А момчетата марширу-
ваха, тактуваха си с уста, най-лесната маршова песничка, заучена 
без текста. Тъпчат по тревата и си тананикат. Гледам ги, любувам 
им се и се чудя какво не е в ред. Да, нещо не е в ред. Скоро се 
досещам – брадите.

Следобед накупих самобръсначки. До вечерта всички бради 
изчезнаха, лицата лъснаха, наоколо светна, добих впечатление, 
че нещо стана по-редовно.

На другата сутрин, без да го усукваме, налетяхме направо на 
маршировката. Вече не ги молех да се подреждат, заповядвах. 
Забелязах тази подробност, сепнах се, но играта беше забавна и 
продължих. Игри, забави, какво да прави човек, те бяха като деца 
и трябваше да ги владея.

Новият начин на живот, изпълнен с ритъм и дисциплина, до-
падна на хората ми, те му се подчиниха; сутрин след закуска се 
строяваха и ме чакаха. Понеже спях в София, пристигах към се-
дем, за да ги поздравя. 

Това продължи няколко дни, докато се досетих, че така няма 
да може, че се обвързвам. Дотогава винаги съм се чувствал сво-
боден, аз съм независим човек, господар съм на времето си, на 
волята си. Ставаше лошо – момчетата искаха да играят на нещо, 
вече играеха и нямах право да им отнемам ри туа ла. Замислих се 
да им поставя мой заместник, един от тях, който да „приема пара-
да“ и да ми докладва вечер. Но кой да бъде той? Оглеждах реди-
ците – всички се стараеха, всеки вдигаше ревностно крак, всяко 
копче на панталона или на ризата беше закопчано, фигурите се 
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изпъваха стремително; от разпасаната група, която доскоро блее-
ше и се потриваше, нямаше и помен.

Но кой от тях? Набелязах си неколцина, повече по ръста, от-
колкото по старанието им, оттук нататък селекцията трябваше да 
продължи. Но кой от петимата? Сведох ги до двама, започнах на-
блюдения върху тях. Залисан в увлечението да си избера замест-
ник, вече забравих всички останали задължения към бита си, 
да не говорим за това, че забравих да работя. Материалът беше 
струпан, идеята блуждаеше в главата ми, трябваше да почна все-
ки миг. Но кога?

Застанах над тези хора, вече обмислях съдбата им по най-ба-
нален начин – създавах си заместник, той от своя страна сигурно 
ще си измисли свой заместник, а другият няма да остане назад 
и така нататък, докато се изгради онова нещо... Аз и бъдещите 
ми помощници се готвехме да измайсторим йерархията, начал-
ничеството, разчиствахме пътя към потисничеството, това ме ув-
личаше сериозно, погубваше желанието ми да творя.

Една сутрин реших да туря край на туй, което се зараждаше.
Качих се бързо на колата, натиснах газта, озовах се в Бояна. 

Видях ги как удрят крак и пеят; по лицата им бе изписано въоду-
шевлението на децата, радост от живота. Това пък не съм очак-
вал, ама ни най-малко. Момчета, извиках аз, след като ги строих 
на плаца и им дадох командата „свободно“, искам да забравите 
този период от живота ни. Това, което вършим, не е добро, ние 
вече се подготвяме, ние пеем в един глас, вървим като един, за-
виваме едновременно, в една посока, ухото започва да привиква 
към заповедите, към подчинението. Много скоро ще ви направя 
компактни и единодушни, ще създам от вас сила. Няма да мине 
време и ще поискам най-лошото – да ви употребя. Добре, ще 
пожелаете ли? Казаха, че са готови на всичко. Дори да умрете? 
Дори да умрем!... Хубаво се наредихме, рекох аз, но за какво да 
умрете? Къде да ви пратя?

6.
Есента се оказа чудесен период за образование и сприятелява-

не. Тактично се заех да отклоня стремежа на подарените ми хора 

към строя и унифицирането. С помощта на телевизията и радио-
то пристъпих към разширяване на познанията. Обяснявах всич-
ко видяно на екрана, чутото по радиото. Библиотеката на татко 
свърши добра работа, тя ми помогна в просветителския бяс, кой-
то ме беше обхванал. Младите непокварени мозъци на ученици-
те ми усвояваха бързо, всяка научена подробност предизвикваше 
радост у тях.

Зимата се превърна в период на задълбочаването. В дългите 
снежни нощи всяка информация се разясняваше подробно, тога-
ва се показаха и кълновете на проникването. Но най-интересните 
моменти настъпиха по-късно, когато се обадиха музите. Първи 
се проявиха певците, след това художниците. Както едните, така 
и другите можеха да се изявят лесно, имаше къде да се пее, а ху-
дожниците разполагаха с материали; ателието просто гъмжеше 
от флумастери, бои, четки, платна и огромно количество глина. 
Очертаха се и тези, които предпочитаха словото, те се затваряха 
някъде и четяха без прекъсване. В погледите на двама от тях до-
лових онази закана, която обикновено отправят към света реше-
ните да пропишат.

Всеки се стараеше да увеличи знанията си, дори двамата, оп-
ределени от мен за началници през късия фашистки период. За 
тях не мога да твърдя, че възприемаха трудно, направи ми впечат-
ление обаче скритата им, бих казал подмолна съпротива, притае-
ната им носталгия по маршируването, към дните, в които те бяха 
командири. Започнах да ги наблюдавам, използвах всеки удобен 
момент да им внуша, че светът притежава друг аромат, а животът 
трябва да се живее меко, без крясъци, без заповеди и налагане 
на чужда воля. Учудването им на няколко пъти премина в опит 
за спор: защо, какво лошо има в това да се уеднаквят хората, да 
приемат принципа на единомислието; това означава ред, преглед-
ност, контрол. Впуснах се в търпеливи обяснения, особено много 
наблегнах върху нюансирането, казах, че всеки човек предста-
влява отделен свят, нещо подобно казах, после споменах онези 
неща – за волята, а те се хванаха за волята, но успях да парирам 
и това. Мисля, че не ги убедих достатъчно, мисля, че двамата се 
свиха само пред авторитета ми, просто се бяха подчинили. През 
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цялото време на обучението не ги изпуснах от очи. Те гледаха 
повече телевизия, по-малко четяха, обичаха да слушат пеенето 
на другарите си, но към картините се отнасяха с пренебрежение.

Наследеният татков имот с голямата топла вила и петте дека-
ра градина около вилата вече приличаше на колеж, в който уче-
ниците се стараят да задоволят преподавателите си, дори ми се 
стори, че се престарават. В някои моменти обучението приемаше 
състезателен характер. Когато се връщах натоварен с продукти 
от града, преди да се приближа, спирах колата и отстрани на-
блюдавах сградата, по-скоро някои нейни фрагменти, подаващи 
се измежду елите. Застоявах се, правеше ми удоволствие да се 
замислям за факта, че вътре живеят шейсет и двама души, хора, 
те не са регистрирани никъде, не фигурират в никоя общинска 
книга, нямат имена, но всички единодушно и всеотдайно се чи-
слят към мен, мога да ги възприемам както си ща, било като дух 
към духа ми, било като вещи към имота ми.

Веднъж, след един подобен размисъл отвън, отново ми се 
стори, че не може да бъде, и вместо да вмъкна колата в гаража, 
неочаквано подкарах към Витоша. Свечеряваше се, снегът си-
вееше; върху чистото небе припламваха първите чисти звезди. 
Тук, високо над града, исках да взема някакво решение и да го 
проведа незабавно, ако всичко не е само един сън, разбира се. 
Трябваше ли да предам питомците си на държавата? Нейни ли 
са те? Държавата сигурно има по-големи възможности от мен да 
ги разгадае, да се заеме с възпитанието им. Нямах никакво право 
над съдбата им. И тогава пред мен се изпречи нова загадка: нима 
всичките шейсет и двама имат еднаква съдба, нима представля-
ват нещо неделимо? Как можех да разбера това?

Върнах се във вилата, за да се уверя – за кой ли път, – че не 
сънувам: те съществуваха. Помогнаха ми да внеса продуктите и 
се събрахме в голямото помещение. Предстоеше ни празненство 
– щяхме да изслушаме цялостната програма, нещо като концерт 
на хоровата капела. Хористите изпълниха песнички от радиото и 
телевизията. Въоръжени с магнитофонната ми уредба, те може-
ха да записват сами всичко по-интересно от програмите. Двете 
песнички прозвучаха странно: детски, а ги изпълняват мъжаги. 

Странно звучаха и естрадните парчета. Мъжете не усещаха из-
цяло ритмите, не можеха и да ги предадат, те просто пееха всеот-
дайно, вдъхновено. Слушах и размислях – наистина не ставаше 
въпрос за единен организъм, това си бяха отделни хора, само че 
безпределно предани на мен, тях не ги интересуваше нищо извън 
подчинението им към моята личност.

Потръпнах.
Какво ли би станало, ако пожелая да убия някого от тях?
Навън беше студено, при нас – топло, сигурно; имаше ди-

хание, чувстваше се присъствието на приятели; всеки усещаше 
другия и като си помислех за дарителя, който ме беше посетил 
по време на риболова, отправях му благодарностите си. Къде ли 
се намира той сега? Не беше ли един от ония скитащи неспо-
койни демони? Не бяха ли демони и тези до мен? Бяха, разбира 
се, другояче не можеше да се обясни появата им през времето и 
пространството.

Тази вечер имаше по глътка ракия, чай, бисквити, пияни виш-
ни и един казан сутляш. Няколко мъже минаваха и поднасяха 
лакомствата. Всеки посягаше и си избираше. Аз пиех. И точно 
когато се появи Дора, разбрах, че оня е изчезнал.

А Дора се появи много обикновено, изведнъж си спомних за 
нея, като за хубава жена.

7.
Тръгнах с чашата си. Намерих го в някогашната спалня на 

татко. Тук по стените висяха три от прочутите таткови картини, а 
библиотечният шкаф приютяваше само албуми на прочути фир-
ми и галерии. Беше се навел, разглеждаше трескаво, сякаш бър-
заше за някъде. За първи път ми се случваше да видя как някое от 
момчетата се отделя драстично от „групата“.

Повдигна глава и ме погледна, току-що овлажнил пръста си, 
за да прелисти следващата страница на Бош. Край него зееха раз-
творените издания на Рембранд, Пикасо, Ван Гог и Гоген. Взрях 
се в най-малката книжка и не без изненада открих част от при-
зрачната галерия на Магрит.

– Сам ли ги подбра? – запитах аз.
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– Какво?
– Тези албуми сам ли си ги измъкна измежду останалите? – 

Отворих шкафа и му посочих редиците. – Ето, виж!
– Не – отвърна той. – Те бяха тук.
Посочи нощното шкафче до леглото и на бърза ръка нареди 

книгите една върху друга, но сякаш спази строг ред. Разбрах, че 
ги е намерил така, сигурно оставени от мен, разглеждал съм ги 
през време на отдих, преди заспиване.

– Очите ти са зачервени – рекох, – лицето ти е уморено. 
Слушай, да не би?... Малко ли спиш? – Кимна. – Три или че-
тири часа?

Кимна повторно.
Без да влизам в подробности, стана ми ясно, този човек че-

теше и разглеждаше по цели дни и нощи, спеше малко, беше 
обхванат от простата човешка любознателност да поглъща без-
крайно много информация. Посочих му повторно шкафа, дадох 
му да разбере, че всички останали албуми са на разположение, че 
спалнята на моя прочут татко е също на разположение, но трябва 
да включва електрическия радиатор и да внимава с прозореца, 
никаква светлина навън!... 

Тук му е мястото да отбележа, че повечето от прозорците на 
вилата бяха плътно покрити с черен картон, нощем вилата свете-
ше само с кухнята и антрето си, така както беше светила винаги, 
преди да бъде пренаселена.

– Ти ми направи впечатление – казах тихо аз. – Искам да ти 
измисля име. Кажи си как да те наричам?

– Гоген!
– Настояваш!
– Гоген, да.
– Добре, ще те наричам Гоген. Не ти ли е студено?
Понечих да включа радиатора, но той ме спря. Заяви, че не 

чувства да му е особено студено.
– Но ако усетиш студ?
– Тогава ще си пусна точно толкоз топлина, колкото ми е нужна.
Изглежда, че тези хора ми бяха не само предани, те внимаваха и за 

останалото, например, изразходваха тока разумно, пестяха в моя полза.

– Искам да се чукнем – посочих чашата си аз.
Човекът, когото трябваше занапред да наричам Гоген, излезе 

от стаята.
Загледах се в една от трите картини, тази, която ми харесваше 

най-много, влязла и в енциклопедията. За татко съм мислел вина-
ги по един начин, че е спокоен в безпокойството си художник, до 
голяма степен независим, разтворен в немските майстори; беше 
се учил при тях.

Гоген се върна с чаша в ръка. Поднесе я към мен, пресипах 
му от моята водка. Пихме с пожелания за успехи, както става по 
приемите. За да подхвана незначителен разговор от учтивост, по-
сочих картината на татко.

– Харесва ли ти?
Той сякаш знаеше какво ще му посоча, просто не я погледна, 

взря се в очите ми.
– Не.
Усмихнах се. Гоген остана сериозен. Вдигнах чашата. Не 

знае х какво да сторя, а бях смутен. Каквото и да разправяме, пря-
мотата от този род почти винаги ни обижда. Татко е безспорен 
художник, признанието му е всеизвестно, дори попрехвърлило 
границите на страната ни, осемнайсет от неговите картини от-
давна се намират в Съединените щати.

Посочих му една от репродукциите на Магрит.
– А тази много ли ти харесва?
– Не знам дали ми харесва много – отвърна моят събеседник, 

– но ми харесва, той ми казва други неща. А този ми казва съв-
сем друго, той ми харесва много – Ставаше дума за Бош. – Той 
ми разказва за неща, които тия премълчават. – Посочи Рембранд, 
Ван Гог, Гоген и Пикасо. После отново Бош и Магрит. – Тези ми 
са интересни, но тези четиримата ме карат да мечтая.

– Но не те вълнуват.
– Ами!...
Изтръпнах от естеството на разговора, който се водеше 

в някогашната спалня на татко, между неговия син и някакъв 
примитив от неизвестен произход. Той си имаше мнение, освен 
това изразяваше го така, както бихме желали да се изразяваме 
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навсякъде в нашия живот, а не успяваме. Само за две секунди 
татко беше унищожен, аз леко смутен – и меко казано – раз-
дразнен. Раздразнението ми отиде още по-далеч: накарах го да 
донесе картините си. 

Гоген се съпротивляваше успешно до момента, в който му 
заповядах.

Донесе пет картини, погледнах ги, жалко за платната и ма-
териалите. Направи ми впечатление шаблонната отправна точка 
към строежа, цветовете се втурваха към зрителя по особен, но 
скучен начин. Освен цвят – нищо, никакъв сюжет или дори на-
строение, върху платната зееше дупка, хаос, картините не се сро-
дяваха и с детските рисункови брътвежи.

Изведнъж ми стана ясно, че имам работа с маниак многознай-
ник, впрегнах се, за малко да му кажа, че няма право да пипа 
четката, но премълчах. 

Наредих му да ми донесе картините на другите трима. В тях 
също нямаше нищо, но се долавяше най-желаното – примитивиз-
мът, неорганизираният детски разказ, характерен за начеващи, от 
които можеш поне да очакваш.

– Сигурно са ви нужни още платна – казах, докато близвах от 
чашата.

– Много – призна маниакът, който настояваше да бъде нари-
чан Гоген, – колкото може повече. Моля ви, донесете още платна.

– Рисува ти се, а?
– Непрекъснато.
– Ще донеса много платна – обещах, – огромно количество!
– Позволявате ли ми да отварям шкафа с репродукциите?
– Колкото щеш.
Отговорът ми сякаш го успокои, повече не ми се и разгова-

ряше, страхувах се да не поиска мнението ми за картините. Съ-
беседникът ми се очертаваше като неприятен характер, което 
означаваше, че в групата започваха да се проявяват индивидуал-
ностите.

А на всичко отгоре – бързах.

8.
В гаража отново ме споходи мисълта за антилопата и леопар-

дите. Кога най-после ще започна? Бяха минали векове от послед-
ната мисъл за тази скулптура. Така ли ще продължава и занапред? 
Нима ще зарежа работата си заради тях? Плъзнах се по разчисте-
ния асфалтов път. Студено. Дора, антилопата, момчетата и този 
маниак, който хаби платната на вятъра... Леопардите трябва да 
бъдат точно четири и половина. Часът е точно девет, може да се 
предположи, че все още хората не са си легнали да спят. Знаят ли 
всички долу какви са звездите тук горе? Кола на КАТ, спряла е, 
минах край нея. Само туй оставаше, да ме проверят за алкохол, 
да се лиша от превоз, сега, когато отговарям за прехраната на 
шейсет и двама души!... Не е ли време да ги предам на държа-
вата? Нали за това се бях качил привечер на Витоша да взема 
решението? Бяха ли минали шест месеца откакто... Не, не повече 
от четири месеца. 

Толкова дълго време без допир до женска кожа!... Всъщност, 
не става въпрос за антилопа, а за газела, първоначалното ми хру-
мване е било с газела и съм забравил. Колко много съм се откъс-
нал от работата си...

На седемнайсетия етаж ме очакваше необитаема суха топли-
на, която изпълваше всяко кътче на мансардата. Това се казва 
топлина, тя така ми липсваше оттатък, там поданиците пестяха 
електрическата енергия. Освен това на седемнайсетия етаж усе-
тих край себе си простор и независимост, отървавах се от чув-
ството на заетост, телефонът стоеше на мястото си – красива вещ, 
може да ти стори неописуеми добрини. Завъртях шайбата и тя 
запя познатата песен със съпровод от нечие дихание. Чаках, по-
тъвах в топлината и мислех, че не мога да искам повече. Какво 
ми трябва още, аз съм задоволен, дори разглезен човек, нещо ме 
караше да се чувствам и като султан: в бележника лежаха теле-
фонните номера, а на края на жицата лежаха те, всяка от тях ча-
каше да бъде повикана. Предимството, естествено, се падаше на 
главната султанша.

Мембраната пропука.
– Дора – рекох тихичко аз, – хайде.
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– Какво?
– Тръгвай.
– А, ти ли си?
– Какво?
– Няма да дойда, имам гости. Как си?
– Добре съм. Ела.
– Не – засмя се по много неприятен начин тя, – не, мойто мом-

че, довиждане.
Сега изпука сякаш целият отоплен хол, изпука с празнотата 

си. А телефонът се превърна в студена бакелитова мида. Трябва-
ше малко да помълча, необходимо беше дори да не мисля, имах 
чувството, че нещо трябва да се утаи и докато това става, нито 
капка алкохол. 

Най-лесното е да посегна към хладилника, но не, добре е да 
се изсмея над себе си, да изконсумирам тайната наслада от поди-
гравката.

Бавно се запътих към леглото и се изпънах. 
Пред очите ми се простря студената пустиня на тавана. Помъ-

чих се да потърся там подробности, както ги намирах в дет ството, 
но нямаше, нямаше и оазиси, нито дюни, нито камили или бедуи-
ни, имаше само равна бяла повърхност. Скочих на крака, отново 
вдигнах слушалката, но размислих и я тръснах върху вилката, 
гледах да не се поддам на гимназистки пориви, дори се усмих-
нах, но не над себе си, а над ситуацията. Докато бележникът ми 
е натъпкан с телефонни номера, докато имам всичко, което може 
да има човек в моята страна, и докато мога да се изправям на 
ръце... Но мога ли? Приближих се до стената, наведох се, с длани 
към пода, изхвърлих краката си назад и ги опрях високо на сте-
ната. Кръвта нахлу в главата ми, свалих краката си и побързах да 
заема нормално положение. Все пак бях успял. От първия опит. 
А почна ли да тренирам, като нищо ще се докопам до старите 
постижения.. Всъщност не е ли все едно дали ще бъде газела или 
антилопа? Важното е нападателите да бъдат леопарди. Там, на 
водопоя, където антилопите отиват по принуждение... Ето че от-
ново мисля за работата си, композицията може би ще стане, тъй 
както съм я намислил... А в бележника се потайват телефонните 

номера на стадо антилопи, време е да звънна, леопардът в мен 
трябва да получи вечерята си.

Леопардът е доста обиден, дори се изправи на ръце. Анти-
лопата Дора го нарани, на леопарда не му се отваря бележник, не 
му се звъни, на леопарда му се прави нещо кой знае какво. Влязох 
в банята, намокрих лицето си, пуснах телевизора, затворих го, 
легнах, станах, ритнах нещо, запътих се решително към хладил-
ника, спрях, погалих го, усмихнах се. Без да видя в огледало ус-
мивката си, по усет разбрах, че е излязла малко нещо изкривена...

Колко дълго съм отсъствал! Струва ми се, че не мога да се 
движа както някога между масите; удрям се и се препъвам, може 
би замаян от шума. Шумно заведение е клубът, но е приятно и 
най-важното – както бялото, така и червеното наливно вино са 
с твърди, неизменни качества. Празни места няма, нямам избор, 
ще седна при някого. Да, всъщност е толкова просто, ще седна 
и ще се наприказвам. Не съм водил разговори от месеци насам. 
Посрещнаха ме добре, дори ми се зарадваха, предположиха, че 
съм бил в чужбина, съгласих се, наляха и на мен.

Край двойната маса пиеха десетина души. Говореха за прими-
тивизма. Доколкото разбрах още при сядането, тази вечер изобщо 
не е ставало и дума за спор, само че всеки се стараеше да увери 
другите, че статията, отпечатана в ЛИК, превод от лондонско-
то списание „Лисънър“, за примитивизма, е сериозен, кажи-ре-
чи обширен труд, написан с проникновение. Доколкото схва-
нах още в първите минути, всеки от присъстващите приемаше 
примити визма като велико направление в изкуството, боравеше 
се с шедьоврите на родово-племенното изкуство, африканската 
скулптура, Митничаря Русо, амфорите, Давид, древноегипетски-
те гробници, Рафаел, Пикасо и още, и още – изведнъж ми напра-
ви впечатление, че направлението е по-широко, отколкото си го 
представях някога, и че затова е добре да се посещава клубът, 
иначе щях да остана роб на старите си заблуждения. Порази ме 
усещането за един различен от моя живот – живот край маса, с 
хора, с разговори. На разговорите присъстват и жени. Жените 
възприемах вече като същества, измайсторени от друга, непозна-
та материя, от месец насам обществото, в което се бях набутал, бе 
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подчертано мъжко и цялото мое, а сега тук има все чужди жени, 
все доведени от някого, който плаща вечерята. Пиех бързо, жад-
но, наваксвах, исках да ми стане леко. И успях, успях дотолкова, 
че край мен омекна всичко, включително лицата на хората, ръбо-
вете на масата. Сега вървях по пътеките и не се блъсках никъде, 
носех се плавно между масите, разговарях с познати, обяснявах, 
че съм се изгубил в работата, а не в чужбина, а познатите отбе-
лязваха, че работата в крайна сметка се превръща в пари, те чули, 
че печеля много, че съм претоварен от поръчки.

– Какво правите сега, например?
Ръцете ѝ натежаваха от старинни метални гривни.
– Нищо – отвърнах, – скучая.
– Над какво работите, искам да кажа.
Погледнах я по-внимателно. Когато някой те пита над какво 

работиш, трябва малко да се замислиш, това е твой почитател, за 
него ти си авторитет, а над авторитета трябва да се бди, почитате-
лите трябва да се уважават; в случай че са жени, както беше сега, 
с тях може да се преспива, но внимателно. Ама че съм се напил.

– Работя върху композиция – рекох аз. – Водопой, разби-
рате ли?

– Не.
О, тук много внимателно. Усетих, че не само украшенията, 

но и ръцете, които ги носеха, бяха грубо изковани. А лицето ѝ 
ми направи впечатление с това, че се оказа плоско, леко дефор-
мирано, мисля, че скулите не бяха на еднаква височина, направо 
некрасиво лице, да не кажа грозно. Да, и устните не са очертани. 
Абсолютен примитивизъм.

– На мястото, където се пие вода, някъде в саваната, е спряла 
газела, или антилопа, още не съм решил. Малко преди да потопи 
муцунка, за да пие. Тялото ѝ е напрегнато – тези животни изобщо 
са напрегнати, – но е и красиво, защото тези животни са красиви. 
Те за нищо на света не биха отишли при реката, там ги дебнат 
опасности, но какво да се прави, жажда.

Вдигнах чашата. Тя също.
– Това ли е?
– Не, разбира се.

– Олекна ми, защото дотук беше глупаво.
– Имам още много за разказване, сюжетът е дълъг, но тук е 

шумно.
– А къде е тихо?
– Не бързайте, няма да ви поканя, там каня само доверени лица.
– Какво разбирате под...
– Които няма да разгласят това, което съм им казал.
– Аз съм бъбривка.
– Искам да кажа, на мъжете си.
– Вижте какво, вие сте пиян, временно. Но като художник сте 

незначителен и то за постоянно. Известен сте като човек, който 
умее да продава труда си. На ваше място бих си мълчал и живур-
кал само с Дора, макар че и Дора ви е къде-къде много. Такива 
като вас непрекъснато си имат по един сюжет и непрекъснато се 
канят да започнат сериозно. Иначе са неуморими на масата и сва-
лят жени.

9.
Завивката ми тежеше, ставаше ми се, в леглото не се чувствах 

добре. Нямаше го вчерашния светъл ден, валеше, снежинките 
бързаха, бяха много, прекалено много и невероятни след ясната 
студена вечер. Гледах ги как падат зад прозореца и си мислех, че 
при всички обстоятелства снеговалежът ме е радвал, дори тогава, 
когато затрупва улиците. Часовникът показваше единадесет. Ни-
как, ама никак не ми се отиваше до Бояна, може би няма да отида 
целия ден, там имат за ядене, а време е да се примирят с някои 
мои отсъствия. Време е и да ги предам където се полага, могат 
да ги направят войници, работници, нали и без това не дости-
гат хора за прибирането на реколтата?...Станах от леглото, нито 
следа от махмурлук, снеговалежът ме караше да потръпвам от 
тайнствена радост. Какво ли можех да очаквам от него? Снегът 
може само да затрупва. Стоях и гледах, той закриваше всичко, 
както земята, така и небето, получих усещането, че летя заедно с 
жилището си, съвсем сам, с грижите си. Припомних си за спесте-
ните пари. Можех ли да се осланям само на тях? Не губех ли ско-
рост? Не изоставах ли, когато и децата вече знаят, че при нашия 
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занаят трябва да се работи непрекъснато, да се взимат поръчка 
след поръчка. И коя е тя да ми държи сметка! Измъкнах албум с 
фотографии. Ох, не е много леко за човека да погледне в творбите 
си с очи като тазсутрешните. Затворих албума, помислих си, че 
сега снегът пада върху творбите ми и колко хубаво ще бъде, ако 
ги затрупа изцяло, макар че ще е нужен бая дебел сняг, някои от 
скулптурите ми се издигат твърде високо. Но докато има държа-
ва, ще има поръчки, ако не съм аз, ще бъде друг. Дали някога не 
сгреших, като се отказах от живописта? Колко хубави думи се чу-
ваха тогава за моите картини. Защо не продължих? Кой дявол ме 
накара да се присламча към монументалната скулптура? Боже, 
колко съм тъжен! Ето, в такъв момент те трябва да бъдат тук, да 
си поиграя с тях. Имам сто жени, а нямам нито една... Никой не 
ме премълчава, за мен – само добри думи по съветите и обсъж-
данията – хиляди думи, и все добри; по докладите все добро, във 
вестниците снимки, а колко искрено искам да бъда само като Оня 
живописец – нищо не продумват за него, никъде, а всички знаят, 
че е тъкмо той и всеки се надпреварва да си осигури по нещо от 
него. Веднъж се бяхме срещнали в ранен час, да, в някакво ка-
фене. Той стана от стола си и седна при мен, пиян от снощи, но 
решително устремен към изтрезняването. Искаш ли да ти кажа 
нещо, запита той. Кажи. Мечтая да съм като теб. Отвърнах му, 
че знам добре какво представлявам. Напротив, рече той, ти беше 
добър живописец, но направи страшна, достойна за възхищение 
стъпка, като влезе в бизнеса. Лесно ти е да говориш така, въздъх-
нах аз, ние ще умрем, а ти ще останеш. Никой няма да остане, 
рече той, искаш ли да пием по нещо? Искам. Тогава да тръгнем. 
Отидохме в моята мансарда. Започнахме от сутринта. През це-
лия ден той повтаряше само едно, че никой няма да остане, ни-
кой бе, разбираш ли какво ти казвам, никой и ще спечелят само 
такива като тебе, а мога спокойно да ти кажа и това, че правиш 
нещата добре. Виждал ли си нещо от мен? – запитах. Сигурно, 
потвърди той, може би съм виждал, но има ли значение, чувал 
съм, че работиш добре, а това значи, че оставяш след себе си 
камъни – нещо твърдо под небето, за векове, прав ли съм? Прав 
си. Прав съм я, ще минат години, ще си отидем, а твоите фигури 

ще стърчат на открито, разбираш ли, и хората искат-не искат, ще 
ги гледат, а моите работи ще висят по стените на къщите, прав ли 
съм? Прав си. И колкото повече време изтече, твоите работи ще 
узряват – дъждът, вятърът и слънцето ще ги дообработват, разби-
раш ли? Разбирам, карай да върви. Не, аз наистина – колкото и 
да се будалкаме, има нещо вярно. Знам, колкото и да се шегуваш. 
Но с тази работа шега не бива... пък аз – нищо, ще оставя праз-
ни бутилки, ако съберат празните ми бутилки, ще изградят две 
хеопсови пирамиди. Мòре, повече. Ти трябва да продължаваш, 
макар че и туй е вятър, всичко е вятър... И така нататък, докато се 
скапахме от препиване.

Най-после телефонът! Бях сигурен, че Дора ще се предаде, 
поне ще звънне.

– Искам да ви посетя.
– Кой се обажда?
– Ванда.
– Ванда?...
– Снощи се държах неприлично.
– Защо?
– Хайде, идвам.
Затвори, преди да ѝ кажа адреса, как ще дойде, когато не знае 

къде, но после разбрах, че съм тиква, справила се е с телефонния 
указател. Хвърлих си бързо един душ, започнах да се бръсна, ду-
хът ми тържествуваше, ухото ми се вслушваше – там трябваше да 
се звънне и грубата недодялана женска персона с многото грив-
ни, която се бе подиграла с душата ми, ще се вмъкне като яребица 
през вратата, коравото ѝ тяло ще седне в креслото, най-после ще 
опитам вкуса на коравите, неочертани както трябва устни и както 
е тръгнало, ще я оставя да напада първа, за да ѝ извикам: Ванда, 
това е вандалщина, спокойно!...

– Всъщност, реших се тази сутрин – рече тя, като влезе и сед-
на право във въпросното кресло, – и тъй и тъй трябва да пиша 
монография, защо да не бъде за вас. Познат сте ми, обичах ви, 
искам да кажа, че сте ми познат като художник. – Днес гривните 
не са на китките, тя не е толкова едра, а напротив. Лицето ѝ про-
дължава да си е несиметрично, ала кожата ѝ излъчва силен бля-
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сък на младост и здраве, струва ми се, че е топла кожа, въпреки 
че иде направо от студа. – Но бях влюбена и като жена. Вървяла 
съм подир вас, знаете ли? Ние сме били често близо, но вие не по-
дозирахте. Снощи пресилих нещата, за да ви жегна, изпросихте 
си го, трябваше да се държите като идол, не като просяк.

– Да де, вие дойдохте да ми се извините.
– Не ви отива да очаквате извинения. Изглежда, че не вярвате 

ни най-малко на себе си.
– Този, който вярва много на себе си, е свършен.
– Или съвършен.
– Вижте какво, очаквах тук АЗ да правя каламбури, а не вие.
– Яд ме е на вас, вие убихте илюзията ми за твореца.
– Кой е творецът?
– Вие. И ще напиша монографията си. Дадоха ми бройка, до 

един месец трябва да представя заглавието, а до една година да 
предам ръкописа.

– Баща ви големец ли е?
– Мъжът ми!
– Уиски?
– Уиски.
– С лед ли?
– Да.
– Искате ли да се напием?
– Не.
Ванда се изправи и едва сега се понесе из помещенията – 

обходи спалнята, пъхна се във втората стая. Разглеждаше кар-
тините. 

Налях в чашите и се върнах до хладилника за лед. Никак не 
ми се пиеше, ни най-малко, но трябваше да се почне от там. До-
като носех леда към масичката, мислех си за шаблона, в който 
живея, тук са минали стада от жени и все по същия начин, и все 
като нещо ново, може би като обещание и може би наистина съм 
ги обичал по малко.

Унизителен стереотип, но можех ли да сторя нещо против 
него? Точно сега? Когато не бях докосвал кожа от месеци? Заради 
някакви безлични, антисоциални и непотребни мъже, натъпкани

в бащината вила като в хан.
– Това са картини на баща ви, нали?
– Едната е моя.
– Не говоря за нея. Баща ви е точно това, което си е? Според 

мен този човек успя да извоюва безпогрешно мястото си и бъде-
щето едва ли ще може да нанесе някаква корекция спрямо него.

– Много лошо правите с тая монография.
– Защо?
– Връзвате ми ръцете.
– Телефонът звъни.
– Когато ми гостуват жени, не посягам към него.
– Личи си, че сте възрастен, да ви кажа, с тези принципи.
– Това – принципи?
– Ми как да го нарека?
– Защо не пиете?
Ванда се изправи повторно и тръгна направо към карти-

ната ми. 
Загледа я спокойно, без поза. Чаках я да приключи. Обърна-

ла доверчиво гърба си изцяло към мен, тя сякаш ми разказваше 
нещо с тялото си, макар че може би си въобразявах, защото, до 
него поне ден, за мен жените са били винаги само жени, които ис-
кат да ни се понравят преди всичко като жени. Като я наблюдавах 
неприлично отзад, повтарях си, без да ща, че ако изпусна това, 
ако си отиде недокоснато, ще трябва да се ругая поне три дни. 
Малко ме интересуваше ще пишат ли за мен монография, това 
пък беше най-малкото, което можеше да ме вълнува. Тази пикла, 
съпруга на някого си...

– Какво да ви кажа, ако ви издрънкам истината, отново ще 
подскочите. Но ще се реша, понеже съм си такава – като живопи-
сец ви виждам повече.

– А дялам камъни.
– И вие, и аз сме искрени.
– Но не бъдете много искрена.
– Накрая ще ви изрека и нещо хубаво, няма да ви оставя 

отчаян.
– Ще ви бъда благодарен.
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– Защото, като си помисля, едва ли има по-изящен скулптор 
от вас. Какво ми брътвехте за онази антилопа?

Разказах ѝ сюжета си, но тя сякаш не го изслуша внимателно.
– Замисълът едва ли заслужава особения ви ентусиазъм – рече 

накрая гостенката. – Знам, на вас ви е нужно едно такова нещо 
като утешение и опора, но на мен ми импонират психологически-
те хватки.

– Ще си говорим, когато го направя.
Лошо. Ако тази моя гостенка е дошла да ми каже крайната 

истина, мога и да я ударя.
– Сигурна съм, че в момента ме мразите – усмихна се Baнда, 

– но повтарям, въпреки всичко, вие сте може би най-големият ни 
скулптор. – Погледна ме. Мълчах. Защо се потайвах така пред 
тази млада глезла, да ме пита човек. – За да бъдете истински, 
обаче, ви липсва нещо важно.

Дълбоко в мъжката ми мисъл за мен се изясняваше, че това е 
номерът на Ванда, единственият начин да ме покори.

– Вие къде бяхте досега? – запитах аз. – Къде се потайвахте? 
Например по времето на Дора.

– Изтече ли ѝ срокът?
– Да.
– И вече не означава нищо?
– Къде се навъртахте през това време, ви питам, защо нахъл-

тахте изведнъж?
– Напротив, нахълтахте вие, в клуба. И вие ме поискахте. 

Обидихте ме. Виж ти каква мизерна мъжка гадост! Бяхте дос-
тоен да ви ударя... Ако искате да знаете, за това и дойдох – да 
ударя, но не знам какво ме спира, може би това, че ви обичам от 
дете, че ще правя монография, може би възрастта ви. Оказахте 
се по-възрастен. Вече три години, откакто не съм ви виждала, 
може би си мислите, че искам да ви вкопча по-здраво, но тога-
ва знайте, че обичам мъжа си, и знайте още, че нямате право 
да предлагате жилището си на непознати жени, което сигурно 
е в практиката ви. Върнете се! Сама ще се облека. Стойте там, 
ще си отворя сама!...

10.
Неди обеща да дойде към два, но пристигна в пет, малко пре-

ди да завъртя другаде. Отворих развълнувано, отдавна загубил 
надежда. В зимни дрехи Неди нямаше вид на дете, в дете щеше 
да се превърне след малко и благослових днешното динамично 
развитие на нещата – това, че главната султанша продължаваше 
да се потайва и че новата познайница Ванда се оказа благора-
зумна съпруга. Хлапето превъзхождаше всякак набелязаните за 
повикване. Още на обед си припомних нещата за него: канди-
датства непрекъснато във ВИТИЗ, обича да носи пижамата ми, 
прави лошо кафе.

– Тогава кафето беше по-ароматно – забеляза Неди, – но днес 
ме обичаш повече отпреди няколко месеца. Как мислиш, ще идва 
ли приятелката ти?

– Никой няма да идва.
Неди захвърли пижамата.
Тайно се справих с циферблата, наближаваше девет, за ви-

трината на терасата се бе залепила огромна студена нощ, никой 
не ми даваше право да пъдя децата в дълбоката зимна тъмница, 
най-малко заради Дора. Вече двайсет и четири часа мълчи, дори 
не проверява дали съм си у дома. Лежа. Малката включва теле-
визора, но бързо го изключва и пита за магнитофона. Мънкам, 
казвам, че е на поправка. Интересува се как да включи грамофо-
на. Никак не ми се става, но се изправям. Знам, че тези часове са 
тежки и все пак вече проявявам търпимост – на петдесет години 
стават и небивалици: ето, днес беше дошла една и си излезе, без 
да се съблече, а главната султанша, която ме е обичала години 
наред, продължава да се потайва. Необходима е търпимост – ще 
задвижвам грамофонни уредби, ще слушам плочи, които не ми се 
нравят вече, но трябва – отсега нататък ще настъпят и по-тежки 
времена.

Върнах се в леглото, хлапето се отдалечи, навярно бе решило 
да ме изненада с някакъв аламинут. И какво, то пусна плочата и 
изчезна, останах аз, да слушам нещо скучно. Неволно си припом-
них колко топла е кръвта под кожата на трийсет и пет годишната 
главна султанша, колко неспокойни са равните токове на тялото 
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ѝ, колко по-женствена е всяка линия, накъдето и да е тя. Малката 
в момента прави отчаяни опити да завоюва и кухнята, нещо ѝ 
подсказва, че е необходимо и да ме храни.

Неочаквано звънна телефонът. По-бърза от каквото и да е на 
света, Неди се върна от кухнята. Молбата ѝ пулсираше не само в 
онези зеленикави плитчини на очите ѝ, а и по тялото. Това моми-
че спокойно може да стои голо пред погледа, без да заема пози. 
Едната ѝ ръка държеше домат, а другата нож. Телефонът звъне-
ше, лицето ѝ молеше. Разбира се, че нямаше да я изгоня, важното 
е, че Дора най-после не издържа. Телефонът звъни, аз не вдигам 
слушалката, Неди стои гола с нож в ръка, аз съм на петдесет и 
лежа в постелята – нещата се оправят. Кимнах за успокоение, 
посегнах към телефона.

– Вижте какво – каза гласът на Ванда, – изглежда, че ви оби-
дих повторно, но не знам защо. А можех да ви нацелувам силно, 
понеже ви обичам.

11.
Ванда се втурна към мен, изкъртвайки с ритници прегради! И 

тъй, както се радвах на допълнителната си находка, съвсем нео-
чаквано допуснах тази вехта, вече прогнила от шаблонни дейст-
вия теза – любовта – да ме сграбчи за гърлото. Пръстите ѝ бяха 
нежнорозови и кораво-кафяви. Като съзнавах напълно какво ста-
ва с мен, вместо да се съпротивлявам, благодарение на закалено-
то си самочувствие се оставих да бъда понесен от вълшебното 
резедаво течение на забравата. Всеки квадратен сантиметър от 
обърканата, но зашеметяваща повърхност на Ванда, се защитава-
ше от дълбок, емоционален и изтънчен свят, пред който се оказах 
смутен и неподготвен, смален пред нравственото ѝ превъзход-
ство. Нямаше как, трябваше да играя едно към едно, така както 
не съм играл от трийсет години и най-малко при Дора, която ме 
направи горе-долу моногамен, но винаги нащрек и готов за бяг-
с тво. Светът изведнъж се оказа такъв, какъвто може би си е – не 
сложен. Нещата в него си бяха нормално подредени, светли, вече 
не ги виждах през мътилката на интелектуалната мъгла. Поглед-
нато през новите диоптри, промени се и изкуството, а още повече 

излъчването му. Сега вече познатите творби смениха трептения-
та си, цветовете си, започнаха да пулсират с нови послания към 
мен и живота. Оказа се, че притежавам остатъци от доброта, че 
мога да намеря език с по-широк кръг от човешки същества, а не 
само със сервитьорите. Тогава разбрах, че самотата е измисли-
ца, просто не съществува, че повечето от неприятностите си ги 
измайсторяваме сами, че снегът е бял и че през зимата е студе-
но, защото си е зима, и е редно да е студено, а студът си е хуба-
во нещо, той е едно разнообразие. Мансардата се превърна във 
ветроход, който плавно прекосява далечни морета, ние живеехме 
на него, за никъде не бързахме и непрекъснато се целувахме, по 
най-обикновения начин, без да дирим подходи и пътища към раз-
нообразието. Издутите платна на ветрохода ни носеха напред в 
едно сляпо, откъснато от географски дължини и широти плаване, 
на всичко отгоре, не хвърляхме поглед и върху компаса. За първи 
път, откакто се помня, предложих на жена да се пресели при мен. 
Ванда не прие, но взе ключа – можеше да си отключва и влиза без 
предупреждение, по всяко време на денонощието. Позволих ѝ да 
вдига слушалката и да отговаря вместо мен. Тя не се съгласи, раз-
бира се, нито се нагърби с деликатното задължение да подслушва 
разговорите ми, както бях предложил. Обадиха се две-три моми-
чета – всички бяха парирани и ликвидирани, игнорирах и Неди. 
Чаках вест от бившата главна султанша и чаках дълго, но това не 
се случи, Дора бе потънала, до нашия ветроход не долитаха ни-
какви сигнали от нея. Ванда ме целуваше, аз я целувах, платната 
на забравата плющяха издути от винаги попътния вятър.

12.
Килватерът зад нас светлееше бял и розов, небето блестеше със 

закована, сякаш фиксирана за вечни времена синева.
Върху тази синева се появи бавно едно-единствено облаче: мои-

те странни, кажи-речи редовни изчезвания. Тя не можеше да си ги 
обясни, но приемаше веднъж завинаги, че съм ѝ верен – поне засега.

Отивах там.
Подарените хора вече ми тежаха, много, не вярвам Христос 

да е чувствал тежестта на кръста си повече, отколкото аз чувст-
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вах наличието на ротата, складирана в Бояна. Историята, както 
се беше развила поне дотук, ми разкриваше срамната истина, 
че една жена може да замени шейсет и двама мъже. Подарените 
бяха занемарени, посещавах ги на два или три дни, и то за малко, 
колкото да им занеса храна, да им повторя молбата си – тя се пре-
връщаше май в заповед – да се пазят. Снабдявах Гоген с платна. 
Трябват ми много, настоя един ден той. Погледнах го вече стро-
го, тъй като маниакът не молеше, а настояваше. Колко? Много! 
Добре де – пет? Двайсет! 

Не се интересувах от плодовете на неговия труд, нямах време 
да се осведомя и за останалите; бързах, минавах, споменавах по 
нещо и отминавах. 

Те четяха без прекъсване, гледаха телевизия, спореха, пееха, 
преразказваха забавни откъси от прочетеното, вдигаха гири, вър-
тяха въже за скачане, поддържаха се, както исках аз. Доколкото 
схващах, не им оставаше минута свободна. Само онези, двамата 
фашисти, нещо се потриваха и при всяка среща ме питаха в това 
ли се състои смисълът на живота. Направи ми впечатление, че 
двама от художниците отпаднаха, преминаха към групата на пи-
шещите. 

Групата на пишещите, както трябва да се предполага, нарас-
на доста, но общо взето всички, или почти всички, пееха, цяла-
та група, с изключение на фашистите, обичаше да пее песента 
за Лорелай. Гоген гледаше на всички мрачно и странеше, не го 
интересуваше нищо друго освен глупашкото общуване с боите 
и платната. Един ден му заявих, че когато свърши рисунката си 
на едната страна на платното, може да използва другата страна. 
Как? – изуми се той. Така, рекох аз. Не, отвърна той.

– Завършената картина трябва да се уважава – рече тихо Го-
ген. – Нали ги закачате по стените?

– Добре, рисувай само на едната страна.
Исках да му кажа, че рамкираните платна се поръчват спе-

циално, с пари, щеше ми се да му открия, че той е най-скъпо-
струващия мой питомник, но можех ли да разчитам на разбиране 
– безумен, неприятен глупак, какво ще му обясняваш. По едно 
време ми направи впечатление, че мъжете гледат на него като към 

странен техен събрат, а фашистите направо го презираха, но и 
едните, и другите, как да кажа, сякаш се плашеха, а може би се 
възхищаваха от картините му – знам ли?

Гледах да ги приуча на по-голяма самостоятелност, трупах 
консерви – една консерва бе достатъчна за трима на ден – смятах 
да разреждам посещенията си, да отслабя бдителността си. Като 
ги открият – какво? Да ги вземат, и без това ми тежат. Ако можех, 
само ако можех да ги подаря на някого! Често пъти, както си ле-
жах върху косата на Ванда, отпъждах една страшна мисъл – да ги 
отведа в планината и да ги оставя на същото място, пък да става 
каквото ще.

Дните и месеците се нижеха, Лорелай звучеше все по-спон-
танно, хорът, който нарекох Хор на петдесетте – тъй като числото 
на редовно пеещите набъбна на петдесет, – се шлифоваше; рими-
те на поетите ставаха по-разнообразни, парите, хвърлени за плат-
на – все повече, но резултатите му не поглеждах, защото се ядос-
вах – беседите се задълбочаваха, телевизията със своето кино и 
театър им се разкриваше все по-лесно, все по-ярко се очертаваха 
индивидуалностите; пред мен и зад гърба ми се разлистваше не-
познато красиво дърво, то вече цъфтеше и се готвеше да ме обси-
пе с плодове – нещо, което по-рано би ме замаяло от възторг, сега 
ми досаждаше. 

Повече от каквото и да е на света бях обсебен от едничкото 
вълшебство – Ванда.

Една вечер влязох във вилата и събрах хората си:
– Момчета, налага се да се разделим, ще замина за десет дни. 

Оставям ви продукти, бъдете прилежни и ме чакайте, пишете и 
пейте, рисувайте и поетизирайте. Когато се върна, ще видя резул-
татите. Някой да има нещо против?

Мълчание.
– Искате да не заминавам?
Мълчание.
– Момчета, налага се.
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13.
Можехме да се пъхнем в Родопите или в някое Черноморско 

селище, но преди години, когато посетих за втори път този град, 
аз си обещах, че ако се влюбя някога истински, ще я доведа сред 
тази вакханалия на водата, небето и камъка, сред потъващата в 
морето красота, която само преди няколко десетилетия се е смя-
тала за вечна. Пристигнахме в края на април, когато туристите 
тук преживяваха хазартна треска – дали денят ще бъде слънчев. 
Нямахме нищо против слънчевите дни, но и лошото време не мо-
жеше да ни стресне. Вървяхме навсякъде, без да пуснем ръцете 
си, дори в хотела, и малко нещо приличахме на баща с дъщеря, 
но тъй като Венеция е понесла редица възходи и поражения, от 
всякакъв род, като нищо можеше да понесе и нас.

За трети път в същия хотел, по-скоро хотелче, дори в съща-
та стая, с прозорец към тесен тъмен канал. В канала спи една и 
съща черна вода, по нея минават безшумни заблудени гондоли 
или катери с много тихи двигатели. От катерите изнасят заклани 
телета, каси с бутилки, зеленчуци, риби – това, което ще изядем 
и изпием ние, посетителите на малкото старомодно ресторантче 
с кристални огледала, синкавобели покривки, барокови столове, 
тапети и възрастни келнери с хлътнали между челюстите страни. 
Няма защо да споменавам, че стаята ни е мрачна, някак разточи-
телно голяма за Венеция, персон и половина легла. 

А колко са удобни тези легла, щом плувнеш във влага и започ-
неш да се въртиш под чаршафа, та ти се ще да отвориш уста и 
извикаш: как живеете в този пъкъл от изпарения? Но ти мълчиш 
и привикваш, вслушваш се в откъслечен смях или шепот, ставаш, 
поглеждаш през прозореца и виждаш как гондолата с влюбени се 
измъква като змия под погледа ти. Банята също е голяма, ваната 
удобна, зелена – придобиваш чувството, че сградата е правена 
преди столетия, когато никой не е мислел за туристически на-
шествия, че тогава хората не са и допускали да се къпят в тясна 
баня или да лягат в тясно легло. А сушата в лагуната е незначи-
телна, въпросните сто и осемнайсет острова са комично малки, 
за да бъде поместен в тях градът – държава, който е претърпял 
влияния, но от своя страна е влияел, а по-късно се превърнал в 

световна атракция. И все пак – оскъдно, тясно, а широко, удобно. 
Пищно. 3релищата и богатствата са струпани навсякъде, златото 
се придружава до задушаване от разточително пръснати естети-
чески ценности.

Ванда идва тук за втори път. Направи опит още с присти-
гането:

– Сега ще ги видиш през моите очи и може би ще ти харесат 
повече.

– Кои?
– Белини и Карпачо, Джорджоне и Тициан, Веронезе и 

Тинторетто.
– Няма да го бъде – отвърнах аз. – Ние ще блуждаем. Ако 

нещо ни се изпречи на пътя, ще го зърнем. Но само ще вървим и 
никъде няма да се отбиваме.

– Ти си варварин!
Този път вкусих от онази Венеция, която ми беше легнала като 

мечта – да я обходя с жена: уличките, мостовете, пазарчетата, ка-
налите, леките кротки гостилнички и периферните островчета. 
Досега винаги съм вървял сам, грохвал съм по залите на дворци-
те, ослепявал съм от взиране в картините, натрупваш, натрупваш, 
премаляваш, просто падаш, а край теб хитреците целуват, смеят 
се или съзерцават.

Ванда ме разбра и бързо успя да се прислони до мен. Помня, 
че в един безслънчев ден прекарахме четири часа в кафененце, 
измъкнало осем стола до перилото на мостче. Беше тихо, отдале-
чено и единственото съвременно нещо си оставаха покривчиците 
на масичките. Останалото, за разлика от покривчиците, не се на-
трапваше и трябваше да го откриеш – предни или задни стени на 
къщи с малки прозорчета и отронени, ама как отронени мазилки, 
по оголените места се показваха ребрата на вековете. Тук може 
би не е минавал и Марко Поло, или пък е идвал тъкмо тук, за да 
набере копнежи и дързост за приключения. Доста преднамерено 
седяхме ние с Ванда него ден на едно място, пиехме си вермут 
и гледахме всички чупки на безлюдния ансамбъл, пред очите ни 
дебели жени сменяха по въжетата сухото пране с мокро, но не ни 
забелязваха, привикнали вече на всичко.
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– Той е луд – каза по едно време тя.
Мостчето ми се стори мизерно и мило, мостче просяк, нито 

по него, нито под него минаваше някой. Колко ли главоболия е 
създало на градската управа да го поддържа, но така, че хем да го 
ремонтират, хем да изглежда автентично.

– По тебе ли? – запитах аз.
– И никога няма да ме освободи.
А времето си тече и ежедневието ни се изпълва с все повече 

неавтентични подробности, които се стараят да минат за автен-
тични. 

И после си мисля, че няма защо да врякаме против ремонта, 
без него ще рухнем, а ремонти по всяка вероятност е имало и 
в миналото. Е това е почивка, това се казва откъсване – когато 
почнеш да философстваш. Представих си как ремонтирам мои-
те паметници, после си представих как хората поставят венците 
си в подножието им, отдават почитта си на тези, в чиято чест са 
издигнати, а не искат и да знаят за създателя им. Ако човек се 
разрови, може би ще открие името и на този, който е създал това 
незначително мостче, втъкано в ансамбъла, някъде в книжата си-
гурно е отбелязано.

Сервитьорката, по всяка вероятност и собственица, носи две 
чаши, поставя ги на масата. Тя е зряла хубава жена с чудесни 
очер тания. Питам я с доста труд знае ли кой е направил мостчето. 
Засмя се и може би избъбра следното:

– Това мостче ли бе, синьор? Че какво ще стане, ако почнем да 
знаем и за такива мостчета?

Отмина към заведенийцето си. Ванда гледаше след нея.
– Гърдите ѝ са чудесни.
Ванда има комплекси за гърдите си, това съм го забелязал, бях 

положил доста усилия да избия предубеждението ѝ, тя си даде 
вид, че е убедена и ето на – оказа се, че раничката не е заздравяла.

Неочаквано разбираме, че този път сме наистина сами, нищо 
не трепва, нищо не се чува, само леко подрънкване на чинийки, 
но то не иде от кафенето, а от прозорец. Някой приготвя обяда, 
скоро някой или някои ще се върнат, някакви хора с физиономии 
на созополци ще обядват.

В маратона на спокойствието се вмъкна и тази абсолютна ти-
шина, дори гондолата мина под мостчето безшумно, като ляс-
товица, остави ни отново с вехтите фасади и задните стени на 
старинните къщи. Радиото обаче побърза да се обади, вазата се 
счупи.

– Днес ли ще я пратиш?
– Така смятам.
Ако утре просветне, ще отидем на плажа в Лидо, ще ми се да 

се окъпя в края на април, искам да намокря банския си в Адриа-
тическо море.

Изправихме се и платихме, без да погледнем часовниците, ей 
така, точно когато трябваше да станем и да прекъснем мълча-
нието. Обгърнах коравото тяло на Ванда, усетих го, почувствах 
цялата му почтеност. Преминахме през мостчето прегърнати, за 
първи път минавахме по това мостче, и аз, и тя, помислихме си 
го, но не си го казахме. Когато се извърнахме да видим място-
то, където сме мълчали, стопанката стоеше сред четирите кръгли 
масички. Исках да се съглася с Ванда, можех да спомена нещо 
хубаво за бюста ѝ, но премълчах.

Лутахме се, все пак намерихме пътя до някаква поща. Тук 
Ванда попълни телеграма. Текстът съобщаваше, че подателят 
се намира във Венеция. Тази телеграма трябваше да мине през 
океана, да бъде прочетена в една легация, в латиноамериканска 
страна. В легацията работеше мъжът на Ванда, в момента той се 
грижеше за детето.

14.
– Ти ме измами – заявих спокойно аз.
– Не може да бъде.
– Коварна си, разбирам го с всеки изминат ден.
– Ти си уморен.
Бях пребит от умора, навън горещината тормозеше града. 

Изтрезнях неочаквано в една от залите на Двореца; направих си 
сметка, че два дни преди да завърши Венецианската епопея, Ван-
да успя да ме прекара през всички стърги на дворците, църквите, 
площадите, очите ми погълнаха може би двеста картини и три 
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пъти повече скулптури – всичко се превърна в красива топка от 
цветове, форми, реалност и мечти, в един общ спомен, вече не 
можех да се ориентирам кое къде съм видял. А тя помни всичко, 
веднага ще каже къде се намира и най-малката икона. С такава 
памет човек наистина може да си съществува като съвестен из-
куствовед.

Седнах на една пейка, Ванда изчезна, върна се след половин 
час. Торбата тежеше добре.

Пипнах, пръстите ми усетиха бутилката, вече можехме да 
вървим.

Обичам плажа на Лидо, макар че подобни подредени плажове 
не са по вкуса ми. Всяка песъчинка тук има какво да разкаже, тя 
е преживяла какви ли не авантюри, върху нея са лягали хиляди 
тела, от целия, буквално целия свят. Понякога, след силни бури, 
морето ще прибере уморените и изживели се песъчинки, но ще 
измъкне на тяхно място нови, а уморените ще си ги скрие в глъ-
бините, да си починат, да се измият от човешката пот и миризма. 
Ще дойде време, отново ще ги изхвърли на слънце, като невиде-
ли и нечули.

Ванда лежи върху кърпа, дивото ѝ неосъзнато тяло не се връз-
ва ни най-малко с чертожно наредените кабини, павилиони, за-
слони. Тя е спокойна и щастлива, трудно долавям възбудата ѝ от 
това пътешествие, да не говорим, че под всичко лежи тревогата. 

Има какво да мисли, мъжът ѝ се интересува защо още се бави 
в България. Заминала е уж за два месеца, а изтича седмия. Не 
мога да си представя, че съществува заплахата да се разделим; 
това няма как да стане, не го виждам. Готов съм на всичко, на 
женитба, тук се хвърлям изцяло, двамата не оставяме никакви 
съмнения, нито резерви край себе си.

Днес е четвърти май, остават още два дни, а можем да ги 
увеличим на пет, но при едно условие – без изкуство, само на 
плажа и в най-забутаните кътчета. Ще ми се да се отбием и в 
Триест, имам някаква слабост и към него, но ме мързи да обмисля 
възможностите. Ние сме се слели със световната разноцветна 
орда, нахлула по това време във Венеция. Хората наоколо са 
еуфорични, ние се стараем да изглеждаме спокойни и привидно, 

поне, неутрални. Лежа на пясъка и се вслушвам в шумовете, 
времето тече кротко, шумотевицата се размазва, изчезва, изчезва 
и Ванда, изхитрям се, отново успявам да се отдръпна, вече съм 
сам, всичко е утаено, антилопата заема мястото си, шията ѝ се 
протяга напред към водата, но тялото ѝ се съпротивлява и тегли 
назад, краката са опънати, в тях трепти напрежението, трябва да 
бъдат готови да хукнат; назад е извърната и главата; изглежда, че 
антилопите никога не са пили вода както се полага – спокойно, с 
усещането на вкуса ѝ, с удоволствие, винаги са утолявали само 
жаждата и са бягали. Така ми се струва, това трябва да личи и в 
творбата. 

Дали и Ванда вече не наподобява една антилопа на водопой? 
Колко различно беше с Дора, равно, широко, бих ли казал 
безинтересно? През нейното царуване работех като хала, а сега 
– нищо. 

Обмисляй, обмисляй – Ванда не позволява всичко, не одобрява 
и антилопата. Виж какво са направили хората – на всяка крачка 
ми повтаря тя, – останало е и ще остане, остани и ти. 

Нищо няма да остане, отвръщам с думите на моя колега 
живописец, нищо, от никого, поне да се наживеем. Тя мълчи, не 
дава своя отговор, но мълчанието ѝ е такова, сякаш не приема 
думите ми.

И сякаш наистина е така, какво по-добро от това: живея чу-
десно, имам пари, известен, аплодиран, крайно много ми е необ-
ходимо твърдението на живописеца, че няма защо да се силим 
– нищо, след нас – нищо. А колко е хубаво все пак, ако можеш 
истински, има някакъв страшен шемет в това да те споменават, 
след като те няма, да вълнуваш хората и те да разкриват нови 
черти от тебе, да те разгадават, додешифрират.

– Това е необмислено – прошепна Ванда, но продължава да 
гледа небето. Извръщам се изненадано към нея, досега поне нито 
веднъж не се е разминавала с мислите ми. – Скулптура от жи-
вотни, инфантилизъм, дилетантщина, почти няма здравомислещ 
майстор, който...

– Не искам да бъда здравомислещ – реагирам неуверено аз. – 
Време е да полудея, за да сторя нещо като хората.
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– Не полудявай – шепти Ванда и гледа небето. – Никой не 
може да отиде срещу себе си, остани си ти, но като мъдрец, няма 
защо да полудяваш.

Дълбоко в себе си съм твърдо убеден, че мога да перифрази-
рам материала по мое съновидение, да деформирам внимателно, 
докато се получи субстанция, трябва ми да предам границата на 
спокойствието и неспокойствието у жертвата, хладнокръвието и 
вътрешното вълнение на нападателите, безпримерната им кръ-
вожадност, маскирана с красива външност, защото според мен 
леопардите са по-красиви от антилопите.

Обаче за първи път в живота си усетих тогава, там, на пясъка 
в Лидо, че трябва да се помиря с известността си и званието си, 
да не се надявам на особен творчески жест, който би хвърлил ме-
ценатите срещу мен, а дръзновените да викнат: старецът се взри-
ви и се превърна в майстор. Това би могло да се случи наистина, 
ако бях останал верен на живописта.

Изправих се и хукнах към водата, скочих направо, заплувах 
бързо, не позволявах на студа да ме пререже, махах ритмично с 
ръце и нозе, усещах силата и младостта си, не виждах начин да 
се предам скоро... Бягам по пясъка, топлината ме завладя бързо, 
този път лягам на хавлия, задъхан, освежен.

Усещам нещо топло да лази по крака ми, оставям го, то про-
дължава, сгорещеният крак на Ванда ме откъсва от лутането, по-
ражда други мисли, дори трепети.

– Хей!
– Кажи.
– Ние с тебе много пренебрегваме хладната стая на хотела.
– Ще поплувам още веднъж.
– И после ще ми кажеш къде изчезваш от време на време, ко-

гато сме там, нали?

15.
В София се върнахме привечер. Отведох я с такси у тях, Ван-

да не можеше да отсъства безразборно, живееше в апартамента 
на родителите си, те бдяха над нея плътно, бранеха честта на зетя 
дипломат. Вече свободен, припнах към Бояна. Меденият месец и 

забравата се бяха стопили, сега се изправях пред ежедневието си, 
и то какво ежедневие – да отговарям за шейсет и двама души. Как 
успя да ми ги натресе съдбата? Ето, вместо да се тръшна в лег-
лото, бързам, изпълнен със страхове. Всичко трябва да се развие 
светкавично – ще освободя таксито, ще хвърля поглед и уверя ли 
се, че работите са наред, измъквам колата от гаража – обратно 
към града, към леглото, оная ще ми дрънне всеки момент и ако 
ме няма...

Таксито отшумя надолу, останах сам, с ключ в ръка, пред вра-
тата на градината. Едната четвърт от луната стоеше високо над 
Витоша сред свежо тъмносиньо небе и ярки, силни звезди. Мла-
дите листа, целият разкош на обновената природа се чувстваха 
веднага, песента на птиците ме блъсна рязко. Отключих, влязох в 
градината и заключих след себе си. Предпочетох да тръгна през 
тревата, усещах я как се подгъва, рехава, размесена с диви цветя 
и глухарчета. Тъмната вила стоеше достойно красиво сред елите, 
тя сякаш ми се стори по-тъмна и по-тиха, отколкото предполагах, 
така че отново ме озари надеждата да я намеря празна, да се по-
чувствам свободен, като всички хора; не исках да бъда собстве-
ник на човеци.

Натиснах сигналния звънец четири пъти, предупреждение, 
че съм аз, отключих и влязох в антрето. Оттам съгледах слабата 
светлина на втория етаж. Още нестъпил на стълбището, а горе 
холът се напълни с хора. Кой знае защо, започнах да се ръкувам и 
май че постъпих добре, всеки се тикаше напред, искаше да стисне 
ръката ми. Зад нас остана най-продължителната ни раздяла.

Въведоха ме в общото помещение при телевизора. 
Екранът беше тъмен, мълчеше. Веднага ми се натрапи в очите 

нещо необикновено, то приличаше на украса или по-точно... да, 
боже мой, приличаше по-скоро на декор, а – това си беше напра-
во сцена.

– Телевизорът се повреди още като заминахте – заговори някой.
– И цели четиринайсет дни без телевизия? – пошегувах се
– Петнайсет.
– Толкова ли изтекоха? – учудих се невинно, като обгърнах с 

поглед обидените лица край мен.
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Мълчаха. Гледахме се. Не знаех какво да отвърна, знаех само, 
че няма да се прибера навреме, скоро няма да се спи, Ванда ще 
ме потърси, а това означава и за нея една безсънна нощ. Донесоха 
ми стол, погледнах часовника и седнах, останалите се изправиха 
до мен. В настъпилата тишина разбрах, че малко прибързано съм 
окачествил това, което виждах пред себе си, като сцена, приел 
съм я по-скоро интуитивно – в дъното на ателието бяха поставе-
ни само един дънер, два бели камъка и клонче от цъфнал люляк. 
Май че долових и уханието му. Запяха птички, ясно звънна пото-
че – тези хора боравеха добре със записната ми система – а ето че 
се обади и техният хор, някаква неутрална, бих рекъл, наистина 
абстрактна мелодия. Откъде я бяха взели? Сега ли е композирана, 
или си я носеха отнякъде? Звуковата илюстрация или въведение 
прекъсна; отново тишина. Главният герой се втурна към дънера, 
спря се, извърна се натам, откъдето бе влязъл. Очите му гледаха 
уплашено, дишането му изразяваше умора от тичането. Продъл-
жително колебание – дали да спре точно на това място, или да 
бяга нататък? Отиване, връщане, ослушване. Напрежението бав-
но стихва, лицето става ведро, беглецът се успокоява наистина. 
И присяда. Птичките запяват отново, поточето шурти. Беглецът 
се оглежда, измъква от пазвата си нещо, гали го, въображението 
ми решава, че е птичка, после подхвърля птичката във въздуха, 
щастливо гледа след полета ѝ. Засилва се ромона на потока. Бег-
лецът се заглежда във водата, по тялото му преминава тръпка, 
мята поглед по посоката, от която е влязъл, може би да се успо-
кои изцяло. И започва да се съблича. През цялото време, докато 
трае събличането, тъй като всяко смъкване на дреха открива нова 
хармонична част от тялото му, хорът звучи мощно, по вагнеров-
ски. Човекът е гол и не само съвършен, но велик в своята голота. 
Навежда се, „откъсва“ люляковото клонче и тържествено го под-
нася към носа си. Присяда на дънера, заема позата на мислител, 
докато пръстите на ръката играят с клончето, и като резултат, 
може би от аромата на цветето, знакът на неговата мъжественост 
се втвърдява. Така една минута в пълна тишина, докато започва 
да се промъква подозрението ни, че ще се случи нещо лошо. Уне-
сен в мислите си, беглецът не чува далечните гласове, но ние ги 

чуваме. Ето че накрая беглецът долавя шума на хората, трепва и 
се изправя. Знакът на неговата мъжественост омеква, беглецът 
пристъпва назад. Оглежда се сред нарастващите шумове на за-
писа, навежда се и вдига дрехите си. Инстинктивно ги поставя 
там, където се чувства най-гол. Виковете на нахлуващата тълпа 
се усилват и внезапно секват, може би преследвачите са шоки-
рани, тъй като преследваният изтървава дрехата си, но бързо я 
вдига. След тази пауза виковете, които го обсипват, са на живо, 
издава ги публиката зад гърба ми, присъстващите в „салона“ се 
включват естествено, органично; превръщат се в преследвачи. 
Какви са били прегрешенията на беглеца, за какви деяния го лин-
чуват, това остава тайна докрай, така и не разбрах нищо по този 
тъй важен въпрос, а като си помисли човек колко много не ни е 
нужно това за спектакъла! Брожението у тълпата расте, очите на 
преследвания се разширяват от уплаха, тази уплаха стои някак 
неестествено върху лицето на красивия гигант, изглежда, че това 
е важен щрих – Херкулес, но страхът си е страх, там са хората, 
обвинението, обществото с категоричната си присъда. Някой зад 
мен замахва. Втори човек замахва. Беглецът вдига ръце и поставя 
този път дрехите пред лицето си. Разбирам – към него са летели 
камъни. Тълпата вече ръмжи, всеки се навежда, избира камък и 
замерва. Линчуваният се мята на всички страни, прикляква, от-
скача, сгъва се и за първи път чуваме гласа му, някой го е улучил 
някъде – това е вик на улучен човек. Сега линчуваният захвър-
ля дрехите на земята и бързо ляга зад дънера. Това обаче не му 
помага – виждаме как тялото му се огъва пластично при всеки 
удар. Изглежда, че атаката не може да се изтрае, линчуваният 
бързо се изправя и вдига дънера пред главата си. Мигновение на 
стъписване – тълпата млъква, макар и за кратко време, след това 
отново викане и камъни. Старая се да разбера някои думи, чувам: 
„удрете“, „куче“, „мерете се в главата му“, „да го пречукаме“. Ка-
мъните попадат все по-добре, намират капризни места по тяло-
то, улученият стене, реве, улучващите ликуват, надават викове 
на тържество. И все повече ги обзема лудостта – чудя се какво 
да гледам: вдъхновената масова игра или шеметната пластика на 
замервания, който се брани с ловки отскоци на всички страни, 
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въпреки че реве от болките. Настъпва времето, когато откъм тъл-
пата се носи само едно жужене и камъните летят като градушка. 
Замерваният извиква силно и захвърля дънера, след което пада 
върху него. Камъните летят с нестихваща ярост. Вече не чувам 
стонове, падналият се пържи върху горещата земя, отскача при 
ударите, но и умира по малко, накрая движенията му стават спо-
радични, тялото притихва; неподвижност. Смъртта на преследва-
ния кара преследвачите да заработят още по-стръвно с камъните. 
Хат, хат – чувам зад себе си и виждам уморените им лица. Всеки 
излива злобата си, а тялото е отдавна мъртво, може би станало 
на пихтия. Постепенно бесът стихва, публиката участник се за-
ковава на място, пълна тишина, песен на птици, мрак – някой е 
загасил светлината.

Поздравявам главния изпълнител, а после и публиката, изри-
чам искрени думи за похвала, нямам основание да се преструвам. 
Всички са радостни, отдъхват си, изглежда, че са чакали с нетър-
пение тази премиера. На въпроса ми кой е авторът на сценария, 
не можаха да отвърнат; запитах кой е режисьорът, отговориха, че 
режисурата е тотална. Добре, вмъкнах се ловко аз, тогава откъде 
го имате всичко това, откъде го носите? Повдигнаха рамене. Ви-
дели ли сте го някъде? Не. Телевизията? Не. Откъде ви е хрум-
нало? – повишавам глас. Вдигане на рамене, нищо, напразни уси-
лия да хвърля светлина върху загадката.

Нещо ми подсказваше, че Гоген не участва в представлението. 
Потърсих го в навалицата; напразно, липсваше. Време беше да се 
обадя на Ванда. Няма как, налагаше се да го сторя оттук. Запътих 
се към спалнята на татко, отворих вратата. Предчувствията ми се 
оказаха верни – Гоген стоеше пред статива, отслабнал, брадясал, 
с отнесен от взиране и терзания поглед. Наведе глава, искаше да 
ми внуши, че съзнава огромната си вина.

Посегнах към телефона.
– Гоген, защо не беше на представлението?
– Необходими са ми бои. Моля ви, донесете ми синьо и жълто.
Върху татковия статив-ветеран стоеше голяма необрамчена кар-

тина. Боже мой, дали пък няма да припадна за първи път живота си? 
Господи, дай ми сили да остана прав, моля те, Господи!...

16.
Голяма мраморна тераса сред скалиста падина. В дъното на 

терасата се издигат три високи барокови врати. Но накъде водят 
вратите, щом от тях не започва никаква сграда? Пред трите стъпа-
ла, на земята, стои котенце. То гледа към терасата и най-вече към 
внушителните мраморни парапети. Каменният пейзаж и терасата 
са притиснати от равна по сила светлина и като помисли човек, 
ще си каже, че е недостатъчна. Стоях пет или десет минути, без 
да помръдна, без да отместя погледа си. Накрая се извърнах към 
лицето на художника, пропито от каменна, фанатична белота. 
Нямаше какво да търся в него, то не отговаряше; изработено бе 
сякаш от студената минерална сплав на расата. На това лице не 
можех да разчитам, то се интересуваше само от бои. Самият аз 
не можех да продумам каквото и да е, нито бях в състояние да 
понеса повече картината – за цялата тази история се изискваше 
героизъм, поне отпочинало тяло, а аз се връщах от чужбина, то-
ку-що. На излизане от стаята с крайчеца на окото си забелязах 
другите картини, седем или осем, струпани една до друга върху 
пода, подпрени косо до стената. Какво ли представляваха те?

Измъкнах колата от гаража, подкарах бавно, нито ми се при-
бираше в София, нито ми се връщаше във вилата.

За обаждане по телефона не може да става и дума, умората 
май че се е изпарила, препълнен съм догоре с тъга. Не ми се спи, 
ако се върна на седемнайсетия етаж, ще бъде само заради банята 
– един топъл душ, как ми е необходим в момента! Карам към се-
демнайсетия етаж, но не бързам, защото не знам дали, като стиг-
на до асансьора, няма да ми хрумне друго. И все пак душът ми е 
необходим. Застанал под струята, аз се чувствам по-изолиран от 
всякога, сребърната преграда на капките с нейния напевен сре-
бърен шум се превръща в щит към посоките, откъдето може да 
нахлуе всеки. Включително демоните.

Асансьорът ме носи нагоре; отварям врата, затварям врата, 
отключвам врата, влизам, натискам врата, не вдигам слушалка, 
телефонът звъни, събличам се, мятам дрехите си по пода, гледам 
се в огледалото, сравнявам тялото си с херкулесовите пропорции 
на линчувания, но не ми става мъчно, сега не може да ми ста-
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не мъчно за нищо. Банята ме приема, струята е студена, но ще 
се затопли, само че трябва да внимавам, сега съм безчувствен и 
като нищо мога да се забравя под горещата вода. Ще бъде доста 
добре, всъщност, ще ме намерят обварен, готов за консумация. 
Внимателно дозирам студената и топлата, пъхам се под душа. 
Кой ли звъни? Знае се кой. Сякаш съскат гумите на автомобил, 
така шушне водата, унася; като нищо мога да заспя. Шейсет и 
двама души; шейсет и един са нищо, самодейци, а един от тях е 
белязан. Но защо е мраморният парапет, той тежи толкоз много 
на картината. Сигурно има защо, не си ти този, жалък сръчен 
скулпторе, да съдиш, не можеш да разбереш всичко! Излизам 
гол, вървя и мокря килима, оставям следи по паркета. Телефонът 
звъни. Вдигам слушалката: вървете по дяволите, разбрахте ли? 
Всички, до една!... Тряскам слушалката. Все пак трябва да се из-
бърша, мокър не мога да вляза в пижамата. Изсушавам се, лягам, 
гася лампата, започвам да се въртя наляво, надясно, към стената. 
Няма да стане, отсега разбирам, че е невъзможно. Стъпвам на 
пода, смъквам пижамата, започвам да се обличам. Но защо в тъм-
ното, да ме пита човек? Запалвам, вече мога да се облека лесно, 
сега не е трудно да събера дрехите си от килима.

Подкарах с четирийсет километра в час към центъра на града. 
Не бързах, все пак обмислях дали няма да сторя някоя глупост, 
и търсех уличките, по които можех да се промъкна. Щом влязох 
в „Цар Шишман“, станах по-уверен, дори измислих първото из-
речение. Кривнах по „Аксаков“ и затърсих място за паркиране. 
Открих единствената възможност, като заприщих една кола, но 
в два часа след полунощ едва ли можеше да се случи нещо не-
приятно. Бях идвал някога тук, не помнех сградата, но я познах 
веднага. Посегнах към задната седалка, обхванах дръжките на 
сакчето. Бутилките издрънчаха. Сградата е била строена разточи-
телно, стълбището се раздаваше нашироко, с мило извит парапет 
от метал и дърво, дървото – излъскано, а металът – изплетен като 
в старинна дантела. Живописецът, при когото отивах, е непрак-
тичен човек, все още не чувстваше необходимост от удобно жи-
лище, обитаваше мръсен таван, нямаше време нито да го чисти, 
нито да го обнови, той рисуваше. Когато натиснах звънеца и не 

чух звук, си казах, че друго не може и да се очаква. На вратата 
липсваше какъвто и да е надпис, но на мръсната стена някой бе 
написал с молив доста нервно: „Кога ще дойда и да те намеря, бе, 
глупако?“ Осветлението угасна, но не се втурнах да търся бутона, 
зачуках по вратата. Бях твърде изненадан, когато чух шум и се 
показа небръснатото му лице.

– Ти си ме будил няколко пъти, а аз те будя за първи път.
Измисленото изречение!
– Влизай! – рече той.
Вмъкнах се.
– Пил ли си? – прошепнах аз.
– Разбира се – отвърна живописецът.
– Тогава ще ни стигне.
– Защо шептиш?
– Сам ли си?
– Там спи една буболечка, но говори спокойно.
Така и не разбрах на кое място спи буболечката, може би сто-

панинът на това широко иначе помещение е отделил някакво кът-
че, да го превърне в място, където има легло и може да се спи. 
Нищо чудно и това да се е случило. 

Влязохме в най-голямата стая, точно там, където беше ста-
тивът. В единия от ъглите се оказа масичка, край нея четири 
столчета. Ъгълът ни отдалечи от всичко, просто се пъхнахме под 
най-голямата таванска чупка, там художникът щракна няколко 
пъти щракалката, докато светна слаба светлина. Бяхме откъсна-
ти не само от света, но и от картините по стените. От прочутите 
платна, които познавах, към нас се излъчваха отделни сияния или 
просто цветове, бяха много платна, стопанинът на това ателие 
продаваше масово и евтино, но знаеше какво да задържи, а за-
държаното не можеше да го откупи никой, за нищо на света. Гъс-
то населените с картини стени се изправяха загадъчно край нас, 
мъждееха като тайнствени, по-скоро предполагаеми, отколкото 
действителни съкровища.

– Леденостудени – рече домакинът, – от хладилника.
– Имах само две бутилки – рекох аз. – За теб седемстотин и 

петдесет грама, за мен двеста и петдесет.
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– Пих доста вино и няма да ти партнирам добре.
– Въпросът е аз да ти партнирам, имам нужда, не мога да спя, 

необходимо ми е да будувам и говоря.
– Не го усуквай, можеш да идваш винаги.
– Защо не изплакнеш чашите?
– Мити са.
Карай да върви, нямаха вид на чисти, но вдигнах моята и я 

подложих, търпението ми се стопяваше. Домакинът не бързаше 
да налива, макар че първата бутилка вече зееше отворена; дома-
кинът пиеше винаги спокойно и странно – тогава се превръщаше 
в дете; вършеше детински постъпки, говореше по детски. Наха-
лен, когато нахлува при другите, той безропотно приема всеки 
при себе си, пие бавно и говори по възможно най-наивния начин 
върху темата рисуване.

Призори, когато бяхме изчерпали думите за трайното и не-
трайното, той успя да ми каже старото си мнение, че съм точ-
но толкова талантлив, колкото да се обзаведа и да имам прия-
тен живот. В избледнялата светлина на лампата и засилващата се 
светлина на северните прозорци, при нас влезе буболечка с малко 
лице, малки ръчички, малки крачета. Сънливите ѝ очи погледна-
ха бегло, ръката ѝ понечи да оправи малко нещо косичките, но 
се отказа. Без да я удостои с особено внимание, както говореше, 
домакинът предложи чашка на съществото, но то отказа и изчез-
на към леглото.

– На твое място бих потънал от срам – продължи домакинът. – 
Засрами се поне от парите си. Не е за добро, когато имаш всичко. 
Ами че ти какво си нямаш, кажи!...

Светлината на чистото майско утро придаде чудесна лекота 
на мрачното ателие, картините сякаш извикаха и дойдоха пред 
очите ми; един чародеен свят изплува от мрака – небе, дървета, 
земя, къщи, хора, коне, червени и жълти морета, (понякога прос-
тичко сини), оранжеви дървета, бели лица, черни листа, при мене 
дойде всичко, за което беше толкова говорено. 

Гледах картините и бавно потъвах в настъпващия отвсякъде 
непознат до този ден страх, такъв страх бях изпитал само там, в 
спалнята на татко.

Мисленето, формите, багрите, проникновението и цялото 
внушение на това самостоятелно естетическо сияние обаче сиве-
еше пред „Мраморната тераса”.

17.
Можеше да се случи и туй чудо – в седем часа сутринта да 

заспя на волана, да причиня беда по някоя от най-оживените ули-
ци. Водката в стомаха не ми създаваше проблеми, триста грама 
за четири часа не всякога се оказват фатални, но като си помисля 
само откога не съм спал, още от Венеция. Паркирах криво-ляво и 
се добрах до асансьора. Отсега нататък ми трябваше малко, само 
няколко минути, само да се задържа на крака, май че успях. С 
едно-единствено заспиване до влизането в пижамата. Дявол да го 
вземе!... Слязох от леглото да изключа телефона.

Събудих се към обед, някой звънеше на входа, сигурно Ванда. 
Тя имаше ключ, но аз бях спуснал секретното резе. Нито Ванда, 
нито кой да е на света можеше да разчита на милостта ми, ситуа-
цията, в която се намирах от снощи, надминаваше границите на 
допустимите изненади, тя ме беше изтръгнала от всекидневието, 
беше ме залюляла, прекъснаха връзките ми със света, някои от 
сетивата ми направо отказаха да общуват с мен, чувството за от-
говорност секна – понесен от непозната динамика, гледах само 
едно: да не загубя изцяло способността си да разсъждавам, да се 
предвардя от някоя глупост.

Къде се дяна мотото на живота ми: не се учудвай на нищо?
Какво означава Ванда? Или пък Дора? А Неди? Колко смешна 

изглежда сега венецианската авантюра, заблуждението, че Ванда 
трябва да остане завинаги при мен! Припомнете си обаче какво 
става във вилата на татко, не съм забравил и за момент, че шей-
сет и двамата са факт от възможно най-вероятните факти, но и 
те, какво са те вече пред появата на шедьовъра? Ами останалите 
платна? Още не съм ги видял, но мога да подозирам; ръката, съз-
дала мраморната тераса, не се шегува.

Ванда, или Дора, а може би Неди, се отказа да звъни, оти-
де си, отново стана тихо, страхът и трудно обяснимата тъга ме 
притиснаха повторно. До вчерашния ден за мен все още същес-
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твуваше някакво разрешение, надежда за измъкване от ужаса; в 
края на краищата можех да натоваря хората на микробусчето и да 
ги върна на планинската полянка, където ми ги бяха подарили. 
Но сега? Какви обяснения можех да измисля за картините? Да ги 
унищожа?

18.
В следобедните часове подир събуждането дори не помислих 

да се обръсна, нямах никакво желание да се преоблека или пък 
да се нахраня, липсваше ми апетит. Скитах из хола, мислех, пъ-
тешествах. На терасата не излязох, искрено казано – криех се. 
От всичко. А имах да върша куп неща, главно покупки, свързани 
с Бояна, и трябваше да побързам, знаех добре защо – за да видя 
картините на дневна светлина. Включих телефона и излязох, но 
после се върнах, измъкнах на бял свят няколко туби с жълти и 
сини бои. Преди да ги отнеса, нещо ми подсказа, че най-добре ще 
бъде, ако взема всички опаковки – целите ми холандски запаси. 
Натоварих ги в багажника и погледнах часовника: имаше вре-
ме, можех да използвам уличен телефон. Моят човек ме разбра 
добре, обеща ми да опъне и грундира двайсет платна. Като оси-
гурих моя загадъчен Гоген с платна, пристъпих към останалите 
покупки – хляб, консерви, зарзавати, главно пресни картофи. Ду-
мите, които размених по необходимост с продавачите, ме при-
земиха, усетих, че нещо забравено се връща в мен, изтрезнявах. 
Постепенно се успокоих, наоколо бързаха хора, пред цветарнич-
ката имаше опашка, да, някои купуваха цветя, предстоеше им да 
отиват на рождени дни, може би имаше някакъв имен ден, ами 
знам ли, животът отстоеше на светлинни години от мен.

Когато се върнах в колата, помислих си, че отдавна не съм хо-
дил на театър, че не съм гледал филм, че не съм сядал в кръчма, а 
вече ми предстои да прогоня и момичетата. Небръснат, непреоб-
лечен, затворен в карцера на купето, спомних си и за пъстървите, 
подскачащи през праговете, през течното слънце. Колко дълго 
премятаха хората китките, преди да си купят репички от щанда 
на зеленчуковия магазин, пръстите опипваха всяка репичка поот-
делно, търсеха коравината ѝ. Кофичките с киселото мляко в бака-

лията биваха оглеждани, купувачите внимаваха да отнесат у дома 
си само пълни. Тези неща сега ми се сториха естествени и мили, 
не ги окачествявах като проява на еснафска дребнавост, напро-
тив, почувствах се ограбен, лишен от възможността да се радвам 
на пролетта. И за какво съм се оставил да ме тресе тази треска? 
Имам шейсет и двама души, дадоха ми ги, не съм ги откраднал. 
Едни от тях пеят, други пишат, трети си играят на театър, а някои 
рисуват. Какво съм виновен аз, че един, и то най-неприятният, 
според мен, се оказа гений. Ами да си бъде. Тези неща се срещат 
от време на време, на сто години се ражда по един и като ми се 
е паднало, какво да правя, да се гръмна ли? Нищо подобно, ще 
го храня, ще му нося материали, нека рисува, това са ценности, 
съкровища, рано или късно ще останат за човечеството. Включих 
радиото. Ето, има и новини, стават събития. Музика. Това са ху-
бави неща, обикновени, човек не може без тях, нито без репички.

Питомците ми обичаха да се перат. При всяко идване виж-
дах, че на двора съхне пране. Въжетата за тази цел бяха опънати 
ниско, погледът отвън не можеше да ги забележи. Пренесохме 
продуктите, подредихме ги, заех се с оправянето на телевизора. 
Повредата се оказа по-голяма, наредих да го занесат в колата. 
Всичките ми действия, включително и размяната на думи – всеки 
искаше да си кажем по нещо – се извършваха така, че аз се при-
ближавах постепенно към татковата спалня. Гоген седеше върху 
крайчеца на леглото. „Мраморната тераса“ все още стоеше в ста-
тива, изцяло завършена.  Не можех да разбера любуваше ли ѝ се, 
или вече беше успял да я намрази.

– Може ли?
Посегнах към купчината от загърбените картини.
Взех една, обърнах я към себе си. Затресе ме отново. Поглед-

нах художника. Нищо, уморено спокойно лице, щастливо отпус-
нати ръце.

– Донесох ти много бои.
Стараех се да остана неподвижен. А ми се щеше да се втурна, 

да грабна ръцете му. Не знам успях ли, или не успях да създам 
впечатление на не толкова развълнуван човек. Във всеки случай, 
погледът ми трудно се откъсваше от картината.
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– Скоро ще имаш двайсет нови платна.
Не се ориентирах лесно в нарисуваното. Май че имаше нещо 

много познато. Да – татковата вила, погледната откъм дворната 
полянка. Старата постройка изглеждаше още по-стара, но затова 
пък приличаше на живо същество, да речем – на човек с тъжни 
питащи очи, направо сфинкс, заграден от студени червеникави 
дървета, които по структура и настроение наподобяваха скали. 
Ето кое ми пречеше да се ориентирам, дърветата. Художникът 
се бе отдалечил от истината – погледната от това място, къщата 
се гушеше между грамадни борове. На картината боровете се 
бяха превърнали в широколистни дървета. Защо? По какви при-
чини моят пансионер предпочиташе широколистните дървета, 
и то голи? 

Щеше ми се да съзерцавам дълги часове къщата. Докато дър-
ветата се изразяваха изведнъж, къщата правеше впечатление с 
бъбривостта си. Прозорците и стълбището, дървените парапети, 
вратата, мазилката на стените и особено стрехите излъчваха не-
понятно трептене и се изявяваха като в описание на Пруст. На-
рисуваната бащина къща ми разказа много повече за детството, 
прекарано в нея, отколкото истинската, реално обитавана от мен. 
И защо тази странна благонравна трева? Тревата се стелеше в ця-
лата средна и долна част на картината, направо лятна, затоплена, 
дъхава и денем, и нощем, напълно контрастираща със зимната 
обстановка горе.

– Заменили сте боровете с брястове – забелязах видимо спо-
койно и продължих, понеже не получих какъвто и да е отговор. 
– Така е по-добре, разбира се, но ви запитах от най-примитивно 
човешко любопитство, по-скоро да отгатна нещо друго.

Художникът се взираше заедно с мен в картината и се изне-
надах от това, че съвсем естествено и възпитано се обърнах към 
него на „ви”, така както би трябвало да се обръщаме към непоз-
нати. Този до мен ми се водеше като роб, беше мой подчинен, а 
всеки миг бях готов да падна в краката му.

Колко много трева и колко много дървета, а как силно стои 
между тях къщата сфинкс – живото същество, заради което не 
можеш да наречеш картината пейзаж, а портрет. Щях да посегна 

към следващата творба от купчината, но се досетих, че все пак 
съм господар.

Художникът се наведе напред, в средата стърчеше най-голя-
мата. Зае се да я измъкне внимателно, старанието му ме трогна.

– Защо ги държите така? – запитах. – Накачете ги по стените.
Той вдигна глава, погледна стената пред себе си и измъкна 

рамката. Преди да я предостави на вниманието ми, върна сфинкса 
на мястото му.

Защо ми показва точно тази картина? Обича ли си я? Или 
предпочитанието му я насочва към моята личност? Общо взе-
то – лошо композирани глави със стригани коси. Още от първия 
момент прозираше предизвикателството на нелишения от само-
чувствие художник, който може да си позволи известни грубос-
ти. По-късно картината заговори другояче, впечатлението от не-
сръчната композиция се изгради от само себе си. Шестте лица на 
стриганите глави се взряха в мен и ме накараха да изтръпна. Дъл-
боко в съзнанието ми се породи идеята за еднаквостта на хората, 
но и за тяхната подчинена на необясними сили индивидуалност. 
Затова главите нямаха коси, творецът искаше да ни ги покаже 
като новобранци войници и оттам нататък да тръгне по трудните 
пътеки към психологията на отделната личност.

19.
Всичко нарисувано преди тези осем картини е било унищоже-

но, създателят им го е окачествил като учебно, най-малко трийсет 
платна са изгорели без остатък в камината. Пипнах праха им, про-
низан от страшната мисъл, че през комина е излетяло съкровище, 
за което музеите могат само да съжаляват. Кое дава право на този 
маниак да постъпва така? Кой му е казал, че само неговият вкус е 
меродавен? Стоях пред оцелелите осем и ми се струваше, че след 
малко ще полудея. Заедно с това обмислях начина... Все повече 
се убеждавах, че не бива да ги изнеса наведнъж, но можех ли да 
издържа? Би следвало да ги награбя и – право в колата.

– Ще ми се да отнеса картините ви у дома – казах аз. – Позво-
лете ми да ги погледам насаме. – Той мълчеше, дори не смяташе 
за уместно да ме пита нещо, например, харесват ли ми. Моето 
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мнение не го интересуваше никак. – Ще им се нагледам и ще ги 
върна. Смея ли да поискам това?

– Тук има само една добра – отвърна тихичко той.
– Според вас.
Направи няколко крачки напред, посочи „Мраморната тераса“.
– Вземете ги, щом можете, само ми донесете платна, много, 

рисува ми се денонощно.
– Трябва и да почивате.
– Кога ще дойдат платната?
– Но вижте картините си, пълно е с противоречия, всяка отри-

ча другата. А в тези глави пък...
Млъкнах. Картината сякаш ме погледна от своя страна и зат-

вори устата ми. Божичко, каква умела композиционна верига! 
Шестте глави стояха точно и строго по местата си. Освен това, 
разговорът ни се подслушваше – зад гърба ни бяха нахлули де-
сетина от момчетата. Знаех какво ще ме питат: ще върна ли утре 
телевизора.

– Все пак, светът е това! – рече неочаквано художникът.
Обърнах се слисан към него.
– Кое?
– Не мога да го обясня. Нарисувал съм го.
Не им позволих да пипат картините, пренесох ги сам, не п риех  

помощта и на създателя им, досегашните ми наблюдения ме 
бяха убедили, че и той самият ги съхранява грубо. До асансьора 
ги отнасях по две, криех ги от погледите на любопитните. На 
стълбището стоеше дете, не повече от пет години; не знам защо 
внезапно обърнах картината към него. То я погледна. Продължавах 
да я държа пред очите му.

Детето повдигна глава:
– Това котенце е грозно.
– Ти си първият след мен, видял „терасата“ – рекох аз. – След 

време ще се гордееш.
Подредих картините до стената, гледах ги без прекъсване, 

размествах ги. „Терасата“ сякаш не умееше да стои между ос-
таналите, нещо ми подсказа, че трябва да я отделя. Усамотих я 
в спалнята. В майската нощ излизах на балкона да си отдъхна, 

чувствах необходимост да се откъсна от галерията си и се връ-
щах отново при нея. Свалих татковите картини, изчистих стените 
и колкото повече потъвах в света на моя придворен художник, 
толкова повече полудявах. Една бутилка се изправи на масичката, 
но остана неотворена. Телефонът звънеше непрекъснато, не го 
изключих, стори ми се, че имам нужда от него, не ми пречеше, 
напротив – по едно време ми идеше да грабна слушалката и из-
викам: Ванда, бързо, ела!

Все пак трябваше да чуя мнението на друг човек, вече не га-
рантирах за себе си, може би съм полудял наистина. А Оня там, 
във вилата, си е направо маниак. Реших да изтрия от съзнанието 
си прозвището Гоген, така лековато го бях приел. Но как да го 
нарека? Какво ли прави Дора? Защо се отказах тъй лесно от нея. 
Не Ванда, а Дора ми е необходима в този ярък момент. Тя ми 
е била винаги необходима, всъщност, това е жената на живота 
ми, въздухът, кислородното опресняване. Ще погледне картина-
та и тъй като няма професионалните анализаторски схващания 
на Ванда, ще ми каже простичко, съвсем естествено – лъжа ли 
се или не. Ще запази и тайната. Разбира се, при всички случаи 
бях решил да покажа само една от картините, нищо повече, при 
никакви обстоятелства. Ще кажа, че съм я купил от непознат про-
винциалист за сто и двайсет лева.

Като дообмислих още някои подробности, набрах номера 
на Дора, но този път не ми се обади никой. Погледнах часовни-
ка. Полунощ. Не може да бъде. Отворих бутилката, затворих я. 
Набрах номера повторно и зачаках. Сънният глас на бащата ми 
обясни, че не се е прибрала и че напоследък той най-малко знае 
какво става с нея. Затворих. Като я няма, няма я, какво да се пра-
ви, нейна си работа. На мен ми трябва да покажа някому карти-
ната, обаче. Чудех се на кого, в същото време изпокрих седемте и 
пренесох „Терасата“ в хола. Разхождах се насам-натам, отварях, 
затварях бутилката, съпротивлявах ѝ се. Да не пия можех, но как 
да заспя? Какво ще стане отсега нататък с мен? Към един часа 
слязох долу, качих се на колата и отпраших към „Аксаков”. Този 
път се ориентирах лесно; изобщо не обръщах внимание на нищо, 
накрая забравих дори да си послужа със звънеца, заудрях по вра-
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тата. Живописецът се подаде светкавично. Лицето му пращеше 
от яд. Окопити се и се облече набързо, панталонът му зееше. Ка-
рах несигурно, рискувах на пресечките, заковах се пред входа на 
блока, изхвърчахме нагоре, влязохме в хола и оставих нещата да 
се развиват от само себе си.

Живописецът забеляза бутилката и седна точно пред нея. Пог-
ледна ме, искаше да знае къде са чашите. Донесох ги, тропнах ги 
до бутилката. Напълних ги. Живописецът вдигна своята. Погле-
дът му падна вяло върху стената, избяга от нея, ръката му повдиг-
на чашата, но погледът сякаш се досети за нещо и се върна пов-
торно върху платното. Той остави чашата на масичката, изправи 
се и се упъти към картината.

Наблюдавах го известно време отзад, станах и аз, приближих 
до госта си. Двамата съзерцавахме заедно. Получих усещането, 
че виждам с неговите очи. Сега творбата ми се стори бледа, стори 
ми се, че се събуждам от сън. Изведнъж изтрезнях, просто изско-
чих от кръга на заблудите си. Но моят гост неочаквано падна в 
краката ми, взе десницата ми и започна да я целува.

Телефонът иззвъня. Лявата ми ръка беше свободна, протегнах 
я към слушалката.

– Какво искаш? – запита Дора.
– Вече нищо – отвърнах колкото може по-меко.

20.
Никой не повярва, че съм закупил картината. Между събратя-

та плъзна мълвата за експлозия на моя талант. Разкъсал веригите 
на бизнеса и рутината, аз съм ритнал вратата към живописта, раз-
къртил съм преградите и само с първия опит съм застанал с две 
глави над останалите. Всеки честен човек би скочил срещу тези 
измислици, хванах се за главата и единственото, което можех, бе 
да отричам. Отричах неуморимо, искрено; в края на краищата бу-
рята щеше да стихне – този, който е нарисувал една картина, би 
трябвало да нарисува и втора – нямаше защо да се безпокоя. Важ-
ното е, че резултатът затвърди категоричната ми увереност: бях 
господар на гений. Той ще нарисува поне сто картини и всички 
ще останат за музеите. От мен се искаше нещо незначително – да 

депозирам писъмце, в банката ли, не знаех точно къде. В писъм-
цето щях да резюмирам скромно историята, която ви разказвам.

Ванда намери начин и се промъкна до мен. Целуна ме, наго-
вори ми, че подобен взрив на таланта има власт над всички лю-
бови, дори над любов като нашата, че тя ме разбира най-добре. 
„Мраморната тераса“ я порази, гърлото ѝ пресъхна, бъбренето ѝ 
секна, накрая заяви, че се чувства горда, задето е спала с човек 
като мен. Какво можех да отвърна? Мълчах. Какво би трябвало 
да предприема? Да я съблека.

След премятанията тя стихна, превърна се в ранена, изпъл-
зяла сред цветна полянка сърна. Подаде глава изпод чаршафа и 
почна да съзерцава. Съзерцанието бавно премина в изследване, 
Ванда кротко се завръщаше в сигурната територия на своите из-
куствоведски прерии, там тя бе следотърсач и ловец. Не мога да 
кажа, че останалото се е изродило в обикновена поза – момичето 
си замря, както се полага при такива случаи, застина в състояние 
на легнала гола жена, която, след като си е взела главното, вече 
мисли за другите неща.

– Рано или късно човекът излиза на една подобна тераса – 
рече тя и се обърна с лице към леглото, положила едрата си неси-
метрична брадичка в своите едри длани. Беше чудесна, мисълта 
имаше стойност на откритие, особено ако се вземе предвид, че е 
направено от жена. – Картината е автобиографична.

– Какво?
– Ами то си е написано.
– Картината е закупена!
– Добре де, закупена, но си я направил автобиографична. Сега 

си на терасата, сред мраморната белота, личиш си, човек може 
да те разгледа. Мили, радвам се, че вече не си добрият скулптор, 
за когото казваха: да де, той е добър. Знаеш ли, че малко се... 
Срамувах се за теб! Не че не заслужаваше мястото си. Вече може 
да ти се каже всичко. Сега си гений, не бива да ти пука за мина-
лото. Рисувай! Затрупай ни с картини! Ох, пак няма да замина за 
Южна Америка.

Мечтаех си за Дора. Дора беше като вечно присъствие, при-
дружено със скуката си и с трогателните загадки на копнежа, в 
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който има и хитрост, и искреност, една повикана и крайно желана 
неизбежност.

– Ще я продадеш ли?
Постарах се да бъда тих, обясних на Ванда внимателно, че 

картината не е моя, че съм скулптор и че ще си остана скулптор 
за държавни поръчки.

21.
Мансардата на седемнайсетия етаж се оживи, хората искаха 

да видят. Посещаваха ме във всичките часове на денонощието, 
самотата ми се разби на парчета. Живописецът идваше често, 
прекарваше по един час пред магията и си отиваше. Преди да го 
изпроводя, той казваше: Суетен човек, вместо да рисуваш – по-
срещаш и показваш.

Но можех ли да върна колегите си? Те не бяха обикновени 
посетители на изложби, те също се пържеха в тигана на мъче-
ничеството. Между тях имаше и завистливци, но шедьовърът ги 
превърна в искрени хвалители. В продължение на два месеца – 
толкова време измина, откакто бях измъкнал „Терасата“ на въз-
дух – възхищенията се сипеха върху мен и разбрах, че когато те 
хвалят искрено, то си е наистина искрено, отличава се от хвал-
бите, с които всекидневно заливат редица корифеи у нас, заради 
някои други показатели. Нощем се въртях в леглото и се питах 
как живеят тези хора, не знаят ли, че са жалки, толкоз ли не могат 
да се досетят? 

Една нощ дойдох до откритието, че корифеите, за които става 
дума, знаят какво представляват всъщност, но приемат този на-
чин на съществуване, без да ги гризе съвестта.

В същата нощ – вън се развиваше юлска буря – моята соб-
ствена съвест бе впила зъби в гърлото ми. Не можех да отрека, че 
непрекъснатите адмирации ми харесваха, вече свиквах с тях, не 
минаваше ден, без да ми отправят похвали. Край мен се създаде 
атмосфера на приятни усещания. 

Освен това, докато в мансардата ме обсипваха с ласки, във 
вилата пансионерите ме боготворяха – всички, без художника, 
ме смятаха за свой идол и не пропускаха случай да ми го до-

кажат. На няколко пъти ми подсказаха, че са готови да умрат, 
когато пожелая.

Заедно с настръхването на въздуха навън настръхваше и моя-
та същност. Че ще се будува до сутринта, бях повече от сигурен, 
това можеше да се изтрае, но как да понеса спазмите в сърцето? 
Като останалите мъже на тази възраст вече се боях от внезапната 
смърт. Станах, излязох на реалната тераса. Топъл вятър ме блъс-
на в лицето, той идеше от черния облак срещу мен. Някъде се 
счупи стъкло на прозорец. 

Лявата ми ръка изтръпваше по правилата, в критичната об-
ласт ми тежеше – точно, ама точно както съм го чел по здравните 
колони на списанията. Имаше какво да ме стяга – броят на карти-
ните беше нараснал на дванайсет, те стояха в изпразнения вгра-
ден гардероб, скрити от всякакво външно любопитство, заклю-
чени с две превъртявания на ключа. Достатъчно е да ги измъкна; 
само една да покажа и ще нанеса втория удар. Потърсих пулса 
си. Облакът се приближаваше бавно, идваше право към терасата 
ми, натежал от чернота. Продължавах да опипвам пулса си и съ-
щевременно се питах какво търся тук, през юли съм бил винаги 
на планина, а после се спускам към морето; къде отиде моята 
независимост? Какво търся в София през горещините?

Когато става въпрос за Дора, мога да си позволя много неща, 
а също да я събудя в късните часове на нощта. Този път имах 
нужда от помощ, звъннах ѝ като на самарянка.

Слава богу, случих.
– Какво има пак?
– Вземи такси и ела, струва ми се, че ще умра.
– От бурята е – отвърна Дора, – аз също не се чувствам както 

трябва, но след малко ще завали и ще ти мине.
– Болката отива към ръката.
– Въобразяваш си.
– Уверявам те.
– Звънни на Бърза помощ.
– Ела, обичам те.
– Ох, къде ще търся сега такси!...
Дора затвори, но телефонът се обади отново:
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– Имаш ли нужда от мен?
– Неди, защо по това време?
– Не мога да спя.
– И ти ли?
– Някаква буря, нещо ми се върти, помислих си за теб.
– Виж какво, след малко ще завали и ще ти мине.
– Кога ще се обадиш?
– Другиден.
– Дано не забравиш.
Затворих и загледах слушалката. Чисто и просто си го очаквах.
– Ванда, какво има?
– С кого говореше?
– С облака.
– Да бе, какво става, събудих се.
– Ще завали и ще заспиш.
– Ти буден ли си?
– Аз съм стар човек.
Вятърът нахлу, изтрещя гръмотевица, след нея се обади втора.
– Не ме амбицирай.
– Моля?
– Ще дойда само за да ти докажа, че не си стар.
– Разговорът обаче стана обикновен.
– Добре, мили, прав си. Лека нощ.
Дора не ми направи впечатление на човек, който се чувства 

превъзходно, стори ми се поувяхнала, погледът ѝ излъчваше по-
дозрение, порази ме и това, че не държеше чак толкоз да се яви 
в блестящ вид при мен; обикновена лятна рокличка, известна до 
втръсване.

– Пак ли умираш?
– Мисля, че тази нощ...
Хвана ръката ми, потърси ударите.
– Ти изобщо имаш мек пулс и няма защо да се паникьосваш. 

Ето, малко забавен, това си ти... Шейсет. Както винаги.
Дора знае всичко за мен, тя е човекът, който ме придружава 

през най-важния период от живота ми. Вън продължава да гърми 
яростно, облакът е довтасал.

– Градушка! – ослушва се Дора. – Това ли е картината?
Вярно, че е градушка, озонът лъхва отвън, изненадвам се, че 

Дора не ми казва нищо с тялото си, за мен тя е свършена като 
източник на сексуална забрава. Жива и реална, присъстваща тук 
в хола, моята гостенка се оказва бледо отражение на копнежа, 
просто съжалявам, че съм я повикал.

– Картината ти крещи от величие, изглежда, че наистина си 
велик, а аз не го бях усетила. Кажи ми, как да вярвам вече на 
себе си, какво самочувствие мога да имам, за мен ти беше само 
занаятчия, човекът, на когото страшно върви. Разбери, ти си къс-
метлия, ти ей сега можеш да получиш огромно наследство, коло-
сален подарък, нещо необикновено. Разбери бе, ти си щастливец. 
Продължаваш ли да рисуваш?

– Тази картина, така както я гледаш, не е нарисувана от мен.
– Да де, знам – непознат млад художник. Рисувай, глупако, ти 

си величие! Какво става със сърцето ти?
– Боли ме.
– Добре де, умри! Готова съм да умра три пъти, ако оставя 

това след себе си.
– Тази картина не е нарисувана от мен.
– Слаб скулптор, но силен живописец!
– Дори слаб?
– Беше публична тайна. Сега я изричат на глас, защото имаш 

това. – Тя посочи стената, а аз усетих как сърцето ме стегна като 
за последен път и полегнах, но тя не разбра това, загледана в „Те-
расата“. – Ти си страшен бе, човек, откъде се пръкна такъв?...

Таблетката пари под езика ми, никакъв ефект, болката си 
стои там, като облака. Градушката се сипе, въздухът вън свисти 
от триенето на ледените топчета. Поглеждам часовника – три и 
нещо, часът на демоните и архангелмихаиловците. Още малко 
и ще проговоря, имам чувството, че след минута ще разкажа на 
нея, към която нямам повече сексуално влечение, но която заради 
мен се превърна в самотник, че в гардероба се крие малък пода-
рък, като благодарност за добротата и предаността. Да го вземе 
и отнесе където си ще. От друга страна, повтарям си, че всички 
мъже сме паникьори, вече вали, може би ще ми олекне неочак-



334 335

вано и няма да умра като бездарен скулптор, те няма да открият 
художника, който рисува във вилата, и занапред ще имам възмож-
ност да изработя нещата както подобава. Значи така са мислили 
за мен?

Дора присяда, отново взима ръката ми, брои ударите, по ли-
цето ѝ разбирам, че няма изменение, проверявала ме е стотици 
пъти досега.

– Не съжалявам, че съм дошла, мога до сутринта да стоя и 
гледам това боязливо същество, то не смее да се качи по стълби-
щето, там е мрамор, там то няма да се чувства добре.

– Това е котенце.
– Нищо подобно!
Извърнах глава към стената, за да се уверя, че съществото не е 

котенце, да бъда поразен от безспорната поливалентност на кар-
тината.

22.
Целия този ден микробусчето се държа безупречно. Оставаше 

му да превъзмогне още няколко километра. Предстоеше да свър-
ши последния рейс за днес; щях да обърна мъчителна страница 
от живота си. Фаровете осветяваха завоите, които се редяха един 
след друг, извеждаха ме все по-нагоре и аз все повече очаквах 
неочакваното. Какво можеше да се окаже то? Всичко, от всяка-
къв характер. Възможно ли е да свърши толкоз гладко? Стори 
ми се, че става нещо необикновено. Спрях. Загасих фаровете. 
Нищо, долу се блъскаше водопадът. В настъпилата тъмнина лум-
на звездната паплач. На това място Дора би казала: Виж ги как са 
се наредили, само за теб, засипват те с благополучие. Върнах се 
при волана и потеглих.

Предчувствията не ме излъгаха – оказа се, че робите ми ме 
чакат не на полянката, а на пътя. Бяха се наредили от двете стра-
ни, сред папратите. Спрях и отворих вратата. Кълбото от хора в 
микробусчето дори не се раздвижи. Хайде, подканих ги тихичко, 
слизайте. Не им се слизаше, вече сигурно знаеха замисъла ми 
или поне го предугаждаха. На всичко отгоре заприиждаха и ос-
таналите, наобикаляха колата. Все още убеден в тяхна преданост 

към мен, аз не се страхувах, но точно в този момент ме обхвана 
мисълта за някакъв обрат. Разберете, повиших гласа си, трябва да 
излезете, трябва да направим нещо ново, да поиграем на открито. 
Седнах зад волана, чаках. Единайсеторката също чакаше. Врата-
та зееше, двигателят работеше тихичко, щурците го надвикваха. 
Наоколо по всички посоки блуждаеха светулки – превъзходна 
свежа нощ с равнодушни шумове и светлинни. В пропастта под-
скачаха пъстърви. Лъжех, че ни предстоят забавления на открито. 
Единайсетте изглежда се разколебаваха, но не от моите лъжи, а 
от чувството за солидарност, колегите им чакаха вън. Най-напред 
напусна колата оня, който бе изпълнил ролята на линчувания от 
представлението...

Избягах по много подъл начин, на заден ход. Робите стояха 
на пътя и гледаха как се отдалечавам, подпрени здраво от свет-
лините на фаровете. Офейках благодарение на равния терен, на 
правото шосе, на възможността да направя бърза маневра и да 
хукна напред. Най-после бях свободен, уморен, превъртял шест-
стотин километра от сутринта. Фолксвагенът се спускаше леко, 
но рисковано. Ето защо предпочетох да отбия встрани, да загася 
двигателя и да клюмна върху волана. Потънах в моя изпробван 
през годините, направо изтрениран сън.

Събудих се точно след петнайсет минути. Бързо налучках 
коор динатите на действителността, подкарах и заплаках.

23.
Домързя ме да вкарам микробусчето в гаража или пък нямах 

търпение. Не мога да кажа, че ми се спеше. Изкачвайки се по 
стълбището, погледнах часовника – точно, ама точно полунощ. 
Време е да спите, казах твърде спокойно за състоянието, в което 
се намирах, полунощ е, а трябваше да бъдете в леглото поне от 
единайсет. Той ме погледна. Декадентският начин на работа поч-
ти всякога се оказва неефикасен, продължих аз, ако искате да по-
стигнете големите резултати, поне отчасти се вслушайте в мен. 
Той тръгна. Чакайте. Спря. Обясних му, че отсега нататък няма 
защо да слиза в общата спалня, вече му е предоставена спалнята 
на баща ми, където и без това се е настанил да работи. Драстично 
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дръпнах черната хартия от прозореца, после го отворих, хладни-
ят летен въздух полъхна гальовно с две нощни пеперуди, едната 
от тях изпърха по лицето ми; в градината изстена дърво, може би 
се пукна от старост или от сладост, че живее. Отворих куфара, 
издърпах от него чаршафите и застелих леглото, скъсах придру-
жителния етикет на новата пижама, тикнах я в ръцете му. Отсега 
нататък самоназовалият се Гоген щеше да има нова самобръс-
начка, подновени тоалетни принадлежности, реномиран сапун, 
няколко чифта бельо, обуща, ризи, три пуловера и две якета. По 
желание можеше да остави брадата си или да я махне, зависи как 
ще му хареса. Докато той се радваше на подаръците, аз приготвях 
кафета. 

Двамата седнахме в кухнята. Пиехме все тъй мълчаливо, по 
пижами. На мен кафето не можеше да ми попречи на съня, в не-
говата чаша имаше цикория. Много скоро върнах художника в 
стаята му, накарах го да си легне, просто като малко дете, загасих 
лампата и останах сам срещу цялата безмълвна вила.

Нещо ме притисна около сърцето, нещо ме заболя, наведох 
се към дланите си и този път заплаках на глас. Обходих общо-
то спално помещение, огледах всяка постеля поотделно и про-
дължавах да плача. Стараех се да си припомня, поне горе-долу, 
кой от робите къде е спал. Всичко бе подредено, чисто, тънко и 
скромно, мило, с обич, с безрезервна и огромна преданост към 
мен.

Легнах си в моята стая. Мислите ми веднага литнаха към пла-
нината. Какво ли правят момчетата там? Всъщност променено 
ли е нещо? Бяха горе и си останаха горе. С един по-малко. Го-
ляма работа – какво е един човек пред цели шейсет и един чо-
века? Нищо. А тъкмо заради него историята се разви по такъв 
начин, заради този един бяха пожертвани останалите. Как може 
един-единствен човек да важи повече от всички? Погледнато 
справедливо, може би Гоген бе с най-невзрачната външност меж-
ду тях.

Напоследък рисуваше трудно, тежко. Настроенията прилеп-
ваха твърдо върху платното, но всяка нова картина се оформяше 
бавно, узряваше през терзания и може би самобичуване. Никога 

няма да забравя какво се случи преди четири дни. Тогава той по-
иска специален разговор с мен, отделихме се от другите и ми бе 
поставен въпросът да върна всички картини.

Бях чул добре какво ми се каза, но не отговорих и напуснах 
стаята. Художникът обаче ме последва.

– Много ви моля, искам да ме разберете.
– Не, не ви разбрах.
– Крайно необходимо е да донесете обратно картините, които 

ми взехте.
– Не мога – рекох, – искам да ги гледам.
– Моля ви.
– Аз им се радвам.
– Всички са лекомислени. Ще ви нарисувам нови. Ония не 

заслужават внимание.
– И „Терасата“ ли?
– Всичко е стремеж към външна изява.
– Оставете да реша сам.
– Вие също се стремите към самопоказване.

24.
Той рисуваше в недоспиване, в глад, лицето му се покриваше 

с брада. Рисуваше мен, по-скоро изгаряше в създаването на мой 
портрет. Обхванат от магията, дори не мислех да пропусна нещо. 
Гладувах заедно с него, недоспивах, не се бръснех, не мислех за 
преобличане – присъствах там, вътре, до него. Не ми обръщаше 
внимание, не ме забелязваше, все едно че ме нямаше. Два пъти 
го питах не трябва ли да му позирам, двата пъти махна с ръка. 
Помнеше ме, той ме помнеше така, както аз не се помнех. Но 
с каква дълбока жестокост избягваше очакваната прилика, боже 
мой! Целият процес се развиваше бавно, отегчително и всъщ-
ност интересно до умиране. През ум не ми минаваше да отскоча 
до София, не ми се отиваше дори до бакалията. Искрено казано 
– забравих да ям, аз присъствах, творях с ръката му, изгарях с 
горенето му. Външният свят заплашваше да ме изненада всеки 
момент, някой можеше да ме потърси за нещо; въоръжих се с 
нож – нямаше начин промъкналият се да се измъкне невредим 
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обратно, никой не биваше да ни смущава. Никой нямаше право 
да види как всеки ден се рисувам, четка по четка, как се наслоя-
вам сред една атмосфера, наподобяваща повече пъкъл, отколкото 
живот. Колко малко приличам на себе си и колко много на този, 
който искам да бъда!...

Една сутрин предусетих, че може да се случи нежелателното. 
Влязох навреме, тъкмо като посягаше да разкъса платното. Хва-
нах ръцете му и го изтласках навън.

– Не така! – изревах аз. – Само не така!
Стиснах китката и се помъчих да извия десницата му. Не ус-

пях, разбира се, но ми направи впечатление, че силата му не е и 
чак толкоз голяма. И двамата бяхме изнемощели, но докато аз все 
пак гризвах по някоя коричка, той се хранеше само от изпарени-
ята на боите.

– Хайде!
Мълчеше.
– Тръгваме!
Пуснах ръцете му, повлякох го по стълбището, слязохме при 

колата. Вмъкнах го вътре и запалих.
За него излизането от вилата беше събитие. Седеше на място-

то си и наблюдаваше света. Какво съдържаше въпросният свят? 
Минахме край бай Боре. Бай Боре крачеше, понесъл острата коса 
към ливадата. В незастроения парцел бай Мите пасеше неизбеж-
ните си осем овце. Две деца се дебнеха през една телена ограда. 
Заковах на място – премина куче. Кривнахме в Панорамния път, 
там се разминахме с няколко коли и завръщащи се от бакалия-
та жени. Излязохме на магистралата. Без да се двоумя, свих към 
Витоша.

Скитахме из поляните, скачахме от морена на морена, мо-
крехме се в потоците, препичахме голите си гърбове на слънцето, 
състезавахме се на дълъг скок, висяхме като парцали по клоните. 
Накрая, като се убедих, че е уморен добре, без да му мисля много, 
вкарах го в ресторанта на Копитото. 

Брадясали, с измачкани дрехи, седнахме на централна маса. 
Сервитьорът се приближи, лицето му пламтеше от лошо прикри-
та закана, той заяви категорично, че единственото, което може да 

ни сервира, е медальон с гъби. Погледнах го внимателно, малко 
са сервитьорите, които не ме познават – този се оказа много хи-
щен, личеше си намерението му да ни прогони. Без да говоря 
излишни думи, измъкнах буцата от джоба си, отделих банкнота 
от двайсет лева, подадох му я и го помолих да отскочи до пави-
лиона отвън.

– И какво?
– Там продават консерви, но купете и гроздова. Остатъкът за-

дръжте за себе си.
Сервитьорът бе от ония разглезени простаци, които всеки 

момент можеха да започнат бой, той се обърна към колегите си, 
побързах да му изясня, че ако ги вика да се бием, ние сме готови.

– Ще се бием ли? – обърнах се към приятеля си.
Но приятелят ме предаде, той не обърна изобщо внимание 

на еуфоричното ми счепкване, за него тук сякаш нищо нямаше 
значение.

Сервитьорът долови на свой ред необяснимата реакция на 
моя спътник. Може би тъкмо това го стресна, той остави банк-
нотата на покривката и се върна към келнерската група. Там се 
завърза разговор, но нямах намерение да се вслушвам, наблюда-
вах спътника си.

– Ще я нарисувам отново – рече тихо той.
– Коя?
– Трябва да се заема пак, тя заслужава по-добра участ.
Сервитьорът, който се приближи сега, ми направи впечатле-

ние с възрастта си и с лекьосаната яка на сакото си. Назова ме 
по име, поклони се и ми подаде описанието на менюто. Оставих 
листа на масата и поръчах медальони, салата, кока-кола. В моята 
чаша с кока-кола да има сто грама водка. Преди да си тръгне, му 
казах: Знаете ли какво? Какво? Светът е страшен за тези, които 
нямат пари. А, то си е известно, съгласи се старият сервитьор, по 
всяка вероятност пенсионер, дошъл да смени младите, отлетели 
по това време към морето.

Какво ли е сега на морето? На морето сега е един ужас, поми-
слих си аз.

– Искате ли да ви заведа на море?
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– Отне ми толкоз малко време, погледнах несериозно на нея.
– За терасата ли говорим?
– Ще я нарисувам отново, нещо ме кара да я направя съ-

вършена.
– Какво значи съвършена?
– Да ме измъчи повече, боите да имат друга плътност – както 

работя сега портрета ви.
– Това са две различни теми.
– Не знам – той се замисли, – не ми се вярва, струва ми се, че 

всеки създател има единствена тема.
– Създател?
Донесоха ко̀лите. Старият келнер се беше постарал, личеше 

си, че в чашите има нещо много студено. Пипнах моята и се уве-
рих. Той взе чашата си и изпи съдържанието ѝ. Погледнах към 
стареца, кимна ми в далечината. Не точно това ми се пиеше сега 
или не по този начин, но нямах друг избор, пък и не ми се стори 
лошо – водката се чувстваше добре в студената течност за мо-
мент като този – към два часа следобед, в средата на лятото, на 
хиляда и не знам колко си метра над морското равнище, високо 
над София. 

На масата ни този път кацнаха две ко̀ли в бутилки, „създате-
лят“ вече имаше възможност да си налива сам. Той го стори по 
детски, сипа си бавно, като наблюдаваше струята.

– Нямам намерение да премълчавам докрай онова, за което 
мислим и двамата. – Подхванах и почаках, но не добих впечатле-
ние, че някой на масата се готви да ми потвърди с глас или с жест. 
Затова изпих водката си и продължих: – Откарах ги горе всички, 
оставих ги на същата поляна. Помните къде, там ви намерих, там 
някой ви подари, всичките, на мен. Но съгласете се, че шейсет 
и двама души са едно твърде голямо число, изникнаха сериоз-
ни трудности. И пак щях да се справя, може би, ако не се беше 
явил този така неочакван проблем... Всичко щеше да бъде далеч 
по-лесно, ако вие не започнахте да рисувате. Когато съзнах, че 
сте именно „създател“, а не художник, започнах да се измъчвам 
от колебания, трябваше да взема незабавно решение, отлагах по-
степенно, защото ми бяхте много мили. Представяте ли си какво 

означава да укриваш шейсет и двама души у дома си? Вие нямате 
какъвто и да е документ, не знаете нищо за себе си, мълчите за 
произхода си. Кажете тогава, какво да правя с милицията? Сега е 
друго, вече се грижа за един.

Започнах да се храня в очакване да чуя нещо. Медальоните 
не се оказаха на висота, не бяха и лоши обаче, но им липсваше 
сочност, изглежда, че месото не бе качествено. Лапах бързо, не 
ме интересуваше гледа ли ме някой, чувствах непоносим глад. 
Десет ли бяха, или двайсет дните, в които гладувахме? Нямах си 
представа; изтриха се и координатите на времето. Влязъл веднъж 
в стереотипа на истинските творци, приравних се поне в това от-
ношение към тях.

– Не вярвам да довърша скоро портрета ви – рече Създателя, 
като се хранеше спокойно, – ще се измъча много, може би години!

– Какво?
– От друга страна, нещо ме хвърля повторно към „Терасата“. 

А си викам: довърши портрета, изкажи се, после захвани „Те-
расата“. Задъхвам се, но как да се изкажа? Не мога и не мога да 
го нарисувам бързо. Мислите ли, че е лесно да внушиш идеята 
за това какво сме всъщност и какво бихме желали да бъдем? Да 
изразите трагедията на една личност, принудена да твори, като 
знае добре, че не е никакъв творец, само безумно копнее да бъде 
творец, да остави нещо след себе си. Защото какво е човекът?

Понеже Създателя замълча и се увлече от приборите си, казах:
– Какво е човекът?
– Не е тайна копнежът му да остане, след като умре. Вашата 

лична трагедия е, че искате.
– Какво искам?
– Трагичното при вас е, че се занимавате с изкуство.
Тъкмо тези неща не бива да ми се казват, този самозванец мо-

жеше и да ги премълчи, нямах нужда от прямотата му.
– Вие обаче мълчахте деликатно през първата част на разгово-

ра. Нима не ви гризе съвестта, задето другарите ви са запокитени 
в неизвестността, а вие се ширите из цялата вила?

– Така пожелахте вие.
– Но си мълчите.
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– Ние сме ваша собственост.
– Тогава тръгваме!
– Накъде?
– Ще ви оставя при тях.
– Вие сте непоносим човек!
– Аз?
– Ужасен сте!
– Чувате ли се? Аз съм...
– Истинският господар би могъл да преглътне някои горчи-

вини. По този начин не ми позволявате да се разприказвам. Нали 
трябва да разговаряме?

– Вие дори не трепнахте за съдбата на останалите!
– Никой не ме интересува, аз рисувам! Трябва да рисувам!
– Да създавате, нали?
– Какво искате от мен?
– Вие сте звяр!
Наблюдаваха ли ни? Сигурно. Крещяхме и сигурно прикова-

вахме вниманието на посетителите, да не говорим за сервитьор-
ите. Махнах на стария човек, поръчах му сирене, помислих мал-
ко, помолих за още водка. Разбира се, съзнавах, че става опасно, 
отпаднал от глада, алкохолът ме хващаше здраво. Какви ли щях 
да ги забъркам нататък? Но копнеех да се разтоваря. Колкото 
може – повече.

25.
Чувствах го близо до себе си, усещах дъха му. В тясната каби-

на на асансьора ми прилоша, но изкачването свърши скоро. Сега 
пък ми се опъна ключа – отказваше да влезе в бравата. Слава 
богу, вратата се отвори сама. Ванда не спада към хората, които 
могат да гледат уплашено, но аз и Създателя в него момент едва 
ли щяхме да очароваме някого. 

Че съм пиян, разбираше се на секундата, но защо бях брадя-
сал и мръсен? Ами другият? Той ме прикрепяше да не се сру-
тя и го правеше с лекота, и все пак, защо гледа трезво, когато е 
по-големият бараба от двамата? Ванда се включи в пренасянето, 
домъкнаха ме до канапето.

– Но как шофира, а? – бъбреше тя. – В подобно състояние е 
безпогрешен!...

Създателя мълчеше.
– Кой е този интересен тип? – обърна се Ванда към мен. – 

Това не е обикновен човек... Кажете, кой сте вие? Защо мълчите? 
Приличате на бог!

Ето каква е всъщност работата, Ванда го изрази изведнъж 
простичко. Колкото и да бях пиян обаче, вече усещах надвиснала 
опасност.

– Върви си! – прошепнах.
Ванда ме погледна: На мен ли говориш?
– Излез от тук.
– Аз ли?
– Иди си.
– Ти ме гониш?
– Махни се незабавно.
– Ооо, мили, разбира се, ще се махна! Ей сега ще се махна и 

ще те оставя на мира, след като за петнайсет дни си изкарах акъла 
да гадая къде можеш да потънеш. Тайно се надявах, че рисуваш и 
никак не си представях, че можеш да скиташ с този Христос или 
Мохамед!

– Тръгни си.
– Дойдох да ти почистя и да ти оставя бележка – не само тръг-

вам, а заминавам.
– Замини.
– И вече няма да ме видиш.
– Махай се.
– Ще се махна, нищожество! Но преди това ще те пребия, за-

служаваш да ти смачкам пияната старческа глава.
Тя изрече тези думи с прекъсвания, в интервалите, докато на-

несе няколко силни и слаби удара по лицето. Един от тях попадна 
добре в носа ми и по-късно, след като си беше отишла, усетих 
мократа риза на гърдите си. Докато ме биеше, аз я наблюдавах 
внимателно, виждах как се събужда притаеният у нея простак, 
този, който изразява гнева си по махленски начин; виждах как 
любовта по необясним път се превръща в омраза, виждах сълзите 
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ѝ и в онези светкавични секунди с дължината на векове, разби-
рах, че жената е същото неразгадаемо същество, както и мъжът. 
Това ли е човекът, умеещ да пише статии за изкуството? Сега той 
удря с гняв лицето на любимия си. Знаеше ли тя, или не знаеше, 
че няма да отвърна с удар?

Вратата се трясна, настъпи тишина. От какво ли е мокра ри-
зата ми? Пипнах я – кръв. Лежах на канапето не заради туй, че 
ме бяха пребили, а от препиването. Подчертавам – триста грама 
водка са нищо, но след тези петнайсет дни, прекарани в глад и 
рисуване...

– Имаше честта да присъстваш на най-голямото ми падение – 
казах с яд. – Вече не мога да ти бъда господар.

Създателя се любуваше на своята картина. „Мраморната те-
раса“ блестеше с магическата си прелест, самотна сред самотата 
на огромната стена. Да, тя беше такава картина, не заслужаваше 
да стои сред други, не можеше да понесе присъствието им. Взи-
рах се в нея, сякаш я виждах за първи път, привлечен най-вече от 
тайнственото присъствие на трите барокови врати.

– Слушай, ти, който се нарече Създател, ще ми кажеш ли поне 
къде си виждал тези врати?

– Картината можеше да стане добра – отвърна той.
На вратата се звънна, Ванда се връщаше, за да каже нещо мно-

го обидно и да хвърли ключа в лицето ми. Трябваше да ѝ позволя 
това, заслужавах си го на прощаване. На Създателя сигурно му 
беше особено удобно да поема задълженията си на роб в момент 
като този и тръгна да отвори. Хора сме; изведнъж ми хрумна, че 
у него може би звънна мъжката струна, нищо чудно Ванда да му е 
взела ума с диващината си. Представих си каква каша може да се 
забърка. Хрумна ми още, че Ванда може да се върне заради него, 
като нищо – тези неща се случват при среща между две изключи-
телни личности.

Създателя въведе в хола пищно младо животинче. 
Първото впечатление, което предизвика то у мен, че е голо, 

разбира се, се опроверга. Оказа се, че потръпващата му кафява 
плът все пак е обуздана от сбруята на тънка памучна фланелка 
без ръкави.

– Тук е пълно с хора, а по телефона не се обажда никой!...      
А, ранен ли си?

– На море ли беше?
– Вие... сте се заключили и се биете!...
– Да, Неди, разчистваме сметки. – Станах, нямаше как. Запъ-

тих се към нея. Трябваше да прекъсна потока на мислите ѝ, да 
потисна предполагаемото нещо, което може би се зараждаше в 
мъжката семенна торбичка на Създателя. – Хайде, мила.

– Дойдох да се окъпя. У нас има повреда.
– Хайде, хайде.
Рамото ѝ се оказа топло, сухо – с крайчеца на пръстите просто 

усетих живота на всяка поричка, на гладката кожа, която обгръща 
нещото, срещано по улица „Раковски”, готово да ви внуши колко 
хубаво е да бъдеш актьор, дори в най-отдалечения окръжен град 
на България. Момичето си отиде кротко, но преди да си изле-
зе, поиска да отнесе колкото може повече от непознатия мъж, то 
нямаше време да мисли сега за какво ли сме се сбили, защо сме 
така мръсни и брадясали, Неди си отиваше омагьосана от леда и 
излъчването на оставащото до мен божество.

– Има още една – казах, като се върнах в хола. – Остава да ми 
отнемеш и нея, да ме превърнеш в последен бедняк.– Наблюдава-
ше картината си. – Ще се окъпя пръв, понеже съм ранен. Ти спиш 
в хола, на това канапе.

Нямах време да разточителствам със струята, спеше ми се, 
като нищо можех да рухна и да се удавя.

26.
Събуди ме грохотът на магистралата. Изтънелият ми сутре-

шен сън бе разкъсан от движение на кранове и панеловози. За 
кратко време се ориентирах: не нощувах във вилата, а на седем-
найсетия етаж. Започваше истински летен ден. Лежах гол, само 
под чаршаф, леко запотен. Преди да стана, трябваше да направя 
някаква равносметка и да обмисля ходовете си. Най-напред, не 
можех да не се наругая – лекомислието ми бе надхвърлило някои 
допустими граници. Кой дявол ме биеше по главата да докарам 
Създателя тук? Мястото на Създателя е само във вилата, да про-
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извежда, а аз да предприемам останалото. Какво имах да пред-
приемам? Нещо много просто: бандитизъм. А този бандитизъм 
не се състоеше само в отнемането на картините му.

Ванда и Нели бяха видели моя спътник. И не само това – до-
колкото разбирам от женски погледи, те го бяха отнесли със себе 
си. Вече съществуваха двама души, които знаеха за присъствие-
то на човек с божествен произход около мен. Това, че Ванда се 
пръждосва към Южна Америка, не ме утешава особено, тя не 
изчезва завинаги, а начинът, по който ме наби, доказа колко жес-
токо ме обича. Неди е малко по-страничен човек, но склонността 
ѝ да се вре по снобски начин между хората на изкуството един 
ден като нищо може да я изправи на пътя ми. Освен това тя не-
прекъснато ме търси; проявява слабост към личността ми, към 
колата, вилата, мансардата, защото туй обещава раздвижено съ-
ществуване, скитане. Да оставим настрана, че ѝ харесвам; защо 
да не предположим, че си пада малко нещо геронтоманка.

Обаче ако Ванда и Неди бяха поразени от външността на Съз-
дателя – това не можа да убегне от вниманието ми, – какво да 
предположа за него? Той успя да остане непроницаем, но доня-
къде. Стори ми се, че в някои точки се издаде. Повторна среща 
между тях? Никога.

Само във вилата, Създателю! Рисувай, произвеждай!
– Става късно – рече той, след като влезе, без да почука.
– За къде става късно бе, човек? – Надигнах се и закрих голо-

тата си с чаршафа. – Защо не спиш?
– Искам да ме заведете там.
– Ти снощи изкъпа ли се?
– Да, и спах добре, но ви моля да побързаме.
– Рисува ти се, така ли?
– Тази нощ ми станаха ясни още неща.
– Тази нощ?
Скочих с чаршафа, втурнах се в хола. Подозрението ми се по-

твърди – стената беше празна. Но това е нищо – на пода лежаха 
голите рамки на всички донесени от вилата картини. Казвам го 
– платната ги нямаше в рамките. Открих ги в един от ъглите на 
хола. Приближих се. Наведох се. Всички платна бяха разкъсани. 

Една от вратите на вградения гардероб зееше – ключалката висе-
ше измъкната от гнездото ѝ.

Нямах сили да беснея, сърцето ми плачеше, пък накрая запла-
каха и очите ми.

– Човече, кажи, защо?
– Сега зная как се рисува. Моля ви.
– Да вървим, викаш.
– Ако днес не хвана четката, ще полудея.
– Не ти, аз ще полудея! – Не ми се обличаше, не ми се ходеше 

никъде, единственото, което можех, бе да го мразя. Седнах, за-
мълчах... Станах, щеше ми се да извърша жестокост. Тръгнах към 
него. – Гадино, кой ти позволи?

Нападнах го с пълен замах и с цялата тежест на тялото си. 
Ударих го точно където трябваше, Създателя подви нозе и рухна 
върху килима. Наведох се и продължих да удрям, убивах го, уби-
вах човек без име и дом. Умираше човек, който дори не мислеше 
да се съпротивлява, сякаш се радваше, че умира от моята ръка. 
Уморих се от бой, поизтрезнях. Надигнах се, задишах дълбоко. 
Пред мен се беше проснал хубав мъжки екземпляр с красиво 
светло лице и руса коса. Бог. Един мъртъв Леонардо. Но какво да 
го правя, като е твърдоглав?

Запътих се към кухнята, включих котлона. Да не забравя, 
че съм включил котлона, казах си и се върнах в хола. Създате-
ля лежеше по същия начин. Намерих джезвето, налях вода и го 
поставих върху котлона. Върнах се повторно в хола – Създателя 
продължаваше да лежи върху килима. Чак сега се уверих, че е на-
истина мъртъв, но защо, не можех да си обясня. Потърсих кафето 
– ужас, няма. Бурканът беше празен. Нахлузих панталон, обух 
се и облякох вмирисаната си риза. Да не забравя, че върху котло-
на има джезве с вода, казах си аз и започнах да си го повтарям. 
Слизах и си го напомнях, тръгнах по тротоара и си го напомнях, 
влязох в супермаркета и си го напомнях, дори го казах на касиер-
ката. На връщане си го повтарях из целия път, дори го разказах, 
на един блед и синкав старец с бял костюм и бяла шапка.

– Оставих джезвето върху котлона – обясних му аз – и слязох 
да купя кафе, понеже се е свършило. Сега трябва да си напомням 
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за това, иначе водата ще изври, джезвето ще се стопи, накрая ще 
изгори и котлонът.

– Трябва да внимаваме – отвърна колегиално синкавият ста-
рец, – и на мен ми се е случвало.

Мъртвецът си беше мъртъв, по този въпрос не можеше да се 
спори. Водата вреше на дъното. Наложи се да долея. Приготвих 
гъсто кафе. Взех горещата чаша в ръката си и като се подвоумих 
къде да седна, предпочетох канапето. От канапето се откриваше 
най-добре цялата празна стена, виждаше се гвоздеят, на който 
снощи е висяла „Мраморната тераса“. Споменът за картината ми 
се стори по-хубав от самата картина. Ами другите? Сега всички 
картини ми се струваха по-ценни от целия Лувър. Ето ги там, 
лежат в ъгъла, акуратно разкъсани – дори обединените сили на 
цялото човечество не могат да ги възстановят. Изгърмя огромен 
пътнически самолет, извърнах се и го видях да преминава. Кой 
му е дал право на него да лети над града? Нали си има кори-
дор? Може би е повреден, помислих си аз, ей сега ще се забие в 
центъра на София, изтичах с чашата на терасата. Самолетът се 
спускаше спокойно по посоката на летището. Всичко беше спо-
койно, в горещия ден по пътищата лазеха автомобили, навсякъде 
въздухът гореше, само Витоша стоеше в безкрая, хладна, синка-
возеленикава. 

На терасата имаше шезлонг, масичка, няколко списания. Вър-
ху масичката, в широка плитка чиния, лежаха два посърнали ре-
зена от диня. 

Какво търсеше тази диня тук? Да бе – Ванда, вчера, дока-
то ме е чакала. Там е лятната кушетка. На терасата има всички 
условия за приятен живот, за това е създадена тя от архитекта. 
Но кога се задържам аз тук, ще ми остане ли време да прекарам 
поне един час сред тези удобни предмети? За какво съм блъскал, 
за чий дявол съм създал толкова фалшиви произведения, та съм 
пренебрегнал замисъл като газелата с леопардите? Нали за този 
дом, за тази удобна тераса с изглед към планината? Защо не стоя 
на терасата, защо съм брадясал, а ръцете ми треперят от умора? 
Да се умъртви един човек е наистина уморително, налага се да 
удряш дълго, да упорстваш.

Няма ги. Не остана нито една. Аз съм свободен.
Ах, как завиждам на обикновените хора, които работят по 

осем часа на ден. Копнея за живот в рамка, за стереотипи. Знаеш 
какво си, знаеш си мястото и възможностите. А сега? Посред-
ствеността е бедствие. Посредствен чиновник, посредствен ра-
ботник... посредствен художник? Рано или късно човек излиза на 
една гладка платформа, сам, петно върху терасата, пред погледа 
на света.

Вън е невъзможно да се живее, топлият въздух пари лицето. 
Поглеждам спаружените резени от динята и се промъквам към 
кухнята, при хладилника.

На един дъх изпих цяла кока-кола, отворих втора бутилка и 
напълних чашата си. С пълна чаша в ръка се запътих към кана-
пето. 

Едва като седнах, забелязах, че мъртвият се е извърнал по 
лице. Приклекнах, вдигнах главата му и поднесох студеното ис-
крящо питие към сухите му устни. Бавно, постепенно и все пак 
без прекъсване, Създателя изпи всичко.

Целия ден вървях из мансардата, мълчах, просто усещах как 
расте брадата ми. Неговата също растеше. Вечерта се промъкна 
бавно, стъмни се, градът влезе естествено в лятната нощ. Про-
дължавах да вървя из мансардата, а телефонът звънеше ли звъ-
неше.

Когато стана полунощ и когато минаха още два часа, много 
кротко си помислих, че най-после е настъпило времето за прена-
сяне на трупове. Вдигнах го на канапето, поставих го в седнало 
положение и се замислих. После се наведох, преметнах го през 
рамо и тръгнах.

Когато отключих вратата на колата, до мен спря такси. От так-
сито слезе Дора. Въпреки всичко не можа да извика. Погледнах я 
тъжно и натиках мъртвия върху задната седалка.

27.
В три часа без нещо отворих портата, вмъкнах колата в двора, 

слязох, затворих портата, измъкнах мъртвеца и го затътрих към 
вилата.
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Нещо необикновено привлече вниманието ми в тъмнината. 
Оставих трупа пред стълбището и се запътих към плодните дър-
вета. Върху неполиваната засъхваща трева, тук, там, оттатък и 
чак до запустелия пародиен фонтан, между макетите на моите 
скулптурни творби, спяха пребити от умора мъже. 

Бяха съсипани, бяха срутени, разкървавени, бяха окъсани. За-
почнах да ги броя. Отне ми много време, но ги преброих – точно 
шейсет и един.

28.
Моят портрет, макар и недовършен както трябва, пренесох в 

мансардата. Предпочетох да го отдалеча от ръцете на злосторни-
ка. 

Изобщо, реших да му отнемам картините малко преди тяхна-
та пълна „восъчна зрелост“. Втората версия на „Мраморната те-
раса“ започна да се натрупва върху платно с размери деветдесет 
и три  на сто трийсет и два сантиметра – малко по-голяма от пър-
вата версия. Безсмислено е да споменавам още сега, че Създателя 
работеше мълчаливо и убийствено бавно. Вече не си говорехме, 
разменяхме си само най-необходимите думи. Понякога мълчахме 
по три или четири дни. Присъствах плътно в съзиждането, мога 
да кажа спокойно дори, че участвах. Знаех с абсолютна точност 
къде какво петно ще бъде нанесено, предугаждах и тоновете, 
примесите на боите. Длъжен съм да ви кажа, че ако имах тази 
воля и този копнеж още някога, в младостта си, ако си бях създал 
навика да гладувам и изгарям пред платното в продължение на 
толкова много дни, сега едва ли бих висял като просяк в бивша-
та таткова спалня, за да отмъкна безумното страстно горене на 
колегата си. Напоследък много често ми се струваше, че не той, 
а аз движа четката, а един ден не знам каква сила ме възпря да 
не му я отнема и му покажа как да се измъкне от ребуса на коло-
рита. Двамата се хранехме рядко, дори не мислехме, че можем 
да се преоблечем, косите растяха надолу, брадите лудееха, стър-
чаха ноктите на ръцете, краката, очите ни се оттеглиха дълбоко 
в очните кухини, но пулсираха с налудничавата загадъчност на 
победителя.

Забравих да спомена, че преди да пораснат ноктите ни, показах 
портрета на някои близки; между тях, разбира се, и Живописеца.

– Знаеш ли – каза Живописеца – вече не ми остава нищо дру-
го, освен да се прибера горе и да драсна кибрита на моите.

Мълвата нарече картината лаконично и както трябваше да се 
очаква, „Автопортрет“. Не възразих, нямах намерение да влизам 
в разправии по този въпрос – някак си непринудено ли да го ка-
жем, закономерно ли, замълчах. Заявих, разбира се, че платното 
е недовършено, ала никой не обърна внимание на това. Останал 
насаме с картината, един ден я наблюдавах три часа наред, въз-
приех цялата натрупана в нея енергия, а накрая прошепнах сам 
на себе си: Добър е, не си го направил лошо този автопортрет. Но 
всъщност какво съм нарисувал?

– Създателю – обърнах се към „колегата“, когато се върнах 
във вилата, – всъщност какво сме нарисували ние с теб? Оня на 
платното съм аз, но като се вгледам, разбирам колко много не съм 
аз, и тъй като не съм толкоз глупав, съзнавам, че представлявам 
онова, което бих искал да бъда. Не възразявам, разрешавам ти да 
ме интерпретираш както си щеш – настоявам само да ми кажеш 
още много ли ще ме обидиш, ако ти позволя да го завършиш? – 
Мълчание.. – Кажи, какво сме нарисували?

Продължаваше да мълчи, не отрони и дума за отговор, съ-
средоточено рисуваше. Но следобед, когато поседнахме да пием 
кафе, погледна ме над чашата си и рече:

– Понякога ми се струва, а може би си е така, че суетата е 
по-могъща дори от инстинкта за самосъхранение.

29.
Завърналата се човешка група се настани отново в ателието 

и заживя по най-тихия от тихите начини. Постепенно момчета-
та се изкъпаха, изпраха се и се позакърпиха. Дадох нови пари, 
закупих нови сандали. За пет дни очите възвърнаха блясъка си. 
Животът започна уж така, както си е бил, а колко много се лъжех? 
На хората им липсваше самочувствие. Те и по-рано не можеха 
да се похвалят кой знае колко с този лукс, но сега състоянието 
им сякаш се влоши. Момчетата знаеха, че са станали излишни, 
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усещаха, че в нашия дом се върши нещо извънредно, долавяха 
присъствието на някаква разрушителна сила, на която трябваше 
да се подчинят не само те, но и ние със Създателя. Робите раз-
бираха, че всъщност не представляват нищо. Защо се бяха завър-
нали? Питай кучето защо се връща при господаря си. Само че аз 
не мога и да допусна куче да се върне чак от сто километра. Как 
са преминали това разстояние, без да ги усети някой? Кога са 
пътували? Какви хитрости са прилагали? Пълна тайна. Можех да 
започна разпит, разбира се, да задам стотина въпроса, все някак 
ми се откриваше възможност да се докопам до някоя следичка, но 
оставаше ли време за това? Нещо повече – не ме интересуваше. 
Всецяло, без остатък и до забрава, бях погълнат само от един 
човек – този, който създаваше новото издание на „Мраморната 
тераса“ и натрупваше наследство за бъдещите поколения. Други-
те шейсет и един човека бяха „останалите“, те не можеха вече да 
послужат за нищо, дори за публика.

Постоянните хвалби към мен неизбежно вършеха своето. Усе-
тих нектара на уважението и ако щете – преклонението. Хладен 
досега към подобни атрибути, вече признавах, че не е чак толкоз 
оскърбително да те хвалят и да ти оказват почит. Официално се 
мълчеше, разбира се, но мълвата за мен се носеше от уста на 
уста, просто усещах триумфалния ѝ характер.

Но тъй като разговарям искрено с вас, още в тази минута 
искам да ви убедя и да ми повярвате, че не тези бяха истин-
ските подбуди да се вкопча за Създателя, та чак да пренебрегна 
другите шейсет. Аз се бях надигнал вече на колене, позован не 
от обикновената, а от по-висша суета. Не мимолетните придо-
бивки ме викаха, тресеше ме страшната мъчителна треска, че 
имам възможност да остана и след като умра. Приближавах се 
към възможността да извикам на хората: Да ви видя сега какво 
ще кажете!

В стремежа ми имаше нещо стихийно; то стоеше над дреб-
навостта, пътят му минаваше през мъката, през пожара на тер-
занията, заради него бях пратил по дяволите дори такива сладки 
сладострастни биологични скулптури като Дора, Неди и Ванда. 
Трите бяха различни; различни форми, устни, темперамент, то-

плина; телата им излъчваха различни изотопи. Затворен между 
четири стени с която и да е от тях, аз можех да убивам голям 
дял от самотата, да се присмея на скуката. Но запокитих и трите, 
скалпирах ги по най-безжалостен начин, прегазих и любовта си. 
И то за какво? Да речем, че за нещо свързано с пари? Макар че 
и парите вече се стопяваха. От не знам колко време само харчех, 
не припечелвах нищичко, прахосвах, без да си давам сметка за 
бъдещето. В това отношение бъдещето никак не ме вълнуваше.

Вълнуваше ме само едно – създаването.

30.
Един ден в началото на есента, когато наближаваше време-

то да узрее „Мраморната тераса“, погледът ми попадна върху 
шейсетте и мълниеносно ме порази най-налудничавата идея. 
По смелост тази идея надминаваше дори затриването на така-
ва хубава любов, започнала на мансардата и разцъфтяла по не-
вероятен за възрастта ми начин във Венеция. Видът на моите 
хора беше натрапчиво жалък не само заради обстоятелството, 
че преживяхме в глад цели два месеца. Аз също представлявах 
подобен на тях мършав червей, но лицето ми беше друго, погле-
дът ми – както и погледът на Създателя – излъчваше сладост-
но вътрешно горене, често пъти наричано щастие. Ония бяха 
направо за окайване, от тях дъхтеше на мухлясала пустош; те 
бездействаха, обезсилени от четката на Създателя. Макар и тъл-
па, подарените ми някога от някого хора усещаха респекта на 
„терасата”, недостижимия бряг, който обезсмисля пеенето им, 
театъра им, дори гледането на телевизия. Не само аз, те самите 
знаеха за себе си, че са излишни, че са били само множеството, 
торът, върху който е израснал въоръженият с четката бог. Вече 
не желаех да ги виждам, да ги чувам – досаждаха ми, оскверня-
ваха вълшебната обител на твореца.

Двамата фашисти все още се стремяха към известна дистан-
ция. Забелязвах тази подробност отдавна и се усмихвах; просто 
съзнавах, че това си беше единственият техен талант – да чув-
стват превъзходството си над останалите. И да чакат часа си. 
Каква беше тази необяснима, тази дяволски тайнствена надежда 
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у тях, все още не мога да си обясня. Но щом дойде денят, за който 
ви споменах, това ме порази.

Лежаха под розовите вече ябълки и вероятно си мислеха за 
нещо лошо, присъщо на хората с подобен манталитет. Не знам, 
може би си казваха: Ах, ако не беше това леке с четката, ако не 
беше изобщо това предизвикано от изкуството забавление, тук 
можеше да се марширува и да се развие малко по-особена дей-
ност.

Приближих се, но те не трепнаха, не очакваха да им обърна 
внимание. Така си минавах изобщо край тях. Този път спрях под 
дървото. Лицата им се обърнаха към мен. Приклекнах, откъснах 
тревичка и я пъхнах в устата си. Съживих ги още с началните 
думи. В края на разговора очите им се изпълниха с блясък. Мо-
жем и да не сравняваме този блясък с творческата радост, която 
бликаше в очите на Създателя, но трябва да ви кажа, че поне я 
наподобяваше.

Не ми остана нищо друго, освен да се отдалеча.
Няколко минути след това фашистите обиколиха двора,  

насъбраха момчетата и след известни обяснения, тъй като 
заповедите засега не вървяха, успяха да ги подредят. От прозореца 
на вилата забелязах, че това подреждане от своя страна предизвика 
оживление сред тълпата, лумна някаква надежда...

Божичко, колко дни, откакто не бях сядал зад волана. За да не 
направи впечатление, обиколих няколко магазина. Върху седал-
ките до мен и зад мен натрупах двайсет хляба, стотина консерви, 
сто килограма домати и други зеленчуци. Не успях да учудя ни-
кого с количеството на покупките, но поразих всички по пътя си 
със своята външност. На една от опашките усетих как някой се 
накланя да ме помирише.

Момчетата се понахраниха и живнаха; диктаторски настрое-
ната двойка пипаше умело – копачите и лопатите се появиха на 
третия ден от раздаването на хляба. В мазето на вилата наме-
рих всичко на всичко три кирки и четири лопати. Можеше да се 
започ не. По-късно закупих още пет кирки и две лопати. Рабо-
тата потръгна, разголените тела на викингите заблестяха от пот. 
От тях се искаше нещо съвсем простичко – да изкопаят десетина 

ями. Избирах внимателно петната на изкопите, пръснах ги отда-
лечени един от друг, но без да спазвам някакъв принцип. Почув-
ствали веднъж вниманието ми, робите показаха на какво са спо-
собни, превърнаха се в хора с мека човешка топлина, задишаха 
сякаш по-леко, по-ритмично – не мислете, че казаното за труда е 
празнословица, трудът е велико нещо. Може би копаещите и из-
хвърлящите пръстта подозираха в цялата тази работа само един 
обикновен господарски трик, може би те допускаха, че с копаене-
то запълвам само времето им. По всичко изглеждаше, че работата 
отива натам. 

В градината зейнаха дванайсет трапа, издигнаха се дванайсет 
купчини мека пръст.

Сега?
Сега – нищо, отвърнах на фашистите, оставете копачите в мазето.
Е как, няма ли да продължим?
Да продължим ли? Какво да продължим?
Как какво, така ли ще оставим ямите?
Погледнах ги много внимателно, помъчих се да проникна как-

то в смисъла на думите, така и в лицата им. Май че намекваха за 
нещо? Или си говореха просто така?

Разнежените от внезапното ми внимание мъже обаче започна-
ха да проявяват дейност, която се отличаваше слабо от глезенето. 
Пуснаха телевизора, запяха, възстановиха някои от театралните си 
постановки, посегнаха към времето ми. А на мен времето ми тряб-
ваше за друго, всъщност аз не бях никакъв господар, а окаяник, 
който се присламчва към изграждането на едно съвършенство. 

Исках да бъда там непрекъснато, зловещо, да създавам със 
Създателя, да попреча на евентуалното му хрумване за надмо-
щие. Как можеше да се изрази то – с рязко накъсване на платното. 
Докато блуждаех в подобни неврастенични, направо налуднича-
ви подозрения, момчетата ме подканваха да слушам песента на 
Лорелай.

Не мислете, че взех решението лесно, но и състоянието, в кое-
то се намирах, не ми позволяваше да пролея много сълзи. Една 
вечер повиках фашистите и им заповядах да действат по измис-
ления не от тях, а от мен начин.



356 357

31.
Робите спяха винаги сладко, сънят при тях се раждаше от 

дълбочината на безупречната им нравственост, на чистата им 
съвест. Бяха здрави, цветущи хора, за тях нощта бе определена 
само за спане. Наблюдавал съм ги и тези наблюдения породиха у 
мен предположението, че нощем постелята им разкриваше нови 
светове и много по-различен живот от този, който водеха наяве. 
Може би в сънищата си херкулесовците дружаха с богини, яздеха 
жребци, побеждаваха в битки или управляваха ветроходи. Никой 
никога дори не направи и опит да ми разкаже нещо от тези цвет-
ни приключения, за някои от тях можех да гадая само по чарша-
фите. Всъщност какво ли знаех за битието им от времето, преди 
да се превърнат в моя собственост?

Знакът трябваше да бъде подаден от мен. Това се случи в оп-
ределените за подобни деяния часове, след полунощ. Събудих се, 
повъртях се в леглото, поплаках и се помъчих да заспя. Не можех, 
изгълтах две таблетки без успех. Нямаше как, надигнах се и се 
затътрих към ателието. Отворих вратата. Както винаги, лампа-
та светеше. Разказал съм ви как лежаха. Огромното помещение 
ги побираше всичките – трийсет и една постели към прозорците 
и толкова към стената, шейсет и една постели бяха заети, една 
зееше свободна – постелята на Създателя. Фашистите лежаха в 
единия от ъглите, в дъното. Тръгнах по пътеката. Вървях меж-
ду ходилата на мъжагите. Къде ли бродеха сега героите? Някои 
навярно се дуелираха, други слизаха на морското дъно при не-
известни съкровища, трети яздеха делфини, четвърти целуваха 
жени, избавяха ги от плен, изтръгваха ги от ръцете на злодеи и се 
превръщаха в прекалено усърдни любовници. Каква неизчерпа-
ема мъжка красота се простираше от двете ми страни! Трудно ги 
събудих: макар и да очакваха този момент, фашистите не можа-
ха дълго време да се приземят. Като се убедих, че са изтрезнели 
съвсем, минах обратно между краката на робите си и отидох в 
градината.

Не чаках кой знае колко. Фашистите излязоха от вилата, от-
криха силуета ми между дърветата и се приближиха. Между тях 
вървеше първият от обречените – още сънен, недоумяващ. Двама 

го хванаха бързо, но той измъкна рефлекс и заби лакти в ребрата 
им. Това означаваше, че всичко можеше да се усложни и превър-
не в бъркотия. Затова бях там. Дадох знак на фашистите да се 
отстранят и с няколко думи обясних на жертвата, че трябва да 
се предаде, искам го аз, господарят. Добре, съгласи се жертвата, 
готов съм. Фашистите поставиха ръце около шията му. Когато го 
удушиха, забелязах, че двамата бяха леко запотени.

Колко... ще успеем... за тази нощ?
Десет, отвърна единият от фашистите.
Невъзможно, почти изстенах аз, най-много пет.
Тръгнах подир тях. Те отнесоха мъртвия до най-близката яма 

и го хвърлиха на дъното. Запътиха се обратно към вилата, но пре-
сякох пътя им.

Няма нужда, рече единият от фашистите, после – наведнъж.
Не, рекох аз.
Те се върнаха, награбиха лопатите и покриха трупа с черно-

зема. Така исках, всяка от жертвите да бъде обградена отвсякъде 
с пръст. Тук му е мястото да ви кажа, че фашистите бяха предло-
жили да ликвидират хората с чук, чрез удар по тила, но се възпро-
тивих, не исках да се пролива кръв и предложих този по-хуманен 
начин. Недостатъкът на предложения от мене начин обаче се със-
тоеше в това, че трябваше да присъствам на всяка екзекуция.

32.
„Мраморната тераса“ се раждаше отново изпод възмъжала-

та ръка на умъдрял майстор. Тъй като присъствах неотклонно 
на създаването ѝ, почти не бях в състояние да преценя готова 
ли е, или не. Последните няколко дни се изпълниха с особено 
напрежение и вниманието ми се изостри. Каквото и да става-
ше, при всички случаи, налагаше се да улуча оптималния или 
почти оптимален момент. За да присвоя платното. Навикнал да 
рисува в мое присъствие – на него изобщо какво ли можеше да 
му пречи – Създателя наистина не ми обръщаше внимание. Но 
трябваше ли да се доверя докрай на спокойните му движения 
или пък на лицето му, което в някои случаи ме вълнуваше със 
своята непроницаемост?
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И все пак той се издаде.
Един следобед, малко преди кафето, докато го приготвях, Съз-

дателя измъкнал рамка с чисто платно и я поставил настрана от 
статива. Може би е разчитал на моята занемарена наблюдател-
ност, но явно се е излъгал – нямаше възможност да не забеле-
жа тъкмо новото платно, то ме удари в очите веднага като внесох 
кафетата. Направих се на разсеян, гледах само „терасата“, вече 
напълно готова. Сега стани от своя страна непроницаем, рекох си, 
по-непроницаем от него. И наистина, трябваше да издържа десе-
тина часа, десет часа са нищо за изтренирания ми вече организъм. 
Бях се научил да не ям, търпеливо да будувам край статива; дори 
се научих да рисувам. Чувствах увереността, че ако хвана четка-
та, ще сторя чудеса. Взирайки се с новия си поглед в картината, 
откривах по-лесно различията с предишната версия, преди всичко 
– единственото живо същество. Докато в старата картина то май 
наподобяваше котенце, сега можеше да събуди повече съмнение; 
предположението, че имаме работа с неопределено мило живо-
тинче, в което се е вселил демон, не подлежеше на разискване. 
Разсъждавах за животинчето, пиех кафето си. Създателя не по-
дозираше, че е в полето на вниманието ми. Наблюдаваше новото 
чисто платно, направо проникваше в него; разполагаше, проекти-
раше. Големите му нокти се бяха изпочупили. Както и моите.

Какво ли е намислил той? Не се и опитвам да предположа – по 
всяка вероятност ще повтори някой от предишните си сюжети. Да 
гадая ли? Какво значение? Важното засега е да отмъкна „тераса-
та“. Да, този път „Мраморната тераса“ предизвикваше малко нещо 
ужас. Освен тъгата, освен унижението, което може да почувства 
човек за себе си, като я гледа, сега – и малко ужас. Ах, колко много 
ми трябва и предишната версия; ах, как ми е необходима! 

Всички унищожени платна ми липсват. Бяха тъжни, наисти-
на, но бяха и леки – плодове на ведър, подвижен човек, докато 
новите картини бавно и настъпателно навлизат в необяснимия 
засега свят на ужаса. Горкото котенце, защо му трябва на него да 
бъде и демон?

– Така е с всеки, който носи душа – обади се Създателя 
и ме стресна.

33.
Не обичам романи с къси глави, а моята изповед заприличва 

май на нещо такова и ме е яд, но какво да сторя, смятам, че по 
този начин ще разкажа най-интригуващо събитията; пък и аз ня-
мам кой знае колко време, страхувам се да не бъда прекъснат от 
най-непредвидени обстоятелства.

До момента, в който усетих, че трябва да грабна и отнеса 
творбата, а оня каза: това е с всеки, който носи душа – бяха лик-
видирали двайсет човека. През нощта станах още в полунощ, не 
дочаках два часа̀. Открехнах вратата на татковата спалня, уверих 
се, че Създателя спи. През отворения прозорец хлуеше хлад, но 
той спеше гол, одеялото висеше през леглото. Тялото му беше 
бяло – нямаше време да го пече на слънце като другите – ребрата 
му стърчаха натуралистично, както и коленете, мъжката му из-
дълженост висеше трагично настрана и надолу. Гладен и окльо-
щавял, като мен. У този човек сякаш бяха останали само стихий-
ните творчески намерения, бесният му устрем да създава, а после 
и да руши. Защо руши? Оставих лампата му да свети и минах в 
общата спалня, местата на погребаните зееха празни, в редиците 
постелите им приличаха на потрошени клавиши на пиано. Лик-
видаторите не караха наред, не спазваха никаква система, отвеж-
даха към градината безразборно, на късмет. Представяте ли си 
какво чувстваха живите всеки ден, представяте ли си напреже-
нието им? Лесно ли е всяка нощ да чакаш реда си? Не вярвам. 
Но живите спяха, невероятно, но спяха, очакваха и спяха. Що за 
нервна система, що за философия? След като мислих дълго по 
този въпрос, дойдох до заключението, че хората умираха прими-
рено, без да губят психическото си равновесие, защото знаеха, 
че ми доставя удоволствие. Това ме влудяваше. Но продължавах 
да убивам, ямите се пълнеха; малко трупове, малко пръст, още 
трупове, още пръст – горе се образуваха купчинки. Това не пре-
чеше, никой не нарушаваше удушваческата идилия, бяхме далеч 
от хората...

Удушвачите се събудиха трудно, беше преди обикновеното им 
работно време. Въпреки туй захванаха се усърдно със задачата 
си, макар и сънливо. Срещата ми с обречените ставаше винаги 
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пред определения им трап. Нямаха основание да се оплакват, 
процедурата се извършваше в красива лунна обстановка. И вина-
ги падаха по няколко листа. Помня един от случаите – пожълтял 
вишнев лист кацна върху главата на жертвата, и представете си, 
остана там, дори когато хвърлихме тялото. Листът беше послед-
ното нещо, което изчезна под пръстта.

Тази нощ между петимата осъдени се оказа и мимьт от етюда 
с линчуването. Казах му, че искам да умре, а той ми благодари с 
гореща интонация в гласа, после клекна и целуна коляното ми. 
Наистина, що за хора, що за инстинкти, как да си обясня въз-
питанието им, чувствата им? Смутих се, промърморих нещо, но 
линчуваният от пиесата не го чу, беше зает да изразява благодар-
ността си. Покрихме и него с пръст. Преди да се отстраним от 
ямата обаче, единият от фашистите извика нещо. Нямаше нужда 
да питам, стана ми ясно веднага, виждаше се в лунната светлина 
как пръстта се надига; после се размърда енергично. Без да губят 
време, фашистите скочиха в ямата, изровиха главата на жертвата 
и я доудушиха. Що за глагол – доудушвам, интересен глагол.

Определените за днес минаха по реда си. Въведох палачите 
в стаята си, дадох им по един сухар. Единствени те се хранеха 
между нас, само на тях предоставях запасите си. Работата им не 
беше от най-леките – удушавай, хвърляй в ямата, събаряй пръст с 
лопатата, а накрая – трупай чернозема на купчини. Както винаги, 
изяждаха сухарите при мен, челюстите им работеха яко, същест-
вуваше опасност шумът от хрускането да събуди спящите. Бях 
в особено настроение и поисках да знам, съгласни ли са, когато 
свършим тук, да продължим делото си навън. Както заповядате, 
отвърнаха те. Добре де, съгласни ли сте да ви поставям на някой 
тъмен ъгъл в града, да душите самотни минувачи? Разбира се. 
Ами ако ви заповядам да удушите мен? Стига да сте заповядали, 
отвърнаха те. Посегнах инстинктивно към шията си. Лека нощ, 
рекох аз. Прибраха се да спят. Легнаха най-спокойно между бъде-
щите си жертви, прозяваха се и уморено затвориха очи.

Когато оставих лампата в спалнята на татко да свети, проявих 
известна предвидливост. Нямаше нужда да я паля сега, да дразня 
тепърва ретината на очите му. Не загасих лампата и като излязох 

от спалнята. Сам във вилата, като привидение в часа на привиде-
нията, тихо се изплъзнах навън. Луната освети един изящен дух, 
който отнася картина. Ама те си съществуваха тези неща, други-
те: луна, дървета, небе; щурците също съществуват, съществуват 
и жълтите дюли между клоните, може би съществува и мъхът, 
който ги обвива; боже мой, светът продължава да стои на мястото 
си, земята се върти. Отсега нататък обаче земята носи шеметно 
из вселената още две големи картини, моя собственост, нарисува-
ни от моята ръка, когато умра, ще влязат в моя музей при другите 
платна, които ще нарисувам тепърва.

Уморих се да ги убеждавам, че не аз, че друг ги е нарисувал, 
не повярваха – тогава бъдете заблудени докрай, говорете за мен, 
гадайте и разгадавайте как е възможно, а аз ще ви удрям с ше-
дьоврите си по главите и ще ви повтарям, че човекът, какъвто и 
да е той, рано или късно излиза на една тераса. Чак тогава може 
да се допусне някое предположение за него.

Слава богу, автомобилът, както и асансьорът, побраха карти-
ната, аз отключих и я внесох в хола на мансардата. Побързах да 
я закача на стената, до „Автопортрет“. Двечки висяха там! Утре 
започвам третата, ще ми станат три, после четири, пет... Бъдете 
спокойни, ще съумея да прекъсна производството навреме, пре-
ди да прекаля с броя. Чудесен съм, рисувам удивително. Авто-
портретът ме изненада, дълго време не бях го виждал и сега стоя 
пред него, така както бих стоял пред Леонардо. Не мога да от-
късна погледа си, сядам на канапето, гледам, щастлив съм, боже 
мой, колко съм щастлив, ама то щастието било чудесно нещо, 
неописуемо. И защо разправят, че не съществува, някои глупаци 
непрекъснато повтарят, че го няма, разпространяват легенди за 
неговата илюзорност. Ето, щастлив съм, седя на канапето и съм 
щастлив. Не съм ял от месеци, не съм пил, от мене се разнася 
воня, а съм щастлив. Нямало щастие!...

Призори, преди да се съмне, за да не дам възможност на разни 
хора да ме видят такъв, успях да се откъсна от картините.

– Какво става, вие ли сте? Познах ви само по колата.
– Работя – рекох аз, – затворил съм се и работя както луд.
– Догоре ли?
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– Догоре.
Бензинджията прибра парите и ми пожела всичко хубаво, но 

само прекалено високият бакшиш му попречи да се впусне в до-
пълнителни, при това не много безопасни, подозрения.

Разсъмването се задаваше. Успях да го изпреваря, прибрах 
и залостих портата. Хората, жените, виното – всичко остана зад 
оградата. Излязох от колата и се запътих към татковата спалня. 
Новото платно бе кацнало на статива. Първите няколко четки 
бяха оставили следи върху него. Оттеглих се в кухнята, напълних 
джезвето с вода и го поставих върху котлона. Сипах бразилски 
зърна в кафемелачката, натиснах бутона и едва сега дойдох малко 
нещо на себе си; грубият шум ме пооправи и сякаш ми напом-
ни, че почва нов ден. По-късно ме дооправи и кафето. Създателя 
явно ме чакаше. На него му се рисуваше, но ме чакаше. Какво, 
не можеш май без мен! Призна си. Така ти се пада. Започнахме 
да пием. 

Загледах се в платното. Нищо не беше ясно, там нямаше ис-
тински знак за бъдещата творба. Линчуването с камъни ли ще 
рисуваме? – запитах аз. Този път беше негов ред да се изненада. 
Не отвърна, но откъсна чашката от устата си. По брадата му по-
текоха две капчици от кафето. Капчиците се свличаха дълго, бра-
дата беше дълга като моята, само че руса. А моята какво – бяла. 
На този човек му предстоеше да ме надживее.

34.
В последната яма тръшнахме само четирима души, а капа-

цитетът ѝ отговаряше за повече, тя беше по-дълбока от другите 
единайсет. Оставихме я да зее гостоприемно. Палачите дори не 
помислиха да питат, знаеха си, че празното пространство е за тях, 
но се чудеха какво още чакам. Не проумяваха как ще осъществим 
манипулацията – колкото и да обмисляха, достигаха до заклю-
чението, че не могат да се удушат взаимно, все един ще остане. 
Може би разчитам на любимеца си – рисуващото копеле, зара-
ди което се разви тази гробокопаческа илиада? Като добри ав-
торитаристи те го мразеха с естествената си омраза към хората 
на изкуството.

Без такива, рекоха те, само така не, никой от нас не иска да 
умира от ръката на този лигльо.

Спокойно, отвърнах аз.
Ако ни уважавате поне малко, поне заради работата, която 

свършихме.
Заповядах им да заживеят със сигурност за утрешния ден. 

Прибраха се горе – единствени обитатели на цялото ателие. Ли-
цата им помръкнаха. Останали без творчество, ръцете им уви-
снах като излишни.

35.
Вилата потъна в запустение, никой дори не допускаше, че 

трябва да се почиства. Можех да сторя нещо, разбира се, достатъч-
но беше да заповядам на фашистите, веднага щяха да се заловят 
за работа. Но махнах с ръка. Те лежаха и денем, и нощем, ставаха 
само за да слязат до градината, там изяждаха по някоя ябълка и 
отново се връщаха горе, лягаха в огромното помещение, заглеж-
даха се в тавана. Ние с моя човек пиехме кафета и рисувахме. 
Вървеше бавно, направи ми впечатление, че Създателя промени 
нещо темпото на работа, в някои дни дори не вземаше палит-
рата, или ако я вземаше, приближаваше се до статива, замисляше 
се, а след туй, вместо да почне, отиваше при разтворения албум 
на Ван Гог. Едната му ръка прелистваше репродукциите, друга-
та стискаше четката – Създателя имаше вид на плагиатор, който 
ей сега ще започне да преписва, което, заклевам ви се, не беше 
така. Неговото майсторство не се допираше никъде до каквото и 
да е подражание, той стоеше самотен – майстор сред майстори-
те, чудесен, самият той неповторим. Искам да видя тези неща в 
действителност, каза той неочаквано, не можем ли да заминем? 
Не можем, казах, ти не можеш никога да прекрачиш границата, 
не можеш да зърнеш нито една галерия по света, разбери, ти си 
никой.

– Защо? – поиска да знае той.
– Нямаш документи.
– Какво като нямам?
– Без документи ти си никой.
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– Не съм никой.
– А кой си?
– Не съм никой.
Картината, която трябваше да ни разкаже нещо за пребития с 

камъни човек, упорито се съпротивляваше, защото художникът 
се беше замислил отново и отново си задаваше въпроси, пак тър-
сеше най-мъдрия пробив. Върху платното зееха „дупки“, все още 
се виждаха петната на грунта. В мъглата на основните тонове се 
показваха няколко от лицата на преследвачите. По тези лица мо-
жех веднага да разбера какво зловещо величие се ражда; тръпнех 
от очакване, но можех ли да направя нещо срещу твърдоглавеца, 
който баш сега зяпаше репродуцираните отпечатъци? Реших, че 
трябва само да чакам, поне след туй ще последва щурм. Ах, колко 
бързах да поставя третата до другите две!

Паднаха ранни есенни дъждове, бурените в двора се обнови-
ха, пропълзяха по гумите на колата. До хранилището на сухарите 
припнаха мравешки кервани. Отиващите подскачаха леко, тези 
по обратния път тътреха огромни трохи; всяка мравка се нагърб-
ваше с несъразмерен за ръста ѝ товар. Но като ги наблюдавах, 
заключавах, че така или иначе, мравешките работи вървят добре. 
Всяка мравка лъщеше, струваше ми се, че тези упорити насекоми 
са направени от синкавочерна стомана.

Дебел слой прах покриваше цялата вътрешност на сградата. 
Всички съдове се търкаляха немити, можех да ги срещна по не-
обичайни за тях места, мивките бяха изчезнали под купищата на 
чашите. С чашите, разбира се, пиехме кафе и всички бяха мръс-
ни до една, нищо не миехме, никога, повтаряхме и потретвахме, 
утайките по дъното набъбваха, но ние не обръщахме внимание на 
тези подробности. Помня, че веднъж в ръката ми попадна висока 
чаша за уиски – половината от нея бе пълна с кафеена утайка. 
Не посегнах към друга; налях си в нея. Бършех едно-единствено 
нещо – прозорците на татковата спалня, осигурявах на Създателя 
светлина.

– Все пак, не можем ли някак си?
– Не можем – отвърнах аз, – за да минеш през границата, 

трябва да покажеш паспорт.

Той прелисти последната страница от албума на холандеца и 
посегна към Гоген.

– Сигурен съм, че ще мина.
– Без?
– Просто ще премина границата.
Настръхнах, спомних си завръщането на групата у дома – тя 

беше прекосила голямото разстояние, без да има зрителна пред-
става за пътя. И още по-учудващото – без да бъде видяна от ня-
кого.

– Слушай, можеш ли да ми кажеш как се върнаха те?
– С вървене.
– По непознати места? Сигурен съм, че са странели от пъ-

тищата.
– Това е толкоз просто... Заведи ме някъде – може Париж, 

може Лондон... Моля ти се.
– Добре, ще помисля. – Лицето му просветля. – Сега рисувай.
Поне в близките няколко дни можех да бъда спокоен за но-

вата картина, нямаше вероятност да я скъса в началото. Това ме 
освобождаваше от постоянния надзор. Тръгнах из двора, протя-
гах се срещу сладкото есенно слънце, зяпах небето, радвах се на 
катерещите се по въжето кабинки към Копитото, подсвирквах на 
катеричките. И разсъждавах, разбира се: човекът беше потеглил 
към Париж.

36.
Най-после линчуваният се появи. Очаквах повече летящи 

камъни, но край него профуча само един. Между прототипа и 
нарисувания нямаше нищо общо; нарисуваният – да го наречем 
условно така – носеше външните черти на съвременния човек, 
идеше направо от ежедневието. Това ми се видя твърде евтино; 
според разбиранията ми Създателя за първи път грееше. Послед-
ваха два дни на абсолютен застой. Художникът висеше пред кар-
тината, гризеше душата си и се изтезаваше. Накрая заплака. Из-
живявахме тежки моменти. Някои от тях ме влудяваха, не можех 
да ги понеса. Излизах в двора между бурените, но ласкавият ден 
ми се виждаше черен и се връщах при мъката си. Ако някой мо-
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жеше да ми се довери за съвет, незабавно бих му препоръчал да 
прибегне към персонаж от минали епохи. Но смея ли да се обадя? 
И тъй като на втория ден подир обед разбрах колко е трудно да се 
удържа, избягах навън, заритах бурените и се вмъкнах в колата. В 
теснината между волана и седалката гледах безчувственото табло 
с вградените уреди, взирах се в спидометъра и се питах: всъщ-
ност кой е робът, той или аз?

– Изтрих го – обади се Създателя, – премахнах го, така реших.
Като ми съобщи това наведен към колата, през стъклото, Съз-

дателя на свой ред тръгна из двора, досущ като мен, дори ми се 
стори, че подсвирна на катеричките. 

Тържествувах. Какво да сторя, кажете – радвах се, премаля-
вах от удоволствие, че успях да спася творческата си чест, че в 
този дяволски кръг все пак успях да се докажа, да запазя послед-
ната частица от самочувствието си. Използвам повода, за да се 
изповядам: напоследък започнах да долавям как у мен се само-
зараждат някакви неизвестни, смътно доловими между хаотич-
ните чувства и мисли сили. И най-странното ли да го наречем, 
смешното ли – щеше ми се да грабна четката и да се скрия в 
моята стая.

Той отвори дясната врата и седна до мен. Мълчеше. Нямах 
никакво намерение да проговоря пръв, ставах все по-хитър, 
нещо ми подсказваше, че ако държа да господствам над Създате-
ля, трябва да говоря по-малко. Неговото мълчание беше естест-
вено; той сякаш ми заявяваше, че двама души могат да дружат 
продължително, без да си говорят, че хората трябва да си говорят 
само когато имат да си кажат нещо важно, а пък ако е нужно 
да бъдем откровени докрай – истинският създател си е винаги 
самотен и мълчалив, особено когато се намира в компанията на 
друг създател.

– Трийсет и пет години – прошепна той, – часове и дни, 
хвърлени на вятъра. Поне двайсет години от тях можех да ри-
сувам. Когато човек разбере, че у м е е, той вече не принадлежи 
на себе си, време му е да се затвори. Но къде е истината, кажете 
– отново премина на Ви, – нали трябва да се изпитат и другите 
неща? Завиждам им на тия от албумите, ами че те са си позволя-

вали доста, а някои са били едва ли не глупаци, рисували са леко, 
без капчица страдание.

Мълчание.
Излязох от колата и се качих в кухнята. Измих две автентич-

ни чаши за кафе, напълних ги и ги понесох. Хрумна ми нещо, 
върнах се, намерих чинийките, които им се полагаха, и тръгнах 
надолу. Създателят ме видя как се приближавам с подносите, но 
това май не му направи впечатление. Така поднесено, кафето оба-
че ми се стори по-ароматично. Чаках да чуя коментар по този 
случай, може и шега, вече очаквах да се случат и подобни неща, 
но Създателя пое безмълвно чинийката си. 

Пиехме черната течност и гледахме пред себе си. Малко под-
робности се виждаха оттук – преди всичко вратата на гаража, за-
творила вътре микробусчето, виждаше се кухненският прозорец 
на вилата, два бора, няколко овощни дървета, небе, прорязвано от 
електрически проводници.

Имах усещането, че се намираме в дупка под земята или в 
дълбочината на живота, в тишината на някакво загадъчно под-
молие, където готвим атентат срещу света. Изживях един от мал-
кото моменти на щастие сред привидния покой, усещах как под 
сетивата ми пъплят тръпки на нещо бъдно, нещо, което няма да 
изглежда толкоз зле.

Здрачът си дойде както винаги, замрежи въздуха, между буре-
ните мина фазан, грациозните му движения раздвижиха измисле-
ните цветове на перата му. Фашистите се появиха под дърветата 
и се върнаха с по една ябълка. Продължаваше да тъмнее, под бо-
рове тъмнината се сгъсти най-напред, там се вмъкна и фазанът. 
Между клоните на широколистните дървета тъмнината все още 
се колебаеше. Небето се предаде накрая, изчезна почти всичко. В 
чашите се потайваше по глътка. Не бързахме. От много щастие 
ли, от какво – взех, че включих радиото. Създателя побърза да го 
изключи, преди да му чуем гласа. Имаше ли смисъл да се обидя? 
Никакъв смисъл. Както не биваше да се наежвам срещу това, че 
партньорът ми отново изчезваше в собствените си ловни поле-
та. Като помълчахме още един или два часа, изпихме последната 
капка от чашите и се прибрахме да спим.
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Повъртях се доста в леглото, но все пак заспах; чувствах, че 
съм здравата уморен. От къде се беше взела умората? На този, 
както и на останалите въпроси, породени в иначе щастливия и 
най-вече важен за мене ден, не можех да отговоря.

Събуди ме много нежен допир. Не бързах да отворя очи, ста-
раех се да се уверя, че не сънувам. Някаква ръка галеше рамото 
ми – бавно, леко, сякаш влюбена в мен.

– Помогнете ми – чух да казва гласът. – Имам нужда от вас.
Отворих очи.
– Трябва да ги погребем.
Извърнах се към него.
– Току-що ги удуших – обясни Създателя, – трябва да 

ги зарием.

37.
Фашистите лежаха с разгневени лица и тела в различни пози. 

Очите им издаваха учудване и питаха: какво стана, нали уж 
ние?... Ръката на единия бе счупена от тежестта на собствения 
му задник; как е попаднала под бедрото и какъв зор е видяла, 
няма да узнаем никога. Докато се е съпротивлявал на удушава-
нето, вторият фашист се е извъртял мъчително, така че издъхнал 
с крака на възглавието. Две купчинки, това представляваха сега 
хората, които мечтаеха да властват над групата; сами, мъртви в 
огромното ателие.

Пренесохме ги един по един. 
Туй стана много трудно, на мен ми се спеше; тътрехме ги по 

стълбищата, а очите ми се затваряха. Заравянето обаче ме измъчи 
най-много, рохката някога пръст се беше слегнала от дъждовете. 
Покрихме ги криво-ляво и седнахме да починем до ямата. Щур-
ците яростно разкъсваха тишината, усещах хлад, беше си напра-
во студено, а ние запотени. 

Острата бистра нощ ме върна в детството, тогава прекарвах-
ме до късно на верандата с татко и мама, татко ме лъжеше, че 
щурците си бъбрят като хората, караше ме да се ослушвам и по-
неже тогава непрекъснато настоявах да ми се разказват приказки, 
татко ме уверяваше, че ако слушам добре, ще доловя как щурци-

те разказват за Червената шапчица и Храбрия шивач. Една нощ 
се амбицирах много, вслушах се здравата и започнах да долавям 
приказките от въздуха, изтръгвах ги с неизменното си детско въ-
ображение. Тримата седяхме на верандата завити в шотландски 
одеяла и мълчахме в плетените столове, само мама се изправяше 
внимателно, за да прибере съдините от вечерята. Тя се стараеше 
да извърши всичко безшумно, но не успяваше, татко изсумтява-
ше, без да се сърди – щурците са си щурци, но и съдините трябва 
да се измият.

– Действаха ми на нервите – рече Създателя. – Не можех да ги 
понасям. Да не мислите, че не знаех защо стоят там?

Направо измръзвах. Станах и се отправих към вилата, по-точ-
но към хладилника. От месеци не бях се докосвал до бутилка. Но 
нямаше, имаше само неотворена мастика, много студена, буквал-
но ледена, кристалите в нея ми се сториха снежинки. Потърсих 
още веднъж някаква забравена водка – напразно; отворих масти-
ката, питие, което не харесвам. Изплакнах две чаши и налях.

– Вие сигурно си мислите, че не знам защо стояха в спалнята 
двамата, нали? И как си представяте туй, на мое място как бихте 
рисували, щом знаете, че някъде живеят двама палачи, съществу-
ват само заради вас, хранят се и чакат часа!...

Подадох му чашата.
– Така ли се рисува, когато знаеш, че двама души се излежават 

и чакат да те ликвидират по заповед?
Вдигнах чашата към устата си.
– Рисувах и трупах ненавист, обмислях. Те спят дълбоко, ние 

изобщо спим дълбоко.
– Кои сте вие? Ще ми кажете ли най-после?
– Как, нима не знаете?
– Не, нищо не знам, искам да ми кажете. Дойдохте сякаш от въздуха.
– Глупости – от въздуха!
– Какво?
– Ужасно е да рисуваш и да те дебнат, не искам да ме дебнат, 

искам да рисувам. Да живея. Искам да живея, за да рисувам, да 
живея много, а не колкото искате вие.

– Откъде се взехте, ще кажете ли?
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– Живее ми се много, вечно, рисува ми се, много, безкрайно, 
денонощно, неспирно; да отхвърлям платно след платно, да от-
кривам, непрестанно.

– И да унищожавате картините.
– Но правя по-добри.
– И старите бяха добри.
– Не бяха. Всичко трябва да се направи за трети, четвърти път.
– Какво?
– Предпочетох да умрат ТЕ. Когато се спуснах към шията на 

първия, аз се устремих. Знаех, че е необходимо да го удуша още 
в началото, иначе бях загубен. Знаех, че другият не бива да се 
събуди, защото пак бях загубен. Хвърлих се и към него, той се 
въртя много, душата му не искаше да излезе, а аз стисках и пре-
малявах; малко, много малко ми трябваше да отпусна ръце, но 
като си помислих за рисуването... Той се извърна много, и да ви 
кажа ли – той единствен разбра, че го душа аз, художникът, да 
не се надяваш, неговата жертва!.. Той се учуди, от къде на къде 
ще ме душиш ти бе, жертво, нали затова ме хранят мен, не да ме 
душиш, а да те удуша!... Рисува ми се. Моля ви, оставете ме жив, 
защото ми се рисува, безкрайно, ненаситно.

Оставих чашата и се прибрах в стаята си. Беше топло, чудес-
но, напразно се бях наканил да си хвърля второ одеяло.

38.
Събудих се късно. Не разбрах кога. От няколко дни часовни-

кът ми беше спрял. Станах. Нямаше защо да се обличам, спях с 
дрехите си. Не се измих – не се миех от месеци насам. Тръгнах 
замаяно из стаята, повъртях се безсвестно и седнах на леглото. 
Това май че помогна, влизах в себе си. Отсега нататък в цяла-
та вила ще живеем само двама души. Той трябва да създава, да 
трупа ценности – богатството, което ще ощастливи човечеството, 
радост за милионите бъдещи хора. Те ще идват в България специ-
ално за картините, имотът на татко ще се превърне в своеобразна 
Мека на живописта.

Погледът, който метнах през прозореца, ми подсказа, че вре-
мето през деня няма да бъде блестящо, май че ръмеше. Кога ус-

пяха да се струпат облаците, къде се дяна снощният бистър звез-
ден въздух? Имах цяла рота хора, сега ги нямам. Притежавах и 
други неща, някои от тях бяха доста хубави, но сега съм закъсал 
като последния бедняк. И все пак съм кажи-речи щастлив. Може 
би много щастлив. Като си спомня само за газелата и леопарди-
те... Какви глупости съм замислял тогава!...

Толкоз време е минало, а брадата продължава да ме сърби, 
отслабнал съм, чувствам, че живея с лекотата на отшелник, за-
станал срещу проблемите само с кожата и костите си. Всичко е 
зад мен, захвърлено е най-позорното бедствие за човека – суета-
та; сега съм изправен пред бъдещето, просто се гмуркам в него, 
бодър, силен, омъдрял. Да, работите се нареждат добре. И това, 
че не те убиха него – за което всъщност ги държах на служба, – а 
той тях, се оказа по-благоприятно. 3а кой ли път се уверявам, че 
всяко зло е наистина за добро. Нямам нужда от никого, ония не 
са ми необходими, никой не ми е нужен. И на него никой не му 
е нужен, двамата сме си добре, достатъчни сме си. Живеем, без 
да причиняваме зло на никого, само дишаме и рисуваме, даваме, 
без да искаме.

Наистина ми е добре, само дето брадата ме сърби. Като нищо 
мога да се обръсна, защо да не се обръсна? Имам време за всичко. 
За никъде не бързам, нямам нищо да правя, вече нямаме и кафе. 
Долу оня рисува, нека рисува известно време сам. Затоплям вода; 
насапунисвам се обилно и все пак е трудно, боли, самобръснач-
ката се натъква на редица препятствия. Накрая се измивам, по-
ръсвам се с одеколон, разтривам кожата си с нивеа. Просветва 
ми, струва ми се, че от гърба ми е паднал товар. Защо няма едно 
кафе, защо? Третата картина се изработва в момента, тя излиза 
бавно на бял свят, като неизвестно чудовище, което изплува от 
дълбините на океана, за да раздвижи духовете на туземците и 
учените. Четвъртата картина... Коя ли ще е тя? Мисля си за нея, 
предполагам, че ще бъде загадката за шестте лица. Линчуването 
обаче не ми харесва. Няма кафе, но има почти всички видове чай.

Запарих силен цейлонски без захар, по правилата, в порцела-
нов съд, измих две порцеланови чаши. Понесох ги към бившата 
спалня на татко. Отворих вратата с лакът. Създателят бе изля-
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зъл някъде. Върху картината с линчуването бе теглен кръст от 
оранжева боя, тя лежеше на пода. На триножника чакаше реда си 
ново девствено платно. Седнах. Отпивах от чашата, наблюдавах 
пространството на грунта, радвах се отново, ласкаеше ме едино-
душието с моя съквартирант. Платното, палитрата, четката, той... 
Вече мога да кажа – и аз. Размерите на рамката подсказваха, че 
ще разкажем историята за шестте стригани глави, за втори път. 
Пиех си чая и си мислех, че и Създателя не е безпогрешен и той 
е човек като другите, и той може да се заблуди, а след туй да 
промени решението си. Празен, добре опънат плат, чист – боже 
мой, каква позорна глупост и какво велико послание могат да се 
заченат на него.

Върнах се в кухнята, взех порцелановия съд с намерение да 
изпия всичкия чай. Повторно седнах пред триножника.

Може би наближаваше обед, в мрачния ден от клоните се от-
късваха тежки мокри листа, жълтееха се дюли, внезапно тупваха 
на тревата учудени от собственото си падане круши. Можех да 
продължавам наблюденията си през прозореца, можех до утре да 
тренирам търпението си. Вече не си задавах въпроса избягал ли 
е, или не е избягал, по-скоро, питах се, дали е тръгнал към Па-
риж. 

Трудно е да си представя как изтерзаният от глад и творчес-
ка разруха човек върви по земята, за да прекоси пеша три хиля-
ди километра, без документи, без понятия за гранични бразди и 
всичко свързано с тях. 

И какво ще стане по-нататък? Да речем, че пристигне и види 
– така както е гол посред зима – той ще виси до изнемощяване в 
галериите. Няма да намери сила да се откъсне от автентичността, 
ще потъне в оригиналите до загубване на паметта, не ще му ос-
тане време сам да заработи. Добре, ако заработи, къде ще стане 
туй? Къде ще живее? Ах, ако го напипа някой богаташ и го на-
бута в къщата си... Извинявай, богаташо, но аз изстрадах всяка 
картина, всяко движение на неговата четка е минало през сърцето 
ми, така че прощавай, но той е мой, нямаш право да присвояваш 
избягал роб, неписаният закон на робовладелството ще ти каже, 
че той принадлежи на господаря си.

39.
Надзърнах във всяка стая, във всеки ъгъл, дори в тавана на 

вилата; обходих двора, огледах междуклонията на дърветата, по-
следната незарита яма; след това се качих в колата. Минах бавно 
по околовръстното шосе, по изводите към международните пъ-
тища; дирех своя пешеходец. Не намерих нищо. Преди всичко, 
нямах представа кога е тръгнал, това може би е станало веднага 
след зариването на фашистите.

Валеше глухо, студено; започваше едно от познатите есенни 
захлаждания. Тези захлаждания предизвикват първите безра-
достни размисли и ни насочват психологически към задаващата 
се зима. 

Седях в колата, карах през сумрака на дъжда, мислех си колко 
много съм сам, този път съвсем самичък и жалък, скъсал всяка 
жилчица до всяка живинка, която би могла да ми даде поне мъ-
ничко топлина. Нямах дори на кого да разкажа историята си.

Само там, високо някъде, на седемнайсетия етаж, са остана-
ли две пулсиращи към бъдещето звезди, нагнездени с упоритост 
и гениалност, достатъчни да ги съхранят за вечността. Като си 
помисли човек, и „Мраморната тераса“ и „Автопортрет“... Защо 
автопортрет? Нали беше п о р т р е т? Ще бъде туй, което пожелая, 
аз съм този, който ще реши.

Картините ме зоват, приближавам се към тях. Освен това, там 
се намира хладилникът, а хладилникът на мансардата не е като 
този на вилата, в него има разнообразие. Едва намирам място да 
паркирам. 

Двама души, съвсем млади хора, може би ученик и ученичка, 
си говорят на стълбището с онази тръпка, която предвещава мно-
го сладост и всеотдайност и води към тайнства, за които не искам 
и да си спомня. 

Какво всъщност представляват тия тръпки, що за измама е 
тази нежност? И едното, и другото се износи с времето. Прони-
зали ни, за да продължим рода си, те отминават като мълнията. А 
онова в мансардата остава. Ах, колко много струва то, какъв мъ-
чителен затвор, но какво обещание за надмощие, за преодоляване 
на земното притегляне.
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40.
Вратата на мансардата зееше, някой я беше насилил, после 

придърпал и оставил така. Дъската около бравата бе счупена, 
този някой не се е церемонил, предпочел е удара с рамо пред 
всякакви други фини средства за отваряне на заключени врати. 
Втурнах се право към хола. Предчувствах какво ще видя – две 
разкъсани картини. Без да зная защо, коленичих и взех едно от 
парчетата. Вгледах се в тоновете, които ме пронизаха с могъще-
ството си. Изправих се. Къде си, да те пребия, негоднико? Изоб-
що разбираш ли какво си сторил? Знаеш ли какво правиш? Каква 
е логиката ти? Никакъв отговор, злосторникът липсваше, освен 
мен в моето топло интимно апартаментче нямаше никой.

Придърпах вратата, доколкото бе възможно, но можех ли да 
предприема нещо повече – на секундата си личеше, че е счупена. 
Малко ме интересуваше какво ще стане сега с мансардата, пре-
ди всичко ме вълнуваше предположението, че Създателя, ако не 
е отпрашил към Париж, ще се върне във вилата. Подкарах към 
Бояна неспокойно, ръцете ми върху волана потръпваха, треперех 
от ярост повече към себе си, отколкото към него. Един мъж като 
мен на петдесет би трябвало да предугади всичко, дори и това, че 
коварният съквартирант може да стигне до чупене на врати.

41.
Заварих го пред статива, отново вглъбен в създаването на ня-

кой от характерните за него поразяващи тонове, забъркваше бои-
те и гледаше към мен. Известното ми вече ново платно, опреде-
лено за стриганите глави, бе махнато от статива – там стърчеше 
съвсем друго платно, не тъй голямо, а сюжетът щеше да се развие 
във височина. За мен не представляваше никаква трудност да от-
гатна, че става дума за втората версия на моя портрет. Създателя 
ме гледаше плахо, забъркваше боите и май че зъзнеше; дрехите, 
косата и брадата му бяха съвсем мокри от дъжда. Протегнах ръ-
ката си, направих му знак да ми даде четката. Той отстъпи на-
зад. Тръгнах към него. Създателя разбра, че искам да му приложа 
най-тежкото наказание, и извика. Спрях, поуплаших се, робът 
нарушаваше стила на робското поведение. Не можех да разбера 

какво точно означава този крясък преди малко, стори ми се, че в 
него има нещо като предупреждение. Движението на ръката ми и 
този път подсказа, че настоявам да ми бъде дадена четката, което 
означава, че ще прибера изобщо четките и боите, чисто и просто, 
за наказание, ще му забраня известно време да рисува. Създателя 
се стараеше да разбере доколко ще бъда настойчив и дали изоб-
що смятам да проявя тази крайна жестокост. Постарах се да му 
докажа своята непоколебимост, изобщо усещах как подивявам от 
факта, че съкровищата ту влизаха, ту излизаха от ръцете ми; в 
един момент ми идеше да стисна и счупя десницата му. Ти искаш 
да ме ограбиш, извика Създателя, искаш да останеш и след като 
умреш. Заповядвам ти да ми дадеш четката, настоях. Остави ме 
да рисувам, помоли се той, сега се уча, достигна ли съвършен-
ство, ще ти дам всичко и стани велик. Съвършенство няма, рекох 
аз, ще ме разиграваш, докато сме живи; дай четката и върви да 
спиш; ще те окова във веригата, с която някога връзвах кучето.

Създателят се хвърли върху мен и без да пуща четката, при-
тисна гърлото ми. Освен неочаквано, туй действие беше опас-
но, този идиот в стремежа си да твори можеше да се превърне в 
звяр, робът не искаше и да знае за задълженията си. Вместо да 
хвана ръцете му, аз също вкопчих пръсти в гърлото му. Стиснах, 
усещах, че имам някакво смътно предимство, чувствах, че не-
говият стиск не е корав, наивникът бе поставил четката между 
врата ми и ръцете си, докато аз работех здраво и направо. Той 
стискаше, аз стисках. Не знам за какво мислеше Създателя в мо-
мента, но аз си мислех за това, че бях живял като поносим, дори 
известен скулптор, че някой някъде ми бе подарил роби, а аз ги 
убих, защото бяха безлични, и оставих жив само гения, че освен 
робите някъде се мяркат жени, например Дора, например Неди, 
или пък Ванда, мярна ми се и нещо като любов на стари години, 
именно с тази Ванда; като на диапозитиви изплуваха миговете 
във Венеция – всичко туй бе прегазено от мен, заради горещия 
стремеж да се изявя, пък ако може, да остана и след смъртта. Ко-
гато той рухна, започнах да търся начини да го свестявам, опитах 
изкуствено дишане, опитах с плесници, но не получих резултат. 
Нашега-наистина – Създателя си отиваше. Сломен от загубата, 
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обхванах раменете му, раздрусах ги, заудрях главата му в пода. 
Нищо, Създателя си отиде. Тогава паднах върху него, впих устни 
в устата му, вкарах в дробовете му въздух от моя въздух. Нищо. 
Създателя си беше отишъл безвъзвратно. Не ми остана друго, ос-
вен да го милвам и да плача, да целувам косата му, очите му, така 
и ги затворих – с целувки.

Боже, колко мокър беше той, колко бързо изстина тялото му, 
как рязко се откъсна от мен; не можах да изтръгна от него поне 
тайната на преминаването от вилата до мансардата, завръщане-
то – общо двайсет километра път в дъжда. За колко ли време му 
предстоеше да вземе разстоянието до Лувъра? И какво щеше да 
стане там? За такива неща мислех тогава, а ми предстоеше рабо-
та. Отначало го понесох на ръце. Скоро се уморих и го поставих 
на стълбището. Погледнах го, докато си почивах, за последен път 
го виждах както трябва, в светлината на електрическата лампа 
– извън сградата започваше тъмнината и дъждът. Опитах се да 
го вдигна повторно, не можах, тогава го прегърнах, промуших 
ръце под мишниците и успях да вдигна половината от тялото му. 
Краката му се тътреха по стълбището. Но и така се уморих, ос-
тавих го, приседнах до него. Дишах зачестено, почивах си, не, не 
беше по силите ми – възможностите ми се изчерпваха, от месеци 
насам не бях ял, нито спях добре, от месеци насам само напре-
жение и страдания. А какво ли мислят трите дами за мен? Че 
съм се измъкнал по тривиален мъжкарски начин! Те не могат и 
да допуснат нещо друго, най-малкото мисълта за шейсет и двама 
души, отначало живи, после мъртви, нито за страшното решение 
на един добър скулптор да се превърне в нещо друго. Нямах сили 
повече, да, не можех да продължа така, а трябваше да отнеса този 
мил, чаровен труп, до ямата. Съществуваше един-единствен на-
чин – да хвана краката му и повече не е за разправяне. Стараех се 
главата му да се удря по-леко в стъпалата, а долу, на верандата, 
просто го прехвърлих през перилото. Създателя висеше извест-
но време през перилото, докато преминах и го подхванах отдолу. 
Свалих го на плочника и нататък ми се стори сравнително леко, 
особено като излязохме извън осветената част на градината. Като 
напуснахме осветената част на градината, ни погълна тъмнината 

и повече не виждах как по-важната част от тялото му, заедно с 
главата, се тътрят по мократа, подгизваща трева, отсега нататък и 
аз се превърнах в труп, мокър работещ труп, който премята през 
камарата от пръст мъртвеца. По-скоро си представих, в никакъв 
случай не може да се каже, че видях, как падна в трапа; а той пад-
на с главата надолу, краката се огънаха, кръстът му изрече нещо 
като хък и нагоре остана да стърчи само задникът му.

Знаех добре мястото на лопатите. Избрах най-добрата лопа-
та. Запълзях към ямата, умората ме притискаше към локвите, но 
напредвах упорито към изровената някога пръст. Полазих до хре-
бета ѝ и щом прокарах ръка през мокрото си лице, откъртих се 
и паднах. Нямах сили да сторя нещо засега. Лежах в дупката и 
чаках, дъждът валеше прилежно над мен. Нещо кораво се беше 
впило в кръста ми. Как да го премахна. Лежах и чаках да се съ-
взема, а дъждът настойчиво ме притискаше към кльощавото тяло 
на Създателя.

Най-после настъпи моментът, в който реших, че е време да 
предприема нещо. Предстоеше ми опит да се измъкна от трапа. 
Нямах намерения да остана при робите си – дъждът се усилваше, 
студът ме пронизваше и това, че понякога вятърът отронваше по 
някоя ябълка някъде до мен, не ме забавляваше. Помислих си, 
изям ли една, ще получа ли някакъв тласък от сока на ябълката? 

Само си помислих това и тръгнах нагоре. Най-напред се из-
върнах надясно, за да облекча болката в кръста. Оказа се, че това, 
което ми е убивало, е четката. Изтръгнах я от ръката му. Измък-
нах се от ямата. Отново се озовах върху купчината, до лопатата. 
Както лежах, за да се успокоя, започнах да къртя пръст с ръце, 
откъртвах буци и хвърлях в дупката, откъртвах и хвърлях, но туй 
нямаше никакъв ефект – капка в морето; ако исках да свърша ра-
ботата, трябваше да се изправя и хвана лопатата.

Два или три часа след това Създателя изчезна завинаги под 
пръстта, а аз пропълзях до верандата. Полежах на сухо, вече ня-
маше дъжд, сега само го чувах, но ми ставаше все по-студено. 

Изкачвах стълбището по колене и длани. О, горе е съвсем 
тихо! Топло е, но съм капнал, занапред ще ми е трудно да лазя 
дори по килима. А какво ми остава? Остава ми да преодолея раз-
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стоянието до моята стая, да хвърля мокрите дрехи, да погълна 
някакви таблетки за сгряване. Само това, нямам друго за правене, 
край.

Но щом усетих, че се надигам от килима, извих се и потеглих 
към татковата спалня. Вече се тътрех като гъсеница. Промъкнах 
се през отворената врата и се опънах в подножието на статива с 
празното платно. Излегнах се. Тялото ми и волята ми се хванаха 
за един от краката на статива. Тъкмо туй беше най-бавното ми и 
страдалческо изкатерване нагоре по триножника, чак до момен-
та, в който чистото равно платно се оказа на височината на гър-
дите ми. Насочих четката към него. Боже мой, какво великолепно 
нещо може да се нарисува върху тази чистота!

1979

Джина Василева

СКАЗАНИЕ ЗА БАЩА
За 90-годишнината му...

Кой е Борис Априлов?
Ще започна с това, което той не е:
Той НЕ Е Борис Априлов преди 1949 година!
НЕ Е и евреин, въпреки че живя последните 5 години от жи-

вота си в Израел и остана да лежи там, между майка ми и сестра 
ми, на един красив склон на планината Кармел, непосредствено 
над морето.

Тук трябва да вмъкна едно... елегично отклонение за причина-
та той да се окаже там:

С мъжа ми и децата избягахме от България три месеца преди 
да се разиграе спектакълът „Демокрация“.

Месец след нас пристигна на гости сестра ми, която нямаше и 
понятие, че ще бягаме. Боледуваше от рак от години, но криеше, 
най-вече от родителите ни. В Израел се съгласиха да продължат 
лечението ѝ и тя остана със сина си.  А когато се разбра, че няма 
да я бъде – аз подмамих родителите ни да дойдат, уж на гости, за 
да бъдат заедно в последните ѝ месеци. Пристигнаха през май 
90-а. Научиха за болестта ѝ две седмици преди края от устата на 
един зловещ човек.

На 10 февруари 1991 г., застанал над гроба ѝ на хълма сред 
младите кипариси, баща ми, смаян от ширналото се под нас пре-
красно море, възкликна спонтанно: „АМА ТО И АЗ ИСКАМ ДА 
ЛЕЖА ТУК! ПРЕКРАСНО Е!“.

Аз, разбира се, се ужасих. Но ето че само след четири години 
желанието му се изпълни... Оказа се, че и той е заболял от рак, 
който бе открит прекалено късно, за да бъде лекуван. Живя още 
година и просто угасна – спокойно, без страдание.

Четох публикации, които го обявяват за евреин, а не желая 
тази грешка да остане завинаги в биографията му.

Родил се е Атанас Василев Джавков на 21 март 1921 г. в Мал-
ко Търново в семейство на бежанци от Лозенград. Баща му е бил 
инвалид след участие в три войни, сватосан за неграмотно сираче 
от село Граматиково; тя се научи да чете сама чак на средна въз-
раст. Чèте Библията, Лиско и „Чичо Томовата колиба“.

Двегодишен е пренесен в Бургас – Градът врата към Света! 
Това предопределя съдбата му.

Дванайсетгодишен, Наско е измъкнат от трюма на един кораб, 
където пролежал 2 дни с надеждата „Да види Света!“. Желание, 
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явно наследено от баща му, който побягва към приключенията 
още седемнайсетгодишен, докато семейството му пресича пла-
нината между Лозенград и България.

Били са едно от най-бедните семейства в Бургас – инвалид 
будка джия не е доходна професия; а и вересиите...

Неграмотната ми баба се оказва много амбициозна майка и 
настоява Наско упорно да учи (нещо много трудно в нашето се-
мейство!), и да постъпи в Гимназия. В това усилие забравя да 
контролира по-малкия си син, който рано-рано бяга от дома – по 
стъпките на баща си. Забелязала съм, че родителите винаги с 
усърдие възпитават първото дете, а нямат сили за следващите.  :)

В Гимназията Наско среща синовете на богатите си съгражда-
ни. Вероятно желанието му да бъде като тях го вкарва в движе-
нието „Ратник“, което много скоро напуща, за да не участва в 
погромите и чупене на стъклата на еврейските магазини, което се 
оказва главната им задача.

Това кратко членство поставя още два крайпътни камъка на 
съдбата му: черно петно в досието  и съчувствие към евреите. 
Впоследствие се жени за една красива еврейка от Бургас. Бих 
казала НАЙ-красивата, ако не беше скромността ми.

Да не забравя друг много важен момент – името Ахасфер, на 
героя от любимата в детството книга на Йожен Сю „Скитникът 
евреин“ е прието за литературен псевдоним в „Стършел“ и из-
мества всички останали имена.

Така той става за всички ни АХО и дори ние със сестра ми още 
от деца се обръщахме така към него, както и всички приятели.

Може да се каже, че именно АХОТО е най-истинската от 
всичките му самоличности – Наско, Джавката, Джефри, Борис 
Априлов – и другите Стършеловски псевдоними.

Така че нека зададем въпроса иначе: Кой е АХОТО?
АХОТО е ЛИСКО. Истинският Лиско! – непокорен, любопи-

тен, неудържим, весел, извор на закачки и безконечен хумор...
Книгите за Лиско не са просто ДЕТСКИ приказки и измиш-

льотини. Те са буквално автобиографични книги за живота НИ в 
НАШАТА гора, от която НЕ НИ беше позволено да излизаме и 
„ДА ВИДИМ СВЕТА!“.

„Важното е винаги да се връщаш“, казва Лиско в едно от пъ-
тешествията си.

Всяко от приключенията му разказва отново и отново за поряд-
ките в Нашата гора, показва ни напълно РЕАЛНИ събития и съ-
щества; където и да ги срещне Лиско – ние веднага ги познаваме.

Лиско е ВИНАГИ свободен, даже ако някой го плени.

Стреми се той да излезе на свобода, да прави това, което оби-
ча, да променя онова, което не харесва, да помага на загазилите, 
да попречи на злодеите... 

Лиско обикновено успява... нали именно затова е приказка!...  
Лиско безпогрешно разпознава Злодея и веднага е готов да се 

пребори с него, дори когато се бои – и това пък е Ахото.  Разбира 
се, неговата съпротива беше напълно пасивна, ЧРЕЗ КНИГИТЕ 
СИ. Той безспир говореше, осмиваше – и пишеше.

Беше най-свободният човек в България, предполагам. По ня-
какъв начин успя да се измъкне от Системата.

Лиско, също като Ахото, не може без публика! Съпровож-
дат го в неговите бягства разни интересни чешити или странни 
приятели, но НИКОГА не са до него, когато положението се на-
пече!... Едновременно силно привлечени от личността и начина 
на живот на Вечния скитник Лиско – но и постоянно живеещи в 
ужас от онова, което ТОЙ ще измисли, каже, направи след мал-
ко; страх ливи, неверни, дори подлички – но винаги запленени от 
него, безсилни да го напуснат, дори когато го ненавиждат!...

Такива бяха и приятелите на Ахото. Имаше и хитреци като 
Димби, и страхливци като Домби, и Проклетници като Чими, но 
най-много бяха практичните мечтатели като магарето Мокси – 
които с готовност тръгват КЪМ МОРЕТО, но стигат... САМО до 
Хълма на Медните сокове, на крачка от целта, откъдето ЧУВАТ 
шума на морето, докато хрупат любимите си... магарешки тръни.

Какво ни крепеше ТОГАВА да живеем, да не се отчайваме и 
губим надежда? Мисля, че МЕЧТАТА! Мечтаехме, че един ден 
всичко в Нашата гора ще се промени; ще можем да излизаме – и 
да се връщаме; ще виждаме Света, когато си поискаме... Акулите 
с великите им рождени дати ще се... опитомят? Квадратните съ-
щества ще смекчат силуетите си... или поне мозъците?

Ахото доживя да усети сладостта, че МАЙ-МАЙ... мечтата 
му вече се сбъдва? Че Нашата гора се слива със Света? Акулите 
от врагове – се превръщат в съратници, в интелигентни, макар и 
доста зъбати делфинчета?

И той с ентусиазъм се включи в превращението... (НЕ ИЗВРА-
ЩЕНИЕТО!)

Точно тогава аз го изтеглих в един напълно различен свят. 
В началото беше безпределно щастлив! Той най-естествено 

вече БЕШЕ ИЗВЪН Нашата гора! Живееше на крачка от море-
то, в един свят без зима, който не го закачаше, не препятстваше 
свободата му по никакъв начин. Всяка сутрин ПРЕСКАЧАШЕ до 
морето, връщаше се и сядаше да пише. ДОРИ И ТАМ срещна 
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хора, които го познаха на улицата по лице, зарадваха му се, оби-
чаха книгите му...

И постепенно – точно както в стиха на Валери Петров „Днес 
си имам часовник, но нямам мечта!...“ – всичко загуби очаро-
ванието си. Нямаше ги там Мокситата, Димбитата, Домбитата, 
Чимитата, нито дори Акулите и Квадратните същества, за да се 
бори с тях и да ги надхитря.

Завърна се няколко пъти да ги потърси обратно в Нашата гора 
– но като в тъп сън – тя вече не беше НАШАТА, а някаква съвсем 
друга, чужда. Без ограничения, но и без приятели, без Мечти!!!

Вместо за Море и Свобода – хората мечтаеха за Магарешки 
тръни или поне за насъщния!... Разединиха се, намразиха се при-
ятели с приятели.

В тази песимистична трагедия имаше едно-единствено хуба-
во нещо: че Ахото умря!

Той почина на 10 април 1995 г.
Не доживя да види пълната разруха– Ахасфер на СВОЯ свят!
Не видя любимите си брегове – превърнати в бетонени полета 

за Магарешки тръни!
Не видя триумфа на Квадратните същества, не го срази раз-

цветът на Квадратната цивилизация.
Не разбра за бягството на Делфините, че дори и на Сините 

акули!
Не нагази в блатото на Медузите и мазутните локви на някога 

СВОЕТО любимо море...
Не доживя да мине непознат по улиците, хората да не помнят 

името му, издателствата да не печатат книгите му, театрите да не 
играят пиесите му...

Помня последния ден преди смъртта му. Поднесохме му лю-
бимия десерт – крем карамел. Изяде половината и каза: – А това 
си го оставям за утре!

Не оставяйте любимите си кремове за утре! Понякога то не на-
стъпва.

По-късно Ахото се отнесе в някакво странно състояние. Ма-
кар да лежеше безмълвно по гръб, беше кръстосал крак връз 
крак, с едната ръка обгърнал главата си, подръпваше косата над 
дясното си ухо – тъй познат за мен жест!... 

Беше щастлив и оживен, явно се намираше сред приятели и 
почитатели. Ръкомахаше леко в подкрепа на думите си – чаров-
ник, какъвто го помня. Усмихнат, доволен, явно беше в чудесна 
компания! Това продължи дълго.

На другия ден внезапно дойде в съзнание, погледна ме съв-
сем разумно и понечи да заговори. Но нещо привлече погледа му 

право нагоре над леглото, разшири очи и разтвори устни в няма 
почуда пред нещо неочаквано и удивително!... Каквото и да беше 
– то го привлече и отведе след себе си, все така смаян и запленен.

Надявам се силно да е в по-добра компания, сред любими 
приятели и съмишленици, да обсъждат и коментират нещо пре-
красно, а не промените, настъпили с нас!...

Много приятели загуби през живота си – от най-любимите. 
Други се изгубиха по „стълбицата нагоре“ – пътищата им се раз-
деляха и той не ги търсеше повече, макар да си оставаха приятели.

Някои го предаваха в малки смешни предателства, покрай 
професията или забавленията.

Куриозно е, че най-верни му останаха жените – макар към тях 
да беше най-неверен! Около него винаги имаше поне една: пуб-
лика и слушател на приключенията му.

Все пак винаги остана верен – посвоему – на майка ни, която 
беше и най-преданият му слушател.

На няколко пъти ми е казвал, че никоя не може да замести 
майка ни, когато има нужда да разговаря. „Бе КАК тя може да 
говори за всичко, кажи бе, Джина? Нищо и никаква необразована 
бургаска фризьорка – смайвала е абсолютно всички събеседни-
ци: писатели, художници, професори, журналисти – всички оста-
ваха гръмнати! КАК го прави, кажи ми?“

Тя го надживя само с няколко месеца.
Та КОЙ е Борис Априлов?
За мен си остава един непознат. Търся го днес сред книгите 

му и съм поразена от онова, което е носил в себе си!
Жал ми е за всички онези хора, които не са прочели, нито 

някога вече ще разгърнат прекрасните творения, които минават 
през ръцете ми, докато пренареждам архива му! Виждам ги бе-
дни, сиви, загрижени за дребните или дори едрите неща – и в 
неведение какво съществува в Света редом с тях. А вече няма кой 
да им го покаже...



384 385

Аз всъщност исках да разкажа смешните епизоди, които 
помня. Защото „на сцената“ на живота Ахото беше извор на не-
престанни шеги и хумор, които дори не измисляше, а буквално 
разцъфтяваха на езика му от самосебе си. Това ставаше толко-
ва спонтанно, че много от историите се разказват като истини 
за него – както например обяснението му ЗАЩО не е избягал 
от България: Защото съм много късоглед! Няма да мога да видя 
дали вече съм прескочил границата!

*Или във влака, на път за ежемесечното му дежурство като 
драматург в Сливенския театър, разговаря с човек в работниче-
ски дрехи. Казва му, че пътува за театъра в Сливен. Спътникът му 
се интересува кой е – дали не е известен артист. Ахото спонтанно 
отговаря, че е Стефан Данаилов. Събеседникът му изразява недо-
верие – защото е гледал „На всеки километър“ – и той не изглеж-
да така! Без да му мигне окото, двойно по-възрастният Ахо казва, 
че сега е без грим и затова не могат да го познаят. 

Вместо да се усъмни – почитателят вади 50 (тогавашни) лева 
и му ги връчва с думите: Еее, ЕВАЛА! Винаги съм казвал, че ако 
срещна Никола Деянов – ще му дам 100 лева!!! Но имам само 50!

Тогава вече напълно смутеният Ахо дълго убеждава разпа-
ления си спътник, че само се е шегувал, и УВИ!, не е Стефан 
Данаи лов! Човекът остава безкрайно разочарован.

*Друга случка: Ахото ме среща на улицата, в компанията на 
моя колежка – красиво младо момиче. Аз шеговито казвам: Миг-
ленче, запознай се с най-добрия български писател! Ахото пода-
ва сериозно ръка и казва: Приятно ми е! Николай Хайтов!  :)

*Ахото среща приятел, който му демонстрира новата каишка 
на кучето си: – Ето, отпущам – и то се отдалечава колкото желае, 
а когато искам да се върне – набирам обратно каишката!...

– Ееее! Ти си като Горбачов, бе! – е реакцията на Ахото.
*На яхтата АХАСФЕР има голяма група приятели, между тях 

– две млади чехкини, които през смях молят да ги закара до Пра-
га! Ахото отговаря съвсем сериозно: Ааа, за Чехия ние пътуваме 
само с танкове!  :)))

*Когато пуска яхтата за първи път на вода – задължават го да 
сложи и български флаг, макар че никога не позволиха да излезе 
извън крайбрежната ивица. След кратка обиколка Ахо се връща и 
страшно развълнуван, разказва как яхтата се държи на вода, с как-
ва лекота и красота плува, но най-интересното било, че знамен-
цето, вместо да се развява назад, се вее напред, ПО вятъра!

*Разглеждаме стари селски къщи, защото мечтаехме за така-
ва. Един собственик ни натрапва силно презираната от нас „ме-
хана“ в мазето, като я нарича „комитетската стая“, с пушката на 

Левски, сабята на Ботев и подобни. Аз наивно питам дали НА-
ИСТИНА е комитетска стаята. Ахото се обажда отегчено: Не бе, 
Джина, само е строена с комитетски пари!

*Кръстих първата си дъщеря Априла, беше бебе, когато се 
случи: Живеем в апартамент до двора на Английското посолство. 
Веднаж Ахото, загледан през прозореца, ме пита: Кажи, обичаш 
ли дъщеря си? Аз отговарям „Да!“; Ама много ли? „Дааа!“; Е, ако 
толкова много я обичаш – отиваш и я пускаш от другата страна 
на оградата! Там ще се погрижат за нея!

*Ахото беше маниак на капитански шапки, но нямаше ори-
гинална, а само някакви подобия. И не щеш ли – един ден среща 
в Бургас Петьо Пандира, познат от детството оригинален чешит 
и лумпен – с истинска капитанска шапка, за каквато Ахото цял 
живот си е мечтал. Със затаена завист го пита да не би да е за-
богатял. Петьо триумфално казва ДА, защото сега е конферан-
сие на Лили Иванова! Ахото пита зачудено: Че КОЯ е тази Лили 
Иванова? Петьо отговаря: Как бе, най-добрата българска певица! 
Ахото: Така ли? Не съм я чувал. Петьо: КАК да не си я чувал! 
Всички я знаят! Ахото: Ааа, така ли? А аз да не я знам... – и си 
тръгва. Петьо от яд сваля шапката от главата си и я удря с все 
сила в земята.

Моите минути вероятно са изтекли? Благодаря за вниманието 
ви! И пожелавам на всички в тази зала реалността „451 градуса 
по Фаренхайт“ да се забави поне колкото и комунизмът!

15/12/2011, София

Прочетено пред юбилейната конференция 
по повод 90-годишнината му.

*
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Автобиографична бележка

БОРИС АПРИЛОВ
(Атанас Василев Джавков)

БОРИС АПРИЛОВ (Атанас Василев Джавков) е роден на 21 
март 1921 година в град Малко Търново – България.

Израства и учи в пристанищния град Бургас. Още като ученик 
пише и печата първите си разкази за моряците, рибарите и скит-
ниците; пак тогава вестник „Бургаски фар“ го назначава за свой 
репортер. Все още под името Атанас Джавков започва да изпра-
ща хумористични разкази на столичния и единствен в България 
хумористичен седмичник „Стършел“.

Скоро седмичникът го повиква в София и го назначава за ре-
дактор на културния отдел.

С новото си писателско име – Борис Априлов (1949 г.), авто-
рът в продължение на 15 години издава хумористичните си кни-
ги: „Тревоги“, „Върхът на нахалството“, „Кифлата на началника“, 
„Нокаут“ и „Пиратска романтика“. Първата от споменатите книги 
излиза само в 2000 екземпляра, а следващите в 30 000. Хуморът 
му става желан гост на всички вестници и списания. Борис Ап-
рилов е приет за член на Съюза на българските писатели, става 
професионалист, започва да живее само от хонорари и авторски 
права; отново се връща към тематиката за морето и рибарите, по-
строява си ветроходната яхта „Ахасфер“.

Напуснал пределите на хумора, заел се предимно със сериоз-
ната белетристика, от 1960 година нататък той издава сборници-
те с разкази: „Морето е на всички“, „Докосване“, „Есенни дюни“, 
„Часът на източния бриз“, „Отбраната на Спарта“ и „Деликатно 
настроение“; сборници с повести: „Четири повести“, „Далечно 
плаване“, романите „Овъркил“, „Маймунската кожа“.

През 1991, по случай Седемдесетгодишнината на автора ще 
бъде издадена „Ловецът на хациенди“ (избрани разкази и по-
вести), както и новите му романи „Великата суета“ и „Циклад-
ските острови“...

В десетки издания с тиражи по 50 и 80 000 са издадени рома-

ните и повестите му за деца и юноши. Поредицата „Приключени-
ята на Лиско“ е съставена от три романа и десет повести, възлиза 
на 1000 страници. Всички повести са излъчени по телевизията 
като рисувани и куклени филми, а романите като сериали; проз-
вучали са по радиото, издадени са в Русия, Чехословакия, Полша, 
Германия, Унгария... Един от романите му – „Приключенията на 
Лиско по море“ – спечели националната награда за детска лите-
ратура през 1968 година.

Като драматург Борис Априлов е известен с пиесите си „Ос-
тровът“, „Дъждът“, „Кораб с розови платна“, „Чими“, „Прерия“ 
и „Пътят към Мозамбик“ (наградена). Пиесите му са поставени 
по театрите на цяла България, като всяка една на столична сце-
на е прехвърлила стоте представления. Някои от тях са играни в 
чужбина, а „Чими“, след като бе поставена на седем-осем места в 
Западна Германия, направи сто представления в Лондон и Ливър-
пул под режисурата на Пол Хърмън.

Детската драматургия на автора обхваща около 30 пиеси и 40 
радиопиеси. Десетина от пиесите му се играят непрекъснато, в 
момента – както в България, така и в Източна и Западна Герма-
ния, Русия, Чехословакия, Полша, Румъния, Унгария. Някои от 
тях – „Шестте пингвинчета“, „Не пипай куфара“, „Щраусчето“, 
„Квадратните същества“, „Динди“ и др. са награждавани, както и 
са печелили първи награди на фестивалите.

Борис Априлов е написал сценариите на филмите „Петима-
та от „Моби Дик“, „Бягство в Ропотамо“, „Здрачаване“. И трите 
филма са поставени от известни режисьори. Двата нямат блестя-
ща съдба, но първият от тях от десет години насам всяка година 
се връща на екраните по цялата страна.

Борис Априлов не е написал нито ред в полза на комунисти-
ческия режим, не е изразил нито едно хвалебствие към изтъкна-
тите хора на властта. Изследвания и статии за него са написани 
само от дисидентски настроени критици. През целия си творче-
ски живот е бил професионалист, препитавал се е само с хонора-
ри и авторски права както от страната, така и от чужбина.

Б. А., Хайфа, 7 юни 1991



Освен постоянните публикации в периодичния печат 
авторът има издадени официално 10 сборника разкази,

новели и повести за възрастни: 
„Тревоги“ - хумор 

„Морето е на всички“ 
„Докосване“ 

„Девет мили нежност“ 
„Есенни дюни“

„Отбраната на Спарта“
„Четири повести“

„Часът на източния бриз“
„Деликатно настроение“

„Далечно плаване“,
както и няколко книги „Събрани произведения“ 

със смесено съдържание; Но заплануваният сборник
„Ловецът на хациенди“

и други ръкописи, подготвени за печат послучай 
70- г  одишнината му, остават неиздадени през 1991 поради 
разпадането на системата. Така че повечето от произве-

денията му, между които и няколко романа, са публикувани 
само в периодичния печат. 

Посмъртно е издаден в отделна книга романът
„Хавайските острови“.

Произведенията му за деца и поредицата за Лиско  са и з-
вестн и у нас и в  чужбина, както и многобройните куклени и 

други пиеси, спектакли, филмови сценарии...

 В новата поредица „Избрани произведения“ ще се по старая 
да ви запозная и с тях.

Дж. В.




