


БОРИС АПРИЛОВ

И З Б РА Н И  П Р О И З В Е Д Е Н И Я

ТОМ ТРЕТИ

ЧУДАК, ПРОПИТ ОТ
Л У Н Н А  С В Е ТЛ И Н А

София  2014



© Борис Априлов, автор, 2014
© Джина Василева, художник, 2014
© Gabriella G., фотограф, 2014
© April G., фотограф, 2014

                         ISBN  978-619-90306-4-6

МОРЕТО И АЗ, разговор... 1957
ОТБРАНАТА НА СПАРТА, разкази и новели 1982
ЧЕТИРИ ПОВЕСТИ, 1984
ЦИКЛАДСКИТЕ ОСТРОВИ, пътеписен роман 1976
СКАЗАНИЕ ЗА БАЩА, послеслов 2011
АВТОБИОГРАФИЯ, 1991

София 2014

И З Б РА Н И  П Р О И З В Е Д Е Н И Я

Т О М  Т Р Е Т И

Борис АприловНа Ахото, Шела и Лора с обич.

ЧУДАК, ПРОПИТ ОТ
Л У Н Н А  С В Е ТЛ И Н А



7

МОРЕТО И АЗ
– разговор с неодушевен предмет

    Съблякох се бързо, закачих дрехите си върху старата смо-
киня, която растеше в подножието на дюните, и се спуснах по 
пясъка надолу. Морето лежеше пред краката ми – равно и спо-
койно. Някъде от дълбочините му се зараждаше великият стон на 
времето. Този стон преминаваше под повърхността на водата и се 
изливаше на пясъка като монотонен плясък. Точно на самия бряг 
разцъфтяваше дълга и тънка кордела от пяна.

Наоколо нямаше жива душа. Само аз и морето.
Направих още една крачка. Пяната обви кротко нозете ми – 

заумилква се като котка.
– Здравей! – каза внезапно морето.
– Здравей! – казах аз и се отдръпнах леко назад.
– Пак при мен, а?
– Както виждаш.
– Със самолет или с влак?
– Първо със самолет, после с корабче – и ето ме!
– Колко даде за мен?

Съдържание

Морето и аз – разговор с неодушевен предмет, 1957
Отбраната на Спарта, 1982 (разкази и новели)
Четири повести, 1984
Цикладските острови, 1976 (пътеписен роман)
Сказание за баща, послеслов 2011
Автобиография, 1991

* Всички произведения са дадени в последния вариант, 
излязъл от ръката на автора.
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– Не те разбирам.
– Не плати ли един лев и петдесет стотинки, както всички, 

които идват на плажа?
– Знаеш добре, че аз не се къпя по плажовете.
– Бре, бре-е! Някогашната гордост, а?
– Както искаш – така разбирай.
– Колко години станаха, откакто ме напусна?
– Идвам всяка година.
– Остави това! Преди колко години ме напусна и замина за 

столицата?
– Трябва да има десет години.
– Спомняш ли си какво беше някога?... Аз те помня още от 

дете. Ти имаше къси панталонки, дълги косици и кръстосваше 
на шир и длъж пристанището... Събираше някакви цигарени ку-
тии. Правеше неразбираеми знаци на моряците от параходите и 
те усмихнато ти хвърляха кутиите си... Помня как един шведски 
моряк ти хвърли някаква жълта кутия. Ти я грабна с разтрепе-
рани ръце и щеше да полудееш от радост. А другите момчета те 
наобиколиха с изпълнени от завист очи.

– Спомням си нещо такова – потвърдих аз.
– А по-късно ти се научи да плаваш. Дето се казва – едва хо-

деше, а започна да плаваш. На два пъти щеше да се удавиш в мен.
– Това беше по-късно. Аз се давих на два пъти в теб, когато 

знаех да плувам като риба и да се гмуркам на дъното ти.
– Още по-късно ти започна да караш лодка. Всеки ден виждах 

твоето обгоряло от слънцето лице между грубите, изсечени сякаш с 
тесла лица на рибарите. Ти влизаше в моите води от ранна утрин и из-
лизаше привечер, когато пламваха фаровете. Но и след това ти оста-
ваше при мен, на брега, при скитниците, които изпиваха последната 
си стотинка в крайбрежните кръчми. А помниш ли побоищата меж-
ду чуждестранните моряци? Ти тогава казваше на капитан Анести: 
„Не мога да разбера защо се бият хората?“, а той ти отвръщаше: „От 
мъка, малкия!“. Ти помниш ли кога прописа за първи път?

– Почти не си спомням.
– Ти прописа още като ученик. Учуди ме, че не написа стихо-

творение за чайките, както правят другите. Ти написа разказ за 

един скитник, който спеше в лодките, изяждаше по една корава 
трохичка на ден и непрекъснато пееше.

– Този, който се бе завърнал от Испания?
– Същият.
– Той беше славен мъж!
– Ти познаваше тогава много такива хора и пишеше само за 

тях. Още по-късно започна да взимаш участие в някакви литера-
турни караници, като казваше, че в нашата литература морската 
белетристика трябва да заеме истинското си място.

– Е, да, но както виждаш – не зае.
– Защото за морето пишат само такива хора, които идват при 

него на пансионно летуване и постоянно наблюдават колко тен 
са хванали... Тези хора казват на скумврията чироз, а на чироза – 
скумврия*.

– Какво искаш да кажеш с всичко това?
– Доколкото знам – продължи невъзмутимо морето, – ти все 

още пишеш.
– Пиша, разбира се!
– Какво пишеш?
– Фейлетони, разкази, очерци. Каквото ми падне пиша!
– Как каквото ти падне?
– Каквото ми се падне по план. Всяка редакция си има план.
– А за хората пишеш ли?
– Не четеш ли? Пиша за работниците, за селяните...
– Че какво разбираш ти от работници и селяни?
– Виж какво – ще се скараме.
– Питам – кога си бил на село?
– Бил съм – хайде де!
– Вятър си бил ти на село, а пишеш ли пишеш! А други, които 

не са били на море, пишат за морето. Същите хора, дето наричат 
скумврията чироз, а чироза скумврия... Слушай, защо не напи-
шеш нещо за морето?

– Ще напиша, какво бързаш. Подписал съм вече контрактация 
с издателство „Народна младеж“.
_________
* скумврия, скумврията 
   - изглежда така са казвали някога в Бургазъ на рибата скумрия. Запазих го. 
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– А-а, контрактация си подписал!... Ех, спомням си как с твоя 
приятел Мирко обикаляхте бреговете на залива чак до Ропотамо 
с една пробита черупка. Къде е сега това симпатично момче?

– Той е зъботехник в София!
– А Ценката и той ли е в София? Онова момче, което казваше, 

че презира хората, които могат да живеят без море, и което се 
канеше да стане българският Джек Лондон?

– И той е в София.
– Какво прави там?
– Организира концертните групи на министерството на 

културата.
– Чакай, чакай малко! Спомням си нещо интересно... Спом-

ням си как току-що завършил гимназия, с перчем, залепен с бри-
лянтин, ти един ден пристигна на брега с едно крехко, мургаво 
момиче. Вие държахте ръцете си и ти му казваше, че двамата сте 
малки прашинки от космоса, че морето стеснява меридианите на 
далечните материци. Ти казваше на това момиче как чувстваш 
сили в себе си да напишеш най-хубавия морски роман, как ще 
обиколите двама света и колко вечна ще бъде любовта ви.

– Не си спомням това момиче.
– Едно такова, мургаво... мъничко и нежно...
– О-о, спомням си – това беше първата ми любов.
– Къде е сега това момиче?
– Завърши института за учителки в детски градини. Мисля, 

че живее в София и е омъжена за чиновник от министерството на 
земеделието.

– Четеш ли книгите, които се пишат за мен?
– Чета ги.
– Харесват ли ти?
– Никак.
– И на мен не ми харесват твоите фейлетони.
– Ти не разбираш от хумор!
– Вие хумористите все така се оправдавате.
– Слушай, разбирам интимната ти мисъл – ти си възмутено, 

че никой не пише за теб! Няма и да пишем. Ти не си в бита на на-

шия народ. Колко хора живеят при теб? Шепа хора. А и те строят 
къщите си с гръб към теб.

– Така ти се струва – усмихна се морето. – Напишете нещо 
хубаво за мен и ще видите как ще се посрещне от читателите. Но 
кой да го напише.

– Да прекъснем литературните спорове! – казах най-после аз. 
– Не разбра ли най-после, че съм дошъл на почивка?... Позволя-
ваш ли да се гмурна в теб?

– Позволявам – прошепна доброто старо море.
Това бяха последните му думи.
Аз навлязох във водата. Погледнах радостно синьото небе, 

далечната ивица на хоризонта, оранжевите пясъци, галванизира-
ната от слънчевия блясък морска повърхност и потънах в топла-
та вода. Докато плавах навътре, усетих познатия солено-горчив 
вкус и разбрах, че горчивият разговор, който водих преди малко, 
за съжаление, е толкова правдив и болезнен.

 (1957)      
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ПРИКЛЮЧЕНИЕТО

    Ах, това събуждане, ако не бяха ранните събуждания, жи-
вотът можеше да протече и по-добре. Обидно е да се ококорваш 
самичък в тъмницата, докато градът все още спи, а повечето хора 
се надигат с помощта на часовникови звънци. Всички действия 
след ставането Иван Мишев извърши бавно и въпреки туй, като 
погледна стрелките, оказа се, че не минава четири и трийсет. Да 
си полегне ли пак? Изключено, не му се спи, той е бодър и дори 
му се върши нещо. Но какво? Няма нищо за правене, няма и къде 
да ходи в тъмницата.

Бръсненето, макар че го проточи, му отне само десет минути, 
стана пет без двайсет – да заплачеш от яд. И все пак нямаше друг 
избор, освен да се облече, и то внимателно, много тихо – в съсед-
ната стая спяха синът и снахата.

В пет без нещо излезе и премаля от нежна, сладка болка в 
гърдите. Над стария вледенен сняг бе паднал нов, тънък тензух, 
уличката дишаше леко, нито един автомобил не шаваше. Ето от-
къде се е взела бодростта тази сутрин, оттам извираше тя, от об-
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новлението и тежката свежа тишина. В такива мигове градът 
му се струваше друг, само негов, но Иван Мишев не проумява-
ше дали от това му става по-приятно, както не знаеше напролет 
сред гората защо му тегне усещането за проточена до невъзмож-
ност тъга.

Най-после чу първия шум, това бе далечно изквичаване на 
трамвай, трамваите се обаждаха на завоя и само в гъстите часове 
на нощта. После чу и втория шум – портиер или портиерка мете-
ше стълбище, стълбището беше лошо осветено и не можа да раз-
бере, дори почака, това сякаш го интересуваше. Огънатата фигу-
ра работеше бавно и тромаво, скрита в огромно връхно палто и в 
крайна сметка какво значение има дали е мъж или жена – просто 
фигура, която мете стълбище.

Внимаваше да не се подхлъзне, цяла зима се е съсредоточавал, 
защото знае цената на едно падане, на тази възраст Иван Мишев 
обмисляше всяко свое действие, дълбоко убеден, че от това само 
печели. Беше нелепо да се изтърси точно сега, когато се отваряха 
дверите на пролетта и се задаваше още едно цъфтене в живота 
му. Наистина негов град, ако не целият, поне малката заснежена 
уличка и другата до нея, след като се кривне в ъгъла. След ъгъла 
улицата имаше по-друг характер, беше и по-голяма, с магазини. 
Най-напред бакалията – според него наречена погрешно магазин 
за хранителни стоки. По това време на денонощието магазинът 
биеше на очи с прекаленото си осветление, нямаше квадратен 
сантиметър вътре неосветен, горяха може би десет лампи. Туй му 
се е струвало винаги глупаво, електрическата енергия не дости-
гаше и защо трябваше да горят десет?  Заради крадците. А може 
ли без крадци? Може. Тогава няма да светят по десет лампи в 
магазин. Започна да изчислява, но не знаеше колко магазина има 
в София, не можа да реши задачата, защото пък, от друга страна, 
не знаеше и броя на магазините в страната. Не светеха ли петсто-
тин хиляди крушки в момента, без да има каквато и да е нужда 
от тях? Може би петстотин и четирийсет хиляди. Ненужна свет-
лина, излишно се хабеше енергия, нещо изгаряше, прахосваше 
се на вятъра и заради какво, заради крадците, които съвсем не 
бяха нужни. Бедната витрина привлече вниманието му: макаро-

ни, юфки, захар, олио, бисквити, вино, ракия, вермути, локуми, 
лимонови резенки... Всичко разгледа поотделно, проучи дизайна 
на опаковките, спря вниманието си на етикетите. Там е столът 
на касиерката, пред стола е сметачната ротативка, най-вероятно 
– повредена, колко пъти му се е случвало да чака търпеливо, а в 
това време несръчните ръце на касиерката вършеха точно обрат-
ното на необходимото. Вдясно и в дъното е щандът за саламите, 
до него се продават сиренето и кашкавалът. Досега не е виждал 
продавачка, която да не плюнчи пръстите си, всяка покупка се 
загъваше с наплюнчена хартия. Милиони пъти е обръщал вни-
мание пред лицето на цялата опашка, но сякаш и самата опашка 
не разбираше какво иска да ѝ каже. Иначе в бакалията се пре-
карва добре: влизаш, оставяш чантата, взимаш кошница и тръг-
ваш между рафтовете. Киселото и прясното мляко, снежанките 
и сметаната са разположени долу, на неудобно място, принуден 
си да се наведеш. Сега да купиш дори пакетирана стока не е про-
сто нещо. Пликовете с прясното мляко понякога текат или пък 
са зацапани от друг пробит плик. Трябва да се избере сух и сту-
ден, което означава, че е по-запазен. Кофичките с киселото мляко 
също крият изненади. Преди всичко не бива да се взимат издути, 
да се внимава за датата на опаковката и най-вече да са напълнени 
добре, в ръцете му са попадали кофички със силно намален гра-
маж – запечатани, като ги погледнеш, всичко наред, а всъщност 
направо измама. Обикновено купувачите бързат. Защо? Посеще-
нието в един магазин за самообслужване е забавно. Тук питаш и 
са длъжни да ти отговорят. Питаш има ли овче сирене, те отгова-
рят. Ако не отговорят, питаш повторно. Тук можеш да прередиш 
случайно или да те прередят, повежда се спор, разговор. Можеш 
да срещнеш и познат. Тогава става още по-интересно. Колко мно-
го неща имат да се кажат. Ако трябва да бъдем справедливи, спо-
койно може да се отбележи, че младите хора не знаят за какво да 
говорят, те изобщо не говорят, те работят и учат, или комбинират, 
или нападат, или се защищават. А какво е животът? Животът е 
събеседване.

Тук е пунктът на спортния тотализатор: непозната терито-
рия, много хора влизат, но в цялата работа има нещо неизясне-
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но, дори загадъчно, по простата причина, че му е непознато. До 
спортния тотализатор се намира магазинът за риба, до магазина 
за риба – месарницата, все хубави места, в тях има спомени и 
някои неприятни преживявания, в смисъл, че са му повишавали 
тон. Всъщност какъв тон можеш да изискваш от продавачи на 
риба и месари, но и там се прекарва добре, там пък човек може 
да подхвърли някой намек за неритмичното снабдяване. Хубаво 
е, на човек му доставя удоволствие, когато изрази недоволството 
си на глас.

Хлебарницата, зеленчуковият магазин, работилницата за по-
правки на обуща, сладкарницата. Някога сладкарниците бяха 
гнезда, в тях посетителите седяха дълго, беше им приятно, сега 
и в сладкарниците се бърза, вместо гнездо – динамика, неуглед-
ност, лелки бършат масите с кърпа под носа ти, искат да ти кажат, 
че е крайно време да се измиташ.

Нещо в снежната тъмнина се раздвижваше невидимо, мо-
жеше да бъде доловено само от по-деликатни сетива или по на-
вик, след дълго живеене на този свят: далечни нечути стъпки, 
далечни нечути звуци, напрежението на невидимото небе, което 
не знае ще отрони ли, или няма да отрони нов сняг. Но всичко 
туй се долавя главно в тъмната част на улицата, а тук са силно 
осветените витрини, богато осветен мир. Като се изключи обу-
щарската работилница. В нея мъждука единствено крушка от 
двайсет и пет свещи, но и тя е достатъчна, особено ако имаш 
въображение и най-главното – спомен. За Иван Мишев не е важ-
но да види всеки предмет добре, достатъчно е да зърне ръба на 
шевната машина, железния станок, върху който се надява обув-
ката. Останалото ще си го представи – дървените и железните 
чукчета, кутиите с лепила, клечките, гвоздейчетата, конците и 
канапите, всичко туй, заедно с рафтовете, създава спомен за един 
отмиращ бит на износване и кърпене, на подковаване, на смяна 
на подметки, на онази врязваща се в ноздрите миризма на гьон, 
миризма, за която е запазил също само спомен. Къде ти сега гьон, 
сега има само синтетика и лепила, а нищо чудно да няма вече и 
клечки. Приближи се и погледна към рафтовете. Поправените и 
чакащите обуща имаха нови форми, нови шевове, кръстосваха 

ги контрастни цветове, в цялата богата пъстротия просвяткваха 
ципове – все измислици, начини да се направи практично всичко 
в този практичен век. И все пак тук се тулеше присъствието на 
миналото: майсторите, престилките им, но най-вече типичните 
замърсени обущарски ръце, свързани със спомена за сръчност и 
работливост. Иван Мишев е влизал в малки обущарнички, свалял 
е обувката си, сядал е и не му е оставало нищо друго, освен да 
наблюдава пъргавите движения на ръцете, те извършват необхо-
димото, закърпват, подковават.

Разбира се, можеше и да не броди по тъмната улица, прите-
жаваше топъл дом на третия етаж, можеше да се върне веднага 
и вместо призрачните витрини щеше да наблюдава как снахата 
излиза от спалнята, после синът. Той се олюлява повече от нея 
и сякаш не знае къде е вратата на тоалетната. Понякога синът 
и снахата се сблъскват в суматохата или пък се разминават на 
милиметри. Единият включва котлон, другият се мие, обличане, 
сресване и ако не се допрат чашките, ако не извие кафемелачката, 
ще помислиш, че присъстваш на нямо кино.

Стъпките край него добиваха реалност, мяркаха се фигури. 
Фигурите не бързаха, придвижваха се бавно, плавно, замаяни от 
снежното опиянение. Прозорци светваха, сякаш невидим гигант 
запълваше квадратчетата на гигантска кръстословица.

Почака доста на спирката. Трамваят се оказа топъл, хич и 
не погледна номера му. Мълчаливи хора се носеха напред, на-
някъде, носеше ги трамваят, на спирките влизаха още, мълча-
нието се задълбочаваше, а на Иван Мишев му се струваше, че 
край него е пълно с виновни хора, че вагончетата превозваха в 
тъмнината една огромна многоглава вина. Тази мисъл, че всички 
хора са виновни, напоследък го спохождаше нерядко, но той си 
я обясни като каприз на старчески мозък. Разглеждаше лицата 
– и възрастните, и младите бяха кротки, гузни, недоспали. Сега 
имаше място за всички, никой не се блъскаше, никой не гризе-
ше нечий гръклян, между пътниците съществуваше разстояние, 
нямаше начин за възпламеняване. Топъл трамвай пронизваше 
топло заснежено утро преди разсъмването. На една спирка път-
ниците влязоха с вестници. Вестниците миришеха на печатарско 
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мастило, бялнаха се тук-там, оповестиха новия ден. Иван Мишев 
започна да разглежда хубавото момиче вдясно. Момичето стое-
ше спокойно, дясната му ръка държеше облегалката на празната 
седалка. По русата му коса блестяха капчици, изглежда, отново 
снежеше. Момичето беше много красиво, у него всичко беше и 
здраво, пораждаше дълбока неосълзена тъга, просто сломяваше. 
То стоеше право, нямаше защо да сяда, младата му кръв не чув-
стваше нужда от почивка. Беше си редно и естествено една така-
ва сутрин да роди едно такова момиче, което пък от своя страна 
пораждаше хиляди тръпки, поразяваше с припламвания пътя си 
до работното място. Така е изработено всичко, помисли си Иван 
Мишев, да няма спокойствие за никого, да тръпнеш и на стари 
години, ако не от друго, от тъга. И не е вярно това, че с остарява-
нето... Трамваят спря, всички се изправиха, Иван Мишев разбра, 
че са на последната спирка. Никак не му се слизаше. Остана за 
секунди сам, щеше му се да продължи така, единствен в целия 
трамвай, накъдето и да е, поне пет минути сам с това огромно 
превозно средство.

Знаеше, че ще стане така, очакваше го и когато ватманът му 
подвикна, Иван Мишев си рече: това е първото ми наругаване 
за деня. Нима ватманът е допуснал поне за момент, че старецът 
няма да слезе? Или загубената секунда можеше да се отрази ка-
тастрофално за графика на движението? Намираше се далеч от 
централната част на града, между стари дъсчени сгради. Докол-
кото можа да схване в тъмнината, кварталът беше нисък, мизе-
рен, а снежната свежест бе примесена с мирис на дим. В носа го 
удари индустрията. Някъде бръмчаха автобуси, нататък се стича-
ха и тълпите. Тръгна с тях. Не че го бяха понесли, натам го вле-
чеше авантюрата, остатъкът от магелановските му пориви, той 
си мислеше, че се бунтува, а всъщност го дърпаше копнежът да 
бъде отново сред действащи хора. Действащите хора действаха 
добре и с краката, и с лактите. Автобусът се напълни за секунди 
и потегли. Иван Мишев дори не помисли да се опита. Останал 
долу, той инстинктивно се обърна към другия автобус. Другият 
автобус стоеше и ръмжеше, бъхтан, очукан отвсякъде, да ти се 
отще да го гледаш, а не да пътуваш с него. И все пак той го гле-

даше с надежда. Отвътре го гледаше шофьорът. Между стареца 
и шофьора стояха затворените врати. Шофьорът нанасяше ня-
какви данни в някакъв тефтер, ръбаше баничка, поглеждаше към 
стареца, отново нанасяше данни, отново поглеждаше стареца и 
отново наръбваше баничката. По едно време той натисна няка-
къв бутон, вратата се отвори с трясък. Иван Мишев побърза да 
влезе, условният рефлекс му подсказа да бяга ловко от вратата, 
която се затръшна като капан. Автобусът го подхвана грубо и го 
затресе. Вътре бе по-студено от вън. Чистачките метяха стъкло-
то, снежинките наедряваха. Шофьорът изгълта баничката заедно 
с част от хартията, смачка остатъка от амбалажа и го захвърли 
на площадчето. Времето течеше, шофьорът попълваше данните 
в тефтера си, автобусът се тресеше празен и все още никой не 
идваше. Какъв беше този автобус, за къде се стягаше? Извинете, 
след колко време тръгвате? Шофьорът го мерна с поглед и про-
дължи да си попълва. Иван Мишев не посмя да зададе втори въ-
прос, но си каза, че преди малко произнесе първите думи за деня.

Вратата зейна за втори път и си остана така, вече влизаха път-
ници, посипани със сняг. Автобусът тръгна тежко и несигурно  в 
тъмнината, през далечни непознати предградия, на всяка спирка 
се пълнеше още, навеждаше се, скърцаше, но продължаваше да 
напредва неуверено, докато стъпи на асфалта. Тогава нещо в него 
се успокои, изчезнаха и спирките. На стария пътник, облечен в 
черен костюм, бяла риза, вратовръзка, тъмносин балтон и тъмна 
мека шапка, му се стори, че се движат извън столицата. Отърка 
с длан стъклото, видя черна пустош, няколко дървета се мерна-
ха до пътя, в далечината се сипнаха светлини. Лицето му беше 
добре избръснато, натъркано с одеколон, а после и с крем. Чист и 
светъл в тъмните си дрехи, Иван Мишев контрастираше до смях 
с набръчканата брадясала работническа тълпа. Зачакаха на няка-
къв прелез. В мръсното развиделяване край автобуса се наредиха 
камиони, кранове, бетонобъркачки – все груби бачкаторски ма-
шини, които най-неочаквано му заприличаха на уморени, недо-
спали животни от друга ера.

Да, нощта отстъпваше тежко и неприятно, зараждаше се 
утро с цвят на цимент. Бавно изникваха грозни корпуси на ста-
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ри фабрики, високи и ниски комини. Комините бълваха дим, 
но този дим му се стори съвсем неподвижен, приличаше му на 
тиня. Тинята се тътреше над предприятията и сякаш пречеше 
на времето да се движи. Колоните по асфалта пълзяха, спира-
ха, тръгваха и тъкмо да се засилят, отново спираха. Кал и сняг 
политаха настрана при някое избързване на нахален шофьор. 
Принуден да спре, нахалният шофьор се оказваше винаги пред 
погледа на стареца и старецът виждаше диво младежко лице със 
застинала псувня на устата.

Най-после пътниците се изсипаха в кашата на крайната 
спирка. Иван Мишев веднага разбра, че авантюрата му няма 
да излезе чак дотам сполучлива. Нищо не можеше да очаква 
от това селище, все едно, че е попаднал в ада. На всичко отго-
ре нямаше и никакви изгледи да разсъмне повече, туй е, кол-
кото беше досега. Може би тук е тъй и през лятото, де да знае. 
Край него прозвуча смях, двама души чисто и просто се смее-
ха, напук на всичко, а в огромното хале на завода блестеше 
чиста, богата светлина. Иван Мишев погледна през остъкле-
нието, хората вътре работеха леко облечени, изглежда, че им 
беше топло; те се движеха навсякъде и произвеждаха нещо, 
но какво, нито можа да разбере, нито имаше смисъл да разби-
ра. По-важното в случая бе това, че откриваше, както се каз-
ва, „живот под леда“ – там имаше движение, успокоени лица, 
хора и те знаеха какво правят, един свят се изявяваше като под 
купола на изследователска станция, под пушеците и мрачния 
ден с цвят на циментова каша.

Вървя дълго, неспокойно; гонеха го камиони, пръскаха го, 
а по едно време го погна и влак, локомотив с един-единствен 
вагон. Стори му се, че локомотивът го преследва и извън рел-
совия път. Докато бягаше, Иван Мишев си казваше, че локо-
мотивите не бива да излизат извън релсите, че това е нередно 
и противоречи на правилата, но все пак предпочете да побегне 
и пренебрегне правилата. Неочаквано се показа централната 
част на селището. Тук нещата се очертаха в по-спокойни кон-
тури, беше по-тихо, а съществуваше и нещо като градинка с 
пейки. Присъствието на пейките, макар и заснежени, поус-

покои стареца, но щом съзря надписа „Сладкарница“, Иван 
Мишев се изпъна и опипа шапката си. Едва сега можеше да се 
съгласи, че авантюрата му се осъществява, да се успокои – на-
мираше се в друго селище, на друго място, в друга обстановка, 
както си беше наумил. Е, нещата не са като в първоначалния 
му замисъл, първоначалният му замисъл беше грандиозен, 
трябваше да започне от аерогарата и да завърши при брега 
на морето; поводът си го заслужаваше. Но какво да се прави 
– намеси се страхът от неочакваната настинка или внезапна 
смърт. Такива са старците, навсякъде вървят със смърт та си. 
И вместо на четиристотин километра, Иван Мишев се озова 
на трийсет километра от София. Знае той един хотел край мо-
рето, от него се вижда безкрайната вода, долу има ре сторант, 
дневен бар и доколкото е чувал, барманката е бъбриво закръг-
лено момиче. Това момиче говори много, но умее и да слуша, 
Иван Мишев можеше да се наприказва и да се върне у дома си 
като след курорт.

Сладкарницата се оказа препълнена. Хората чакаха за ба-
нички. Те плащаха и налапваха. Иван Мишев се нареди на 
опашката и запристъпя напред. Когато дойде редът му, поиска 
кафе. Продавачката не му отвърна. „Искам кафе“ – каза пов-
торно Иван Мишев. Продавачката загъваше баничка. „Не ис-
кам баничка, а кафе, другарко, всяка сутрин пия кафе.“ Опаш-
ката се притисна към него, той долови по навик брожението. 
„И както забелязвам, другарко, вас не ви е страх от санитар-
ните органи, а и санитарните органи дори не забелязват, че 
в цяла България продавачите плюнчат пръстите си и амбала-
жа.“ Едва сега продавачката видя стареца. В последните му 
думи имаше нещо тревожно, но какво, засега не можеше да 
схване ясно. Доколкото бе чула, старецът говореше за това, че 
плюнчи пръстите си. „И не ми казахте има ли, или няма кафе.“ 
След тия думи на стареца опашката зад гърба му не издържа 
– както си мърмореше неразбраните недодялани думи, тя го 
изтика настрана. Иван Мишев се обърна към всички и оправи 
килнатата си шапка. Отвори уста да каже нещо по-страшно, 
ала долови страхотната апатия на хората и се отказа. Хората 
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сякаш го бяха забравили, всеки грабваше баничката си и хук-
ваше навън.

Пръстите го наболяваха от студ, трябваше да се вмъкне 
някъде, преди да изстинат краката му. Градовете предлагаха 
много възможности за едно такова приютяване – можеше да 
влезе във всяко учреждение. Един следобед – преди няколко 
години – прекара в районния съвет; справка за някакъв до-
кумент. И си го получи, след като направи на маймуни чи-
новничките. Този документ не му притрябва никога, но тогава 
прекара добре, върна се у дома като победител. Налагаше се 
да влезе някъде. Зоркият му поглед проучваше недобре оф-
ормения площад на селището. И откри, разбира се, – ето я 
пощата, в пощата можеш да седнеш и да седиш до затварянето 
ѝ. Седна, свали ръкавиците, облегна се назад. Нафтовата печ-
ка пращаше топлината си към него, успокояваше го. Можеше 
да наблюдава посетителите. И да ги чува. Мнозина попълваха 
бланки или запечатваха колети, чудесни обекти за наблюде-
ние. Но други говореха и това не бе съвсем безинтересно. За-
слуша се към телефонните кабини. Вниманието му се вплете 
в съдбите на хората, те викаха в мембраните, просто крещя-
ха разни неща от живота. Да бе, как не се е сетил досега да 
прекарва времето си в Централната поща на София? Че там 
е дворец, разкош, нейните зали ти разкриват възможности за 
цели пътешествия. Както си седеше на пейката, Иван Мишев 
тръгна из Централната поща, мъчеше се да си представи раз-
положението на отделните помещения, огромните маси сред 
тях, столовете, на които можеш да седнеш, павилионите за 
марки, вестникарския кът, автоматите за купуване на пликове. 
Той скиташе из Централната поща, но и се вслушваше в те-
лефонните разговори. Някой разговаряше със сина си. Синът 
беше някъде войник. Освен изброените зали там има и гишета 
за подаване на телеграми, пред гишетата са подредени удобни 
маси с бланки. Можеш да попълваш бланки, да речем. Бащата 
се сърдеше, че синът не се обажда, синът се оправдаваше лов-
ко, но бащата го засичаше още по-ловко. Какво ли ще бъде, 
ако сега Иван Мишев поръча един телефонен разговор с вну-

ка? Това не може, няма как да се осъществи без предварителна 
покана до казармата. Краката му се затопляха. Свали шапката 
си, разкопча се, трябваше да вземе решение – да продължи ли 
нанякъде с влак, поне още една гара, или да се върне в София. 
Какво можеше да му предложи една друга гара? Нищо, и там 
същото. Но телеграма? Ами да, веднага. Бръкна в джоба си, 
измъкна портфейла, намери номера на поделението, поиска 
бланка и като застана пред наклонената маса, започна да съ-
чинява истинска телеграма, до истински човек, той щеше да 
я получи наистина. Поне тук нямаше игра. Текстът дълго му 
бягаше, две бланки отидоха в кошчето, но накрая се получи 
нещо свястно: „Иване, днес, 27 февруари, дядо ти навърши 
кръгли осемдесет. Пожелавам и на теб да бъдеш така здрав и 
бодър, дори да го надживееш. Лека ти служба.“

Най-после беше разменил думи с някого. Плати стотин-
ките, сложи шапката на главата си, закопча балтона, нахлузи 
ръкавиците и излезе. Денят не даваше да се разбере, че ще 
разсъмне повече, но вече не валеше. Иван Мишев внимаваше 
къде и как стъпя, нямаше смисъл да пада към края на зимата, 
и то на рождения си ден. Попита за гарата, посочиха му, тръг-
на право към нея. Решението му да се върне в София, но този 
път с влак, бе категорично – беше пътувал, беше видял, беше 
поговорил с внука, не може да се каже, че е прекарал зле, сега 
му оставаше да пие кафе на софийската гара. Категорично му 
посочиха да върви по пътечката, през заснеженото поле. Като 
повървя, той се огледа на всички страни и му направи впе-
чатление, че стърчи самотен сред полето. Чувстваше се здрав, 
усещаше необяснима бодрост. Малко пред гарата пътечката 
минаваше през мостче. Под мостчето лъкатушеше чудесна 
мръсна река. Това не го учуди, тук всичко грознееше, ръждее-
ше, кирливееше. Обърна се към индустриалния пейзаж зад 
гърба си. Кашата на дима продължаваше да виси над заводи-
те, наистина създаваше впечатление за застой. Край мостчето 
се издигаха стари мръсни дървета, приличаха на брястове. Во-
дата на реката вонеше. На едно място тя миеше стара автомо-
билна гума, на друго обливаше изтърбушен дюшек. Клоните 
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на дърветата се разстилаха мощно на всички страни, да не им 
се надяваш, държаха се здраво за дънерите, а дънерите бяха 
слезли дълбоко в земята, може би оттам смучеха сили, за да 
крепят красотата си, излязла смело над пръстта.

ГРОБЪТ

    Няколко дни след смъртта му разбра, че късчето земя, в 
което легна той, ще ѝ създаде допълнителни грижи. Преди всич-
ко трябваше да потърси каменоделец за плочата. Но възникнаха 
още въпроси. Най-важният се свеждаше до цената. Предлагаха ѝ 
няколко вида гранити и мрамори. Реши да помисли. Туй я накара 
да се разходи по алеите. Трудно би било да се каже, че предприе-
тата разходка я потисна, по-скоро предизвика учудването ѝ. Из-
ненада я редът, вещината, с която всяко нещо кротко и красиво 
бе поставено на мястото си. Съществуваше ли по-пъстър свят 
от гробищата? Не, разбира се. Всички видове цветя! И сигурно 
всички видове пойни птици. Какви ли не бръшляни. Тишина! 
А градът в низината боботеше, скърцаше, забулен в далечната 
мъглица с цвят на ръжда... Преди да си отиде, отново мина край 
гроба на мъжа си – купчина пръст, обсипана с цветя. Слезе на 
пътя, изчака автобуса, седна. Двама дангалаци отстрани я гле-
даха продължително, подхвърлиха ѝ някакви думички, но тя не 
отгатна добре смисъла им.
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На последната спирка ѝ провървя, хвана такси, успокои се, 
пристигна на време. Както обикновено, помъчи се да долови 
настроението му по светлинките в очите. Във вечната сянка на 
отегчението този път проблясваше нервната жилчица на радост-
та; може би добра новина, може би се осъществяваше нещо важ-
но за него, което не я засягаше и нямаше защо да се интересува. 
Тя искаше много от този иначе отсъстващ, но влюбен мъж и поч-
ти винаги успяваше да го получи, изпълнена с обидното усещане, 
че любовта ѝ протича на пристанище или гара. Често се питаше 
откъде иде безпокойството, но не можеше да си отговори; пред-
полагаше, че се дължи на неговото непрекъснато отдалечаване. 
Към това отдалечаване той се стремеше, той не искаше да обича 
докрай, дори не допускаше, че може да се обвърже по такъв сте-
реотипен начин. Тя само се докосваше до него, копнееше да го 
задържи завинаги. В същото време край нея бушуваше истински 
наплив от мъже. Всеки от тях крещеше, че е готов да се превърне 
в роб, да лази по петите ѝ. Но това за нея нямаше значение, нищо 
нямаше значение повече за живота ѝ. Стигаше ѝ неговото при-
съствие. През четирите часа, докато му гостуваше, тя не пропусна 
да помисли и за личните си проблеми, а когато беше на леглото, 
дори светотатски я споходи и грижата за подреждането на гроба. 
Не можеше да го остави неугледен сред благополучие то наоколо. 
Но на каква цена? Паметниците струваха по петстотин, седемсто-
тин, деветстотин и хиляда и триста. Бяха от не знам какво си и с 
не знам какво си. Гробът, погълнал близкия човек, като нищо мо-
жеше да погълне и средствата ѝ. Разбира се, без заем нямаше да 
мине. На първо време – взаимоспомагателната каса. Колко дъл-
го ще изплаща след това! Останалите проблеми? Те са купища... 
Старите искаха да се прибира навреме, те не чуваха стъпките ѝ, 
но проверяваха стаята ѝ. Обикновено заварваше сина си пред те-
левизора, сядаше до него, двамата гледаха и разговаряха. Много 
често се е питала подозира ли я той? Разбира се, не. Тези неща тя 
винаги е правила внимателно, открай време, още докато бащата 
беше между живите. Поддържаше дома чист, изряден и в тежки-
те моменти на болестта му, дори през няколкото дни в болницата, 
когато бдеше над смъртния му одър. Да, тя бе останала до него, 

той издъхна в ръцете ѝ. Беше си отишъл най-близкият ѝ човек, 
за него тя би се пожертвала, без да се замисли, отиде си парт-
ньорът ѝ, камилата, с която прекосяваше пустинята... Изведнъж 
се почувства сама, потънала в грижи, безутешно сама. Но сво-
бодна. Вече нямаше от кого да се крие, стана много независима и 
сякаш внезапно умъдряла. Неочаквано хоризонтът се премести. 
Например: достатъчно беше да си вземе отпуска и можеше да 
замине, където ѝ видят очите. Опита. Оказа се не само лесно, но 
и привлекателно. Заминаха и тя вече знаеше, че човек може да 
обитава един свят, който няма нищо общо с дома и с работата, 
че домът и службата са нещо необходимо, но ако можеш без тях, 
е някак си по-хубаво, по-достойно за духа. Разбира се, хоризон-
тът се беше преместил, без да изчезне съвсем – ученикът в къщи 
искаше своето, – но главното се беше случило: тежката брачна 
верига не съществуваше. Този, който я водеше отвъд хоризонта, 
се отличаваше доста от този, който лежеше под земята. Този, кой-
то лежеше под земята, приживе осигуряваше мекотата и спокой-
ствието на дома. Той например нито веднъж не закъсня след ра-
бота, никога не повиши тон. Занимаваше се с невероятни къщни 
дела: доизмайсторяваше жилището, отстраняваше повредите на 
домакинските уреди, преграждаше, облицоваше, конструираше 
и полираше библиотечни кътове, четеше леки популярни роман-
чета или пък дневниците на пътешествениците, интересуваше 
го природата, покоряването ѝ, въпросите на нейното запазване. 
Най-добрият съпруг! За него ѝ завиждаха колежките. Тя си знае-
ше, че е малко скучен – малко скучен е меко казано, – но го це-
неше за много неща и най-вече за спокойствието, което ѝ осигу-
ряваше. И го обичаше, не можеше да си представи живота без 
него. Както не можеше да си представи и живота си без втория. 
Какво разбираше под това понятие втори, вторият нямаше нищо 
общо с флирта, тя винаги задълбаваше, загребваше надълбоко, 
крачеше през света като вярна любовница, а може да се каже и 
като вярна съпруга. Всичките ѝ опити навремето да остане само 
при мъжа си се сгромолясаха, не можа да постигне това, желаеше 
го искрено, но не можа. Нямаше как, нейната жизненост, нейното 
въображение се нуждаеха от втори човек...
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Гробът се изграждаше, оформяше се с всеки изминат ден – 
най-напред камъкът, после вградената снимка, след това фене-
рът, бордюрът, плочките наоколо, желязната сгъваема масичка 
под брезата и наред с тези неща – всичките насаждения. Изграж-
дането на този своеобразен кът я погълна неусетно – така, както 
поглъща всеки строеж, тя искаше да го привърши и отметне тази 
грижа, но отделните подробности я увлякоха и заангажираха, съ-
будиха амбицията ѝ да доведе делото до завършек – така, както 
човек не може да захвърли кръстословицата, ако решаването ѝ 
върви благополучно. Два или три пъти в продължение на година 
и половина заведе втория на гробищата. Той се изуми. Освен рев-
ност почувства и нещо като завист, но не само за гроба, а и за мяс-
тото. Витоша се издигаше високо на юг и се изсипваше спокой-
но надолу, после се възвишаваше отново, но този път плавно, за 
да създаде хубаво оформен, почти класически хълм за гробища. 
Този хълм живите и мъртвите бяха превърнали в тиха хармония 
от гранит, мрамор, кипариси, цветя и чудесни мъдри върби. Тя се 
навеждаше да полива цветята и тук, точно на това място, той се 
убеждаваше за сетен път колко овални са нейните форми, колко 
е твърда в своята мекота плътта ѝ. Вглъбена в делото си, тя при-
видно не му обръщаше внимание. Той я ревнуваше само тук, ни-
къде другаде, тя не му даваше повод за ревност. Но на това място, 
наведена над теменугите, той сякаш изчезваше за нея... Гробът 
най-после бе измайсторен, пренасаден. Изчезнаха дори съмне-
нията за борчетата, и те се хванаха, бръшлянът вече пълзеше по 
паметника, а тревичката нагло провираше нежната си зеленинка 
по фугите на плочите. Боже мой, неочаквано се беше получило 
нещо, което най-често се нарича красота. Да, тя разбра това един 
ден, когато усети, че просто не ѝ се тръгва към града. Седеше на 
столчето и не мислеше за нищо, наистина не ѝ се слизаше към 
спирката. По пластичната заобленост на хълма блестеше предо-
бедното слънце на ранното лято, тежката гъста зеленина ухае-
ше, напоена, спокойно разгъната, подредена, нагнездена с млади 
птичи човчици, с тънки гласчета на новоизлюпени. Не ставаше 
въпрос за природен кът, а за нещо, сътворено от човешка ръка, 
тя за първи път в живота си създаваше. Достатъчно бе да хвърли 

поглед наоколо, за да разбере съзаклятието. Всеки гроб участва-
ше в заговора на мъртвите срещу суетата на живите да останат 
долу, сред отровната мараня и шума, сред зловонието на страха 
и лъжата, в безразличието, в безчувствието, докато тук всичко е 
така свободно, чисто, първоначално, закриляно от тържествената 
загадъчност на прародителството. На това място тя се чувстваше 
вярна на себе си, приближена към мъртвия, а мъртвият от своя 
страна всеки изминал ден сякаш се приближаваше отново към 
нея. С течение на времето тя успя да се увери, че в негово лице 
е изгубила нещо голямо, важно, че без него ще се чувства много 
самотна, че отсега нататък ще потъва все повече в хлад и отегче-
ние. Макар че в стаята на другия всичко беше както преди, гро-
бът ѝ предлагаше нещо по-истинско. Там тя намираше убежище 
от живота, а защо ѝ беше нужно убежище, тя засега не можеше да 
разбере. В стаята всичко се развиваше добре, ала чисто женските 
ѝ сетива долавяха великата отдалеченост на живия, готовността 
му да се откъсне в даден момент. Такова нещо от мъртвите не 
може да се очаква. Мъртвите предлагат и още нещо, което никой 
от живите не може да ѝ предложи – да си поплаче искрено, да се 
наговори до насита или пък да си помълчи, без да дири каква-
то и да е многозначност в мълчанието... Времето течеше, тя все 
по-често се заседяваше на гроба. На това място сякаш узряваше, 
ставаше ѝ ясно, че въпросът не е само в мисленето, че по-важно-
то е да те спохождат прозрения. А голямото прозрение на нейния 
живот се изрази в нещо много просто и ясно: че не стои тук само 
заради природата и спокойствието. Приживе той беше незабеле-
жим, нещо като въздуха, човек си го диша и толкоз. Чак сега се 
усещаше неговото отсъствие; мъртвият е бил зареден с послания 
за нея. Посланието се отличаваше с ярката си простота: ще ме от-
криваш допълнително. Разкрепостена и свободна, тя разбра теж-
кия парадокс, че повече от всякога копнее за човека, на когото да 
се облегне. Светът край нея изтъняваше, живите същества живее-
ха като сенки, вторият също, това бяха хора, с които разговаряше 
и се любеше. Посети я и друго прозрение, най-страшното – че 
само гробът излъчва топлина. Синът растеше, тя го обичаше, хо-
рата я ухажваха, светът беше добре разположен към нея, но защо 
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все повече мисли за мъртвия?... Тя забеляза, че гробът е красив не 
само през месеците на цъфтежа, неговата сурова красота я при-
вличаше и през зимата; да, зиме пред неговата студена оголеност 
ѝ се струваше, че усеща по-често излъчването на топлина. Тогава 
ѝ се плачеше още повече, тогава си мислеше, че в подножието на 
паметника не лежи „камилата, с която прекосяваха пустинята“, а 
оня, за когото живее всеки на света, но май че такъв се появява 
само веднъж в живота. А това може да се усети чак когато човек 
легне под земята, когато се е превърнал отново в мечта.

 

 НЕЖНИТЕ СКАЛНИ МУШИЦИ

    Пазачът се двоумеше, за първи път му правеха подобно 
предложение, непознатата му повтори още веднъж: вижте какво, 
вие и без това си стоите тук, а леглата са там, празни, така че 
можете спокойно да се съгласите. Пазачът се замисли и се убеди, 
че наистина е тъй – той си стои тук, в бараката, а леглата са там, 
празни; питаше се кое му пречи да се съгласи. Цепките на не-
доверчивите му очи оглеждаха внимателно непознатата, старае-
ха се да доловят къде точно се крие шмекерията, но непозната-
та го следваше открито и с цялото си присъствие му заявяваше, 
че шмекерия няма. Накрая пазачът каза, че нарушава закона, но 
прие десетачката. От този момент очите му станаха добри. Той 
вдигна куфара, а момичето понесе голямата ръчна чанта и касе-
тофона. Всъщност чантата тежеше повече от куфара, в нея беше 
напъхала храната.

Всичко започна истински от подковата на заливчето, изпъс-
трено със смокинови дръвчета, дълги грозни сгради, лозе с дреб-
ни гроздове, изтеглени на суша лодки с педали, зазимена вече 
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под навеса спасителна лодка, пейки, засъхнали градинки, лозун-
ги, написани с бели камъчета, висока мачта без знаме, останки от 
лагерен огън и сиви циментови мивки, над които стърчаха варели 
за затопляне на водата направо от слънцето. Всичко ѝ напомни 
детските години, лагерния живот. Грозотията и евтинията, навя-
вани от всяко кътче тук, се изкупваха от морето на заливчето, 
сивожълтия пясък на брега и тишината.

Притича до някаква дъсчена беседка и се върна по бански 
костюм. Слезе по пясъка, нагази във водата. Потръпна, обърна се 
и с учудване разбра, че грозните неща бяха маскирани от кафя-
возеленикавата пяна на дърветата. Само част от сградата и едно 
ъгълче на клозетите се подаваха някъде зад листата – екзотични 
петна в пейзажа. Нямаше стъпки по пясъка, плажът беше гладък, 
човек като нищо може да си въобрази някои неща, например, че 
това е кътче от рая, захвърлено на края на света. Да, подобни кът-
чета могат да се открият през септември; децата са се прибрали 
за училищни занятия и единственият жив човек в обезлюдените 
почивни станции е старецът пазач, натикан в малка невзрачна ба-
рака. Тя газеше във водата и наблюдаваше рачетата, те прибягваха 
по пясъка, а прозрачните медузи поклащаха плавно прозрачното 
си спокойствие. После дъното се наведе рязко и момичето легна 
във водата. Какви неща има по света! Заплува. Извън заливчето 
сигурно духаше вятър, но тук водата спеше, момичето я прониз-
ваше с бюста си и се стараеше да прогони връхлитащите мисли 
за детството. Защо прииждаха те, кое ги викаше? На хоризонта 
спяха плътни бели облаци като глетчери, но над главата ѝ небето 
се простираше чисто, виждаше го, като се излегнеше по гръб. 
Тогава чуваше и оня шум в празното пространство на ушите си, 
покрити с наушниците на шапката. Струваше ѝ се, че там шуми 
огромното световно море – от бреговете на Гренландия до Хон-
конг, – всички шумове: бели, черни, червени и жълти, на всички 
езици; струваше ѝ се, че тя е навсякъде и най-вече там, където 
ще бъде най-сама, с един огромен мъж, който я носи на ръце по 
прохладен твърд пясък. През притворените си от щастие мигли 
вижда опънатата му напрегната ръка, усеща здравината ѝ, пот-
ръпва от мисълта, че я носят към топлата пяна на вълните, тази 

пяна се разпуква шумно, почти както се разпукват памуковите 
кутийки. Глупаво е, много е банално, но коя жена не копнее за 
един мъж да я понесе? Това е, останалото е измислица, жените 
напразно се бунтуват за други придобивки, те искат само един 
мъж да ги носи на ръце. Гмурна се и зърна скалистото дъно. Долу 
се поклащаха водорасли, преминаха няколко рибки, една медуза 
стоеше на място, опиянена от своята безтегловност.

− Хей!
− Моля?
− Какво търсите тук?
− А вие?
− Обикалям имението си и стрелям по нарушители. Аз съм 

чудак, пропит от лунна светлина, и мразя жените, когато ги сре-
щам под водата.

− Аз ви презирам.
− Ще ви убия, защото газите водата ми.
− Пропит от лунна светлина?
− Това, заграденото, което прилича на нещо, което не знаете, 

се нарича залив. Той е мой, аз съм негов господар и стрелям на 
месо по всеки, който дръзне...

Той издигна пояса си и показа две риби. После ги пусна и 
размаха харпуна:

− Докато броя до три милиона, да ви няма.
− Да, но аз ще повикам истинския господар и той ще ви убие 

по-напред.
− Кой е той?
− Този, който ме донесе.
− Доведе.
− Не, мен ме носят.
− Разнасят.
− Носят!
− И все мъже.
− Аха.
− Че тогава да си вървя.
− Най-добре.
− И колко смятате да останете?
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− Зависи от мен.
− Мразя ви всички.
Той вдигна маската си, тя видя сиви, уморени от взиране очи.
− Кои всички? Кои сме ние?
− Тези, по които стрелям.
− Пък опитайте да не стреляте.
− Ще ви изтребя до един, няма да ви пусна в залива! Може би 

ще оставя само вас, да го красите. Не, ще убия и вас.
− Защо?
− За да не народите малки. Не искам туй място да се напълни 

с човечета.
− Ако са от вас, ще бъдат обременени.
− Но честни.
− И ще изтребят всички риби на моретата.
− Но по честен начин.
− В едно безрибно море един безрибен залив ще бъде като един 

празен пистолет, с който не можеш да застреляш дори мравка.
− Затуй ви гоня... Махнете се и ако дръзнете повторно, стрела-

та ми ще ви прониже през гръдния кош.
− Имате ли огнище?
− Там ли?
− Къде?
− Няма да ви кажа къде. Никой не знае къде и вие никога няма 

да узнаете мястото, където изкормвам рибите.
− Някои ги пекат направо с вътрешностите, месото им придо-

бивало особен вкус.
− Не ме учете на вкус. Аз имам много вкус.
− Но не и тънък.
− Напротив... Уморена ли сте?
− Повече от присъствието ви, отколкото от плуването.
− Вие сте уморена и бяла, вие сте отскоро и сигурно ще ми 

досаждате. Предупреждавам ви, че ще ви прострелям, ако нару-
шавате покоя.

− Да, но не съм сама.
− Тогава сте интересна. Ще убия самеца и ще обсебя самката.
− Защо плувате с мен?

− За да не се удавите... Защо плувате към брега?
− Защото ме чакат.
− И пак ви предупреждавам – ще ви застрелям и ще ви опека 

с вътрешностите. Ще извадя само сърцето ви, ще го поставя в 
спирт и ще го наредя при другите.

− Колко на брой?
− Дванайсет.
− Само?
− Които имат бенки в лявата долна част на брадичките. Оста-

налите са тълпа.
− Мразя, когато забелязват бенката ми.
− Ето, тук е границата. Хвана ли ви втори път, край...
Нямаше вече човек, беше изчезнал. Изобщо имало ли го е 

преди малко, или си го беше измислила? Почака известно време 
и тъй като никой не изскочи от водата, заплува към брега. Чу в-
стваше умора. Това бе първото ѝ плуване за годината...

Юлия стъпи на пясъчното дъно и тръгна към брега. От тяло-
то ѝ се стичаха капки, оттичаше се умората от пътуването, нещо 
в главата ѝ се опресни, пейзажът заблестя още по-силно. Свали 
шапката, тръсна коса. Само този миг и този поглед над заливчето 
изкупват всичко. Върху пясъка се очертаваха само нейните стъп-
ки, боже мой, само нейните, а в това имаше толкоз много сладост 
и толкоз болка, дори жестокост, защото ненадейно съзря пътя си 
през една голяма пустиня. Останалото продължаваше да е ведро, 
тихо, нежно. Всичко. И каменните стъпала под яловия орех, и гу-
щерчетата, които се шмугват под смокиновите сенки, и прегоре-
лите бурени, характерни за този бездъждовен край по това време 
на годината. Вдигна крак, извади трънчето от петата си.

Сега отново може да се обърне назад; заливчето е рамкирано 
от дърветата, от скалите, завършва с два буруна. От левия бурун, 
навътре към морето, над водата, се подават отделни камъни. Меж-
ду тях се движи някакво живо същество. Това не е тюлен. Махна 
му, той не отвърна, не я забелязваше, беше увлечен в гонитбата. 
Значи и той е реалност, не е видение, тя различава маската, шнор-
хела. Къде другаде можеш да се запо знаеш с мъж, който е гол и 
маскиран по този марсиански начин? Никъде, освен тук.
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Вратата беше отворена, Юлия прекоси преддверието и влезе 
в спалното помещение. Стори ѝ се, че не може да види края му. 
Простираше се по дължината на трийсетина легла, шейсет в две 
редици. Странна ли да нарече тази гледка, чудесна ли? От шей-
сет легла само едно е застелено – бяло петънце сред сивотата на 
пружините. Излегна се върху чаршафа. Пътуването по въздуха от 
София до Бургас и с такси от Бургас дотук бе заангажирало съз-
нанието ѝ, но вече всичко бе останало зад гърба ѝ, а мъката плам-
на отново. Наистина, кое му дава право на туй нищожество, кое 
е то, какво представлява!... Във времето и пространството, или, 
казано по-просто – в живота всяко нещо тежи със собственото си 
тегло, има собствена цена. Тя протегна ръка и яростно натисна 
клавиша... Колкото и да минава за хубава, каквито и оценки да ѝ 
дават, ето, дойде фаталната оценка... Записът тресеше сградата... 
Мамицата му на нищожеството!...

Изправи се и рязко тръгна към шкафа, отвори бутилка, отпи 
малко, колкото да се каже, че е опитала, защото какво е една за-
печатана бутилка, срам, а една отворена бутилка е съвсем друго... 
Туй нищожество пренебрегна неочаквано всички хубави неща, 
може да се каже, че плю на тях!... Ритъмът дънеше пространството, 
стъклата на прозорците трептяха, в очите ѝ бликнаха сълзи. Цели 
две седмици, по-точно тринайсет дни, се напрягаше да остави очи-
те си сухи, но сега е време да се наплаче, сега е на четиристотин и 
четирийсет километра от мястото на произшествието... Чаршафи-
те не ухаеха, а миришеха на долнокачествен сапун за пране, тази 
миризма съпровожда леглата на всички къщи по крайбрежието... 
Музиката от записа трещеше, но тя се отдалечи по странен начин 
от нея, всичките шейсет легла запяха звънко със звънките гласчета 
на детството, долови любимите си пионерски песни, хорчето пее-
ше за родината, за бъдещето на тия, които пееха.

Стана и излезе, влезе в топлата нощ, пъхна се в общност-
та на звездите, на водата и рибите, на пясъците и дърветата, на 
смокините и гроздето, на бостаните и градините, на градчетата 
и къмпингите.

Долазили отдалеч, хората се бяха скупчили при морето, бяха 
спрели автомобилите си до пясъка, опънали шатрите си като кер-

ванджии – един до друг. Само тя се разполага самичка в самотно 
заливче, защото ѝ хрумна да подкупи пазача.

В ушите ѝ бръмчеше пионерската песничка, разказваше ѝ за 
бъдещето, за мечтите ѝ... Мръсно, гадно копеле! Презрян под-
лец!... Ах, как гальовна е нощта, боже мой, колко безчувствена 
е природата!... Гласчетата на нейните другарчета звънтяха, съл-
зите се появиха отново. Морето спеше неподвижно в краката ѝ, 
но някъде се зараждаше нещо като плясък. Къде се създава той? 
Откъде се взема, щом водата кротува?... Как ѝ се спи, ах, колко 
много ѝ се спи!...

Сутринта морето беше все тъй тихо, струваше ѝ се, че е рано, 
а то вече девет, беше изтървала най-хубавите мигове на утрото, 
но и сега всичко плаваше в мекота, слънчевата светлина проник-
ваше като през абажур. Нагази във водата, заплува, започваше 
вторият ѝ ден на море и за втори път почувства страх, че след 
двайсет дни трябва да се върне в дъждовното всекидневие. За-
плува към буруна. Дланите ѝ легнаха върху затоплящ се мокет от 
морски мъх, отпусна крака и усети дъното с ходилата си. Полута 
се вляво и дясно, търсеше място за излизане – заоблената скала 
ѝ предлагаше удобно леговище, можеше да се изпъне на нея, да 
се напече по известния си изпитан начин – безкрайно, без страх 
от изгаряне. Най-после, преди да се откаже и върне обратно, тя 
намери проход и се изкатери. Облизвана от вълните, тъпкана от 
хиляди човешки крака, скалата бе станала гладка и, кой знае защо 
– черна. По-нататък скалният масив се разкъсваше, тук-там зееха 
хралупи, а една от дупките приличаше на корито. В това корито 
имаше морска вода, по всяка вероятност останала от последното 
вълнение. Скалата ѝ напомняше подобни скали по брега, където 
е била други години, ала никога сама, никога тъй плътно притис-
ната от тишината... Лош човек, много лош човек!... Огледа се, 
наоколо нямаше никой, но не посмя да съблече банския. Отпусна 
се и вече се докосна до другото важно усещане – че няма нищо 
по-хубаво от септемврийското слънце, че някога е била глупачка, 
щом е идвала през юли... Къде ли е сега той? Ще се върне ли 
някога?... Опъна се, протегна ръце и ги подгъна под главата си... 
Чудесен беше, каквото и да си разправя, чудесен беше този глу-
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пак и един господ знае как природата може да си позволи подоб-
ни несъразмерности: да създаде организъм с хармонична външна 
красота – черупка на посредственост, на празнота... Умирам да 
го видя отново, но той няма да се върне, такъв е кодексът... При 
такова слънце се изгаря трудно, лъчите му само топлят.

− Слушайте – оня изтърси рибите на скалата и се изхвърли 
от водата след тях, − вие няма ли да се махнете от залива ми? 
− Седна с гръб към нея и се зае с изхлузването на плавниците. − 
Какво търсите тук? – смъкна маската от косата си, постави я до 
плавниците и се изсекна. − Нали ви изгоних? Казах ви, че ще ви 
пробода... Или не ви казах? Мисля, че ви казах, че ако не напус-
нете залива ми, ще ви харпунирам.

− Кожата ви е побеляла от студ – рече тя.
− От ярост – рече той. – Това, дето го виждате, е ярост, а всич-

ко туй, дето лежи напред и насам, е мое, всичко туй, дето ви ха-
ресва, е само мое, аз съм господарят му и ви моля да напуснете 
пределите ми, защото не отговарям за последиците.

− Но туй, дето се изсекнахте пред дама, няма да ви го простя 
– каза тя.

− Дама! – Той плю и по навик прокара ръка през брадата си. 
– Не сте дама, а нарушител. Давам ви срок от десет минути да 
напуснете залива ми!

− Все пак цели десет минути... – Тя лежеше по гръб и гледаше 
небето.

− Какво... през тези десет минути? – поиска да знае той.
− Нищо.
− Не, вие искахте да кажете нещо.
Думите на този човек ѝ звучаха странно, но все пак бяха 

реалност.
− Слушам тишината – каза тя.
− Не, аз бих ви набил веднага, но ръцете ми са мокри. – Той 

подреди рибите си. – А вие сте нажежена. – Бяха три на брой, 
едната доста голяма, може би два килограма. – Ако ви докосна, 
ще изцвърчите. – Чак сега се наведе от скалата, на която бе сед-
нал, и в ръката му се появи харпунът. – И ще ме намразите. – 
Постави го до рибите, след това вдигна само най-голямата и се 

опита да усети тежестта ѝ. Кожата му потръпваше, брадата му 
също. Кой знае колко часове беше киснал във водата. – Една 
голяма и две по-малки!... Всеки ден по три, нямам основание 
да се оплаквам, но вече сме двама и ще ни трябват повече пар-
чета. Досега бях сам, стигаха ми, но от днес не съм и няма да 
ми стигат. Вие ще изядете голямата и малката, на мен ще ми 
оставите средната, а друг път си изяждам всичките три риби. 
В замяна на туй ще ги печете вие. Печени ли ги искате? Аз ги 
ям печени, вие също ще ги ядете печени; нямам олио, пък ми 
липсва и тиган, а печените риби се приготвят лесно – зави-
ваш ги в хартия, поставяш ги на жарта и чакаш. Не дълго, но 
досега времето минаваше скучно, а сега, докато чакам, ще се 
целуваме. Обичате ли да се целувате? Хайде да не се целува-
ме и изобщо да си вървя. Но помнете – хващам ви втори път 
в имението си, ако ви спипам трети път, ще стрелям. Ще ви 
пробода през гръдния кош, ще изтръгна сърцето ви и ще го 
поставя в спирт, при другите дванайсет. Сърцата стават малки, 
особено след стотната година, те се свиват и се превръщат в 
бисери. Разберете – извика ядосано той, – сърцата на жените 
са бисери!

− Всички ли?
− До едно, няма лоши женски сърца, защото светът се зараж-

да в доброта. Във вашите сърца пада семето на любовта.
− Тук не ви разбрах.
− Бебчетата не лежат в утробите ви.
− Така ли?
− А в сърцата ви. Там се създават те, а не където мислите вие.
− Кои ние?
− Хората.
Той нареди рибите върху скалата по големина, после – една 

зад друга, в една линия, и започна да се любува на дългата черта, 
измери я с педи.

− Точно метър и петдесет.
− Най-много осемдесет сантиметра – каза тя.
− Добре, ще ми стигне. Досега съм убил към три километра риба.
− И цялата сам?
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− Винаги сам. Вие хората не заслужавате компанията ми и не 
ме интересувате. Вие ми служите само за да ми произвеждате 
харпуните.

− А водката?
− И водката.
− Значи, не можете без нас.
− Един харпун и една бутилка, друго не ми трябва.
− И без жени?
− Пфу!
Той се обърна по гръб и притвори очи. Кожата ѝ вече съхне-

ше, стопляше се, настъпваха познатите минути на удовлетворе-
ние, когато тялото усеща силата си, а съзнанието благодари на 
тялото. Беше потънала в онези мигове, заради което бе пестила 
левове през зимата: малко преди да долетят нежните скални му-
шици. Нежните скални мушици долитаха винаги и я безпокояха 
приятно. Те бяха създадени от сухата морска трева и от пяната, а 
може би от планктона, от въздуха, от допира на морето до суша-
та. Колко ли живеят? Сигурно по един ден. И защо живеят, какво 
е значението им, какво оставят след себе си? Сигурно оставят 
нещо, но какво? – тя не знае, би трябвало да попита някой профе-
сор. Ужас, колко малко неща знае.

− Голямата риба е за мен – каза тя, без да отваря очи. – Ще ми 
я изпечете внимателно, нито много, нито слабо. Ще си я развия 
самичка, ще хвърля хартията, ще я изям, както си е задушена, без 
лимон, без сол и без вино... Така искам, такава е волята ми. – Гос-
подарят на залива не каза нищо и тя продължи: – Ще махна само 
кожата и ще изям бялото месо, а на вас ще дам цялата кост, да 
видя ще съумеете ли да си направите нещо от нея. Как мислите, 
ще съумеете ли?

Усети мушиците, те се завъртяха около носа ѝ, но после се 
спуснаха по кожата, там имаше пресен момински мъх, идеално 
пасбище за скалните мушици. Никой не отвърна на въпроса ѝ, 
много просто, той си беше отишъл заедно с трите кефала – два 
по-малки и един огромен, нарочен за нейна вечеря, същия, който 
ще изяде и чиято кост ще му подари, да си приготви от нея гре-
бен, един символичен гребен, за спомен от реалния рай. Може би 

не е чудак, може би е само маниак, но все пак е пропит от лун-
на светлина, помисли си тя, а може би е наистина чудак, защото 
само един чудак може да избяга и да я остави просната на скала-
та. Дявол да го вземе, все още има мъже, колкото и да е неве роят-
но. Чудак, пропит от лунна светлина!... Мушиците гъделичкаха 
приятно кожата, слънцето притискаше клепачите – вътре в очите, 
дълбоко, до ретината, – вече бръмчеше унасящото мърморене на 
съня.  Унасяше се и усещаше, че е заобиколена от сладката умо-
ра на природата в края на лятото; морето, небето и сушата бяха 
отпуснати, готови да се предадат на когото и да е, на каквато и да 
е цена. Някъде в просъницата ѝ се мярна оня, истинският, който 
не я чака, но сигурно се чуди къде се е дянала. Е, той няма да 
пририта от болка, но тя...

Събуди се точно както трябваше – отпочинала след уморителна-
та нощ. Плъзна се от скалата като змия, кожата ѝ изсъска от допира с 
водата. Заплува към смокиновите дървета, към дългата къща с шей-
сетте легла, която ѝ напомни детството. Плуваше лениво, сега прие-
маше прохладата на водата като благодат, освен туй усещаше глад, но 
знаеше, че след малко ще се нахрани прилично, ще поспи в леглото 
и ще се къпе отново. Чудак, пропит от лунна светлина! Значи, имало 
още такива, романтиката още не е мъртва, съществуват ловци на би-
сери, които скитат в слънчеви морета и измъкват от дъното слънче-
ви мисли. „Изглежда, че няма да мина без него – помисли си Юлия и 
се усмихна. – Както и да разсъждавам, не мога да измисля друго 
решение освен туй, че до падането на нощта ще се целуваме. Освен 
ако той не е другояче, на какъвто ми изглежда, щом твърди, че не 
признава жените. Библейската правда трябва да се уважи – има рай, 
има Адам, трябва да има и Ева, която иска да изяде една риба...“

Таванът на помещението беше бял, наоколо кротуваха пет-
десет и девет празни легла с ръждиви пружини. Запотена от го-
рещината, гола, тя продължаваше да лежи върху чаршафа. Беше 
станала още по-хубава. Изпъна се и извика от болка сред празно-
то помещение.

Намери банския, беше мокър, трябваше да го изнесе навън. 
Облече рокличката си и го простря на смокинов клон, наряза ня-
колко домата, отвори консерва свинско, сварено в собствен сос 
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и се наобядва под чардака на надвисналите гроздове. Докато 
обядваше, Юлия наблюдаваше пазача, от беседката можеше да се 
види как седи на пейката и също обядва – старателно реже нещо 
с ножчето, по всяка вероятност сирене. Тя се вгледа внимателно 
и разбра, че старецът режеше не само сиренето, режеше и хляба 
си, парченце по парченце, режеше ги на кубчета и се хранеше без 
апетит, сигурно му бе дотегнала сухата еднообразна храна. Юлия 
взе една сафридова консерва и се отправи към него. Той я пог-
ледна, благодари за консервата и я постави до себе си, после каза 
нещо, по всяка вероятност я осведоми, че ще я изяде за вечеря. 
Докато се прибираше при своя обяд в беседката, Юлия изведнъж 
си помисли, че това не е старец, а човек, който пести, неприятен 
тип от неприятна категория хора, за които винаги е имала насъ-
брано презрение.

Поспа още и отново заплува. И този път се изкачи по глад-
ката черна скала, която се подаваше от морето, но не се изтегна 
върху нея, а тръгна да върви. Тази част на залива беше скрита от 
най-гъстата завеса на листата. Зад тази завеса лежаха пършиви, 
обрани вече лозя, един грамаден орех и няколко платана. Пред-
положенията ѝ се оправдаха: след внимателно взиране откри 
палатката, сбутана между храсти и млади смокинови дръвчета. 
Трудно можеше да бъде открита от милицията или от другите ад-
министративни органи, бдящи за това – нито една палатка извън 
къмпингите. Чудакът, пропит от лунна светлина, се бе навел и 
духаше право в кладичката, там след малко би трябвало да лумне 
пламъчето, което да разгори огъня, да създаде жаравата.

− Че ще се появите, го пише още в Библията. – Той се извърна 
и седна. – Ето там съм поставил столче и чашка за вас. Само че 
този огън днес не иска да пламне, защото ме домързя да набера 
съчки.

− Може би в мотора ви има бензин.
− Има, разбира се.
− Тогава?
− На огън, подпален с бензин, не поставям рибите си и трябва 

да го знаете още сега, ако искате да останете повече години с мен. 
Разбрахте ли?

− Разбрах.
− Налейте и на мен.
Той се наведе отново, а тя отвори бутилката и като погледна 

в чашката си, оказа се, че е наистина пълна, оставаше да налее 
само неговата.

− Много ли ме чакахте?
− Колкото трябваше.
Пламъчето лумна.
− Догоре ли?
− Догоре.
Той се обърна сега изцяло към нея, дори се премести към бу-

тилката, но не направи ни най-малък опит да замаскира безреди-
ето наоколо. Абсолютно безредие, всичко бе обърнато с главата 
надолу, само трофеите бяха подредени, седем или осем шипа от 
морски котки, навързани върху палатката.

− Наздраве!
− Наздраве!... Забравих да питам, обичате ли водка?
− Друго нямате, нали?
− Не.
− Цял живот ли позирате?
− Може би не – отвърна той. – Не съм се замислял по туй.
− Замислете се.
− И какво, не ме ли харесахте?
− Да ви кажа правата, нямам нужда от мъж.
− Бог да ви поживи – отдъхна си той. – Така се бях изпла-

шил, че ще искате да ви услужвам, пък, както виждате, силите 
ми трябват, за да убивам: кефали, котки – всичко убивам. – Той 
стана, надвеси се над главата ѝ, целуна я силно по устата и се 
върна на мястото си. – Поне да имаше кой да чисти рибата, а то 
всичко сам, не мога да смогна. През лятото как да е, но какво да 
правя, като паднат снеговете? Тогава да зъзна ли по-напред, или 
да чистя риба... Мислите ли, че през зимата има кефали?

− Сигурно.
− Иначе съм загубен, ще умра от глад.
− Ще изравяте корени.
− Добре, ще изравям... Сипете ми... На вас?
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− Не съм я изпила.
− Изпийте я.
− Много бързате.
− Така ли?
− По-спокойно. Постепенно.
− Видяхте ли? А аз, глупакът, нямам стил, бързам, сякаш ще 

умирам. Викате, бавничко, а?
− Разбира се, хитрите хора не бързат.
− Е, умирам да стана хитър.
− Не мога да кажа.
− Какво?
− Че не сте.
− Хитър?
− Да.
− Това е вярно, знаете ли? Познавате мъжете. Гордея се с вас. 

– Той стана, хвана главата ѝ, нанесе още една силна целувка вър-
ху устните ѝ, след което се върна при огъня и го разбута. – Аз 
съм единственият хитър чудак, пропит от лунна светлина. Ето, не 
плащам и за къмпинг, ловя си рибата, ям си я, събирам дърва от 
плажовете, а ако намеря откъде да доя и водката – край!...

Според Юлия този бе мъжът на живота ѝ, от това повече – 
здраве, ето го пред нея, жив, жизнен, цялостен, мъжествен и 
умен, бодър и преливащ от хумор, мъж – мечта за всяка жена, от 
него не можеш да чакаш изненади, освен приятни, разбира се, 
нито помен от скука. Но как да се хване такъв? Сигурно има на-
чин, но кой е той? Какъв е пътят към същността му? Всеки мъж е 
потенциален глупак и може веднага да бъде докаран на кладата, 
но как да се подходи, как да се потърсят подстъпите към него?

− Вие сте журналистка, нали?
− Не.
− Защото всички на морето са журналистки.
− Работя в изчислителен център.
− Тогава ще ми трябвате.
− Мислите ли?
− А, на мен са ми нужни изчисления, не мога да изчислявам 

доходите си. Можете ли да карате мотор?

− Не.
− Все пак ВИЕ ще отидете за нова бутилка.
− Но аз не мога и ви го казах.
− Ще отидете. По-добре вие, отколкото аз, понеже съм пиян.
− Добре, ще отида.
Той бръкна в палатката и донесе пари. Тя ги взе.
− Ще се науча.
− Имате ли книжка?
− Не.
− Поне да имахте книжка!...
Мотоциклетът се понесе по пътеката към шосето. Юлия пог-

ледна в огъня и тръгна към леговището си. Наистина, какво може 
да облече; нещо, с което да е хем красива, хем ежедневна, но по ни-
какъв начин да не се разбере, че е положила грижи. Труден въпрос, 
изобщо няма по-комплицирана материя от материята мъже. А те 
пък, наивните, мислят, че няма по-трудна материя от материята 
жени. Панталон, разбира се. Стефан е от тия, при които най-добре 
се отива с груб панталон и блузка, докато при другите по-добре ми-
нава тънка женствена рокличка, зад която формите правят заклина-
нията си. Труден е континентът на мъжете. И става все по-труден.

Чувството, че не е сама в залата с шейсетте легла, не се оказа 
вярно, тя си беше сама и това, че лицето на пазача надничаше 
през един от прозорците, нямаше особено значение – вътре беше 
сумрачно и той напразно се взираше да зърне нещо повече от 
една фигура, която се преоблича. Не, лицето не влизаше в смет-
ката и все пак имаше друг, той не беше вън, а вътре. Юлия приле-
пи панталона до тялото си и се озърна. Една птичка. Тя отиде и 
отвори вратата, но птичката не разбра, че ѝ отварят, а се заблъска 
в прозорците. Нямаше време да се разправя с нея, остави я да 
върши каквото си ще, в края на краищата довечера ще си правят 
компания, ако, разбира се, изобщо спи тук, а не в палатката.

Единственото предварително и внимателно организирано 
нещо при Стефан беше хартията, имаше много хартия, в нея уви-
ваше рибите, преди да ги покрие с пепел и въглени. Докато го 
наблюдаваше как работи, тя си припомни няколко мъже и всички 
бяха различни, но този тук се различаваше от целия свят.
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− Казах ли ви, че съм чудак?
− Да.
− Пропит от лунна светлина?
− И това ми казахте.
− Тогава нямам какво да кажа повече. Това е единственото ми 

качество. Така покрити, кефалите се изпичат, задушават и запар-
ват. Някои поставят черен пипер и други боклуци, но аз не, искам 
рибата да си е риба. Като я разчупиш, да ухае на кефал, а не на 
кухня. Дявол да го вземе, откъде се взехте вие? Досега изяждах 
по три, а тази вечер ще трябва да се задоволя с две и половина.

− Голямата ще изям аз!
− Защо?
− Така искам!
− Знаех си аз, че над залива ми висне опасност. Но трябваше 

да ви привлека... за да ви унищожа.
− Чашата ми е празна.
− Много пиете.
− Само така мога да ви понеса.
− Никой не може да ме понася. Аз съм изхвърлен от глутница-

та, вия сам срещу луната. Не сте ли малко висока за мен?
− Малко нещо да.
− Туй трябва да се изправи. Трябва да вземем мерки. Елате. – 

Застанаха един до друг. Тя почувства мъжката му пот, той беше 
все още по бански гащета: слаб, почти кльощав, изпечен. – Цял 
сантиметър над мен! Как ще ме понасяте?

− Но вие не сте нисък – рече тя. – Само аз съм висока.
− Напоследък жените стават все по-високи. Ама вие вчера 

бях те по-ниска.
− Какво да правя!...
− На туй трябва да се сложи край, ще измисля начин.
− Например?
− Мъртвите не растат.
− Много ли ви тревожи?
− Слезте от обущата.
− Вижте, сега сме еднакви.
− Вие и без това ще ходите боса до мен.

Искаше да го помилва, да се притисне, да го задържи с ръцете 
си, да не го пуска никъде и да ходи цял живот боса до него.

− Ти си наистина пропит от лунна светлина.
− Никога с обуща, разбрахте ли? И тези гащи! Защо нахлузих-

те панталон, какво искате?
− Разберете – кресна изведнъж тя, – не мога да се съблека още 

от първия ден!
− Не знам – рече укротено той, − все пак ние сме първите 

Адам и Ева, облечени в рая... Щастлива ли сте?
− Да.
− Боже, колко проблеми ни чакат! Трябва да те взема на ръце 

и да те понеса срещу цялото човечество. Вижте ни, ще кажа, ние 
сме, идваме, искаме път! А човечеството ще се усмихне и ще 
каже, какво си мислите, вие не сте нищо повече освен едно сляпо 
продължение на рода, две точки, които се стремят към обединя-
ване. Така че не мислете кой знае какво, никого няма да смаем, 
дори няма да ни повярват, че се обичаме. Я да видя!... Да, равни 
сме, но ако не носим обуща...

Тялото ѝ не можа да отдели достатъчно радост и нежност за 
него, тя искаше да го направи много щастлив и да го почувства 
като най-необходимото нещо, ала туй ѝ се струваше поне засега 
невъзможно.

− Да ти кажа правата, това ми липсваше досега в моя рай. Тук 
си имам всичко: небе, море, риба. Липсваше ми допир до някого. 
Вече имам и него. Но сега какво да те правя, вече си ми излишна. 
Ето, ще трябва да мисля и за твоята прехрана, изяде ми едната 
риба. Всеки ден по една риба, а ще ми трябваш седмично само 
веднъж за допир. Нямам сметка, така няма да стигна доникъде, 
ще фалирам...

Юлия се смееше и галеше с нос рамото му. През отвора на 
палатката се виждаше част от полунощното звездно небе.

− Да не говорим за туй колко хубаво си бях сам в палатката, а 
при това положение липсват и завивки. Имаш си там някъде цяло 
легло на разположение, но не си отиваш, защото жените сте таки-
ва, знаеш, че няма да спя нито аз, нито ти, но продължаваш да ми 
киснеш в палатката. Нищо, кисни си тук, досаждай ми, това няма 
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да ти се удаде повече от утре следобед. Щом дойде Жанчето, и 
ще те прогони.

− Жанчето?
− Ами да.
− Ще пристигне, така ли?
− Жанчето пристига винаги, нито веднъж не е пропуснала да 

пристигне.
Юлия можеше да му зададе още няколко въпроса, дори да му 

поиска сметка, можеше и да го обиди, например като нищо можеше 
да му каже, че е подлец, който спекулира с чувството си за хумор, 
но знаеше, че ще бъде без полза – играта е жестока, понякога някои 
си служат и с подобни средства. А колко много и само допреди една 
минута той наистина приличаше на Чудак, пропит от лунна светли-
на. Ето такъв чешит не беше срещала в живота си, а го срещна, как-
во ли няма по света. Знаеше точно местата на дрехите си, напипа 
ги сравнително лесно в тъмнината и излезе от палатката. И това не 
беше преживявала; вървеше по пътеката и се питаше дали пък не 
е нещо друго, дали пък светът си е наред и не е тъй жесток, а само 
тя е глупава, защото вижте: върви гола, изпъдена, като последна 
блудница по пътеката на един рай, който тя съумя на бърза ръка да 
превърне в ад. Вървеше между платаните, вече стъпяше по пясък 
и, кой знае защо – боже, колко глупава жена беше тази Юлия, – усе-
щаше величието на природата, свежестта на нощта, възприемаше 
всичко с голотата си, с гърдите си, гордо вирнати напред, готови 
да порят въздуха пред нея. Страшно ми е леко, дявол да го вземе, 
и ми е радостно, че ме изгониха, иначе нямаше да разбера, че съм 
толкова необходима на природата около мен, че съм нежно допъл-
нение към нея, защото съм красива и здрава, а той беше не с един, 
а най-малко с четири сантиметра по-нисък от мене!...

Запали лампата; леглата се наредиха около нея, нейната бяла 
постеля изскочи пред всичко, самотно бяло петно сред мизерната 
светлина, в космоса на огромното помещение с размекнати, раз-
творени в полумрака ъгли. Събудената птичка запърха наоколо и се 
заблъска в стените.

 СТЪЛБАТА НА ГИГАНТИТЕ

    И второто пътуване до Венеция затвърди усещането ми, че 
това е наистина измислен и крайно нефункционален град, при 
това повече, отколкото трябва, мокър, където не биха могли да 
живеят нито венецианските търговци, нито каквито и да било 
дожи. В неудобен град човек не може да се съсредоточи в ра-
бота или в творчество, нито може да изживее трайни любовни 
чувства – под него винаги ще пълзи заплахата на апокалипсиса, 
непоколебимата увереност, че един ден водата ще се покачи по 
стълбите и ще покрие дори раменете на гигантите. Представе-
те си ги тези гиганти, застанали от двете страни на стълбището, 
съвсем на сухо и сигурно място, точно сред двореца на дожите, 
как потъват постепенно и как ужасът обхваща телата им, но не 
могат да извикат, защото са от камък.

Остава да извикат хората.
Преди свечеряване напуснах влажните чаршафи и погледнах 

през прозореца към тъмната мръсна вода на канала. Там се из-
хлузваше една гондола. Влязох във ваната. Според мен най-су-



52 53

хото място във Венеция е ваната. Тогава защо всички идват в 
този град? Излизам от ваната. Започвам да се бърша с мократа 
хавлия. Бърша се и наблюдавам как двама се целуват в гон-
долата, която идва и на свой ред се изхлузва под прозореца 
ми. Целуват се така, както сме гледали по филмите, пред очи-
те на гондолиера, който е наето лице, двигател на лодката. Но 
от стаята на моя хотел видях чудесно как тя се целуваше със 
своя човек, а очите ѝ бяха втренчени в очите на гондолиера. 
Тя се целуваше с любимия си и фиксираше наетия под наем 
предмет, който също я фиксираше. Дошли може би от Неш-
вил, двамата млади плащаха, за да се целуват по каналите на 
този скъп град заради колорита, но гондолиерът, който също е 
колорит, знае, че петдесет на сто от жените, когато се целуват, 
го фиксират с очи, които казват много. А останалото е въпрос 
на откъсване. Това е като резултат от общото демократизира-
не на света. Само преди трийсет години процентът на жените, 
които се целуваха с любимите си, а фиксираха гондолиерите, 
не надвишаваше петнайсет на сто. А какво ще стане след още 
трийсет години?

Обичам тези мрачни венециански хотелчета, в които се чув-
стваш като дървеница до оня момент, когато се спускаш по стъл-
бището в ресторанта. Попаднал в уюта на белите покривки, ста-
ринните лампиони и лъснатите до прималяващ блясък мраморни 
плочки, иска ти се да останеш задълго на масата. Но не оставаш, 
защото вън те чака лабиринт от вода, камъни, кубета, статуи, сте-
ни, дърво, мостове и кейчета, вън те чака изкуство и живот, раз-
положени сред старинна тишина въпреки тълпата, чака те една 
приказка, наречена Венеция, и от тази приказка по-интересна не 
е измислена.

Отново си спомних за Вахè. И какво смятате, че е това нещо 
Вахè? Едно арменче от Бургас, което в навечерието на войната 
замина за Венеция, просто емигрира с родителите си, собстве-
ници на магазин за конфекция. Вървя и се взирам във фасадите 
на магазините. Ще открия ли някъде съученика си Вахè? Ще се 
познаем ли? Ще успеем ли да си кажем нещо? Ще се разберем ли, 
като си кажем нещо? Всеки случай, вие нямате познат, който да 

се е преселил във Венеция, а аз имам – мисля, че такива хора се 
срещат много рядко.

Младата двойка – все така ми се струва, че е от Нешвил – 
крачи пред мен. Двамата са се прегърнали и единственото нещо, 
което носят със себе си, е един огромен кодак. Вече са се возили 
в гондола и сега? Решавам да тръгна след тях, да видя как прекар-
ват тук младите американци. Наоколо гъмжи от подобни двойки. 
Познатото ми момче притиска любимата си, но не пропуща да 
хвърли по един поглед и на другите момичета. Двамата си имат 
тайни и тайнички, но се държат здраво един за друг. Момиче-
то е средно на ръст, с дълги червени коси, големи спокойни очи 
и рокличка на точици, която ми прилича по-скоро на блузка и 
едва покрива половината от белите му гащета. Момъкът е висок, 
с развити плешки, с дълга руса коса, голяма уста и пъпчиво лице, 
което не означава, че е грозен, напротив – той е мъжествен, с опъ-
ната по тялото му риза и широк панталон, горе впит в задник, на 
който липсват хълбоци. Скоро ги загубвам, уличката е буквално 
претъпкана от хора – този път много възрастни: баби, баби, баби, 
докъдето ти поглед стигне – баби и тук-там някой старец, всич-
ки облечени пъстро, с безгрижно лятно настроение по лицата, 
хора, които скоро ще потънат под пръстта, както Венеция под 
водата, но сега пътуват по света, защото какво друго да правят? 
Те наемат гондолиерите групово, разглеждат всичко групово, те 
гледат да са по много на едно място, защото там, където живеят, 
в родината, са изключително самотни – ония самотни старци, за 
които пишат вестниците в черните хроники и обявите за женит-
би. Струва ми се, че и те търсят своя човек. Колко хубаво би било 
да се завърнеш в родния град с един старец и после да разказваш 
в магазина за месо: Ами запознахме се във Венеция, където обик-
новено стават тия работи... Но старци няма, старците са малко. 
Наистина защо са толкоз малко старците? А са толкоз необходи-
ми... Не мога да разбера кое е по-добре за Венеция – да си сам ли, 
или да си с друг. Искрено ви казвам, не знам. Може би е по-добре 
да сте двама. Да, по всяка вероятност е така. Венеция трябва да 
се възприеме с друг човек, с разговор. А аз мълча. Само вървя и 
мълча и продължавам да се взирам, ще видя ли едно магазинче, в 
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чиято кухина да се намира онова момче Вахè? Няма ли да срещна 
отново старите ми познати, младите хора от Нешвил?

Ах, тези малки кафенета край безименни за мен канали! От-
бивам се и търся място. Има само една свободна масичка, една 
жена седи на нея, питам на английски мога ли, получавам отго-
вор на лош като моя английски, че мога, сядам и си поръчвам 
кафе. Жената е светлокожа и светлокоса, леко, ама съвсем леко 
закръглена. Току-що е изпила кафето си и наблюдава канала, къ-
дето се здрачава. На бялата покривка пред нея лежат две туби 
– аспирин байер и хинин. Келнерката донася кафето, плащам си 
предварително за всеки случай. Знам, че ще изпитам минути на 
блажен отдих с горещо кафе, преди да се преселя към Сан Мар-
ко. Наблизо издрънчава китара, доста стройно запява младежка 
група. Жената от моята масичка се обръща към певците. Те са 
облечени леко, струва ми се, доста вехто, личи си, че са изминали 
дълъг път, личи си, че носят раници, че спят по къмпинги и че 
нямат възможност редовно да пилеят топла вода. Те пеят и так-
туват добре. Повече от сигурно е, че като изпият кафето си, ще 
се спуснат към Сан Марко. Жената от моята масичка се усмихна 
към тях и възкликна на полски. Ей, тези полякини, навсякъде са, 
дявол да ги вземе! Как не се сетих, че е полякиня! Освен това 
една много позната полякиня, ама извънредно много позната, 
повече, отколкото трябва. Ханка! – извиках аз. – Не – отвърна 
усмихнато тя, – не Ханка, а Алиция!... Ханка, настоях аз, Али-
ция, настоя тя. Извиних се искрено. Бях доста обиден от факта, 
че Ханка не беше на масата. Точно тъй трябваше да изглежда 
тя сега, след десет години, точно така – леко закръглена, защото 
винаги съм ѝ казвал, че се храни лекомислено. Оказа се, че Али-
ция излязла да купи аспирин и хинин. Мъжът ѝ днес почувствал, 
че го тресе. Те са от три дни във Венеция и живеят в пансион, 
където е много евтино. Най-после успяла да остане сама в този 
град, искала да се порадва на свободата си, преди да се прибере 
в пансиона. Продължаваше да пие кафе, продължаваше да гледа 
пеещите и да си тактува. Заяви, че с удоволствие ще се разходи с 
мен по тези страшни улички, но вече три часа, откакто е излязла 
да купи аспирин и хинин. Много ѝ се искало да се разходи с чужд 

мъж по Венеция. Да си кажа правата, на мен също ми се разхож-
даше с полякиня по тия места. Едва не ѝ се скарах, че не е Ханка. 
Познава ли Ханка? Разбира се, че я познава. Отново ѝ се скарах, 
че не е тя, че тъкмо тук Ханка ми е крайно необходима. Да, но 
вече трети час... Знам, отвърнах аз! Тогава тя ме помоли да поча-
кам до шейсет минути, ще се опита да излезе повторно. Останах 
сам и зачаках. Ето ги! Нешвилците минават край заведението. 
Но сега, при наличието на Алиция, не са ми интересни. Какво 
представлява това безлично сухо момиче пред полякинята Али-
ция? Нищо не представлява. Едното нещо е студено, а другото 
топло. Пристигна още една китара. Групата около тази китара си 
беше направо с раниците и спалните чували и се оказа от немски 
произход. Пееше само на английски. Докато първата група, която 
беше английска, пееше на много езици. Групите се разговориха и 
се разбраха, че отиват към Сан Марко. Попитах се: къде да заведа 
Алиция – на Сан Марко или другаде? Страшно ми се щеше да не 
я заведа на Сан Марко. Поръчах си кока-кола. Немската група се 
изпари. Масичките започнаха да се опразват. Движението на гон-
долите по канала зачести. Изведнъж ми се стори, че минава Вахè. 
Скочих и се приближих, но се оказа друг човек. Ханка имаше 
желание да надзърне в тайните на българската поезия и тъй като 
знаеше чат-пат български, дадох ѝ нещо от Валери Петров. Две 
години след като се ожени в родината си, тя продължаваше да 
ми пише и всяко писмо бе украсявано горе с редове от този поет. 
Помня, че последното писмо носеше мото от два реда:

„ ...и както след падане колоездач, се усмихвам, при все че 
боли ме“.

Столът на Алиция бе зает от една американка на сто и чети-
рийсет години. Тя адресира картичките си и ме запита дали съм 
виждал нещо по-хубаво на света от Венеция. Казах ѝ, че не съм 
виждал. Тогава тя ми показа петте картички с еднакъв текст: „Не 
съм виждала нищо по-красиво на света от Венеция. Целува те 
Хилда.“ Едната картичка беше без целувки. Запитах защо така. 
Била адресирана до пастора. Хилда е великолепна и здрава. Като 
я разгледах добре, разбрах, че ще ме надживее. От нея лъхаше на 
чистота и злато. Уверявам ви, златото ухае. В количествено от-
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ношение пръстените на Хилда бяха толкова, колкото да направят 
впечатление, и толкоз по грамаж, колкото да не предизвикат леко-
мислен крадец да я накълца заради тях. Гласът на Хилда звънте-
ше, нали знаете как звънти английският в устата на старите жени, 
особено на тия, които четат само бестселърите. Беше забавно с 
Хилда. Времето течеше неусетно. Дори не бе чувала името на 
България. Нито името на Турция. Чувала бе само за турско кафе. 
Наблюдавах я и си мислех, че ако не са тия старици, кривата на 
туризма би паднала наистина катастрофално.

Сто и двайсет минути чакам. Време е да стана вече и да по-
тегля към Сан Марко. Проклех още веднъж и завинаги склон-
ността си към авантюрите. Два часа, хвърлени на вятъра, когато 
на площада сега е тъй интересно. Няма нищо по-хубаво от това 
да си сам и независим. Вървя и се питам ще намеря ли безпо-
грешно пътя, или ще се полутам за тоя, дето духа. Вече не е шум-
но, тълпите ги няма, тази част на Венеция сега е предоставена 
за мръсниците и влюбените. Вляво водата на канала спи и отра-
зява оскъдната светлина на лампите. Нито една гондола. Градът 
е същият, както по времето на Марко Поло и на ония известни 
проклетници, изваяли сградите, църквите, дворците и мостовете, 
изпълнили ги с каквито им хрумне художествени подробности 
– от миниатюрата до стълбата на гигантите. Представих си ги из-
веднъж двамата и се уплаших не на шега, защото най-неочаквано 
ги видях наистина един до друг. Да, гигантите бяха напуснали 
двореца и си почиваха след вечното вцепенение и самота. Седяха 
като деца върху кея, потопили нозе във водата, голи, всичките 
им движения бяха детски, само израженията на лицата им бяха 
строги, дори нещо повече, приличаха ми на лица, които дирят 
сметка. Седнах между тях. Гигантът отляво зарови смутено крак 
във водата, която започна да фосфоресцира между пръстите му. 
Така правеше той – загребваше водата с крак и тя изтичаше като 
течна светлина. Нищо не можех да им кажа, нито да им се извиня 
за всичко; нищо не исках да ми кажат и те, защото кой знае какви 
разбирания щяха да ми извадят. Станах и си тръгнах.

На площада се бяха струпали хиляди хора и хиляди разгулни 
гълъби, които покрай хората са се отучили да спят. Тук нещата 

вече бяха станали абсурдни и излизаха извън пределите на до-
пустимото; нито да се очертае група, нито да се седне на плочите; 
песните се сливаха и губеха мелодичните си периметри; край мен 
клокочеше човешка плът от всички раси и нации, ехтеше глъч на 
всевъзможни езици и въпреки туй беше приятно. Младите хора 
пееха, но и старите не оставаха назад. След малко разбрах, че 
успееш ли да се присъединиш ярко, ще можеш да слушаш само 
една мелодия и ще се оправиш. Според мен Сан Марко е пре-
ди всичко средище на световната самота и ако светът се състои 
наистина от самотници, те се отправят насам да почувстват за 
известно време нечие рамо до своето и да си попеят. Тези, които 
не пеят, се радват и слушат, с удоволствие участват във фиестата. 
Цялата суматоха е разделена на кръгове и кръгчета. Центрове-
те са заети от китарите и от ядрата на певците. Край ядрата се 
струпват младите. По-нататък – останалите, смесицата, а в пери-
ферията приходящите, непостоянните, които, когато си щат, на-
пущат и обикалят по другите кръгове. Искаш ли да слушаш – ела, 
искаш ли да пееш – пей. През деня си скитал и разглеждал мина-
лото, главата ти се е надула от гидове и история, до козирката си 
се налял с барок и ренесанс, ето те сега, бързаш да се върнеш в 
милото си съвремие, за това нещо ти е предоставена нощта. Пей 
и танцувай с ордите на китарите. Площадът Сан Марко е калей-
доскоп на света, капчица, взета от седемдесетте години на века 
и подложена под микроскоп – там хората приличат на микроби, 
които пеят, на щастливи микроби в декор от история, вода и кра-
сота. Далеч зад този декор, вдън гори тилилейски, са останали 
събитията и проблемите на Азия, Африка, Европа, Австралия и 
Америка. Може би има още континенти? Може би има и неоткри-
ти проблеми? Може би... Нека. Тук обаче се пее. Тук небрежно 
се попълват картички с розови и сини цветове... Ето я Алиция 
бе, кой питаше за нея? Държи за ръка едър красавец, поне пет 
пъти по-красив от мен, леко замаян от температурата. Смига ми 
и казва: „Той е, какво да правя!“ Какво нещо е човекът – мисля 
си, – държи един красавец в ръцете си, а иска да се разхожда с 
мен. Лошо нещо е човекът. Бе ти, ако не беше се изправил на 
крака, щях да ти кажа аз на тебе, ама карай да върви, си викам и 
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наблюдавам през навалицата съпруга на Алиция, сега тя е между 
мен и мъжа си, усещам как друга, много свежа и млада ръка ме 
вкопчва отляво и... И боже мой, това е момичето от Нешвил, а до 
него е момчето от Нешвил, до момчето от Нешвил се е хванала 
сто и четирийсет годишната Хилда. Търся с очи Вахè. Него го 
няма. Тук местните хора ги няма. Те спят и се готвят за утре – да 
ни нахранят, да ни продадат едно-друго.

Държим се за ръце, поклащаме се и пеем. Китарите дрънкат 
ли дрънкат, момчетата врякат ли врякат. Питам момичето дали 
не е от Нешвил – не било от Нешвил, а от Хюстън. Питам Хилда 
дали не е от Нешвил – не, била само от Вашингтон, от Нешвил 
бил Жак. Не знам кой е Жак. Усещам как Алиция гали дланта 
ми. А ръката на момичето, което се фиксираше с гондолиера, е 
студена като чанта. Друго нещо си е ръката на Алиция, дланта ѝ 
флиртува, вече изневерява, но с дясната държи ръката на мъжа 
си, горката, какво да прави. Затова потъва Венеция, си мисля аз, 
защото сме грешни – и тази вляво, която се фиксираше с гондо-
лиера, и тази вдясно, която протри дланта ми с дланта си, а и аз, 
който приемам това, а и момчето на момичето, загледало открито 
другите момичета, пък и вековната орлица Хилда, която за век и 
половина кой знае какви грехове е натрупала и ще натрупа. Сега 
обаче всички пеем, всички сме само един весел площад, в един 
много красив град, за който казват, че е неповторим – всички сме 
едно безгрижно човечество, забравило за Азия, Африка и тъй на-
татък, забравило, че морето се готви да погълне Венеция, че на 
края ще се покачи по стълбите, за да погълне и гигантите, които 
ще гледат с разширени от ужас очи, но не ще могат да извикат, 
защото са от камък... Трябва да извикат хората, но ние не викаме, 
защото дланта на Алиция е топла, очите на момичето от Хюс-
тън мислят за очите на гондолиера, очите на момчето от Хюстън 
мислят за очите на другите момичета, с които са пълни улиците, 
пък и Хилда мисли как да се ожени на сто и четирийсет годи-
ни, та като се върне във Вашингтон, да разправя в месарницата: 
„Срещнахме се във Венеция“... Остава само мъжът на Алиция, 
който засега си остава чиста загадка, понеже е трескав... Но, как-
во виждат очите ми – дясната му ръка гали лявата ръка на едно 

ново момиче, което го е хванало подръка. Всички пеем, но аз се 
провиквам към новото момиче, което е също с мъжа си: „Вие пък 
откъде се взехте?...“ Аз съм от Нешвил – провикна се то. – Ей, 
най-после един човек от Нешвил!...

Само Вахè от Бургас го няма, а той ми липсва най-много сега 
– да си поговорим като хората.
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БАБА ТОНА

    Слизаха на юг и питаха, но им отговаряха с отрицание, а 
те не се отчайваха и слизаха още пò на юг, където лятото става-
ше по-горещо, но квартири все нямаше и нямаше, докато накрая 
се ядосаха и спряха в едно никакво село. Това село издъхваше 
на брега на морето, без плажове; само скали и рифове. Пет или 
шест на брой летовници, по всяка вероятност луди. Посочиха им 
недотам внушителна къща със самотна баба. Бабата ги въведе в 
тъмна прохладна стая. В стаята подът се люлееше, заедно с него 
се люлееха два железни кревата, стар евтин скрин, модерен ев-
тин бюфет с чинии, с чаши и снимки, втъкнати между плъзгащи 
се стъкла. Две ракли и две закачалки. На закачалките не висеше 
нищо, но те ги отрупаха с рокли, панталони, ризи. Останалите 
неща легнаха върху столовете. Докато подреждаха вещите си, 
наемателите отправяха удивени погледи към графа, свитата му 
и елените, избродирани на стената. Накрая двамата се засмяха. 
Всичко е наред, те са на море, летуват, а колкото до плажовете, 
имаха ги на разположение, колата им ги осигуряваше.

– Шантаво село – рече по едно време мъжът, – поставили го 
на никакъв бряг: нито бизнес, нито разнообразие.

Но стопанката, направена от вехта тракийска кал, възрази:
– Хубаво е, и на вас ще ви бъде хубаво.
Стопанката се грижеше за прасето, за кокошките и за зе-

ленчуковата градина. Едра колкото си ще, с мощно, обгоряло 
лице и корави изпечени прасци, тя, кажи-речи, им се помоли 
да останат.

– Сигурно си много сама – запита мъжът.
– Сега не съм – отвърна старата жена, – понеже готвя на ком-

байнерите, които чакат всеки ден да ги нахраня. После ще бъда 
сама, но вие няма да бързате, нали?

Наемателите, мъж на петдесет и жена на четирийсет, не раз-
браха добре какво им се казва, сякаш не знаеха български, но по-
сле си помислиха малко и дойдоха до заключението, че в края на 
краищата сега е лято, а през лятото освен, че се ходи на море, се 
прибира и реколтата, тъй като понятието комбайнери се свързва 
с жетвата или нещо подобно.

От къщата – тия къщи, бежанските, еднокатни, направо в зе-
мята – се излизаше под лозница. В сянката на лозницата разто-
чително заемаше място дълга маса, покрита с мушама. Нататък 
започваха постройките на стопанския двор. Наблизо димеше 
примитивно огнище. На огнището къкреше гигантска емайлира-
на тенджера. Много чинии и прибори се изцеждаха на масата. 
Мъжът наемател ги наблюдаваше и си мислеше, че трябва да се 
омита, той не можеше в никакъв случай да остане на това място 
повече.

– Пък да се опитаме – подхвърли плахо жената наемателка. – 
Може би...

Партньорът ѝ я погледна.
– Говориш, без да анализираш, добре е да анализираш, когато 

говориш.
Това си беше техен хумор.
– И да анализираш, и да не анализираш – отвърна му парт-

ньорката, – стаи няма. На мен ми омръзна да питам, но си прав.
– Как ти омръзна, а съм прав?
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– Защо пък не, на човек може наистина да му се случи да му 
омръзне и пак ти да си прав.

– Бъди спокойна, и ти...
– Съм била права понякога, така ли?
– Добре, край!
– Сигурен ли си, че не можеш да изтърпиш няколко души да 

се нахранят в твое отсъствие на тази маса, понеже в туй време 
обикновено сме на плажа.

– Нещо ми подсказва, че не мога.
– Защото си сноб.
– Напоследък злоупотребяваш с тази дума – натърти с при-

видна сериозност мъжът, – но ще мине време и най-после ще 
загрея какво разбираш под сноб.

– Багажа обаче ще опаковаш ти!
– Толкоз рокли!...
Стопанката домъкна половин агне, простря го на масата, на-

мери най-големия нож и започна да го разкроява. Къде умело, 
къде не, но все пак успя да го нареже на седем големи къса.

– Това порции ли са?
– Седмина гладни мъжаги, булке, седем хали!
– С ориз ли?
– Аха.
– А защо ти?
– Ми дойдоха от наместничеството, питаха мога ли...
– Срещу заплащане.
– Ми да.
– И сервираш.
– Само закуска и обед.
– И всички тези съдини!...
– Мене чакат.
– И идват?
– Как да идват?
– Тук.
Жената наемателка посочи масата.
Стопанката се засмя. Беше разбрала. А работата била много 

по-проста: комбайнерите работят на осем километра от селото, 

взимат я с камион, отива, разсипва на всички, нахранва ги и се 
връща.

Нямаше нужда да търсят нова квартира, изясни се, че цялото 
пространство под лозницата е за тях, цялата маса, цялата тиши-
на, а тази тишина се оказа дълбока, многозначна, те потъваха в 
нея, тя ги обгърна, двамата се озърнаха, почувстваха се осво-
бодени от нещо тяхно си, втренчиха се един в друг. Любовта 
им докопа с корените си нови сокове, роди неочаквани пориви, 
понесоха се от плаж на плаж, но все по ъгълчетата на заливите, 
далеч от хората. Скоро се отказаха и от ресторантите, отвратиха 
се от чакането, погнусиха се от мръсните потни сервитьори, от 
пладнешкото им обирничество. Привлече ги кротката планина, 
нейната нежност, непретенциозната заобленост на хълмовете, 
затаената загадъчност на дъбовете. И точно в пазвите на пла-
нината, кой знае защо, двамата си мислеха за хазайката. Мъжът 
си представяше как тази старица се е взела именно от топлата 
спечена пръст, от късата прегоряла тревица, поръсена с пресу-
шени кози сачми, че тази старица не може да бъде друго освен 
субстанция от дъбовата гора и странната замисленост на възду-
ха тук, на онова неочаквано повикване от далечината, родило се 
дявол знае как, може би чиста измислица, а може би внезапен 
зов на овчар, на умиращ от удар с нож пътник.

– Това е тя – прошепна той веднъж.
– Какво?
– Боже мой, като си представим, че туй сега ни е нужно като 

украшение, а утре ще ни потрябва като въздух за дишане!...
– За бабата ли?
– Какво ще правим тогава?
– Дано не ни притрябва.
– Тогава ще бъдат изяснени толкоз неща, но тази субстанция...
– Дано не притрябва, ти казах. Знаеш ли колко ще те вълнува 

туй, като се върнем в София?
С изнизването на дните до продуктите на комбайнерите в хла-

дилника влязоха водката и вермутът на гостите. Привечер измък-
ваха бутилките, сядаха край масата. До тях, на въжето, съхнеха 
банските им костюми. Стопанката на дома направи няколко опита 
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да нареже салатите, но гостите не приеха, просто я канеха, нищо 
повече. Старицата сядаше пред чашите с вермут, задоволяваше 
се да гледа сръчните движения на гражданката, лекотата, с коя-
то тя приготвяше необходимото за хубава лека вечеря. Всъщност 
наемателите бяха маниаци на тема стерилност, не се доверяваха 
на никого, но това домакинята така и не разбра. Старицата усвои 
вермута, пиеше го с удоволствие. Привечерните часове се слива-
ха с часовете на нощта. Наемателите мълчаха, говореше стари-
цата. На нея лятото беше поднесло две изненади: комбайнерите 
и курортистите. Те щяха да изпълнят живота ѝ до деня, в който 
можеха да пристигнат някои от синовете с внуците.

Вечер след вечеря, пред чашата с вермут, старицата разказва-
ше за себе си, за синовете, за дяволското явление в живота, къде-
то, без да има защо, нещата се променят и често пъти хората не 
живеят с тези, които обичат, чисто и просто живеят разделени, че 
младостта е коварна. 

Тук мъжът се намеси и употреби думата  же стока .
– И не виждат ли какво става – продължи леко замаяната от 

вермута старица, – отивам на гости у синовете, влизам в апар-
таментите им, апартаментите пълни със секции. Но гости няма, 
никой не иде да им види секциите.

Не минаваше вечер обаче да не спомене комбайнерите. По 
този начин курортистите разбраха, че дъждът заплашва прибира-
нето на реколтата. Дъждовете, които напоследък ги разхлаждаха 
така добре след задухата на плажа, просто съсипвали жетвата. 
Това беше нереална действителност, далечна, те бяха забравили, 
че съществува подобен проблем, че пшеницата все пак трябва да 
се прибере от нивите. Помнеха много неща, можеха да разгова-
рят за какво ли не... Но пшеницата? Защо пшеницата? Пшеница-
та се сее, жъне се и се мели. Какво толкоз пшеницата? А ето че 
тази приятна баба ги занимава с нея. Днес комбайнерите това, 
днес онова; един се разболял, другият правел смешки, на трети 
жена му избягала, но всички без изключение харесвали гозбите 
ѝ, нарекли я баба Тонка, а тя наистина се казвала тъй, само че 
Тона; как се криели под крушата от дъжда, тази круша била ста-
ра, голяма, като огромен чадър. Докато домакинята бърбореше 

за тия неща, гостите си пиеха и се учудваха, че им е приятно, че 
разказът едва ли не ги вълнува.

А още по-късно, в леглото, той чу гласа си да казва:
– Удивен съм.
– И аз – звънна нейният глас.
– Разбрах, а старицата ни вълнува.
– Всичко ме вълнува бе, дявол да го вземе, всичко, изречено 

от нея, ме интригува. Сега например мечтая да видя тази голя-
ма круша.

– И аз.
– Самотна сред нивите.
– Блока.
– Нивите!
– Може би наистина съществува импозантна самота.
– И утре дали ще вали?
На другия ден той лежеше на пясъка.
– Според теб ще вали ли?
– Облаците са там – отвърна тя, както четеше, излегната на 

хавлията.
Наблюдателността на жените го изненадва. Ето, и тази сега, 

уж чете, уж е вглъбена, а не изпуска нищо, дори нещата, които 
са на небето. Седна, озърна се и облаците си бяха наистина там, 
където трябваше да бъдат, за да завали. Почти всеки ден ставаше 
тъй, но пречи ли им – не; чудесна прохлада след плажа.

Банският костюм от две малки парченца плат, извивките на 
тялото ѝ, стремежът ѝ на всяка цена да почернее плътно и на-
всякъде, грижливо постланата хавлия, щампована с компаси и 
котви, удобно поставената ѝ полуразтворена чанта, нещата, кои-
то са в нея и надават муцунки навън, неговата книга на пясъка, 
запалката, цигарите, очилата – цял един свят, техен, от познати 
предмети и познати настроения, познати реакции, един свят от 
погалване на бедрото, щракване на запалката и натискане на газ-
та на пежото, изцяло техен свят, нежен. Погледнат отстрани, този 
свят сигурно би изглеждал обикновен, може би банален, може 
би отегчителен, и то до втръсване, но двамата не можеха да си 
представят своя живот без него.
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Той се изправи и тръгна към водата. Обърна се да я погледне, 
самичка на цялото пясъчно пространство. Въздухът около него 
омекна, светлината се пречупи, крайчец на облак погали слън-
цето. Най-тънката част на водата, пълна със слуз от медузи, се 
нагъна безшумно. После всичко се оправи, въздухът закоравя, 
светлината се съвзе, крайчецът на облака се отдалечи от слънце-
то и най-тънката част на водата изстена с плясъка си, а слузта на 
медузата остана върху пясъка. Беше като миг, но натежа като веч-
ност, притъмняването раздвижи нещо в мозъка му, позова мисъл 
и мисълта му каза, че не е това... което е той, че нещо си е отишло 
на вятъра, нещо дълго и мъчително е буксувало, а той не е знаел, 
че е буксувало. Нагази, потъна, заплува. Високият близък бряг 
започна да се рони, оттук така му се стори, че брегът се рони, а 
като погледна дъното, видя, че и там нещо се движи – заобика-
лящата го материя се срутваше. По всяка вероятност е така, съ-
гласи се той, нещо съм сбъркал. Извърна глава и повторно я видя 
как чете на пясъка. Зад нея на асфалта минаваше камион, при-
боят заглушаваше шума на мотора, но клаксонът прозвуча остро 
– шофьорът закачаше голата жена. Шофьорът нямаше никакви 
шансове да постигне голата плът на пясъка, но свиреше, може би 
протестираше, ревеше срещу луната. А иначе господар на голата 
плът е самият той, който е господар и на пежото, и на други неща 
в София, но не е господар на себе си, защото в главата му е хаос.

Дъното го посрещна отново като свой, като приятел, той не за 
първи път се спуща тук, те се познават. Ето, познават се и с ку-
чешкото попче, което бързо прекосява пустинното пясъчно прос-
транство от водораслите до водораслите, за да се скрие. Така е 
и с човека – ражда се и прекосява голо пространство, преди да 
се скрие. Тогава или го виждат, или не го виждат. Може би не 
си отива незабелязано, сигурно не си отива, без да го зърнат и 
запомнят.

Изскочи навън, пое си въздух, но се отказа от второ гмуркане, 
дъното вече му се струваше безинтересно. Не му се и плуваше, 
просто се беше разхладил и това бе достатъчно.

Излезе от морето и я видя на същото място, неизменна, тънка, 
гола, извита и опъната, четяща върху пустинното пространство 

или нещо подобно. Той ли е по-важен, тя ли? Или и двамата имат 
една-единствена мисия, да продължат рода и да си отидат? Така, 
както четат, творят или показват телата си.

– Още колко дни останаха според теб?
– Четири – отвърна тя, както четеше.
– Това много ли е, или малко?
– Достатъчно – усмихна се тя, но не вдигна глава от страницата.
Легна до нея на пясъка и си представи как подрежда багажа 

в багажника и как напуща къщата на баба Тона; и всъщност 
така и стана, и когато се отдалечаваха от глухото безплажово 
селце, си помисли, че можеше да отиде при комбайнерите, да 
ги зърне поне отдалеч, да види най-после какво представляват 
и за какво служат.

– Така и не видяхме крушата – забеляза тя.
Беше се извърнала назад, подреждаше роклите върху задната 

седалка, обгоряла навсякъде, с цигара в уста.
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СТАТИЧНО ПРИКЛЮЧЕНИЕ

    Имаше мъгла с цвят на окаляни рози, завивките ни бяха 
мокри, но въпреки туй можехме да поспим още, ако моторите на 
рибарските лодки не вдигнаха врява. Измъкнахме се от кабината 
и без да се измием, потеглихме към градчето. Искахме да хапнем 
нещо топло. Оказа се, че закусвалните са затворени, есента бе 
прогонила курортния бизнес, а местните продавачи бяха изчезна-
ли вдън земя. Върнахме се обратно, сварихме си кафе, но с това 
не сторихме нещо особено за себе си; мъчеше ни глад, шкафче-
то за продукти зееше празно, за десет дни скитане бяхме омели 
всичко.

Рибарските лодки се изпокараха хубаво с моторите си и изчез-
наха в мъглата. Останахме сами на пристана, готови да вдигнем 
платна, но как да вдигнеш платна, като няма вятър. Какво да пра-
вим, можем само да чакаме. А чакането за вятър при нас обикно-
вено не завършва с добро. По всяка вероятност и тази сутрин мо-
жеше да се случи така. Да, някой се осмели да забележи, че като 
няма вятър, пак няма да бездействаме я, и посегна към шкаф чето. 

Друг обаче беше скрил бутилките. Питахме се кой ли е умният 
между нас. Четири души, четири възможности. Докато се раз-
правяхме, духна. Мъглата тръгна по морето, повърхността му 
добиваше цвят на бакалска хартия. Всеки се зае да допринесе за 
потеглянето. На това пикливо пристанище му беше висока вълно-
ломната стена, някой си бе играл навремето да я направи добре, 
тя го украсяваше, създаваше и завет, но, от друга страна, лъжеше 
окото – мислиш си, че си се скрил на сигурно, а то – нищо. От 
края на стената, под прав ъгъл към нас, се врязваше допълнител-
на дървена скеля, измайсторена за пътническите корабчета през 
лятото. Тази скеля в момента ни се пречкаше до полуда; как да я 
заобиколим, като сме притиснати от вятъра? Котва ли да вадим 
по-напред, да отвържем ли?... В миниакваторията скалите се зъ-
беха на няколко метра от яхтата. Лошо духна, лошо ни притисна.

Когато накрая се измъкнахме, някой въздъхна и подвикна 
към руля: всичко е о’кей. Да, съгласи се рулевият: насмалко о 
кея. Вятърът ни подкара добре, просто изхвърчахме от залива и 
подгонихме откритото море, без скали, без плитчини; искахме да 
отидем н я к ъ д е , да влезем в пристанище с ресторант, в ресто-
ранта да има бяла покривка и мил сервитьор. Но вятърът пак ни 
се подигра, започна да стихва. Няма по-глупаво изживяване от 
това да висиш няколко часа пред бурун, и то след десетдневно 
пътуване без посока. Мъглата вече не съществуваше, пейзажът 
бе прецизен, но мрачен, прихлупен, с кирливи порцеланови об-
лаци. И докато се тюхкахме, от запад връхлетя нов вятър, яхтата 
изстена и се наведе надясно, вантите звъннаха, опънаха се, поне-
соха се стремглаво, морето край бордовете клокна, в килватера 
запукаха мехури. Вече летяхме и би следвало да изпищим от ра-
дост, но лицата ни се вкаменяваха, погледите ни не се отместваха 
от ръждивите ванти. Достатъчно е да се скъса една, само една, 
за да се прекърши мачтата. Движехме се успоредно на брега, от 
брега идваше и стихията, нямаше никакви вълни, само вятър, той 
притискаше платната, платната дърпаха мачтата, а мачтата опъ-
ваше до скъсване износените ванти. Подплашени лодки бягаха 
панически край нас. Те са по-добре, имат мотори, нямат ветрила. 
Но защо се насочват към брега? Къде отиват? Какво ги тегли към 
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скалите? Два риболовни кораба! И те! Натам! Какво има там? 
Спогледахме се. Всичко се беше втурнало към някаква загадъчна 
точка. Какво да сторим ние? Може би завет? Питаме се с очи, 
поглеждаме и към вантите. Необяснима уплаха се предаде по по-
върхността на морето, от корабите към нас; де да знаеш, кораби-
те разполагат с прогнозите, информирани са.

На първо време не решихме нищо, дълбоко в нас все още 
крещеше възторгът от шеметната скорост. Но когато няколко 
порива на вятъра удариха рязко платната и нещо в долната 
шкаторина се пропука, лицето на рулевия промени цвета си. 
Някак естествено свихме към „точката“. Нека наречем така 
тайнствената сила, притегляща лодки и кораби към себе си; 
сега засега – въпрос, загадка... Бавно идваше просветление-
то, като след събуждане, мудничко прониквахме в тайната. 
Просто казано, там имаше фуния. Тази фуния всмукваше. Още 
по-просто казано, тя всмукваше и въвеждаше в покоя. Вече 
виждахме повече подробности от брега: хубави скали – висо-
ки, ниски, диви, грациозни, някои с цвят на катран, други с 
цвят на пустинен пясък – ярко очертани върху кафяволилавия 
тен на водата и небето. Скалите дишаха, живееха, говореха, 
очертаваха се, доказваха някаква необикновеност, гордееха се 
със своята неповторимост.

Вижте, обади се някой от нас, там спят тюлени. Може би спя-
ха, може би не, може би е нямало никакви тюлени, макар че ни се 
щеше да има. Съзнанието ни в момента бе заето с толкоз много 
неща и непрекъснато трябваше да разгадаваме тайни. Влизахме 
в декор, влизахме в храм, да, влизахме в дълбок и тесен залив, 
вмъквахме се във фиорд, застелен с гладка прозрачна вода. Дви-
жехме се леко, с полъх – невидимо същество духаше в платната. 
Двата бряга на фиорда се стесняваха, скалите се приближава-
ха, искаха да се допрат до раменете ни, но след това полегнаха, 
внезапно изскочи дъбова гора с о̀мировска замисленост, с тежка 
прохладна тъмнина между клоните. Риболовните кораби тук се 
оказаха не два, а три. Край тях се гушеха двайсетина лодки, вър-
ховете на дъбовете се олюляваха с достойнство – горе вятърът 
продължаваше делото си.

Приближихме до един от корабите, изпросихме си риба и ре-
шихме да избягаме чак в дъното на фиорда, защото, какво да ви 
кажа, как да ви го кажа, че да ме разберете... тук имаше хора. Да, 
те ни дадоха рибата, но... Имаше х о р а , разбирате ли?

Плъзгахме се бавно към матката на заливчето; ветрилата се 
отразяваха с цялата си лекота във водата, водата ги приемаше, те 
не ѝ тежаха, нещо повече – тя им се радваше. Гледахме златното 
руно на гората, мълчахме омагьосани, питахме се: бяхме ли ви-
дели тюлени в преддверието на фиорда?

Неочаквано фиордът зави остро, корабите и лодките изчезна-
ха, изчезнаха и хората, настъпваше краят на врязването ни, вода-
та изтъняваше, през бистротата ѝ съгледахме дъното. Видях ме 
пясък, чакъл, камъни и водорасли; видяхме жълти и зелени под-
водни градини. Те цъфтяха със зрелостта на есенната си замая. 
От дъното към нас, като земен газ, се издигаше оплоденост, на-
соченост. После зърнахме останките на кей, някой го е градил 
навремето от едри камъни и цимент; по-точно, започнал го и 
се отказал, но защо? Сред камъните стърчеше кол за връзване. 
Хвърлихме котва, отпуснахме въжето ѝ, зачакахме секундите, в 
определения миг един от нас скочи на кея и улови кола в примка. 
Край, вързахме се.

Огледахме се. Не можехме да твърдим, че сме недоволни; 
фиор дът завършваше с малка пясъчна ивица с форма на устна 
и ни заприлича на усмивка. Имаше пясък за двайсетина души, 
не повече. Зад плажчето се издигаше хълм като подкова, гората 
също като подкова, само че съставена от млади дъбчета; гъста, с 
цвят на прегоряла лула.

Отварям бутилка, обади се някой. Този някой, видеше ли кра-
сиво място, отваряше бутилка, той не можеше да консумира пей-
зажите трезвен. Какво да правим – съгласихме се с него. Това 
беше първото нещо, което сторихме тук. Седнахме, напълнихме 
чашите и млъкнахме. Ветроходът дори и не мислеше да се покла-
ти – вкаменелост, срасната с останалото; изглежда, ветроходите 
умеят да намират местата си. Отпихме. Някой глупаво забеляза, 
че е щастлив, друг се съгласи лекомислено с него, но намери се 
и такъв, който заяви, че все пак нещо му пречи да се почувства 
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както трябва и подхвърли, че за тази работа сигурно са виновни 
другите хора в залива. Отново потънахме в мълчаливо пиене и 
мислехме за другите в залива.

Ах, че леко дишахме!...
Имахме и проблем, разбира се: в кабината или в горичката? 

Накрая предпочетохме горичката. Втурнахме се, пренесохме 
туй-онуй под дъбчетата, където открихме останки от огнище. 
Набрахме съчки, стъкмихме огън, поставихме тигана върху огъ-
ня, сипахме олио и нахвърляхме рибите. Един остана да пържи, 
другите тръгнахме напосоки и открихме изворче. Ланската шума 
тук-там беше разровена от диви прасета, горе вятърът стихваше, 
листата почти не го усещаха, водата в извора изведнъж светна, 
слънцето се показа между облаците.

Но мачтите на корабите продължаваха да стърчат над дърве-
тата. Съблякохме се. Скоро ще си тръгнат, забеляза някой. За-
плувахме. Напипахме колония от миди. Мидите бяха едри и се 
къртеха лесно. По-късно ядките им се оказаха чисти, вкусни. Из-
легнахме се върху пясъка. Пясъкът се оказа твърд, но на подобно 
място какъв друг пясък му е нужен на човека, за какво му е по-ху-
бав? Още ли са там, запита някой. Да, отвърна някой, но в замяна 
на туй вятърът стихна. И без туй знаехме, че вятърът е стихнал.

Нов проблем, тежък проблем: на сушата ли да се храним, или 
в кабината. Надделя мнението да се храним в кабината. Седнахме 
край застланата маса, измъкнахме порцеланови чинии, сребърни 
вилици, салфетки, подредихме всички нужни и ненужни под-
правки. А, страхотно стана. Само корабите дето не си отиваха.

Рибите бяха зачервени както трябва, ядките на мидите също, 
фиордът се нагнездваше с непоносими цветове, много от тях не 
си пасваха. И птиците се обадиха, рече някой, при това положе-
ние трябва да пия. Той пък не издържаше на птици. Пийнахме 
си аперитива и започнахме да се храним. Наблюдавахме се зор-
ко, стараехме се да ядем прилично, да уважим красотата, и все 
поглеждахме през илюминаторите, но мачтите на враждебните 
кораби стърчаха над дърветата.

Едва после, когато миехме съдовете и ги подреждахме в 
шкаф четата, някой отвън подхвърли, че корабите си отиват. От 

този момент нататък денят стана по-хубав. Ръсна и малко дъж-
дец, чухме го по покрива на кабината, докато спяхме. Този, който 
отиде някъде и се върна, доложи, че сме съвсем сами. Денят ста-
на чудесен.

Гората блестеше от дъждеца, гласовете на птиците звънтяха, 
а някой предложи да останем до утре. Не възразихме. Как да не 
останеш, други хора в залива нямаше, бяхме сами и вярвахме, че 
на скалите се излежават тюлени.
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СКРИВАЛИЩЕТО

    Една сутрин, след като цяла нощ се бях въртял в постеля-
та, реших, че ще е най-добре, ако стана и се спася. Седнах на 
леглото, сдъвканият чаршаф събуди усещането ми, че сам съм 
сдъвкан от нощно чудовище и изплют в тази позната и непозна-
та моя стая с враждебни стени и мрачни ъгли. Като седях така и 
мислех, дойдох до убеждението, че съм сломен, че ще умра от 
ярост. Надявах се да се оправя през деня, но не можах, напротив, 
привечер рецесията ми се изостри рязко и само като си предста-
вих, че отново трябва да вляза в леглото, извиках от болка. Щом 
мракът се сгъсти, разбирайки, че няма къде да избягам от легло-
то, никак не се учудих, когато се видях вън от стаята и тръгнал. 
Преди да потегля обаче както трябва, седнах на една пейка и се 
опитах да размисля спокойно, това ми отне няколко часа до мо-
мента, в който се изправих рязко, а след това прекосих безлюдния 
нощен град. Заобиколих само няколко пияни мъже и се озовах в 
най-крайния от всички крайни квартали. Тук ме залаяха кучета, 
но не ме уплашиха, знаех, че най-поривисто лаят вързаните, от-

вързаните кучета са тихи, гледат да се разминете от разстояние, 
да не заангажират достойнството си. Всъщност заради туй пус-
то достойнство стават всичките тези събития, но това е по-дълга 
история и ще гледам да я премълча, а вие се задоволете само с 
приключението ми по маршрута от напуснатото легло до място-
то, за което се бях упътил.

Луната осветяваше тополи, миризлива вада, кочини, съборе-
тини, приличащи на къщи, и много железарии, плюс стари тене-
кии и парцали, каквито може да изхвърли градът от смрадливата 
си утроба, след като хората са изтръгнали всичко възможно от 
тях, а ръждата ги е захапала по уязвимите места. Богохулната 
обстановка наоколо ме караше да се пръждосам минута по-скоро 
от нея, но тая работа не беше много лесна, боклуците се прости-
раха навсякъде, край мен се издигаха хълмове и заставаха кате-
горично пред кра̀чката ми; не можех да ги заобикалям, трябваше 
да ги изкачвам, а изкачването на места беше придружено от ла-
зене. Някъде ми се наложи да измъкна и преместя пружини за 
легла, ръждата им се пръскаше във въздуха, усещах блудкавия ѝ 
прах, убодох ръката си и потече кръвчица. Вървях и изстисквах 
мръсната кръв от пръста си, за да избегна инфекцията, но не от 
страх пред смъртта, чисто и просто у мен се беше събудило лю-
бопитството към финала на започнатия поход. Да крачиш далеч 
от хората, да се промъкваш между парцали и кучета, преслед-
ван единствено от студения ирис на луната, това ме увличаше и 
теглеше напред. Внимавах само за посоката, гонех изток, изгрева 
на слънцето. Слънцето ме интересуваше слабо, само да ме стоп-
ли сутринта, сакън ако си помислите, че бързах към източните 
мъдреци и богове, никак, хич не ме интересуваха нито те, нито 
подобните на тях, виж, отделен е въпросът, ако някоя свръхземна 
сила ме превърнеше по някакъв начин в огромен силен мъжага, 
в супермен, тогава нещата биха се променили съвсем. Като су-
пермен, мисля, бих могъл да бродя между хората, но в този си 
вид – никога, тъй като представлявам слабандрак, година преди 
пенсионирането му, в едно от модерните предприятия, където 
превеждам писма и проспекти от три езика. Единственото, което 
мога, е да превеждам от немски, английски и испански. Но мога 
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и да вървя. Ако сте забелязали, самотниците вървят. Тренирал 
съм по алеите на Витоша и по пътеките на Черноморието; от туй 
скитане сред природата краката и долните части на тялото ми 
заякнаха.

Призори вървях все още бодро, но вече се оглеждах, смятах 
да се скрия през деня, да пътувам само нощем, да избягвам хо-
рата. Привлече ме малка рекичка, тя течеше в дъното на широко 
чакълесто корито, наоколо се простираха лескови храсти, земята 
не беше кой знае колко утъпкана, не забелязах и следи от до-
битък, така че можех да полегна спокойно, пък и да се освежа 
в рекичката. Промъкнах се между храстите, наведох се и зао-
пипвах земята, дланите ми трябваше да разберат дали е меко и 
сухо, те избраха такова място, изпънах се по гръб и се заслушах 
в ранните звукове на птиците. Светът ме преследваше с далеч-
ни влакове, камион премина с трясък наблизо, нищо чудно, ако 
магистралата се окажеше на метри от леговището ми. Изглеж-
да съм поспал добре, събуди ме силната топлина на слънцето. 
Отпочинал, просто рипнах на крака и веднага усетих, че при-
тежавам сили да стигна до екватора. Освен това хрумна ми, че 
ако избягвам ефикасно главните пътища, спокойно ще мога да 
се движа и през деня. Изглежда, че земното кълбо все още не 
е претъпкано чак дотам с хора, все още е възможно човек да 
премине по-отстрани, да не се натрапва, нито пък някой да му 
се натрапва на него. Така разбрах, че осъществяването на зами-
съла ми ще се окаже по-лесно. Нагазих в рекичката, обърнах се 
към гората и видях всичките ѝ листа: те поглъщаха слънчева-
та светлина, страстно отдадени на фотосинтезата си. Водата ме 
охлаждаше, близки и далечни бързейчета припламваха между 
камъните, слънцето затопляше намръзналия ми от земята гръб, 
от небето валеше радост, всичко тържествуваше, но туй не ме 
трогваше, красотата на природата бе загубила вече властта си 
над мен. Нагазил в поточето гол, аз се видях как продължавам на 
изток, като звяр, усещайки удоволствието от това, че съм звяр, 
че се тътря в пустотата на пътеките или по инстинктивно налуч-
кани пролуки, метър по метър, докато една сутрин, на трийсет и 
първото денонощие, най-после усетих миризмата му...

Оставаше ми само да открия мястото, заоглеждах се, през 
деня нямаше да ми бъде трудно, ала в сумрака, колкото и да се 
взирах, не можех и не можех да зърна скалата, а тя ми беше край-
но необходима за пълното ориентиране. От асфалта, върху който 
стоях, се откриваха няколко възможности за спущане до брега, но 
как да разбера къде е точно онова заливче, което ме интересува 
повече от всичко? Втурнах се надолу, заспущах се, падах, ставах, 
заплитах се в къпини, накрая щях да връхлетя направо в морето 
и все търсех и търсех скалата, или поне четирите вкупчени дъб-
чета и едно встрани, сякаш ги пази. Нито те, нито скалата може-
ха да се съгледат в тъмния, изгубил своята съразмерност свят, 
нямаше ги дори врязаните във водата буруни. Имаше ли смисъл 
да се блъскам още? Седнах и зачаках да просветне. Заслушах се 
в глезения шум на прибоя, зад мен лежаха отхвърлените някол-
костотин километра, умората и другите неща, заради които бях 
потеглил. Петите ми тежаха, прасците ме боляха остро, по тяло-
то ми висяха дрипи, но най-силно усещах разрухата с очите си, 
те сякаш отчитаха насъбраното безсъние, налудничавостта ми. 
Бавно опипах косата си, после брадясалото си лице на светец, 
почувствах изострените му черти. И все пак целта беше достиг-
ната, морето лежеше в краката ми, вече се провиждаше повърх-
ността му; понесла тръпката на изгрева, тя се подаваше от дъното 
на нощната тиня. Изплуваха и скалите, мярнаха ми се четирите 
дъбчета, скалата, която приличаше на олигофрен, се изправи на 
мястото си и разбрах, че не ми остава нищо повече, освен да вля-
за във водата и да заплувам, до заливчето другояче не можеше 
да се стигне, то беше непристъпно по суша. Никаква душа не се 
мяркаше наоколо, освен прибоят нищо не нараняваше тишината, 
спокойно можех да изчакам слънцето, то ми трябваше да свър-
ши работата си. Когато слънцето се дигна високо, стопли се въз-
духът, стоплиха се и скалите, вече можех да се спусна. Нагазих 
във водата и заплувах, бавно, почти ритуално заобиколих буруна, 
бавно и ритуално изпълзях между камъните, много, много бавно 
се излегнах върху дългата нагорещена скала и съблякох дрипите 
си по най-мързеливия начин, без да ставам, изхлузвайки се от 
тях като змия от кожата си. Ах, колко съм затворен, аз съм вътре 
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в скалите, като в клещи, непристъпен и уединен. Лекият прибой 
шепне приспивно, той пък ме изолира от шумовете на сушата. 
Морето тук почти не млъква, прибоят изчезва може би само два 
или три пъти в годината, така че само два или три пъти годишно 
ще имам нещастието да чуя мърморенето на света, през остана-
лото време в ушите ми ще бучат само вълните, и то докато оглу-
шея, оглушея ли – край, спасявам се.

Затоплих се и се обърнах към заливчето и май че се усмих-
нах с остатъка на човешкото си подобие, отсега нататък щях да 
се усмихвам все по-вяло, съзнателно бързах да напусна човеш-
ката си същност, предвкусвайки зараждащото се удоволствие да 
се превърна в животно. Влагалището на заливчето завършваше в 
дъното си с пещера, тя се чернееше и белееше с милионите ку-
решки на скалните гълъби. На гълъбите им предстоеше да бъдат 
прогонени, друг е въпросът, ако ме приемеха като равноправен 
обитател на скривалището. Изправих се, опипах парцалите си, 
предстоеше им да съхнат още малко, нека съхнат, в това време 
ще проуча убежището си. Както и преди години, когато го бях 
открил, то ми хареса с пълната си изолираност и защитеност, а 
след това и с хралупата си, тя ми допадна особено, представих си 
я застелена с дъски и слама, можех да си лежа вътре и да съзерца-
вам през дупката като през бинокъл: морето, цветовете, птиците 
във въздуха, звездите в небето, корабите на хоризонта; цял живот 
никой няма да ме открие, тук лодки не влизат – плитчини. Го-
дини наред вълните са изхвърляли сандъци, талпи, дъски, какво 
ли няма в заливчето, наведи се и събирай, пренеси го в пещера-
та, създай си робинзоновски уют – през зимата един капак ще 
ме предпази от връхлитащия вятър, но надали ще стане нужда, 
предстои ми да се превърна в животно...

Възприемете ме като побъркан, но не и като човекомразец. 
О, ако съществуваше свръхземна сила, някоя особена мощ да 
ме превърне в супермен или поне в боксьор, тогава не бих и по-
мислил да идвам тук, нямаше да предприема похода, щях да си 
остана в града, да се бия, да пазя достойнството си, а то какво 
– посегнеш ли да се защитиш, ще те смачкат, нали съм се опит-
вал – счупиха ми носа. Примирих се и заживях със страх пред 

насилието, започнах да се правя на ударен, макар че е тежко и не 
чак безболезнено. Живеех си, но когато преди трийсет и два дни 
в някакъв киносалон няколко млади копелета, ученичета, тормо-
зеха в продължение на цялата прожекция зрителите с крясъци 
и замятаха неугасените си угарки върху главите на публиката, 
а ние всички мълчахме и не се намери един да извика, не ско-
чихме поне петима да ги смач... Да, подобно нещо ми хрумна 
тогава, пожелах да ги смачкаме. Но туй не е нищо в сравнение с 
мислите, които ме връхлетяха по-късно, в постелята. Тъй като не 
можех да мигна, въртях се в леглото и плачех от обида, в яростта 
си отидох толкоз далеч, че започнах да измислям начини за нака-
зание. Разбира се, първото, което ми хрумна, бе да се превърна в 
мъжага със стоманени мускули, а после изобретих наказателните 
отряди. Тогава именно, като измислих наказателните отряди, си 
рекох – бягай, човече, стани и бягай, само една година имаш до 
пенсионирането, но стани и се спаси, вече не си за никъде освен 
за пещерата... Същността на отрядите се състоеше в идеална ор-
ганизация от въоръжени ядра, подвижни групички, готови да се 
окажат навсякъде и направо без съд – бой; нищо повече, никакво 
друго наказание – само бой; на насилието – с насилие; да видим 
какво би станало след няколко месеца, ще си гледаме ли спокой-
но филмите, ще се возим ли тихичко в автобусите, ще си караме 
ли нежно старостта.

Злорадството и вътрешното щастие, което изживях при създа-
ването на наказателните отряди, ме довърши; добре замисленото 
отмъщение ме вдигна на крака, измъкна ме от душевната разруха 
и ме понесе към морето, натика ме в тъмната дупка на отшелни-
чеството и сега съм сигурен, вече няма опасност за мен, защото 
ми омръзнаха моментите, в които някой презрян пияница държи 
в напрежение цял трамвай, подиграва се с гражданите, а те, само 
да решат, ще скочат като един и ще го пре... Ох!...

Е, затова съм в пещерата, сам, край мене – гълъби, ами има ли 
по-миловидно нещо от гълъбите; лежа си като тюлен на камъни-
те, наблюдавам хоризонта, не мисля за нищо. Тихо, чудно, от све-
та към убежището ми не може да долети и стон – шумът на при-
боя го поглъща, преди да влезе в ушите ми, а ето че ми предстои 
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и великолепното събитие да оглушея. О, как чакам само да оглу-
шея от шума на вълните, повече нищо не ме заплашва, да остане 
само радостното очакване на пълното ослепяване, за него ще се 
погрижат слънцето и водата... Настървено смуча солената морска 
вода с надеждата, че повече няма да видя автобус и трамвай; за 
мен те не означават само превоз, а места, където човечетата дори 
не смеят да погледнат към този, който мачка достойнството им.

 
 
 
 
 
 
 

ДИСКРЕТЕН АРОМАТ

    Не знам как се нарича, не съм се осведомявал за название-
то на това растение, но на поляната жълтите му стръкове горяха 
като свещи. Откъснах си един и го отнесох у дома. Беше още 
неразцъфтял, надявах се това да стане във вазата. На другия ден 
стотиците цветчета по стръка се разтвориха като очи на бебчета 
и светлината им напълни пространството край камината. Цветето 
сякаш отрази слънцето и го прати по всички посоки на отврати-
телната ми стая, чак до сумрачните гипсови ъгли на тавана, къде-
то дебнеше хищното мълчание на паяците. За първи път внасях 
цвете у дома и се оказа, че то ненадейно ме научи на някои неща. 
Преди всичко, благодарение на него забелязах безпорядъка – тук 
захвърлена пижама, там чехли, по килима пепелници, стотици 
пликове за грамофонни плочи с обидените ликове на Моцарт и 
Брамс. Тях ги натъпках в каталозите, чехлите заеха мястото си 
под леглото, а ризите и панталоните нахвърлях в гардероба. Едва 
тогава забелязах праха. Грабнах прахосмукачката, ликвидирах 
го, прочистих пепелниците, забърсах с кърпа плоскостите, те за-
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блестяха, стаята замириса на чисто и закопня. Обади се копнежът 
и за други живи същества. Звъннах на много приятели, дойдоха 
само четирима и по този начин станахме петима мъже на четири 
бутилки водка.

– Това цвете ми взе акъла! – забеляза някой.
– Интересно цвете! – съгласи се друг.
– Направо прекрасно – съгласих се аз.
– Глупости! – рече някой, както отпиваше от водката. – Това 

е бурен.
– Ей, вярно бе... Пък аз помислих, че е цвете.
– Аха – цвете... Бурен!... И то от най-натрапчивите.
– Защо? – пожелах да зная аз. – Какво му е натрапчивото?
– Срещаш ги навсякъде – отвърна един от познатите. – С тях 

е фрашкано.
– До козирката – рече някой. – Навсякъде.
– А бе какво ще говорим – бурен!
– Не знам – възразих отново аз. – На мен ми харесва.
– А, не че е грозно като цвете... Напротив. Но – бурен.
– Абсолютен бурен!
– Вглеждал съм се в него – обади се друг от познатите ми. – Вся-

ко цветче е чаровно, като отделна слънчева микроприказка, но...
– Венчетата му просто се задъхват от нежност, но – бурен!
– Абсолютен!
– Слушайте – готвех се да кипна аз, – знам, че е бурен, но кра-

сиво ли е? Разгледайте го като цвете и кажете, не е ли по-красиво 
от другите цветя?

– Бе красиво е, кой казва, че не е красиво, но всеки знае, че 
е бурен.

– Но е красиво! – извиках аз.
– Но бурен!
Изкрещях и изгоних гостите. Те напуснаха стаята доста учу-

дени и поуплашени. Тръшнах вратата и тръгнах към камината. 
Плеядата от цветчетата искреше мило и с примиреното раболе-
пие на вечно зависещите от някого кучета или хора. Седнах пред 
тях. Отпих от чашата си и отново се загледах в жълтото съзвездие 
над вазата. Цветето се срамуваше, сякаш се извиняваше за някак-

ви свои грехове. Сто пъти бях помирисвал стръка и знаех, че му 
липсва какъвто и да е аромат, но сега ми се стори, че всичките 
цветенца се настървиха и подариха на стаята ми неподозираното 
си ухание, явен израз на благодарност, недвусмислен признак за 
създадения между мен и цветето контакт. Потръпнах от изнена-
да. Станах и се приближих до камината. Вдигнах ръка и погалих 
цветчетата. Дланта ми се обля от аромат. Бързо наведох глава и 
започнах да галя цветето с лице.

На входа се звънна. Беше баба Иванка портиерката, искаше 
два и шейсет за не знам какво си. Докато търсех парите, тя извика:

– Бе, чедо, защо си тапосал този бурен във вазата? Не можа ли 
да си намериш някое истинско цвете, айол?

Дадох ѝ парите.
– Ми това си е див-дивеничък бурен. Ние тези цветя не ги и 

поглеждаме и ги скубем... Ми сега, като нямам дребни да ти вър-
на... Като нямам четирийсет стотинки, а?

– Ми тогава няма да ми върнеш – рекох аз.
– Добре де, ама защо си го тапосал този бурен баш върху ка-

мината!... Довиждане!...
Изведнъж ми се доцелува жена и отново заврях лице в цве-

тето. После си полегнах на кушетката, радвах се на чистотата 
на стаята, на свободата си и на самотата. Потърсих с очи голе-
мия паяк, беше ми домъчняло за него, не го открих и отново 
затворих очи... Тогава отново усетих тънкия мирис на голямо-
то цвете, което всъщност представляваше съзвездие от мал-
ки цветчета. Благодарих му хиляди пъти, но изведнъж ми се 
доцелува повторно. Грабнах телефонната слушалка. Ох, слава 
богу, тя си беше у дома, същата, която обичах да целувам, го-
това по всяко време да прекоси прерии, пампаси и тайги, за да 
пристигне.

Отворих и я въведох в стаята. Тя се огледа, изблещи очи и 
заяви, че тук е идвала друга. Тук е много чисто и е идвала някоя 
друга, нещо, което тя не може да понесе и ще си тръгне и вече 
никога няма да прекоси този праг. Заприказвах бързо и мисля, че 
успях да я убедя. Останалото го извърши Брамс, тя много обича-
ше Брамс и човекът свърши работата си добре.
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– Тази стая е само за Брамс – рече тя. – Не знам защо, сякаш е 
създадена за музиката на Брамс. Осветлението ли, наредбата ли, 
не знам точно кое, може би и това, че е винаги непочистено, но 
тази стая сякаш е създадена за Брамс.

– Май че е тъй – съгласих се аз и понечих да я целуна.
– Чакай малко – рече тя.
– Какво има? – рекох аз.
– Тия чаши.
– Какво?
– Какви са тия чаши?... Ти си имал гости. Тук е имало жени. 

Това са чисто женски чаши!...
– Как женски?
– Е така – женски... Тия чаши миришат на жени. – Тя въз-

дъхна по-дълбоко. – Тук е имало жени. Какво са правили тия 
жени тук?

– Имаше само мъже – отвърнах аз. – Нито една жена. Ти си 
първата.

– Откога? – погледна ме в очите тя.
– Оттогава! – погледнах я в очите аз.
– Сигурен ли си?
– Вярвай.
– Склонна съм да ти вярвам – рече тя. – Защо да не ти вярвам... 

Но чудно... – Тя въздъхна още по-дълбоко. – Долавям много тъ-
нък мирис на жена, която е била и си е отишла... А ти казваш, че 
нямало жена, а?

– Нямаше.
– Склонна съм да ти вярвам, знаеш, че обичам да ти вярвам, 

но този мирис...
– Какъв мирис?
– На жена с вкус!
– Защо с вкус? Какво пък сега? Какво искаш?
– Знае, кучката, какви парфюми да употребява... Туй не е ев-

тиният аромат на тълпата, тук има нещо тънко, което струва поне 
трийсет и два лева. Хайде, довиждане!...

– Чакай!
– Ти ли ѝ подари парфюма?

– Слушай какво – нервирах се най-после аз, – на мен ми се 
целува! Да се изясним и да почнем... Предполагам, че ароматът, 
за който става дума, изтича от цветето.

– Кое цвете?
– Там във вазата.
(Тук не знам с какво да го запълня...)
– И това нещо ти наричаш цвете?... Боже мой, знаеш ли как-

во си набутал в тази стилна ваза?... Бурен! В тази дизайнерска 
ваза си набутал един никакъв бурен, който моментално трябва 
да изхвърлиш през прозореца, ако ме уважаваш... Или пък, ако 
не уважаваш мен, направи го заради Брамс!... Слушай, къде си 
намерил този бурен?

– На полето.
– Кога?
– Вчера.
– Какво си правил там?
– Разхождах се.
– С кого?
– Сам.
– Изхвърли тази гадост навън!
Тази жена вече не ставаше за целуване и я изхвърлих. Преди 

да си излезе, тя ме помоли поне да изключа музиката на Брамс, 
защото двете вървели заедно. Изпълних молбата ѝ.

Отново стана тихо и спокойно, отново бях свободен и сам, по 
едно време ми се стори, че големият паяк се появи в ъгъла си, а 
във вазата по-силно от всякога искреше жълтият цвят, пак от ва-
зата изтичаше чудесният дискретен аромат.
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 ГРОЗНОТО ПАТЕ

    Патицата просто усещаше пръкването, то идеше отдолу, 
изпод топлината ѝ, засега беше херметически затворено, но ча-
сът наближаваше. Първото, може би най-нахалното пате прасна 
черупката и изскочи като пуканка. То се огледа, разбра, че това е 
неговият свят, успокои се и изрече своето първо па-па. Квачката 
се усмихна. Второто и третото изскочиха едновременно и ведна-
га започнаха да помагат на четвъртото, което блъскаше яростно 
отвътре килията си, но петото изпревари четвъртото, стана чет-
върто, а четвъртото се задоволи с петото място, с утехата, че все 
пак не е шесто и последно. Петте патета се спогледаха, изрекоха 
десетина пъти па-па и се обърнаха към майка си. Майката обаче 
им посочи шестото яйце. Шестото яйце мълчеше загадъчно – ни-
какви признаци за живот. Наобиколиха го, наведоха се към него, 
ослушаха се, повдигнаха глави към майката.

– Па-па! – каза майката и разтвори криле. Петте се набутаха 
в перушината, разбраха, че е приятно, но не останаха дълго там, 
подадоха глави, за да видят отново света.

Утринен полъх поклащаше перушината на тръстиките, ня-
каква огнена топка се отразяваше във водата, беше приятно да 
се гледа и да се диша, но засега под мекотата на майката им се 
струваше по-уютно, а на всичко отгоре и интересно, след като 
шестото братче се инатеше и все още не излизаше.

Това стана чак на другото утро. След като почука няколко 
пъти по черупката и след като чу папакането, идващо отвън, шес-
тото счупи яйцето. Като го видяха, петте извикаха „аха“. Майка 
им направи строга забележка: не „аха“ – па-па!

– Па-па-па! – извикаха петте.
– Га-га! – обади се шестото.
Поведе ги към водата.
Изостанало на опашката, шестото се подчиняваше, вървеше, 

без да знае накъде, но не пееше.
Щом стигнаха до брега, Патаранка спря и остави новоизлю-

пените сами да възприемат картината. В светлината на пролетно-
то утро повърхността на блатото блестеше, разчупена тук-там от 
плаващите по нея птици. Патетата подвикваха кротко и плаваха, 
насочвани от майка си, някои се гмуркаха – изобщо тук можеше 
да се вършат много приятни работи, тук се намираше раят, за-
граден от небе, в което се вместваха водата, тръстиките и облите 
хълмове с млада дъбова гора; все приятни и меки неща.

Патаранка влезе във водата. Без да му мислят, едно след друго 
петте патета я последваха, но шестото, за което с право казаха, че 
е грозно, се заинати. Патаранка се върна обезпокоена на брега, 
поговори му тихичко, обясни му, че няма нищо страшно, заяви 
му, че водата за патката е най-важното нещо, защото в нея проти-
ча животът ѝ, че от водата идва храната, изобщо всичките прият-
ни неща от живота се дължат на блатото.

Но грозното пате мълчеше. Това нервира майката, тя пови-
ши леко тон и ловко го набута във водата, ала секунда след това 
съжали за постъпката си, защото трябваше да го вади отново на 
сушата, тъй като проклетникът щеше да се удави.

– Срам за блатото! – подшушна една патка на друга патка.
– Остави се! – отвърна другата патка. – Ще патим.
– То бива грозно, но чак дотам!
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Така се разговаряха не само въпросните две патки, всички го-
вореха нещо подобно и ако възрастните все пак спазваха някакво 
приличие, малките патета, както подобава на децата, понякога 
изврякваха истината за ужас на родителите им, които назидател-
но ги клъвваха.

Сърцето на Патаранка се сви, тя прибра челядта си и я поведе 
обратно. Напъха се в най-гъстата тръстика, беше решила да жи-
вее скрита с позора си и да излиза само нощем, когато тъмнината 
ще скрива грозотата на нейното пате.

Така се изнизаха няколко дни зад паравана на тръстиките и в 
мрака на нощта. Нощем тя отвеждаше шесторката до водата, но 
вече без песен, тихомълком. Петте вървяха нетърпеливо, след-
вани от изоставащото шесто, за което това пътешествие означа-
ваше проклятие. Докато Патаранка и петте се къпеха, то стоеше 
на брега и чакаше с безразличие. Всеки нов опит на майката да 
го вкара във водата, се придружаваше с крясъци. Грозничето на 
всичко отгоре започна да показва клюнчето си.

Патешкият свят на блатото вече привикваше със странното 
поведение на Патаранка и челядта ѝ, възрастните разбираха тра-
гедията на майката, съчувстваха ѝ, но същото не можеше да се 
каже за децата. Напоследък стана забавно, нещо като развлече-
ние, патетата да се събират при гъстите тръстики и да ги дразнят. 
Туй ставаше за кратко време, докато майките им ги приберат и 
нахокат за нетактичността, но се повтаряше всеки ден. Петте па-
тета започнаха да подразбират нещо, дори задаваха и въпроси, 
искаха да знаят защо не им е позволено да се къпят през деня и 
нямат ли право най-после да си поиграят с десетките интерес-
ни патета. Майката мълчеше, поглеждаше скришно грозната си 
рож ба и страдаше.

Дванадесетият ден от излюпването обаче ще остане като забе-
лежителен, като връхна ситуационна точка от хороскопа на гроз-
ното пате. В този ден отнякъде долетя огромен и мъдър паток. 
Никой не го попита откъде е и защо е дошъл, предположиха, че 
е претърпял любовна мъка или ловна стрелба, но същият този 
паток подочу нещо от бъбренето на патките.

– Какво бъбрете толкоз! – обърна се патокът към една от патките.

– А, нищо – отвърна патката, – имаме си една сензация и си я 
коментираме.

След което, разбира се, на патока бе разказано всичко, от игла 
до конец. Като чу историята, той промълви, че настоява да види 
патето, за което става дума.

Заведоха го, показаха му го и мъдрият паток изрече:
– Вие сте смешни!
– Защо?
– Вие сте луди бе, патки такива, толкоз ли не се досещате!
– Какво има!
– Боже мой, нима не знаете!
– Не знаем.
– Не знаете приказката!
– Божееее! – казаха няколко патки едновременно. – Каква 

грешка щяхме да допуснем.
– Поради ниска интелигентност – заключи патокът и разоча-

ровано отлетя към блато с по-интелигентни жители.
Няколко патки посетиха тогава най-гъстата част на тръсти-

ката и казаха на Патаранка да не си създава излишни комплекси, 
тъй като това грозно пате след известно време ще се превърне в...

– Боже – каза Патаранка, – как не се сетих досега! Хем знаех 
приказката за грозното пате, на което отначало всички се смеят, 
а после...

– После – лебед! – извикаха патките.
Патаранка измъкна патетата си на открито, оправи тук-там 

перушинката на грозното си чедо и го постави начело на редица-
та. Останалите патета протестираха, но им се обясни, че не бива 
да пищят излишно, защото след време ще видят и ще разберат. 
Сега и да им обясняват какво е това лебед, не са виждали и няма 
да проумеят и най-добре ще бъде да се въоръжат с търпение.

– Бре да му се не види – рекоха си патенцата, – хич не ни е 
ясно как от това черно пиле ще излезе бял лебед.

Грозното пате вървеше напред, патетата пристъпваха зад 
него, шестте вървяха след Патаранка и така вървеше животът, 
докато един ден Патаранка сметна за уместно да постави гроз-
ното пате и пред себе си. По всяка вероятност искаше да го под-
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чертае. И без това вниманието на всички патки бе обърнато към 
нейното семейство.

Вървеше семейството от тръстиките към блатото и от блатото 
към тръстиките, плаваше, пощеше се, пропляскваше с криле, па-
пакаше. Но тъй като грозното пате не желаеше да се мокри, Па-
таранка обикновено го взимаше на гърба си и гордо го разхожда-
ше из блатото. В такива мигове, за общо учудване и възхищение, 
грозното пате програкваше своето грапаво га-га.

– Това е прочутата лебедова песен – подсказваха по-старите патки.
Мина още известно време и какво да чуят патките – патетата 

им започнаха тук-там да програчват.
Големите слушаха, слушаха, пък не усетиха кога заграчиха и те.
Един ден в блатния рай кацна някакъв щъркел. Ослуша се и 

какво, не може да повярва: всички патки в блатото и край него 
вместо традиционното па-па, грачат га-га.

– А бе вие патки ли сте, или гарги! – запита щъркелът.
– Това тук виждаш ли го! – запитаха патките.
– Е!
– Така, както го гледаш, това тук не е патка.
– Че не е патка, не е, но какво е!
– Лебед!
– Ха! – каза щъркелът и отлетя, а от блатото към него се на-

дигна общ хор: га-га!
Игрите на грозното пате завършваха с побоища. Кой знае 

защо, грозното пате се оформяше като яка и агресивна птица, с 
остро клюнче, което умееше да удря, и много патета си изпатиха. 
Родителите съветваха децата си да не дразнят излишно грозни-
чето, защото ще мине време и то ще се превърне в лебед. Гроз-
ничето обаче разбра, че представлява нещо ценно, то започна да 
налита и към възрастните.

– Брей, този палав лебед ще ни изтепе! – усмихваха се патките 
и се отдръпваха да отърват някой и друг удар по главите си.

Малките се покриха с пера, крилете и нозете им заякваха, 
вече не ги наричаха патета, а патки и погледите на всички все 
по-често се вперваха в грозното пате, всеки искаше да присъства 
на оня момент, когато грозното пате ще се превърне в лебед.

Една сутрин на единственото дърво сред тръстиките кацна 
гарванка, погледна надолу и каза:

– Хайде бе, глупак, защо не отлиташ!
– На мен ли говориш! – запита грозното пате.
– На теб, разбира се, време е да литнеш, защото си мое яйце!
– Махни се оттук! – каза нервно грозното пате. – Не съм ника-

къв гарван, а лебед. Тук ми е добре, хранят ме и ми се подчиняват.
– Я не говори глупости! – ревна гарванката. – Веднага при мен!
Грозното пате погледна тъжно подчинените си, помисли още 

малко и отлетя на клона.
– А! – извикаха патките.
Гарванката и гарванчето разпериха криле и изчезнаха зад 

хълмовете.
Патките зяпнаха, яростно заграчиха га-га.
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КЪМ ЦЕНТЪРА НА ГРАДА

    Трамваят, който слиза от скута на Витоша към града, е мо-
кър и сив, месинговите му части са студени, при пипане хапят; 
той иде от мъглата и отива към мъгла, не може да се разбере къде 
е по-гъста тя – долу или в планината, във всеки случай планината 
е изчезнала в нея, изчезнал е и градът, и всъщност трамваят отива 
от никъде за никъде. Само хората вътре са наясно, че пътуват към 
центъра, който в някои отношения е далеч. Мълчат, макар че се 
познават, но какво ли могат да си промълвят засега – може би в 
такива дни човек изрича само най-необходимото и нищо повече.

Вдясно се нижат къщи и къщички с хубави и грозни фасади, 
те надничат през оградите и градинките. В градинките се чернеят 
мокри дървета с не изцяло окапали листа, посърналите хризанте-
ми се съпротивляват на гибелта, мокрите топки на цветовете им 
не пламтят, просто изживяват дните си. И все пак не е чак толкоз 
тъжно, тук е краен квартал, предградие на столицата, всичко нао-
коло излъчва тъкмо оная проста интимност, от която напоследък 
все повече се нуждаем. На мен ми е приятно да пътувам по това 

направление, когато се спускам от планината, дори в мъглата ми 
е добре. Седя до една от вратите на трамвая и доколкото мога, 
наблюдавам поведението на хората, като си въобразявам, че от-
гатвам мислите им, понякога ми се струва, че знам кой накъде пъ-
тува. Двете стари жени с мрежестите торби например ще слязат 
в Красно село за хляб, те са си наумили, че там хлябът е по-до-
бър от хляба на Княжево. Изтънченият чист старец с пардесюто 
е професор от вилите, той ще купи от зеленчуковия пазар някак-
ви плодове. Там ще слязат доста хора, включително грубиянът 
с мръсните, сгънати вече чували. Чувалите са били пълни със 
смески за животни, нахранил е някъде по кочините надеждата си 
и се връща, за да събира нови смески, ежедневието му минава в 
събиране на смески, всеки килограм от тях се равнява на кило-
грам месо, така изглежда в мечтите му.

Точно пред мен е седнал млад човек, няма повече от трийсет и 
пет. За възрастта му съдя само по косата, по врата и ушите. Носи 
късо яке от изкуствена кожа с пришита овча яка. Лицето му е 
скрито, не го е извърнал нито веднъж настрана, поне да види кой 
се качва от спирките. Младият човек чете вестник, вестникът го 
е погълнал.

На всяка нова спирка трамваят се пълни, а това не ми позво-
лява да продължавам наблюденията си върху хората. Започвам 
да се вслушвам в зараждащите се разговори. Най-ясно долавям 
някакъв брътвеж за дограма – единият не търси дограма, но дру-
гият търси и занимава събеседника си с проблемите на дограма-
та. Този, който не търси дограма, е задължен да вземе участие 
във вълненията около дограмата или от учтивост, или за обща 
култура – тук хората се изслушват. Много сложни проблеми, не 
мога да ви ги предам, нещо много заплетено и дори несвързано, 
абсурдно и влудяващо, енигма някаква, нали разбирате – става 
дума за строеж, за материали, за майстори. Увличам се, без да 
ща, в дразнещия ме шопски диалект чак до момента, в който ме 
хваща друг разговор:

– Къде си се понесъл?
– Надолу, слизам към центъра да набия един. Счупил ченето 

на едно наше момче. Ти накъде?
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– Пуснали са ботуши.
– Заслужават ли?
– Де да знам, ще видя.
Този, който пътува към центъра на града, за да набие някого 

си, е младият човек пред мен. Той вече не чете вестник, разгова-
ря с изправения негов познат, също млад човек, също с яке, само 
че без пришита агнешка яка. Имам чувството, че двамата рядко 
се виждат в ежедневието си, но някаква отколешна близост кре-
пи връзката им, може би ученическите години или махленските 
юношески лудории. Разговорът им върви леко, непринудено и 
не блести вече с оригиналност, разговор за общи познати. Да, 
всичко се завъртя около старите познати, от които някои се ока-
зали в заводите, втори в някои ведомства, а трети в Либия или 
подобни на нея страни. По този начин яркото начало на тях-
ната среща избледнява, това ме разочарова, вече преставам да 
се вслушвам, повече ме занимава същността на този, който ще 
отмъсти за счупеното чене. Вече виждам и лицето му, извърна-
то към събеседника си – бледа кожа, ярко тъмни очи с изразена 
раздвиженост на духа, мека, много младежка уста и релефно 
очертан нос – хубав човек, твърде отдалечен от представата ми 
за побойник.

Отдясно продължават да се редуват попарени хризантеми 
и други есенни цветя, проблясват дюли, но се появяват и нови 
административни сгради с неизбежните си твърди очертания и 
бели фасади, изплуват из мъглата с апокалиптична заплаха да 
унищожат и хризантемите, и дюлите заедно с потъналите в своя 
благ характер къщурки, завоювали терена си от памтивека. В 
тези къщурки все още живее духът на отмъщението. Помислям 
си неизбежно за факта, че край мен е страшно. Представям си 
какво би станало, ако счупят моето чене. Ще се намери ли някой 
да отмъсти? Би ли тръгнал така, като този човек, в почивния си 
ден? По всяка вероятност той се е отправил да отмъщава именно 
в своя почивен ден. Никой не би тръгнал към такова отмъщение 
заради мен, нямам си нито един приятел, който би дръзнал, а кое-
то е още по-тежко, едва ли ще се намери един – поне да позове с 
мисълта си желание за отмъщение.

Много се бъбре вече в този трамвай, сякаш всеки говори с все-
ки – за заплатите, за пенсиите, за внуците; момичетата говорят за 
момчета и дрехи, момчетата говорят за футбола и работата. Са-
мотниците като мен си кротуват, някои от тях висят по дръжките 
с отегчени, изпразнени лица, други се вслушват в брътвежите, а 
намират се и такива, които отправят забележки към учениците, 
дори зараждат скандал.

Трамваят напредва в мъглата, спира, отново потегля. Зачитам 
се във фирми на магазини, вглеждам се в новопостроени комплек-
си, те се простират в мъглата като призраци. Една от сградите се 
забива в невидимостта като вълнолом, друга до нея с височина-
та си наподобява фарова кула. Още малко и ще чуя сирената на 
фара да предупреждава за нещо. Гледам мъглата и се питам дали 
лудешкото кикотене и бесуване на учениците не се равнява на 
насилие за изтормозените от живота старци. Ами отмъщението? 
Насилие ли ще бъде туй, което ще се случи след малко? Може 
би само след пет минути отмъстителят ще намери човека, който 
му трябва. Това жестокост ли е, светът жесток ли е, или ние ос-
таряваме?... Най-после градът ни вкопчва плътно в клещите си, 
бетонните сгради ни притисват отвсякъде. Тук всичко се вижда 
по-добре, няма далечина, мъглата не може да се изяви.

На Руски паметник слизат много хора, слизат и двамата събе-
седници с якетата. Следвам ги, любопитно ми е, искам да чуя ще си 
кажат ли нещо, особено на раздяла. Но раздялата се извършва бър-
зо, този, който идва в центъра за ботуши, преди да си тръгне, казва:

– Ако искаш, да дойда и аз.
– Ха – разсмива се отмъстителят, – ще си свърша работата сам.
– Тогава чао.
– Чао.
Постаравам се да вървя подир отмъстителя и донякъде ми се 

удава. Надявам се да свърне в някоя от сградите, но той крачи на-
право по булеварда, напредва бързо, аз изоставам, той върви още 
по-бързо и изчезва в мъглата.
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 КАРИАТИД

    Веднъж Иван Симеонов се загледа към северната част на 
оградата и забеляза, че ъгловият кол е клюмнал. Затича се и видя 
това, което се полагаше да види: циментовият кол висеше във 
въздуха. Това е то имот край дере, извика Иван Симеонов, вече 
ми липсват най-малко два квадратни метра. Без да ще, той се 
извърна към постройката и измери разстоянието с очи. Пет ни-
щожни метра деляха дерето от калкана на вилата. Пет или шест 
корена от малините липсваха, търкаляха се долу край вадата. 
Свирепа болка и тъжно отчаяние свиха бойкото сърце на стопа-
нина. Създаден, за да действа, той се хвърли към лопатата, скочи 
в дерето, започна да връща пръстта към мястото ѝ. Но пръстта 
падаше обратно в краката му, дори нещо повече – срина се още 
една част от брега, а туй го накара да загуби и най-дрипавата 
частица от духа си. Като подложи длани под пръстта, Иван Си-
меонов завика. Какво викаше, трудно се разбираше, но той прод-
ра гърлото си и въпреки туй никой не му се притече на помощ. 
Мария Симеонова готвеше в кухнята, а децата още спяха. Ръцете 

подпираха хубавата студена пръст, черна и пълна с бъдещ живот: 
милиони семенца и бактерии, бледи рехави жилчици, наситени 
с влага и обещания. Но пръстта тежеше не горе, където ѝ беше 
мястото, а в дланите му. Иван Симеонов най-после разбра, че не 
може да стои така и да подпира почвата вечно, че доколкото му 
подсказва огледът, брегът тепърва захваща да се руши. Пусна 
пръстта в потока. Понечи да изплакне ръце, но кой знае защо, се 
отказа и отчаяно се закатери към имота си. При това положение 
той можеше да изпълзи изпод зейналата ограда, но не изпълзя, а 
заобиколи и влезе през портата. От това място вилата имаше вид 
на спокойна охранена буржоазка, задоволена във всяко отноше-
ние, която и не подозира, че тайна болест я разяжда подмолно. 
Упоритост, мъжество и нахалство бяха необходими за издигането 
на този гигант, скътал в себе си не по-малко от десет стаи, два 
гаража, сухо мазе за натурия и битов кът – една микротеритория, 
в която влезеш ли, погълнат си от миналото, тук то те шиба с пи-
сък на гайди и те гали с шепот на кавали. Много безсънни нощи, 
присвоявания, комбинации и кражби бяха вградени тук и когато 
накрая творецът трябваше да се радва, да обитава, една нищо и 
никаква вадичка там, в дерето, започваше задкулисната си дей-
ност на подкопаване и сриване. Иван Симеонов погледна калните 
си ръце и чак сега се наведе над влажната, попарена от няколко 
слани трева. Тя наподобяваше перушина, обърсваше меко калта. 
Иван Симеонов усещаше мекотата на тревата, на неговата трева, 
поникнала и отгледана в неговия двор, в предната му част, която 
едва ли би могла да пострада от свличането. Забърсваше дланите, 
гънките на пръстите и мислеше за неземни сили, за гигантски 
благородни машини, с възможности да изтръгнат вилата му от 
предишното ѝ място и да я преместят поне пет метра напред. Това 
е напредък, това е техника, а сегашното какво е – нищо, напразно 
го наричат прогрес, то е нищо... Иван Симеонов се приближи към 
дворната чешма, наведе широкия си загладен под якето гръб и 
почна да мие ръцете си.

Кърпите, както винаги, висяха по местата си: за него, за Ма-
рия, за децата. В кухнята властваше редът. И каква чистота, боже 
мой!... Мария Симеонова отваряше консерва гювеч зарзават, де-
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беличките ѝ отрудени пръсти работеха чевръсто, но не бързаха, 
преместваха ножа милиметър след милиметър, за да пазят капач-
ката. Същата капачка догодина може да затвори нова консерва. 
Пестеливостта и чистотата бяха в кръвта на жена му.

Иван Симеонов разказа с няколко думи за колищата. Мария 
Симеонова остави буркана неотворен и се запъти към мястото на 
произшествието. Върху пострадалото ъглово колище се клатеше 
сврака, птица, която винаги докарва яростта на Симеонови. Иван 
Симеонов бе избил няколко свраки с ловна пушка, но гадините 
продължаваха да долитат и сякаш наистина предпочитаха него-
вия двор за провокационните си крясъци. Мария Симеонова из-
вика „къш“ и се озова при колищата. Картината предизвика остра 
болка в сърцето ѝ, после болката премина в уплаха. Без да ще, 
стопанката на имота се дръпна назад, уплаши се, че почвата може 
да се срути заедно с нея.

„Казах ти, Иване, още тогава ти виках да не вземаме туй мяс-
то край дерето, но ти го купи, изкорени габърака и зася малини. 
Сега ще погинем заедно с къщата. Пръстта се кърти и пада връз 
вадата и ние тук, ако не циментираме, ще пропаднем за тоя, дето 
духа. Жалко за труда ни, с децата ще се издавим в тая река, ако 
не циментираме. Тук трябваше, значи, цялото дере да се напъл-
ни с бетон, да се ангажират камиони, да носят и да хвърлят, а 
откъде ще ги вземеш камионите, като вече не работиш там, като 
си се скарал с всички хора покрай строежа. Тук, значи, трябва да 
потече друга река, от цимент, да блокира пръстта, да я стегне, да 
не мърда.“

Мария Симеонова изрече туй в дерето, а Иван Симеонов отвори 
устата си чак в кухнята, след като отначало клюмна върху стола:

„Само за цимент не ми говори, не ми говори за железо-
бетон, защото ме хващат дяволите и не знам, значи, какво 
мога да сторя. На мен най-хубавите ми години отидоха тук 
да изкоренявам, да разширявам площ, да строя, да създавам 
условия за човешки живот на теб и децата ти и не ми говори 
за бетон, защото ще хвана нещо, значи, и ще сторя беля. Аз 
вече, като видя цимент или бетон, мога да повърна... Или до-
грама! Или плочки!“

„И ти не ми говори, каза му Мария Симеонова, защото ха не 
си набивал цимент и желязо, ха сме се срутили.“

На туй Иван Симеонов отвърна мрачно, че тук вече не помага 
нито циментът, нито желязото, тук нищо не може да се хване, 
защото всичко е обречено на общо срутване и положението не 
може да се спаси, дори ако стоиш денонощно долу и връщаш 
падналата пръст на мястото ѝ.

Ще стоим, хвана се Мария Симеонова за думите му, ще стоим 
и ще мятаме обратно пръстта. Ти, аз, децата. Туй, дето е издигна-
то, трябва да се спаси.

Иван Симеонов не отговори, сгромоляса се върху масата и за-
рида. От плътното декемврийско небе заваля ситно... Ситно тук, 
а кой знае как в планината, откъдето иде туй нищожно поточе, 
то ще се напълни отново и отново ще започне да подкопава. Вън 
закрещяха две свраки, свраките крещят най-оживено при ръмеж.

Този декемврийски ден бе първият, началото. После се слу-
чиха много други неща, но всичко бе свързано с валежите и 
прииж дането на потока. Земята се срутваше, колищата легнаха 
във водата и се покриха с кал, мрежата на оградата ръждясваше 
и се ронеше като пудра, времето ръфаше двора, примляскваше 
от удоволствие и ехидно повръщаше изяденото, което потичаше 
надолу. Отвърнал поглед от дерето, Иван Симеонов дълбаеше от-
бранителната линия на два метра от калкана, слизаше надолу в 
землянката и оформяше красив окоп. Като довърши окопа, въ-
преки отвращението, което хранеше към цимента и строителното 
желязо, той хукна из града. Започна да възстановява връзките си. 
Сега трябваше да заплаща. Камионите искаха, циментаджиите 
искаха, за желязото искаха, за чакъла искаха. Майко, колко стру-
ва, ако го строиш като другите, извика на края Иван Симеонов, 
грешни пари троша за дреболии.

Докараха торбите с цимента, докараха чакъла, варта, зачака-
ха желязото. Докато чакаше желязото, Иван Симеонов подреди 
материалите на сухо, но въпреки туй материалите потекоха към 
окопа, самички, без да ги викат, позовани от нещо прадядовско, 
искаха да си свършат работата, но как да ги пуснеш без желязото!

Дните минаваха, времето течеше, течеше и потокът.
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Най-после желязото пристигна. Камионът довтаса пред вила-
та. Камионджията повика известно време отвън, па влезе в двора. 
Почука на вратата, позвъня и тъй като не му отвориха, заобиколи 
и мина в задния двор.

Тук камионджията видя едно живо същество. Краката на това 
същество бяха забити във водите на потока, а раменете му под-
пираха основите на вилата. Съществото обладаваше гигантска 
сила, крепеше цялата сграда. Задният двор липсваше изобщо, 
потокът беше отнесъл всичко заедно с отбранителната линия и 
строителните материали. Водата течеше в краката на същество-
то, размиваше пръстта, но краката – не, те си оставаха там, заби-
ти във вечността.

Камионджията се загледа в кариатидата, постара се да разпоз-
нае в нея самия Иван Симеонов, но не успя. Иван Симеонов бе 
полепнал с кал, вар, цимент и се бе втвърдил. Нищо, нищичко не 
се виждаше от стопанина. Само по едно време на камионджията 
му се стори, че лявото око на Иван Симеонов се открехва, сякаш 
да каже нещо, но вместо да остане там и да разбере какво му каз-
ва, камионджията хукна панически към камиона си.

РЪЖДАТА БЛЕСТИ КАТО ЗЛАТО

    Като ви наблюдавам, вас, жителите на този град, прави ми 
впечатление, че не обръщате внимание на входовете; обитавате 
топлите си жилища, входовете ви служат само за преминаване. 
Вие ги мислите за еднакви, но се лъжете, има входове и входове, 
някои започват и свършват веднага, като врати те са безинтерес-
ни, говоря за големите входове, които се превръщат дори в ту-
нели, а много от тунелите се разклоняват, вратите към мазетата 
им са отключени, достъпът до парните инсталации е свободен 
– влизай и се разполагай. Нямате си представа колко е хубаво да 
си легнеш по гръб в едно загрято мазе и да заръбаш хляба. Един 
ден по този начин изядох две пити и спах чудесно, не е вярно, че 
преяждането затормозва стомаха, нямам основание да потвърдя 
това суеверие.

Прави ми впечатление, че не забелязвате и прегазените котки. 
Напоследък по улиците се срещат много мъртви котки, те лежат 
на асфалта дълго, никой и не помисля за тях. Вярно е, че същест-
вуват служби по чистотата, но службите по чистотата не прите-
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жават очи, а кой от вас ще вдигне телефона, а? Но да речем, че 
вдигнете телефона, повече от сигурно е, че ще ви отговорят да 
си гледате работата – службите по чистотата не смогват изобщо; 
какво би станало, ако се втурнат и към котките; прегазени котки 
колкото щеш и все на неопределени места, друг въпрос ще бъде, 
ако котките започнат да умират в точно фиксирани пунктове, по 
регламент; засега обаче те избягват да постъпват така.

Може би подразбрахте, че съм този, който се грижи за ум-
релите котки. Никой не ми нарежда, но видя ли просната котка, 
сърцето ми се свива, пъхам я в някоя от безбройните си торби и 
продължавам работата си. Работата ми е да пребърквам боклук-
чийските гюмове, едно интересно занимание, но вие едва ли ще 
ме разберете, освен ако не ви е чужд хазартът. Но и тогава не бих-
те проумели същността – за да проумеете, трябва да сте боклук-
чийски преровяч, най-нищожната издънка на социалната стълба, 
не знам как да ви го обясня, но да речем, можете ли да си предста-
вите човек с годишен доход осемдесет лева, по трийсет и няколко 
стотинки на ден? Това съм аз, затова ме занимават входовете. За 
мен всяка хартийка е скъпоценна, трябва да я измъкна измежду 
сметта и трапезните остатъци, не много приятно занимание, дори 
отвратително, и все пак вече си го обичам и трудно бих го заменил 
за друго, особено ако „Вторични суровини“ повиши поне малко 
цената на предаваната от нас хартия. Не съществува кой знае ка-
къв чар и в това да събираш котки, разбира се. Какви ругатни съм 
дочул от шофьорите, когато се промъквам към труповете. Вместо 
да ми кажат браво, те ме псуват. Но да се върнем при входовете. 
Край големите кофи за смет се навъртаме аз и живите котки. Си-
гурно сте забелязали колко много котки се навъдиха напоследък, 
хиляди, и главната част от тях обитава мазетата като мен. Там, 
в мазетата, се раждат и котенцата, те се появяват внезапно пред 
очите ви, за да се потъркалят в слънчевата трева, а вие се чудите 
откъде се взимат чудесните котенца, оттам се вземат, от коремите 
на майките, от утробата на града, от подземията, от тъмнината, в 
тази тъмнина мяукат последиците от сладкото керемидено пул-
сиране. Тези котенца се създават, за да ви предпазят от плъхове-
те. Сякаш не помните плъховете! Няма ги сега, не представляват 

сила, тези котенца именно са застанали между тях и вас, на тях 
е предопределено да поддържат равновесието. Но пак се отплес-
нах за котките, а думата ми не е за тях, думата ми е за мен, искам 
да научите нещо за моето присъствие на този свят.

Предпочитам центъра на града, старата част, там има гънки, 
интимност. Новите квартали – пфу! Не ме интересуват. Блокове-
те. Отвратително. Не давам старата демократична част на града с 
улегнали, ферментирали вече нрави, с остарели врати по мазетата, 
на такива врати не им работят и ключалките, а собствениците не 
слизат с месеци в подземията. Защото какво да правят там, долу 
отдавна е наблъскано със стари мебели, дюшеци, пружини, туби, 
автомобилни гуми, пукнати клозетни чинии – уж ще потрябват, а 
не трябват, – стари книги, стари списания – всичко, каквото може 
да бъде изхвърлено при един ремонт, основно почистване или 
смяна на мебелите. Четвърта зима вече спя в общото помещение, 
определено за парното (поне двайсет и пет градуса), и не виждам 
повод да се преместя. Обитавам най-централната част на София, 
при Коня, лежа върху три дюшека. Денем мога и да чета, светли-
ната на прозореца пада точно върху разтворените страници. Биб-
лиотеката ми е разнообразна, стари книги, стотинка не съм давал, 
всичко е измъкнато от щедрата томбола на боклукчийските кофи. 
Най-дебело са подвързани съчиненията на Хайне. Споменавам 
ги не защото имам предпочитания към тях, а защото са свързани 
с преживяване. Ах, как мразя спомените, как не подхождат на бо-
клукчийското ми всекидневие, изобщо не знам какво е това спо-
мен, но... тогава бе застрашен животът ми. Наближаваше краят на 
лятото, периодът, в който си търся зимно скривалище. Вече имах 
някаква ориентация, огледите ме отведоха на улица „Шейново“, 
три високи огради там образуват нещо като кладенец. Какво да 
ви кажа – пет входа, подземната част – лабиринт, сградите стари, 
повечето врати към мазетата отворени. Избрах си нещо с южно 
изложение, с топлопроводни тръби и чешма. Започнах да нощу-
вам експериментално, временно напуснах лятната си резиденция 
в стария автобус извън града.

Прекарах няколко дни в новата квартира, уверих се, че е до-
бра, но малко преди да се изтегля, се случи неприятност. Въпреки 
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проявената предпазливост изглежда, че все пак някой ме е зърнал 
или не знам какво, но една сутрин, към девет в неделя, чух за-
раждащата се опасност – далечни звуци, присъствието на разтре-
вожени хора. Грабнах чувала и изскочих в подземния коридор. 
Помъчих се да си припомня горе-долу изходите, ослушах се още 
веднъж и хукнах към тишината. Внимателно отворих вратата на 
двора, но и там дебнеха. Върнах се, притулих се в най-тъмния кът, 
зачаках с туптящо сърце. Вън глъчката се усилваше. Доколкото 
можех да схвана, от етажите слизаха нови хора; долових отдел-
ни думи, изречения, разбрах, че става опасно. Шумовете, които 
отначало ми звучаха нестройно, май че с изтичането на времето 
се организираха, напред излязоха по-мъжките гласове. Уплаших 
се и реших да се предам. Тръгнах през коридора – мазетата ся-
каш едва сега ме удариха с миризмата си, изкачих се по камен-
ното стълбище, бавно отворих вратата; право в лицето ме плисна 
ужасът: двайсет или трийсет души, въоръжени с ножове. Затво-
рих вратата, побягнах обратно в тъмнината, сред най-гъстите 
миризми. Не озверените погледи, не хората ме бяха уплашили, а 
страшното им единодушие. Нима това не бяха мразещите се един 
друг, непрекъснато воюващите помежду си собственици? Какво 
ги беше обединило? Пресметнах, че е глупаво да изляза насре-
ща им, но можеше ли да ме спаси и криенето? На тях нищо не 
им пречи да нахлуят, а в суматохата се убива лесно. Нещо обаче 
ми подсказа, че е по-добре да изчакам. Какво да изчакам? Нещо 
ми внушаваше, че долу съм по-защитен. Макар и многобройни, 
собствениците се страхуваха. Те се пенеха и размахваха оръжи-
ята си вън, ако им паднех в ръцете, можеха и да ме надупчат, 
но не смееха да нахълтат. Съвсем ненадейно една от вратите се 
отвори. Не тази, която очаквах. Дневната светлина се спусна по 
стълбището. Какво беше пък туй? Възможност да изляза? Отно-
во се зашумя, този път гласове на жени и деца идеха отдалеч, аха, 
вече се обаждаха зрителите. После чух стъпки, ботуши минаваха 
решително по плочите. Спряха. Трийсетина гърла едновременно 
започнаха да обясняват. Отново тишина. Излез, извика внезапно 
милиционерът, но и той не се отличаваше с особена решителност. 
Това е вече друго, рекох си, и потеглих. О, колко бавно изминах 

пътя по коридора, неимоверно тежко се изкачих по стълбището, 
на входа истинската дневна светлина ме заслепи и затворих очи. 
Затворих очи, но видях ясно как тълпата ме гледа и вдига ножове-
те, милиционера, възбудените лица на децата, уплашените жени, 
които очакват всеки момент да се завърже нежеланата престрел-
ка, готови да се скрият зад ъгъла. Представете си как съм изглеж-
дал тогава, с празен чувал и Хайне под мишницата. Разочаро-
вание? Учудване? Ново раздразнение? Някой издигна лозунг да 
ме разкъсат. Милиционерът избърса потното си чело, скара се на 
тълпата и ме поведе.

В районното ме подхвана дежурният, събраха се и други, гле-
даха ме; дори не докоснаха чувала, разгънаха книгата – де който 
влезе, все книгата поглежда, а после мене, взира се внимателно, 
но и с досада. Абсолютно униние. Кой си ти? Не знам. Къде си 
раждан? Не знам, нищо не знам, нито помня, знам само, че вървя 
по улиците и бъркам в боклуците, това съм аз. Какво да те пра-
вим? Ваша си работа. Там е работата, какво да ме правят, аз съм 
една голяма бъркотия, какво могат да ме правят, нито да ме задър-
жат, нито да ме съдят, нищо, най-добре да ме пуснат. Дежурният 
махна с ръка, внуши си, че не съществувам, и мисля, че постъпи 
мъдро. Няма ме, не може и да ме има. Това съм аз, ако искате 
да знаете, на всичко отгоре – без паспорт. Посочиха ми вратата, 
но тръгнах към бюрото, взех си книгата. Най-напред свих през 
задния вход на ресторант „Грозд“, дадоха ми малко хляб и се ка-
чих в автобуса. Мина контролата, но и контролата махна с ръка, 
все пак успях да кажа на контрольорката, че притежавам подобен 
автобус, почти лична собственост. Прибрах се при гнездата на 
птичките, изядох хляба и легнах върху сламеника, решен да си 
дам почивка, макар че беше неделя, а неделя е най-работният ден 
за боклукчиите. Като се опънах добре, замислих се и чак тогава 
се уплаших, тялото ми започна да трепере. Чакай, кой съм аз на-
истина; откъде съм се взел, на колко години, бил ли съм някога 
дете? Треперя от нерви, но си задавам и въпроси. Най ме обиди 
това, че и милицията дигна ръце. За първи, но и за последен път 
ми стана мъчно, че съм нищо. Това отчаяние трая доста дълго, 
попречи ми дори да си подремна през деня, но привечер се оп-



106 107

равих, привечер слънцето заседна между гнездата на птиците, а 
ръждата на автобуса ми заблестя като злато; рекичката лъсна, жа-
бите изврякаха изведнъж, нещо хубаво прониза света, всъщност 
то не е било в природата, а у мен – едно олекване, едно кръцване 
не знам къде и – край. Защо, запитах се аз, защо подобно настро-
ение, какво ти липсва, нищо не ти липсва, всичко си имаш, и сега 
нещо ти се е приглезило, понеже носиш душа и искаш някой да 
ти обърне внимание, е, няма кой да ти обърне внимание, затова 
помисли, сам ли си, или не си сам. Не си сам, разбира се, ами че с 
теб е рекичката, в края на краищата с теб са жабите, я виж колко 
жаби, къде има толкоз много жаби, това са най-бъбривите жаби 
на света. Олекна ми, извиках от радост, прииска ми се да запея, 
но какво да запея, не знам нито една песен. Затова пък се протег-
нах и извиках на глас. Ето, това е!...

Този е единственият спомен в живота ми...
Когато събера много хартия, пък и някои по-ценни неща, от-

насям хартията и я продавам, дето трябва, а след това се връ-
щам, взимам ценните неща и торбата с убитата котка, купувам 
си хляб, качвам се на трамвай, автобус или на тролейбус, зависи 
от коя част на града съм тръгнал, и се отправям към моя ръж-
дясал автобус. Зиме, лете, няма значение – има ли убита котка, 
аз идвам при рекичката, оставям ценните неща при натуриите 
си, измъквам правата лопата и започвам да копая дупка в земята, 
малка, незначителна, колкото да поеме една мъртва котка. Няма 
тържественост, няма ритуали, просто заривам котката, и толкоз. 
Но важното е, че животното е вече под земята, че не съм поз-
волил на автомобилите да изтърбушат червата ѝ, попречил съм 
на едно разлагане, осигурил съм мир на праха ѝ, а най-важното, 
вие, които живеете там и минавате край изтърбушените котки, 
толкоз ли не се досещате, че е неестетично? Не ви търся смет-
ка, само ви напомням, че някой ден, ако видите едно нищо, една 
неизвестност да се навежда между автомобилите, не плюйте с 
отвращение. Поставям котката в торбата си, идвам при рекичка-
та, погребвам я и винаги се любувам на делото си. Колко много 
гробове, колко много мъртви котки! Всяка е носила душа, сега е 
само тяло, но под земята, а това е достатъчно. Защо съм такъв, да 

ме пита човек, защо тъкмо аз, не мога ли да си гледам живота? 
Такъв съм си. Боже мой, хора, дали не съм нещо не на себе си? 
Защото, като ви наблюдавам, идвам до заключение, че все изку-
фелите, малко мръднали дами съжаляват котенцата, все те ще се 
намерят да ги погалят или приютят. Боже мой, какво стана, нима 
милосърдието е останало само у изкукуригалите?

Но и аз съм користен, да ви кажа, дето го върша, не го вър-
ша току-тъй, без печалба. Защото в някоя лятна привечер, когато 
слънцето стане хладен кръг и ръждата по автобуса ми заблести 
като злато, мятам поглед зад рекичката, чувам птиците и ми става 
приятно, хубаво, а бе – чувствам се направо щастлив.
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ТРИУМФ

    Чувството, че има да върши много неща през деня, го на-
кара да стане рано. Ниската му понакуцваща фигура тръгна по 
глухите улички, край дебели каменни зидове и дворчета, в които 
други подранили стопани подклаждаха огньове. Всеки имаше да 
вари по нещо в казана си, наоколо като безброй очи дебнеха чис-
то измити буркани. Градинките и саксиите пламтяха като есен-
ни цветя, лозниците едва носеха тежките вимета на гроздовете. 
Дъждовното лято бе отминало, градчето вече осъмваше в бистрия 
слънчев въздух на октомври, месецът се заниза тих и нежен като 
струна. В пристанището шумовете на моторите се умножаваха, 
беше сезонът на паламуда, но тези шумове сякаш не достигаха 
до хората, на хората им се струваше, че е тихо, че им е леко, че 
всичко, което вършат сега, произтича от соковете на плодовете.

Накуцващият влезе от новата част на градчето и се упъти 
по брега. Овехтялата му дочена дреха се мяркаше по пясъчните 
ивици, по скалите, изчезваше зад дюните, показваше се отново: 
човекът залягаше, пълзеше.

Най-после може би той откри мястото. Бурунът бе дълбоко 
врязан в морето, потънал в спокойствие, силно насечен, скалист. 
В тънката есенна топлина там се пощеха гларуси. Някои гледа-
ха към простора и дебнеха, други стояха спокойно като мъдреци 
или пристъпваха лениво между курешките.

Накуцващият човек запълзя отново, промъкна се, кажи-речи, 
до птиците и постави рибката на скалата. Върна се назад и залег-
на. За всеки случай омота ръката си. Небръснатото му лице беше 
едро, леко кривогледо. Въпреки кривогледството изражението на 
очите му излъчваше добронамереност, наивност.

Мъртвата рибка лежеше на скалата, куката, която я прониз-
ваше, почти не се виждаше, виждаше се синтетичното влакно от 
рибката до ръката на човека, но можеше ли то да направи впе-
чатление на птиците? По водата и брега се търкаляха милиони 
синтетични предмети – от надувните детски поясчета до тубите 
за мазила. Те се жълтееха и синееха, плаваха или лежаха на дъ-
ното, подаваха се от пясъка на плажовете, дразнеха погледите, 
направо нервираха сред хармонията на великото природно цве-
тосъчетание.

Най-едрият изпревари всички, стрелна се и нагълта рибка-
та. Ръката на човека не пропусна мига, дръпна влакното, куката 
се вряза в гърлото на гларуса. Птицата се вцепени от изненада. 
Нищо не я болеше. Само това дръпване... Какво ли можеше да 
означава то? Разпери криле, полетя, но невидима сила я при-
тегли рязко надолу, а острото нещо се вряза още по-дълбоко в 
гърлото ѝ. Тя падна и се преметна. Рибката изхвръкна от клюна 
окървавена. Птицата стъпи на краката си, силно притисна криле 
към земята.

На двайсет метра от нея човекът навиваше влакното.
Гларусът не знаеше, че горещината в гърлото е от кръвта му, 

той стоеше прилепен до земята и понеже нямаше какво друго 
да стори, политна отново и отново падна. Най-после разбра, че 
невидимата сила, която го притегля надолу, е влакното, но не мо-
жеше да направи нищо: то влизаше в него, беше вътре в него.

Човекът навиваше и се приближаваше, не бързаше, пестеше 
резките движения, тях той предоставяше на птицата. Най-после 
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гларусът предприе нещо по-сериозно – вдигна се над главата му 
и полетя в кръг. Това изненада човека, той се стресна, забрави да 
навива, а сякаш не му достигаха и сили, само гледаше как горе в 
яростни напъни кръжи огромният мъжки гларус. Полетът тегле-
ше влакното до скъсване, човекът усети това и леко размота. От-
пущането подлъга птицата, тя за миг помисли, че е свободна, и 
реши да разчупи кръга, но туй проклето дръпване отново я събо-
ри върху скалата.

Нито далеч, нито близо до нея, тревожно летяха и грачеха дру-
гите гларуси. Човекът в дочената дрипа държеше здраво влакно-
то и наблюдаваше предизвикания от него хаос: птиците в небето 
и мятащия се в камъните мъжкар. Картината го бе зашеметила 
до такава степен, че бе забравил да навива. И все пак мъжкарят 
се приближаваше, туй ставаше сякаш по силата на необяснима 
логика, продиктувана от здравината на влакното и от куката.

Чувалът лежеше настрана. Не става и дума за ония памуч-
ни или манилени чували, а за нещо синтетично, полупрозрачно, 
гладко и достатъчно голямо да скрие птица.

Човекът се хвърли върху птицата рязко, защото познаваше сила-
та ѝ, бързината ѝ, цялата жилавост на крилете и шията, остротата на 
нейния клюн. Като я похлупи с тяло, преди да бъде изкълван, накуц-
ващият притисна главата ѝ към скалата, прибра криво-ляво крилете 
към тялото, обгърна я. Свободни останаха само краката, те драще-
ха въздуха, загребваха го с плавниците си. Въпреки всичко главата 
успя да се измъкне от лявата ръка на човека, острието на клюна се 
заби във врата му, човекът изрева, прихвана повторно главата на 
птицата. Острата болка във врата го караше да действа грубо, жес-
токо. Той не пипаше, а стискаше – до счупване, до задушаване. Чу-
валът прибра птицата. Вътре тя се отпусна и, най-важното, усети, че 
сега нищо не придърпва главата ѝ откъм гърлото, че повече нищо не 
се врязва в нея. Човекът чисто и просто бе отрязал влакното.

Като завърза чувала, накуцващият победител нагази в морето, 
загреба шепа вода и заплакна изкълвания си врат, който леко кър-
веше. Върна се при чувала, нарами го и потегли.

Победителят не тръгна по бреговата ивица – той се изкачи до 
магистралата, предпочете да върви по асфалта. Отляво се прос-

тираха по-големите, зашумени с дървета лозя. Отдясно се реду-
ваха малките лозя, те бяха криви и жълти, разположени по дюни-
те. Имаше нещо абсурдно в това, че лозите излизаха направо от 
жълтия нагорещен пясък и въпреки туй раждаха гроздове. Дори 
без да вкуси зърната, човек сякаш усещаше, че сокът им е гъст, 
сладък и предугаждаше какво може да бъде виното. В тия малки 
имоти всяка лоза беше самотна сред своята оранжева пустиня. 
Трева липсваше, тук-там стърчеше по някое дръвче. Но имаше 
много смокини, много блясък на море, много сол във въздуха, а 
през лятото – жега.

Гларусът кротуваше в чувала, учуден, че светът се е смалил, 
че го притиска отвсякъде. Той не мислеше, само усещаше. От 
необичайното клатушкане в стомаха му се надигаше нещо като 
морска болест.

Гларусът повърна няколко полуразложени рибки, но човекът, 
който го носеше, не разбра това, човекът бе отправил поглед към 
върха на своето смокиново дърво. Дървото се издигаше в лозен-
цето. Клоните му се простираха широко, на всички страни, от-
рупани с тежки мъхести листа, голямо дърво, достойно дърво, 
плодовете му бяха колкото звездите в небето. Нямаше ламя на 
света, която би могла да обере смокините му: различно големи, 
някои съвсем зелени, други съвсем узрели, черни, готови да се 
скапят. Обираха едни, зрееха други и отново, и отново дървото 
даваше с пълни шепи...

Може да се каже, че това беше най-интересното лозенце: микро-
скопично, криво, килнато на всички възможни страни според гънки-
те на дюната, спечено, дори сега – през октомври. Една малка Сахара 
– това представляваше лозенцето, защото първото впечатление, кое-
то предизвикваше то, бе за много пясък. Стопанинът се бе погрижил 
добре за пълното му загрозяване. Тук стърчаха две нескопосани пла-
шила, по дръвчетата висяха шарени парцали и полиетиленови торби. 
По клоните на смокинята бяха обесени врабчета. Изглеждаха леки и 
въздушни, не тежаха на дървото и тъй като бяха обесени с краката 
нагоре, крилцата им се ветрееха винаги разперени.

Цялото лозе бе оградено с дворна телена мрежа, с желязна 
врата, катинар и ключалка. Накуцващият кривоглед човек отклю-
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чи и влезе в имението си, остави чувала с гларуса и веднага за-
почна да пляска с ръце. Изхвърчаха косове, полетяха към морето. 
Достатъчно бе да се загледа по-внимателно човек, за да открие 
колко много птици живееха в есенното изобилие на околността. 
Стопанинът пляскаше и викаше.

Като се убеди, че е прогонил всичко пернато от територия-
та си, победителят опипа засъхналата кръвчица по врата си и се 
обърна към стълбите. Грубо сковани, стълбите пронизваха на две 
места короната на смокиновото дърво. По-ниската извеждаше до 
голям разклонен ствол, а по-високата се изкачваше до върха. Кой 
знае защо, може би поради неизвестна болест върховите клони 
съхнеха, дървото оплешивяваше. Затова пък удобно за окачване 
на врабци. Стопанинът взе чувала, отвърза го и го притисна до 
земята. Прикованата по този начин птица не можеше да кълве. 
Бръкна и намери краката ѝ. Измъкна само тях, привърза ги добре 
с въженце. Чак сега измъкна цялата птица, но лявата му ръка 
стискаше здраво главата ѝ. Като държеше птицата, стопанинът 
на имението се изправи и се обърна към дървото. Прецени нещо 
важно и отново вкара птицата в чувала. Така му беше по-удобно 
да се катери. Стълбата се огъваше, пружинираше, но опитният 
стопанин знаеше, че няма да се счупи – беше се качвал безброй 
пъти, стълбите му служеха да го отвеждат до плодовете.

От върха на дървото той огледа пейзажа, сякаш го виждаше 
от върха на величието си; на запад възвишенията на прозрачна-
та планина, а на изток есенното море с лодките, които търсеха 
риба. Всичко се виждаше – и старото, и новото градче, и ос-
тровът, и вълноломът до другия остров, и селото в далечината 
зад острова, всичко живееше кротко в кроткия ден и всичко се 
виждаше оттук, от неговата земя, от неговите лози, от неговата 
смокиня.

Без да измъква птицата от чувала, човекът привърза краката ѝ 
към най-високия сух клон. Като се убеди, че всичко е готово, той 
се смъкна на безопасно място и дръпна чувала. Гларусът увисна 
с цялата си чистота в лъчите на слънцето.

Човекът слизаше по стълбата. Усетил пясъка под краката си, 
той погледна нагоре, но видя само листа. Измъкна се от чадъра 

на дървото и сега успя да види птицата. Тя висеше, висеше добре 
и гледката му се стори задоволителна. Отдалечи се още, качи се 
на дюната. Оттук картината му се стори още по-добра. Особено 
когато птицата, съвзела се вече, започна да поклаща криле. Беше 
чудесно. Стопанинът на имението изръкопляска. Но на какво? 
Вече нямаше косове, нямаше врабчета. Тогава човекът разбра, че 
е изръкопляскал на себе си.

 



114 115

 ГОСПОДАРЯТ НА ИНДИЙСКИЯ ОКЕАН

    Географията на това заливче от Южното Черноморие не е 
много сложна – едно сурово място с твърди остри скали, повърх-
ността им ситно разядена, по тях е изключено да тъпчеш бос, 
не става и за къпане, рядко ще се намери глупак да се потопи 
точно тук. Наоколо е само плитчини, но има някаква ивица, тя е 
известна само на Капитана. По нея той се прибира с лодката си 
от риболов, промъква се чак до брега, там го чака малък дървен 
кей. Когато лодката се прибира от риболов, собственикът ѝ може 
да види отдалеч своята дъсчена къщичка, а зад нея – горичката. 
Пред къщичката има навес, има пейки и маса, шава човек. Това е 
жена му, тя шета там, подрежда обяда или вечерята. Заливчето е 
защитено от някои ветрове, но при влошаване на времето лодката 
се изтегля на брега, така че с прилежна упоритост и твърдогла-
вие човек би могъл да живее тук, стига да е нащрек. Капитана 
не признава друг живот освен този, така е навикнал. Той е ня-
когашният господар на Индийския океан, така го знаят хората 
от пристанищата, макар че всъщност е бил господар на всички 

океани, защото къде не е пътувал и водил корабите си, но сега е 
пенсионер, от десетина години се е примирил само с туй черно 
заливче от Черно море. А искат да му отнемат и него. Тук често 
се отбива техникът на съвета в съседното градче, известният пия-
ница и рушветчия Мишо Чолаков. Мишо Чолаков настоява да се 
махне къщичката на Капитана, тя грози, така смята законът, по 
крайбрежието трябва да се метлосат всички подобни постройки. 
Капитана мълчи, досега не е промълвил дума с него, предоставя 
туй на жена си. Тя предава точно мислите му: няма да получиш 
нито лев, нито грам ракия, не се надявай на рушвет и стой далеч. 
На шейсет, с десет години по-млада от Капитана, у нея още се 
утаяват токовете на някогашната красавица, дори сега задържа 
погледа, предизвиква преценка, размисъл, събужда предполо-
жения, макар че е потънала в безпорядъка на вечното движение 
между огнището и мивката, лодката, мрежите, метлата, чиниите 
и селските магазини. Цялата дневна умора привечер се награжда-
ва, идва един час, малко след като е приготвила салатата. Тогава 
капитаншата поставя голямо блюдо на масата, покривката блести 
от белота, изправя бутилката, до нея двете чинийки и двете чаш-
ки, всичко за двама души, капитаншата сяда на стола и първото, 
което вижда, са двете вилици, вечните вилици от трийсет години 
насам, купени в арабско пристанище. Тя не може да не ги поглед-
не, те я връщат за момент в миналото, това сякаш е необходимо. 
После капитаншата запалва цигара, запушва. Това е най-сладката 
цигара през денонощието. Почива си и пуши, кротко гледа към 
устата на заливчето. Първо ще чуе мотора, а после ще се появи 
лодката, сякаш я изстрелват скалите. Какво по-хубаво, кое може 
да се сравнява с това, какво повече могат да искат двама стари 
приятели от този час на очакване и завръщане. Преди да влезе 
в заливчето и види жена си, Капитана неминуемо си представя 
оня септемврийски следобед в Калкута, когато кметът на града 
бе поканил всички налични капитани от пристанището на прием 
в някаква резиденция с много зали и градини. Хиляда ли се съ-
браха? Май че хиляда капитани и всички накуп; и колко езици се 
вплетоха тогава в празненството, колко нещо се изпи, само мъже, 
единствена жена – съпругата на кмета, останалото мъже, мъже, 
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мъже, докъдето ти види окото, касапница от съдби и преживели-
ци, милиони бруто-регистър тонове, ветрове, плитчини, бурени, 
но всичко туй избледня пред единственото, най-великото: когато 
съпругата на кмета нарече българина „Господарят на Индийския 
океан“. Защо? По какви причини? Не е важно, никой не може да 
разгадае съображенията, поради които една дама може да каже 
нещо, важното е, че му лепнаха това прозвище и той не се оби-
ди по лесно обясними причини. Първата му брачна нощ и този 
прием в Индия – няма по-големи събития в живота му, а битието 
на Капитана гъмжи от преживелици... Той се вслушва в двигате-
ля, така разбира, че всичко е наред, сърцето на машината работи 
спокойно, в него има поне още пет години живот, чак тогава ще 
може да мисли за ремонт. Така си е, откакто се е поселил тук, не 
е ставало нужда да сменя нито лодката, нито мотора, нито мре-
жите, нито жената, всичко му служи прилично, а и той самият е 
прилежен, два пъти дневно излиза за риба и два пъти се прибира 
редовно, как не му хрумна поне веднъж да се отбие в казиното 
или в къмпинга. Нещо остаряваме, признава си Капитана, май че 
нещо ни тегли все към дома, към еднообразието – всеки ден едно 
и също, питието и то едно и също, а всъщност не е безинтерес-
но, хубаво е; ставаш от леглото и изведнъж виждаш, че е добре: 
слънцето го няма, наоколо е хармонично меко, тихо, заковано за 
вечността, но дълбоко в същността си е раздвижено, зад морето 
клокочат лъчите, много скоро ще се разпукат като цвят и ще те 
обсипят с перли, както си сам сред водата, ама съвсем сам. Запад-
ният ветрец духа нежно, повърхността на морето тръпне – кожа 
на жребче, това е от вечната му младост, от вечността. След мал-
ко всичко порозовява, тук-там се показва топъл гръб на делфин. 
И делфинът е вечен, и розовият цвят на изгрева, и гларусът, кой-
то, ако го питаш, едва ли ще съумее да каже защо седи във водата 
и мълчи, какво му е необходимо, като го гледаш – нищо не му е 
нужно и разбираш – стои за украшение, забодено върху гърдите 
на морето, като брошка. И това си има значението, заключава Ка-
питана, и то е важно. Както е много важно да види отдалеч ръцете 
ѝ. Когато се прибира, той най-напред вижда ръцете ѝ, понякога те 
още работят с ножа, режат, но повечето пъти са полегнали върху 

масата и чакат, а между пръстите на едната ръка дими цигарата. 
Няма по-хубава жена, няма по-кокетна къщичка, не съществува 
по-уютна верандичка и туй май че бие по сила всичките му пла-
вания накуп и всичките му приключения. Ако сега ми кажат – 
какво искаш: отново в Калкута, или да останеш в залива, веднага 
ще предпочете залива, но върни ме, боже, поне пет години назад, 
само пет ти прося с най-голямата искреност, каквато може да си 
представи човек. Как не съм се сетил по-рано да се вкопча на 
младини в залива, че да не мръдна до края на живота си. Така 
мисли Капитана сега, на седемдесет, когато се прибира от мизер-
ното си плаване, понесъл няколко килограма попчета към тигана. 
На брега, върху продънената прогнила лодка, е седнал Мишо Чо-
лаков, лицето му се чернее отдалеч, до Мишо Чолаков е седнал 
друг човек, сигурно придружител, пратеникът на общината ни-
кога не идва сам. Моторът пърха равномерно и сладко. Капитана 
и Мишо Чолаков се наблюдават, шумът на двигателя не им пречи 
да си проведат разговора.

– Отново ли си дошъл? – намръщва се Капитана.
– Този път ти нося голяма новина – казва техникът, – преду-

преждавам те, че утре пристигам с булдозера. Казах го и на жена 
ти, но тя държи точно туй нещо да го заявя и на тебе. С мен е 
булдозеристът, да види ще може ли да събори бараката. Оказа се, 
че може.

– Ти си мръсник и рушветчия.
– Изпълнявам заповед. По крайбрежието не бива да има неза-

конни постройки, ти нямаш разрешение, сто пъти сме ти го каз-
вали, а ти сто пъти си заявявал на кмета, че бараката ти не грози, 
а краси. Трябва да събориш и кея. Идват курортисти, идват чуж-
денци, крайбрежието трябва да бъде красиво.

– Понеже не ти дадох сто лева, мръснико.
– Това е, капитане, утре пристигаме.
– Добре, но почакай да изляза.
– Не, бързам.
– Почакай, моля те.
– Стар си и не можеш да ме биеш.
– Няма да те бия, ще те убия.
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– Е, това не искам да става и си отивам, защото си луд петел. 
Жена ти ме помоли да си тръгна, преди да слезеш на брега.

– Почакай, моля те, искам само да те убия, нищо повече, сега 
ще те стисна за гърлото, моля те, направи ми това удоволствие.

Мишо Чолаков се изправя, изправя се и придружителят. Той 
е нисък силен мъжага, погледът му е объркан, а когато тръгва 
след техника, леко се извръща, едва забележимо махва с ръце, 
извинява се за нещо. Лодката целува кейчето. Капитана се хваща 
за него, скача, привързва се. Преди да прекрачи във верандич-
ката, застава до колата си, гледа я, мисли, дори отваря вратата 
ѝ, дори сяда, но преди да запали, се отказва – струва му се без-
смислено, унизително му е да отива сега до общината, все едно 
че тръгва против разбиранията си, да моли за отсрочка, макар 
че понякога е мислил и за това, да се яви най-после пред тези 
тайнствени хора и да им каже, че това мизерно кътче от морето 
не струва нищо пред стоте милиона лева, които са били в ръцете 
му и които са оцелявали само поради него, освен това може да 
им подметне, че си имат работа не с другиго, а с Господаря на 
Индийския океан. Капитана слиза от колата, вече му предстои 
най-тежкото – да застане пред жена си. Бутилката стърчи самотна 
върху масата, няма ги двете бели ръце. Той не влиза вътре, сяда 
на стола, напълва чашите и поглежда към хоризонта. Морето е 
гладко, морето е глухо, то тежи страшно, просто тегне с хубавата 
си, ясно очертана линия, с черните назъбени скали в заливчето, с 
кейчето и привързаната към него като кученце лодка. Майчицата 
му мръсна, от всичко ми остана само туй и пак ми го вземат, ся-
каш не могат да почакат още някоя година, докато хвърля топа. 
Ти няма да хвърлиш скоро топа, появява се жена му, ти си здрав и 
ще живееш още и моля те, да не правим трагедия, знаехме си, че 
ще ни бутнат, какво искаме, поживяхме си добре, ще се приберем 
в Бургас, там си имаме всичко, ще се радваме на внуците. Така 
ще стане, съгласява се Капитана, той не иска да тревожи добрата 
си съпруга, но все пак ме е яд, притежавал съм всички морета, 
а сега не мога да имам едно петънце от тях. Пият и се вслушват 
в щурците, свечерява се, от селото долита магнетофонен запис, 
там на някого му е весело, той няма нищо общо с преживявания-

та на пенсионерите. Какво да си говорят, могат само да пият, ма-
кар че и пиенето не върви, нищо не им се услажда, нито искат да 
пуснат радио, не палят лампи, могат да седят и да мълчат. Само 
сто лева, проговорва изведнъж Капитана, само да не бях толкоз 
твърдоглав, сто лева щяха да оправят работата, но не мога, разбе-
ри, разбираш ли ме? Мълчи, моли жена му.

Призори тя чу някакъв шум до себе си, но не обърна внима-
ние, защото Капитана бе плакал цялата нощ. Призори нещо до 
нея хлъцна и той заспа, но изглежда, че не бе заспал както се по-
лага, изглежда, че бе умрял точно тогава и този е бил последният 
му звук. Тя лежа дълго в леглото до мъртвия, но не заплака, само 
обмисляше какво да прави. Не измисли нищо, лежеше безсилна, 
изпълнена с нарастващ яд към хората. Когато утрото напредна, 
тя стана и започна да се бори с мъжа си, трябваше да го облече, 
а после да го домъкне до колата. Но пък стана добре – Капитана 
успя да седне, както се полага, само главата му клюмна встрани, 
сякаш подрямваше. Капитаншата затвори вратата и мина от дру-
гата страна, намести се зад волана и малко преди да подкара, чу 
булдозера.

На мекия път, който свързваше заливчето с магистралата, се 
разминаха. Виж го, рече Мишо Чолаков на булдозериста, натряс-
кал се е от сутринта. Така си помислиха и другите от селото, като 
видяха как Капитана спи кротко до вярната си жена, вечната му 
жертва, която при подобни случаи шофира, която някога го чака-
ше търпеливо, докато палавникът се перчеше по някои места и 
минаваше за господар на океаните.
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 ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЗА ЛОШИЯ ЧОВЕК

 Катерчето е полегнало безпомощно върху няколко букови 
трупи, подпряно е отстрани като с патерици. Наоколо се прости-
ра каменна настилка, зеленее трева, цъфтят храсти, нощем светят 
флуоресцентни лампи. През деня по катерчето се гонят дечурли-
га, тежат му снегове, мокрят го дъждове, пече го слънце, корабче-
то лежи на сушата, сляпо, затворено, прозорчетата му са закова-
ни с насмолена хартия, цялото е обковано с плоскости, опаковано 
е, така е зазимено, защитено от злосторници, от крадци и чака 
ли чака своя час малко преди да замирише на лято. Тогава ще му 
махнат опаковката, ще го боядисат, до него ще долази един кран, 
ще го повдигне и внимателно ще го постави във водата – за кой 
ли път, може би за двайсети, двайсет години „Сирил“ плава в до-
бро и лошо време. Повече в добро време, разбира се – при лошо 
време риболовните корабчета нямат работа в морето. Дължината 
му е осем метра, а ширината му два метра и трийсет сантиме-
тра, гази малко, корпусът му е покрит с епоксидна смола, тя го 
предпазва от ракушките, от морския червей. На вода корабчето се 

държи добре, стои упорито, притежава завидна възвръщаемост 
при поклащане, така че можеш да му повярваш, да му повериш 
сигурността си. Ако вдигнем капака на задната палуба, ще от-
крие м помещението за мотора. Моторът е българско издание на 
пъркинз, петнайсет коня, винаги е в ред, готов да запали при вся-
ко положение. На предната палуба е котвата, трябва да бъде там, 
но сега е в кубрика, няма нужда от нея, сега катерчето е на сухо, 
всяка дъсчица по него, всяка негова частица вече тръпне, напира 
към морето. Катерчето гледа от сушата как другите лодки се по-
люляват до кея, излизат от пристанището или се връщат. А Оня 
все не иде, няма го, забавя се нещо, сякаш този път рибата не го 
вика. Щурвалът стърчи самотен, кой да го подхване истински, 
само децата го въртят напосоки – те или си играят, или си въоб-
разяват, че тръгват нанякъде. Вратата на кабината е закована, в 
кабината е тъмно, влажно, мирише на студ, на остатъци от зима, 
никой не е разковал капаците на илюминаторите, за да се видят 
койките, масата, столчетата, гардеробчетата, лавиците, библио-
течката, мивката, кухничката, навигационните уреди, от които 
няма нужда, но все пак са там, заради самочувствието на капита-
на, да му напомнят за неосъществените намерения, за угасналите 
мечти по далечните острови. Той познава всяко заливче и всяко 
бурунче по това крайбрежие, оправя се и със затворени очи, тук 
капитанът не пътешества, а лови риба. Само веднъж му се уда-
де да отпътува надалеч, но всичко се разви по суша, той отиде 
до Париж, там му продупчиха гърлото, премахнаха му говора, 
поставиха му клапа до адамовата ябълка, което от само себе си 
означаваше, че капитанът никога няма право да влезе или да пад-
не в морето, ако му се ще да поживее още. Но да се върнем в 
кабината на неговото катерче, там са скътани чипаретата и обик-
новените въдици за попчета – други уреди за риболов той няма, 
мрежи няма, но лови много, прехранва се с риба, продава риба, 
налага му се да продава.

Като вярно куче е погледнало катерчето в очакване на своя 
господар, той ще дойде отдалеч, чак от София, ще разкове опа-
ковката, корабчето ще изпръхти на свобода и ще се остави да го 
освежат с бяла боя по бордовете и палубите, малко зелено по 
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буртиците и съвсем, ама съвсем малко черна боя за името и 
граничния номер. Кабината трябва само да се проветри и да се 
мине с мокър парцал навсякъде, леглата да се застелят с прани 
одеяла и нови чаршафи, но това е женска работа, върши я жена, 
коя ще бъде тя тази година, ще се разбере скоро, капитанът ще 
я доведе от София. Жената ще остане известно време и ще се 
върне, ще пристигне друга, другата ще я смени друга и тъй на-
татък – при това положение корабчето се усмихва съзаклятни-
чески – такива ми ти ги върши собственикът на „Сирил“, с това 
е известен. По-умните му познати разправят, че по този начин 
капитанът избива комплекси заради ниския си ръст, смачкания 
си ръждив вид и дупката на гърлото. Жителите на градчето се 
пукат от любопитство, някои – от яд; не могат да проумеят кое 
в края на краищата кара млади хубави момичета да се набутат в 
тази кабина с това овъглено човече, но очевидци разправят, че 
дойде ли времето на която и да е от жените да си отива – плаче 
или пък дига скандал, заклева го друга да не стъпи след нея на 
палубата. Замине ли тя, вечерта пристига другата, дори може да 
са се разминали по въздушното трасе в обратни посоки. Новата 
влиза в корабчето, настанява куфара си и оглежда с любопитни 
очи безпорядъка на кабината. Новопристигналата е още бяла, 
нежна, с рокля, още не е нахлузила панталон и се готви да ве-
черя в казиното. Там вечерят новодошлите и втората вечер пре-
карват там, и третата, но постепенно потъват до шия в живота 
на корабчето и се сливат с него. Рибарите я виждат на приста-
нището или сред морето и си казват с полуусмивка: охо, новата 
вече е дошла; след това я преценяват, питат се дали е по-хубава 
от другата, по-ниска ли е, по-висока ли е; освен това веднага 
си личи дали е по-добра домакиня. Пристанището помни една, 
която щом пристигна, легна на своята койка и не стана от нея, 
пропадна в четенето на криминални романи, замина си почти 
бяла и само нощем караше капитана да вилнеят по дискотеките. 
Капитанът, какво да прави, вилнее, трябва, доказва, че го бива 
за повече неща. Ето защо катерчето е нетърпеливо и поглежда 
по посока към София, скучно му е на сушата, живее му се и на 
него. То е обърнато на изток, точно срещу морето и Острова, 

но сякаш гледа на запад и се ослушва, може би ще успее да чуе 
особения шум на симката.

Горкото корабче, не знае и как да знае, когато никой не му е 
казал, че капитанът е мъртъв. Няма го вече, няма да дойде, ни-
кой няма да види френската му капитанска шапка повече, нито 
пък ще съгледа него как лежи под своя плавателен съд с четка в 
ръка, с чукче или какъвто и да е друг инструмент. Чисто и просто 
изчезна, стопи се, отиде под земята – вместо на дъното, където е 
за предпочитане, капитанът отиде под земята като всички обик-
новени хора, на петдесет и няколко години, а на такава възраст 
морето му се струва на моряка най-сладко, тогава той го обича 
най-силно, има най-неотложна нужда от него. Всъщност човек 
би трябвало да се запита... да... капитанът наистина предизвиква 
недоумение и изтръгва от ума на хората въпроси. Аз например се 
питам често: господи, от какво е направено морето, материя ли 
е, дух ли е то, само частица ли е, или само цвят, съществува ли, 
или не съществува, та притежава тази притегателна сила да улавя 
в себе си и лошите хора, като капитана на „Сирил“? Защото не 
познавам по-голям егоист от него, по-самотен и недружелюбен 
скитник, по-неприятен обитател на нашия свят. Срещнеш го сред 
водната пустош, погледнеш да те поздрави, а той или ще те под-
мине с презрение, или ще ти кимне само с остатъка на изтръгната 
от дъното на душата си учтивост, за да не го разнасяш после по 
масите на кръчмите. А винаги го срещаш, дявол да го вземе, няма 
начин да се разминете с него, той е непрекъснато на вода, непрес-
танно гони рибата, устремено преследва знаците ѝ, тъй като раз-
шифрова по свой собствен начин признаците за нейното движе-
ние, сякаш между него и рибните кервани съществува загадъчна 
емоционална връзка, каквато връзка сигурно съществува, мисля 
аз, между него и многовековните водни пластове на морето. Не 
знам, ще се осмеля да ви намекна, че все пак има нещо, някои 
хора просто се раждат с вградено устройство към морето, няма 
значение къде ще се родят, може на пет хиляди мили от водата. 
Ако не им се случи да видят морето, така и ще си умрат, без да 
знаят за него, но видят ли го, двамата се съединяват, химическата 
реакция ще се получи, ще се слеят и взаимно ще се оплодят. И 
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кажете тогава, какво е това нещо – море, какво съдържа в себе си, 
та превръща и лошите хора в мечтатели? Това се питах винаги, 
когато срещах капитана на „Сирил“ сред пустошта.

Но от тази пролет това няма да ми се случи, освен ако не оста-
не призракът му. Ние сме свикнали с него и не е изключено да си 
го проектираме в далечината като мираж – достатъчно е само да 
ни проблесне катерче или чуем равномерен шум на мотор. Това 
може да ни се случи по всяко време на денонощието, независимо 
какъв цвят е легнал над водата и под какъв ъгъл падат слънчевите 
лъчи – катерчето лети напред в гонитбата на рибата и я улавя.

Това е другият въпрос, ще отворя дума и за него. Добре, по-
мислете си малко и кажете ще продължавате ли да вярвате още в 
традицията, или ще се разколебаете, защото, откакто се помним, 
знаем, че градчето пристанище е известно като мястото, в което 
живеят най-знатните рибари. Така ли е? Така е, разбира се, това 
ни е известно не само от легендите, ами и от фактите, а и от ли-
тературата. Да, но капитанът на „Сирил“, който дойде някъде от 
най-вътрешната вътрешност на сушата, надмина всички рибари 
накуп, разби ги на пух и прах, взе им акъла и въпреки че го мра-
зеха, те не могат сега да споменат името му без уважение. Защото 
той винаги ловеше повече риба от тях. Дори когато нямаше риба, 
когато всеки потомствен рибар се връщаше с празни ръце, на-
шият лош човек ще домъкне нещо със себе си. Той никога не по-
казваше това нещо, неговата риба рядко се виждаше на бял свят, 
но всеки си знаеше, че „Сирил“ докарва риба и как ще я изнесе 
навън, как ще я пласира – тайна, абсолютна. В това се състои 
именно чудото и повече не вярвам на легендите, защото видях, 
пред очите ми се разби легендата за потомствените рибари – поя-
ви се отнякъде някой, но съвсем сам, съвсем, съвсем самичък, 
у него ни традиции, ни професионални тайни, а гений. Кажете, 
защо геният не се роди измежду тях, а се пръкна другаде? Ле-
нивото наследяване на умението, отпущането по течението на 
традицията, липсата на размисъл? Да, рибарите от градчето, за 
което става дума, не са артисти. А той е творец. И лош човек, 
неприятен човек е капитанът, който вече не е жив; може да те 
обиди просто като се разминавате, без да те погледне дори, без да 

знае, че е минал край теб, нещо повече, без ти самият да знаеш, 
че си минал край него. Но коя е тази сила, господи, какво е туй 
чародейно чудо, тази фикция МОРЕ, която кара и лошите хора да 
падат на колене пред него?

Лежи сега корабчето върху земята, жестоко обидено, че не са 
го разковали. Приближа ли се до него, струва ми се, че ще изкре-
щи и ще отхвърли патериците си. Няма го крана да го повдигне, 
защото го няма капитана, капитанът лежи под земята. И ако не-
говият дух се смили над нас да ни позволи все пак сегиз-тогиз 
да го виждаме като мираж по вълните – добре, ако ли не – лошо, 
осиротели сме, тъжно е, когато от някоя красота изтръгнат една 
подробност, привидна уж, а се оказва важна. Лично аз не мога 
да предскажа какво бих чувствал занапред, когато ще знам, че и 
най-силното напрягане на въображението ми няма да извика на 
живот силуета на бялото корабче в далечината, и да ви кажа ли, 
вече съм взел това корабче с въображението си и съм го поставил 
на почетно място в градчето, да ни напомня, че е имало един чо-
век, боравил безпогрешно с материята море. За вечни времена.

 „Отбраната на Спарта“ 1982
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БОСТАНЪТ

    Първото нещо, което видях, беше чичо. Не знам на какво се 
дължеше, може би чиста случайност, но още като пристигнах с 
каручката, зърнах спящото лице на чичо, седнал на сянка до вхо-
да на къщичката. Тази къщичка в детството си наричахме колиба-
та, а и сега във всичките си писма леля винаги я назоваваше така, 
макар че това си беше къщичка с две малки помещения от греди 
и кал, с пръстен под и клюмнал на едната си страна оджак – така 
измайсторен някога, още от дядо ми Атанас. Небръснатото лице 
на чичо висеше надолу и отначало помислих, че виждам пресен 
мъртвец, но като се вторачих малко, забелязах дишането му; ди-
шаха слабите му кокалести рамене под чиста, но не съвсем бяла 
риза от изчезващите старинни тъкани, на които съм забравил 
името. Бях забравил, кажи-речи, всичко – почти всички названия 
на растенията, поклонили ми се по пътя; помнех само къпините 
и сякаш ги чух да ми казват: охоо, къде се губиш, по какъв слу-
чай? Гледах ги от каручката и си виках, че няма смисъл да им 
разказвам случая, той е невероятен, пък и на вас да го разкажа, 
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няма да повярвате и ще се усмихнете скептично, а си беше точно 
така, както ви го описвам сега. Направи ми впечатление, че чичо 
спи на такова място, където не може да го напече слънцето, как-
то и да се извърти. Върху дочения му панталон дремеха няколко 
мухи, по тънкия му, замрежен с бръчици врат блестеше влага, 
пот – слънцето изливаше цялата си августовска злост над хълма, 
направо топеше земята, тя олекваше, пръстта не приличаше на 
пръст, а на непозната гореща и враждебна материя. Задникът на 
магарето димеше, опашката му дори не помръдваше, в горещи-
ната на животното не му се щеше да пъди дори мухите, а и те не 
налитаха кой знае с каква стръв върху него.

Чакай сега, къде се падаше изворчето? Доколкото си спом-
нях, намираше се откъм гърба на колибата, значи на север, да, 
точно така – в дола. Разпрегнах магарето и отново му се доверих. 
Както ме бе довело дотук от градчето, така ме заведе и до извор-
чето. Сега някаква грижовна ръка, сигурно чичовата, бе превър-
нала изворчето в малко кладенче. Водата му не ми се видя така 
бистра, както някога, стори ми се застояла, а като се наведох и 
пих, не ме прониза острата ѝ студенина от спомените. Но все пак 
бе вода, хладна, макар и твърда – никога по-рано не съм нами-
рал тази вода твърда, – без да ща, я сравнявах със софийската, 
вече по навик сравнявах всичко със София. Огледах дерето, при-
помнях си някои ярки неща, но смътно; дори дерето си спомнях 
смътно, повече си спомнях за случки в него – да речем, как съм 
убивал смоци, как съм ял най-едрите къпини точно тук и лешни-
ци; според мен надали на света съществува по-голямо находище 
на лешници. Тръгнах по пътечката, повървях малко и се уверих, 
че лесковите храсти си бяха на мястото, зърнах и плодовете им, 
дори си откъснах един лешник и го счупих, вътре открих нещо 
меко, изядох го и ми се услади. Може би както някога. И тога-
ва изведнъж нахлуха братовчедките и братовчедите, игрите ни, 
продължителните детски препирни, които днес бихме нарекли 
дебати. Но къде са те? Няма ги, аз съм единствен и затова съм 
тук, отзовал се на четири поредни писма на леля.

Магарето ме поведе обратно нагоре, то бързаше. После раз-
брах, знаеше си определената сянка под крушата. Да, имаше и 

круша, да, спомням си добре, ето я – стара, разклонена както 
трябва, спокойна, велика в тихата си скръб. Но защо скръб? Не 
знам защо, така ми се стори. По кората на дънера ѝ лазеха хиляди 
мравки, лъщяха със синкав метален блясък, бързаха нагоре и на-
долу. Че не бяха същите, не бяха, но колко ли поколения мравки 
са се сменили оттогава? Да бе, колко живее всъщност една мрав-
ка? Въпросите валят един след друг. Откакто бях пристигнал сно-
щи в градчето, въпросите просто ме съсипваха и все нямах време 
да им отговоря. Когато си легнах, омаян от мекото вино на леля, 
останал сам в стаята, понечих да си дам някой и друг отговор, но 
вместо отговори отново заваляха въпроси. Виж, къщата си спом-
нях добре, от лозата до хладното мазе, пък и стаята, която леля 
ми посочи да спя. Може би таванът. Как съм скитал по дъсчения 
таван, преди да заспя. Ми то не беше таван, а прерия. Скалистите 
планини или суровите брегове на Огнена земя – това беше та-
ванът, а сега над мене висяха дъски, застрашаващи да паднат от 
огъване, плачеха за ремонт.

Сутринта прекосих каменния двор, измих се на чешмата и до-
като бършех голите си гърди с кърпата, долавях зачеващата се 
горещина на деня. Светлината се промъкваше през градината. В 
задния двор кокошките и петелът кротуваха, отдадени на пред-
чувствие за задухата. Младото вино тежеше мощно над главата 
ми, чардакът едва удържаше гроздовете на хамбургския мискет. 
Оттук се виждаше малка част от градчето, но аз знаех как стои 
то, опряно на планината и загледано със страх към равнината, 
откъдето обикновено идеха злините: всички удари, които го спо-
летяваха, идеха оттам.

Запазила някогашната си пъргавина, леля Златка шеташе край 
мен. Съживена от пристигането ми, приготвяше закуска, старае-
ше се да не забрави нито една подробност, искаше да постави 
всичко необходимо в каручката. Поседнах под лозницата и по-
гледнах прочутите цветя, чиито пленници всъщност бяхме – тази 
къща се намира в истински плен на цветята, те се навират в тебе 
отвсякъде, преследват те, натрапват ти се дори и там, където 
най-малко можеш да ги очакваш. Ами като съм забравил имената 
им!... Как да ги спомена, как да ви предам автентичната красота 
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на всички цветове, нахлули в задушната утрин тук, ароматите им, 
как да ви опиша всяко съдче, саксия, консервна кутия или про-
дънена тенджерка, съдържащи по едно растение, без да се броят 
цветята в градината, израсли от самата земя. Всичко това е опи-
сано, знам, прилежните синове на селото са го изобразили толкоз 
подробно, че ще бъде излишно и аз да се бутам с моите скромни 
познания на чужденец в родното си градче.

Суха, прегоряла от живота и слънцето, на седемдесет и чети-
ри години, леля Златка продължаваше да прекосява мълниеносно 
пространството пред погледа ми, усмихваше се, когато видеше 
очите ми, и потъваше някъде, за да се появи я с трите хляба, я с 
хамута. Можех ли да ѝ помогна? Не стоях ли тука като льохман, 
чакащ наготово? Не, аз не можех да правя нищо друго, освен да 
разглеждам двора и къщата, да възкресявам спомени, да потъ-
вам в красотата, защото какво друго освен извънредна красота 
може да бъде имотът на чичо Киро и леля Златка, тъй диваш-
ко и зашеметяващо съчетание на природната нежност с грубата 
безвкусица, превърната вече в традиция и станала по-приемлива 
и от най-завършената английска декоративна градина. Боже, как 
се наричат тези цветя, някога съм ги познавал, преди четирий-
сет-петдесет години бих ги назовавал поотделно, а сега съм заб-
равил всичко и се чувствам недостоен да обитавам нито къщата, 
нито бостана, където трябваше да ме отведе магарето.

Щом закусих, хвърлих поглед на каручката, уверих се, че и 
моят багаж е в нея – куфар, чанта и транзисторен приемник с ка-
сетофон. Леля Златка ми каза за четвърти път, че едната стаичка 
на колибата е подредена чисто за мен. (По-късно, като влязох в 
стаичката, разбрах, че жената е купила нови чаршафи и калъфки 
за възглавниците специално за мен и трябва да ви кажа, че не 
е сбъркала – същността ми на столично денди изискваше това.) 
Магарето тръпнеше, то знаеше къде отива и предстоящото пъте-
шествие го изпълваше с радост. Още като седнахме, то потегли и 
не спря през целия път. Леля направляваше каручката през град-
чето. Трябва да ви кажа, че не бе тъй просто, много камиони и 
коли. Някъде пресякохме светофар. Вляво и вдясно се нижеха все 
нови къщи, все големи, с грозни гаражи, всички хубави дървени 

къщи се бяха изпарили, включително и родният ми дом, където 
съм изврякъл за първи път. Заобиколихме централната част на 
града. Доколкото виждах отдалеч, не беше много лоша, правеше 
впечатление на подредена, чиста, подчинена на модерната мра-
мориада.

След като излязохме на другия край на градчето, леля слезе 
от каручката и ми даде дизгините. Беше ми казала сто пъти какво 
трябва да правя, знаех вече всичко наизуст, знаех, че магарето ще 
ме отведе безпогрешно на Рудата при чичо. Има нещо наисти-
на потресаващо за един изнежен интелигент да остане насаме с 
магаре, което трябва да ръководи. Забравил съм от колко години 
вече не съм бил в такава компания, но цялата работа се оказа лес-
на, по-сетнешният развой на пътуването ме успокои, отпуснах се 
и дори почувствах тръпка, трепет някакъв, че съм отново върху 
древния каменист път. Древният каменист път лъкатушеше мило 
по лекото нанагорнище. Всички хълмове наоколо се отличаваха 
с ефирността си, части от най-нежната и ниска планина на све-
та, задрямала под зелената си дъбова и букова дреха, ухаеща на 
мляко и пресни кози барабoнки, накичена с прозрачни вълнени 
вълма по храстите, удавена в тъжната пяна на тъжните си песни. 
Но бяха най-горещите дни от най-горещата година, та леля пред-
видливо ме събуди рано, като повтаряше, че чичо ще се зарадва 
много, види ли ме, и ще му олекне, ще му съмне просто, душата 
му ще се разтвори, защото знаел, че вече умира, а няма на кого да 
остави бостана.

Бях единственият роднина, братов син, чичовият син умря от 
рак в Питсбърг, пет дни след като се ожени на петдесет и пет 
годишна възраст за някаква своя колежка от някакъв строителен 
институт. По заповед на чичо леля му писала дванайсет писма, и 
то не просто писма, а заповеди – нареждал на сина да се върне 
незабавно от Америка, понеже умира и няма кой да наследи бос-
тана. Но не получи съгласието му, а после синът ѝ почина.

По този път някога минавали римляни, отивали до рудниците, 
там били и пещите им, добивали метали и ги отнасяли към сър-
цето на империята; важен път, сега води до лозята и бостаните, 
потънал в птича тишина и аромати на плодородието. Магарето 
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пристъпя равномерно, не спира никъде, сигурно и то предчув-
ства, че скоро ще стане още по-горещо, гони сянката на крушата. 
Тази круша ми направи впечатление с ръста и великолепното си 
несиметрично разклонение, удобно гнездо да се настани там на-
блюдателна площадка, но нито дядо, нито чичо Киро са посмели 
да нарушат хармонията на гиганта, изковали са отделна вардил-
ня, застилана всяка година – площадката с папрат, а навесът с 
шума. Магарето ме тегли нагоре, седя в каручката занемял, мъча 
се да си припомня някои неща и все не мога и не мога, всичко ми 
е хем близко, хем далечно, иде ми да заплача от мъка, че животът 
ми е изтекъл, от срам, задето пропуснах толкова много години, 
без да се вестя насам, да зачета детство и спомени...

Чичо Киро все още спи, не ми се ще да го будя, имам да свър-
ша толкоз много неща. Най-напред пренесох куфара, оставих го 
до леглото, отворих го и измъкнах машинката. Наместих я вър-
ху грубата масичка, без да махам бродираната покривка. Хер-
мес-бейбито не се върза много-много с нея, но какво да се прави, 
започваха дни на компромиси. Транзистора закачих на стената, тя 
беше богата на пирони. На пирони висяха две газени лампи освен 
петромаксовия фенер вън. Внесох и чантата, измъкнах Пруст, на-
станих Мелвил до машинката. В чекмеджето на масичката пъхнах 
листите заедно с писалката. Докато работех за своя уют, често се 
усмихвах, питах се дали им се е случвало на Пруст и Мелвил да 
посещават подобна колиба, особено на Пруст. Излязох вън, по-
гледнах още веднъж чичо и понеже не долових каквито и да е 
признаци, че може да се събуди скоро, отворих и куфара: пижа-
ма, четка за зъби, бръснарски принадлежности – всичко отиде по 
местата си. Бях твърде търпелив, не бързах, най-важното оставих 
за по-късно. Но тъй като чичо продължаваше да спи, облегнат на 
колибата, пристъпих и към най-важното – обиколката на имота.

Бостанът се простираше изцяло пред колибата и крушата, съв-
сем леко наклонен на юг по хълма; огромен и силен, той просто 
тежеше на земята с плодородието си. От пръв поглед си личеше, 
че става въпрос за нещо извънредно, за чудо – всяка диня беше 
голяма и гладка, а от нагретите, някъде разпукани пъпеши се на-
дигаха гъсти аромати, те се носеха над хълма като мъгла. Май 

че и дините, и пъпешите крещяха със зрелостта си, просто ви-
каха да ги откъснеш и нарежеш. Вървях сред плодородието и не 
усещах горещината, обикалях възбудено, исках да видя всичко, 
спуснах се до долната граница на имота. След като се наскитах, 
като навестих и лехите на зеленчуковия кът, спрях се и приседнах 
до плашилото. Трудно мога да ви внуша чувствата си, не лесно 
бих те разбрали колко остро ме удари бостанът, право в сърцето, 
прониза същността ми и отново събуди болката по онуй, което е 
изтекло и няма да се върне. Боже мой, чак до такава степен ли е 
силно то? Нима са още живи тези чудесни пламъци, в които си 
готов да изгориш без остатък. Само на пет километра от хората? 
Как може това? Във всяка диня, вътре в утробата ѝ се потайваха 
сокове, зърнеста материя, в тази материя спяха семки, гушеха се 
една до друга; през деня им е топло, вечер хладно, а призори им 
е студено; всяка диня представляваше склад от дива сладост, ти-
шина, любов, мъдрост, утеха, носталгия, младост, детство; всеки 
пъпеш, който лежеше долу, е полегнала жена, неосъзнатост, то-
плина, дъхавост, мъдро дразнене, готовност да се отдадеш на глу-
постите, силата, която може да те накара да извикаш или да прип-
неш по склона и да напъхаш глава в извора, да откачиш просто от 
мъка, че все още съществува всичко туй, обсипано с прашеца на 
девствеността – да, всяка зелена диня е посипана с такъв прашец, 
той е струпан най-много по опашчицата ѝ; понякога ти се струва, 
че прашецът е виновен за всичко, че той е тайната, сам не знаеш 
как ти действа динята – на стомаха ли, или на сърцето.

Станах от камъка и се върнах при чичо. Този човек май не 
мислеше да се събужда. Погалих го по рамото. Чичо Киро миг-
новено отвори очи. Колко лесно било. Погледът му ме намери 
веднага, задържа се дълго върху лицето ми. В него нямаше кой 
знае колко сънливост, напротив, направи ми впечатление, че съз-
нанието му се бе пробудило бързо, беше се вкопчило в мен и се 
мъчеше да ме разгледа. По усмивката, която не мога да ви опиша 
в никакъв случай, разбрах, че най-после чичо ме позна. О, каква 
усмивка!... Предизвика дори шепот:

– Най-после – чух го да шепне той, но и да не съм го чул, бях 
сигурен, че казва само това и нищо друго.
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– Вече съм тук – отвърнах високо аз, понеже предполагах, че 
старият човек чува тежко. – Заповядал си на леля Златка да ми 
пише. Разбираш ли? – Чичо Киро поклати усмихнато глава. – На 
петото писмо не издържах и тръгнах... Нали е безсмислено да се 
съпротивлявам, писмата можеха да пристигат до безкрайност. – 
чичо Киро се усмихна до изхилване. – Прекъснах работата си, 
разбра ли, и потеглих. – Е това се нарича блаженство, това, което 
се изписа по лицето му. – Тук съм, разположих се, обиколих нао-
коло и поех бостана. – Чичо Киро събра уста, май че искаше да 
подсвирне от удоволствие. – Няма ли да станеш?

Чичо Киро се поизмъчи, докато ми внуши, че не бива да го 
пипам, така се чувствал отлично – да го оставя облегнат на коли-
бата, с поглед към мен и бостана, и нощем да не го пипам, хич да 
не се безпокоя, хич, чувствал се отлично, направо щастлив, май 
че този бил най-щастливият ден от живота му.

Наближаваше обед, бостанът бе притиснат от горещината, 
нажежената пръст крещеше от жажда, никъде нищо не помръд-
ваше, стаичката ми – пещ; затова отворих прозорчето, надявах 
се на нещо, уви, напразно, всичко, каквото можех, отворих – 
фурна. Тук човек няма къде да побегне, няма повече какво да 
отвори, нито хладилник, нищичко, освен да се съблече гол и да 
полегне върху одеялото си под крушата, на няколко метра от 
магарето. Не обядвах, не ми се хапваше, само намерих най-го-
лемия от всички големи ножове на чичо Киро. Великанската 
диня изпука няколко пъти, сякаш изрече с човешки език: твоя 
съм, твоя съм, и се разтвори пред мен, а аз, както си бях наумил, 
безжалостно изтръгнах най-напред сърцето ѝ. То приличаше на 
огромна буца сьомга хайвер. Впих зъби в зърнестата топла ема-
нация и в същия момент видях как от ануса на магарето изска-
чат весели кестени, тупват върху прегорялата трева, подскачат. 
Майко моя, да има да взима цивилизацията, която сега се дави в 
собственото си безсилие! Не мога да кажа, че съм за оплакване 
с обеда си, само да не беше чак толкова сладка динята и да мо-
жеше да полъхне отнякъде, поне мъничко, частица от морския 
ветрец, който духа на петдесет километра оттук, по плажовете. 
Като си представих плажовете на прочутите курорти, изтръп-

нах. Нима е възможно човекът да е чак толкова глупав, че да се 
тълпи и задушава заедно с автомобилите на точно определени 
места? От точката, която заемах върху повърхността на земя-
та, това нещо ми се струваше невероятно, изобщо целият ми 
досегашен живот бе отминал сън – реалност е тревата, която 
шумоли под одеялото, твърдата земя под плешките ми, сладката 
миризма на фъшкиите. Намирах се високо в Хималаите, върху 
покрива на света, чувствах се бог или обожествено животно, за-
щото само преди няколко минути бях изял динята по най-живо-
тински начин, като се олях, а стомахът ми се изду и се намразих. 
Гледах корема си и се сравнявах с Буда, май че само горещината 
може би пречеше на поклонниците да изпълзят към мене, да 
изпотъпчат бостана с невежествените си крака. Чичо Киро про-
дължаваше да си спи, сега лицето му грееше от усмивката на 
щастието – дините стояха кротко, спокойни за бъдещето си, тъй 
като наследникът бе пристигнал най-после и се бе заел с по-на-
татъшната им съдба; бостанът не ще остане сиротен в чужди 
ръце, той ще премине в ръцете на Наско, внука на дядо Атанас, 
ще принадлежи на една и съща кръв поне още двайсет години!... 
Наско лежеше и галеше корема си, мързеше го да стане, а тряб-
ваше да вземе чаршаф против мухите и „Моби Дик“ на Мелвил, 
само осем дни му оставаха на Наско да представи на една ре-
дакция своето собствено тълкуване върху поведението на ве-
ликия Ахав. Още един поглед към Моби Дик! Светът е изразил 
вече поне сто мнения по този въпрос, а чичо Киро не знае нито 
едно от тях, дори не е чувал за Белия кит, макар че и той си има 
един свой Бял кит – равнината долу, цивилизацията, прогреса, 
строежите, дълбаенето на земята за руди, инженерите, атомните 
учени, въоръжаването, пресата, радиото и телевизията – много-
главата ламя, потеглила към неговите предели, към височините 
на Хималаите, да го намери и там, да го убие на осемдесет и 
пет години, да заграби бостана му, да пресуши древните сокове 
на дините, които е отглеждал повече от петдесет години. Чичо 
Киро не би умрял така лесно, преди да се убеди, че е дошъл 
наследникът на колибата и на пейката пред колибата, на лозни-
цата и гроздовете под лозницата. И има право човекът, градове 



138 139

много, атомни физици много, автомобили колкото щеш, а колко 
са бостаните? Николко, прашинка във всичкото.

Май че е прав, казах си аз и започнах да лазя към колибата. 
Взех чаршафа, взех Мелвил, понесох и транзистора. Излязох с 
тях навън. Боже мой, горещо е, пъкъл е, няма нито един хладил-
ник за отваряне, но колко е хубаво! Поставих транзистора под 
главата си, метнах върху него възглавницата, така главата ми се 
надигна, разтворих книгата и отправих поглед към страниците, 
но видях милиардната листна вселена на крушата и си помислих, 
че ако в книгите има сто истини, в милиардната листна вселена, 
осигуряваща сянката, има само една истина – земята.

Чаршафът ме пазеше от мухите, но много скоро го отхвърлих 
настрана – задушавах се. Останах отново гол, осквернявах мест-
ността, тя чисто и просто не можеше да ме понесе такъв, тук не 
беше плаж, нито тераса на хотел, а бостан с колиба, където никой 
никога не е дръзвал да се съблече дори до кръста. Направо бях 
извън стила на тази частица от света, бях нещо необичайно, ня-
какъв глезльо. Но какво друго можех да сторя, след като радиото 
съобщи, че е трийсет и осем на сянка. Ако е въпрос за стил, тук 
не вървеше и Мелвил, за Пруст да не говорим, а аз трябваше да 
напиша откритието си, да го изразя колкото може по-красиво, да 
убедя аудиторията, че Ахав не тръгва да отмъщава, Ахав тръгва 
след неизвестното. Сигурно и по това е писано сто пъти, но тъй 
като се бях добрал до него самостоятелно, едно от най-големите 
ми задължения беше да го изстрелям в научния си труд и да се 
освободя.

Привечер не се случи нищо, чичо Киро продължаваше да спи 
щастливо, слънцето изчезна някъде, заличи се, сякаш някой го 
изтри с гума, а горещината остана. Дишах трудно, направо бо-
лезнено и се сетих, че наближавам шейсетте, но си рекох, че сега 
навсякъде е горещо, но не навсякъде ги има тези налети със со-
кове стомни. Започнаха да прелитат птички, май че свиваха към 
дерето, навярно пиеха вода, после се връщаха по дърветата и 
най-много в крушата. Някой изпищя, далечен вик от дъното на 
равнината, за помощ, така май викат обсадените. Дочух писъка, 
но не се трогнах, кой му е крив – да не живее в равнината. Тръг-

нах между дините, заоглеждах ги, стараех се да запомня всяка 
една от тях, запознавахме се, вече ми се струваха по-близки, въо-
бразих си, че и те ме приемат, макар и в този вид – по гащета. 
Чувствах се като Александър Велики, водещ към победи поход-
ниците си, обхващаше ме сладък неподражаем дух на тържество 
и величие. Навеждах се и почуквах коравината на дините, по-
мирисвах вълнуващата дъхавост на пъпешите. В мен все повече 
и повече влизаше пронизващото усещане за укрепнали плешки, 
за храброст, все по-еуфоричното желание да разперя ръце и да 
полетя около имота си. Но тъй като не можех да летя – обика-
лях. Наистина, какво ме кара да обикалям повторно границите на 
бостана, и то малко преди да падне нощта? Усмихнах се, какво 
друго да правя, когато си беше за смях. Слава богу, място за без-
покойство нямаше – по границите на моята империя се блещеха 
набъбнали памиди, заграждаха ме само лозя.

Откъснах три домата и две чушки. Доматите топлеха дланите 
ми, така не ми харесваха, но можеше ли да се направи нещо, не, 
в замяна на това пък бяха пресни и човек, без да ги захапе, може 
да предугади вкуса им. Нарязах ги, нарязах и чушките, накъл-
цах малко лук, сипах олио и разбърках салатата, като през цялото 
време си мислех какъв съм глупак – само на сто метра оттук има 
студено изворче, а водката е топла, водката на нищо не прилича. 
Измъкнах две чашки. Едната напълних за мен, в другата налях 
мъничко на дъното и тръгнах към чичо. Щом допрях чашата до 
устата му, усмивката на чичо стана още по-щастлива, а когато я 
надигнах, спиртът го парна така, че той отвори очи и доколкото 
можах да подразбера, каза: ха така де, че то на какво беше запри-
личало, а едното око затрептя колебливо, май че искаше да ми 
смигне.

Някъде имаше война, другаде бедствие, спасителни команди 
се мъчеха да преодолеят лошите атмосферни условия, които за-
страшаваха акцията им с неуспех, терористи предния ден бяха 
убили още десетина души и все незаангажирани... Бях гладен и 
се приготвях да вечерям. Измъкнах буца сирене, отрязах филия 
хляб, а в дълбока стара паница донарязах динята от обеда. Дока-
то се хранех под лозницата на колибата, виждах как се разпадат 
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очертанията на света – първи изчезваха далечините, щурците от 
всички посоки стържеха с лъковете си и люлееха земята, поя-
вяваха се звезди, по-късно ги видях добре всичките, небето се 
простря над мене голо и свежо, не бях виждал от години такова 
звездно и същинско небе, а накрая подухна и някакво подобие 
на вятър, който не донесе никаква прохлада. Вечерях добре, кла-
сически, точно както в детството, услаждаха ми се и динята, и 
сиренето, и хлябът. Продължавах да седя гол на пейката, изобщо 
не виждах смисъл да се обличам, единственото, което ми пред-
стоеше, бе да запаля лампа и да потърся място за нощуване на-
вън, да нощувам в колибата дори не допущах. Завиждах на чичо, 
седеше си облегнат на стеничката, не усещаше нито горещина, 
нито глад, чувстваше се само щастлив. Накрая предпочетох да се 
кача на вардилнята, постлах си върху папратта. Папратта дъхте-
ше и шумеше. Като се въртях около оста си, имах усещането, 
че не съм сам. След като загасих лампата, уплаши ме страшното 
присъствие на звездите, ами те се бяха напъхали до главата ми – 
чисти, ярки, мощни...

На петия ден от пристигането ми чичо Киро умря или пък ми 
се стори, че е умрял. Макар че не бях сигурен, подредих сеното 
в каручката и поставих чичо върху него, малко сгънат, не можах 
да го опъна, както се полага, каручката се оказа по-късичка, а не 
исках да пусна краката му да стърчат, щеше ми се да го закарам 
тихомълком. През цялото време, докато го возех, магарето беше 
в добро настроение, денят повече от чудесен, нямаше я вече го-
рещината, пееха птици и всички камъни по пътя се смееха, а и 
на мен не ми беше чак толкоз тъжно, знаех, че пренасям един 
напълно щастлив човек.

На другия ден вечерта се върнах отново на бостана. Всичко 
беше свършило, на погребението дойдоха много хора, изпрати-
хме чичо по човешки. Там някои се приближаваха до мен, изказ-
ваха съболезнованията си и подхващаха темата за бостана. Хубав 
бостан ти оставиха, казваха, блазе ти, такъв бостан не се е пом-
нил и трябва да го запазиш. Такива дини никъде не се раждат, 
чичо ти Киро ги отгледа по тайнствен начин, само той си знаеше 
кръстоската, сега имаш семките, копай, сей, поливай, доколкото 

можеш, и нищо друго. Така говореха, всяко изказване се свежда-
ше до едно – грехота е да се изостави бостанът.

Тази вечер можех поне да си пийна, заслужих си го, два горе-
щи дни бягах по погребението, макар че в земята сякаш не пус-
нахме мъртвец, а най-големия щастливец на света. Първата водка 
се намести в умората ми доста сполучливо. Исках да се понапра-
вя малко, в трезво състояние не можех да обмисля положението: 
от една страна – Моби Дик, от друга – бостанът. Съкратеният ва-
риант на труда ми за Моби Дик вече не можех да предам за печат, 
срокът изтичаше и това ме злепоставяше пред редакторите. На 
всичко отгоре мързеше ме да им пратя писмо за извинение; нищо 
не ми се правеше, сега-засега ми се съзерцаваше, предстоеше ми 
да взема и решение – кога горе-долу да си тръгна. С леля Златка 
се бяхме уговорили така – да дойда, чичо да ме види и да издъхне 
спокойно. Предстоеше ми да се връщам. Но кога? За първи път 
в живота си се чувствах господар. Край мен лежеше хубава ис-
тинска земя, плодородна и гостоприемна, неосквернена – нито 
грам изкуствен тор, никакви пестициди, майчински нежна, моя. 
Пия си водката и я наблюдавам, сърцето ми се уголемява и диша 
с нейното дишане, двамата сме се намерили сполучливо като лю-
бовници и от сега нататък не ни остава нищо друго, освен да се 
любим и да си обещаваме вярност. Така си мислех, докато пий-
вах, и това, което ми хрумваше тогава, беше трепетно и искрено, 
то се насъбираше в мен в оня сумрачен час, когато се размекваха 
контурите на света и когато отнякъде всеки миг можеше да из-
крещи някой за помощ или нещо подобно, и с нарушаването на 
спокойствието да го подчертае.

А то наистина се чу някакъв шум, по-точно долових го, нещо 
ставаше в долния край на имота. Скочих и се покатерих по стъл-
бата на вардилнята. От наблюдателницата съзрях две фигури с 
непривични движения. Те са бяха навели, но и пообъркали, сто-
риха ми се крайно несръчни, може би крадяха за първи път в 
живота си.

– Виждам, виждааам!
Откъде беше изскочил този вик? Моето гърло ли го роди? А 

откъде го е взело? В този вик се спотайваше нещо забравено, бях 
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отишъл спонтанно при него. Крадците изчезнаха в съседното 
лозе паникьосани: стана ми жал за тях. Спуснах се на земята и се 
отправих към мястото на произшествието. Оказа се, че е откъс-
нат един пъпеш, крадците искаха пъпеши, бяха пренебрегнали 
дините. Взех пъпеша, изправих се и извиках още веднъж, този 
път нещо друго, прилично на заплаха, и се върнах при бутилката. 
Продължих да си пия, а нощта се докопа кротко под лозницата. В 
тъмното намирах безпогрешно чашата си, само пъпешът светеше 
с лимоновото си сияние и дъхтеше. Усещах магарето, усещах ка-
ручката, папратта в леговището на наблюдателницата, меката по-
стеля зад гърба ми в стаичката, лампата, която щеше след малко 
да ми светне, усещах чак извора в дерето – всичко много познато 
и близко, цялата тази частица от света, до границата, пълзяща 
на метър от бостана, пък и зад границата, защото и там ми беше 
познато, виждах се как като малък прегазвах реката и бера леш-
ници, турски лешници, тогава се надпреварвахме с другите деца 
кой да набере най-много турски лешници. Територията, за която 
ви разказвам, е чиста, неопетнена, в нея няма дори първата лъжа, 
няма жена, нито притворство, нито минималното естествено на-
гаждане, приспособяването към живота и всичко, произтичащо 
от това; всичко е безупречно чисто, само аз съм мръсникът, бу-
тилката, Мелвил и Пруст.

Извикай, извикай, хайде, надигни гласа си. Засрамих се и на-
дигнах чашата. Не знам, рекох аз, просто не ми е ясно как викът 
рипна в гърлото ми. А донесе пъпеша, нали? Ми там ли да го 
оставя?

Големи проблеми, велики проблеми. Такива бяха вълненията 
ми тогава; би казал човек – дребни, но и те произтичаха от натру-
паните ми предубеждения. Знам, чичо Киро би направил същото, 
чичо Киро ще изреве, ще прогони крадците и ще донесе пъпеша 
на масата. Тогава? Каква е разликата за тия петдесет години, за 
всичко прочетено и натрупано в главата, след като извиках досущ 
като чичо Киро, досущ като дядо Атанас? И пак повтарям – откъ-
де се взе моят вик?

Пийнал и олекнал като пеперуда, разрязах пъпеша на две. 
Оставих половинките на масата, но защо направих това, не мо-

жах да си отговоря, може би за да усетя още по-силно страшния 
аромат на плода, или пък натюрмортът да ми напомня, че имам 
много, изобилие. Върви ли с водката? Отрязах си парченце и го 
изядох. Върви. Всъщност какво търся аз тук, в тази глинена къ-
щичка? Тук човек не може да си изстуди дори вечерното питие.

– Виждам, виждааам!
Този път излезе по-добре, по-силно, без задръжки, тъй като 

бях наквасил главата, но, кой знае защо, преди да извикам, се 
изправих – изобщо и по-късно забелязах, че винаги, когато ми 
се наложеше да надам своята пъдарска заплаха, изправях се на 
крака – може би синдромът на Боримечката.

Пиян си вече, лягай си! Не знам хубаво ли е, лошо ли е да си 
пиян, а хората да ги няма, да си високо в Хималаите, където мо-
жеш да си говориш на глас и да пееш и... нищо, никой. Смътно 
и много дълбоко в себе си разбирах, че се държа глупаво, но ми 
беше приятно, смятах, че се разтоварвам на петстотин киломе-
тра от кафенетата. Разсипах малко от чашата си върху пръстта за 
бог да прости на чичо, който настойчиво бе пращал писмо след 
писмо в София, докато ме докара до тоя хал. С леля бяхме из-
вършили нещо като ритуал, сега ритуалът приключва и какво? 
По-нататък какво? И леля мълчеше, и аз мълчах по този въпрос. 
Но важното е, че чичо Киро е неимоверно щастлив сега, той знае, 
че Наско остава горе между дините и вика ли вика... 

Събудих се за първи път в леглото си, утрото пръскаше блясък 
през отвореното прозорче, свежа ранна светлина пълнеше стаич-
ката, в която винаги съм имал чувството, че живея в подводни-
ца. Погледнах през перископа, видях как магарето помирисваше 
разрязания пъпеш. Направиха ми впечатление едрите семки на 
плода. Излязох и започнах да гриза резените, отрязах нещо и за 
магарето, но то поклати глава. Взех и му го поднесох. Чак тогава 
животното посмя да похапне, изглежда, имаше някаква дреси-
ровка – да не яде подобни лакомства, преди да му ги предложат. 
Да, но какво ли си мисли то за мен? Пита ли се къде е старият му 
господар и какъв е сега този... нестандартен такъв? Какво ли впе-
чатление правех на кроткия си компаньон? Май че бях променил 
и режима му. Старият господар сигурно се е разговарял с него, 
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може би го е милвал, хранил го е по друг начин, изобщо – бил е 
старият господар, запомнен от векове. А какво бях аз – оставях 
го на произвола да си пасе и изобщо не му обръщах внимание. 
Бях забравил да питам за името му, но туй надали имаше особено 
значение. Както и да е, пред него стоеше вече друг повелител, 
персона някаква, господин с панталон, закупен в Лондон, риза 
във Венеция, обуща в Монте Карло и очила в Кьолн. 

Още като видя, че взимам дамаджаната и кофата, магарето 
разбра какво трябва да прави и тръгна преди мен, то обичаше 
да отива на извора по лесно разбираеми причини – пиеше му се 
вода. Докато се спущахме надолу, на мен ми мина през ума ми-
сълта да го използувам, да се метна на гърба му. Подканих го да 
спре, животното се подчини. Огледах го, погледът ми се застоя 
най-вече на гърба му, комфортна площадка, просто покана за ся-
дане. Прекрачих го и седнах, но слязох отново на земята – бях 
забравил дамаджаната и кофата. Взех дамаджаната и кофата, ка-
чих се повторно на магарето, но кърпата за бърсане, която до този 
момент висеше на врата ми, падна. Слязох, увих кърпата на врата 
си, взех дамаджаната и кофата в една ръка и се качих на магарето. 
Е, хубаво, какво друго може да се каже, вече не вървя към извора 
пеша, магарето се движи бавно и, струва ми се, плавно, сякаш 
внимава да не изтърси някъде несръчния си стопанин. Хубаво е, 
дявол да го вземе, яздиш и наблюдаваш пейзажа, вдишваш прес-
ния сутрешен въздух и си мислиш само за приятни неща, всичко 
около теб е безметежно, къпините се навират в очите ти, там са 
лешниците, зад гърба ти са дините и пъпешите, в бахчата има 
краставички, домати, чушки, под сянката на крушата е шишето, 
в колибата са другите бутилки, ето една катеричка, ето втора, 
гугутките разплитат приятно тишината, гущерчетата пробягват, 
още една катеричка – за какво могат да стават катеричките? За 
нищо, само красят. Стой! Магарето спира. Изворчето е прозрач-
но, стъклено, с всеки изминал ден водата му става все по-студена, 
а не като първия път, когато още не бях адаптиран и сравнявах с 
Рилския водопровод. Магарето се отдалечи към вадичката, там 
наведе глава, а аз взех канчето от камъка, пих и започнах да из-
сипвам в кофата. Няколко канчета бяха достатъчни да се измия. 

Но когато се бършех, внезапно си представих една скромна мив-
чица с чучурче да виси на източната стена на колибата. Докато се 
бършех, непрекъснато се питах за какво ли е тази хубавичка тене-
киена мивчица, която виси на източната стена? Едва като напъл-
них кофата и започнах да наливам в дамаджаната, ми хрумна, че 
тази старинна зеленясала мивчица е може би за миене, чичо Киро 
не вярвам да е бил чак пък толкоз примитивен – имал си е мивчи-
ца, а сигурно и някои други неща, но аз все още не съм ги открил 
и ето че този малък имотец може да се окаже една вселена за 
покоряване. Напълних дамаджаната, натиках сапунерката в джо-
ба си и погледнах магарето. То скубеше свежозелените тревички 
край вадичката. Заредиха се няколко опита да се кача на гърба 
му с водата. Напразно. Тръгнах пеша и си казах наум, че горе 
сигурно има приспособление за гърба на магарето и съдовете, и 
това приспособление съм го виждал много пъти, но тъй като съм 
невежа столичанин, сега ще мъкна по хълма, да ми дойде умът в 
главата. Ами да, имаше си туби там, самар и дисаги, виждал съм 
ги, навирали са се в очите ми... Какво да се прави, животът е пред 
мен, предстои ми да овладея наследството си.

Всъщност, Наско, ти кога ще заминаваш?
Утре.
Разбира се, утре ставаш и тръгваш; предаваш каручката на 

леля Златка и се качваш на автобуса.
Щом се върнах при колибата, без да зная как, обърнах се на 

юг и се провикнах:
– Виждам, виждааам!
Изядох още един резен от пъпеша. Намерих някакъв всеки-

дневник в багажа си, проснах го на тревата и изсипах семките 
върху него – така съм виждал, така го правя, семето да се суши, 
може да го посее някой, сладък пъпеш, не бива да се затрива.

И тръгнах, това можеше да го наречете утринна обиколка на 
бостана; потеглих, решен да обхвана с поглед всяка диня; вече 
се бях убедил, че има лоши хора, те не зачитат труда на другия, 
тук са събрани хубави плодове, но те не са паднали от небето, 
човекът ги е създал със свой труд, освен дъжда и водата върху тях 
той е пролял своята солена пот; затова са сладки. Но никой няма 
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право да дойде и да ги откъсне наготово. Вървях и се радвах на 
бостана си. Понякога се навеждах над по-едрите екземпляри, по-
чуквах ги, вслушвах се в зрелия им кънтеж, а после ги погалвах 
с длан, да усетя насъбрания хлад от нощта. На връщане откъснах 
една диня за себе си, исках да я изям, докато е студена.

Носех динята към колибата и не си давах много труд да от-
говоря на въпроса какво ще ги правя другите. Разрязах я, впих 
зъби в студената ѝ зърнеста плът и докато поглъщах сока, си ка-
зах: Ядеш малките, а какво ще правиш големите? Колко ли живее 
една диня на корена си? – попитах се по-късно, докато подсуша-
вах ножа. Колко ли може да издържи една диня? – попитах се аз, 
докато подавах корите на магарето. После погалих издутия си 
корем – добре е, закуска с пъпеш и диня, добре.

– Виждам, виждааам!
Сутрин, обед, вечер – дини, никакво връщане в София, дока-

то не изям всичко наоколо, няма връщане. Протегнах се няколко 
пъти, погледнах слънцето и започнах да се събличам. Този път 
смъкнах и гащетата, ами то няма жива душичка наоколо освен 
пернатите жители на крушата. Исках ли да изпитам истинска на-
слада, обръщах се към крушата и я наблюдавах няколко секунди, 
нуждаех се от това, както Антей е усещал необходимостта от до-
косването си до земята. Величието на огромното дърво, тръгнало 
нанякъде, пък се отказало и разклонило в друга посока, а и там се 
разклонило, но единият от клоните среща по пътя си съвършено 
непознат клон, той принадлежи също на майката дърво, и други 
принадлежат нему – криви, стари, мъдри, напукани и плодород-
ни, готови да подслонят всяка летяща твар, а и моите кахъри, да 
дадат отмора на психиката, да накарат някого да се замисли. Мен 
ме вълнуваше мисълта, че цялото дърво ми принадлежи. И ми 
хрумна да му се кача и на него. Беше лесно, от каручката право на 
ствола, нагоре – разкош, клон след клон ти се предлагат, подлагат 
ти стъпала и те приемат. Изкачвам се все по-нагоре, лек и гол като 
Адам, един стар Тарзан с очила и издут корем от изядената диня. 
Ехее, до върха няма смисъл, там е за по-младите, и оттук се виж-
да нежната женска планина, вижда се Турция, само морето липс-
ва. Понечих да извикам: виждам, виждам, но се отказах; от тази 

височина работите взимаха сериозно развитие и нито въпросите, 
нито отговорите биха могли да се омаловажат. Слушай, глезльо, 
на почивка ли се намираш? Какво смяташ да правиш? Кога ще си 
заминеш? Ей, че голям бостан! Колко ли са дините в него? Хиля-
да? Две хиляди? Знаеш, че плашилото е едно. Ето, това се нарича 
въпрос. Още не ти е известен броят им, а то освен броя трябва да 
знаеш и килограмите. Поне горе-долу. Защото на пазара дините 
днес вървят най-малко четирийсет стотинки килограма!...

Това жестоко хрумване донесох от върха на крушата. Мисъл-
та да преброя най-после дините, се загнезди в мен и си я носих 
през целия ден. През нощта се мятах в леглото, ставах и докато 
небето гърмеше и трещеше, аз стоях под лозницата, пушех и си 
повтарях наум, че човекът е крайно смешно същество. Заваля чак 
на другия ден. Понесох се гол под дъжда, подложих се на тази 
терапия, за да охладя разсъдъка си, да изтрезнея най-после, но 
мина не мина час и се видях сред бостана. Което е най-важното 
– въоръжен с огромен ръждясал гвоздей. Номерирах; иначе да се 
убиеш, не можеш да преброиш дини в бостан, все едно да броиш 
звездите над главата си. Денят се оказа чудесен за броене на дини 
– прохладен, облачен, можеш да се привеждаш и изправяш без-
крайно, да пишеш върху корите. Откакто бях дошъл на бостана, 
за пръв път се хващах на сериозна работа, труд, който изискваше 
съсредоточаване. По обед усетих нещо като умора, а и кръстът ме 
наболяваше, затова се оттеглих с наслада под лозницата. Извадих 
малко салам, малко сиренце, измъкнах втората бутилка от запа-
сите и накълцах салата. Но когато почнах да обядвам, се отказах 
от водката – предстоеше ми работа, бях стигнал едва до числото 
четиристотин, за водка има време, пиенето довечера. Проявено-
то благоразумие ме порази, но не се усмихнах. Усмихнах се чак 
като реших, че няма да си откъсна диня за десерт, свидеха ми се 
дините, намалявах броя им, това сякаш им се отразяваше. Чове-
кът е смешно и жалко същество, рекох яростно аз и тръгнах из 
бостана. Но вместо да откъсна хубава диня, избрах отново една 
мъничка, никаква – като я отрязах, ме лъхна мирис на зелено. 
Вместо да я захвърля обаче, седнах и започнах да я режа в кас-
трона. Излезе блудкава, никаква, преглъщах и се утешавах, че е 
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поне диетична. Преглъщах и наблюдавах пейзажа, не ми се беше 
случвало да го гледам без слънцето, под заоблачено небе. Дъжде-
цът, който поваля, отдавна бе погълнат от сухата земя, сега тя се 
пулеше обидено, сякаш съзнаваше комичното положение, в което 
бе изпаднала – хем валя, хем горе лазят ниски облаци, хем земята 
е жадна, подиграна.

Вървя между плодовете, навеждам се и драскам по корите им, 
кръстът отдавна ме боли, ляга ми се, но ме е обхванала амбиция-
та да свърша с маркирането още днес. Слава богу, денят е дълъг 
и май ще ми стигне. Пъпешите – утре, техният брой е малък. 
Реших доматите и краставиците да не закачам, не възнамерявах 
да издребнея дотам.

Маркировката на дините завърши на другия ден, някъде към 
девет. Оказаха се хиляда и деветнайсет. На целия последен ред, 
който лежи на най-южната част на бостана, написах с гвоздея: 
“Крадецо, засрами се!” Върнах се при северната част на боста-
на, огледах имуществото си, след което се спуснах отново, този 
път към средата на бостана, при пъпешите. Пъпешите се оказаха 
петдесет.

Притежавах хиляда и деветнайсет дини и петдесет пъпеша.
– Виждам, виждааам!
Дойде ред на старата очукана паландза, тя непрекъснато ми 

се мяркаше пред очите, висеше над оджака. Взех я в ръцете си, 
разгледах я, веднага разбрах, че мога да ѝ се доверя. С нея пре-
теглих пет различни големини, без да ги късам от корените им. 
Тежаха между два и седем килограма. Това ми даде право спо-
койно да приема за средно аритметично число четири. Нямах ос-
нование да се съмнявам, че мога да умножа четирийсет стотинки 
по четири килограма. Получи се по лев и шейсет на диня. Лев и 
шейсет трябваше да умножа по хиляда и деветнайсет. Седнах под 
лозницата, залових се за писалката. Крайният резултат се оказа 
хиляда шестстотин и трийсет лева и четирийсет стотинки. Приех 
за средно тегло при пъпешите пак четири, но пъпешите вървяха 
по седемдесет стотинки. Ново изчисление. Резултатът: четири-
стотин и шейсет лева. Общо всички дини и пъпеши струваха две 
хиляди и деветдесет лева. На толкоз възлизаше богатството ми, 

това бяха пари, те лежаха натъркаляни на земята, мои, на леля 
Златка, макар че леля Златка ми бе дала да разбера, че не се инте-
ресува от пари. Прибрах се в колибата и полегнах. Надигнах се, 
нещо ми убиваше под плешката. Оказа се, че е Мелвил. Захвър-
лих го настрана и потънах в размисъл.

На другия ден вече крачех по пътя на древните римляни зад 
каручката и се радвах на новото слънце. Типичното влошаване на 
времето през август и тази година не продължи повече от три де-
нонощия; на четвъртия ден всичко като по магия отиде на място-
то си, сякаш пластовете на въздуха се разместиха. Изплакнатите 
от дъждеца къпини блестяха стерилно, канеха ме да си откъсна. 
Магарето отново знаеше пътя си. Колко много птици. Нищо не 
краси къра повече от птиците и те са толкова различни, а аз не 
разпознавам и половината от тях. Знаел ли съм ги някога? Не си 
спомням, спомням си само, че като малък съм ловил два вида 
пойни птички, но улавял ли съм – и това не си спомням. Докато 
лазех в спомените на птичките, внезапно си помислих за чичо 
Киро. Той почина на осемдесет и пет, бостанът му е поне чети-
ри декара, тези четири декара искат мотика. Добре, кой е въртял 
мотиката?

Градецът се показа долу; уголемен и нов, той пълзеше към 
деретата, влизаше в тях като разлята вода. Редуваха се бели 
готови къщи с новостроящи се домове, колкото по-нови бяха 
къщите, толкова по-големи ги правеха – четирикатни къщи за 
един-едничък стопанин; четерикатните къщи се строяха мно-
го хитро – по-високи тавани, по-дълбоки мазета; преброиш ли 
ги – четири апартамента един над друг. Аз и магарето гледахме 
тихата картинка, в която имаше и движение, например камио-
ните. Камионите се движеха безшумно и свиваха по уличките 
като детски влакчета. Аз и магарето стояхме в сянката на голям 
орех; май че съм спирал и друг път тук, макар и несъзнателно. 
Отбрулих си два ореха. Кората им се отдели трудно от черуп-
ките. Под нежните кожички ядките бяха бели и млечни, но ги 
изядох с удоволствие и сега вече си спомних с положителност, 
че на същото място съм ял и друг път орехи, че пръстите ми са 
ставали и друг път кафяви, само че много кафяви, чернокафяви. 
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В детството всичко беше такова – ярко, силно, стигаше до край-
ностите си.

Колкото наближавах града, толкова се събуждаха скрупулите 
ми. Най-напред запитах къде се намира пазарът. Посочиха ми и 
се отправих натам. Оказа се малко празно пазарче, на него двама 
души продаваха памид. Продавачите ме изгледаха с любопит-
ство, явно нямах вид на човек, дошъл да предлага стоката си, а 
каручката зад гърба ми, изглежда, не можеха никак да свържат с 
мен. Не разпрегнах магарето, само дръпнах чергилото и показах 
на небето дините си. Опашката се наниза много леко. На въпроса 
колко, отвърнах спокойно: петдесет стотинки. Никой не възрази. 
Пет минути след това скрупулите ми изчезнаха. Малко се измъч-
вах с паландзата, не можех да боравя леко, но все пак се справях, 
пък и хората виждаха как стоят работите, пред тях манипулираше 
никаквец с очила и външност на професор. Никой не ме запита 
защо, как така, от къде на къде – всеки бързаше да отнесе дините 
си и мога да кажа, че хората не гледаха много какво дават – пове-
чето бяха миньори.

Петдесет дини изчезнаха за половин час, толкоз можеше да 
побере каручката. Веднага се прибрах при леля Златка, оставих 
парите и тръгнах да търся камион. Намерих камион, но шофьорът 
поиска по сто лева на курс. Сто лева за пет километра ми се сто-
риха много, зарязах камиона и се върнах при магарето си.

Леля Златка закла пиле, обядвахме късно и пийнах хладно 
вино от мазето, което ме позамая. Сто и двата лева, оставени от 
мен на масата, все още лежаха там и предвещаваха разговор.

– Тези пари, Наско, няма какво да ги правя, леля. Пари има-
ме много, пък и синът прати долари за два автомобила. Защо се 
измъчваш, не се измъчвай с продажби, остави ги да изгният на 
бостана. Хич работа за тебе ли е? Остави ги там, да късат хората 
и да ядат, да споменават чичо ти Киро с добро. Пари имаме.

„Имаме“, казваше тя, все още не можеше да свикне с мисълта, 
че е сама.

– Слушай, лельо, чичо Киро как обработваше бостана?
– За копането ли? За копането викаше трактор.
– Кой трактор?

– На бай ти Мечев момчето. Защо се интересуваш?
– Питам.
Четири дни поред отнасях по една каручка дини на пазара и 

ги продавах веднага, парите връчвах на леля Златка, трупахме ги 
в шкафчето за чинии, под кърпите за бърсане. Ала темпото не ми 
хареса, чувствах се в подем и опитах другото – всеки ден по два 
пъти, два курса, сутрин и следобед. На магарето му се събираха 
по пет часа път, но, както го гледах, поражения по него не се 
забелязваха, през часовете на почивка то потъваше в познатото 
ми вече равно спокойствие, с деликатно протегната към тревата 
шия хрупаше и поклащаше опашката си. По туй поклащане и по 
наедряването на знака на неговата мъжественост разбирах, че са-
мочувствието му е великолепно, че удвояването на пътя дори го 
е съживило.

Всеки ден все повече навиквах с присъствието на животното. 
Където и да се намирах – в стаичката, под крушата, из бостана за 
дини или на разходка из околността, – навсякъде ме съпровожда-
ше сигурността, че край мен живее едно равнодушие, една веч-
ност, която е мой безконфликтен, безотказен приятел, разсейваше 
усещането, че съм сам, правеше ме щастлив. Една нощ, когато се 
събудих през редовните си бели часове, отдаден на гложденето и 
вътрешните си вълнения – онези безсънни часове, когато човек 
си задава въпроси и не може да им отговори, – излязох от колиба-
та и влязох в мекото сребро на луната. Видях крушата, вардилня-
та, каручката, плашилото в далечината и гипсираната фигура на 
магарето. То стоеше като паметник, с вдигната глава към небето. 
Приближих се. Магарето не трепна. Застанах до него, постоях с 
ръка на хълбока му и само след половин минута презрях тревоги-
те си. Нещо от загадъчността на непукизма на дългоухия сфинкс 
преля у мен и завидях на неговата безчувственост, магарето не се 
трогваше нито от луната, нито от крушата, на него не му минава-
ха фокусите на шарената каручка, която с всяка багра по капаци-
те си и с всяка главина по колелетата си повтаряше носталгично: 
отивам си, отивам си и ще ви видя какво ще правите без мен. 
На магарето не му минаваха номерата нито на хубавото мина-
ло, нито на идващото бъдеще, то не се трогваше ни най-малко 
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от бялата нощ, едва ли забелязваше императорското присъствие 
на крушата. Тогава ми се стори, че нещо такова трябва да бъде 
голямата истина, да сме като магарето, да не омекваме и да не 
хлипаме по туй-онуй...

Като изнасях стоката си по два пъти на ден за продан, успях 
да съкратя времето и контактите си с хората, вместо за двайсет 
дни, продадох това, което трябваше да продам, за тринайсет дни. 
Сметката ми се оказа не съвсем точна, не събрах две хиляди, а 
хиляда и шестстотин. От само себе си се разбра, че не трябва 
да пласирам всички дини и пъпеши, с минаването на дните ох-
ладнях към тази авантюра – оставих много плодове за себе си, а 
това означаваше, че отделих семе за посев. Всъщност аз и леля 
изядохме най-хубавите дини и пъпеши. Няма да бъде излишно, 
ако спомена, че леля Златка бе поразена от поведението ми. От-
скочила до гроба и разказала всичко на чичо. Всичко му разказах 
– рече тя – и за продажбата, и за семето, успокоих го, накарах го 
да разбере, че бостанът си е намерил отново майстора и чичо ти 
ме чу, както ме чуваш ти сега.

Най-забавното от всичко обаче се оказа, че в разгара на тър-
говията, и то винаги в моментите, когато обслужвах опашката, 
започнаха да ме спохождат видения за моя литературен труд, за 
откритието ми. В такива моменти ме засърбяваха ръцете да сед-
на пред пишещата машинка, тъй като Моби Дик нахлуваше от-
някъде, понесъл гения на автора си. Аз отмервах и пресмятах, 
а озарението ме изпълваше от главата до ушите, които, струва 
ми се, пламваха. Но тъй като дините не можеха да чакат, все от-
лагах и отлагах свещенодействието на сливането с клавишите. 
Един ден сметнах, че съм продал достатъчно стока, бях оставил 
петдесет-шейсет парчета за зор-заман, все край колибата да ми 
са подръка и да ги пазя лесно – и се отказах да слизам до гра-
да. Вляво и надолу пространството на бостана вече пустееше, но 
това съвсем не означаваше, че е настъпил краят на беритбата. Из-
мъкнах машинката навън, поставих я на скованата дядова маса 
под лозницата и започнах. Пишех втрещено, отмятах редове и на 
всяка нова страница пред мен изплуваше образът на столицата с 
нейните гербови знаци – кафенетата, клубовете, редакциите, а по 

едно време ми се яви и стаята на Марина; пробляснаха млечно 
рамо, коляното, нещо, прилично на ръка с пръстени. След едно 
подобно видение се изправих, излязох малко напред, протегнах 
копнежно ръце нагоре и извиках: 

– Виждам, виждааам!
Доколкото се познавах, това означаваше, че наближава вре-

ме да плюя на всичко, да прибера багажа си и да драсна, но все 
още беше август, топло, това означаваше, че от мен се иска воля 
да преодолея инертността си, все категории, с които рядко съм 
бил на ти.

Дааа, трябваше да предприема нещо.
Ако се напия обаче – по-лошо; не бива нито капка. Прибли-

жих се до магарето и положих длан на хълбока му. Половината 
от желанието да бягам се стопи. Покачих се на вардилнята, по-
гледнах към Турция, сякаш усещах как оттам дъхти на мързел, 
такава ми се стори турската част на планината – мързелива, дем-
белска, ама и сякаш маалко по-хубава, някак си по-завършена. 
Слязох от вардилнята, грабнах самара, тръгнах към животното, 
но се отказах, окачих самара на мястото му и потеглих към де-
рето. За първи път хващах тази посока, тя ме отведе до стари 
букови гори, разкри ми десетки пътечки. Тръгнах по най-тясната, 
изкачих се на нащърбено каменисто било – цялото от мраморни 
жилки, камъните бяха напечени и нашарени с гущери, които при-
тичваха с бързината на пъстърви. Спуснах се от другата страна 
на билото и след като излязох на обширна полянка, изпълнена 
с диви храсти, между купчина дъбове открих малък параклис. 
Параклисът бе изработен примитивно от бели мраморници, на-
сложени и внимателно пасвани, без замазка. Замазка имаше само 
горе, при покрива. Глупак някакъв, без да знае какво прави, бе 
подменил старите турски керемиди с нови, от тези, дето среща-
ме навсякъде. Старите керемиди се търкаляха наоколо, идеше ми 
да ги събера и да ги върна отново на мястото им, но се отказах, 
защото знаех предварително, че и аз съм глупак, че търся начин 
да се забравя и да не се върна някак си в тая проклета столица, 
понеже – виж, виж добре къде се намираш, човече, виж колко е 
прекрасно наоколо!...
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На западната страна, до вратата на параклиса имаше корито 
на чешмичка. Чучурът стърчеше сух и горещ. Отдалечих се ня-
колко крачки от сградичката, огледах я и преди да заплача пред 
красотата ѝ, взех, че се прекръстих три пъти, но защо – никога не 
можах да си отговоря. Тогава ме порази една страшна мисъл, че 
това не е параклис, а видение. Никога никой не е споменавал, че 
наблизо някъде има параклис, нито дядо, нито чичо Киро, нито 
леля Златка, нито татко и майка. Такива неща обикновено се спо-
менават и се знаят, ние децата сме чували за всеки параклис, за 
всяко манастирче, за всеки камък или изворче – те все носят име-
на на светии. Мираж е – рекох си аз и го пипнах за всеки случай, 
– мираж е, повторих аз и се отдалечих, но сякаш знаех предвари-
телно, че ще се загубя.

Лутах се три часа, докато намерих пътя за дерето. Как се бях 
заблудил? Беше ли възможно? Пребит от умора и жажда, паднах 
до изворчето и заврях главата си във водата. После полегнах до 
пътечката на сянка, починах половин час и се дотътрах до ко-
либата. Боже мой, колко е хубаво! Залязващото слънце багреше 
всичко с конячената си светлина, самият аз се чувствах като в 
дъно на бутилка, заграден отвсякъде с небе и спокойствие.

Но призори неочаквано ми хрумна, че морето е само на пет-
десет километра от мен. Без да му мисля повече, дори без да съз-
навам какво върша, впрегнах каручката.

Просто чувствах как обидата стяга гърдите ми, как ме обзема 
усещането, че съм измамен и подигран, а след това ме обхвана и 
срам за човека изобщо. Седнах на пейка до оградата на градската 
градина, иначе можех да се срутя върху плочника. Дори нямаше и 
да падна, гъстата навалица не би ми позволила това удоволствие, 
щеше да ме понесе със себе си. До мен плачеше дете, майка му 
го заплашваше с бой. Седях, притиснат от двете си страни, и слу-
шах ръмженето на автомобилите. Нямаше как да поставя куфара 
до себе си, можех само да го прехвърля през оградата на гра-
динката, зад гърба си, в тревата. Хиляди потни хора край мен се 
измъчваха, без това особено да се отразява по лицата им, те все 
още излъчваха отмаляла светлина на ваканционното настрое ние, 

може би не знаеха, че се измъчват. Моят дух беше вече рухнал, 
след като обходих всички познати хазаи и – нищо; не посмях 
да оставя при тях дори куфара си, влачех го навсякъде с мен. 
Хазаите ме посрещнаха с ледени лица, нито една чертичка не 
показваше, че се познаваме, бяха заети с навалицата. Тълпата 
вилнееше по техните стаи, дворове, умивални, клозети, улици, 
площадчета, ресторанти, магазини, въргаляше се в чаршафните 
им площи. Два опита направих да се промъкна човешки до мо-
рето – напразно, мравуняците го защищаваха ревностно и не ме 
допуснаха до него. А и морето ми се видя мизерно, водата му 
се плискаше, пълна с мръсотии като в акваториите на пристани-
щата. Всички крещяха, всички до един, а над крясъците им се 
издигаха острите свирки на спасителите. Можеше ли тук някой 
да спаси някого? Абсурд. Никой никого. Всичко бе само заблу-
да. Но трябваше да се изкъпя, за това бях дошъл отдалеч, заради 
онова магическо допиране на водата до кожата, заради тръпчи-
во-соления вкус в устната кухина, да усетя плавното безтеглов-
но разперване на ръцете в морето, зашеметяващото си превръ-
щане от човек в жаба, зоологическото връщане на живота от 
сушата във водата.

– Ахо!
Напразно се озърнах, не можех да се взирам до безкрайност, 

бях и уморен, затова се отпуснах, на когото му трябвам – да ме 
намери.

– Не мога да се промъкна до вас – каза тя, постави куфарчето 
си върху плочника и седна на него. – Невъзможно е да се пробие 
тълпата, тук всичко е невъзможно. – Говореше и плачеше, стана 
ми смешно, не ми се е случвало често да забележа подобно от-
чаяние по такова младо лице. – Цяла година съм пестила за тези 
двайсет дни, снощи спах в градината, а днес заминавам. – Мо-
мичето ми се стори доста непознато. – Обещаха ми едно легло в 
подземие, но ме излъгаха, този, който трябва да напусне, не за-
минал и нищо повече не можело да се направи. Вие сте единстве-
ният познат, когото срещам; моля ви, знам всичко за вас, вие тук 
можете всичко, това е ваш град, моля ви, намерете ми едно легло.

– Изглежда, че ме познавате много, щом ме наричате Ахо.
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– Много ви познавам – призна непознатата, – вие бяхте прия-
тел на моя приятелка. Извинете, че си позволих.

– Нито ви се сърдя, нито мога да ви помогна – отвърнах аз. – 
Като вас съм, куфарът е зад гърба ми.

– Какво? – В очите ѝ хаос, бъркотия. – Че нали?... Нали уж?...
– Да – съгласих се аз, – и както виждате... Но не мога да се 

сърдя на тукашните хора, през сезона всички полудяват.
– Това не са хора!
– Само че на моята възраст едва ли бих си позволил да спя в 

градината, дори с вас.
– И тогава? Какво ще правим?
Това „какво ще правим“ направо стопли душата ми.
– Казвате, че знаете някои неща за мен.
– Не някои, а всичко, аз знам всичко за вас... Боже, как съм 

уморена, ще се сгромолясам. Не съм се и измила, наплисках ли-
цето си на чешмичката.

– Добре сте – реших да я успокоя и се пошегувах дори. – Ха-
ресвате ми. Ето, седим си, говорим си, какво по-хубаво от това. 
Двайсет и пет дни не съм разговарял.

– Как, с никого?
– С една круша, но не се разбрахме.
– Разговаряхте с круша?
– С дървото. За мен то беше живо, но не се разбрахме, защото 

не можах да му обясня всичко. Понякога не сте ли хлътвали в 
подобно състояние? Чисто и просто не можете да обясните нещо 
на някого, не са измислени думите, понеже душата е по-богата от 
думите. Нали ме разбирате?

– Уморена съм.
– Обядвахте ли?
– Това е невъзможно.
– Да опитаме в рибния.
– Мога само след вас, вече нямам сили да пробивам. А трябва 

да се нахраня, преди да се кача на влака. Боже, да не говорим за 
влака, той е в Бургас, а как ще се стигне до Бургас?

– Решена сте.
– Тук нищо не може да ме задържи повече.

– Изкъпахте ли се?
– Вие сте чуден човек.
– Вижте какво... Как се казвате?
– Саня.
– Саня, ето ви тези пари. Наредете се на Рибния, вън има от-

делен щанд. Вземете две порции и четири бири. Имате ли торба? 
– Поне да си осигуря автобус до Бургас.
– Слушайте какво ви казват! Отивайте на Рибния. Знаете ли 

откъде тръгват лодките за отсрещния плаж?
– Не знам нищо, идвам за първи път, други години съм била 

винаги във Варна.
– Че там има ли море?... Като купите рибите, ще слезете на 

пристанището и ще питате откъде тръгват лодките за отсрещния 
плаж. Хайде, багажа ви ще взема аз. Без храна и бира да не се 
връщате. В това време ще свърша нещо важно.

Нейната задача беше по-лека. Рибният ресторант се намира-
ше на петдесет крачки, а моята задача тънеше в неизвестност. 
Тръгвах направо срещу няколко хикса. Най-големият хикс се със-
тоеше в това дали са запомнили жестовете ми.

Промуших се позорно през тълпата, край мене всичко лиже-
ше сладолед, за сладолед се чакаше най-малко, продаваха го на 
всяка крачка, от него продавачите се обогатяваха. Това ме накара 
да си помисля, че чаршафната империя, в която се намирах, се 
състои от глупци, те ламтяха за печалби и въпреки това не знае-
ха как да докопат повече. Изобщо целият град се състоеше от 
подобни люде, те го бяха объркали и променили до неузнавае-
мост – каша от лоша администрация и неизмислена както трябва 
архитектура, мешавица от претенции, а всъщност нищо, траги-
зъм, гибел, всички задружно бяха успели да превърнат древното 
ритмично градче в шумен бум и катастрофа, за която бъдещето 
сигурно щеше да потърси сметка.

Сега да видим ще бъдат ли разбрани жестовете ми. Освен 
това – ще имам ли поне маалко-малко късмет. Вероятността той 
да бъде там беше петдесет на сто. Или е там, или го няма. Ако го 
няма – или е тръгнал, или се връща. Ако е тръгнал – лошо, ако се 
връща – добре.
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Нямаше го, разбира се, на мене днес не ми вървеше и ми 
идеше да замахна срещу някого, а тази любима моя поговорка 
„всяко зло за добро“ да се метлосва по дяволите. Понякога си я 
припомнях в горещината и ми се струваше, че тогава дъвча хар-
тия. Хиляди, милиони хора чакаха или се блъскаха, за да скочат 
в лодките, сякаш се спасяваха от корабокрушение, всяка зами-
наваща моторница се превръщаше в сал на медузата, със стро-
го определен маршрут – двайсет минути до спасителния плаж 
отсреща, където е другата блъсканица, друга горещина, ала се 
намира другаде. Когато попитах за Никос, отвърнаха ми, че идва 
и, слава богу, туй ме измъкваше от необходимостта да замахна 
срещу някого. Тази хитра мушица Никос неочаквано се промък-
ваше между държавните лодки, заграбваше дванайсет пасажери 
и взимаше пая си. В прогнилата му прастара лодка дори спаси-
телните пояси бяха фалшиви.

Слава богу, още като ме видя отдалеч, лодкарят разбра жес-
товете ми. Нямах повече работа на този кей, знаех как ще се 
развие всичко по-нататък, оставаше ми само да пресрещна въз-
сухичката, не много привлекателна Саня. Тази пълна с комплек-
си млада жена беше пестила цяла година и въпреки туй сега не 
можеше да си позволи лукса да вземе самолет и ще се блъска 
цяла нощ с влака.

Поведох я към яхтения кей. В това време Никос сигурно раз-
товарва пасажерите от отсрещния плаж и внезапно дава заден 
пред учудените погледи на чакащата го сгорещена сган. Да, чу-
вам мотора му, лодката заобикаля два риболовни кораба и се по-
казва зад кърмата на бившата гемия „Леда“, превърната в науч-
ноизследователски съд. 

– Позволих си и кока-кола – рече Саня.
– Изненадвате ме – отвърнах аз.
– Моля?
– Нищо.
– Нещо лошо ли направих?
– Напротив – засмях се аз.
– Понеже...
– Да де, няма да пиете бира.

– Добре, ще пия!
За да се уважаваме от самото начало, бутнах в ръката на Ни-

кос двайсетачка и допълнително за ледена бира и печено пиле от 
механата. Ледената бира ни посъживи още при тръгването, това 
го призна и Саня. Тъй като чувствах глад на хищник, щеше ми се 
да разопаковам горещото пиле по пътя, но се отказах, оставих го 
за „там“. И рибите бяха топли, а в горещината на деня нямаше 
изгледи скоро да изстинат.

Врязахме се в един от фиордите на североизточната страна 
на острова – прозрачна вана с открити топли плитчини и тъм-
ни хладни дълбочини. Тук можеше да се преживее горещината, 
имаше и сянка, и слънце, всичко тънеше в невероятна, просто 
убийствена тишина, както на бостана. Саня ме погледна упла-
шено, тя се уплаши от изненада, погледът ѝ ме питаше защо ги 
няма летовниците и аз ѝ казах, че на този остров се стреля без 
предупреждение, военен обект.

– По вас няма да стрелят – успокои се тя. – По вас никога няма 
да стрелят.

– Защо мислите така?
– На вас ви върви, вие сте разглезен мъж и ще живеете много.
– Откъде имате тази погрешна представа за мен? Коя е най-по-

сле тая ваша приятелка?
– Беше приятелка на сестра ми – призна Саня. – Бяхте гадже-

та, тя лудееше по вас и разказваше всичко, аз знам всичко за вас, 
подслушвах ги, знам и най-малката подробност за живота ви и 
изобщо, и бях влюбена във вас от четиринайсетгодишно хлапе. 
Нощем шептях името ви, изричах го по четирийсет пъти, преди 
да заспя.

– Прякора ми.
– Той беше всичко за мен.
– И мразехте приятелката на сестра ви?
– Презирах я.
– И как се казва тя?
– Няма да ви кажа.
– Тогава предлагам, преди да обядваме, да се изкъпем. Прави-

лата го препоръчват.
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– И ще обядваме леко.
– За да се къпем още цели три часа.
– Докато ни вземат обратно.
Във фиорда беше тясно, нямаше как да се отдалечим един от 

друг: най-напред се обърнах с гръб аз, после тя – нещо необхо-
димо, за да облечем банските си костюми. Съблечена, Саня се 
оказа не чак такава мръвка, но всичко, което си имаше, имаше го 
оскъдно: и гърдите, и задника, и устните. Единственото нещо в 
изобилие бяха очите. И младостта, разбира се. Много младост, 
наспорил бог, и много изрусена коса. Някъде липсваше вкус, на-
пример в облеклото. Нелош крак, но грозни стъпала и пръсти. 
Всички нейни недостатъци вкупом обаче едва ли можеха да ком-
пенсират бръчките по моята шия.

Влязох първи във водата. По стара моя традиция най-напред 
се гмурнах и се спуснах на дъното. (По-късно Саня ми каза, че 
знаела този мой номер, да взимам акъла на момичетата.) Вече 
съм  д о л у. Край на всичко, край. Заедно с фукането, което в този 
случай беше моя традиция, изпитвах и нещо много истинско, 
дори съдбоносно. Водата се допира до кожата ми, в устата ми 
се плакне горчивата йодносолна смес, водораслите се поклащат 
кротко и във всяка секунда престой на дъното се вмества един час 
живот на повърхността. Така е и с мислите, тук повествованията 
се сгъстяват до размерите на афоризма. Слушай, старец, какво 
търсиш ти на тоя твой бостан? Какво има там? Водата е всичко за 
теб. Ако ти е необходимо някакво връщане, върни се във водата 
– това е същинското затваряне на кръга, – животът е излязъл от 
водата и трябва да се върне във водата. Виж сега, може ли нещо 
да се сравнява с туй слизане на дъното? Помисли си за булевард 
„Руски“, представи си живота в редакциите, „Раковски“ – какво 
има там, какво може да ти предложи бостанът? Виж как лазиш по 
водораслите в безтегловност, вече си риба, медуза, а няма нищо 
по-чудесно от медузата, в нея е влязъл направо Еклесиаст. Моми-
чето горе е хубаво, разбери, нищо, че не го харесваш...

Стана и топло, и прохладно, бяхме потънали в митичното ве-
ликолепие на фиорда. Макар и бройлер, пилето ни се стори ис-
тинско, а скумриите сочни. Хранихме се с пръсти, оплескахме 

се и отново влязохме във водата. Този път си поплувах, но бавно 
и предпазливо, със страх. Като се върнах, Саня вече лежеше на 
скалата. Мокрото ѝ тяло светеше като слънце. Избрах си удобно 
чакълесто място, опънах се и аз, обгърнат от топлата прохлада на 
момента. От един час насам ме спохождаше неизбежното усеща-
не, че вече не съм самичък; до мен, вместо магарето, кротуваше 
човешко същество и което е най-важното – жена, и което е още 
по-важно – помежду ни лежеше разлика от трийсет години, на-
мирах се само на един метър от младостта. Всеки орган на от-
пуснатото до мен тяло функционираше безупречно, безотказно, 
витално.

– Всъщност защо да не взема самолета – рече тя, – не съм по-
харчила почти никакви пари и мога да си позволя. Имало някакъв 
ТУ-134 късно вечерта с много свободни места.

– Баш много...
– На вас ще ви дадат.
Тя мислеше, че за мен много неща са леснодостъпни, ако не и 

всички, навярно ме смяташе за един от първите триста в страна-
та, представите ѝ за света бяха явно юношески, нещо, което съ-
буди надеждите ми, че ако искам, мога и да се възползувам. Беше 
ми хубаво, желаех да не свършва, да си остана завинаги легнал, а 
през комина на скалите все така да се синее това небесно спокой-
ствие, а и тялото ми се чувстваше силно, леко – полегнал Херку-
лес, рекох си аз и се усмихнах. Както във всички случаи, когато се 
излежавах по скалите, морето и сега се плакнеше вяло, надигаше 
се лекичко, облизваше засъхналата сол по камъните и въздишаше 
от удоволствие. Продължавах да чувам и раците; раците вече ги 
няма, отдавна са изтровени, просто ги няма, но аз по навик от 
младите си години продължавах да чувам как пукат дихателните 
им органи, щом наизлязат по камъните.

И на вас се е случвало сигурно, но когато бях на двайсет, си 
обещах, дори се заклех, да се самоубия, щом стана на четирийсет. 
Смятах, че старостта е позор и нищо повече. После отложих за-
каната за времето, когато ще стана на петдесет. Сега съм на шей-
сет и макар лениво, без много напрежение, в мисълта ми напира 
подличкото хрумване да покоря Саня.
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– Роден сте в онази планина, нали?
– Да.
– С нежните хълмове.
– Аха.
– Но като бебе са ви донесли в пристанищния град. – Това че 

съм го дрънкал, дрънкал съм го, но къде ли? – Според мен вие 
нямате родно място.

– Може би сте права, но продавам дини. Вие в Родопите ли 
отивате?

Тя сякаш не ме чу, но беше ми казала, че в Пампорово при 
леля си ще намери тишина и истинска почивка за тройно по-мал-
ка сума. Тя може би не ме чуваше, но събраните ѝ под главата 
ръце се раздвижиха, лявата тръгна по чакъла и май че към мен. 
Ръката полегна, притихна, а после извърна дланта си нагоре. 
Очак ваше ли? Боже мой, това за мен ли се отнасяше? Съзерцавах 
я, потръпвах, дълбоко в мен нещо припламваше. Но не протегнах 
десницата си.

Магарето не ме посрещна дружелюбно, направо ме съсипа. 
А толкова бързах да го видя отново. Дори не извърна глава, не 
поклати поне едното си ухо, нищо в него не трепна, наказа ме с 
онова равнодушие, на което често се възхищавах. Впрегнах го в 
каручката, качих се и потеглих. Леля Златка затвори портата зад 
мен и ми пожела на добър час. А някакъв по уличките на градчето 
взе, че ме запита ще докарам ли утре дини на пазара. Постепенно 
влязох в миролюбието на планината, то ме порази след кошмара 
на вчерашния плажен ден. По едно време магарето спря и нямах 
нищо против това. Загледах се в градчето от птичи полет. Какво 
ли чувстват тия, които могат да видят родната си къща, когато 
пожелаят? А някои дори живеят в нея – представете си; където 
са се родили, там прекарват живота си, там умират. Нещо нераз-
бираемо за мен. Моята родна къща не съществува. Ето, виждам 
всичко долу, а нея не. На нейно място се издига жилищен блок за 
офицерски семейства. Ами дядовците ми? Зная ли нещо за тях? 
Единият дошъл някъде от Панагюрище, другият от Турция – на-
пуснал я внезапно, побягнал с дребен багаж. Значи и в Турция 

имам корени, в някакъв непознат, приказен, по думите на баба ми 
град – Лозенград. Но какво е всъщност Лозенград, не знам, нико-
га не съм го виждал, не мога да отида там. За завиждане са лордо-
вете – самите те – бащите им, дядовците, бащите на дядовците, а 
и техните бащи и техните дядовци, всички родени на едно място, 
всичко, завързано в един важен възел, от който се тръгва и към 
който се връща. Къде да се завърна аз? Към какво? Към спомена? 
Или към една представа за спомена! Защото и спомените ми са 
натрупани само от летните ученически ваканции – крушата, ко-
либата, бостана, извора... Останалото е морето, пристанищният 
град, ръката на мама, която ме дърпа към морето, паническият 
ми страх и плачът, по-късно хленченето да ме пуснат във водата, 
още по-късно – първото бягство от къщи, първото давене, първа-
та любов в забавачката, първите прояви на мързел и безотговор-
ност в гимназията, първата собствена лодка – всичко първо е там.

Тогава? Накъде съм се понесъл?  
Преброих дините – точно петдесет и две с пъпешите; нищо не 

липсваше, никой не бе влизал в бостана да краде. Защо? Не е ли 
малко обидно?

Разрязах най-голямата диня и я захапах. Щом усетих сока ѝ, 
отново си спомних за гърчовете на света, за спазмите на живота, 
за нещастниците, които пълзят по улиците на градовете, за уси-
лията им да се спасят от машините, отровите и шума, да оцелеят 
сред подлостта и амбициите, сами роби на собствени амбиции 
или бедност, или страх от бъдещето, заслушани в прогнозите за 
времето, зачетени в статистиките, тестовете, футурологията, пре-
населеността, зодиите, заплахите отвсякъде и от всекиго, вечните 
въпроси кое е канцерогенно и кое не, за всички видове насилие... 
Соковете на динята, тези чисти дядовски сокове на дядовската 
земя, които поглъщах жадно и винаги ми разказват нещо мно-
го интимно, ми разкриваха тайни и ме опияняваха, вдъхваха ми 
сили и ме успокояваха. Полегналите край мен дини и пъпеши 
сякаш ми казваха: не бой се, с теб сме, ние сме истината, друго 
няма, стой си тук, за нищо не мисли.

Но аз мислех за темата си и да си го кажа направо, до извест-
на степен разколебано. Нима изключвам капитан Ахав да тръгне 
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срещу Моби Дик заради ужаса, че на тази възраст вече няма как-
во друго да прави? Аз например продавам дини.

Коремът ми направо натежа, не знам за кой път вече, а винаги 
се заричах да не ям много дини. Трябваше незабавно да си легна 
за следобеден сън, и без това предната нощ не бях спал като хора-
та. Полегнах си, естествено, с мисълта за Саня. Когато я оставих 
на летището към единайсет през нощта, аз се върнах в Бургас и 
наех стая в хотел „България“. Щом влязох в стаята, преди да за-
паля лампата, отидох до прозореца и погледнах от шестнайсетия 
етаж. Нищо, само светлини. Парна ме чувството за сиротност и 
наказание. Тук бе протекъл детският, юношеският и младежкият 
ми живот, тук се бях оженил, тук се бяха родили децата ми. Сега в 
този град нямам нито едно местенце, където да се подслоня поне 
за една нощ, наел съм хотел, и това е. На сутринта пред погледа 
ми се разкри голяма част от града. Виждах улици, виждах сгради, 
къщи, училища, черкви, виждах площади, някои от тях някога не 
бяха площади, виждах високи студени и чужди за мене сгради по 
местата на разрушени познати кътчета, в някои от тези кътчета 
съм живял, аз съм живял на много места, баща ми и майка ми 
цял живот си останаха преселници, не можаха да струпат поне 
мъничка къщичка и все се местеха, все премествахме багажи и 
се разправяхме с хазаи. Под наем сме живели, кажи-речи, във 
всички квартали и най-много, разбира се, до пристанището. Това 
сутрешно съзерцаване на Бургас от шестнайсетия етаж за мен се 
превърна в тъжно приключение с просълзяване. И така – коя е 
опорната ми точка – земята или морето? Или изобщо уединение-
то? И понеже ми беше мъчно, казах си: Страхливецо, не разбра 
ли, че истинският човек трябва да обитава центъра на големия 
град, в най-жестокото движение, там, където клокочи вулканът, 
при трясъците и стресовете, при подлостите, при амбициите, в 
емоциите.

Където живее Саня.
Превъртях се няколко пъти върху чаршафа и станах. Усещах 

необходимостта да тръгна нанякъде. Обиколих бостана, върнах 
се, изнесох пишещата машина под лозницата, но не я отворих и 
повторно тръгнах из бостана. Изправих се пред плашилото. По 

думите на леля плашилото бе устояло на годините заради своята 
портативност – можело да се прибира в колибата и да се изнася 
всяка пролет. Като се вгледах добре в избелялото сако, шапката 
и вратовръзката, по-скоро усетих, отколкото разбрах, че плаши-
лото не е за отминаване, не беше направено толкова лошо, в из-
вестен смисъл можеше да се приеме като сполучлив поп-арт, на-
вярно изразяваше неудържимия копнеж на чичо Киро по някакво 
творчество, явно, че с него той е задоволявал естетически по-
требности, някакъв стремеж на рода ни към изкуство. Всъщност 
каква полза можеше да донесе плашилото за опазване на бостана 
– никаква, но то стърчеше на постоянното си място, не съвсем 
лошо скулптирано от слама и облечено по модата от трийсетте 
години. Нарочно оставих за края най-интересната подробност на 
творбата – обущата. Те бяха вехти черни боти, прехвърлени през 
рамото на „господина“, висящи на връзките си. Обущата говоре-
ха направо, че „господинът“ е скитник. Да, ако се вгледа човек 
внимателно в творбата, не може да не усети скитника, роден от 
икономическите закони на някогашните години, а сега вдълбан 
във времето като „вечния скитник“, по неволя прикован на едно 
място – до края на живота си. Какво искаше моят чичо Киро, 
нима очакваше да разшифроваме някакво послание? Виж ти, 
плашилото ме бе изненадало, бостанът неочаквано ми показа и 
втория си план, навярно разкриваше частица от вътрешния жи-
вот на мъртвия си вече създател, участвал във всички войни, от-
скочил за няколко години по Европа и Америка, а след това забил 
нозе в бостана на баща си, в който хвърля силите си, удвоява зе-
мята и я завещава на мен. Пък каквото и да стане, няма да предам 
завоюваното – няма да го удвоя, но няма и да го затрия, ще остана 
верен на племето си...

За пет-шест дни оплюсках сума ти дини, промих организма 
си, почувствах се чист като светец. Два пъти отскочих до град-
чето, за да се осведомя за технологията на бостаните. Оказа се, 
че не е чак толкоз сложно. Осигурих предварително трактор, 
леля ме увери, че винаги е намирала, ще намери и тази година 
оборски тор. Доверих се и на двама копачи, те трябваше да ми 
помогнат да приготвим всички гнезда за семките. Какво пове-
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че, очертавах се като предвидлив стопанин, достоен приемник на 
дядо и чичо. Трябваше да си намирам много работа, само така се 
разминавах със спомена за ръката, която бе извърнала дланта си 
нагоре. Далеч преди да му дойде времето, започнах да изтръгвам 
празните коренища на дините, скубех ги настървено и ги трупах 
за изгаряне, а когато не се занимавах с тях, блъсках клавишите 
и отхвърлях страниците на моя труд. Всяка сутрин обаче, преди 
да стана от леглото, а и всяка вечер виждах как ръката потегля и 
се извръща с дланта към небето. Към мен ли бе протегната тя? 
Засега тази бе единствената надвиснала над бостана опасност. 
От прочетеното и от практиката знаех, пък и дълбоко в душата 
си чувствах, че любовта можеше да помете и уединението ми, и 
Моби Дик, безжалостно да разкъсва окръжността, която човек 
сключва по пътя на завръщането си към корена.

– Виждам, виждааам!
Веднага долетя кикот, някой в далечината се изсмя, май че 

не беше в далечината, в лозята беше. Това ме смути, забравил 
съм, че зрееше гроздето, а и прохладните преддверия на есента 
примамваха вече повече хора из къра, така че сега не бях сам и 
трябваше да се съобразявам. Като нищо можеше да тръгне при-
казката за един смахнат, който си има всичко в София, но ето че 
се полакомил и награбил бостана на чичо си, продава дини на па-
зара и вика ли вика, настръхнал от ужас, че могат да скъсат няка-
къв плод от наследството му. Какво, не е ли така? Трябваше да се 
съобразявам с някои неща. Присъствието на хората по лозята ме 
и обиждаше, не можех да ги приема другояче освен като нашест-
веници в двореца на моята самота. Колко наивен съм бил. Дори 
не подозирах, че за мен в градчето отдавна се знаело всичко, до 
най-малките подробности, дори до София достигнала мълвата за 
някакъв луд професор, мòре – те и името ми цитирали, професор, 
жаден за пари и имоти.

Септември обаче бе извършил магията си, по хълмовете плъп-
на нова, вече плътно доловима нежност, която ме удари здравата 
и ме замая. Всички тревожни мисли изчезнаха, скъсаха се ниш-
ките към ежедневието, поразяващата ръка се отдръпна, стопи се 
някъде в забравата – пред мен пак изплува тържественото чув-

ство, че съм се докоснал до абсолютната истина и тази истина се 
състои от нещо много просто – слей се с природата, разтопи се 
в земята и не бой се. Боже мой, ами то си било точно така! Виж 
колко е простичко, до него могат да се докопат и мъдрецът, и глу-
пакът. А е така, копче не можеш му каза.

Паяжините, ах, тези паяжини, забравени от мен, те пак се 
поя виха, замрежваха сутрешния въздух, пречкаха ми се и ме раз-
нежваха още повече, значи още съществували, докато аз съм се 
подвизавал насам-натам по житейските улици, те все още се поя-
вявали и чезнели, и вплитат ли вплитат в себе си добрите съще-
ства. Сутрин крушата просто светваше от тях, а вечер не оста-
ваше нито една паяжина – птиците ги разкъсваха, отнасяха ги 
с перушините си. Вярна на своята съдба, империята на дървото 
показа на света плодовете си. Крушите наедряха и продължаваха 
да наедряват с всеки изминат ден, майката дърво ги носеше с ле-
кота, а бяха тонове, може би стигаха за цялата ни консервна про-
мишленост. Твърди на пипане, крушите обещаваха мекота и сла-
дост по-късно, през зимата, в снега, когато няма да ги има нито 
дините, нито гроздето; тръпчиви сега, те ще се изявят в критич-
ните дни и ще ни докоснат с дискретния си аромат, достатъчно е 
да им се доверим и да ги приберем в колибата. Аз не живеех, аз 
се радвах, идваше ми да викам от съчувствие към горките хора, 
от които в тези дни долавях само откъслечен смях и клокоченето 
им в транзисторния приемник.

Но един ден при мен се появи човек, който каза: Комшу, здра-
вей бе, какво правиш, какво чиниш? Нося ти малко грозде, да си 
хапнеш. Живеем един до друг, а не се виждаме. Тук погивам, го-
вори ми се, а ти мълчиш. Съседът изсипа гроздето върху масата и 
седна с намерение да се наприказва до насищане. Казах нещо от 
учтивост и побързах да се отплатя за гроздето, върнах се с хубава 
диня. С това подсказах, че визитата може да завърши. Човекът 
май разбра, усмихна се и си отиде, но се закани, че няма да се 
отърва лесно от него, ще дойде пак да донесе грозде, защото, виж 
каква голяма диня съм му дал, а колко малко грозде ми е донесъл. 
Посетителят ми направи добре впечатление, значи имах добри 
съседи, само да са по-мълчаливи. Малко и се засрамих, посетите-
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лят бе донесъл гроздето тъкмо навреме, него ден смятах вечерта 
да си открадна някоя чепка – чисто и просто, вкусваше ми се.

Душевното равновесие, в което заплувах, ми донесе не само 
покой, не само ме направи почти щастлив, но неусетно изостри 
чувството ми за предвидливост. Сам не усетих как започнах да 
събирам дърва, настървено ги мъкнех от дерето и ги трупах под 
вардилнята. Стоварвах и кълцах, сортирах ги по дължина, след 
като предварително бях взел мярката на огнището. Разчистих 
яхърчето зад колибата, подредих всички налични съдове за вода 
и за готвене – оказа се, че колибата е запасена с много необхо-
дими предмети, като се почне от петромаксовата лампа, та се 
стигне до калъфката на четката за зъби. Чичо Киро бе приготвил 
едно хубаво убежище за сина си от Питсбърг. Накупих си зимни 
дрехи, високи обуща за кал и сняг, евтина работническа шуба, 
ушанка, ръкавици, запасих се с батерии, за всеки случай, набавих 
триста литра нафта и нафтово кюмбе, но ги оставих настрана с 
намерението да ги забравя. Веднъж, докато товарех багажи на 
каручката, леля ми показа едно писмо и като отвори уста да ми 
спомене за него, рязко я прекъснах, накарах я да хвърли писмото 
в една празна тенджера и за да загладя острата си неприлична 
реакция, се усмихнах. Леля се учуди доста, но се успокои. Него 
ден отнасях към колибата продукти – боб, юфка, макарони, ориз, 
брашно, захар, буркани с туршии и консерви. Докато обикалях 
бакалниците, аз си казвах, че това писмо си е чиста логическа по-
следица, но аз няма да постъпя логично и няма да отворя тендже-
рата изобщо. Тенджерата отворих още вечерта, бръкнах в нея, 
измъкнах писмото и без да го погледна, го хвърлих под дюшека. 
Така занапред щях да нощувам върху мислите на едно много мла-
до същество и това ме вълнуваше само няколко дни, после под-
готовката за зимата ме унесе, спокойствието ме залюля в топлата 
си прегръдка, все повече се чувствах господар на библейските 
хълмове наоколо.

Кърът се изправи отново, лозята бяха обрани, паднаха дъждо-
ве, валя два или три пъти, земята омекна, изорахме я, тя ми се 
разкри с носталгичен есенен дъх. Този дъх ме докарваше до по-
луда, май че предизвика нечисти страсти у мен и ха – да скоча 

и заровя зурла в рохката пръст. Сладост ме обзе, когато изгарях 
нощем коренищата на открито. Блясъкът на огъня ми разкриваше 
учудени заешки и лисичи очи в тъмнината и примамваше патрул-
ната гранична двойка. Войничетата се отбиваха при мен, почерп-
вах ги по една цигара, кучето им дремеше до нас и заедно с мен 
слушаше единствената тема, която разискваха – уволнението. 
Обходната двойка си отиваше, оставах сам с огъня, продължавах 
да си пуша и докато обмислях какво имам да върша на другия 
ден, протягах се доволно и си мислех, че повестта на живота ми 
завършва красиво, един малък Одисей се е завърнал в една мал-
ка Итака; един литературен критик намери своето пристанище и 
каквото напише отсега нататък, ще бъде мъдро и спокойно, той 
няма да се поддаде на Ахавовия комплекс, защото Ахав, вместо 
да се радва на спокойните си старини, ядовито тръгва да отмъща-
ва на Белия кит и загива.

Пристигна хубав оборски тор, пристигнаха и копачите на 
гнездата, дупките се заредиха една след друга, във всяка от тях 
посипвахме по малко тор, а останалото зависеше от небето, от 
валежите. Копачите си отидоха, оставих за себе си двайсетина 
дупки, последните, да имам с какво да се занимавам. Когато ко-
паех, не мислех за нищо, отдавах се само на споменатото, вне-
запно бликнало сладострастие към пръстта. Вече духаха хладни 
ветрове, вечерите прекарвах в колибата, няколко пъти запалих 
оджака, бутах джезвето направо в пепелта; може би си въобразя-
вах, а може би си е истина, но сварèно по такъв начин, кафето ми 
се услаждаше повече. Светлината на петромакса ми позволяваше 
да чета колкото си ща в постоянната моя галактическа тишина, 
нарушавана от пукането на съчките или от потропването в яхъра.

И ето че нямам какво да ви кажа повече, просто ви разказах 
за един човек, който успя да надхитри условията и да си намери 
убежище в приятно изваяна природа, сред розови хълмове. Стра-
ниците излизаха една подир друга от машинката и си виках стро-
го, че ще прочета всичко чак напролет, ще го преработя отново и 
едва тогава ще го отнеса в издателството.

Една нощ обаче писмото под дюшека ми се раздвижи. Вие не 
знаете как могат да се раздвижват такива неща, но аз вече знам, 
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усетих писмото да ме повдига, то просто ме бодеше под гръбнач-
ния стълб и това ме разтревожи. След като разбрах, че става не-
поносимо, скочих и грабнах лопатата. Излязох навън. Изскочих 
под тъмното небе с ниски облаци и засилващ се северозападен 
вятър. Тръгнах през бостана, паднах в една дупка, изправих се и 
поех отново. Спрях до някакъв непознат, погледнах го и излезе, 
че се познаваме. Забих лопатата в земята и започнах трескаво 
да копая. Познатият ме наблюдаваше учудено. Понякога вятърът 
повдигаше пешовете на сакото му, а по едно време поклати една 
от обувките, увиснали през рамото му. Това видях, като се облег-
нах на лопатата, за да си отдъхна и да продължа отново. Заби-
вах и отхвърлях рохката пръст, слизах все по-надолу, сантиметър 
след сантиметър се спущах към ядрото на земното кълбо с наме-
рение да го пробия и да се покажа от другата му страна. Вятърът 
се усилваше, но сега това едва ли имаше значение, той си духаше 
горе, а аз си дълбаех долу, вихрите му рошеха само косата ми. И 
продължавах да слизам, ароматът на пръстта блъскаше лицето 
ми и ми разказваше нещо за утробата на мама, за пъпната връв, за 
топлината, която се намира в един корем, за кръвта, която осигу-
рява безконфликтността на зародиша. Няма да се поддам, няма, 
не ще ви допусна до себе си, нечестиви мисли, няма да рухна, ще 
сляза толкоз дълбоко, че и да искам, не ще се измъкна!...

Призори, когато най-после успя да завали както трябва, бле-
дата светлина на зараждащия се ден ме намери на сто метра под 
земята, все пак не бях успял да се покажа от другата страна на 
земното кълбо. Изпитах страшното желание да изпия едно кафе и 
да отворя писмото. Започнах да пълзя нагоре, напредвах и падах, 
надигах се и като забивах пръсти, кàлен и мокър до жлъчката, аз 
се проснах във въображаемите нозе на плашилото. Като надигнах 
глава, погледнах го и се сетих, че тия неща през зимата трябва да 
се прибират. Изправих се, награбих скитника и го измъкнах от 
кухата му стойка. Бавно го понесох към колибата. Подпрях го до 
огнището на топло. Тук беше тихо, дори дъждецът не се чуваше, 
само онези смешни шумове на магарето. Запалих огъня и прос-
трях тръпнещите си пръсти към него. Когато стоплих ръцете си, 
пръстите вече можеха да ми служат поне за отварянето на писма.

Хайде сега, това пък какво е... Това е едно никакво писмо от 
някаква си Нанси, Нанси от Питсбърг. Нанси-съпруга, на чист ан-
глийски език Нанси заявява, че желае да види прочутия бостан на 
чичо Киро, ще пристигне идното лято, ще остане единайсет дни, 
да, мила майко Златке, твоята снаха Нанси те целува.

Излизай, извиках грубо аз и измъкнах магарето навън, влизай 
във впряга, бързо, чуваш ли? Саня не ми е писала, а тя няма пра-
во на това, тя няма право да не ми се обади, след като ѝ завещах 
адреса си. Само така не, Саня, това не ще ти го простя, ще те на-
меря в аптека номер осемнайсет в София и ще видиш!...

Къпините по пътя ме погледнаха отново, все още необрани, 
нямаше и да ги оберат, така щяха да си погинат. Каручката се спу-
щаше по римския път, който предизвикваше у мен древни мисли: 
не съществува възраст на примирението, няма защо да се сърдя 
на капитан Ахав, разбирам го. Само плашилото може да остане 
със забити в земята нозе и може би тъкмо в това се крие тъжното 
послание на чичо ми Киро, изразено с неговия скромен поп-арт.
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УБИЙСТВОТО

1.
Преди да се прибере у дома, той се забави на уличката, заре-

ден с необяснимото си безпокойство, което нямаше нищо общо 
с паркирането и дъжда. Дъждът продължаваше да си вали, ня-
каква светлина се люлееше над главата му. Но накрая се качи на 
втория етаж и всичко свърши – нямаше дъжд, в хола беше сухо, 
топло. Въпреки запалената лампа той сякаш не различаваше 
предметите около себе си, пък не му се и струваше необходимо 
да ги различи, в момента едва ли би могъл да проумее предназ-
начението им.

Жена му седеше в леглото и четеше една от безкрайните си 
книги, всички те му наподобяваха единствен проточен роман. Тя 
не извърна поглед към него. Васил Милев се запита дали наисти-
на е забелязала проникването му.

Върна се в антрето, там съблече шлифера си.
– Да донеса ли и за теб?
В кухнята отвори хладилника и извика:
– Питам искаш ли кафе!
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Райна Милева остави книгата, погледна часовника си и започ-
на да рови в чекмеджето на бюрото. Таблетките се оказаха на 
лесно място, намери се и чаша с вода.

Зад гърба ѝ се появи Роза, усети я, винаги усещаше появата 
ѝ. Извърна се, видя големите ѝ питащи очи, тънката материя на 
пижамата ѝ, под нея дишаше крехко девиче тяло. Този път Рай-
на Милева не се усмихна приятелски на дъщеря си, само покла-
ти глава с отрицание. Момичето се приближи, взе леко ръката на 
майка си и потърси стрелките на часовничето. Райна Милева пов-
торно поклати глава, прегърна дъщеря си и бавно я изведе от хола.

Когато се върна, видя мъжа си, оставяше бутилка и чаши 
на масата.

– Забавих се много – призна си той. – Можех да се върна пре-
ди три ча̀са.

Ръката му наливаше.
– Стига.
Васил Милев трябваше да се наведе над чашата, не можеше 

да види колко е сипал.
– Достатъчно.
– Роза спи ли?
– Не, разбира се.
– Да я видя ли?
– В никакъв случай.
– Гладен съм.
– Може би и аз.
– Гладен съм, пие ми се кафе, пие ми се уиски, но трябва да 

почакаме. – Погледна я, тя поглъщаше таблетката. – Може би ще 
имаме гости.

Чу какво ѝ казват, но казаното сякаш мина край нея и се вър-
на, стори ѝ се, че го чува за втори път.

– Гости ли?
Намери за необходимо да обясни: 
– Гост. 
Или разбра, или не ѝ се вярваше. 
– Защо закъсня?
– Случиха ми се премеждия.

Като повечето жени в подобни случаи, Райна Милева изрече 
нещо друго: 

– Мързи ме да пренасям, ще вечеряш в кухнята.
– Добре, но ще почакам.
– Нали си гладен?
– Поне половин час.
Предвидената буря се разминаваше, Васил Милев схвана, че 

съпругата му добросъвестно се старае да се овладее, съсредото-
ченото ѝ лице, което наскоро наподобяваше обредна маска, вече 
се отпускаше, мрачното безпокойство по него се разсейваше.

– Какво ще стане след половин час? – запита тя след първата 
глътка.

– Ще позвъни.
– Гостът.
Васил Милев поклати глава.
– Който ще преспи тук? – Устните ѝ се събраха за присмех. – 

В стаята за гости?
– Ще се обади дори в случай, че намери хотел, така се уго-

ворихме.
Едва сега Райна Милева разбра, че става дума за сериозни 

неща – очертаваше се възможност тази нощ в дома им да пре-
спи човек.

– Ти май наистина си решил да ми дотътриш някакъв роднина.
– Непознат – отвърна хладно Милев, – един много непознат човек.
Обикновено в часовете на неговото прибиране жена му ре-

довно откриваше, че холът им не е много безличен, че формите в 
него са изваяни по най-благоприятния начин и картините по сте-
ните са нарисувани от художници, които времето няма да затрие; 
така обичаше тя часовете на неговото влизане тук, но сега усети 
в устата си крайно неприятен вкус.

– Туй няма да се случи. – Искаше да замахне, да отхвърли 
обидата. – Ти няма да направиш това, не ти позволявам.

– Няма как. – Той си знаеше, че ще се наложи.
– Това ми е неприятно и на теб ти е добре известно. От къде 

на къде? Пита ли ме?
– Приготви нещо за вечеря.
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– Има само за двама.
– Измисли още нещо, ще вечерям и аз, може би ще се наложи да 

седнем тримата. Съществува подобна вероятност, макар и малка.
– Искаш да кажеш, че тази нощ тук ще се вечеря и ще преспи 

още един човек?
– Приготви му леглото.
– Каза, че може би...
– Нищо чудно и да не дойде, но ти прегледай леглото в 

стаичката. – Погледите им се кръстосаха, на Васил Милев му 
стана смешно, че вродената сериозност на лицето ѝ се въз-
връща, обидата нарастваше и неусетно се приближаваше до 
точката на кипенето. – Ти не си лош човек и ще послушаш 
мъжа си, нали?

Мракът в очите ѝ отново започна да се разсейва; не беше на-
трупаната от векове склонност към покорство пред мъжа, което 
бавно я поведе по посока на въпросната стаичка, не то я подчини, 
а потайващото се в нея разбиране, потисканата доброта. Звънът 
на телефона я завари пред вратата. Тя спря и се ослуша. Милев 
вдигна слушалката, чу го да казва: тогава тръгнете насам, хайде, 
хайде, чакаме ви; видя го да затваря телефона.

– Няма хотел – осведоми я той.
– Хотели никога няма, ти го знаеш, всеки знае това.
Милев подпираше с върха на пръстите си слушалката, не об-

ръщаше внимание на жена си и нареждаше тихичко: 
– Какви говна сме хората, какви сме дребни фъшкии, как 

умее м да минаваме и заминаваме: профучаваме.
– Стаичката не е проветрена – каза тя.
– Бягаме наникъде.
– Няма да ме трогнеш с бърборенето си, не ме интересува 

нищо, искаш легло за един човек и ще го имаш, ще имаш и вече-
ря... Боже господи – вечеря!...

Райна Милева влезе в стаичката, отвори прозореца. Всичко 
беше на мястото си, дори чаршафите, нищо не биваше да се 
пипа, само да се открехне завивката – стаичката си съществу-
ваше по всички правила на тяхната си някогашна мечта; то-
гава, като бездомници, те си повтаряха често: забогатеем ли, 

сдобием ли се с жилище, ще отделим спалня за гости, само 
за гости, няма нищо по-хубаво от туй да подслониш бездомен 
човек в София.

2.
Райна Милева се върна в хола и доложи, че всичко е готово.
– Тази вечер нещо ме пресече – каза Васил Милев. Беше си 

налял още мъничко. – Тази вечер нюансите на човешките усеща-
ния при мен потънаха някъде и се появиха само едрите планове.

– Яростта – поясни тя.
– Точно! – съгласи се Милев
Милева се разтревожи: 
– Някаква болка ли?
– Нещо в душата.
– Душата трябваше да те заболи заради мен и дъщеря ти, 

мили мой. Седим и те чакаме, не знаем какво е станало. – Тя от-
ново потегли нанякъде и се върна с една възглавница. – Мисля, 
че е добре, нали? – Ставаше дума за възглавницата, обличаше я с 
калъфка. – Тревожехме се, седим и те чакаме. Да не мислиш, че е 
лесно? – Възглавницата беше готова. – Чист човек ли е?

– Да се надяваме.
Милева предпочете да потисне гнева си с ново изчезване. 

Този път той си позволи една здрава глътка. Тя се появи без въз-
главницата и също надигна чашата.

– Ще отворя консерва, имаш ли нещо против?
– Ще заяви, че не е гладен, може би. – Милев се взираше в 

етикета на бутилката, стори му се, че нещо в него е релефно, пип-
на го и се убеди, че не е – зрителна измама, шмекерия на дизайне-
ра. – Почти съм сигурен, че ще откаже.

– Както и да е, ще плюскате консерви. Знаеш, че никой на све-
та не примира за манджите ми.

– Той няма настроение.
Милева се отправи към кухнята. – Но ще вечеря.
– Райно!
Милева се спря насред хола.
– Ела тук!
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– Не!
– Върни се! – настоя той.
– Слушай – рече тя, като се приближаваше към него, – какво искаш?
– Да не се държиш като идиот. – Хвана ръката ѝ. – Да не се 

държим като глупаци. Ти знаеш ли, че вече не сме никакви чове-
ци? – Гледаше го с ненавист. – И лесно може да се допусне, че 
сме заслужили наказанието си.

– Млъкни! – изкрещя Милева. – Не те е срам! Ти нямаш право 
на такива упреци, разбра ли? И ако сега се разрева, ще рева до 
сут  ринта и никой не е в състояние да ме спре. Нека изтекат съл-
зите ми, до една, да умра, да пукна!...

– Предлагам да се успокоим.
– Нямаш право, разбираш ли, ти нямаш право при каквито и 

да е обстоятелства да казваш това!
– А ти пък трябва да знаеш, че е също така важно човек да 

може без задръжки да предложи подслон някому. Навън е хладна 
нощ, дъждът не си поплюва, навън се намират хора, които няма 
къде да прекарат нощта. Разбираш ли това? Забравили сме ра-
достта от туй да подслоним някого, да го нахраним.

– Не ти позволявам да ми хвърляш упреци, а най-малко да 
окачествяваш сполетялото ни нещастие като наказание. – Той от-
вори уста, тя разбра, че ще възрази и добави: – Преди малко успя.

– Предлагам да си легнеш – рече Милев, – а аз ще посрещна 
госта сам. Ако си легнеш, ще ми направиш услуга. Поканих ня-
какъв човек – развикахме се до небето.

Милева може би сметна, че ще запази достойнството си, ако 
се разплаче тайно от мъжа си, и тръгна към спалнята.

Милев усети сладостта на уискито, при подобни случаи уис-
кито му сладнеше повече, между него самия и мрачното му на-
строение се спускаше копринена завеса с апликации от лебеди и 
водни лилии, горчиво свитата му уста се открехваше, юмрукът 
му се разтваряше.

3.
Отначало Роза застана неподвижно пред него, стараеше се да 

отгатне настроението му, но за всеки случай реши да му подари 

една усмивка, усмивка, изтръгната от нейния безметежен и до 
неузнаваемост мек свят. След туй направи крачка напред. Баща-
та обаче не намери сили да ѝ отвърне с усмивка. Както седеше 
на креслото, той само показа коляното си. Момичето побърза 
да седне на него, положи ръка върху рамото му, притисна лице 
към лицето му със страст на човек, който загребва жадно от топ-
лите сладки неща на живота. Милев погали ръката ѝ, усети, че 
чашата му пречи и я постави на масичката. В тишината измам-
но прошумоля дъждът. Роза взе чашата на баща си, помириса я, 
направи предполагаемата гримаса на отвращение, потърси баща 
си с очи и допря устни до ръба ѝ. Милев побърза да обгърне ча-
шата с пръс ти: Не, Роза, недей. – Погледна страдалчески очите 
ѝ. – Недей, момичето ми, дори на шега не опитвай. Макар че... 
какво като опи таш – ще се намръщиш и край. Неприятният вкус 
на течността ще те отблъсне, но понеже нямаш много радости в 
живота, като нищо ще опиташ и втори път, и още веднъж, докато 
разбереш, че не е чак толкоз неприятно, защото хубавите неща 
отначало нагарчат... Защо ти преча, кажи, защо ти преча да вмък-
неш още една приятна подробност в сладкото си еднообразие? 
Защо не ти подаря още една капчица щастие? Но ти си по-щаст-
лива от мен, и от майка си, и от другите. Всъщност, Роза, ти си 
по-щастлива от всички ни и ние напразно сме се загрижили за 
теб. Ти си наша скръб, но ти самата нямаш подобни скърби на 
душата си. Може би там, при тебе, всичко плува в кротко, нежно 
равновесие. – Докато Милев говореше, а може би мислеше, Роза 
се усмихваше, от нея излизаше светлина, сега тя галеше лицето и 
косата на баща си с две ръце. – На теб никой не ти мисли злото, 
напротив – всеки би се погрижил да живееш безбурно, без из-
лишни прозрения на мисълта. Твоето тихо и сладостно пребива-
ване на земята се крепи върху нашата непрекъсната тревога. Не 
чуваш дъжда, никога не си чувала морето, за теб е тайна песента 
и на славея, но пък не чуваш и крясъците на грубияна, нито пара-
дирането на простака.

Роза възприемаше думите на баща си според болката, изра-
зена по лицето му, по дланите, които се движеха върху гърба ѝ, 
според пръстите, които стискаха раменете ѝ. Роза бе щастлива, 



180 181

тази вечер баща ѝ се отнесе особено внимателно към нея, макар че, 
доколкото разбираше, на него му беше тъжно, нелепо. И тъй като 
хубавите неща винаги си имат край, по трепета, който мина през 
бащата, момичето разбра, че на входа се звъни. Знаеше какво ще 
последва, при такива случаи обикновено я пренебрегваха, тя се по-
моли с очи това да не става и въпреки туй, поведоха я към стаята ѝ.

4.
Все пак на нея ѝ се удаде да види госта, тя зърна висок трий-

сетгодишен мъж с мрачно лице, което ѝ кимна. Милев забеляза 
това, изтича и затвори вратата. Останал сам, гостът не мръдна от 
мястото си.

– Напразно си загубихте времето да търсите хотел – рече Ми-
лев, като се обърна. – Съблечете се. – Той пое шлифера, отнесе 
го в антрето. – Вече съм сигурен, че не сте и гладен, поне така 
ще кажете.

– Никак.
– Странен човек. Седнете тук. Трябва да ви се посочи точно и 

мястото. – Непознатият седна в креслото. – Държите се като дете. 
Ще пием ли?

– Да.
– Има си хас да се окажете и сух. – Домакинът се стараеше да 

съживи разговора. – С лед ли го предпочитате?
– Без лед.
Милев донесе бутилката, държеше прочутия етикет към себе 

си, за да го скрие, наля в чашите леко, с отмерени движения, из-
общо даваше да се разбере, че вечерта може да мине естествено 
и спокойно.

– Алкохолът е най-верният приятел на човека – пошегува се 
той. – Когато съм сам и си налея, до масата неизбежно ставаме 
двама... Имате вид на много здрав екземпляр, гъвкав представи-
тел на човешката раса. – Мълчание. – Може би сте удивително 
силен. – Мълчание. – Да пием за нашето запознанство. – Пиха. 
– Може и да вечеряме; ако ни се вечеря – ще вечеряме. Ще пра-
вим каквото си щем. А вие бяхте хукнали да търсите хотел. Няма 
хотели, но при нас има свободна стаичка. Защо не пиете?

– Пия по-бавно.
– Опитайте по-ускорено, разтоварете се. – Милев бе решил на 

всяка цена да разчупи мълчанието на непознатия. – Лекарят, на 
когото го предадохме, е чудесен, аз ви го казвам.

– Забелязах.
Милев не скри намерението си да иронизира: 
– Доцент.
– Всъщност на мен не ми е съвсем ясно какво е това доцент – 

доложи най-дългото си изречение гостът.
– Малко преди да стане професор, човекът е доцент.
– Той ще стане ли?
– Бъдете спокоен – засмя се Милев, – ще стане! И за баща 

ви ще бъде сторено всичко необходимо. Пийте. – Като наруши 
обичая си, Милев поднесе чашата си, двете чаши се чукнаха. Но 
последва нова пауза. – Имате огромни ръце. – Непознатият по-
гледна ръцете си. – Каква е професията ви?

– Умея много неща, кажи-речи – всичко.
– В момента какво работите?
– Сега съм шприцьор... в работилница за пластмасови играч-

ки. Натискам няколко хиляди пъти на ден една ръчка.
– Хиляди – на ден?
– Да. 
– И печелите повече, отколкото мога да си представя.
Непознатият не се поколеба особено: 
– Да.
Почака го сега да заговори по-свободно, но не се случи нищо 

подобно.
– Откровено – ще ядете ли?
– Не.
– Защото вече и на мен не ми се яде.
– Вечеряйте си спокойно. Аз не мога, обикновено не вечерям.
– Само пиете – засмя се Милев.
– Да.
– Много ли?
– Понякога много.
– И тогава ли сте такъв?
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– Не съм много мрачен, но не съм и особено жив. Все пак да 
не забравяме, че ме намерихте в напрегнат момент.

– Сигурно обичате баща си.
Едва сега го погледна в очите. 
– Баща ми е нещастен човек. Не е много добър, но е нещастен, 

от известно време му тръгна назад и ми е мъка за него.
– Млад ли е, не го видях добре в тъмницата.
– Седемдесет.
– Като го прикрепяхте на седалката, закривахте го от погледа 

ми. Да ви кажа правата, по едно време се помъчих да го зърна в ог-
ледалото. Когато минавахме през светлини. Но вие го закривахте.

– Беше извънредно здрав, но рухна, след като майка ми избяга.
– Извинете, просто исках да разговаряме, не да ви разпитвам.
– Тя е на четирийсет и седем. Седемнайсет повече от мен.
– Говорите за истинската си майка.
– Която ме е родила.
– Банята ми е на разположение, ако желаете...
– Татко е бил на четирийсет, а тя само на седемнайсет.
– Къде е сега майка ви?
– Живее с един шофьор на камион. Той е на петдесет и пет, 

има четири деца.
– Баща ви успя ли да я намрази?
– Мразеше я, но един ден тя се върна и татко полудя от радост.
– Значи се върна.
– Но избяга повторно.
– Кога?
– Преди години.
– Ако се върне пак?
– Старецът ще полудее от радост... Мислите ли, че ще се на-

ложи операция?
– Това ще научим утре.
– Кажете – поетите глътки не бяха предизвикали нито едно 

просветление по лицето му, – какво ви накара да спрете и да ни 
вземете.

– Да ви кажа откровено – не знам.
– Преди вас минаха сто коли.

Беше редът на домакина да поспести малко думите, той си 
наля и сякаш обясни постъпката си: 

– За мен утре е свободен ден.
– За мен всеки ден може да бъде свободен – поясни гостът.
– Плащат ви на произведено?
– Да.
– Няколко хиляди удара дневно!... – Продължителна пауза. – 

Утре ще се наспим, сега ще седим и ще се гледаме.
– Не ми се спи.
– А аз умирам за сън. – Гостът се раздвижи, Милев пипна ръ-

ката му. – Спокойно. Първо ще си пийнем. Обичам такива нощни 
запивания, макар че за първи път ми се случва с непознат. Аз пия 
тихо. Вие?

– Не толкова тихо – смути се непознатият.
– Какво, да не би да пеете – засмя се Милев.
– Да.
– Това ме изненадва. Нямате вид на пеещ човек. – Разглежда-

ше го. – По всяка вероятност, като пиете, се променяте.
– Казват, че имам лошо пиянство.
– Обикновено е тъй.
– Не се безпокойте. – Поне сега можеше да се усмихне. – Това 

става, когато съм в шумна компания, в кръчма. Казват, че у мен 
спи дяволът, той се събужда само в такива моменти и тръгва.

– Накъде?
– Да върши лудории.
– Правите впечатление на затворен човек.
– Напивам се рядко.
– Сигурно от скука.
– От самота.
– Същият съм.
– Обикновено си пия у дома.
– При вас ме изненадват най-много ръцете, здрави са, едри, 

а в движенията им се потайва нещо, което би могло да се назове 
финес. Казвал ли ви го е някой?

Гостът се замисли. 
– Може би, не си спомням. Не, никой.
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– Не са го забелязвали. Сигурно се движите сред хора, които 
не могат да забележат тази подробност, макар че всъщност не е 
подробност и бие на очи. За всеки случай, да ви покажа стаята и 
сервизните помещения.

5.
Милев се върна сам до масичката, доволен от досетливостта 

си; седна и сипа по малко в чашите. Чувството, че навън вали, а в 
неговото жилище е топло, и особено чувството, че на другия ден 
е свободен, създаваха мекото усещане, че прекарва хубави часо-
ве с хубав човек. Хубав човек – точно така – много хубав човек, 
може да мълчи до тебе и пак да не ти е скучно, има хора, които 
не мъкнат скуката със себе си и по всяка вероятност това може да 
се каже за този шприцьор, производител на кичовите детски иг-
рачки, с които е затрупан пазарът. Зарадва го откритието, че след 
посещението на тоалетната, гостът бе измил ръцете си, кожата 
им излъчваше усещане за освежителна влага.

– Ръцете ми са сръчни – каза шприцьорът, като седна. – И то 
много. Понякога...

Тук той замълча.
– Какво понякога?
– ... се плаша.
– Не ви разбрах, но карай да върви.
– Ако се наложи операция, този същият ли ще я прави?
– Доцентът.
– Приятел ли ви е?
– Мисля, че да.
– И ще предприеме всичко необходимо, нали?
– Бъдете спокоен.
– Още не мога да разбера защо спряхте в дъжда.
– И аз не мога да си го обясня, вече ви го казах.
– Вие сте добър човек.
– И като се напиете какво, почвате да пеете?
– Да.
– И ставате лош.
– Казват.

– Ставате или не ставате?
– Ставам неузнаваем.
– Дъждът май спря, но ние няма да спрем и ще си пием.
– Искам да ви кажа нещо.
– Не се безпокойте.
– Не, аз искам да ви кажа нещо важно.
– Не ставайте смешен. Какво важно можем да си разкрием 

по това време на нощта, когато градът спи... А моето пиянство е 
красиво; ставам ведър, тогава всички ме обикват, предразполагам 
към искреност, предизвиквам хората да говорят приятни неща. 
Казах ли, че съм химик?

– Не.
– Химик съм и работя в институт... От десет или единайсет го-

дини не сме посрещали гост у дома, това известно ли ви е? – Не-
познатият сякаш изрази желанието да вземе думата за по-дълго 
изказване, ала домакинът не му позволи. – Допускате ли такова 
нещо?... Дайте си чашата... Тогава определихме специална стаич-
ка за гости, бяхме решили с жената в нея да нощуват всяка нощ 
различни приятели, защото като студенти сме се измъчвали до-
статъчно, но след като подредихме стаичката, забравихме... Как-
во стана с нас, момчето ми?... На колко сте години?

– Трийсет.
– Да, майка ви беше със седемнайсет години по-възрастна от 

вас. Боже мой, защо запомних тези подробности?
– Защото ви ги казах.
– Всъщност вие ми говорехте така, както ми говорят много 

хора, но казаното от тях го забравям, а казаното от вас запомних. 
Баща ви е на седемдесет, нали?

– Да.
Милев явно искаше да се чувства пийнал или пък да покаже 

това на партньора си до масичката. 
– Виж как помня, значи съм ви слушал. Чакайте, майка ви 

беше избягала от баща ви, но се върнала и пак избягала, и ако се 
върне отново, вашият старец ще полудее от радост... Дявол да го 
вземе, защо запомних това? Тези подробности обикновено пре-
минават през разговора, но не оставят следа.
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– Моля ви да ме изслушате.
– Извинете за глупавия ми въпрос: проблеми с парите имате ли?
– Никога.
– Да де, вие сте в състояние да нанесете пет хиляди удара 

дневно върху ръчката на шприца, да си осигурите двайсет лева.
– Четирийсет!... Но мислех за друго.
– Друго?
– Мога да имам много пари.
– Кола обаче нямате.
– Имам и кола, за беля – счупи се оня ден. С нея пренасям 

произведеното.
– Казахте, че можете да имате много пари?
– Колкото си искам.
– Кога?
– Винаги.
– По кой начин?
– Може би ви заявих, че съм много сръчен, просто съм талант-

лив, ръцете ми са като антени... Не знам дали се изразих правилно.
– Не проумявам какво ми казвате.
Милев видя срещу себе си най-хладнокръвното лице, то 

каза бавно: 
– Сега мога да изляза, да обера един магазин и да се върна. 

Никой никога няма да узнае кой е крадецът, вярвате ли ми?
– Носят се слухове – Милев се взираше в очите на госта си, – 

че всяко престъпление накрая се разкрива.
– Това не важи за мен.
– Вие сте леко фиркан.
– Не съм убеден.
– Само магазини ли можете?
– Каквото пожелаете, пожелайте да обера нещо голямо и ще 

го обера, до сутринта ще струпам тук цялото му съдържание.
– Не излизайте, толкоз хубаво си пием.
– Това е вярно... Ако искате, мога да донеса уиски.
– Намира ми се още една бутилка. Смятате ли, че няма да стигне?
– Смятам, че е предостатъчно, но става въпрос за...
Той млъкна и се изправи.

6.
– Колко хубаво си приказвате – изрече Райна Милева в дви-

жение, – а аз в това време се мъча да заспя. – Тя бе изненадана 
от лаконичното и простичко движение, което гостът извърши, 
докато се изправи, нещо я поласка, мисъл за далечни прилични 
обноски я прониза и смекчи тона ѝ. – Не наливай, ще пийна от 
твоята чаша. – Тя хвана чашата на мъжа си. – Значи, това е на-
шият гост.

– От Пловдив – обясни Милев, – баща му живее в Ихтиман. 
Срещнах ги на пътя. Старият умираше от нещо в стомаха.

– Защо не го заведохте при Жоро?
– Повиках го от къщи, Жоро лично настани стария в болница-

та и пое грижата за него.
– Постъпил си като мъж.
– Сам не зная как.
– С остаряването, Василе, може да се дължи само на остаря-

ването. – Райна Милева поднесе чашата към устата си. – Моля ви 
да седнете. Наздраве.

Васил Милев прояви упоритост, която се оказа необходи-
ма – донесе нова чаша, сипа си в нея и тримата пиха едно-
временно. В халата си Райна Милева изглеждаше по-едра, но 
лицето ѝ младееше по известния си свой начин и само леки-
те сенки под очите издаваха някаква притаена в нея болест, 
може би само това упорито главоболие или постоянната мъка 
за дъщерята.

– Мярнаха ми се в дъжда – продължи своя разказ Милев, – 
бяха вече отчаяни и не вдигаха ръка за автостоп, смрачаваше се 
и се страхувах със страховете за случайни пътници, които могат 
да те прободат с нож, но въпреки туй – спрях. Да ме убиеш, не 
знам защо. 

– Възрастта – повтори своето Райна Милева.
– Стига с тая възраст.
– Човек оглупява.
– Какво, да ги оставя на шосето ли?
– Не, но това, което си сторил, е глупашка постъпка. – Тя 

обърна глава към госта. – Говоря по принцип. По принцип нико-
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га не бива да се спира. Знаете ли какви са хората? Малко ли му 
треснаха на главата? Още не може да се оправи.

– Райно.
– Само казвам. – Милева вдигна чашата си, личеше си как 

потиска пламващо в себе си негодувание. – Нали сега говорим.
– По-добре да млъкнем.
– А може би и той не заслужава. – Би могло да се допусне, че в 

реагирането ѝ има нещо хлапашко, но това в най-добрия случай. – 
Познаваш ли го? Не. Има благонадежден вид, но ако се окаже убиец?

– Рени, гостът не ни познава и сигурно не проумява нашия 
начин на говорене.

– Хората от различни пояси не бива да общуват. – Домакинята 
се изправи, май че не стъпи добре и залитна, но малко след това 
надигна и изпразни чашата си. – Омешат ли се, става страшно. 
– Не се стряскай, не губи цвета на лицето си... няма да почна – 
допълни тя.

Той придържаше рамото на госта си. 
– Вече си почнала.
– Исках само да му кажа, че може да облече твоята пижама, 

приготвена е, чиста, прозорецът е отворен, но може да го затвори, 
когато си ще, и исках да му кажа още, че той е първият гост, който 
ще пренощува тук от безброй години насам.

– Десет.
– Но не биваше да го каниш. Страхувам се от...
Милева заплува в познатата си гореща зона. Милев запуши 

устата ѝ с ръка и бързо я поведе към спалнята. Тя протестираше, 
дръпна се няколко пъти, но съпругът се наложи. Двамата излязо-
ха, гостът чуваше само гласовете им, не разбра повече нито дума 
от това, което си казаха. Противно на всякакви предположения, 
не изглеждаше много смутен – седеше в креслото и гледаше дру-
гата врата, не тази, в която бяха изчезнали домакините.

7.
Тя се отвори и се появи Роза. Момичето стоеше там в бледо-

синята си пижама. То още стискаше дръжката на вратата, загле-
дано в непознатия човек; лицето му се готвеше за усмивка, в него 

се изразяваше интересът, а може би и възхищението от стройния 
представител на противния пол, към него Роза сигурно е започна-
ла да усеща не много ясно изразени пробождания. Сега например 
тя се питаше да се усмихне ли, или да не се усмихне. Направи 
крачка напред, остави вратата отворена. През затворената врата 
се чуваше диалогът на Милев и Милева, те вече се караха, уреж-
даха нещо, което сигурно никога няма да бъде уредено. Гостът 
дори не направи опит да се вслуша, зад вратата бе неразбирае-
мото, но още по-неразбираемото бе пред него – Роза се прибли-
жаваше тихичко, вече не го фиксираше, по-скоро разглеждаше 
го така, както съвсем младите момичета разглеждат статуята на 
Роденовия мислител, заобиколи го един път, после се усмихна с 
розовите си страни, с най-чистата чистота на детето момиче и 
тъй като не можа да удържи повече възхищението си, протегна 
бледата си мраморна ръчичка напред и погали лицето му.

Гостът вдигна силната си ръка и кротко смъкна нейната от 
лицето си, но Роза се оказа упорита, погали за втори път само 
челото му, обърна се и изчезна в стаята си.

8.
Милев се върна в хола спокойно, лицето му се бе освободило 

от напрежението.
– Наливате ли си?
– Наливам си.
– Навсякъде се срещат такива моменти – каза Милев и пийна. 

– Нали разбирате? – Гостът кимна. – Всяко семейство е натъпка-
но с тайни, от тайни не остава място за семейството. И всеки знае 
себе си, а всъщност всички семейства са почти еднакви. Дори 
семействата на подлеците не са спасени от тази мътилка. Да не 
говорим за големците. – Двамата пиха едновременно и замълчаха 
задълго. – На мен тази нощ ми харесва, щастлив съм, че си пия 
с вас уискито, във вашата компания се чувствам неангажиран, 
почти свободен, с вас нямаме сметки за уреждане и ми се струва, 
че дори като приключим бащиния ви случай, все ще понамерим 
време да се видим поне още два пъти.

– Мислите ли, че може да бъде нещо сериозно?
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– От стомаха рядко може да дойде най-страшното.
– Искам да ви кажа нещо важно.
– Вие, откакто сте влезли тук, все искате да ми кажете нещо 

важно. И може би ще ми предложите да оберете някой супермар-
кет заради мен. Досега правили ли сте такива работи?

– Не, разбира се.
– Тогава откъде знаете, че можете?
– Вярвам в ръцете си. Имате ли някакво заключено чекмедже?
Васил Милев се огледа, играта вземаше интересни очертания. 
– Ето, чекмеджето на това бюро е заключено от жена ми.
– Някакъв гвоздей?
Милев отиде до бюрото си, взе вазичката за моливи, измъкна 

моливите, обърна вазичката с гърлото към дланта си и изсипа 
дреболиите от нея.

– Гвоздеи няма, но има кламери.
Гостът се надвеси над ръката му и започна да рови. Избра 

най-големите кламери, изправи ги, а след туй огъна единия по 
определен начин. Милев върна всичко във вазата. Загледа се в 
работата на непознатия. Непознатият, изглежда, не остана дово-
лен от твърдостта на кламера, затова прибави още един и усука 
този път двете телчета едно о друго. Надвеси се над ключалка-
та, потруди се известно време и отвори чекмеджето. Домакинът 
го взе в ръцете си. Вътре всичко беше подредено, главно книжа 
– няколко в стъклена кутийка, два-три бележника, документи и 
два вързопа пликове.

– Ако разбере, сме загубени – подхвърли Милев. – Тук има 
неща, които за нея са безкрайно интересни и много тайни, а за 
мен отдавна може би са се превърнали в смешки. Ето, куп писма, 
завързани с панделка. Още един куп. – Васил Милев се усмихна 
по обиден за жена си начин. – Едната купчина е от мен.

Той постави чекмеджето обратно в гнездото му, гостът се на-
веде и го заключи. Милев провери, да, всичко беше в ред.

– За подобна сръчност само съм чувал – рече домакинът, 
– но никога не съм вярвал. Изглежда, че можете да отворите 
всичко.

– Абсолютно.

– Че да поотворите шкафа на моя Личен състав, а? Да ми по-
кажете досието.

– Когато пожелаете – отвърна спокойно гостът.
– Да, но не искам да си развалям настроението.
– Искам да ви се отплатя за големия жест. Изглежда, още не 

сте разбрали какво сторихте тази вечер за мен. Никой не спира-
ше, никой изобщо вече не спира, особено в дъжд и мрак. А вие 
не само че спряхте, не само че докарахте лекаря от дома му и на-
станихте баща ми в болницата, а и на всичко отгоре и ме подсло-
нихте. Особено туй – с подслоняването, ако го кажа някъде, ще 
ми се изсмеят – човек от София да предложи покрив на непознат.

– Нали ви казвам, и аз се чудя.
– Вие сте добър човек.
– Няма добри хора!
– Трябва да ви се отблагодаря.
– Глупости.
– Настоявам.
– Но не можете, на мен не ми е нужно нищо, само спокойствие. 

– Помълча. – С тъгата тук свикнахме. – Погледна госта си косо. – 
Кажете, разбира ли се колко тъга се е събрала между тези стени?

Непознатият пое въздух, погледна лицето на домакина и се 
върна до масичката, което означаваше, че трябва незабавно да 
вдигне чашата си.

– Проличава ли, кажете?
– Да.
– Веднага, нали?
– Да.
– А помогнете тогава, изпъдете мъката от този дом. – Гостът 

забрави дори да пие. – Защо млъкнахте? Преди това говорехте 
много, искате да се реабилитирате, тогава прогонете страдание-
то от този покрив. – Гостът отпи едва сега. Паузата се проточи. 
Домакинът взе своята чаша. – Извинете, но си го изпросихте. По-
неже искахте да ми помогнете, да се отплатите за добрината... 
Задето съм взел на автостоп двама души.

Милев отвори уста да продължи още, но този път гостът го 
прекъсна и то твърде рязко.
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– Мога да ви помогна само по един начин! – Васил Милев 
усърдно започна да изтрива петно от химикалка върху дланта си. 
– Ако проявите интерес, разбира се.

– Не проявявам интерес към нищо.
– Мога например да убия някого.

9.
Милев не реагира, сякаш му бяха казали нещо обикновено. 

Петното от химикалката върху дланта му – изглежда, като пре-
хвърляше моливите от вазата – упорито отказваше да се махне, 
такива петна понякога не излизат до другия ден, и не пречат, раз-
бира се, но човек, кой знае защо, не може да ги търпи и се поста-
рава да ги изтрие.

– Какво казахте? Вие изрекохте нещо.
– Заради вас – гласът му прозвуча студено, равно, отчуждено 

– мога да убия човек.
– Че – Васил Милев сега го погледна объркано – защо ми е...
– Не знам – прекъсна го повторно гостът, – мога да убия, ко-

гото си щете.
– Нямам за убиване.
– Тогава – да забравим.
Васил Милев на няколко пъти досега се бе опитал да поглед-

не и проучи непознатия подробно, да хвърли върху присъствието 
му някакви съмнения, но се отказваше, сякаш го домързяваше; 
този път обаче той естествено го подпря с поглед, който целеше 
да потвърди внезапно породените му страхове. Гостът изпразни 
чашата си рязко и се надигна.

– Може би...
– Спи ли ви се?
– Може би обърках целия ви стереотип.
– Тогава седнете.
– Късно е.
– Седнете, ви казвам! – Гостът се върна на мястото си. – Пред-

ложихте ми да убиете някого... Заради мен... За да ми помогнете.
– Другояче не мога да ви се отплатя за огромната услуга.
– И искате да убиете?

– Ако кажете.
– И можете да убиете?
– Да.
– Аз съм учуден. Кого да убиете?
– Вие си знаете, всеки си има някой за убиване.
Една от вратите се отвори, влезе Райна Милева, носеше чаша 

с вода. Дори не ги погледна. Приближи се до бюрото, издърпа 
едно от безбройните чекмеджета, взе таблетката, която ѝ тряб-
ваше, пусна я във водата и тримата, без да щат, се вторачиха в 
шумящото разтапяне. Подгонена от напъна на въздушните гра-
нули, таблетката прониза няколко пъти пространството в чашата 
и легна на дъното ѝ.

– Не ми обръщайте внимание – заяви Райна Милева и започна 
да разклаща течността, – мен винаги си ме боли.

Отвори се и другата врата, влезе Роза. Милев тръгна тревож-
но към нея.

– Тя усеща, когато не мога да спя – обясни Райна Милева.
Роза прегърна майка си.
– Не бой се, мамичко, нищо ми няма.
Но Роза искаше да се увери, тя гледа дълго очите на майка си, 

а нейните очи питаха и чакаха ново потвърждение.
– Роза, хайде да поспим.
– Може би иска при теб – обади се Милев.
– При мен ли искаш? – Майката кимна с глава към стаята си. 

Момичето се усмихна. – Хайде!... Извинете.

10.
Мъжете се отдръпнаха отново в креслата с чаши в ръце. Кога 

бяха седнали пак, кой беше налял – тайна, но те седяха с чашите 
си и им се струваше, че е хубаво, приятно, уютно.

– Все ми се струва, че ви се спи – подхвана своята нишка 
гостът.

– Особено сега... Как си представяте тая работа, лесна ли е? 
Интересува ме, тъй като откакто се помним, литературата, пси-
хологията и философията се занимават с това, което преди малко 
споменахте и всеки автор доказва, че работата не е лесна.



194 195

– За мен е лесна, никакви проблеми.
– Добре се наредих, след полунощ, насаме с вас... Много лес-

на, така ли?
– Залъгалка.
– Отивате и убивате.
– Разбира се.
– Когото ви посоча.
– Да.
Някъде имаше цигари, Васил Милев бе забравил вкуса на ци-

гарите от години насам, но някъде имаше цигари. Не можа да се 
сети, стана и излезе от хола. Майката и дъщерята дремеха пре-
гърнати. Цигарите на Райна прошумоляха в ръцете му, пакетчето 
се оказа благоуханно. Върна се в хола и седна.

– И после?
– Какво после?
– Ще се укриете ли?
– Не.
– Ще се предадете?
Гостът се учуди искрено. – Защо?
– Ще избягате?
– Защо да бягам?
– За да не ви уловят?
– За какво да ме уловят?
– Задето сте убили човек.
– Защо, ще им кажете ли?
– Не, разбира се.
– Тогава?
– Ще ви открият.
– Как?
– Имат си хиляди методи, кучета, всичко, каквото им падне 

под ръка, ще тръгнат по следите ви.
– Кажете, искате или не искате?
– Кучетата ще се юрнат по следите ви! – изкрещя Васил Ми-

лев и потърси кибрит. Търсеше с длани по масичката, сякаш 
кибритът го чакаше там. – Ще ви подушат и ще ви хванат за 
гърлото!

На Милев му се стори, че в момента тайнственият гост иска 
да види пръстите на дясната си ръка през гривната на чашата, 
през студения кехлибарен цвят на уискито. – Мога да убия този, 
когото ми посочите, без да оставя каквито и да е следи. Никой 
никога няма да узнае.

– До дълбока старост, нали? – Кибрит на масата нямаше и ня-
маше. – Ще изживеете в пълно спокойствие старините си.

– Аз съм ловък, мога да се вмъкна навсякъде и да се измъкна, 
мога да измисля най-остроумните начини на убийство, само ми 
кажете.

– Досега убивали ли сте?
Този път гостът поигра малко на драматизъм, изправи се и 

понесе чашата със себе си. Като кръстоса два пъти килима, той 
спря и каза: 

– Не си спомням. – По израза на лицето му не се разбираше 
нищо. – Но за да ви докажа, че е лесно и просто, мога веднага да 
изляза, да убия някого и ще се уверите, че никой никога няма да 
разбере, защото...

– Да де – липсва нишката на логиката.
– Можете да бъдете абсолютно сигурен, че ако ми посочите 

обекта, ще го убия безболезнено и тихо...
– Бихте ли убили мен?
– Вас? А сега де. Защо?
– Ако ви помоля.
– Не вярвам. – Няколко секунди размисъл. – Не, не мога. Мога 

само да ви стана слуга. Така съм ви признателен, че мога да ви 
слугувам до края на живота си. Както се казва, ще ви нося вода 
на старини.

Ето че и Милев се изправи, той също тръгна да пътешества по 
килима, накрая застана срещу опонента си и се усмихна: 

– Интересно предложение. Изведнъж се почувствах богат, 
стана ми приятно, усетих могъщество в себе си. Боже мой, къде 
ми се паднахте! Къде ви намерих! Отначало помислих, че сте 
ограничен, дори тъпичък. А то – можете да убивате. Вие имате 
едно от най-големите богатства, за по-лесно да го наречем пре-
димство – можете да убивате.
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– Заради вас.
– С какво ще го убиете?
– Ще изнамеря начин, но можете да бъдете съвършено спо-

коен, няма да се разбере.
– Уверен ли сте?
– Защо да ви убеждавам отново?
– Вие сериозно ли говорите?
– Мога да убия някой от вашите врагове.
– Откъде сте сигурен, че имам врагове?
– Ако нямате, няма да убия никого, но ви заявявам, че мога 

да убия всекиго и колкото пъти искате и никой никога няма да 
разбере кой е убиецът.

Но и този път прекъснаха разговора им. Милева бе прегърна-
ла дъщеря си.

   – Сега пък настоява да спя при нея.
– Така е най-добре – рече Милев.
– А не ми се спи, мили. Тази нощ ми се струва особена.
– На нощта ѝ няма нищо.
– Защо не ме повикате да си пийна и аз като хората?
– Това няма да стане.
– Ще кротувам.
– Не!
– Обещавам.
– Лека нощ!
Очите на момичето бяха отворени, будни, молещи.
– Видя ли какъв си? – каза Милева.

11.
Този път мъжете се отърваха по-трудно, на Милев му се щеше 

час по-скоро да продължат „пиянския“ си разговор, той искрено 
се надяваше, че е само пиянски.

– Дъщеря ми е развълнувана.
– От какво?
– В този късен час... вие раздвижихте всички ни.
– Вече не вали.
– Млъкнете.

– Ще отида на гарата, тя предлага покрив, светлина.
– Глупости! Колко добре си говорим за убийства, за чудаци.
– Аз ли?
– Нощта ще мине забавно.
– Не съм никакъв чудак, аз съм най-обикновен човек, работя 

по десет часа на ден... Обичам баща си, изглежда, че го обичам, 
той е такъв безпомощен без мен.

– Човек би трябвало да разбере и майка ви.
– Постарах се, мисля, че я разбирам, но не мога да ѝ простя... 

Има неща, които би трябвало да се поставят над онова.
– Защото засяга баща ви.
– Може би – съгласи се гостът, – може би сте прав.
– Прав съм, разбира се.
– Казах: може би.
– Бихте ли убили човека, който е с майка ви? – Гостът го пог-

ледна живо. – Извинете, че разговарям така, но вече сме малко 
фиркани, пък и тази ваша откровеност... Става дума за камион-
джията.

– Бих, разбира се, или, по-скоро – бих помислил.
– Досега не сте мислили?
– Ще ме пипнат веднага, ще трябва да лежа поне петнайсет 

години.
Ставаше още по-забавно, Васил Милев се удиви от факта, че 

гостът му има доста здраво чувство за самосъхранение. 
– И не ви се лежи?
– Никак. – Не само чувство за самосъхранение. Сега гласът 

му звучеше по-сигурно, дори самоуверено. – Живее ми се.
– А на оня не му ли се живее?
– На кого?
– Този – Васил Милев заговори много бавно, с маниера на 

човек, роден да доминира, – когото... бихте утрепали заради мен.
– Може би съществуват хора, които не бива да живеят... Щом 

си е позволил да причини злини не на друг, а на вас...
– Видяхте ли колко добре се разговаряме с малко уиски в главите?
– Аз говоря сериозно.
– Но сте пиян.
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– Така ви се струва.
– Аз съм фиркан – призна си домакинът, – вече съм готов... 

Затова ми е приятно. С вас е приятно да се говори дори за утреп-
ване. Наздраве!... Приятно очистване.

– Наздраве – съгласи се да пие гостът, – но не съм никак, както 
смятате.

– Чудесна нощ. Обещайте, че ще идвате често.
– Зависи от здравето на баща ми.
– Оставете баща ви, той е добре, Жоро ще го оправи.
– Вярвате ли в него?
– Много е перспективен, но да не повтаряме едно и също нещо. 

Баща ви ще бъде добре. – Милев усети, че дъждът е спрял, през 
отворения прозорец нахлу омекнал въздух, който сякаш го разве-
сели повече. – Дайте сега да убиваме. Че то, щом можем, да взе-
мем да изпотръшкаме няколко хиляди, а? Щом няма да ни хванат.

Гостът отново се надигна от мястото си, може би малко 
нещо раздразнен. 

– Думата ми беше за един или двама. И говорех сериоз но. 
Обичам ви и съм готов да премахна от пътя ви някой човек.

– Седнете.
– Трябва да изляза.
– Не ме ядосвайте. Нали ме обичате?
– Обичам ви.
– Значи – опита се да го придърпа към креслото, – тук става 

въпрос за един или двама души.
– Разбира се.
Васил Милев доказа, че наистина е малко пиян. 
– А трима не може ли?
Гостът се замисли: 
– Може, разбира се, но не е желателно. Все пак, трябва да 

заслужават.
– Не бойте се, скъпи мой госте, ще убием само един, най-мно-

го двама, трима наистина са много.
– Трябва да изляза.
– Как мислите, не е ли обидно за приятел, ако наистина ме счи-

тате приятел, да ви приготвя леглото, а вие да тръгнете из града?

– Искам да видя баща си.
– Какво?
– Трябва.
– Вие сте луд! Болницата е затворена, никой няма да ви пусне.
– Няма защо да ме пускат.
– Ще влезете?
– Нещо ми подсказва, че трябва да го видя.
– Предчувствие ли?
– Трябва да тръгна.
– Ако е предчувствие – да, но ако е така, за нищо... Ето ви 

ключовете.
– Какво?
Непознатият се взираше в протегнатата напред ръка, пръсти-

те на домакина отделиха ключовете на колата, сякаш го запозна-
ваха с тях, а после и ключа на апартамента.

– Давате ми ключовете си?
– За да не звъните, направо ще се приберете и ще си легнете.
Милев го изпроводи до вратата.
– Като се приберете, оставете ги на масичката до бутилката. 

Макар че не биваше да излизате.
– Вие ми давате ключовете си?
– Колата е в ред.
Милев затвори вратата, приближи се до прозореца и пог-

ледна отгоре. Непознатият излезе на уличката и намери безпо-
грешно колата. После се извърна и махна с ръка, сякаш знае-
ше отлично, че ще го наблюдават от етажа. Колата изръмжа 
лекичко и изчезна от осветеното пространство. Милев затвори 
прозореца, върна се до масичката, постоя замислен, развърза 
вратовръзката си, разкопча ризата си, после ръкавите, подвоу-
ми се малко, седна, взе бързо чашата и започна да я върти меж-
ду пръстите си.

В същото време, от същото кресло, на което седеше до-
макинът, бавно се надигна жена, облечена в тъмно. Тя се 
обърна към Милев, взе чашата от ръката му и я върна на 
масичката.

Милев направи всичко възможно да не извика.
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Не пипай чашата, рече спокойно непознатата и го погали по 
страната, най-добре да си легнем. 

Милев задържа ръката ѝ на лицето си и започна горещо да я 
целува.

12.
Роза отвори очи, може би не ѝ се спеше, може би някой до нея бе 

я събудил, малко по-късно тя се досети, че спи с майка си – майка 
ѝ се е извърнала в съня си, друго не може да бъде. Роза погали в 
тъмното косата на спящата, след туй приближи уста до лицето ѝ, 
целуна го внимателно, почти символично. Нещо странно и непоз-
нато блуждаеше в мрака на юношеската ѝ кръв. Държеше очите си 
отворени, втренчени в небулозите на стената. Там, сега невидими, 
се кършеха и играеха омагьосания си танц орнаментите на тапе-
та, нейният нощен свят, самотното ѝ скитничество. Топлината на 
спящата до нея жена проникваше в нейната топлина, стараеше се 
да успокои духа ѝ, но точно тази нощ Роза беше неукротима, тя се 
изхлузи от леглото, намери в тъмното чехлите си и отвори вратата. 
Учуди я загасената лампа в хола, тя не очак ваше такава изненада, 
не можеше дори да предположи, че него го няма, запали лампата и 
огледа пространството, заградено от стени и картини, в което се по-
местваха мебели, килими, телевизори, радиоуредби и нито помен от 
него, освен чашата му и креслото, в което бе седял. Тя се приближи 
до креслото, прокара ръце по облегалката му и седна в него. Ус-
михнатото ѝ лице проговори: „Той седеше тук. Тук ли седеше? Тук, 
разбира се, той седеше и аз го гледах, а после го помилвах и пак го 
гледах, но той не знаеше, че го гледам, не подозираше. Всички тези 
неща бяха отдавна, оттогава има може би три часа. Да, часовникът 
го потвърждаваше. – Роза отново погали страничните облегалки на 
креслото. – Той не подозираше, че го наблюдавам, но аз го наблю-
давах и разбрах, че той не е човек, да, той не е човек, той е принц 
или нещо подобно.“ Райна Милева вече назърташе през открехната-
та врата, по нощница, разтревоженото ѝ лице следеше копнежните 
реакции на момичето ѝ. „Колко много се различава от другите, и от 
татко, и от мама, макар че ръцете му и лицето му са много груби, 
ръката му едва не одраска ръката ми. О, колко мъка изплува в очите 

му, когато сваляше ръката ми от лицето си. Но какво исках аз от 
него? Защо присъствието ми поражда мъка в очите на тези, които ме 
заобикалят? Защо го погалих? А той защо не ме погали? Един човек 
веднъж ме погали на стълбището, но не по лицето, а тук, където е 
най-меко, той искаше да ме гали още, но аз избягах, уплаших се. 
Защо не се уплаших от този, който допреди три часа разговаряше 
много с татко? Защо не ме погали той? Защо не ме погали, когато 
видя, че аз го галя и исках още да го галя, да го милвам, а после да го 
целуна, но не както целувам татко или мама, а както мама целуваше 
татко някога. – Дланите ѝ търкаха страстно креслото. – Тук седеше 
той, а сега спи, в онази стая, която винаги е била затворена и сега 
за първи път в нея спи човек. Докога ще спи? Ще спи ли и утре? А 
вдругиден?“

Дясната страна на лицето ѝ усети внезапен полъх откъм външ-
ната врата, Роза извърна главата си и видя как гостът влиза в хола, 
как спира изненадан, погледите им се срещнаха, двамата се взряха 
един в друг, но това беше само за миг, той наруши единството, лице-
то му се вкамени, той мина на няколко сантиметра от нея и постави 
ключовете на масичката. Но тя не можа да издържи, изправи се и 
тръгна със сериозно лице към него. Стояха един срещу друг, много 
близо, но трябва още малко. Най-после Роза направи необходимата 
силно желана крачка напред, застана плътно до него, повдигна ръка, 
започна да гали лицето му, после се повдигна на пръсти и се устре-
ми към целувката.

Много трезво и много леко гостът осуети всичко, смъкна ръ-
цете ѝ с ръцете си, погали бащински косичката ѝ, поведе я към 
стаята ѝ, затвори след нея вратата.

Когато се отправи към своята стаичка, едва не се блъсна в Ми-
лева. Милева хлипаше в дланите си. Гостът я заобиколи и изчезна 
зад вратата.

13.
Васил Милев бе облякъл пижама с тревистозелен цвят, а Не-

канената компаньонка блестеше с черната си нощница, в чиито 
тъкани бяха вплетени малко по-плътно изработени нарциси.

Вземи нещо за сън, помоли го Компаньонката.
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Няма да помогне, отвърна Васил Милев, най-после ще запаля 
тая цигара.

Все пак, спахме цели два часа.
Но защо се събудих?
Защо питаш? Тази нощ всички сме неспокойни. – Компаньон-

ката запали цигарата.
Какъв проклетник!
Да.
Чу ли какво каза?
Не му обръщай внимание, помоли Компаньонката. – На твое 

място бих се усмихвала и нищо повече.
Защо ми взе цигарата?
За да не я запалиш. Не си пушил толкова дълго.
Проклетник!
Тури му пепел и да спим.
Остави ме, помоли се кротко Милев.
Има нещо грозно във въздуха. – Компаньонката седна в дру-

гото кресло. – А нощта е направо неспокойна.
Той се е прибрал. – Милев взе ключовете от масичката.
Не ми е приятно да говориш за него, разбери.
Казах, че се е прибрал.
Помисли малко за Роза.
Видял е баща си.
Предлагам да мислим за хубави неща: как ще заминеш за там, 

цели шест месеца няма да те има.
Въобразяваш си.
   Последните два месеца ще повикаш и тях.
Знаеш, че няма да стане.
Може и да стане. Ти си единственият, който не е ходил в Па-

риж, и единственият, който заслужава. Всички знаят това, те си 
го шептят по ъглите.

И пак няма да стане, ще видиш.
Защо, може и да се е уморил, може да те остави на мира.
Той никога няма да ме остави на мира, този човек е роден да 

ме ненавижда цял живот.
Да говорим за нещо друго.

Вярваш ли, че моят гостенин може да убие?
Противна тема.
Заяви го съвсем сериозно и доказа.
Нищо не е доказал.
Но е готов да докаже, а този, който е готов да докаже нещо, 

все едно, че го е доказал.
И какво като може да убива и изчезва?
Всеки може да убие и изчезне. Важното е да изчезнеш така, че 

изобщо да не те открият.
Всички убийства се разкриват.
Моят гост твърди, че...
Стига!
Внимавай в тона си към мен.
Престани.
Много ти позволявам.
АЗ ти позволявам.
Напоследък прекаляваш.
Напоследък си невъзможен.
Но и тя е невъзможна – рече Васил Милев, – просто не ми се 

прибира у дома. Скандалите почват ненадейно, дори без повод... 
Вече не търсим и поводи. Но ти заставаш все на нейна страна, 
сякаш съм чудовище и натрапник в този дом.

Ти си мъж.
Нима са малко неприятностите ми там?
И тя си има неприятности.
Васил Милев смени гамата. – Гостът ми го заяви сериозно. И да 

ти кажа правата, това е много вероятно. Човек може да отиде някъ-
де, да убие някого и никой не е в състояние да открие следите му. 
Липсва нишката. Криминалистите трябва да потеглят по нишката. 
А нишка няма. Убитият е там, трупът си е на мястото, фотографират 
го, кучета, всичко, няма го само този, който го е превърнал в труп.

Ти си идиот. Кой е този, който ще тръгне да убива заради ня-
кой си почти непознат?

Има ги всякакви.
Да поспим още малко, а?
Имай предвид, че този човек говореше сериозно.
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Добре де, дори да е така. – Компаньонката изрази стремеж 
да извика, но сякаш се овладя. – Това топли ли те? Нещо да ти е 
станало по-добре?

Да, мисля, че ми е станало по-добре.
По лицето на Компаньонката се изписа недоумение.
Друго си е, когато знаеш. – Милев се чудеше как да продъл-

жи, – че на този свят съществува човешка личност, която е готова 
незабавно да убие някого заради тебе.

Василе, внимавай, още малко и ще ме предизвикаш да започ-
на по-откровено.

Хвърли цигарата!...
Ако е въпросът да започнем съвсем направо, кажи. 
Васил Милев наведе глава, тя продължи: 
Едно от малкото ти задължения към мен е да не ми създаваш 

безпокойства.
Добре, пуши си цигарата.
Компаньонката погледна цигарата в ръката си и я смачка в 

пепелника.
Милев се засмя.
Компаньонката удари с юмрук по масата.
Милев също удари по масата.
Както виждаш, заяви той, и аз мога. Да се удря по масата не е 

толкоз трудно.
Слушай, според мен тази нощ става нещо извънредно, кажи 

какво става.
ТИ знаеш, ти ги разбираш тия работи.
Говорù, говорù!
Просто исках да знам – Милев се опита да разсее по-нататъш-

ната част на изречението си – дали човек може да убие някого 
заради друг, да му направи услуга.

Той може да стори това, съгласна съм... Но какво от туй?
Нищо. Какво съм направил, предприел ли съм нещо? Да не би 

да съм го накарал да тръгне да сее трупове по земята? Или пък 
да краде?

Компаньонката разтри сънливите си очи, пръстите ѝ му се 
сториха нежни и дълги, под тънката копринена нощница подска-

чаха корави в мекотата си гърдички, зърната им се бяха залепили 
за материята на дрехата. – Мисля, че го смяташ за своя собстве-
ност, каза тя.

Отиваш далеч. – Милев имаше намерение да опровергава, 
но гласът му не прозвуча уверено. – Фантазираш и не реагираш 
трезво. А забелязвам и малко злобичка в думите ти.

Не е зле да притежаваш такъв жив организъм като твоя гост, 
нали? – Злобата ѝ се примеси с ирония. – Хубав, силен, твой чо-
век, оръдие на твоите желания.

Аз ще пия. – Милев побърза да си налее.
Една кукла, допълни компаньонката.
Не е зле да притежаваш нещо такова, призна си Милев и пи.
Налей и на мен!
Васил Милев погледна уплашено празната чаша, а след това 

вдигна очи към лицето на жената: Никога не си пила.
Налей!
Внимавай да не се търкулнеш.
Защо пък само ти.
Пияна жена и пияна съвест! Пфу!
Той наля малко на дъното, тя пи и се закашля. Трябваше да я 

удари по гърба.
Не удряй!
Оправям те!
Не ме докосвай, мръснико!
Къде намираш тези лоши думи?
Тя протегна ръка. – Сипи ми!
Не, ти се напи за секунди.
Не за секунди, а за секунда. Сипи!
Няма кой да ти гледа сеира.
Все пак той сипа още малко уиски в чашата ѝ.
Искам да седна.
Вече развеселен, Милев пое ръката на компаньонката си, коя-

то сега изглеждаше като златна, и я поведе към креслото. Златна-
та жена седна грациозно.

Хубаво е.
Да си пияна ли?
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Да те таксуват за дама. За първи път манипулираш с мен като 
с дама.

Влезе Райна Милева. Нейната нощница не се отличаваше с 
особена смелост.

Не си ли пиян? – запита компаньонката.
Едва започвам, отвърна Милев
– Поспах цели седем минути – рече Райна Милева. – Може 

би осем.
– Постижение – рече Милев.
– За подобна нощ е наистина постижение – съгласи се Милева.
За мен не е много безинтересно дали си пиян, или не си, рече 

компаньонката.
– Ще пия от бутилката – заяви Милева.
Предпочиташ да не съм пиян, нали? – запита Милев.
Да – призна си компаньонката.
– Не така – Милев отне бутилката от ръцете на жена си и под-

несе чашата си. – Стилът трябва да се спазва. После се обърна към 
компаньонката: Мислиш си, че като пия, ще се разкрия, така ли?

– Сега намери да държиш за стила.
Ще се разкриеш, отвърна му компаньонката.
– По това време на нощта какъв стил искаш? – Милева надиг-

на чашата.
– Щом има чаши, ще пием с чаши.
– Издребняваш.
Бъди спокойна, мила моя, обърна се Милев към компаньонка-

та, напразно се страхуваш от такава развръзка.
– Дори е по-красиво – настоя Милева.
– Какво красиво има в това да надуеш бутилката – възмути се 

Васил Милев.
Страхувам се дали страховете ми са напразни, заяви компаньонката.
Милата, за какво мисли. – Васил Милев погали компаньонка-

та по страната.
– Бутилките са за това, да се надуват – отбеляза домакинята. – 

Една вдигната нагоре бутилка...
Кажи де, напразни ли са подозренията ми?
– ... едва тогава – бъбреше си Милева.

– Какво тогава? – обърна ѝ внимание Милев.
– Бутилката е бутилка – довърши мисълта си Милева.
Дължиш ми отговор – подкани го компаньонката.
– От много хумор боли глава – отвърна Милев на жена си.
– Бутилката трябва да стои нормално само в хладилника – от-

върна съпругата.
Изобщо взимаш много трагично нещата.
– Иначе трябва да стои ненормално.
Страхувам се, призна си компаньонката.
– Обратно – продължи размислите си на пийнал човек съпру-

гата. Напразно.
– С дъното нагоре – искаше да обърне внимание съпругата.
Ти не разговаряш искрено, извика компаньонката.
– Тия каламбури с бутилката не ми допадат – обърна се най-

пос ле Милев към жена си. – Говорят или за лош хумор...
– Или за добро настроение, мъжо.
Ти замисляш нещо, така ли? – извика повторно компаньонката.
Ти си мнителна – отвърна ѝ Милев, а след това се обърна към 

жена си:
– Доброто настроение в очите ми е балсам за сърцето ми.
Компаньонката настояваше с високия си тон. 
Сигурна съм.
– Доброто настроение от лицето ми – рече язвително съпруга-

та – трудно достига до сърцето ми.
– Слушай, не ме тревожи.
Компаньонката този път изкрещя: Криеш намеренията си 

дори от мен!
От теб не мога да се скрия! – изкрещя в очите ѝ и Милев.
– Много ли те тревожа? – запита Милева.
– Сега си привидно весела.
– В такива моменти замислям нещо, нали?
– Да!
Милев се обърна към другата: Дотук, посочи гърлото си, от 

мнителни персони.
Роза влезе, но те не можаха да разберат дали се е събудила 

наистина.
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14.
Васил Милев се отправи към дъщеря си. Милева вдигна ръка-

та си и го спря.
– Не я закачай.
– Защо? Къде отива?
– Не виждаш ли, че е влюбена?
Роза погледна бегло родителите си и направи няколко стъпки 

към стаята на госта. Майката тръгна към нея, прегърна я и я по-
веде към мъжа си.

– Сериозно ли? – запита Милев.
– Тази нощ е прекалено дълга – отвърна Милева.
– Това е важно за тебе – рече Милев, – да се увериш най-пос-

ле, че дъщеря ти...
– Уверих се.
Васил Милев пое въздух. – Доживяхме да видим и това.
– Обича го.
– Голяма каша надробихме.
– Все пак проверихме реакциите ѝ.
– Съмняваше ли се?
– Как да ти кажа...
– Млъкни!
Роза предугади избухването на скандалчето. Усмихна се, при-

ближи се към баща си. Васил Милев я прегърна. Погледна я в 
очите, сякаш ѝ казваше: „Какво, Роза, и туй ли се случи, мило 
мое дете? В него ли? Когото доведох ли?“

– Ще го забрави още утре – каза спокойно Милева. – Стига да 
не го водиш у дома. Веднъж да съмне, ох, веднъж да съмне.

– И работите ще се уредят?
– Поне няма да е тук.
– Но ние ще останем.
Милев поведе дъщеря си към стаята ѝ, той искаше тя да заспи, 

да не мисли за нищо, да се измъкне от водовъртежа на събитията. 
Искаше да мисли за първия си любовен трепет и да заспи с тези 
вълнения. Роза им беше създала нова радост и нова мъка. Колко 
сме глупави, казваше си Милев, като завиваше дъщеря си, ами че 
и тя е човек.

15.
Милева се поуплаши леко, но май че след това се овладя, или 

поне така изглеждаше, тя искаше да е спокойна пред него и само 
с леко движение поприбра деколтето на нощницата си. Непозна-
тият се оказа все още облечен.

– И вие ли! – Направи всичко възможно да издаде дружелюбен глас.
– Трябва да ви се извиня много – рече непознатият, – но по-

чувствах нужда от една глътка. 
Подаде му втората бутилка да я отвори, освен това говореше, 

уплахата ѝ я беше тласнала към излишно бърборене: 
– Щом дори вие, при тия дебели нерви и херкулесово здраве не 

можете да спите, какво остава до нас. – Пръстите му отвинтваха 
капачката на бутилката. Едва сега Райна Милева забеляза, че в тях 
липсва изящност, само драскотини и напластени пластмасови бои. 
– Ах, каква нощ, не ви ли се струва, че нощта ни подсказва нещо?

– Права сте. – Той наля в чашите. – Обикновено спя чудесно.
– Но тази нощ.
– Позволете ми да пия.
Пиха.
– Навярно забелязахте какво се случи с дъщеря ни.
– Баща ѝ знае ли?
– Току-що му отворих очите.
– Тя спи ли?
– Старае се да я приспи, но едва ли ще му се удаде. – Дявол 

знае защо бъбре така. – Роза мисли за вас... Много поглеждате 
часовника си, а е толкова рано... Все пак, това с дъщерята, ни 
позарадва малко... Ние мислехме, че тя... Не предполагахме, 
че е възможно... Вие странен човек ли сте? – Пауза. – Може 
би не сте странен човек... Всъщност тук и без това си цареше 
известен хаос... Искам да кажа, преди вас. И друг път сме 
имали подобни нощи. Животът е сложен, дразнители много, 
как да им излезеш насреща? Но тогава изживявахме всичко 
сами, а сега имаме свидетел... Знаете ли, че Васил, у когото 
привидно всичко е наред, всъщност е неудачник?... Според 
вас бъбря ли? Изглежда, че бъбря... Всичко уж е наред, а го 
потискат, не искат да го забележат, без него не могат, а не 
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искат да го... Точно така – не искат, а това убива човека. В ин-
ститута все едно, че не съществува. Не могат без него, а все 
едно, че го няма. Всички знаят, че той е най-кадърният, но е 
винаги зачертан.

Сух глас, глух глас: 
– Защо?
– Просто така искат, да не съществува, да го няма, да не възбуж-

да духовете, както се казва – да не замерва блатото с камъни. Ах...
– Пиете на големи глътки.
– И говоря излишни неща.
– Той обича много дъщеря си – рече гостът.
– Безумно... Това е нашето наказание. Тя не може да чува и да 

говори, знаете ли?
– Ще се прибера – изрече тихо гостът.
– Защо?
– Все пак трябва да се прибера.
– Но нали пием? – Домакинята гледаше обидено. – Нали 

пием? Къде отивате? – Гостът тръгна към стаята си. – Нямате 
право. – Гостът спря. – Когато пием, нямате никакво право да на-
пущате компанията. Вие бягате, вие сте дезертьор, имам чувство-
то, че сте готов да се измъкнете от всякакво обкръжение и при 
всякакви обстоятелства. И защо мълчите тъй обидно? Защо не 
говорите? Ако не говорим сега?... Вижте какво, ако ние сега не си 
говорим, когато сме обкръжени от нощта, става много страшно, и 
всъщност се очертавате като голям неблагодарник. Ние ви взехме 
от мокрия път, приютихме ви и ви поднесохме чаша уиски, както 
подобава на добри хора, а вие бягате, измъквате се!...

– Извинете, какво искате?
– Искам да видя какво представлява  п о х и т и т е л я т  на моя-

та дъщеря. Човекът, който носи със себе си брожението и прави 
нощите безсънни.

– Моля ви, пожалете ме.
– Аз ли? – Райна Милева не знаеше накъде да гледа. – Вие 

искате това от мен, когато сам виждате, че пред вас се намира 
една отрепка?

– Какво говорите?

– Вие ме мислите за отрепка. Вие сега си мислите, че се на-
бутахте в един скандал, който ще ви бъде вдигнат от една пияна 
скандалджийка. На всичко отгоре мислите, че съм мнителна или 
алкохоличка, и в никакъв случай няма да ви хрумне да ме оправ-
даете, да си кажете, че съм само една отчаяна жена, а не истерич-
ка. Така ли мислите? Кажете де! – Високо изречените думи се 
превърнаха в крясъци. – Защо мълчите, защо не креснете и вие? 
В лицето ми! Да ме наругаете!...

– Не мога, другарко – непознатият гледаше безсилно наоколо 
и говореше много кротко, – нямам настроение, преди един час 
баща ми почина в ръцете ми.

16.
Компаньонката сложи ръката си върху рамото му. Вече спи, 

не виждаш ли?
Всичко спи – съгласи се Васил Милев и нежно отърка брадич-

ката си в ръката ѝ, – тишина, чувам само червея, който дълбае 
мозъка ми.

Мили мой Хамлете! – усмихна се компаньонката.
Само ние с теб не спим, отвърна Милев.
Хайде в леглото, мили.
Да погледнем фактите право в лицето, мила. Той заяви, че е 

готов да убие човек. Отначало се изсмях, стори ми се невъзмож-
но, но по-късно започнах да се убеждавам, че е възможно. Ти 
също се убеди. Той може и е готов, никой няма да го пипне.

Трябва да спим.
Ще спим, разбира се, има време и за сън, но заслужава ли да 

се помисли?
Сънят ще заличи всичко – жената в черно погали челото му, – 

утрото ще дойде ведро и ти ще отидеш на работа...
За да ги видя отново.
Ще ги видиш и ще се правиш на човек, който не ги вижда, 

ще си работиш, можеш и да не заминеш за Париж, никъде не е 
писано, че хората трябва непременно да специализират в Париж.

Париж! – Васил Милев махна с ръка. – Стига с това! Тук става 
въпрос, че един мръсник е жив, и то много.
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Хайде да лягаме.
Дръпни се!
Какво искаш? – изненада се компаньонката.
Той ми каза да си помисля, той ми заяви, че ако човек помис-

ли добре, не може да не измисли един човек за убиване.
Млъкни!... Незабавно млъкни!
Спокойно, миличка, още не сме тръгнали да убиваме; сега 

разсъждаваме.
Не!
Васил Милев не ѝ обърна внимание. Имаме под ръка човек, 

готов да отиде и да убие. Как ще го стори, това си е негова работа. 
Чувства се задължен и ще отиде. При този, когото му посоча.

Не искам! – извика жената в черно.
Чунким аз искам... Но е забавно да си помечтаем.
Това наричаш мечтаене?
Милев излезе от стаята на дъщеря си и се озова в хола до бу-

тилката. Компаньонката го последва с грациозна походка, без да 
прикрива тревогата от лицето си.

Остави ме сам, да помечтая – усмихна се Милев. – Каква 
по-хубава мечта от тази да убиеш най-омразния тип?

Никой няма право да убива.
Кротко, сега мечтаем. – И понеже тя отвори уста, той побърза. 

– Спокойно, остави ме да изпитам малко удоволствие. Не зяпай 
така. – Тя затвори устата си. – Човекът предложи да убие. Такова 
нещо не се случва често в живота.

Гостът влезе с празна чаша в ръка, не погледна никого, насочи се 
право към бутилката, наля си малко и тръгна право към стаята си.

– Извинете – рече Васил Милев. Гостът се извърна и го пог-
ледна. – Държите ли все още на  о н о в а ? – Мълчание. – Бях-
те ми предложили нещо. – Мълчание. – Не си ли спомняте? Да 
убие те, когото ви посоча. – Мълчание. – Нима забравихте, боже 
мой, че ми предложихте да претрепете някого, за да ми докажете 
приятелството си? – Мълчание. – Слушайте, непознати човече, 
готов ли сте да убиете човек заради мен?

– Заявих ви го няколко пъти – отвърна гостът. – Достатъчно е 
само да ми го посочите.

Гостът изрече това простичко и спокойно. Много бавно и 
много спокойно той напусна хола.

17.
Заключителните думи на непознатия май не бяха по силите 

на компаньонката, тя се олюля, а след това помисли, че кръвта 
ѝ се втвърдява. Избягваше да погледне лицето на господаря си, 
но знаеше как изглежда в момента – цялото изпълнено с победо-
носно сияние. Той ѝ сипа в чашата и също се стараеше да гледа 
встрани, смяташе това за джентълменско.

Сега мога да си избера.
Какво?
Жертвата.
Внимавай, полудяваш! – Жената в черно сякаш почувства, че 

се задушава, дръпна нощницата си и разголи мраморно рамо. За-
брави, че в чашата ѝ бяха сипали. Според мен, мили, ти вече не си 
какъвто би трябвало да бъдеш и като нищо можеш да се навреш 
в някаква фатална неприятност.

Защо неприятност, толкоз е приятно.
Кое?
Да си мечтаеш. А да си помечтаем, да си изберем някого, чудес-

но е, дявол да го вземе: имаш на разположение убиеца, остава да 
си подбереш жертвата. Измежду всички хора на света. В момента 
някъде съществува един човек, който дори не подозира, че може да 
бъде избраникът ти. Спи си той, дори не сънува какво преживяване 
му се готви; чудесно; чудесно, неповторимо преживяване – да умре. 
По мое желание, по мой каприз. Васил Милев се вгледа в рамото на 
своята постоянна компаньонка, зарадва го гладката кожа, топлото 
присъствие на кръвта под нея, масивността на плътта, силната, ма-
кар и изумително женствена ръка – продължение на рамото.

Нима си готов да убиеш по каприз?
Моля те, сега мечтая.
По странен начин.
А може пък... Той млъкна.
Какво? Кажи, кажи!
Нищо. Васил Милев се усмихна, но веднага стана сериозен. 
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– Един човек заявява, че е готов да убие заради мен, заявява 
отговорно, че може да очисти някого и да изчезне безследно. 
Повече от сигурно е, че никога няма да бъде хванат и никой 
няма да ме уличи като подбудител. Посочената от мен жертва 
ще изстине...

Тя предпочете ироничния тон. 
Остана да си я избереш.
Вглъбен изцяло в себе си, той не обърна внимание на тона. 
Там е работата, кой да бъде? Кажи де, според тебе кого да 

посочим?
Макар че се шегуваш, напомням ти най-старата максима, че 

никой няма право да отнема живота на другия.
Жалко! – каза Васил Милев. В момента той вероятно играе-

ше. – Ако няма такова правило, като нищо можехме да очистим 
някого и да се кискаме отстрани.

Така ли? Кого?
Всеки си има някого за убиване.
Искам да млъкнеш!
Така каза ТОЙ, не аз.
Да поспим.
По-добре да помислим. Дали пък нямаме някого за убиване, а?
Виж какво, Василе, ако е игра, да си поиграем, но ако го мис-

лиш наистина...
Мислиш ли, че човек като мен може да си позволи...
Немислимо.
Защо немислимо? Не е съвсем немислимо, само че не съм 

точно аз човекът, който ще тръгне да убива.
Компаньонката беше доволна. – Точно това исках да кажа.
Защо точно АЗ да нямам право? Всички други имат право, а 

АЗ нямам право да убивам?
Ти мислиш, ти знаеш законите на обществото, ти имаш скру-

пули, ти си интелект. Интелектите преглъщат горчивините. Огле-
дай се и виж кой убива. Убиват изостаналите, простаците, хората 
с ниско умствено равнище.

И какво, нас могат само да ни убиват?
Имаш нужда от сън, мое мило момче.

Махни се.
Нуждаеш се от равновесие, на теб ти пъхнаха муха. Това е 

много човешко – пъхнаха ти муха и сега не знаеш какво да пра-
виш с нея.

Настоявам да не ми се месиш.
Знаеш, че ще се намеся. В теб назрява нещо, усещам го добре; 

това е заговор срещу същината ти, срещу твоето АЗ.
Но е съвсем човешко.
Хайде да спим.
Сама призна, че това е човешко. И примамливо. В края на 

краищата – една възможност.
Която не бива да се използува.
И да оставим злото на спокойствие, нали?
Неизбежно.
Защо?
Сега съм уморена и не мога да ти отговоря, но не е този и начи-

нът, щом е свързан с отнемане на човешки живот. Както и да по-
мислиш, ще дойдеш до заключението за насилие. Права ли съм?

Не толкоз, колкото мислиш.
А ти ненавиждаш насилието.
Васил Милев отпи голяма глътка, наля си отново и се изпра-

ви, после изтри с кърпа многодиоптровите си очила, без да има 
съществена причина. Отсрещният прозорец на улицата също 
светеше, но там бяха спуснали пердетата, а в прозореца на Миле-
ви се зъбеше тъжната голота на хола, изпълнен с нелепата самота 
на едно страдание. 

Не ти препоръчвам да пиеш още.
Милев стисна чашата в ръцете си: Злото трябва да бъде уни-

щожено.
А винаги си повтарял, че злото е неунищожимо. При това, ти

не убиваш злото изобщо, а един човек; определен човек, който 
засяга тебе. И ето ти го егоизма.

Това е така. – Васил Милев искаше да схруска чашата. – Но 
мога да ти кажа искрено, че с чиста съвест бих... При това поло-
жение, разбираш ли ме?

Когато... друг...
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Да! Най-спокойно бих... – Ах, как му се искаше да схруска 
чашата между зъбите си. – Преди всичко, миличка, той...

Той е вреден не само за теб, той е вреден изобщо, това ли ис-
каше да кажеш?

Да.
Ако предприемеш нещо, ще застана срещу тебе.
А уж се шегуваме.
Не се шегуваш, хитруваш.
Пред теб? Ще си налея.
Налей си.
И все пак, убиецът каза, че всеки си има някого за убиване.
Започна.
Какво?
Да го наричаш убиец.
В случая ти си една много неканена персона, в момента не ми 

трябваш, разбра ли, в момента те мразя!...
Знам... И все пак, не ме подценявай.
Напусни хола!
На няколко пъти ме подведе, уверяваше ме, че се шегуваш.
Виж какво, всъщност разговаряме за разни глупости, но си 

мисля, викам си, шегуваме се, а всичко може да се развие не на 
шега. Ще кажеш, защо. Човекът си го заяви, че ще убие, когото 
му посочим, останалото си е негова работа. Трябва само да му 
посочим.

Мечтая да съмне.
И всичко ще се уреди?
Ще те заведем на психиатър.
Разбираш за кого става дума, нали? Той е и простак, а прос-

таците ни превишават по жизненост. Ненавиждам много жизне-
ните хора.

А не се ли срамуваш?
Не.
Би трябвало.
Той съсипва всичко край себе си, пакости на десетки хора, 

тормози семействата им, мачка кадърните, изтъква некадърници-
те, затормозва института.

И – хайде да го пречукаме.
Не знам, чувствам вътрешно убеждение, че не би трепнала 

ръката ми.
Ръката МУ!
Ще те ударя!
Но няма да престана. Отваря ти се възможност и даваш съгла-

сието си. Иначе оня щеше да си живее.
Уви.
Всекидневният му тормоз щеше да продължава, ще се огъваш 

от спазми, ще страдаш, но нищо повече. Тук-там някое мъркане 
на глас, пред познати, някое подхвърляне пред човек от инсти-
тута, вкъщи викане с всички сили, и нищо повече. Но сега го 
осъждаш на смърт.

Вкъщи ни е дошло до гуша, жена ми затова е така, сянката на 
този човек виси върху семейството ми! Какво иска? Какво съм му 
сторил? – Васил Милев извика: – Сега ще умре!

Компаньонката в черно отвърна тихичко: – Не бива.
Но защо? – Васил Милев бе готов да заплаче. – Кажи, защо?
Защото ще рухнеш като личност, ще оскверниш всичко, което 

си създал у себе си в продължение на четирийсет и пет години, 
ще се унищожиш сред удоволствието на отмъщението.

Нека! – съгласи се с дълбока болка Милев. – Да ти кажа права-
та – Милев положи глава в топлия скут на дамата и долепи длан-
та на ръката ѝ до лицето си – ще ми олекне и ще възликувам; в 
края на краищата заслужава си да възтържествува искрицата на 
малката правда, нека си отиде един мръсник, нека просветне над 
няколко честни човека, да видим най-после как ще се заогъват 
лакеите му и как ще се откажат от него.

Беден добър човек! – Сега заплака дамата: – Човече малко, 
направено от нищожни материали, между които мъждука малка 
капчица дух, малко амбиции и доста самоизмама!...

Страшно е! – Милев плачеше безгласно.
Стани! – Дамата забърса сълзите си. – Изправи се!
Не мога да заспя, мила.
Ще се разходим.
Къде?



218 219

По улиците, в градината. След дъжд градът е чист, сега има 
най-малко хора. Запали колата, ако щеш, но да излезем.

Не, мила моя, разходките след полунощ отдавна престанаха 
да ми влияят. Напротив, замислям се още по-сериозно и мъката 
ми се задълбочава.

Тогава да пием докрай.
Слушай, миличка, това са скрупули и протестираш напразно. 

Знаеш, че не бих убил и мравка, но, уверявам те, за този човек не 
би трепнала нито една струна в душата ми. – Васил Милев на-
прави пауза. – Имаме възможност, защо не използуваме обстоя-
телствата? Той и подобните нему просто не умират от естествена 
смърт. Не си ли забелязала, мръсниците почти не умират. Отиват 
си добрите хора, лошите ги закриля съдбата и което е по-тре-
вожното, понякога ми се струва, че ги закриля собствената им 
лошота. След продължителни размисли дойдох до убеждението, 
че лошотията е здраве, гаранция за дълъг живот.

Дамата с черната нощница наля. 
Сега ще пием и ще забравим.
Васил Милев сякаш не обърна внимание на думите ѝ. – Сега 

ще вземем решение. Съмне ли, ще предоставим необходимите 
данни на убиеца. Останалото е негова работа.

Да пием!
Не хитрувай, любима моя, която си най-вътре в мен, не ще 

успееш да ме отклониш. – Васил Милев взе чашата. – И да пия, 
и да не пия – все тая.

Бе, ти пий, пък ще видим. Дамата компаньонка, чиито форми 
прозираха през черната нощница, пи.

Милев последва примера ѝ. – Така, както се наливам бавно, 
ще се орося навсякъде и ще се ободря. Жал ми е за теб – ще се 
натряскаш и ще паднеш, а аз ще върша каквото си ща.

Ето че ставаш откровен.
Милев погледна часовника си. – Такъв е часът. – Милев за-

мълча. – Но какво доверие към мен, а? Без капка страх, че мога да 
го издам... Кажи нещо, какво стана с аргументацията ти?

Моите аргументи са залегнали в твоята правота.
Атакуваш непочтено.

В това се състои величието на хора като теб. Вие сте красиви-
те черти в изкорубеното лице на човечеството. Като заставате над 
подлостта, вие изстрадвате страданието си, изгаряте, но димът, 
който остава във въздуха, все пак се долавя от чувствителното 
обоняние на истинските хора.

Ах, колко си глупава! – Васил Милев беше направо разочаро-
ван. – Предпочитам да пием, но да не говорим глупости. Инфан-
тилна си. – Той се надигна застрашително. – Тук става въпрос да 
убием един идиот и хем да си отмъстим, хем да отървем няколко 
кадърни човека от неговия гнет. Какво ще го усукваме – трепем, и 
толкоз! Защо да умуваме? Какво ще спечелим? Убиецът ни днеска 
е тук, утре го няма, къде ще го дириш? Не ще позволя да си блъс-
кам главата от яд, че съм се поддал на твоята инфантилност.

Нямаш право да убиваш! – извика компаньонката.
Знам! – изкрещя Милев.
Това е! Седни си на задника и пий, или пък спи. Натъпчи се с 

таблетки, напълни леглото със спокойствие, а утре изгрей късно 
и се надсмей над хрумването си да очистваме хора, които всъщ-
ност никога не са те атакували открито.

Искаш също да го атакувам тайно?
Нито едното, нито другото. Страдай. Жребият ти е да страдаш 

и да понасяш болки. В края на краищата няма да живеем кой знае 
колко – поне да живеем гордо.

И да оставим мръсниците живи? Сега поне имаме възмож-
ност да се спасим от един.

Да си отмъстим на един! – подхвърли злобно компаньонката. 
Дори да е тъй, пак аз съм правият. Ще го премахна, разбра ли?
Така, направо, вече можем да разговаряме – усмихна се ковар-

но компаньонката – това е вече друго, вече не бъбрем за хумани-
зъм... Убий и отмъсти!

Ще убия и ще отмъстя!
Но знаеш, че съм тук да ти попреча!
Ще убия и теб!
Опитай!
Ще те смачкам!
Тогава ти си свършен като човек и не заслужаваш да говорим.
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18.
В известен смисъл може да се каже, че гостът изненада и 

двамата. Той отвори вратата и се появи отново с празна чаша в 
ръка. Все още беше облечен, не бе свалил дори сакото от гърба 
си, сякаш си бе наложил специално нощно бдение. Лицето му 
бе загубило здравия си досегашен мургав оттенък, то светеше с 
внезапно появила се белота.

Преди гостът да затвори вратата, Милев направи крачка. Ком-
паньонката се спусна и застана пред него, след туй се обърна и го 
притисна към себе си.

Пусни ме! – рече Милев.
Не позволявам! – Тя го сграбчи още по здраво.
Кучко! – Милев я блъсна грубо и с цялата си сила. Компаньон-

ката залитна назад и падна в креслото. Нощницата се усука около 
краката ѝ, накрая се вдигна и разголи едно от бедрата ѝ.

Ти чу ли как ме нарече? – Седеше в креслото, тялото ѝ ос-
тана назад като вкочанено. – Свършен си, глупако, наистина си 
свършен! – Тя се изтласка с ръце, успя да се изправи и започна 
да нанася удари по гърдите му, биеше, биеше и продължаваше 
да стиска красивите си юмруци. – Назад, проклетнико! – Васил 
Милев се постара повторно да мине към госта, но тя отново го 
отблъсна.

Най-после Милев хвана ръцете ѝ, просто ги награби и въпре-
ки туй не можа да ги удържи. Това му се удаде едва като ги изви 
зад гърба ѝ.

Гостът се приближи до масата, наля в чашата си и безмълвно 
се оттегли в стаичката.

Ще ти счупя ръцете!
Тя дишаше зачестено в лицето му. – А няма ли да ме... убиеш! 

За да ти е... по-лесно.
Милев я блъсна още веднъж в креслото, просто я натика в него. 
Няма да мърдаш, за да не ти избия зъбите!
Васил Милев се упъти към вратата, през която бе изчезнал гос-

тът. Компаньонката побърза да се изправи и скочи върху него, този 
път в ръката ѝ блестеше старинният нож за разрязване на книги. 
Милев не загуби много време, той нямаше друг избор, хвана напа-

дателката си за шията. Почувствала, че дъхът ѝ чезне, компаньон-
ката започна да нанася удари с ножа през ризата му. В устата ѝ се 
давеха гърлени звуци.

Милев усещаше бодванията на остриета, чувстваше и болка, 
но това не му пречеше да стиска все по-силно гърлото на своята 
най-близка жена, на тази, която цял живот е живяла в него. – Как се 
чувстваш? Дъхът ти свършва, нали? Да стискам ли още? Готова ли 
си да умреш? – Милев се засмя. – Видя ли колко е лесно? Нищо и 
никаква работа! – Пръстите му натискаха. Просто умираш и те няма. 
– Гърлени звуци от устата на душената. – Липсваш, разбираш ли, не 
можеш да отговаряш на въпроси, пука ти за всичко, което става, пука 
ти мрак ли е наоколо, или светлина. Радост на душата ти, волност на 
духа ти! Смъртта е безкрайна забава, вселената ще умре, но смъртта 
няма да умре, никога, смърт та ще живее вечно...

Милев извика и разтвори пръстите си, бавно махна ръцете си 
от шията на своята компаньонка, компаньонката се стопи като дим, 
а Милев се свлече на креслото, успя да седне на него и клюмна на 
едната му облегалка.

Едва сега се разбра, че в хола има стенен часовник, той включи 
предварителните си шумове и сякаш се приготви да бие дълго, но 
нанесе само три строги удара на тишината и млъкна. Мълчанието 
удави креслото, масичката, бюрото, лампите, падналите очила и го-
лемия френски прозорец без пердета; всички те, както и антиквар-
ният нож за разрязване на книги, все още нямаха изравнени темпе-
ратури с още топлото тяло на Васил Милев, който погазваше нагло 
джентълменските си възгледи и напускаше света намръщено, очи-
те му гледаха строго и силно, смъртта сякаш нямаше сила над тях.
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ПРЕРИЯ

    Нина Монева не разбираше по какви точно причини стои 
у дома си този следобед, вместо да тръгне из града; какво ще ѝ 
струва да отскочи, да речем, до Шипка 6 или до Княжево, защо 
не вземе автобус до някое софийско село, както е правила вече, 
или пък да поседне в любимото си кафене на Външни линии, 
със заминаващи и пристигащи пътници, което в никакъв случай 
не е свързано с отрицателни емоции. Не, тя си стои у дома и по-
чиства. Понеже всичко е почистено отдавна и всекидневно, тя 
обърсва рамката на една картина. От картината я следи погледът 
на момиче, както го е нарисувал Бенчо Обрешков – в прости, но 
динамични тонове, някъде твърде контрастни. Очите на портрета 
изразяват доверие към света и самочувствие, повикани от мла-
достта и хубостта на модела.

Иззвъняването я изненада, тя просто награби слушалката. 
Нищо, разбира се, търсеха общежитие и Нина Монева им заяви, 
че са сгрешили номера много, понеже тя е обратно на каквото и 
да е общежитие. 
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С това даде да се разбере, че е в добро настроение, но ония не 
загряха и домакинята се върна към картината си.

Новото иззвъняване бе посрещнато по същия начин. Нина се 
озова светкавично до апарата и светкавично вдигна слушалката. 
Извика няколко пъти в мембраната, но мембраната не ѝ отвърна, 
телефонът мълчеше, накрая нещо пропука и затвори.

Момичето от картината се въртеше нагоре-надолу в ръцете 
ѝ, четката потупваше по дървото и платното. Отнесена в дълбо-
чината на стаята, картината потъна в своеобразната за изкуство-
то мистика. Напоследък Нина Монева все по-често поглеждаше 
тази картина на стената, но защо – не можеше да обясни.

Този път се звънна на входа. Спокойна, освободена от до-
сегашната си припряност, като човек, който не може да очаква 
нещо особено откъм вратата, Нина отнесе четката и едва тога-
ва отвори.

– Заповядайте.
– Моля? – Непознатата беше доста изненадана. – Не разбирам 

куража ви да каните непознати.
– Не се страхувам от нищо, госпожо.
– И сте сигурна, че идвам при вас?
– Напротив.
– А аз идвам при вас.
– Това не е вярно – рече Нина Монева, докато влизаха в хола. 

– Седнете и ще видите, че не идвате при мен.
Непознатата се усмихна, усмивката ѝ потвърди – тя държеше 

на своето.
– Все пак помислете си. – Кой знае защо, Монева изпитва-

ше необяснимо смущение, посетителката я наблюдаваше с онова 
внимание, което хората си позволяват, когато проучват някого. – 
Трябва да ви призная, че при мен не идва никой.

– Защо?
– Въпросът ви ме изненадва с това, че изисква отговор.
– Или както бих могла да помисля – усмихна се и този път по-

сетителката, но не тъй дружелюбно, – въпросът ми не е лишен от 
това, което би могло да се назове нахалство. Може ли да запуша?

– Мислите ли, че трябва?

– Налага се, моля ви.
– Искате да кажете...
– Да.
– Колко?
– Повече, отколкото предполагате. – Посетителката щракна 

запалката си. – Наистина се налага.
– Да поостанете? – Посетителката кимна. – И какво ще поже-

лаете да чуете от мен?
– Едно обяснение.
Хубав ден, току-що ѝ бяха заявили, че ей сега ще трябва да 

дава обяснение, такива дни са редки, би трябвало да оцени този 
трептящ следобед.

– Тази картина не е толкоз лоша – рече посетителката. Тя ста-
на от креслото и се приближи. – От кого е?

– Мислите ли, че имаме да си кажем нещо?
Посетителката се оплака, че се чувства в известен смисъл без-

силна пред картината, според нея погледът на момичето не бил 
много лесен, този поглед е в състояние да те поеме и разстрои.

– Навярно чухте, че казах нещо – рече Нина. – Мисля, че се 
изразих определено.

– Животът е объркан – започна да се връща към креслото по-
сетителката, – картините и те объркани.

– На ваше място бих забелязала, че прикривам раздразнение-
то си. – Посетителката седна в креслото и придърпа пепелника 
от масичката към себе си. Нещо хубаво и незамарено проблесна 
върху коляното на подгънатия крак, който тя не без основание 
преплете върху десния. – Не чувствате ли, че проявявате леко на-
халство?

– Аз ли? – Да, очите ѝ жълтееха. – Наричате ме нахална? – 
Ирисите им станаха още по-жълти. – Смеете да ме обвините в 
нещо, за което съм дошла да ви обвиня?

– Мен? – стъписа се Нина. – Слушайте, защо започнахте така?
– За да не почна направо! – отвърна гневно посетителката. – 

За да се овладея.
– Направо? – обърка се домакинята. – Направо с кое?
– С обвинението.
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– Госпожо...
Нина Монева млъкна, за подобни разговори ѝ липсваше опит 

или стил. Цял живот се беше изнизал край нея в тишина; ами да 
– тя не помни някакви особени крясъци или движения край себе 
си, само покой, и сега изведнъж, някаква с жълти коси и жълти 
очи... Не, Монева не можа да продължи.

– Само не се обърквайте – рече по-спокойно непознатата, – не 
съм дошла да ви обърквам, а да проведем съдържателен разго-
вор, но така – мъжествено – погледът ѝ се изостри, – както подо-
бава на истински жени.

– Добре, вие знаете ли как се казвам?
– А вие допущате ли, че ще вляза при някого, без да имам 

представа за името му?
– Вече не знам – наведе глава Монева, – не знам какво 

да мисля, светът сякаш нарасна повече, и животът стана 
сложен...

– А човешката душа е... пространна.
Монева вдигна главата си:
– Какво казахте? – Монева трепна: – Влагате ли в думата нещо 

определено? – Непознатата изпъна крака и се облегна назад. – 
Вие се разположихте удобно.

– Разположете се и вие.
– Извършихте го много спокойно.
– За което се учудвам на себе си – призна непознатата. – В 

момента се възхищавам на хладнокръвието си, любувам се на 
собственото си величие.

– Величие, казвате? На мен ми липсва подобна самоувереност.
– Нищо чудно.
– Дори в собствения ми дом.
– И когато говорите по телефона ли?
– Чакайте – Нина Монева изпитваше усещането, че плува в 

басейн в състояние на безтегловност, – може би трябва да търся 
причината на посещението ви...

– Важното е да запазим присъствието на духа – каза нежно 
посетителката и продължи покровителствено: – И да се разгово-
рим по мъжки, както подобава на истински жени.

– Това, което повтаряте тъй усърдно, не е чак толкоз остроум-
но – възрази Монева.

– А туй, да наречеш човешката душа пространна, остроумно 
ли е – усмихна се посетителката.

Нина Монева преодоля паузата трудно.
– Все пак предимството ми пред вас е в това, че се намирам в 

къщата си.
– Стига с тази къща! – изправи се посетителката. – Разбрахме, 

че сте в къщата си!...
На Монева ѝ се прииска да викне, ала се овладя:
– Вижте какво, аз съм тих човек, така ме знаят всички.
– Всички? – Доста иронично: – За вас говорят така?
– Познатите.
– Имате познати.
– Поне познати не липсват на този свят.
– Непрекъснато говорите за света.
– В него живеем.
– Вие лично добре ли живеете?
– Анкета ли провеждате?
– Старая се да запазя самообладание. – Дългите сухи пръсти 

на посетителката бърникаха в полуразтворената кожена чанта, 
май че търсеха носна кърпичка. – Да не захленча. Най-малко 
пред вас би трябвало да сторя това унизително нещо.

– Заплашвате с плач, имате доста начини за заплашване.
Непознатата прихлупи глава върху страничната облегалка на 

креслото, тесните ѝ рамене потръпнаха и се успокоиха, на Моне-
ва ѝ се стори, че непознатата се старае по всички възможни начи-
ни да прикрие плача си, но все пак се запита дали пред нея не се 
разиграва театър; смътно в себе си почувства такива подозрения 
и ги отпъди; защо, по каква причина някой можеше да нахълта в 
дома ѝ и да предизвика подобна сърцераздирателна експлозия? 
Все още се надяваше, че все пак адресът е сгрешен и всичко ще 
се разясни само след няколко минути. Засега все още беше за-
бавно, следобедът се зареждаше с преживяване. Непознатата се 
успокои, доколкото Монева схвана, тя упорито се стараеше да се 
успокои, преди да надигне глава. Все още объркана, Нина протег-
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на ръка към рамото ѝ да го погали, но се отказа, чисто и просто бе 
сметнала, че няма право на покровителствени жестове пред ни-
кого. Тя тръгна из хола. Непознатата допря кърпичка до очите си.

Телефонът иззвъня навреме, а домакинята, без да губи секун-
ди, сграбчи слушалката. След като извика няколко пъти „ало“, 
но не получи отговор, Монева върна слушалката върху апарата. 
От звънването до този момент за Нина Монева не съществуваха 
нито непознатата позьорка – защото какво друго освен поза но-
сеше със себе си тази жена, – нито домът, нито картината, нито 
денят навън; освен слушалката наоколо нямаше нищо.

– Причинихте ми най-голямата беда – изрече тихичко непоз-
натата, – затрихте ме.

– Аз ли?
– Разглеждам ви и да ви кажа, не мога да разбера в какво се 

изразява превъзходството ви.
– В това, че сте луда, а аз не съм. Вие сте злорадо миловидно 

създание, което ей сега ще ми разкаже какво го боли, а аз ще се 
опитам да ви разбера.

– Да ме разберете?
– Кафе?
– Нищо не желая! – Тази решителност и категоричният тон се 

вливаха в общата стихия, създала внезапния шемет на днешния 
ден, очертаваха загадката, която Нина Монева не бързаше да раз-
крие, искаше да я остави да се развива постепенно, защото подо-
зираше, че накрая няма да остане нищо, в нейната екзистенция 
обикновено нямаше нищо, след малко всичко ще се изпари, след 
като се разсее недоразумението. 

– Нищо от вас, разбрахте ли?
– Успокойте се и разкажете.
– Само чаша вода.
– Нектар?
– Поисках вода.
– Би трябвало не да поискате, а да помолите – подхвърли Нина 

и се отправи към кухничката. Както всичко останало в нейния 
свиден апартамент, кухничката сияеше от белота. Останала наса-
ме в най-истинската килия на женското битие, Монева се замисли 

върху това, че на света съществува разнообразие, например тази 
жена, с нейната мъка, която се отличава от равната всекидневна 
болка на Нина Монева. В хола седеше една стихия, в нея животът 
не течеше, а клокочеше. Докато мислеше, ръцете ѝ взимаха чаша, 
отваряха чешма, пълнеха чашата.

Непознатата чакаше вдървено в креслото. Ръката ѝ пое чаша-
та, вдигна я, водата изчезна изведнъж.

– Може би ви няма нищо – допусна домакинята, – може би 
бяхте само жадна.

– Моля ви! – изхлипа непознатата и отново сведе глава.
Този път в изненадата си Монева просто не знаеше какво да 

стори и предприе нещо, което ѝ се случваше рядко – отиде до 
бюрото при библиотеката, отвори чекмеджето му, измъкна пакет 
английски цигари и запали. Седна пред гостенката си, задави се 
от дима, очакваше.

– Слушайте – надигна рязко глава непознатата, – вие лесно ли 
давате на хората телефонния си номер?

– Стига да ми го поискат.
– Дааа. – Непознатата извърна главата си към нея, без да на-

мери достатъчно дързост да я погледне в очите. – Може би ще 
позволите да ви запитам какво търси вашият телефонен номер в 
бележника на моя съпруг.

– Моят номер в бележника на съпруга ви?
– Осем, седем, четирийсет и две... дванайсет.
– Да, това е наистина моят телефон. Лицето на Монева се по-

мрачи, но след това се избистри, напълни се с ведри тонове, чо-
век би казал, че след мъничко по него ще светне усмивка. – И кой 
е съпругът ви?

– Ставате жалка.
Презрението, с което непознатата избълва думите, разтовари 

вече домакинята и тя нямаше къде да ходи – засмя се, без да се 
съобразява нито с присъстващата, нито с момента: 

– Хей, вие, като ме гледате, допущате ли, че мога да... Вижте 
се, мадам, вижте и мене!... – Не, тя продължаваше да се смее и 
твърде трудно намери сили да се успокои. – Аз съм човек, който 
се е примирил с тези неща, и колкото и да ме радва вашата рев-
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ност, със съжаление мога да ви уведомя, и то открито, че тук на-
истина става въпрос за недоразумение, на което, ако имате малко 
търпение, ще сложим край. – Непознатата наблюдаваше с любо-
питство и с постоянно нарастваща злоба внезапното оживяване 
на домакинята, която сега си позволяваше да говори бързо и дори 
си помагаше с жестове, изразявайки с тях нарасналото си само-
чувствие. – Ако телефонът е мой, просто не мога да си представя 
какво търси в бележника на вашия съпруг. Никой не ми се обажда.

– Никой ли?
– По – паузата си дойде естествено и необходимо – чти.
– Това  п о ч т и  ме вълнува.
– Мадам – отвърна с болка Нина Монева, – знаете ли какво 

означава  п о ч т и ?
– Обадих се и проверих.
– И кой ви отговори?
– Вие ми отговорихте!
– Сигурно – отвърна Нина Монева, ей така, сякаш на вятъра, 

задухал сред листата на голяма нощна гора, – друг не може... да 
ви се обади... от моя дом. 

– Този ваш дом...
– Единственото, което имам.
– И глас на много млада жена! – Непознатата изстреля фразата 

и тя блъсна дима на цигарата ѝ. – Моят съпруг пък има вашия теле-
фонен номер в бележника си. Срещу номера не е отбелязано име.

– Това пък е още по-малко вероятно.
– Само голи цифри...
– Да ви кажа, много го усуквате.
– Понеже страдам.
– За първи път ли ви се случва?
– Женени сме трийсет години, нито веднъж не е закъснявал, 

бележникът му е бил винаги чист.
– И как... открихте номера?
– Е, все пак, жена съм.
– Проверки по джобовете.
– Смятам, че това може да предпази от неприятности. – Посе-

тителката желаеше да прескочи подробностите, за които ставаше 

дума. – Ето защо съм при вас. Ще ми кажете в какво се състои 
работата и ще взема мерки.

– Успяхте да ме развлечете – каза честно Нина Монева. Засе-
га, увлечена от разговора, бе престанала да се измъчва с цигара-
та. – Забавлявахте ме и не мога да не ви предложа кафе.

Непознатата се изправи на крака и се възмути, че в такъв мо-
мент си позволяват да ѝ предлагат кафе, тя заяви, че сега не ѝ е 
до кафе.

– Разбрах – рече весело Монева и излезе от хола.
Отвори хладилника, от него полъхна приятен студ, продукти-

те бяха наредени стриктно, опаковани, тук бе изключено всякак-
во изпаряване, но липсваше нещо свястно за пиене. Когато Моне-
ва се върна в хола с бутилка и чаши, непознатата ликуваше.

– Така се радвам – рече Нина, – освежихте ме... Какво, искате 
да ми кажете нещо важно?

– Заявих ви, че не искам нищо, освен да разкрия някои неща.
– Знаете ли откога е тази бутилка? От три години, непокътната. 

По едно време започнах да се надявам, че ще се повреди чешмата 
или казанчето на клозета, ще се издуе паркетът или ще поддадат 
вратите, бях сигурна, че ще надойдат майстори, да ги почерпя.

– Да, но не съм при вас да ми разигравате комедии.
– За вас е комедия, но мисля, че няма по-страшно от туй, да 

чакаш дори водопроводчика.
– Тук нищо не ми пречи да ви уязвя, като ви кажа, че може би 

вашата стръв не би секнала дори пред водопроводчиците, но ка-
рай да върви. – Нина Монева се усмихваше приятно пред лицето 
ѝ. – Не се скъпя на обиди, разбрахте ли? Защото всъщност АЗ 
съм обидената.

Усмивката бе разтопила бръчките по лицето на домакинята, 
тя наливаше в чашите и поклащаше щастливо глава:

– Изневерената.
– Моля ви! – извика непознатата.
– Нека пием и забравим – подкани Монева, – любовта идва и 

си отива.
– Какво?
– Пийнете си – домакинята подаде чашата, – наздраве.



232 233

Непознатата стоеше с чаша в ръка и нямаше намерение да 
пие, нямаше настроение за това. Нина Монева пи и се закашля. 
Едва сега непознатата изнесе коняка пред очите си, тя гледаше 
през стъклото деформираното кашлящо лице – една жена напра-
во за съжаление.

– Наздраве – рече непознатата.
– Мъжът ви, а? – преди да закашля отново, рече Монева, а 

след това добави: – Някой се стрелна и ви го грабна, викате... От-
несе го. – И се престраши да пийне повторно. – А вие се втурвате 
да спасите каквото остане, така ли?

– Чувала съм, че дава резултат.
– Може би. – Монева пийна за трети път. – Препоръчвам ви да 

продължите. Колкото се отнася до мен, аз ви го отстъпвам, целия. 
– Монева въртеше чашата между дланите си.

Непознатата тропна своята върху масичката.
– Вие сте длъжна да сторите това. – Отправи се към прозоре-

ца, застана до него, дръпна пердето, сякаш да опита лесно ли се 
движат ролките, и го върна на мястото му. – Освен ако сте...

Домакинята чакаше:
– Какво?
– Изверг.
– Мечтая да стана изверг. Извергите са може би по-щастливи, 

лошите хора са сигурно по-щастливи.
– Искате да отклоните вниманието ми?
– Искам да разговарям.
– А аз съм дошла да ми дадете обяснение, например да ми каже-

те какво търси телефонният ви номер в бележника на съпруга ми?
– И как се казва мъжлето ви? – Нина Монева отпи още вед-

нъж, конякът започваше да ѝ харесва. – Името му. 
– Бих желала да бъда поривисто лоша – Велев!...
– Вече не кашлям от коняка, нали?... Велев!... Не фигурира 

в спомените ми, нито в сегашните ми авантюри. – Домакинята 
си наля още мъничко. – Е, спомням си един Велев, беше замест-
ник-директор при нас...

– Не позволявам! – извика непознатата. – На кого се подигра-
вате? Засрамете се от...

Нина Монева чу детски гласчета навън, както всеки следобед, 
там играеха хлапетата на съседите, а посетителката имаше вид на 
разкайващ се човек.

– От какво да се засрамя? – запита Монева. – От белите си 
коси?... Ако сте дошли тук да си говорим истини, кажете направо, 
от какво да се засрамя?

– Извинете.
– Мила моя, нямате си представа какъв комплимент ми сто-

рихте с това нахлуване, за да ми искате сметка и мъжа си обрат-
но; да ви го дам, да си бъде отново ваш и всичко у дома ви да си 
тръгне, както е било.

– Всъщност не е вървяло добре – отвърна гостенката тъжно.
– Така ли?... Деца?
– Няма да ви кажа.
– Аз обаче мога да ви кажа, че нямам нито деца, нито съпруг, 

нито съм имала, а можете да бъдете сигурна, че няма и да имам.
Гостенката едва сега намери кураж да я погледне отново с 

притворство.
– Съмнявате се – каза Монева. – Кое ви кара да се съмнявате?
– Ще се напиете.
– Кажете, кое ви кара да мислите така за мен?
– Не ви ли виждам ноктите! – гостенката взе чашата си. – Сля-

па ли съм? Косата ви блести, лицето ви е направено докрай, лъха-
те на чистота, долавям скъп одеколон. Жената, ако се е предала...

– Как се казвате?
– Роза.
– Аз съм Нина. 
– Знам... След като открих телефонния номер, започна най-уни-

зителното действие в живота ми. Обадих се на справки, отказаха. 
Исках да зная кой абонат се крие зад тези цифри. Тогава започнах 
да търся връзка с телефонистките, не намерих и се заех с най-уни-
зителното.

– Да ровите в указателя.
– Четири дни!... Целия телефонен указател, всички номера, до-

като се натъкнах на вашия. Срещу него видях името ви, адреса ви.
– Боже мой!...
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– Това са най-мизерните дни от живота ми.
– Представям си какво ще предприемете срещу мъжа си.
– Дошла съм да си го върна.
– Предлагам да прекъснем – уморена съм от самота и безпо-

мощност.
– Но ме ограбихте.
– Вървете си!
– Ах, какво чудовище! – Роза Велева стискаше чашата в ръ-

цете си с усещането, че ей сега ще я счупи. – Можете ли да ми 
кажете какво означава тази дума  п р е р и я ?

– Моля?... Какво?
– Спокойно.
– Какво търси тя в устата ви, откъде я взехте? – Децата вън 

викаха, както никога досега, но Нина Монева отсъстваше, и не 
само от тях, не само от своя дом, тя бе изчезнала от света, беше 
потънала в нищото, в глупостта и безтегловността, рееше се под 
безлунно нощно небе и отвсякъде я обграждаше безсмислие.

– От бележника на мъжа ми – говореше някой там, – изписана 
срещу телефонния ви номер.

Това летене в нищото се равняваше на унищожение, Нина 
Монева бе получила усещането, че се раздробява, че е унищо-
жена от една сянка, тази сянка стърчи срещу нея с чаша в ръка, 
може да пие колкото си ще, без да се закашля, тя идва от живота 
– там, отвън, където е пълно с радост и скръб, с целувки и омраза, 
със смях и скандали, с някакъв необходим за дишането гъдел... 

Нима той?... Е, как може да бъде той?... 
Тази тук твърди...
– Госпожо, коя сте вие?
– Съпругата.
Как да ѝ обясни, че е невъзможно, няма начин да бъде истина, 

защото...
– Сега разбирам – прошепна Роза Велева. В нейния тон се 

долавяше нещо от човека, който може да гледа отгоре, нещо 
покровителствено. – Боже, колко страшно стана! – Роза Веле-
ва млъкна и дълго не можа да продължи. – Нима е постъпил 
детински? – Тя седна и силно разтри слепоочията си, изглеж-

да, бе получила главоболие. – Не мога да повярвам, Емил не 
може да постъпи така. – Роза Велева не забеляза трепването 
на домакинята, то убягна от вниманието ѝ, а Монева вдигна 
високо главата си и упорито загледа в далечината през разру-
шения свят, един тръпчиво сив пейзаж от абстрактни останки, 
пара някаква, или прах, все едно, това е тъй маловажно сега. 
Оная продължаваше да говори, внезапно оказалата се Роза Ве-
лева: – Това ме кара да се замисля. Значи... той... Това ще ме 
принуди да изостря повече вниманието си, тази шмекерия не 
е чак толкоз маловажна.

– Никога не съм го питала – отбеляза домакинята.
– Има ли значение?
– Не е ставало и въпрос... Аз мислех...
– Че не е женен.
– Макар че и това няма значение.
– Откога се познавате?
– Обикновено не говоря много, а днес се разбъбрах за 

цяла година.
– Според мен най-малко от шест месеца. И съм сигурна, 

че лично вие отброявате всеки ден от щастието си. Да речем 
– сто деветдесет и два дни. Примерно. Обзалагам се, че си 
водите дневник.

– Не забравяйте, че ви поканих, понеже забелязах нещо симпа-
тично у вас. Мисля, че когато един гост започне да издребнява...

Нина Монева не можа да продължи, смяташе, че не би ѝ до-
стигнало нахалство да обвини една жена в издребняване при по-
добни обстоятелства.

– Попаднахме в яма – рече накрая неканената посетителка и 
заопипва цигарите си. Преди да запали, тя погледна замисленото 
отдалечено лице на домакинята. – Къде се срещате?

– Какво?
– Тук ли? – Тя погълна много дим и го задържа в гърдите 

си. – При идеални условия за усамотяване. – Домакинята обаче 
се бе оттеглила много далеч в замислеността си. – Харесвате ли 
го? – Никой не ѝ отговаряше. – Обичате ли го?... Вас питам – 
обичате ли го?
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– Много лесно подразбрахте, че съм добър човек – отвърна 
кротко Монева. – Но все още не мога да схвана: ревнувате ли, 
или инквизирате.

– Само наивникът би могъл да допусне, че не се виждате 
всеки ден.

Отново настъпи мълчание, домакинята обмисляше, личеше 
си, че иска да доложи нещо особено важно, но се двоуми, може 
би все още беше зашеметена от внезапно връхлетелия удар.

– А? Всеки ден ли се виждахте? Представете си, че това ме 
интересува особено.

– А представете си, че не съм го зърнала.
– Моля?
– Никога – допълни спокойно домакинята.
– А така!
– Нито той мен.
– Изплъзвате ли се?
– Казах, че не сме се виждали. – Посетителката изглеждаше 

дълбоко обидена. – Вие сте жена му, така ли?
– Така излиза.
Нина тръгна към прозореца, макар че нямаше никаква работа 

нито там, нито където и да е другаде, по-добре ще е, ако се изпа-
ри веднага и изчезне, или пък да се върне с няколко месеца назад 
в живота си.

– Емил е ваш съпруг, така ли?
– Нямате си представа колко много ми е съпруг; понякога по-

вече, отколкото трябва.
От прозореца не се виждаше нищо, макар че там имаше много 

неща; освен децата вече шареха и възрастни хора, особено стар-
ци и почти всички делови; виждаше се следобедното оживление 
на града, след работния ден, в един прекалено дълъг следобед, 
изпълнен с безгласни фигури. В прозорците на отсрещната жи-
лищна сграда се размърдаха няколко сенки, може би привидения, 
градът се нагаждаше към най-безличния час, малко преди да се 
изнесе пред телевизорите.

Монева се извърна към посетителката си:
– Е?

– Убихте ме...
– И вече можете да си вървите.
– ... с това, че не сте се виждали. – Двете жени се наблюдава-

ха. – Слушайте... – Посетителката махна с ръка, отказа се да гово-
ри, но после промени решението си. – Дошла съм да се разберем.

– Най-добре ще се разберем, като напуснете тази територия.
– И не знаете как изглежда ли?
– Представям си го.
– Опишете го.
– Какво искате от мен?
– Вече не знам – рече безпомощна посетителката. Тя замъл-

ча, имаше вид на обезсилена. – И все пак... тази работа не може 
да остане така. Ние трябва... Уважаема Монева, нима трябва да 
предположа, че става въпрос за невинна телефонна връзка?

– На този въпрос си отговорете вън, уединете се и помислете 
– това, което измислите, ще бъде отговорът, който очаквате.

– Колкото повече мисля, идвам до заключението, че го обича-
те; дори нещо повече.

Пред Нина Монева седеше с угаснала цигара една сломена ху-
бава жена. Нина Монева отговори не без желание да прави хумор:

– Не може да се каже, че не го обичам.
– Не говорете направо – извика посетителката, – пощадете ме. 

Не разбирате ли най-после – убивате ме. В сърцето ви няма ли 
място поне за капчица състрадание?

– Не, но ако си отидете, ще се намери. От разстояние съм го-
това да ви съчувствам.

– Да, но пък няма да ви доставя удоволствието, не ще ви поз-
воля да ликувате. Той е мой, разбрахте ли, ще се боря. Какво си 
въобразявате!...

Между крясъците на разгневената непозната жена изкрещя 
и телефонът. Звънът разтърси Монева, и още веднъж, и още 
веднъж. Неканената посетителка беше млъкнала, сега двете 
жени гледаха само апарата. Монева преценяваше, че моментът 
не е подходящ да вдигне слушалката. Докато очакваше, посети-
телката премести погледа си върху домакинята, в очите ѝ има-
ше нещо като уплаха или пък като присмех. Монева не посмя 
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да погледне дълбоко в тях, тя бе навела глава, всеки нов звън на 
телефона бе удар върху нея. Тогава си помисли, че все пак може 
да се противопостави и попречи на събитията, но непознатата 
вдигна слушалката.

– Емиле, тук е Роза – каза тя, – твоята жена. Искам да дой-
деш. Тук... където съм аз. Ако откажеш, ще скоча на тротоара. 
Намирам се на третия етаж и ще се хвърля през прозореца... За-
повядвам ти. Не вярваш ли? Аха, не го знаеш... Ще го намериш в 
указателя, на Монева, Нина Монева. Подчертала съм го. Ако до 
петнайсет минути не дойдеш, ще скоча от прозореца.

Роза похлупи апарата със слушалката. Дори не се опита да 
погледне към домакинята, а след няколко секунди Нина Монева с 
уплаха я видя, че отива до бутилката и си налива. Роза изпи всич-
ко, което си бе сипала, сипа си още.

– Как се запознахте! Говорете, докато не съм полудяла.
– Преплитане на телефонните разговори.
– И започнахте?
– Да.
– А се прави на невинен. У дома нито думичка, на вас не каз-

ва, че е женен. Боже, каква ужасна лъжа! В такава лъжа съм жи-
вяла цели шест месеца!... Сигурна ли сте, че не сте се виждали? 
– Монева мълчеше и мислеше колко тъжно е всичко туй. – Сега 
мълчите, затваряте се, не отронвате сричка.

– Искате да кажете, че той ще дойде тук? – Нина Монева го-
вореше тихо, кротко.

– Налага се, мадам
– Вие сте жестока.
– Нямам друг изход. Сега един пропуснат съпруг се равнява 

на бедствие.
Велева пи и си наля още.
– А питате ли дали съм съгласна? – все тъй тихичко продължи 

Монева. – Трябваше да ме питате.
– Не сте съгласна да видите този, когото обичате? – изненада 

се Велева. – Когато ви се дава такава възможност?
– Не съм готова за срещата.
– Това пък какво е? Навярно трябва да се съобразявам и с вас. 

Велева пи решително и си наля още. – На мен ми е необходи-
ма точно тази среща и точно тук!

– И каква е целта ви?
– Да се разберем – замълча и добави – като хора.
Като хора, отекна в съзнанието на Нина Монева и сякаш я 

унесе, но в унеса си тя оправяше косата си и се оглеждаше в ог-
ледалото, придърпваше нещо по дрехата, ръцете ѝ действаха.

– Постегнете се, пригладете се, предстои ви първа среща, 
първото впечатление е важно. Искам да ми кажете, на колко ви 
се струва той? – Монева мълчеше. – На колко ви се представи? – 
Мълчание. – Да не мислите, че ще видите хокеист? Шейсетгоди-
шен мъжага! От кумова срама ще остави пазарната торба у дома, 
но без торбата той не излиза навън, така съм го научила.

– Вижте какво, малка е вероятността да ме засегнете.
– Да ви засегна ли? Говоря за съпруга си – засягате се вие?
– Млъкнете.
– Ще разбера какво е това прерия, какво е значението на 

този знак, на този символ или код и изобщо има ли някакво зна-
чение, заема ли особено място в емоциите на моя съпруг. Тази 
дума  п р е р и я  може би открехва частица от загадъчния свят 
на един съпруг, който е вън от дома си, а пред близките си не 
е повече от една пазарска чанта. Ще кажете ли какво означава 
тази дума?

– Моля ви.
– Защото ще ви накарам да говорите пред него.
– Не!
– Вие ли сте прерията?
– Много ви моля.
– Какво е прерия? – Посетителката, която преди малко се беше 

нарекла Роза, заявяваше с това, че ще бъде много настойчива. – 
Напомня ми за пустота и безкрайност, за растителност, която ту 
се възмогва, ту съхне, говори ми за безцветни жилави треви и 
нищо друго, зове ме към безлюдност и отчаяние... Това ли сте 
вие, това ли успяхте да измислите?

– Искам да знам – посъвзе се домакинята – съществува ли 
начин да си отидете?



240 241

– Че откъде пък му е хрумнало, ако го е измислил той? – По-
сетителката се приближи до картината и се взря в нея. – У дома 
Емил се подвизава като човек с ограничено въображение.

– Млъкнете!
Посетителката се извърна и загърби картината, чашата 

просветваше в ръцете ѝ.
– Така де, семпличък си е.
– Ако не престанете, ще ви изгоня, пък ако щете – скачайте на 

тротоара.
– Боже, колко ви заболя, колко сте омагьосана!
– Забранявам ви!
– Слушайте, Нина, вие ме изненадвате, усложнявате нещата. 

– Посетителката отиде този път до масата и постави чашата до 
бутилката. – Смятах, че ще се разберем, ако става въпрос за не-
винна телефонна връзка, брътвеж по жицата, а то? Оказа се нещо 
сериозно. Кажете, наистина ли?

– Какво?
– Не сте го виждали? – Монева отрече с глава. – Нито той 

вас? – Нина поклащаше глава и това сякаш поуспокои съпруга-
та. – Ако сте искрена, аз наистина вдигнах напразна пукотевица 
и започвам да се кая. Това момиче сте вие, нали? – Ставаше въ-
прос за момичето от картината. – Ако сте вие и ако сте успели 
да съхраните същата си дързост... И все пак трябва да му се даде 
урок, това си е наистина нещо като изневяра. Всеки ден ли ви се 
обаждаше?

– Не желая да ви отговарям.
– Значи, всеки ден. Вие сте били в съзнанието му, той е бил 

пленен от вас. Един ден... щеше да дойде и... последицата.
– Не забравяйте, че съм ви изгонила.
– Щяхте да осъществите и срещата; готови, втасали, влюбени... 
– Решението ми беше категорично.
– Да не се срещнете?
– Никога.
– А неговото? – Монева не отговаряше. – А той?
– Не знам. – Монева усещаше, че не диша както трябва. – Ми-

сля, че щях да му наложа.

– И защо ви са тези отношения, какво печелите и какво бихте 
загубили, ако се видите?

– Ами разгледайте ме.
– Нищо ви няма, липсва ви малко самочувствие.
– Никога не бих дала адреса си, не бих се съгласила да се 

видим.
– Но примирате да го видите.
Посетителката чакаше. Нина Монева наведе глава.
– Не знам, може би след случилото се... Имайте предвид, че 

още не съм решила. В последния момент мога да ви изгоня.
– Значи, може и да се сдърпаме – рече посетителката. – Хуба-

во, две жени се бият за един мухльо.
– Мисля, че ви помолих нещо.
– Да не го обиждам – усмихна се посетителката. – Мой си е и 

ще си го обиждам.
– Щом е ваш, защо сте у дома ми?
– За да си го осигуря.
– Бъдете сигурна, че вече не е ваш.
– Показвате зъбите си.
– Не ме разбрахте.
– Та за какво си говорехте в тези сини часове?
– Влизаме в територия, където съм по-добре. Казвахме си 

неща, каквито вие с него трудно бихте могли да си кажете. – Нина 
Монева отиде под картината и се обърна по такъв начин, че мо-
мичето кацна над главата ѝ. – И да ви заявя искрено, смятам, че 
не познавате съпруга си.

– Наивността ви ме опечалява.
– Не познавате човека, с когото живеете от трийсет години. 

Той не е мухльо и мъж с пазарска торба, а е личност, която вие 
нито сега, нито когато и да е ще оцените.

– Всъщност такова преплитане на разговорите не е неприят-
но. Подобна игра се е случвала и с мен. В нея има нещо сладко, 
обещаващо. Разбира се, става въпрос за кратка телефонна връзка, 
лек флирт, а не като вашата сериозна любов. – Роза Велева се за-
смя с добро сърце. – Я си кажете, ако не бях се намесила, докога 
щеше да продължи?
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– До края на живота.
– И сега да вярвам ли, че ще прекъснете?
– Обещавам.
– Но ако ви се обади?
– Моля ви, не го въвеждайте тук.
– Искрена ли сте?
– Това се питам и аз.
– Ще ви се да го зърнете, нали? И искате, и не искате, хем 

боли, хем сърби.
– Ако не желая да го видя, не е за туй, което си мислите, а за 

да не разбия голямото нещо в себе си, госпожо. Все пак, имам да 
живея още и голямото нещо ми беше необходимо.

– Не знам, на мен ми е нужен Емил.
– Май че сте и глупавичка.
– Вън липсват мъже, мадам, жени колкото щеш, а мъже няма. 

Защо да го изпускам
– Празноглавка.
– Ще ми се смеят, че съм го отстъпила на някаква нещастница.
– Извинете, но през последните шест месеца не бях толкоз 

нещастна.
– Така си мислите. Какво, целунахте ли го, търкулнахте ли се? 

Нищо, само по жицата. И ви наричаше прерия. Държа да ви види, 
за да избяга.

– През тия шест месеца обаче вие бяхте жалка.
– Днес жалката сте вие.
– Роза, нека не забравяме, че до този момент аз притежавам 

един свят, а вие съпруг с пазарска торба. Не забравяйте, че ако на 
вас носи репички, на мене...

– Озарение.
– И надежда.
– Виж го ти!
– Един полъх над безкрайната и безнадеждна прерия, нарече-

на живот.
– Прерията изплува из мъглата – изненада се Роза Велева. – 

Значи, вие с такива символи запълвате часовете си? С такива лите-
ратурни смехории замърсявате телефонната мрежа. Нищо чудно,

ако сте говорили по цял час.
– Един път разговаряхме цели три часа!
– А с мен не може и три минути.
– След като доказах, че съм ви превъзхождала и че нямате 

право да ми се присмивате, моля ви да напуснете моя дом.
– Мила моя негоднице, нима не разбирате, че от това място ще 

изляза само придружена от съпруга си?
– Причакайте си го вън.
– Той ще влезе тук! – настоя посетителката.
– А аз казвам, че няма! – Нина Монева грабна вазата и изкре-

щя. – Разбрахте ли, хлапачке?
Звънна се на входа, Нина Монева държеше вазата високо, 

звънна се повторно. Монева смъкна бавно вазата и тръгна с нея. 
Гостенката се отдръпна малко и я проследи с поглед. Вместо към 
вратата обаче Монева се насочи към огледалото, остави вазата, 
напипа гребена и започна да се реши. На входа се звънеше. Както 
се решеше, без да се извръща, домакинята изрече спокойно:

– Какво чакате, доведете съпруга си.
Той се появи бързо, имаше вид на човек, който се втурва да 

предотврати нежелателни събития, а съпругата му го догони, ся-
каш се страхуваше да ги остави насаме дори за секунда.

– Роза, мога ли да те помоля?
– Да си излезем, нали? Да ѝ спестим една сцена, една тревога 

по-малко на любовницата, за сметка, разбира се, на съпругата.
– Твърдя, че сме попаднали в комично положение.
– В жалко положение.
– Един от нас...
– ... е жалък, да.
– И заплашва, че ще скочи от прозореца. Един от нас шан-

тажира.
– А който изневерява, не е жалък, нали? Този, който офейка от 

семейството си, не е никак жалък.
– Жалки сме и двамата.
– А тя?
– Настоявам да си вървим и ще ти обещая нещо.
– Не съм склонна.
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– Настоявам! – Гласът му се стараеше да подскаже, че в слу-
чая съвсем не става въпрос за мъж без характер. – Тръгваме.

– Шантажирам, а?
Роза Велева се затича. Мъжът се оказа недотам бърз, но 

все пак успя, и то заради високия праг на прозореца, тъй като 
всички прозорци на старите масивни сгради са поставени на 
високи прагове.

– Остави ме! – извика Роза Велева. – Остави ме да видим шан-
тажирам ли!

– Той държеше здраво жена си, беше успял да прихване ръце-
те ѝ към тялото и едва сега се обърна към домакинята:

– Моля ви да ме извините. – Стори ѝ се малко по-нисък, но 
това нямаше никакво значение, като се изключи ръстът, Емил Ве-
лев май отговаряше на представата ѝ. – Много ви моля – повтори 
той.

– Говорите си, а? – Велева направи сериозен опит да се измък-
не от примката си. – Мястото ми е на тротоара!

– Роза, моля те! – Велев я разтърси.
– Пусни ме, лъжецо!
– Обещай, че няма да правиш глупости.
– Обичаш ли я? Не навеждай глава!
– Роза, ако си отидем оттук, мога да ти обещая всичко.
– Обичаш ли я?
– Тръгваме ли?
– Ако не признаеш, ще скоча на улицата, ако ми попречиш 

тук, ще скоча под трамвая, ще се отровя, ще видиш!
– У дома ще ти разкажа всичко.
– Искам да зная обичаш ли я.
Емил Велев отправи поглед към Монева. Монева го погледна 

на свой ред в очите и долови мъката му, постара се да му под-
скаже, че разбира колко много е притиснат, а всъщност не излезе 
нищо подобно, тя не можеше да му подскаже нищо, тя беше на-
право щастлива.

Емил Велев се отдалечи от жена си, посегна към странична-
та облегалка на креслото, опипа я, като че ли проверяваше дали 
креслото няма да рухне под тежестта му, и седна.

– Говори.
Той притисна слепоочията си с длан и помоли жена си да на-

пуснат жилището, в което са нахлули непоканени.
– Обичаш я, така ли?
Велева се отпусна в другото кресло.
– Обичаш я, дори сега, след като я видя с очите си.
– Ти си чудовище.
Велева затресе рамене по най-известния, втръснал се вече на-

чин, а в това време Монева и Велев, без да искат и без да съзнават 
как, се погледнаха за втори път и на Монева ѝ се стори, че едва 
сега установяват нещо, което в краен случай може да се нарече 
контакт.

– Сега разбрахте ли на какво сте способни? – надигна глава 
изневерената. – Невинната кошута... самотната... която не може 
да пласира и бутилка коняк! – Роза показа мокрите си очи. – А би 
докопала дори водопроводчика.

Нина сякаш не чуваше или не обръщаше внимание на думите 
ѝ, гледаше си право в лицето му. Но Емил Велев не можа да из-
държи и прошепна по посока на жена си:

– Сега се виждаме за първи път, глупачко, ако не ме бе пови-
кала ти... може би... нямаше да се видим... никога.

– Никога или „може би“ никога?
– Има ли значение?
– Голямо.
– Нямаше да се видим! – намеси се домакинята. – Никога, 

разбирате ли?
– Значи, ако не бях аз?
– Вървете си! – прошепна Нина Монева.
– И двамата ли?
Нина помълча малко:
– Да.
– Как не! – възрази ликуващо вече Велева. – Признайте, че не 

желаете да си отиде, искате да го гледате колкото може повече, 
ако е възможно, да остане завинаги, ако тук има някой за отива-
не – да бъда аз, да вървя по дяволите, само да ви оставя сами, да 
разберете, че всъщност сте искали да чувате естествените си гла-
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сове, това искате, нищо повече. Защото сте дръзки, защото няма 
по-жестоки животни от влюбените, нищо по-кръвожадно не е из-
мислено на този свят, нищо по-коварно и настъпателно. Особено 
такива, на вашата възраст. Кажи, мерзавецо, с какво те плениха 
толкова; с какво ме превъзходиха? Нима съм по-грозната? Или 
по-старата? Виж ни, разгледай ни добре!

Нина Монева се извърна към стената.
– Ако не млъкнеш, ще съжаляваш! – изкрещя съпругът. – По-

спри се малко и се опомни! Ако не млъкнеш, ще проговоря аз.
– И какво ще ми надумаш?
– Горчивини.
Роза Велева изпита внезапната нужда от малко мълчание, 

през това време тя гледаше мъжа си проницателно и най-после 
се реши:

– Много ли ще горчи, съпруже?
– Ще ти наговоря някои неща за годините на моята каторга.
– Така те искам и аз, съпруже мой, да говориш, а не да се по-

тайваш... Каторга! Така кажи, може би оная дума е свързана със 
свободата, а?

– Напразно налучкваш, миличка, ти никога няма да разгадаеш 
значението на думите, с които я наричах.

– И аз него! – Нина Монева не можеше да разбере какво става 
с нея, не можеше да си обясни защо подскача.

– Ето, хазяйке, това се искаше! – Роза Велева отново преми-
на в пределите на иронията. – Да се отпуснете, белким излетят 
изреченията на съзаклятието. Емиле, твоята кошута се разбъбра.

– Набирай пара, чакам.
Велева изкрещя:
– Ще заплача от яд! Погледни жената, която обичаш. Сляп ли 

си? Слушайте, мадам Монева, какво ще му дадете вие? Можете 
ли да му обещаете нещо? – Монева отново погледна натам, къде-
то не се виждаше нищо, а Роза Велева продължи: – На какво се 
надявате, какви могат да бъдат радостите ви? А ти, мъжо, защо не 
прекъснеш жена си, не виждаш ли, че се озлобявам?

– Вие казвате истината – обади се Монева.
– Не можеш да ни уязвиш – поклати глава Велев, – случаят ни

е много истински и не можеш да ни се подиграеш. Обичам тази 
жена, това да ти е ясно, когато ни замерваш с кал.

Велева се огледа, искаше да намери опорна точка, щеше ѝ се 
отново да изкрещи, но разбираше своята запокитеност, безпо-
мощността ѝ позволи само да прошепне с тон на човек, който се 
е предал:

– Емиле.
– Обичам я – спотаено каза Велев, – тя ме издигна, ние се из-

висихме над обречеността, ако щеш – над възрастта. Нашите раз-
говори бяха чисти, устремени, копнежни, думите не звучаха като 
думи, а като възвания. Двамата трептяхме, стремяхме се всяка 
минута да се втурнем. В какво – не знаехме, никой не го е и раз-
брал досега. – Монева слушаше думите му, той беше в стихията 
си: – Не искаме нищо повече, не искахме да разрушаваме гнезда, 
нито да увеличаваме извънбрачните връзки на света с още една, 
искахме да ни оставите в нашия си свят, да си го обитаваме неви-
дими един за друг. Нашият свят не се интересува как белее косата 
и как се множат бръчките, ние стояхме над дните и месеците.

– Тя се грижи за външността си.
– Защото бях с него!...
– Тогава за какво ми говорите и двамата, за какво втурване, 

щом си прави маникюри? На кого ги разправяте, къде дават така 
– по телефона? Лъжете ме, а тя е имала цел – да си те превземе.

– Не чу ли, никога нямаше да се видим, ако не беше жалката 
ти намеса.

– Но се обичахте.
– Аз я обичам.
– Дори ако скоча на тротоара?
– Ти си махленка.
– Защото се намесих да спася един брак, така ли? – Роза Ве-

лева се оживи. – И не вярвам в любовта по телефона! Това е за 
наивните. Какво? Само ще говорите? И нищо повече? Ха-ха!

– Брутално същество!... Може би ще си ме прибереш у дома, 
но знай: вече нямаш власт над мен.

– Ами ако започна да ти се обаждам по телефона?
– Не се връщай при иронията, макар че я предпочитам пред 
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сълзите и заплахите. Няма да ни уязвиш, нас никой не може да ни 
нарани, не може да ни достигне.

– И какво, ще искаш развод?
– Гледай сега, защо бързаш?
– Защото не мога да те деля.
Емил Велев си позволи преднамерено дълга пауза. Доколко-

то си го познаваше, Роза Велева предугади, че мъжът ѝ ще каже 
нещо важно. Той се усмихна дружелюбно:

– Аз как те делих.
– Сега ме затрудняваш. – Велева допусна малък пропуск в 

реак  циите си, пролича си смущението ѝ, тя беше трепнала. – Ня-
какви съмнения?

Велев пожела да бъде великодушен.
– Хайде да помълчим.
– Проклетнико, наистина ли се съмняваш? – Роза Велева се 

задяваше в изумлението си. – Ти смееш да намекваш, че жена ти 
не е била изрядна?

– Роза, защо не вземем да млъкнем тук? – Велев мярна с по-
глед домакинята, той може би съжаляваше, че разговорът се за-
пътва в такава мизерна посока, но както се случва в потока на чо-
вешките настроения, май че внезапно реши да стане по-лош. – И 
защо, мила моя, споменаваш тази думичка и з р я д н а ? В случая 
тя прозвуча нежно.

– Може би ще твърдиш, че съм ти изневерила?
Велев чувстваше, че озлобява:
– Ами да.
Велева направи опит да се шегува:
– По телефона?
– Напротив!
– Какво означава напротив?
– Обратното на телефона.
– Чакай сега, тук трябва да се замисля. Според тебе кое е об-

ратното на телефона?
– Според мен съществува нещо, което е наистина твърде об-

ратно на телефона, но предлагам да вземем да си вървим.
– Значи, туй успя да измъдри подлата ти душа?

– Не искам да водя подобни разговори пред н е я . Това, което 
може да последва след малко, ще се окаже динамично.

– А пък аз настоявам да кажеш всичко тук, пред нея, не искам 
да я щадиш, позволявам ти да ме уязвяваш, колкото си щеш.

– Тръгваме ли?
– Чакам да чуя докъде можеш да стигнеш в мъжкото си паде-

ние, какво ще измислиш.
– А, ще измисля, само смятах да ти прошепна нещо за Жоро 

Гинев.
– Ти можеш да припишеш такива гадости на приятеля си?
– На теб.
– И какво?
– Но не само той.
– Ти си безсрамник! – Велева се стремеше да се овладее и 

най-важното – да не прехапе устната си, нещо, което би я издало 
веднага, знаеше си го от опит. – Едновременно ли?

– Последователно.
– Видя ли какъв си? И защо не каза, че знаеш? – Тя помълча 

известно време, но Емил Велев не даде очакваните обяснения, 
съпругът ѝ се държеше загадъчно, имаше вид на човек, който на-
пуща досегашната си форма на поведение, който скъсва с нещо. 
– Вместо да ми кажеш направо и още навремето, вместо да ме 
предпазиш от евентуални увлечения, предпочел си подлостта 
на мълчанието. Видя ли какъв си, проумяваш ли низостта си? 
Вместо да дойдеш, да ме набиеш като хората... – Велев поклаща-
ше отчаяно глава. – Долен човек. Че ти тогава не си ме и обичал.

– А ти от обич ли ми изменяше?
Нина Монева следеше всяка негова дума, възхищаваше се на 

мъжеството му и на странните сили, които му позволяваха да 
произнася само необходимото.

– Задкулисен човек си, Емиле, вместо да ми беше казал, 
вместо да ми беше доказал любовта си... – Велева вече се давеше 
в сълзите си. – Гаден си и напразно се боря за тебе. Би трябвало 
да те оставя на произвола, в ръцете на тази... Тогава ще видиш... 
Значи, знаеш всичко, така ли? – Велев само се усмихна. – И си 
траеше! Боже господи. Тя се обърна към домакинята. – Чухте ли? 
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Видяхте ли го? Знаел е, че го лъжа, а се потайва. Разбрахте ли с 
какъв човек се свързвате? – Сега вече – към Велев: – Че ти тогава 
изобщо не си ме обичал! И трябваше... И си знаел всичко, навяр-
но как изглежда новият?

– Знам и къде се срещате.
– Млъкни! Ти не ме обичаш.
– Никак.
– Че тогава... Боже, колко съм сама, боже, колко много съм 

била самичка!... И сега какво? Продължавай.
– Повече – не! – намеси се Монева. Тя усещаше тялото си като 

схванато, нещо притискаше главата ѝ от двете страни, а ръцете ѝ 
не можеха да се движат, личеше си зле прикритото чувство на от-
вращение, макар че лицето ѝ преди малко сияеше от възхищение 
и обожание. – Мисля, че повече не мога да издържа.

– Вас никой не ви пита, Монева.
– Роза! – След като извика на жена си, Велев се обърна към 

домакинята и тя видя внезапно състареното му измъчено лице. – 
Извинете, но трябваше, този стил ми бе наложен.

– Аз съм окаяна самотница! – настоя Велева.
Велев отново се взираше в очите на Монева.
– Просто мечтая да се отдалеча и да ви се обадя по телефона, 

ще ми се да се отдалеча.
– Но днес е особен ден, нали? – Монева се съвземаше.
– Наистина – съгласи се мъжът.
– Поне за мен.
– Стана шумно обаче.
– Никога не съм допускала, че ще ви видя. Вярвате ли?
– За съжаление, обстоятелствата...
– Оставете това, обстоятелствата никога няма да бъдат 

както трябва. Кога сте се сблъскали с добри обстоятелства? 
Обстоятелствата – Монева произнесе думата провлечено, под-
черта неу важението си към нея и нейното звучене – са винаги 
неблагоприят ни и все пак – вече го погледна с очите на влюбена 
жена – вие сте тук. Животът ми обикновено е празен откъм съ-
бития, но тази среща...

– Чудесна сте, млъкнете!

Той се отправи към нея, тя съгледа слисаното лице на съпру-
гата му. Роза Велева се бе смълчала, за да разбере какво всъщност 
би могло да произлезе по-нататък. Без да се усети, Монева напра-
ви своята стъпка към него и спря, звънна великата тишина между 
тях, тя се вместваше в този метър, който ги разделяше, и те сякаш 
не можеха да преодолеят нито разстоянието, нито мълчанието си.

– Просто не разбирам – каза най-после Велев.
– И вие ли – каза Монева.
– И аз си помислих колко по-лесно е по телефона.
– Как естествено почвахме.
– Спонтанно.
– Знам началото на всеки наш разговор – просия Монева.
– На всичките? – изуми се Велев.
– Познайте колко са?
– Никога няма да позная.
– Сто и петнайсет! За сто и деветдесет дни!
– И аз си спомням по нещо.
– Без да ми казвате, знам за кой разговор става дума.
– Когато ме нарекохте п о л ъ х .
– След като ме нарекохте п р е р и я .
– И след като се получи изречението.
– П о л ъ х  н а д  п р е р и я т а ! – Нина Монева летеше над 

зелените облаци на няколко дървета. – Мога да ви резюмирам 
целия разговор. – Тя събра щастливо ръце край лицето си. – Вие 
ме нарекохте прерия, тогава ви заявих, че навярно става дума за 
неподвижност или за пустиня, и отначало измислих повей, но го 
смених с полъх, казах ви, че сте полъх над моята прерия.

– А пък аз помня, когато ми прочетохте дванайсет страници 
от Уолт Уитмън.

– Петнайсет.
– Казахте дванайсет.
– И ви излъгах – трептеше щастливо гласът ѝ.
– Знам – рече весело Велев.
– За да помислите, че ще ви чета по-кратко.
– Разбрах.
– А вие по-късно ми четохте „Дамата с кученцето“.
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– И това ли съм правил? – Беше уж смутен.
– Тъкмо когато го гледах по телевизията.
– Аз съм хитрец.
– И аз! Помните ли когато помирисах карамфилите?
– И ме накарахте да доловя аромата им по жицата.
– И го доловихте!
– Заклевам се!
– И пожелах да отгатнете броя им. – Монева едва не подскочи. 

– Помните ли?
– И казах седем.
– А аз се съгласих, а бяха осем!
– Защо?
– Защото не исках да бъда конвенционална.
– И ме излъгахте за първи път.
– А втория?
– Когато ми казахте, че не знаете къде живеете.
– Вие искахте да ме видите и ме уплашихте!
– „Дамата с кученцето“ – продължи Велев, – а вие гледахте 

телевизора.
– А вие четохте в синхрон, четенето ви ми хареса повече 

от филма.
– Колко хубаво си живеехме!
– Беше чудесно!
– И все пак – Велев се стараеше да измисли едно предложение 

– позволете ми – по-право предложението беше измислено, но не 
знаеше как да го пласира – от време на време да ви се обаждам и 
занапред.

– А помните ли – Нина Монева сякаш не чу, – когато ненадей-
но преминахте на ТИ?

– Не ми напомняйте.
– Допадна ми.
– Но не приехте.
– Скрупули.
– Струва ми се, че това запази отношенията ни свежи, праше-

цът им не отлетя.
Монева пожела да се пошегува:

– Дума, която ви забавлява.
– Защо? – Имаше вид на съкрушен. – Споменавам ли я често?
– Досега три пъти.
– При вашата нетърпимост към тривиалното? – Имаше без-

крайно отчаян вид.
– Без тривиалното обаче не можем да минем. И солта на жи-

вота е тривиална.
– Обичате да сте мила към партньора си.
– Сега ви чувствам повече от всякога партньор.
Произнесеното от Монева накара двамата да погледнат към 

Роза Велева, тя се държеше като зрител, увлечен от динамиката 
на пиесата.

– Говорете си – насърчи ги Велева, – бъбрете си, но като си 
помисля каква глупачка съм била. – Тя се обърна към него: – А ти 
защо не си заявил, че можеш да бъдеш мил?

– Гледах филма – на Монева не ѝ се щеше да прекъсва, – а от 
слушалката долиташе вашият глас.

– Така ли?
– И вие разбрахте, хитрецо, не се правете на наивен. Вие 

нарочно...
Велев се засмя, Монева се увлече и също се засмя.
– Никога не съм и помислял, че ще ми помогне киното.
– Но съчетано с Чехов, всъщност Чехов свърши истинската 

работа.
– Който е в състояние да те направи и тъжен, и щастлив, но 

човек така и не знае понякога тъжен ли е, щастлив ли е. Понякога 
щастието може да се превърне в обида. Вие изпитвали ли сте ня-
кога обида от обстоятелството, че сте щастлива?

– И какво правите сега? Вече потегляте? По магическата пъ-
тека на кабела?

– Извинете – смути се Велев, – по навик.
– Готова съм, мили! – извика щастливата Монева. – Готова 

съм да възприема както вълшебството, така и истината за екзо-
тиката, да повярвам, че щастието е и в болката, да се промъкна в 
упойващата дъхава градина на думите!

– Единственото, което мога да ви дам.
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Вместо да му отвърне, вместо да продължи забавата, Нина 
Монева се обърна към съпругата му:

– Вие ме изненадахте, госпожо, началните ви реакции бяха 
по-човешки, стремяхте се да спасите нещо, което ви принадле-
жи. Не ви ли се струва, че се предавате бързо?

– Ами не чухте ли? Той знае всичко.
– Отричайте.
– Страхувам се от подробности.
– Хайде, Роза! – Лицето на Велев бе придобило цвят на пепел. 

– Казахме си всичко, да се приберем в нашия двустаен затвор.
Роза Велева се изненада:
– Какво? С мен ли си? – И прибави нота на абсолютна недо-

верчивост: – Уха.
– Друг изход не съзирам.
– Вие си отивате? – Монева се олюля.
– Ще ви звънна веднага.
– Моля ви, още малко.
Емил Велев хвана ръката ѝ. Роза Велева вдигна стола и удари 

с него пода.
– Не чупи столовете – посъветва я Велев, – какво искаш?
– Щяхме да тръгваме.
– Това беше отдавна.
– Какво каза?
– Ох, Роза! – Велев пусна ръката на Монева. – Как да ти обяс-

ня, как да го изрека, че да ме разбереш...
– Ти грабна ръката ѝ.
– Всъщност никой нищо не знае – извърна се Велев към 

Монева, в поведението му сега нямаше видима логика, – нищо 
не се знае и нищо не е важно. Стоял съм на изгърбено мостче във 
Венеция и съм се питал: това ли е важно? На Шан-з-Елизе отново 
съм се питал: може би това? През вратата на малка гръцка кръч-
мица духаше направо от морето и нещата, които ме заобикаляха, 
бяха по-прости от най-простите представи, но тъкмо затова пък 
и приличаха на магически и се запитах: това много важно ли е? 
Сега мога да потвърдя, че нищо не е важно, нищо на този свят не 
е важно. Разбрахте ли ме?

– Не. – Монева мислеше, че ей сега ще припадне. – И затова 
обичам да ви слушам.

След това двамата се засмяха, обхванати от усещането, че се 
намират на края на света или върху тъжен айсберг.

– На няколко пъти се изкушавам да ви разкажа за бразилеца 
Ди Моранс. Ето текст на негова песен:

   Има дни – седя
   и си мисля за живота,
   и повярвайте,
   не виждам изход.
   Как става така,
   как да го разбера – 
   едва допели,
   започваме да умираме;
   след пристигането
   все идва заминаването,
   защото няма нищо
   без раздяла.
   Какво знам аз, какво знам аз –
   животът е една голяма илюзия.
   Какво знам аз, какво знам аз –
   знам единствено, че само той има право.

Роза Велева хвана за втори път стола, имаше намерение да 
полудее, но Велев постави длани върху ръцете ѝ.

– В поведението ти наистина няма последователност, моя скъ-
па съпруго, държиш се или комично, или трагично, което е едно и 
също, или пък с превъзходна ирония. Кажи какво искаш.

Роза Велева изтегли ръцете си изпод неговите върху облегал-
ката на стола, може би изразяваше погнусата си или проявяваше 
хитрост, която би трябвало да бъде доловена от другия.

– С мен ли искаш да живееш? – Велев този път беше настой-
чив. – Или с него?

– Нужни сте ми.
– И двамата.
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Роза Велева поклати глава.
– Това пък е нещо съвсем друго. – Загледа я продължително. 

– Съпруго моя, ще ме оставиш ли на мира?
– Не мога.
– И аз не мога... без тази жена.
В ситуация като тази плаченето му се стори най-невероятното 

нещо, но Роза Велева захлипа. Емил Велев я наблюдаваше от-
страни как хленчи, почака я да престане, но накрая хвана дръж-
ката на вратата. 

– Отначало се самоубиваше. – Велев не снемаше ръка от дръж-
ката на вратата. –  После плачеше, после започна да иронизираш, 
сега отново плачеш, сълзите разтапят душата на мъжа, разбери.

– Обещай, че няма да говорите по телефона. – Велев мълче-
ше. – Ще говорите, така ли?

– Ти защо не вземеш да отидеш при другия си?
– И мислиш, че е лесно? Грабвам багажа – тръгвам.
– Не го ли обичаш?
– Обичам го.
– Тогава?
– Така се отива при мъж, така се грабва бохчата... Изобщо, 

знаеш ли какво е мъжът? Знаеш ли какво сте мъжете? Вие сте 
мерзавци. Тръгне ли към мъжа с багажа си, жената е загубена – 
мъжът офейква.

– Защо дружиш с подобни?
– Всички сте еднакви, видят ли те само с бохчата...
– Боже мой, Роза! – Велев падна безпомощно в креслото и 

пипна чашата. Нина Монева изтича, донесе трета чаша и му наля. 
Той не благодари, вдигна чашата, повъртя я в пръстите си. – Защо 
не каза в началото?

– Да тръгваме – предложи този път Велева.
Велев все още въртеше чашата в ръцете си.
– Имаш го.
– Тук ми е неудобно – призна си Велева.
– На мен още повече. – Велев се изправи и върна чашата на 

масичката, той изобщо не близна коняка. – Да беше казала, да не 
усложняваме, имаш го веднага, още утре го уреждаме.

– Емиле, наблюдават ни.
– Да ти кажа откровено, става ми безразлично. – Лицето му се 

умори изведнъж. – Вземи го, бих ти дал и другото, ако приемаш 
таратайки, разбира се.

– Защо, какво ѝ е?
Емил Велев огледа жена си като предмет или като местност, в 

която попада за първи път. Ъгълчето на устата му набираше сили 
за презрение или усмивка.

– Ставаш прекалено директна, миличка. Вземи я.
– И все пак по всичко личи, че избягваш да ме разбереш – про-

шепна Велева. – Аз съм жена, не мога да отида без...
– Добре! – прекъсна я Велев грубо. – Друго!
Роза Велева сега се извърна фронтално към домакинята:
– Едно кафе.
Лицето на Нина Монева се проясни, тя поиска да каже нещо, 

може би щеше да изрази радостта си, но благоразумието я накара 
да напусне хола, без да произнесе каквато и да е дума. Влезе в 
кухничката. Чакай сега, къде е джезвето, къде е кафето, къде са 
чашките, искат ли захар, нямам време да питам. Нина Монева 
включи котлона и седна. Чуваше ясно гласовете им, Велев изрази 
недоволство и пожела отново да излязат. Съпругата му обеща, че 
ще излязат веднага след кафето, Велев подчерта, че искреността, 
с която са започнали новия разговор, му харесва; по-добре така, 
отколкото... На това място Роза Велева извика и го прекъсна:

– Разбери, той няма да ме приеме!
Велев помоли за тишина. Ръцете на Монева трепереха, вън 

свечеряваше, между сградите плъзваше предизвестието на нощ-
та, в гъстите клони на познатото дърво, дето котките дебнеха и 
улавяха птички, беше тихо и тъмно, тъмнината сякаш я удари 
като очаквана и желана радост, а смъртите на птичките, които 
винаги са я вълнували, сега ѝ се струваха едва ли не като забавни 
неизбежности от красивото възхождане на живота. В хола мъжът 
отново помоли за тишина, а жената заяви нагло, че няма нужда 
от тишина, тя каза, че за домакинята този обрат на събитията е 
като дар от небето. Млъкни! Ах, тия смешни мъже – засмя се 
Велева. Велев възбудено се втурна да ѝ обяснява, че домакинята 
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притежава деликатна душевност, тя е човек с различна от тяхната 
чувствителност. Роза Велева се засмя още веднъж, тя заяви, че ка-
фето след малко ще покаже колко старателно е приготвено, от ка-
фето понякога се подразбира колко хищно се кани да скочи върху 
жертвата си тази, която го е приготвила. Ти си негодница, заяви 
Велев. Ще получим кафе, приготвено от жена, която най-после 
си е отдъхнала, допълни Велева. Тук Велев май че подскочи, но 
после се поумори и помоли съпругата си да не докосва със смрад-
ливата си реч тъжния самотен свят на Нина Монева, особено кра-
сивото вълшебство на отношенията им. Ние сме над тези неща, 
поясни той, и ако продължаваш...

– Какво, какво би станало, ако продължавам?
– Остави ни на мира – помоли се Велев. – При нас нещата са 

други, ние сме хора от друга планета.
– Глупако, какво ще правиш с тая дъртачка?
– Ще те ударя! – гръмна гласът му.
Последваха мигове на дребнавост, характерни за охладнели 

един към друг съпрузи, които са навлезли в периода на омразата. 
Монева се появи навреме с подноса.

– Турско кафе! – Гласът ѝ трептеше от жизнерадост. – Забра-
вих да ви предупредя, че кафето е турско.

– Идеално за този турчин тук – засмя се Велева. – По едно 
време някъде имаше коняк.

– Роза!
– Не, аз ставам нахална, така е най-добре. Нина, и малко ко-

няк? – Монева взе бутилката и я подаде на гостенката си. – Какво 
нещо сме жените, а? На северния полюс ни прати – ще искаме да 
се женим. Аз бягам към него, той бяга към вас. – Сега всеки има-
ше чашката си с коняк, всеки бе взел кафето си, седяха удобно. 
– Бяга към новото... Не ми обръщайте внимание, склонна съм да 
бъбря, от нерви... Бяга към романтичното, екзотичното, то при-
влича, примамва, зове. – Роза Велева млъкна, съсредоточи се в 
насладите от глътките и май че се откъсна от присъстващите. – В 
голяма авантюра се впущам, но де да видим. На голяма експеди-
ция потеглям в моята прерия или джунгла, където всеки мъж е 
звяр и иска да те изяде. Съблича, консумира и те пуща да пасеш, 

не го интересува какво точно става с тебе, с душата ти, той е кон-
суматор, ти си вещ, и вещо сменя вещите.

– Отново ми харесваш – отбеляза Велев.
– Олекна ли ти?
– Бисквити! – подскочи Монева. – Забравих, че имам.
– Много се движите – подхвърли Велева, когато Нина Монева 

се върна от кухнята. – Прекалено много се оживихте.
– Изглежда, подхвърлихте нещо за мен. – В забележката на 

Монева прозвучаха тонове на запазено достойнство.
– Подхвърлих – призна си Велева.
– За мен е лесно да се говори, Велева, аз съм лесна тема, и за 

белетристика съм лесна, и за пиеси. Принадлежа към ярко очерта-
на категория, бих добавила армия, най-безобидната армия на света. 
– Почака, но никой не посмя да я прекъсне. – Помислихте, че ще 
ми е неудобно да говоря за това, но се лъжете. Ако щете вярвайте, 
но този следобед е много богат за мен. – Тя предупреди с усмивка: 
– Не в този смисъл, не защото най-после съм с него. Представете 
си – донесохте ми забава. Вие сте очарователна, нюансирана, неиз-
работена докрай, пълна с изненади – жена, от която в една и съща 
минута могат да се излюпят и смехът, и сълзите.

– Вие трябва да си пийнете – подкани я Велева.
– Голям ден в живота ми! – Нина Монева се замисли, искаше 

да се изрази най-точно. – Да ви кажа правата, ако бих била сигур-
на, че сте винаги забавна... Щях да кажа глупост.

– Бихте я предпочели – намеси се весело Велев.
– Разбира се – призна си Монева.
– Пред него? – изненада се Велева.
– Нищо не може да замени другарството между жени.
– Да знаете колко сте права – заяви живо Велева. – Мъжете са 

бедствие, не могат и да те забавляват, у тях всичко е егоистично.
– Да де, затова ми измъкна жилището и колата.
Роза Велева притисна чашата към бюста си.
– Глей сега, глей го кво говори. Винаги ще се намери някой да 

ти прекъсне хубавия разговор. Виж сега – за кво говорим, а той 
кво говори. – Гласът ѝ се люлееше, Велев и Монева се смееха. – 
Ние говорим за възвишени неща, а той за автомобили.
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– Роза! – Емил Велев познаваше добре жена си и вече се тре-
вожеше. – Не почвай.

– Полъх над прерията! – смигна съпругата. – Карай!...
– Роза, чу ли какво ти казах? – Роза Велева избягна погледа му 

и си наля. – Мисля... че... как да ти кажа... Вече...
– ... си се откупил, така ли? Свободен!... Ами ти никак не си 

ме обичал бе, Емо... Знаел си, че ти изневерявам, и си траел, спо-
тайвал си се като подлец, без да вдигнеш скандал. Това не мога и 
не мога да ти простя, в туй има нещо нечовешко. Какъвто и полъх 
да станеш, над каквато и прерия да подухнеш, не съм съгласна с 
теб, мъчно ми е, плаче ми се!...

– Предпочитам да не ставаме отново сериозни.
– Ще бъде жестоко – съгласи се с глух глас и Монева. – При 

това вече сте ми симпатична.
Роза Велева скочи от креслото и извика, вдигна високо ча-

шата си, човек би допуснал, че имитира Статуята на свободата. 
Емил Велев посегна към нея, може би искаше да реагира по ня-
какъв начин, но се отказа, разбрал сякаш, че повече не може да 
ѝ се помогне, нито може да предотврати нещо, което се задава 
неизбежно.

– Засрами се, колко лесно се откупи с едно двустайно и с куп-
чина ламарина. – Велева заплака, гласът ѝ потъна в страданието. 
– Тъжно ми е за теб, мъжленце, толкоз лесно се откупи. 

Емил Велев с изненада откри, че очите и на Нина Монева се 
овлажняват, той стисна отново ръката ѝ, но тя побърза да я изтег-
ли към себе си.

– Стана ми мъчно за нея, вие нямате право!
– Нина, съвземете се! – Велев не знаеше какво да предприеме. 

– Това са етюди, сега като нищо ще ми отнеме и друго.
– Ще отмъкна ли? – Не, Роза Велева не беше пияна. – Значи, 

АЗ отмъквам? Виж го ти – измита се, излита, а после аз измък-
вам, аз правя етюди. Питай сърцето ми, етюдите изскачат оттук 
– тя постави длан върху гърдите си, – от дълбочината, от наслое-
ната мъка.

Сега изкрещя домакинята:
– Млъкнете!

– А! – Велева изблещи студени очи, в които все още просвет-
ваше студена роса. – На вас пък какво ви стана?

– Смрачи се – прошепна безнадеждно Нина Монева, – нещата 
загубиха забавната си шеговитост. Вие разбирате ли, че вече се 
чувствам злодей? Аз ограбих тази жена.

– Нина, моля ви! – Емил Велев не знаеше към коя от двете 
жени да се обърне. – Роза, ако не прекъснеш с театъра, ще напра-
вя нещо крайно нежелателно.

– Ти си палач!
– Слушай, ще се махнеш ли от пътя ми?
– Знаеш ли какво искаш от мен, грубиянино, имаш ли поне 

елементарна представа за живота, който ми предстои? Къде ме 
пращаш? Да не мислиш, че отивам на курорт? Ти знаеш ли какво 
е туй сама жена в живота?

– Дадох ти имуществото си. – Велев правеше истински уси-
лия да не викне от радост. – Това малко ли ти е?

– Не ме пронизвай с погледи, мъжо, и не ме залъгвай с любов-
ници. Знаеш какво представлява любовникът – нищо, фикция, 
човек, който е винаги готов да се изпари. Какво ми завиждаш на 
любовниците, не разбирам защо ми го натякваш. Докато вие вече 
си имате всичко, аз съм като опустошена.

– Роза, да се разберем, излезем ли оттук, вече няма да пристъ-
пя този праг.

– И отново жицата!...
– Да!
– Боже, луди хора, вие сте побъркани! – Велева продължи 

примирено: – Пък де да знаеш, може да е по-добре.
– Но не знам колко.
– Четири.
– Жалко дамско човече!
Роза Велева пое въздух:
– Поставяш ме в нови ситуации.
– Давам ти всичко от книжката.
– Ще почакам да спечелиш още хиляда.
– Ще бъде равносилно на гилотина. – Тук нервите му не из-

държаха. – Хайде да се прибираме, откога те моля да си вървим. 
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– Велев положи ръка върху рамото на жена си и се обърна към 
Монева. – Ще ви се обадя.

– Чакайте!
Монева докосна лицето си с пръсти, може би искаше да се 

увери, че съществува нейна кожа, нейна уста, нейни очи, че са-
мата тя присъства тук и че не друг, а тя е изрекла думата молба, 
за да ги спре да не изчезнат. Двамата се извърнаха и видяха, че 
домакинята се мъчи да измисли някакви допълнителни думи, 
но те ѝ се струваха сложни и трудни за измисляне. Все още с 
пръсти на лицето си Монева изчезна от хола, сякаш изтласкана 
от тишината. Появи се твърде бързо, лицето ѝ сега беше избле-
дняло съвсем.

Пъхна пачката насила в ръцете ѝ.
Роза Велева се разплака отново, но в плача си успя да вмъкне 

някак си думата „изнудвачи“.
– Нина! – извика слисаният Велев. – Вие луда ли сте?
– Защо да говорим в момента за пари – отвърна домакинята 

със спокойния тон на мъдрата жена. Цветът на кожата ѝ се въз-
становяваше, това, че Велева прие парите, макар и с плач, имаше 
значение. – Щом хиляда оправят съдбата ви.

– Как можахте! Това е мой личен въпрос.
– Моля ви да не говорим повече.
Велев гледаше объркано.
– Не я познавате, тя може...
– Какво може? Какво мога аз? Да ви излъжа ли? – Роза Велева 

захвърли пачката в креслото и побягна, Монева грабна парите 
оттам и я подгони. Външната врата бе оставена да зее, Монева 
изхвърча на стълбището и въпреки всичко успя да натика и този 
път банкнотите в ръцете на обидената.

Като се връщаше, домакинята се блъсна в съпруга, в размина-
ването той успя да я упрекне, че е сглупила, и го чу да зове жена 
си на стълбището, след това се върна позеленял от яд.

– Може да ни метне и двамата, не я познавате! Кажете, кой ви 
позволи?

Монева мълчеше, а той продължаваше да я обсипва с упреци, 
докато тя вдигна глава и каза тихичко:

– Мисля, че засега ще бъде най-добре, ако се разотидем. Нещо 
ми подсказва, че трябва да стане така. Ще ми се да помисля още 
малко върху туй, което се случи днес.

– Да помислите... – Велев изговори думите бавно и равно, 
после искаше да каже още нещо, готвеше се да изсипе куп думи, 
но единственото, което можа бе, че вдигна ръката си и погали 
два пъти косата ѝ. Отдалечи се, но не намери сили да отвори 
вратата изведнъж. – Как да ти го кажа, мила моя, никак не знам... 
По-късно, като помислиш, не може да не разбереш, че онова 
нещо припламна.

Нина не наруши своята неподвижност, тя остана до края 
замислена, докато най-после се усмихна, а след това с леките 
движения на щастливия човек тръгна към струпаната в ъгъла 
магнито-радиотехника на дома си, натисната бутона за възпроиз-
веждане, бликна музика, в хола влезе Брамс, но туй в момента 
май че не задоволи домакинята, Нина Монева се наведе, измъкна 
друга касета и посрещна сладкия ѝ ритъм с меки поклащания на 
тялото, тя се залюля, понесена от мелодията. Нина Монева тръг-
на към масичката и все тъй подчинена на ритъма, започна да оби-
ра чашите. Отново се усмихна, пийна си малко коняк и продължи 
да си шета, засилила вече полюляването на тялото в старанието 
си да имитира черните певици.

Някой звънна на входа. Монева погледна чашите в ръцете си, 
почуди се какво да прави с тях и тъй като се звънна повторно, 
тя тръгна да отваря със заети ръце. Докато се мъчеше с вратата, 
отвън някакъв мъжки глас ломотеше неразбрано.

Най-после тя отвори.
Какво казахте?
Измънках извиненията си – рече Непознатият.
За какво се извинявате? – Зададе въпроса наивно, сладко, с 

опиянение, като все пак полагаше усилия да не изпусне чашите. 
– Вие пък се извинявате.

За нахлуването си – поясни с полуусмивка Непознатият мъж, 
– просто се врязах.

Че лошо ли е? – Нина Монева се давеше в еуфорията си. – Но 
кой сте вие, човече?
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Ритъмът все още се оттичаше по ханшовете ѝ.
Там е работата. – Непознатият посегна към ръцете ѝ. – Непре-

къснато се мъчите да изтървете чашите.
Имах гости.
Добре де, какво ви пречи да ги оставите някъде?
Наистина – засмя се Монева и тръгна.
Непознатият посетител бе изоставен в хола, останал сам, той 

започна да разглежда без особен интерес обстановката. Монева 
се върна и натисна бутон от магнитофона.

Защо го изключихте?
Доколкото ми е известно, непознатите обикновено не обичат 

музика.
А вие пък допуснете, че не съм непознат. – Монева го разгле-

да внимателно. – Защо не си представите, да речем, че съм ваш 
добър познат, допуснете, че съм вашата трезва мисъл например.

Да, ама знаете ли колко не сте ми необходим сега?
Добре де – вашият Разум.
Никак, хич! – Нина Монева се досети, че говори, ако не глупа-

во, поне невъзпитано. – Извинете.
Вие извинете.
Интересно защо не се уплаших.
Това ме радва.
Спокойна ли съм?
По-скоро – щастлива.
Как да ви наричам?
Тук ме затруднихте – отвърна с нейния тон Непознатият.
А сигурен ли сте, че идвате при мен?
Абсолютно.
Днес имам богат ден, но туй не е за разговор с непознати.
Има си хас.
Щастлива съм!... Коняк?
Като нищо.
Винаги ми се е струвало, че непознатите посетители произ-

лизат от тъмните представи за мистерията. – Монева отскочи до 
кухничката, върна бутилката с чисти чаши. – И че нямат мание-
ри, че са груби. – Подаде бутилката на мъжа. – Дойде някой не-

познат, да речем, да ни покани да чистим снега. – Мъжът сипа 
обидно малко за себе си. – Влиза, кара се, влязохте вие – викате 
„има си хас“.

Ще се кара, разбира се, как няма да се кара, не изривате сне-
га, превръща се в лед, подхлъзвате се, падате, после какво да ви 
правим такива паднали и счупени, как да ви събираме, къде да 
ви денем?

Тя се взря още по-добре в него:
А вие?
Какво аз?
Все още ли сте сигурен, че идвате при мен?
Вижте какво, мадам, ако смятате, че съм сторил нещо много 

грубо, кажете ми направо и ще си изляза. Трябва да знаете, че ми 
е нужно много малко, за да си отида.

Имам само коняк.
А аз – язва.
Ужас! Ракия нямам.
Ще пийна коняк, трябва да погълна нещо.
Това опростява малко нещата. Имахте вид на прекалено из-

мислен, персоната, която оправя края на романите.
Радвам се, че ви се харесвам.
Да пием, господине
Наздраве, другарко Монева.
Знаете името ми?
Иначе как ще ви намеря.
Откъде го знаете?
На вратата го пише.
Така ли? Наздраве.
Днес конякът ѝ се услаждаше. Той пийна мъничко и я погледна.
Бяха забавни, нали?
Кои?
Непознатият остави чашата до бутилката.
Емил и Роза.
Защо, какво е станало? – Ръката ѝ потрепера, златната течност 

в чашата се залюля. – Откъде ги познавате? Станало ли е нещо?
Нищо не е станало, само са ми забавни, тия хора ме забавляват.
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Откъде знаете, че са идвали, защо се интересувате?
Маалко се успокойте.
Спокойна съм, но вие ме обиждате. Това не ми харесва, че 

влизате и говорите за Емил.
Сигурна ли сте, че се нарича Емил?
На вас сигурно ви се ще да не съм сигурна.
Де да знам вече какво искам аз. Ето, станах ви и несимпати-

чен, намразвате ме.
Е, успяхте да ме настроите срещу себе си. – В златната по-

върхност на течността се отразяваше смаленият сто пъти прозо-
рец, цялата тъжна сивота на деня, който си отиваше. – Призна-
вам, че не ми стана приятно. Може би има нещо тревожно, но 
тази личност е много скъпа за мен... Как да се изразя, този мъж 
не е нито минало, нито бъдеще, той е настоящето ми.

Тази картина – посетителят пък сега възнамеряваше да се 
позанимае с картината – е от периода, в който притесняваха ху-
дожника.

От известно време я гледам с други очи – призна Монева, – не 
като някога, но изобщо художникът е голям, изглежда, че нещо в 
естетическите ми сетива се е променило.

Може би отскоро.
Не знам, не съм се замисляла... Защо ми говорите за Емил?
Аз нямам картини.
Да не е станало нещо?
Какво да ви кажа, госпожо Монева, не зная как да започна, 

впрочем моето доброжелателство е от незначителен мащаб и на-
истина не мога да намеря подход, нито мога да ви обясня кой съм.

Но не сте дошли да си говорим за картината.
И искам да не ви заболи, разбирате ли, или пък – съвсем малко.
Може би сте дошли да ми кажете, че Емил е мошеник.
Помагате ми, вече ми поолеква, но защо да допускаме подоб-

ни предположения за един великолепен възрастен човек, който 
умее да конструира меки светове, за да посели в тях не  повече от 
двама души. Разточителство, разбирате ли, само двама в обши-
рен, комфортен мир. 

Да – съгласи се унесено Монева, – но когато доброжелателят 

идва у дома ти и започва да говори за някого...
И все пак ми олекна, да пием.
Настоявам веднага да ми откриете защо се интересувате от Емил.
Не само от него.
И от мен, разбира се.
Роза, Роза.
Аха, да.
Може би е Роза, може би не, всеки случай не е цвете за мирисане.
На мен ми се стори интересна, пластичен характер, може да 

те побърка с настроенията си.
И да те подведе.
От нея ли се интересувате?
И от нея, разбира се, просто да ви предупредя.
Твърдите, че сте моят разум. – Непознатият кимна. – Трезвата 

нота на моето Аз. – Мъжът кимна с благодарност повторно. За-
мълчаха. – Какво точно искате да знаете?

Някои любопитни, ако щете – екзотични подробности.
И ако откажа да разговарям за тях? – Монева замълча, внезап-

но обзета от простата мисъл, че никой няма право да нахлува в 
дома ти и да те подлага на разпит. – Впрочем, какво ви се церемо-
ня, отказвам! Какво ще сторите?

Най-простото. – Непознатият се обърна към вратата и потегли.
Представете си, че мога да се обидя – подвикна след него 

Монева. – Някои разговори обиждат човека. – Непознатият се от-
далечаваше. – Моля ви!

Непознатият спря, той се обърна и пъхна ръце в джобовете на 
сакото си.

Мисля, че утре ще се почувствате още по-обидена, мадам.
Как ?
Като изтеглите от банката хиляда лева и им ги дадете.
Дадох ги сега, това беше неприятна подробност и предпоче-

тох да я ликвидирам веднага.
А така! – Непознатият посетител направи гримаса, сякаш су-

мата е била броена лично от него. – Вие пък, за беля, сте имали 
хиляда лева на живо.

Аз съм жена, която е спестила нещо през живота си, парите
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могат да ми осигурят някои емоции.
Сигурно.
Тогава какво да ги правя, да пазя всичките стриктно в банка-

та? За кога, за какво?... За кого?
Лошо – съгласи се непознатият, – логиката ви ме съсипва.
Пътувах къде ли не, до Съединените щати отидох, но какво от 

туй. Всичко е празнота, празна кутия с тъмнина... Неподвижно, 
празно – една неумолима празна празнота, без минало, без бъдеще.

А настояще?
Нямаше
Сега има.
Да.
Сигурна сте.
Да се спукаш от смях, но сега има, никога не съм вярвала, а 

излезе, че има. В даден момент отнякъде се пръква някакъв чо-
век, настоящето разцъфтява, звънват звънчета...

Посетителят се усмихна, дори смигна:
Над прерията повява.
Прерията заблестява! – кимна домакинята, с което даде да се 

разбере, че не се е обидила от израза. – В организма нахлува кис-
лород, тревите наоколо потрепват, звънят – има полъх!... Значи, 
известно ви е и за прерията?

Да знаете колко прерии се навъдиха в София! – Непознатият 
пое въздух и помоли за разрешение да запуши. – И откога?

Сто и деветдесет! – не без гордост отвърна Монева.
Дни!
Аха!
А откога го обичате?
От третия.
Ден?
Месец!
Много ли?
Пространствата на света са били пълни с животни, непознати 

господине, много животни, но животът се е превърнал в живот с 
появата на човека. Разумът и духът са дали живот на планетата 
ни: рисунките по скалите, размисълът за танцуването на огъня, 

за бога, за отрицанието на бога, първите думи на възклицание, на 
страст, първото любовно обяснение, вие как мислите?

Нима преди Емил пространството е било населено само с ди-
нозаври, госпожо?

Когато станете на шейсет, елате повторно при мен. Ако съм 
още на този свят, ще си поговорим отново.

Там е работата, Монева, че ще е интересно, ако си поговорим сега.
И да превърнете битието ми отново в пустиня?
Представете си, уважаема Монева, че преди сто и деветдесет 

дни разговорът ви не се е излюпил поради случайно преплитане 
на жиците, а нарочно.

Не мога да си представя.
Допуснете, че за вас са събирани сведения предварително, 

проучвали са ви и в даден момент са ви атакували.
Трудно ми е да допусна.
Ловецът се обажда, разговаряте, минават дни, става все по-ху-

баво, вече сте назована п р е р и я , а след още няколко дни вече 
сте го нарекли  п о л ъ х . Прерията вече си има своя полъх.

Че лошо ли е?
Говорите, говорите...
Това са хубави неща.
Дните се нижат, а вие говорите.
Чудесно.
Ослепявате за действителността край вас.
Възхитително.
Хлътвате.
Необходимост
И един ден – наблюдаваше я внимателно – след шестия месец 

– много старателно – обикновено тогава – мълчание – една жена 
звъни на входа, влиза в дома ви и ви пита какво дири вашият те-
лефонен номер в личния бележник на съпруга ѝ.

Ех, че хубаво.
Хубаво, какво му е хубавото?
Не е напразно.
Вдига скандал, карате се, тя ви обвинява.
Забавно е да те обвиняват.
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В това, че сте обсебили съпруга ѝ, разбирате ли?
Какво по-сладко на тая възраст?
Непознатият като че ли започна да губи усещането за пре-

възходство.
Тогава звъни телефонът. – Той замълча, изглежда, отмерваше 

напрежението. – Вместо вас телефонната слушалка вдига Роза. – 
Монева най-после се съсредоточи. – Разбира се, звъни мъжът ѝ. 
Тя го заплашва, казва, че ще скочи на тротоара – вика го на очна 
ставка. Той идва, започва нещо като театър, сцена след сцена. – 
Непознатият взе чашата с коняка и сякаш се запита да пие или да 
не пие. – До кулминацията.

Голяма работа.
А малка ли е? Това са хиляда лева.
Но се превръщаш в прерия.
Много прерии обаче.
Е, това е малко досадно.
А бе вие разбирате ли, че сте жертва на мошеници? – извика 

извън себе си Непознатият. – Така преживяват те, по хиляда лева 
от всяка прерия, от всяка наивна самотница.

Говорите твърде високо.
Искам да ви внуша, да ви набия в съзнанието.
И да ме спасите, да.
Да! – извика отново Непознатият. – Не ми отговаряйте с ирония.
Вие се мамите – каза спокойно Монева.
Непознатият бе изумен:
Какво?
Той не може да бъде такъв. Впрочем може да бъде какъвто си 

ще, но ме обича.
Вас.
Не забравяйте маниерите.
Не забравяйте, че сте жертва.
Може би съм жертва, знам, че съм жертва, но на кого?
На така наречения Емил.
Лъжете се. – Монева положи длан върху ръката на Непозна-

тия, който продължаваше да стиска чашата. Непознатият долови 
в тази женска ръка живот, пулсации. – Изобщо, господине, вие се 

лъжете много повече, отколкото допускате... И не мислете, че сте 
спасителят в ръжта. Този Емил, така нареченият, ми е необходим 
и вие напразно се втурвате да го премахнете. Какво ще ми дадете 
вместо него? Кажете де... Знаете ли какво бях преди появата му? 
Отрепка, нищо! Влачех се с една-единствена рокля по улиците, а 
в огледалото въздъхваше стара, предала се вече жена.

Добре де, бяхте ли сигурна, че ще се видите?
Бях сигурна, че няма да се видим, достатъчно съм умна 

за това. 
Тогава защо се рисувате, за кого?
За себе си. Нали е неприлично да говоря за красиви неща с 

мъж, който говори красиво, а да съм повлекана, потна бивша лъ-
вица във воняща бърлога... Разберете, ние си имаме зала, в която 
не можех да влизам всякаква.

Каква зала?
Тържествена, наша, уредена по взаимен вкус, с наши кни-

ги, наши картини, наша музика. В тази зала има всичко, там е и 
прерията, небето над прерията, там текат потоци, шумят морета, 
плават платноходки, оглеждат се звезди.

Трамваи?
Моля?
Трамваи няма ли?
Нина Монева рухна неочаквано и се разплака, психиката ѝ 

не издържа, тя плачеше свободно, на глас, просто ридаеше, като 
ясно осъзнаваше, че се освобождава от натрупаната мъка. Непо-
знатият я прегърна.

Извинете – той галеше косата ѝ, – искам да ме извините, да 
ми простите изцяло. – Монева стисна ръцете му. – Постъпих 
глупашки. – Монева свлече глава на гърдите му, една капка пад-
на върху ръката му. – Простете, Монева, аз съм само обикновен 
фантом на мисълта ви.

Нямате си представа колко сте жестоки вие, младите – хли-
паше Монева. – Премахваме класовия антагонизъм, но как да се 
справим с жестокостта на младостта? Най-безсърдечното нещо 
на света. – Нина Монева отриваше очите си с кърпичка, правеше 
усилия да се успокои. – А той, така нареченият Емил, знае всич-
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ко: умее да бъде и млад, и стар, може да конструира отделна зала, 
която няма нищо общо с всекидневието.

Той повторно погали косата ѝ.
Разбрах.
Тя мълчаливо поклати глава: нищо не сте разбрали, прочете в 

погледа ѝ той.
Щадите ме – рече Монева. – А аз разбирам и вас, и себе си, 

и всички като мен. Разбирам го и него, но това не е важно, той 
е самостоятелен вълшебен случай в живота, дар божи, без него 
какво – пустиня... Хиляда лева! Според вас много. Нищо! Какво 
му плащаме? Това е феноменален занаят, малцина го умеят, а 
други като него едва ли. Представете си, ако днес трябва да се 
обади на четири жени, всяка една с отделни привички, отделна 
култура, чувствителност, слабости. Боже мой, това не е мъж, а 
океан! Да не говорим за темперамента и интелекта му. Интелек-
ти много!... Но такава искреност! Кой днес е в състояние да ти 
предложи подобна искреност, у кого ще я откриеш? А той ти 
я дава, длъжен е, той е професионалист. Ако не работи добре, 
трябва да фалира. Повярвайте, ухажвали са ме и други мъже, 
но и най-влюбеният не е бил толкоз искрен. – Монева разгледа 
мократа си кърпичка, потърси някое по-сухо местенце. – Искате 
да се откажа от този свят, от този обаятелен ловец, който скита 
по прерията и си подсвирква, а животните не бягат от присъст-
вието му. Но как да ви го обясня, не можете да разберете и от-
ново ще твърдите, че става дума за мошеничество. Съществуват 
жени, които биха били доволни от брак с мъж, който ги бие все-
ки ден – те си представят нищото. Знаете ли какво представлява 
това нищо?... – Монева изхълца. – Хиляда лева! Тези пари не 
възнаграждават, както се полага, труда му. Знам, че претърпявам 
крах, това е една от неизбежностите на живота, ще посрещна и 
нея, какво друго да правя.

Обичате ли го?
Страшно!
Дълго останаха загледани един в друг, притиснати от мълча-

нието, той на няколко пъти искаше да ѝ подскаже, че всичко е 
о’кей, щом телефонът звъни, дори посочи с очи апарата и чак 

тогава Монева изплува от мъката си, чак тогава чу звъна. Спусна 
се и грабна слушалката.

– Да, да, мили, чувам те! – Сияеше, всичко у нея сияеше, дори 
сълзата в окото ѝ. – Един момент!

Обърна се към непознатия и го погледна.
Той сложи пръст на устата си и прошепна:
Довиждане.
Довиждане – прошепна и тя.
Като се стараеше да бъде учтива докрай, Монева тръгна след 

него, изпрати го до вратата, върна се и стисна слушалката:
– Мили мой!...
– За първи път ме наричаш мили.
– И ти ми говориш на ТИ.
– Нещата зреят, какво да правя.
– От само себе си, нали?
– Както трябва да бъде.
– Мили, добре ли си?
– Не.
– Плашиш ме.
– Уитмън, мила, този проклетник Уолт Уитмън, ме издебна 

отново. Да ти прочета ли една поема?
– Да, да, да!
– Приготви се да слушаш.
Тя не искаше да извика, но извика:
– Ти си велик!
– Какво каза?
– Единствен и величествен, вълшебник, който създава светове 

само за двама!...
– Да почвам ли?
– Говори, мили, няма по-велико нещо от думите!
Нина Монева оглеждаше хола си, картината, радиото, теле-

визора, взираше се в златистото око на коняка в бутилката, слу-
шаше далечния глас и плачеше, плачеше – сълзите ѝ се стичаха, 
стичаха...
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СТЕНАТА

  1.
    На десети юни, хиляда деветстотин осемдесет и втора година 

заскитах по улиците с почти реалното предчувствие за приклю-
чение и не останах особено изненадан, когато видях как човекът 
се беше залепил за стената, решил да ѝ се противопостави или 
да я предпази от падане. Той я подпираше с ръцете си, без да се 
интересува какво впечатление създава у минаващите по улицата 
хора. Като съжалявах, че съм загубил правото си на първооткри-
вателство, отклоних се от тротоара и се превърнах във втори под-
пиращ. Предшественикът, когото за улеснение в по-нататъшното 
повествование може би ще наричам Първооткривателят, сякаш 
не забеляза моето присъединяване. Виждах само лявата част на 
лицето му – безинтересен профил, не ми казваше нищо. Тялото 
му бе наклонено; над средния човешки ръст, тесни рамене; те 
не запълваха оръфаното му старомодно сако. Какво да кажа за 
стената, не знам, стърчеше самотно, остатък от съборена преди 
години сграда, изглежда, че са смятали да строят там нещо, но са 
се отказали и сега наоколо пламтеше тревичка, трева растеше и 
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Разстоянието между двама ни не надвишаваше повече от че-
тири метра, можех да следя преминаващите по лицето му сенки. 
Както ще разберете по-късно, Първооткривателят наложи нео-
бикновеното си присъствие в тази повест и за мен стана повече 
от необходимо да следя настроенията му.

Хората по тротоара обикновено ни забелязваха и реагираха 
естествено с учудване, те спираха, наблюдаваха ни известно вре-
ме, разменяха си коментари, потънали до уши в изненадата си, 
други ни подминаваха с уплаха, трети с пренебрежение, някои 
с яд, с присмех, намираха се и такива, които се обръщаха към 
възможните посоки, търсеха снимачна група на телевизията, така 
си мислеха те – по такъв начин могат да се държат хората, ако 
участват във филм.

Зарадва ме откритието, че мога да подпирам и с гръб. Той ми 
го доказа нагледно, обърна се, допря рамене до стената и се от-
пусна. При този начин на подпиране човек си отдъхва, само да 
издържи, само да устои на тълпата. Обърнах се и аз. Тя ни наблю-
даваше, никой обаче не коментираше.

– Най-после, боже мой, най-после – гласът му се оказа малко 
неприятен, леко фалциращ.

– Ще ви оставя за известно време – обърна се той внезапно 
към мен, – ще изпия едно кафе и ще се върна.

Бях толкоз изненадан, че не можах да кажа нещо особено, 
просто измънках, а след това проследих походката му на тънък 
пластичен мъж. Той прекоси уличката, заобиколи пясъчната пло-
щадка на децата и потъна в кафенето.

2.
В живота си рядко съм влизал направо в зрителното поле на 

тълпата. Тук изключвам, разбира се, че всеки ден заставам пред 
учениците си. При стената обаче е различно, при стената си като 
на екран, спират, гледат те, чудят се на ума ти – непоносимо е, в 
такива моменти мога да се срутя, невъзможно е да се стои и да се 
търпи, а тълпата от своя страна не разбира, че стената всеки мо-
мент може да падне, ако не си ти и някои като тебе да я подпират. 
А какво като падне ли? Не бива, стените не бива да падат.

на гърба на стената, направо я красеше, създаваше впечатление 
хем за тленност, хем за обновление, но да се търси някакъв осо-
бен символ в червеникавата тухлена съборетина смятам за пре-
силено, въпреки факта, че вече се бяхме намерили двама да се 
залепим на нея и да я крепим.

Най-после другият извъртя главата си към мен, все пак би 
трябвало да ме погледне. Лицето му веднага затри недотам при-
ятното впечатление от профила, стори ми се хубаво, дори слад-
никаво хубаво, обрасло с тиха слънчева брада, над която страдаха 
горящите му очи.

– Подпираме ли? – запитах горчиво аз.
Но той не отговори.
– Да не падне ли? – зададох втори въпрос. – Може би стената 

е застрашена от рухване?
– Да – отвърна подпиращият.
Мислех, че по този начин, поне така си представях начало-

то му, най-благоприятно би започнал разговорът ни, а всъщност 
не зададох въпрос и не получих отговор, бях дълбоко убеден, че 
хората от този тип не би трябвало да бъдат заговаряни за щяло и 
нещяло – те лежат в мълчанието си като лъжицата в маслото.

Все пак добре ще е да спомена още в началото нещо за обста-
новката – стената стърчеше някъде в средния пояс на София, но 
по-близо до центъра, на седем или осем метра от един тротоар, 
по паважа минаваха автомобили, на другата страна на улицата се 
намираше кафене, няколко негови масички бяха наизлезли под 
липите, имаше и детска площадка с чешмичка, върху чешмичка-
та бе кацнало фламинго, в пясъчния квадрат пясъкът бе сменен 
наскоро, освен това имаше четири пейки и паметник.

– Осмелих се – заявих, – залепих се и аз, поддадох се на нео-
бясним човешки магнетизъм, ако изобщо има обясним магнети-
зъм.

– Хм! – отвърна залепеният на стената човек.
Разбира се, и този разговор бе проведен въображаемо. Про-

дължих:
– Пък и името на кафенето си го бива.
– Да – съгласи се Първооткривателят.
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3.
Първооткривателят разтвори с лявата си ръка резедавите рес-

ни, които преграждаха пътя на мухите към вътрешността на заве-
дението, и изнесе кафето си. Той се намести в сянката, тя се оказа 
пъстра и го обагри в защитен цвят, така че трудно го различавах. 
При него седна някакъв гладник от Чистотата с опаковка кисело 
мляко и половин дузина кифли. Той опря метлата си на масичка-
та и се втурна да поглъща. Първооткривателят сякаш се уплаши, 
премести се в равната сянка на друга масичка и вече можех да на-
блюдавам блаженството му, защото само блаженство би трябвало 
да се назове неговото пиене на кафе в разлят ориенталски ритъм, с 
малки глътки и добре овладяно умение да съзерцава както околния 
свят, така и самия себе си, дълбоката си тиха самота. Уличният 
метач сякаш се беше юрнал да се самоубива с ядене, той натъпква-
ше кифлите в устата си и надигаше пластмасовата кофичка, после 
донесе втора кофичка, нахрани се богато и изчезна.

Първооткривателят излезе от вцепенението на отдиха си, 
вече се готвеше да става, но преди това втренчи погледа си в 
мен. Двамата сега се гледахме. Постарах се да отгатна какво 
иска да ми каже и от моя страна да му внуша някои неща, по 
които и аз самият все още не бях наясно, така както не бях наяс-
но какво точно изпитвах към човека, който ме беше изпреварил. 
Наистина да се спукаш от яд, колко отдавна познавах тази стена 
и въпреки туй не съм се досетил, че мога да я подпирам. Тряб-
ваше да се появи някой си отнякъде, за да разбера, че не съм 
роден за месия.

Ето го и третия! Да му се ненадяваш – толкова бързо се 
улови, излезе направо от зяпачите. Застана близо до мен, да 
речем – два метра, заби нозе в тревата, залепи старческите си 
плещи в най-ронливата част и веднага нацапа черното си сако 
с хоросан.

– Добър ден.
– Добър ден – отвърнах аз.
Значи, този ще ни трови – дядката с черния костюм, залепил 

се е да се набъбре. Вече бях склонен да оправдая мълчанието на 
Първия, какво по-комично от това – до стената да се подредят 

няколко говорещи човека, – затова мълчеше, изглежда, той, да не 
поощрява многословието. 

Старецът ми се стори спретнат, абсолютен, годините му въз-
лизаха може би на осемдесет, но очите му гледаха трезво. Исках 
да разбера докъде може да се проточи склонността му да пита, за 
да го парирам, но той се затвори доста и с това ме уби.

В сянката на дървото шефът ни се изправи и тръгна спокойно 
през площадчето. Две деца в гонитбата си се блъснаха едновре-
менно в него и паднаха. Той ги вдигна последователно и про-
дължи към нас, без да се глези и доказва с усмивки колко са му 
мили хлапетата. Заобиколи групата на зяпачите, застана на мяс-
тото си. От него вече ме разделяше старецът. Прелетя ято гълъби, 
чухме плясъците на крилете им, въздухът се раздвижи, замириса 
на липи.

– Той е първият. – Бях решил да осведомя стареца. – Аз съм 
след него.

– Знам – откликна старецът,  – той е от вчера.
– Така ли?
– Така ми се струва. Цяла нощ се въртях в леглото си, мислих, 

докато накрая измислих, че трябва да се присъединя, нещо ми 
подсказа, че ще сторя добре, ако го последвам.

– Защо?
– Ами какво да правя там? – Измъкна бяла носна кърпа и за-

бърса носа си. – Там няма нищо, повярвайте, казва ви го човекът, 
който е минал осемдесетте.

– Сам ли сте?
– С дъщеря си и нейния съпруг.
– Които живеят във вашия...
– Да, те живеят при мен.
– Но не ви забелязват.
– Не ме забелязват.
– Вие сте в стаята си, нали?
– И внуци имам, и те не ме забелязват, старците никой не ги 

забелязва. Ние предпочитаме компанията на по-младите хора, но 
това е невъзможно, неосъществимо, на практика старците дру-
жат със старци и младите изпитват нещо като отвращение от нас. 
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Знам го от опит, и аз съм бил млад и всичко на този свят се връща. 
Ние старите си знаем местата, там се търсим, като корабокру-
шенци.

– Партньорка нямате ли си?
– Имах, почина в леглото си, цели дванайсет часа не осведо-

мих децата, нито властите, исках да лежи там и да я гледам, не из-
питвам вече смущения от мъртъвци. Леглото ѝ беше до отсрещ-
ната стена и знаете ли какво – жена ми, тогава на седемдесет и 
пет години, подмладяваше с всеки изминал час... Слушайте, вие 
сте виновен да се разбъбря.

4.
Пред тълпата вече сме трима, нещо ми поолекна, така е 

по-различно, беше кошмарно, когато сеирджиите се занимаваха 
само с мен. И въпреки това, обърнах се с гръб към тях, да си по-
чина, промяната на позата отморява. Този път се загледах в сте-
ната, но с поглед на дете. Стената отстоеше на пет сантиметра от 
очите ми. Погълна ме изучаването на всяка отделна грапавина, 
на песъчинките, които я съставяха. Някъде открих дупка от гвоз-
дей. През тази дупка влязох в стената, проникнах в структурата 
ѝ, зареях се в лабиринтите на нейните капиляри, провиквах се 
във всяка шупла и чувах ехото си, но абсолютната тъмнина ме 
изплаши и предпочетох да се върна на повърхността, където дуп-
ката от гвоздея се превърна в кратер на вулкан, въображението ме 
повлече край ръба на вулкана, а после заскитах по повърхността 
на непозната планета, изкачих скалисти планини, прекосих пус-
тини с пясъчни бури, слязох в дъното на кратера и всичко беше 
безводно, безлюдно, пясъчно, каменисто, над главата ми висеше 
заклинателно горещо небе с цвят на вар.

Повторно загърбих стената и се спасих.
Зяпачите стояха по местата си в свежия юнски следобед, зад 

тях децата си играеха с гейзерчето на чешмичката, а зад децата 
се потайваха уплашени сгради и дървета, просветваха бъбриви-
те цветове на кафененцето, тежаха сенките на липите. Учуди ме 
нарасналият брой на кибиците; наизлезли от работа, хората уве-
личаваха навалицата по тротоара. Те ме разглеждаха; добре, туй 

пречеше ли да ги разглеждам и аз? Преценявах ги – нито един от 
тях нямаше вид на свободен човек, всички ми се сториха впрегна-
ти коне. Само един ми бягаше от обобщението, направих усилие, 
но не можах да прелистя страниците на психологията му, беше и 
хубав на всичко отгоре, току-що избръснатото му лице пробляс-
ваше като стар бакър, а косата му, няма да повярвате, жълтееше. 
Да, той убягваше от класификацията ми, но много скоро опознах 
и него, човекът с жълтата коса се откъсна от тълпата, за да се на-
реди до нас. Но това ще стане по-късно, имайте търпение.

5.
Мисля, че споменах колко чист и подреден ми се стори стари-

ят човек, ризата му се белееше с акациев цвят, а вратовръзката му 
висеше безупречно между реверите на сакото, по възела нямаше 
следи от опипване.

– Сутрин съм в кафене „Будапеща“ – осведоми ме той и ние 
с Първооткривателя не му се разсърдихме, задето продължава, 
– следобед съм във верандата на кафене „Прага“, сред пяната на 
уличното движение, там „Раковска“ е плътна и силна. Сутрин 
съм при моите стари хора, с тях разговаряме до изтощаване, а 
следобед в „Прага“ мълча, наблюдавам, там почти всички са пре-
стъпно млади хора, тяхната младост може да те доведе до лудост. 
Тогава сякаш придобивам усещането, че съм в друга страна, сред 
хора, които не са податливи на контакти, и да си призная, просто 
не разбирам какво точно става край мен.

– И само мълчите – добавих аз, за да се отчета.
– А, понякога задавам въпроси, разбира се, дори почерп-

вам младите момичета, кавалерствам с недотам съхраненото 
достойнство на човек, който се спасява. И от какво се стра-
хувам, питам ви аз, на осемдесет години, истинското време 
на моята независимост, когато никой не може да ми причини 
беда? И аз не съм нещо, а младостта може да бъде каквото си 
иска, но много рядко е оригинална, както е казал Честъртън. 
Обаче аз си стърча между младите и бих стърчал до края на 
живота си.

– И за какво говорят вашите млади в тяхното си кафене?
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– За всичко, и все прагматично, те искат да просъществуват, 
да пробият, в „Прага“ е фрашкано с амбиции, до тавана, много 
порочност и безсрамие – да не забравяме, че говоря за нещо като 
свърталище. 

– В момента не се ли чувствате неудобно? Вижте как ни гле-
дат, учудват ни се, присмиват ни се.

– Лично аз съм доста спокоен – отвърна старецът. – Всички, 
които ме познаваха добре, са измрели, а сегашните ми познати 
едва ли са ме запаметили визуално.

– Затова ли се залепихте така лесно на стената?
Старият човек отрече: 
– Не затова.
Той може би щеше да продължи, но предпочетох да се допи-

там и се обърнах към Първооткривателя.
– Може ли да се говори?
– Да – каза лаконично той, с това искаше да заяви, че наистина 

можем да си говорим, и ме успокои.
Погледнах отново стария елегантен човек. Той дремеше. 

Това поведение от негова страна не ми хареса, попитах ти-
хичко: дремете ли? Той ми отвърна, че е изключено да дреме, 
обидно е.

– За какво е обидно? – попитах аз.
– За каузата.
Боже мой, старецът си мислеше, че става въпрос за кауза, той 

пък търсеше в цялата тази работа някаква кауза, навярно още ис-
каше да вярва в нещо.

6.
От трима станахме петима. Малко след като градът се отър-

си от съня си, не един, а двама души прегазиха росната трева 
и за наистина безкрайно наше учудване, залепиха се на стена-
та и се включиха в подпирането. Тяхното присъединяване ни 
обърка, и двамата бяха по на трийсет години, подобни, както 
се казва, не би трябвало да ги допущаме да припарят до нас 
без писмено разрешение от майките им. Най-много се изнена-
да Първооткривателя, той нека си разправя каквото си ще, но 

долових неясно изразеното му изумление, дори уплаха. Пред-
ставяте ли си какво би могло да произлезе нататък, ако почнат 
да нахлуват младите?

Младежът имаше широко лице и сплескан като у боксьорите 
нос и въпреки туй – хубавец, а здравото му тяло със силни рамене 
и ръце можеше да покорява която си ще жена. Наистина какво 
търси тоя тигър при нас?

Момичето ми се стори малко мършаво, човек би предполо-
жил, че може да се натроши на парчета поради крехкостта си, 
не ми се видя и чак дотам красива, за да бъде избраница на оня, 
но какво да се прави – младо, нежно женско същество, хубав 
миниатюрен бюст, дръзко издадени напред устни, устни – свят, 
цяла вселена.

Дааа, между нас вече дишаше животинче от другия пол.
В което се влюбих още от първия час.

7.
На другата сутрин към десет часа почувствах неудържим коп-

неж да се поразтъпча, в противен случай съществуваше опасност 
да изквича от любов и да наруша хармонията на малочисленото 
ни общество. Без да ми е напълно ясно какво върша, преминах 
нагло през групата на зяпачите, те се извърнаха към мен, просто 
усетих как дишат в лицето ми. Вместо да ми стане добре обаче 
от това, че не подпирам, почувствах досада от света, в който се 
гмурках, и тогава за първи път разбрах какво ще означава зана-
пред за мен стената.

Помолих за кафе и чаша бял кубински ром, доколкото ми е из-
вестно от опит, ромът превръща мислите в блянове, а бляновете в 
сияние. Предпочетох да седна в заведението, а не под дърветата, 
не исках тя сега да се мярка пред очите ми, тази мършава про-
клетница, пратена от най-тъмните сили сред нас.

Тя се появи с очила, оказа се очилата, големите кръгли рамки 
заемаха една трета от лицето ѝ, два опушени кръга на цайс. Не ме 
и погледна, поръча си кафе, взе си го и тръгна право към моята 
масичка, не ме удостои с каквото и да е внимание дори когато 
седна на стола и отпи. Бременните ѝ устни докоснаха горещата 
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чаша, кожата на лицето ѝ отблизо се оказа много гладка, бледоро-
зова, косата ѝ приличаше на огромен черен кристал.

– Обичам те – изрече не много тихо момичето, – обикнах 
те, щом те видях и сега те последвах, защото не можех да не те 
последвам. – Тя взе моя ром от масата и пийна глътчица. – И без 
това съм откачена, но за първи път ми се случва такова внезапно 
влюбване и просто не знам какво ще правим.

– Как се наричате? – запитах аз.
– Калина. Усещате ли липите? – Не дочака отговор и продъл-

жи: – Като две рибки сме с вас, като две рибки в аквариума на 
уханията... Интересен старец, нали? А колко е чист. Пенсионирал 
се е като банков чиновник.

– Даваше признаци, че ще говори много – забелязах аз, – 
но опасенията ни не се оправдаха, нещата, които говори, са 
интересни.

– Той е пътешественик – допълни Калина, – когато не седи 
в кафенето, пътува, качва се на първия му попаднал автобус и 
посещава близките селища. Предполагам, че иска да умре на път, 
както се казва – в движение.

– А господинът с вас?
– Оставете, ще бъде сложно, той ме обича и ще страда, вече 

разбра колко е гибелно бликналото ми чувство към вас.
– Значи, такива са нещата около стареца?
– Той е много щастлив, че съм до него, навикнал е да общува 

по кафенетата със случайни момичета. Обичам те, разбираш ли?
– Добре де, какво ще правим? – смутих се аз. – Как виждате 

бъдещето ни?
– Ще подпираме – отвърна Калина, тя надигна рома повторно. 

– Защо не пиете? Трябва да полеем любовта ни.
– Ще подпираме, викате.
– За случая, който ни събра!
– И ще подпираме.
– Разбира се, мили, иначе тази хубава стена може да падне.
Тя – с устни-пространства, аз – със своята жажда, като се ре-

дувахме и усмихвахме, пресушихме чашата, излязохме вън, пя-
съчният квадрат вече пъстрееше от деца, тълпата от кибици бе 

набъбнала до обичайните си за това време на деня размери, зао-
биколихме я и се притиснахме към стената.

Колко по-лесно е сега, о боже, когато сме петима, макар че те 
са около четири милиарда.

8.
Малко по-късно осъзнах, че съвсем до мен стърчи нов, шести-

ят – оня, за когото ви споменах, човекът от тълпата от завчера, с 
жълтата коса и прегорялото като стар меден съд лице.

– Хелоу! – подвикнах аз. Кой знае защо, но сметнах, че така 
ще го приветствам най-добре.

– Как сте? – отвърна той и още с първите думи даде да се 
разбере, че не е обикновен човек, а феерия. – Идвам от морето, 
разбирате ли какво ви казвам, от морето. Живях в тръстиковата 
колиба при устието на Ропотамо. Може би сте чували за мен, Ма-
ноли се казвам.

– Загрях – усмихнах се аз, – чувал съм, дори съм си мечтал да 
ви видя. Ама че малък свят, какво правите тук?

– Подпирам – рече Маноли, – два дни си задавах въпроси и 
накрая реших да се присъединя. За мен беше доста трудно, по-
неже не съм бедняк като вас, аз имам едно голямо море и едно 
голямо небе.

– А какво ви доведе в София?
– Дойдох да разбера дали нямам рак.
Калина ми прати малко листче по веригата. На листчето пи-

шеше: Обичам те, обичам те!
– И какво, имате ли рак?
– Ми кога да се прегледам, кажете, видях ви още първия ден 

как висите. Днес, вместо на преглед, дойдох при вас.
Прочетох още веднъж бележката и усетих как пламват ръцете 

ми, коленете, страните на лицето ми, носът ми – от един много 
познат и много забравен огън.

– Там всички ни изгониха – рече Маноли, – разчистиха цялата 
местност, за резерват. Гордея се, че мен ме махнаха последен, 
заседаваха няколко месеца, все за мен, разбирате ли – дали да 
ме разкарат, или да ме оставят като единствен човек в резервата. 
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Разбирате ли – единствен индивид, всичко друго животни: ли-
сици, вълци, чакали, орли и делфини, тук-там някой тюлен. На-
правиха протокол за мен, красял съм околната среда, но понеже 
заприиждаха хиляди на поклонение пред колибата ми, анулираха 
решението си, дай боже всекиму да преживее четирийсет години 
като мен в най-красивото място на света. Сега, ако отидете там 
и се вслушате, не може да не чуете как нахлуващите в устието 
вълни шептят: Маноли, Маноли... Е, няма го вече Маноли, няма я 
и колибата му, Маноли е вече в София. Разбра ли, Вожде? 

„Вождът“ се беше заслушал в сладките приказки на чаро-
дееца, за първи път Вождът се вслушваше, накрая не издържа и 
се обади: – Искате да кажете, че сте преживели четирийсет годи-
ни при едно море и една река?

– Това е всеизвестно – потвърди Маноли.
– И бяхте ли щастлив?
Маноли мълча дълго и накрая отвърна тихичко: – Да, Вожде.
Но помълча.

9.
Погледите ни се срещнаха няколко пъти, не намерих в очи-

те му нито омраза, нито ненавист – приятелят на Калина успя 
да създаде чудесно впечатление у всички ни, беше от ония мла-
ди хора, които те завладяват още при първия контакт, приемаш 
ги и им се доверяваш. С пристигането на тази двойка край нас 
просветна, стената се подмлади, компанията ни придоби по-оп-
тимистичен вид, сега човек трудно би рекъл, че приличаме на 
корабокрушенци.

С присъщата си завладяваща веселост Маноли запита девой-
ката какво търси при нас, когато и двамата все още не са започ-
нали да зреят, а младите хора му отговориха по доста сложен и 
объркан начин, та накрая Маноли заключи: – Да, всичко разбрах, 
не разбрах само защо не отговорихте на въпроса ми. Младите 
хора се засмяха, засмяхме се и ние, само лицето на Вожда сякаш 
остана недокоснато от създаденото настроение. Маноли продъл-
жи сред общата възбуда: – Млади човече, на времето бях не само 
по-красив, но и по-чаровен от теб, тялото ми се извисяваше като 

събирателна точка за чужденките по южното крайбрежие, бях и 
шампион по скокове във вода, бях велик рибар, разбира се, ня-
маше риба, която да ми се изплъзне. По онова време едва ли бих 
увиснал тук да подпирам.

– Аз съм ви посещавал – каза внезапно младежът, – като ма-
лък татко и мама ме доведоха при колибата да ви видя, у дома се 
говореше за вас.

В окото на Маноли бликна сълза, прииска му се да извика: 
Тълпа, какво зяпащ, защо стоиш тук, и спри да чоплиш семки, 
застани най-после мирно!

Маноли не извика тези думи срещу сеирджиите, наближа-
ваше седемдесет, макар че беше чудо на природата и едва ли 
би се намерил на света глупак да му даде повече от четирийсет 
и седем.

10.
На колкото бях аз.
Обаче ми приписваха повече.
Стърчех с гръб към стената, разглеждах многооката ламя и се 

питах ще издържа ли. Откакто Калина влезе в мен, почувствах, 
че ме обзема душевността на обикновения човек, който не може 
лесно да устои на втренчените погледи. Мислех си, че можем да 
се превърнем в атракция. Столичният градски съвет като нищо 
можеше да ни разгласи по света, надали имаше друга такава стена 
и шестима глупаци да я подпират. Ако стената се превърне в забе-
лежителност, вече обхванат от чувствителността на влюбения, аз 
едва ли бих издържал. Любовта се загнездваше все по-дълбоко в 
мен, мисълта за Калина ме обсебваше – всеки ден се питах защо 
не вземем да се метлосаме двамата, да се затворим в една стая и 
да се изядем от любов. Като нищо бих я изял, така както се похва-
ли Маноли, един ден той се похвали, че изял едно русо миньонче, 
цялото, нищо не останало от миньончето.

– Често прекарвам времето си в централната поща – чух гласа 
на Симеон Симеонов, – това се случва обикновено зиме, навън 
е неприятно студено, мокро, в пощата е тихо, светло, мирише 
на лепило и на марки, има няколко зали, в едната се борави с 
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пари, в другата с писма, в третата с телеграми. Обикалям ги 
бавно, давам съвети на неуките, попивам всичко край себе си, 
помагам в попълването на бланките, хората питат, аз питам, 
разговаряме, разговорът става, разбирате ли, а има ли разго-
вор, има живот, от разговора се получава човекът, няма скука, 
няма самота, не мисля за дъщерята, не се ядосвам, че внукът 
и той не ме поглежда. Най-добре ми е, когато разговарям, раз-
бира се, с домашните мои хора, но това е рядко, не става, не 
искат, само кратки, необходими думи. А в пощата е топло и 
се реализираш, чакаш вестниците, четеш, разменяш мисли, аз 
веднага познавам човека, готов да си поговорим. В пощата се 
и влюбих, унесох се в една млада продавачка на марки, тресе 
ме няколко месеца, и то наистина, бях на седемдесет и осем, 
но слава богу, момичето не разбра, разминахме се с няколко 
подаръка от моя страна, а то се чудеше, къде ще ти проумее, че 
го обичам, не допускаше изобщо, че мъжът може да се влюби 
и на осемдесет.

– Иди обяснявай на мацките, че мога да чукам още – пре-
късна го Маноли, – и то качествено.

– Един ден разговарях с Радой Ралин – продължи Симеон 
Симеонов, – той ме попита защо в тази поща няма колетно от-
деление, а аз му обясних, че за колетното отделение трябва да 
из лезеш и да влезеш отново, само че през другия вход.

11.
Навлизайки в химеричната сфера на мислите си, виждам 

Калина до мен, държа ръката ѝ, въвеждам я в нежна лаврова 
горичка, лавровата горичка свършва скоро, тъй като почва 
едно спокойно море. Спущаме се по ронлив бряг, стъпяме на 
скали, по груби циментови недоизкусурени стъпала, захва-
нати в камънаците, слизаме при рибарски далян и се прови-
раме под съхнещи мрежи. Пътят ни свършва на продънен от 
вълните кей – стъпиш ли невнимателно, падаш  във водата, 
– на кея е привързана лодка, скачам в лодката и протягам 
нагоре ръце, Калина се отпуща доверчиво в тях, прихващам 
тясното ѝ кръстче, лодката се олюлява, любимата жена е все 

още в ръцете ми, не искам да я пусна, тя цялата ухае на лав-
рова гора...

Не, това не се понася, отлепвам се от стената и тръгвам към 
кафенето. Едно от децата облива по-малко от него дете с кофичка 
пясък, по-малкото дете прави движения на къпещ се под душа 
човек. Провирам се през ресните и си купувам необходимото. Бе-
лият кубински ром е много студен, благодаря с поглед на бюфет-
чийката, а тя поглежда към входа – очаква. Ресните наистина се 
разтварят, Калина сяда до мен и надига чашата ми.

– Ще ми се да предприемем нещо – казвам аз.
– Искам да видя училището – казва тя, – класа, на който си 

класен, да зърна учениците ти, само три въпроса ще им задам и 
ще разбера кой си, ще си обясня защо толкоз те обичам.

Отново ѝ обяснявам, че учителствам само от две години, пре-
ди това си бях истински химик, че в учителската професия няма 
нищо интересно, каквото тя си мисли и каквото аз си мислех, 
преди да оставя химическата лаборатория. Непрекъснато ѝ пов-
тарям: не мога да се появя в училището, ще ми искат строга смет-
ка, изоставих ги малко преди края на учебната година, а така, 
като не знам какво става там, е чудесно. И добавих: – Преди мал-
ко сънувах, че ухаеш на лаврова гора.

– Обичам те! – рече тя с присъщата си настойчивост.
Капчица ром кацна върху джинсите ѝ, Калина само погледна 

и ми върна чашата. Отидох на бюфета, поръчах втори ром, но не 
го пипнахме, додето не изпразнихме първата чаша – така си пи-
ехме, от една-единствена чаша.

– Боли ме за Асен – заяви тя, – много ме боли, но какво да се 
прави, връзката ни е изконсумирана, заедно сме от ученическите 
чинове.

– Може би и него го боли.
– Старецът Симеонов и Маноли са странна комбинация, нали? 

Боже мой, страхувам се да не се влюбя в Маноли!...
– И аз си мислех за това.
– Че са странна комбинация ли?
– Да, първият е работил цял живот зад бюро, сигурно е носил 

и ръкавели, а вторият е бил шампион по скокове във вода. 
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12.
Същия ден, привечер, какво привечер, какво разправям – след 

като се стъмни, към нас се приближи една фигура и се присъеди-
ни. Напразно се взирах към новия, не можех да го видя добре, до 
сутринта външността му си остана загадка за нас. Вече мога да ви 
кажа – това беше Чико, четирийсетгодишен, преводач от английски 
и испански. Живеел сам в таван, притежавал папагал Петрико, ци-
ничен, зъл, непрестанно го иронизирал. Чико се чувствал самотен 
под керемидите и се чудел какво да стори, но внезапно му хрум-
нала идеята да дава обявления във „Вечерни новини“. Последвало 
великото му общуване с определена категория хора, той направо се 
забавлявал с тях. Продавал чрез обявите всичко, каквото му хрум-
не; апартаменти, вили, коли, парцели, стари мебели, трактори, ав-
тобуси, радарни инсталации. Идвали клиенти, забавлявал се, всяка 
вечер в неговия таван се състоявали леки представления. Веднъж 
обявил, че продава жираф, притекли се мнозина, искали да си купят 
и жираф, но дошъл и следовател. На следователя му направило впе-
чатление, че един и същ човек продава много чрез вестника. Чико 
си признал, следователят се усмихнал, дори пили нещо прилично 
на водка и се разделили. Чико има слабост към една главна тема на 
живота си: сините китове са на изчезване. Девизът му е: пази се от 
себе си. В някои случаи, като наблюдавам поведението му и начина 
му да говори, ми се струва, че аз и Чико сме едно и също лице.

13.
– Оставял съм рибите неуловени – уверяваше ни един ден Ма-

ноли, – в разгара на пасажите, когато лодките се пълнеха догоре! 
Напущал съм риболова заради жени. – Той погледна тълпата пред 
себе си и продължи: – Задуха ли южният вятър, никой не може 
да ме спре, оставям мрежите, зарязвам помощника си, затоплям 
варел вода, изкъпвам се, обличам бойните си дрехи, запалвам мо-
тора и право в Бургас. Лодката ме носи към залива, наблюдавам 
раздвижената природа, пея, надвиквам гларусите и след два часа 
съм на спортния кей в града. – Лицето на Маноли цъфтеше от ожи-
вление. – Хубаво е, лежите на чаршафа голи, пушите, имате си 
доверие, вие сте едно, няма скърби, няма грижи, опиянени сте, и 

това е. Хубаво! После, разбира се, завалява дъжд – след южния 
винаги вали, става ти сбръчкано, всичко край теб се намокря, под-
гизваш, душата ти вкисва, съжаляваш за пропуснатите риби, из-
числяваш ги в пари. Тогава и двигателят пее особено, свиваш се в 
шубата, лицето ти се блъска в насрещния дъжд. Но прибереш ли 
се, усетиш ли тръстиковия покрив над главата си, веднага щом се 
затоплиш, разперваш ръце, усмихваш се, помощникът гледа оне-
мял, а ти продължаваш да се усмихваш и неочаквано за самия себе 
си изкрещяваш: Хубаво е, маймуни, вижте колко е хубаво, светът 
е хубав, да се живее е хубаво! Протягаш се отново, спомняш си за 
меката кожа в чаршафа и се пишеш победител. Ние, истинските 
мъже, сме мръсници – нараняваме и бягаме, а жените искат да ос-
танеш още при тях.

– Зависи от жените – обади се Калина. – Има и други жени.
– Няма други жени! – настоя Маноли. – Мъжете са живот-

ни, аз съм звяр, казах ви, че изядох една блондинка, изкльо-
пах я! Вожде, позволи на звяра една волност, само че да стане 
полунощ.

14.
В полунощ Маноли изчезна, побави се и се върна с бутил-

ка уиски. Нямаше никой срещу нас, бяхме сами, жива душа по 
улиците. Кой знае защо, докато рибарят отваряше бутилката, ре-
ших, че трябва да хвърля поглед на колегите си. Всеки от тях бе 
ретуширан от мрака, забелязвахме се, все пак далечните улични 
лампи ни пращаха оскъдна светлина, но се различавахме главно 
по гласовете. Нямахме постоянни места, обичахме да се местим, 
това разнообразие сякаш ни позволяваше да си почиваме и създа-
ваше впечатлението, че сме безукорно равни един на друг, вклю-
чително Вождът, както го бе нарекъл Маноли. Е това наричам аз 
вожд – знаем си, че го имаме, а не си личи да го озаряват някакви, 
особено издигащи го над нас функции. И все пак, когато Маноли 
отвори бутилката, всички погледнахме към Вожда. Маноли бав-
но протегна ръката си. Бяхме като умрели: аз, Симеон Симеонов, 
Калина, Асен, Маноли и Чико.

Вождът пое бутилката.
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Вождът пое бутилката, огледа ни и я вдигна спокойно, а след 
това отпра хубава глътка.

Отдъхнахме си, уискито тръгна от ръка на ръка, на вас предос-
тавям картината: седем души наредени до стената, подаващи си 
стъклото. Уискито ни обедини още повече, въпреки метафизич-
ния прах на тъмнината, който се стараеше да ни отдалечи. Градът 
изчезна, представяхме си го как диша в притихващи и пламващи 
неврастенични пристъпи, само че преместен на друга планета, 
мнооого-много далеч от нас. Загънати в мекия шал на спокой-
ствието, вече бяхме сигурни, че стената няма да падне, няма да 
позволим. Пийвахме си с благодарност към Маноли, добре, че 
съществуват подобни хора по света, те са като брошки върху си-
вата дреха на всекидневието, каквото и да причинят на жените, 
изкупват го само с факта, че дишат някъде до нас. Според мен 
Маноли живее от хиляда години насам, много слънца и ветрове 
са нагнездили загара по кожата му, безброй бури са го калявали и 
милиони вълни са го осолявали.

– Вожде, знаеш ли какво се питам – обади се най-после той, – 
не се питам какъв е смисълът на подпирането, според мен – тряб-
ва, виж колко хубаво е, като подпираме стената, само се питам и 
не мога да си отговоря как се казваш?

– Йосиф се казвам.
– Това обаче не значи, че си господ, нали?
– Опазил ме бог.
Вождът се засмя за първи път като хората, а никъде не съм 

чувал, че на боговете им са позволени такива отклонения.
– Чико, кажи нещо умно!
– Не сега, Маноли, друг път.
– Но ще повториш текста на песничката си, моля те, съжали ме.
– Добре – съгласи се Чико, – макар че, както знаеш, съм изми-

слил само първия куплет:
   Слънце розово изгрява над света.
   Моят кораб е със розови платна.
   Вятър няма, ала корабът лети.
   Как лети, иди го разбери!...

– Толкоз, повече няма.

– И няма нужда – обади се Вождът.
Замълчахме и се замислихме за песничката на Чико – безо-

бидна ли беше тя, или криеше подмолното в себе си?
– Не се замисляйте! – обади се Чико. – У кого е бутилката?
Подадоха му я.
Усетих дъха на липите, а те отдавна бяха прецъфтели, бяхме в 

средата на юли. Калина дишаше в лицето ми. Ръката ѝ се плъзна 
по стената, ноктите ѝ боднаха дланта ми, после долових топлина-
та на пръстите ѝ. Е за подобен миг заслужава да се живее.

– Симеонов, пиете ли? – поиска да знае Асен.
– Разбира се – отзова се старецът. – Хубаво ми е.
– Вожде, ти евреин ли си? – запита Маноли.
– Там е работата – отвърна Вождът.
– Защо? – учуди се Маноли. – Нищо ти няма.

15.
Точно по обед, в горещината, когато маркучът на напо-

яването съскаше някъде вдясно, по мократа трева като са-
модива мина млада жена, застана пред Чико и го помоли да 
я последва.

Чико мълчеше.
– Искам още сега да си тръгнеш с мен – настоя жената.
Чико не отвърна.
– Моля те.
Чико си мълчеше.
– Подписах договор за панò, мили, и втори договор за офор-

мяне на супермаркет, ще имаме достатъчно пари, ще можеш да 
превеждаш, което сам си избереш, ще се хванеш най-после за 
Джойс, ще работиш спокойно, разбираш ли?

– Нямаш си представа колко се радвам, че ти потръгна, мила, 
най-после се случи и това, но няма да дойда. Нещо ми е хубаво, 
тук нещо ми харесва все повече и повече. Ако искаш, заповядай, 
има място.

– Но защо? – учуди се момичето. – Какъв е смисълът?
– Това се питаме и ние, но въпреки всичко опитай, може да 

ти хареса.
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– Искам да творя – рече момичето, – да направя нещо. А ти 
трябва да преведеш най-зрелите работи на Джойс. Кой друг ще 
стори това?

– Привлекателно предложение – съгласи се Чико, – но тук ми 
е доста добре.

– Преди всичко, мили, тази стена не е застрашена от падане!...
– Знам.
Момичето на Чико заплака, тя ни проследи с погледа си, тър-

сеше поне мъничко съчувствие, особено от Симеон Симеонов, 
но след малко сведе глава, после пипна лицето на Чико и пусна 
сълзите си да вилнеят.

– Не знам дали си много прав – рече Маноли, след като моми-
чето се отдалечи, – но това е хубава мацка!

– Най-после ѝ потръгна – отвърна унесено Чико. – Отдавна 
чакан момент.

– А кой е този Джойс?
Чико мълчеше.
– Моля те.
– Нещо като океан, Маноли. Дано само не ми се струва така.
– Щяха да ни станат две хубави мацки – заключи Маноли.

16.
Маноли умря на шести септември, към девет часа вечерта, 

свлече се върху петите си и остана неподвижен, с гръб, залепен 
на стената. Да търсим помощ ни се стори безсмислено. Вождът 
пипна ръката му и, изглежда, заплака. Като се надигна, сълзите 
му отразиха светлинките на града. Ние също заплакахме. Калина 
прегърна мъртвия и зарида.

17.
В десет часа и пет минути вечерта Вождът помоли Чико да 

каже няколко думи. Чико възрази, не можел да се изразява прос-
тичко и човешки. Но Вождът помоли повторно.

Маноли лежеше успоредно на стената, почти невидим, но 
ние, залепени по местата си, бяхме длъжни да си го представим 
такъв, какъвто си го знаехме, дори по-хубав.

– Няма нищо по-привлекателно от това да не знаеш какъв си 
и всеки ден да откриваш себе си – започна Чико. – Той достиг-
на висок професионализъм в изкуството да живее сам. Маноли 
беше самотен като кипарис, но туй не му пречеше да бъде краси-
во влюбен в себе си с любов, която не пречеше на другите. – Ора-
торът стана нелогичен: – В повечето случаи се оказва, че за да 
бъдеш човек, трябва да водиш борба не само с негативните сили, 
а най-вече със себе си. – Гласът на Чико заглъхна, но все пак успя 
да се съвземе. – Нашият мил побратим Маноли ни кара да се за-
мислим за средното интелектуално равнище на рибарите. Мир на 
праха му, спокойствие за неговия скитнически дух!...

18.
В десет часа и десет минути вечерта Калина отвори капака на 

опела, поставихме Маноли в багажника, побра се, след като го 
подгънахме. Хлопнахме капака. Асен седна отзад, аз заех досе-
гашното му място на предната седалка, Калина подкара.

Когато напуснахме града, стана много тихо, изчезнаха 
дори привичните шумове на нашата кола. Мълчахме. Стори 
ми се, че не проговорихме до края. В това мълчание ме спохо-
ди хрумването, че Калина може би не ме обича повече.  Раз-
минавахме се с камиони и тирове, взривовете им разтърсваха 
тишината ни, но след това отново усещахме мълчанието си. 
Някъде встрани от нас видях звезди. Не съм очаквал, че Ка-
лина ще се окаже разумен шофьор, по някакъв начин тя обик-
новено разсейваше впечатлението за напълно уравновесен чо-
век. Обаче още от първия час на пътуването разбрах, че не ни 
грози опасност да не видя стената и по-нататъшния развой на 
нашата мисия.

Пътувахме напред, врязвахме се в дълбочината на нощта, но 
аз често връщах мисълта си при Вожда, Стареца и Чико – пред-
ставях си ги как подпират и от своя страна мислят за нас.

В три и половина сутринта усетих вонята на морето и бургас-
ките блата, после видях водата с отразените светлини на приста-
нището, изпитах загадъчното чувство, че съм се допрял до нещо 
гигантско, което ме приближава, да речем, до Сингапур.
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Навлизахме в империята на плажовете, хотелите и къмпин-
гите, пронизвахме един свят на безгрижието, нямащ нищо общо 
с града, който бяхме напуснали. Но и този свят засега спеше. 
Продължавахме да мълчим, въобразявахме си, че извършваме 
своеобразно бдение за Маноли, а той не можеше да не ни бъде 
признателен за това, макар и намъкнат в багажника, а не изпънат 
като всички нормални мъртъвци.

Обхванат от усещането, че край нас лежи разлагащ се масто-
донт, аз вдишвах лошия мирис на блатото и се мъчех да си при-
помня как изглежда лицето на Калина. В призрачната светлина 
от таблото виждах само очилата ѝ. Боже господи, почти нямах 
спомен за нейното лице. Зад волана на собствената ѝ кола Ка-
лина ме респектираше и вече предполагах, че съм я изгубил по 
разбираеми от първи поглед причини. Впрочем какво търси тя 
на стената? За Асен не мислех, оставих го непокътнат зад гърба 
си, непознат, безличен може би, заблуден; подчинен на магията 
Калина, той нямаше сили да възрази, дори да страда.

19.
Точно в четири и половина бяхме на Ропотамския мост, свих-

ме вляво и се скрихме в гората. Като се ориентирах по-добре, 
прецених, че сме близо до кея на лодките, ослушах се и долових 
не само тишината, но и отчаяната самота на природата. Измък-
нахме Маноли от багажника и го пренесохме на кея, той легна 
доверчиво върху дъските, под него безстрастно кротуваше люби-
мата му река.

Настъпваха истинските минути на Асен, той намери лодката 
по името ѝ – „Далечина“, измъкна ключа от джобовете си, отклю-
чи кубрика, отвори вратичката му, дойде при нас и разбрахме, че 
отново трябва да вдигнем Маноли на ръце. Маноли, извинявай, 
братко, отново те натикахме, този път в кубрика, тъй като бърза-
хме, представи си, ако някой ни беше съгледал, и ужаса да разбе-
ре, че трупът, с който си играем, е твоят.

Всяка изминала секунда ме караше да се възхищавам от сръч-
ността и техническите познания на Асен. Двигателят например 
запали трудно, но младежът не загуби търпение, изчака хладно-

кръвно момента. Накара ме да отвържа лодката от кея и ми даде 
румпела. Докато се движехме, той отвори капака на носовото 
шкафче и затърси двете котви. Всичко се развиваше по сцена-
рий, разказан ни преди това от самия Маноли – изпълнявахме 
неговата молба ли да кажа, заповед ли – не знам. Докато Асен и 
притеклата се към него Калина търсеха котвите, аз се взирах, за 
да откривам очертанията на реката и внимавах да не забием нос 
в тръстиките. Тук-там над водата подскачаха кефалчета: безу-
корният безшумен дизел на лодката ми позволяваше да чувам 
дори как рибите падат обратно. Изтокът розовееше, тъмнината 
се отместваше. Асен погледна към мен, увери се, че се справям 
с управлението, и отново затърси между стотиците едри и дреб-
ни натурии под кувертата. Най-после издърпа първата котва, 
по-малката, помня, че Калина успя да я вдигне и да я отмести. 
Постепенно се отърсвахме от напрежението; разсъмването, спо-
койствието, гората, тръстиката и приближаващото се обещание 
за чисто море ни обхващаха, лично аз благодарих сто пъти, че 
ме бяха включили в експедицията. В тези минути на разсъмване 
започнах да се колебая, позволявах си да допусна, че стената не 
е нищо друго освен наказание, че няма нужда от никакви сте-
ни, щом съществува такава природа, че на света едва ли е живял 
по-щастлив човек от Маноли.

20.
Наближихме устието, там Асен вдигна ръка и ни посочи ля-

вата част на брега. Разбрахме, показваше мястото на колибата. 
Нищо не видяхме, сринали са я до основи, така се създават ре-
зерватите.

При устието на реката хоризонтът на морето пламна право 
срещу нас, спряхме малко и потърсихме канала. По-рано в ре-
ката са влизали и риболовни кораби, но сега никой не разчиства 
наносите, съществува само естествен улей. Стараехме се да си 
припомним по-точно указанията на Маноли, той ни обясняваше с 
подробности как да излезем от реката и да влезем в морето. Асен 
взе от ръцете ми управлението, даде пълен напред и се справи, 
пред нас изведнъж се отвориха много пътища и най-хубавото 
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беше, че зазоряването изпълни не само простора, но и душите 
ни. Почувствах нуждата да погледна към Калина, бях така ин-
жектиран от изгрева, че забравих за смъртта. Калина обаче тъне-
ше в скръбното си вцепенение, дори не ме погледна, тя мислеше 
за Маноли. Отново ми дадоха управлението, вече бяхме открили 
втората котва, но предстоеше измъкването ѝ.

Плъзгахме се по най-прелестната светлина на планетата. Като 
притури човек необичайните обстоятелства, например – трупът 
в кубрика, пътуването ни придобиваше величествен характер, в 
някои отношения се приближаваше до юношеските книги, а ко-
гато край нас се наредиха и няколко делфина, просто завидях на 
Маноли. Кортежът ни придружаваше дълго, накрая се разпръсна, 
стана шумно от мотори на рибарски лодки, пътят ни бе пресечен 
от два риболовни кораба. Пазехме се, бягахме от лодките, нашата 
цел си оставаше една – колкото може по-далеч и по-дълбоко.

Асен издърпа голямата котва, намери веригата и синтетични-
те въжета, направи ни знак, измъкнахме трупа. Вече трябваше 
да внимавам в направлението – далеч от всяка лодка; мъртвият 
лежеше сега при нас, на открито. Асен го привързваше с веригата 
и въжето към котвите.

Когато резервоарът се изпразни, дадох знак, спряхме и настъ-
пи, ако мога така да се изразя – ритуалната тишина. Първо пре-
метнахме през борда голямата котва, после трупа, накрая малка-
та котва, всичко се спусна стремглаво към дъното, но все ми се 
струва, че последното нещо, което видяха очите ми, бе лицето на 
Маноли, неговия поглед към въздуха, към нас.

За мое удивление Калина не заплака, Асен наля нафта в ре-
зервоара.

21.
Край нас хората живееха без проблеми или пък с незначител-

ни проблеми, а нашият въпрос бе разрешен неочаквано – в Арку-
тино ни дадоха две бунгала, Асен ги извоюва, администраторката 
се оказа близък негов човек. В четирийсет и седем настанихме 
Калина, в четирийсет и осем влязохме ние, мъжете. Комарите 

ни тормозеха още от сутринта, какво ще е довечера, не знам. За-
спахме веднага. Събудих се следобед, боляха ме очите, стягаха 
ме слепоочията за сън. Не е както при стената, тук всичко е обик-
новено, трябва да спиш, трябва да ядеш. Асен все още спеше. 
Излязох, застанах до бунгалото на Калина и се ослушах. Нищо, 
тишина. Спи.

Отидох на павилиона, купих си бански гащета, пресякох 
дюните, влязох в пяната на морето.

Предпочетох да плувам по гръб, вълните идваха срещу мен, 
заливаха ме, закриваха за момент небето, но после то отново се 
отваряше пред очите ми, гледах го и не можех да му се наситя, 
сякаш се прощавах с него или пък бях възкръснал мъртвец. Раз-
хладих се добре, уморих се, паднах на пясъка като в детските 
години, придърпах топлина под гърдите си, заспах.

22.
Удължената сянка на изсъхналата трева ми подсказа нещо, 

към мен се спущаше и сянката на дюната, септемврийското слън-
це бе напекло косата ми, май че се чувствах отпочинал, беше ми 
станало приятно. Калина остави бледосиня плажна кърпа до мен, 
нахлузи плувна шапка върху косата си и се отдалечи. Навлезе 
бавно в морето, защо бавно – не знам, това е мъчително. Заплува 
стилно, бързо, стопи се пред погледа ми, остана само петънце-
то на розовата ѝ шапка. Обзе ме тъга заради разрушени илюзии, 
хвана ме яд, ненавист.

– Асен замина.
Отворих очи, отърсих се от дрямката.
Стоеше до мен, мокра, на коляното ѝ бе залепнало водорасло.
– Как... замина? – Нищо не разбрах. – Защо?
Свали шапката си, отпусна косата си.
– С администраторката.
Това ме изненада невероятно. Асен нямаше вид на такъв.
Калина седна на хавлията.
– Бил е стар мерак на момичето, Асен е летувал само тук... Ти 

защо не ме събуди да плуваме заедно, мечтаех да плуваме един 
до друг, а после да се пръскаме с вода.
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Но мен – кой знае защо – ме вълнуваше другото: 
– Това значи ли, че няма да се върне на стената?
– Измънка нещо, но не се разбра.
– Доколкото го познаваш?
– Не го виждам там.
Калина легна до мен, след малко вдигна главата си и ме целуна 

някъде около врата. Тъгата ме напусна, илюзиите ми се върнаха.

23.
Полъхът откъм морето бе престанал, бризът откъм сушата 

не бе излязъл – истинското време на комарите, щяха да вилнеят 
поне час, но ние се стараехме да не им обръщаме внимание. Се-
дяхме до стъклото на верандата, от стъклото нататък са дюните, 
все още нямаше хора, някакви немкини през две маси се кискаха, 
келнерите се движеха като охлюви. Чувствахме се на километри 
един от друг, аз мислех за това, че след няколко дни започва учеб-
ната година, спомних си за учениците, домъчня ми за тях, бях ги 
изоставил без предупреждение и какво ли допускат за мен – дя-
вол знае.

Ръката на Калина, както винаги и сега, докосна моята, Калина 
искаше да върне мисълта ми на масата, при себе си.

Отворих уста, но тя ми даде знак да млъкна. Права беше, как-
во да говорим в момента: бяхме сами, на море, лятото се изниз-
ваше. Чувствах се болезнено, бих добавил – перверзно щастлив.

Но трябваше да предприема нещо и вдигнах чашата. Тя одо-
бри това, също вдигна своята, погледнахме се и аз, както си му е 
обичаят, отсипах малко на плочите.

– Мир на праха му.
Тя повтори жеста ми, после пихме – колкото и да е невероят-

но, ала първата глътка сякаш отключи врата. Нахлуха немците, 
заемаха масите си, после звъннаха китарите, неизбежното даде 
да се разбере, че е тук, и аз повторно заскитах надалеч: дюни, 
малки селски стаички под наем, заливи, наблизо ласкава плани-
на, можехме да се заврем да речем в Ахтопол, там никой не е в 
състояние да ни открие.

– Наистина ли го обичаше?

– Леко увлечение – отвърна Калина. – Маноли ме беше хипно-
тизирал, а аз съм жена на поривите.

– Знам, разбрах.
– Ами тогава да танцуваме.

24.
Малко преди полунощ застанахме пред бунгалата си, казах:  

избирай, тя избра нейното, там свари кафе, то ми дойде добре, 
почувствах се не толкоз зле, макар да долавях вече, че в това бун-
гало, поне тази нощ, няма да се случат събития.

– Животът е нещо еднопосочно – изрече тя. – Живеем го бър-
зо и бих казала хищно, колкото да отричаме това.

– И може би еднакво – допълних аз.
– Затова се старая да търся нюансите му... Знаеш ли, затъжих 

се за приятелите при стената. Ах, старецът, старецът, какво ли 
прави сега Симеон Симеонов?

– И в него ли си влюбена?
– Защо не.
Въпреки късния час по близкото шосе фучаха коли, кафе-

то притежаваше истински аромат на кафе, край мен бе пълно с 
удобства: машинка за мелене, кафеварка, касетофон, леководо-
лазни уреди, обитателката на бунгалото се е била приготвила 
както се полага за експедицията.

– Да – каза тя, след като разбра какво мисля, – щеше ми се да 
останем повече, младостта си е младост, а тук не е от най-гроз-
ните кътчета на света... Знаеш ли, непрекъснато виждам Маноли. 
Мъча се да си го представя какво прави на дъното, какво мисли, 
продължава ли да е с нас, или е предпочел отново другия си жи-
вот, на покорител? Радвам се, че поне аз се сетих от по-рано за 
стената.

Не ми се стори особено несвързано.
– Смятах, че поне тук няма да си спомняме...
– Харесваш ми, и немкините те харесаха, ти си направо хубав.
– Пусни музика.
– Искрен ли си?
– Хайде.



302 303

– Хем искам да запазя неутралитет, хем те ревнувам, ако ми-
слиш за друго, а не за мен. Искам да мислиш за мен. Ах, как 
искам да поживея с теб, но ако може не банално, сама не знам 
как би могло да стане това – да не живеем банално. Всичко се 
банализира, разбираш ли?

– Маноли живя оригинално.
– А дойде на стената, искаш да кажеш. Ти искаш да кажеш, че 

Симеон Симеонов живя най-обикновено, но и той...
– Един момент.
Ослушахме се, на бунгалото беше кацнала кукумявка.
– Хубаво пътуване си правим, и кукумявка чухме, утре ще 

поплуваме един до друг надалеч, а после ще се пръскаме с вода 
като деца.

– Лека нощ.
Моето бунгало ми се стори голо, несретно. Легнах си с очак-

ването на втория ден.

25.
В ранни зори някой нахлу при мен, хвърли одеялото на пода 

и се тръшна на леглото ми. Какво мъничко високо телце, кол-
ко страхливи гърдички и застрашително издадени напред устни, 
тръгнали да нацелуват целия свят.

Обстановката се промени, бунгалото забогатя, дори се получи 
нещо като разкош, излишък.

Тези жени, тези жени, колко прав е Маноли, не знаят кога да 
престанат, всеки момент очаквах да ме запитат мога ли да обичам 
завинаги и да получа предложение за бягство към Ахтопол.

– Донеси банските – рече тя.
Излязох на верандичката, хиляди врабчета цвърчаха в късния 

предиобед, наближаваше десет, чистачките се надвикваха.
Моите гащета и нейният бански висяха на въженцето, спрях 

за мъничко, загледах ги, нещо сладостно ме изпълни до ушите и 
за миг си помислих, че няма нищо по-хубаво от живота, че той не 
е само неизбежност.

Незатоплени както трябва, дюните ни се сториха по-корави, 
немците лежаха голи в подножията им, снощното младо немкин-

че ми се усмихна, дори махна нагло с ръка, но и Калина не му ос-
тана длъжна, отвърна с ръкомахане, дори извика хелоу. Немското 
момиче се изправи, продължаваше да ни маха, но го направи по-
вече за да видя, че има хубаво тяло.

– Незабавно ме вземи на ръце!
Грабнах Калина, понесох я към водата и пак си спомних ду-

мите на Маноли: жени, жени! Бях седемнайсет години по-възрас-
тен от нея.

– Сетих се – казах аз, преди да я пусна на пясъка, – ще вземем 
лодката на Маноли, ще обиколим крайбрежието!

– Не, мили мой, ще поплуваме, ще се налюбим още веднъж и 
ще потеглим за София.

26.
Вкарахме колата в гаража. Калина ме помоли да я придружа, 

имаше доста багаж, помагах с удоволствие. Както предполагах, 
домът ѝ се оказа голям. Бяхме жадни, изпихме по чаша швепс и 
поставихме джезвето. Денят ни се отличаваше с много събития 
– доказвахме се в леглото, плувахме, пекохме се, а после карахме 
непрекъснато до София. Погледнах към улица „Любен Караве-
лов“, където се намирахме; навън притъмняваше, а в здрача на 
жилището предметите и мебелите стояха достойно по местата 
си, миловидни, топли, нито една модерна вещ; само кухнята пра-
веше изключение. От бегли думички знаех, че Калина има само 
баща, майката починала в болница, бащата е в чужбина – май 
някаква история с чужбинска жена, – преуспяващ мъжага, който 
напразно апелира към дъщеря си да го посети поне за малко.

– Признай, че гориш от нетърпение.
– Така е – отвърнах аз, – искам да видя дали се е залепил 

някой нов.
– И аз, но въпреки туй ще изпием кафето си бавно. Постарай 

се да бъдеш спокоен.
Срещу погледа ми висеше огромен старинен часовник, стрел-

ките му показваха три без двайсет. На коя дата беше спрял? Ще 
се намери ли някой някога да го навие? Тя запали цигара, за пър-
ви път виждах Калина да пуши. Запуших и аз. Стори ми се, че 
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няма нищо по-хубаво на света от цигарите, макар че оттогава не 
съм запалил ни една. Просто имахме нужда да пушим, аз гледах 
дима, в такъв дом е добре да дими нещо, кощунство е да бъде 
оставен празен. Но какво ѝ имаше на Калина, че още не се е омъ-
жила? Всичко при нея беше наред, дори повече. Какво търси и тя 
на стената?

27.
Имаше, да, имаше.
Дори двама.
С привичните ни навици, които се стараехме да култивираме 

сред нас, ние се присъединихме към приятелите си мълчаливо и 
започнахме да подпираме. Те разбраха, че всичко е о‘кей. В тъм-
нината съгледах зяпачите, няколко на брой и се учудих, че вече 
не ми правят впечатление, стърчах гордо пред очите им, дори съ-
жалявах, че не са повече, но знаех си аз, утре ще съмне и броят 
им ще се умножи.

Стената предлага проникване, като я подпираш да не падне, 
ти щеш не щеш се замисляш, а после анализираш. Денонощно 
висиш и мислиш, а когато мислиш дълго, колкото и да си посред-
ствен, не може да не се добереш до нещо.

28.
Кимнах дружелюбно на човека до мен още преди да се раз-

съмне. Оказа се жена. По-късно я видях добре, върху откритото ѝ 
лице се разсейваха стари сенки на самотата.

– Здравейте – усмихнах се аз. – Добре ли се чувствате?
Стана ѝ приятно от дружелюбието ми: 
– Вие сте Високият, нали?
– Да.
Така са ме нарекли, значи. Ами да, не съм си заявил името. 

Колко просто – Високият, нищо повече.
– Аз съм Нина Монева.
– Изглеждате чудесно.
– На шейсет.
– Няма как – отвърнах, – това е.

Нина Монева се засмя. После каза: 
– Това кафене е поставено на място
Кимнах.
– „Никарагуа“ – продължи Монева. – Вàжи, нали?
– А кой е другият нов?
– Не знаем, дойде няколко часа след мен и все още не сме 

чули гласа му. Може би ще го наречем Мълчаливият.
Погледнах към Вожда. Калина му разказваше нещо, сигурно 

му обясняваше за Асен. Бях забравил за Асен. Какво ли прави 
сега? Каква ли скука е край него? Дали ще се отврати? Боже мой, 
как могат, как хората могат да живеят в живота!...

Тълпата набъбваше. Мълчаливият покашляше. Направи ми 
впечатление още нощес, стараеше се да сподави кашлицата. 
Трябва да намеря начин, на този човек трябва да му се каже, че 
може да си кашля спокойно, не пречи, на стената никой никога 
не спи.

Започнах да се забавлявам; откакто се върнах от живота, виж-
дам зяпачите в друга светлина, като обект за проучване. До един 
са ми смешни, с всичко: ставането, лягането, бягането, блъскане-
то, подлагането, спъването, размножаването, дори страданието. 
Какви лица, какви изражения. Комизъм.

Спомних си за Маноли, бях го видял най-напред сред тълпата, 
наблюдаваше ни отсреща, после дойде при нас. И каква разлика 
от първия до втория Маноли!...

Симеон Симеонов се запъти към кафенето – редовното сут-
решно кафе, ние не се нуждаем от нищо, и от кафе, но – ритуалче 
някакво, понякога имаме нужда да си кажем нещо поотделно.

Чико също проучва тълпата, тук той няма възможност да разго-
варя с „клиенти“ както на тавана, принуден е да гледа. Отдавна не 
е публикувал обяви във вестника, вече няма нужда да върши това.

Вождът по всяка вероятност се е издигнал до някоя непозната 
за нас фаза, погледът му прескача тълпата, забил се е в сухите 
листа на липите, там дълбае, човърка. Вожда вече е стигнал поне 
в преддверието на туй, което гоним.

Калина е в сравнително по-неизгодно положение, може да се 
каже, че е център на внимание – тълпата се взира най-много в 
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нея. А сега пък някакъв тип е насочил камера към нас; имали сме 
случаи на фотографиране, камера никога. Типът задържа обек-
тива особено дълго върху Калина. Тя е вдигнала глава, гледа го и 
се старае да вложи колкото може повече презрение в очите си, за 
тази цел смъква дори очилата си.

Заръмява дъждец, най-добре сме, когато вали силно, зяпачи-
те изчезват. С нетърпение чакаме есенните дъждове, снежните 
бури, сковаващия мраз.

29.
Октомври ни завари все същите, никой вече не пририта за 

обществото ни. Да си припомним кои сме: Вождът, Висо кият, 
старецът Симеон Симеонов, Калина, Чико, Нина Монева, 
Мълчаливият.

Тук му е мястото да ви информирам, че преди няколко дни 
проследих Мълчаливия и седнах на масичката му в „Никарагуа“.

– Няма да ви отнема много време и няма да ви карам да гово-
рите – рекох, – не потискайте кашлицата си.

– Не дразня ли?
– Ни най-малко, разбирате ли, кашляйте си на воля.
– Не съм опасен – смънка той.
– За това никой не ви пита. Довиждане.
Оставих го сам.

30.
Любовта на Калина нарастваше всеки ден. Разбирах я, но не 

можех да ѝ помогна. Тя просто ослепя, навярно си представяше, 
че е сама, всички отгатнаха, че обича, долавях съчувствие към 
нея, а любовта ѝ пълзеше край стената като тънък аромат на цъф-
нали овошки.

Вълнувах се, може би само аз съзнавах какви последици може 
да има това, де да знае човек дали Калина няма да обърка живота 
ни, да разстрои подпирането и стената да рухне. Винаги ще се 
намери нещо да попречи, в повечето случаи, разбира се, любовта 
на една жена.

Какво чака той, защо не се намесва?

На осми октомври по обед Вождът се запъти към кафенето, но 
не остана вътре, а изнесе сервизчето си вън. Беше топъл ден, ко-
ронясан с жълти листа, в пясъчния квадрат отново играеха деца, 
майките показваха коленете си. Прелетяха гарги, много, крещя-
ха. Това създаде у мен настроение, обичам гаргите.

Калина се отдели от стената, дори не влезе в кафенето, не я 
интересуваше кафето, тя седна срещу Вожда и продума нещо ла-
конично, което разбрах само аз, все едно, че го чух.

Вождът вдигна чашката си и отпи.
„Обичам те!“ – повтори тя.
Вождът я погледна над чашката си. Ех, че хубав човек, макар 

че е облечен сякаш в чужди дрехи; ужас, откъде е взел това кло-
шарско сако?

Симеон Симеонов ме потърси с очи, смигнах му, той разбра, 
че и на мене ми е ясно.

„Обичам те!“ – потретиха устните ѝ.
Вождът остави чашката в чинийката и започна да говори. До-

колкото схващах от мястото си, думите му излизаха спокойно от 
устата, този път многобройни, но сигурно точни, да не говорим, 
че на всяка цена – умни. Какво ли не бих дал да ги чуя. Край два-
мата падаха листа, по някое време той постави ръка върху ръката 
ѝ, пак листа, колко много жълти листа замрежваха почти сеце-
сионната картина на момиче и брадат старомоден кавалер! Ятото 
на гаргите се върна, връхлетя върху голяма канадска топола, де-
нят ставаше все по-топъл, ако и да нямаше слънце.

Дойде ред на последните му думи.
Калина отдавна бършеше очите си.
Още една, съвсем последна дума.
Калина се изправи, столът ѝ падна, тя дори не забеляза това, 

тръгна към нас. Приближаваше с олюляваща се походка, още вед-
нъж забърса очите си, щом се приближи съвсем, погледна само 
мен с поглед, който ми разказа всичко: Обичах го до безумие, а 
той ме сломи, но не му се сърдя, велик човек е Вождът.

В това време Вождът стана, изправи падналия стол.
Долових успокоението край стената, пък май и жертвата се бе 

укротила, обществото ни бе защитило успешно целостта си.



308 309

Изтеглих се малко напред, огледах приятелите си и разбрах, 
че иде редът на Чико и Мълчаливия, в кого ли щеше да се влюби 
тепърва Калина?

Бъдещето ме опроверга, тя не се влюби в никого повече.
Забравих да кажа още нещо, забравих да спомена, че Вождът 

влезе повторно в кафенето и излезе с чаша ром.

31.
С Нина Монева нямахме проблеми. Може би и тя да се 

е влюбила във Вожда, но тайно, и е изконсумирала всичко 
дълбоко в същността си. Нина Монева ни заливаше с благо-
датното си спокойствие и всекидневната си благодарност, че 
е между нас. Добре се разбираха със Симеон Симеонов. По-
неже тя не бе чувала за приключенията му, на него му се уда-
де естествен случай да ги разкаже още веднъж, нещо крайно 
необходимо за старците, като слънцето и въздуха. Понеже се 
случих наблизо, чух и за централната поща, и за студените 
сърца на децата му.

32.
Чико сякаш потъна между нас, той млъкна неочаквано, но 

никой дори и не помисли, че се е обезличил. Предполагах, че 
предъвква чувствата към момичето си, художничката. Все пак, 
обичал я, години били заедно на тавана, пасване на характерите, 
еднакви мечти и тъй нататък.

Казвам тези думи като предисловие на веселата сцена, разви-
ла се край нас, като последица от неговите търговски обяви във 
„Вечерни новини“.

Една нощ, на двайсет и първи октомври, към нас се прибли-
жиха двама души, по-скоро – две ниски фигури, не можехме да 
различим нищо от тях. Запитаха кой тук от нас е Чико.

– Аз съм Чико.
– Идваме от жилището ви, във връзка с обявата, приятелката 

ви ни насочи насам. Можем ли да седнем на пейката?
– Предпочитам да разговаряме тук.
– Не може ли на пейката?

– Само тук – настоя Чико, – тези хора са много мои, все едно, 
че говорим пред камъни.

– Много е тайно – настоя по-ниската фигура.
– Само тук! – настоя Чико.
– Това е извънредно тайно – обясни първият, който бе започ-

нал разговора. – Немислимо е да говорим пред други хора.
– Говорете спокойно – настоя Чико. – Все едно, че съм сам, 

смятайте ги за неодушевени предмети.
Фигурите се спогледаха, накрая сякаш приеха, по-високата 

фигура плъзна погледа си върху подпиращите, но всеки от под-
пиращите гледаше право пред себе си, не хора – мумии. Туй по-
съживи фигурите.

– Преди всичко, един въпрос, от който зависи по-нататъшният 
ни разговор – започна по-високият, – продадохте ли локомотива?

Чико забави малко: 
– Ми то, минаха месеци от обявата и никой...
Фигурите въздъхнаха.
– В обявата пише – стар.
– Много стар, много запазен, всяка седмица лъскам месинго-

вите му детайли.
– На Запад бил ли сте?
– Две години в Лондон и две в Мадрид.
– Да поотидем на пейката, не разбрахте ли?
– Говорете, ви казвам.
– От най-старите ли е?
– Белгийска машина, единствената у нас.
– В движение? – Фигурите май не вярваха.
– Абсолютно! – отвърна твърдо Чико. – Палиш и тръгваш, 

дори е зареден с въглища, има гориво до Канада.
Фигурите трепнаха.
– Сега вече убедихте ли се, че трябва да посетим пейката?
– За дискретността отговарям с главата си!
– Добре – намеси се по-ниската фигура, – тъй като предложе-

нието ни обвързва достатъчно и вас.
– Кога можем да го видим? – побърза по-високата фигура.
– Още утре.
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– Къде?
– Една глуха линия, в една малка гаричка.
– Слушайте – по-високата фигура погледна мумиите в мрака, 

– предлагаме ви да направим една голяма работа.
– Доста голяма – не изтрая по-ниската фигура, – от порядъка 

на два милиона.
– Лева?
– Долара.
– А почти не участвате – продължи бързо по-високата фигура.
– Така ли?
– Ще получите двеста хиляди долара.
– От вас се иска да дадете само локомотива.
– Давам го!... Друго какво искате?
– Тайна до гроб. Каквото и да се случи.
– И да умирате?
– Защо да умирам?
– Така си е думата.
– Добре, но аз участвам с локомотив, а вие с какво участвате?
– С останалото.
– Добре де, локомотивът е локомотив, можете да го видите, да 

го пипнете, ако му се изпречите, може и да ви сгази. Давам ви го. 
А вие какво давате?

– Фигурите се спогледаха.
По-ниската фигура прошепна: 
– Рискът.
– Какъв риск?
– Можем да влезем в затвора.
– Слушам ви.
– Взимаме локомотива – намеси се по-ниската фигура – и 

тръгваме от София. София – Белград, Белград – Амстердам.
– Амстердам?
– Амстердам.
– През толкова държави? Смятате да го прекарате? Това е не-

възможно. Кой ще го кара?
– Ние.
– Кой ще ви пуща?

– Началниците на гарите.
– Много пари, разбирате ли, Чико? Много.
– Петстотин хиляди само за подкупи.
– Ааа, ма това е гениално! – удиви се продавачът. – Вие сигур-

но сте машинисти от международния жепетранспорт.
– Какво сме – не е важно.
– Двеста хиляди за мен?
– Да.
– Защо двеста?
– В Амстердам ще получим чисти милион и половина. Вяр-

ваме, че тук никой няма да ви даде двеста хиляди долара за 
желязото.

– А там на вас... как?
– Открихме един холандец, събира стари локомотиви.
– Всичко е уговорено!
– Уредили сме!
– Изглежда, че там локомотивите са скъпи – рече замислено Чико.
– Там – да, но тук – нищо.
– А трудно се стига дотам – съгласи се Чико.
– Международна конспирация! – рече живо по-високата от 

ниските, общо взето, фигури.
– Ще се напълним с пари – рече по-ниската фигура – и ще 

заживеем като хората.
– Тая работа ми допада много – каза Чико, – ще я направим.
– И така – да отсечем...
– Кога ще видим локомотива?
– Утре ви чакам на Централната гара, пред информацията.

Фигурите стиснаха ръката на Чико и си отидоха.
– Е така се занимавах досега – каза весело нашият приятел 

Чико. – Идват клиенти, разговаряме, общувам с хората.

33.
На другия ден към десет часà числото ни се покачи от седем 

на осем. Пристигна Художникът, наистина бил художник, омръз-
нало му обаче да бъде слаб художник, засрамил се от факта, че 
тъпче на място и върви по отъпканите от колегите си пътеки, и 



312 313

се залепи до Вожда. Нямаше брада, дрехите му не миришеха на 
терпентин.

– Трудно е там – заяви той, – трябва непрекъснато да се доказ-
ваш, и все прииждат нови. Гледаш, всеки краде от някого, въпро-
сът не е какво ще нарисуваш, а как да прикриеш чуждото в себе 
си. Карах така и чаках да се отърся от туй, което не е мое, чувал 
съм, че добрият художник постепенно се отърсва. Но не се получи. 
Казват, че посредствените са тор, върху който израстват цветята на 
таланта. Омръзна ми обаче да бъда тор. Вие как се чувствате?

– Добре дошъл – рече Вождът. – Позираме на тълпата, тя ни 
наблюдава.

– Щели да ви излъчват по телевизията – осведоми ни худож-
никът, – един оператор ми каза.

– Малко ни интересува! – обадих се аз.
– Пък нека ни видят – рече Монева. – Не съм и допущала, че 

ще ме покажат.
– Но нещо материалът се е повредил – допълни художникът, 

– май ще дойдат повторно.
– Тяхна си работа – рече Вождът.
В деня, за който ви говоря, едно дете се приближи с кофич-

ката си до нас. То се залепи, започна да подпира, подражаваше. 
В кофичката имаше вода и малка рибка. Рибката береше душа. 
Калина не издържа, взе кофичката и тръгна из града да търси 
басейн. Детето заплака след нея, след детето потегли и майка му. 
Калина ги изгледа строго и продължи. Върна се след час, басейн 
не намерила, пуснала рибката във ваната на магазин за жива риба.

Засмяхме се. Казала на продавача да не я продава за консума-
ция, само за аквариум. Продавачът се съгласил, харесал Калина, 
поискал телефонния ѝ номер. Дала го с готовност и го помолила 
да звъни всеки ден. Представихме си как продавачът вече не си 
гледа печалбите, а изгаря от надежди.

34.
Както предположихме, фигурите не се появиха през деня, а 

късно вечерта, когато трудно можехме да различим някаква черта 
от външността им и когато нямаше никакви зяпачи.

– Защо не дойдохте на гарата? – запита още от движение 
по-високата фигура. – Чакахме ви до шестнайсет часа.

– Да ви кажа правата, забравих – отвърна Чико. – Имах работа 
и забравих.

– Кога ще ни заведете на локомотива?
– Винаги.
– Сега не може ли?
– В тъмното? – Чико изрази разочарование от въпроса. – Госпо-

да, искам да видите стоката, както трябва. Не продавам на тъмно.
– Тогава какво се маете, това са двеста хиляди долара.
– А за вас?
– Как за нас? Ние поемаме риска. Освен това, ние сме двама. 

– Той показа два пръста. – А вие сте един. – Показа един пръст.
– Неудобно ми е като видя пръст.
– Шегата ми харесва – каза по-високата фигура, – но работата 

си е работа.
– Но за вас остават милион и триста хиляди – каза Чико. – 

Предлагам на тримата по петстотин хиляди.
– Добре – съгласи се по-високата фигура.
– Тръгваме ли? – запита по-ниската фигура.
– Да го видим най-после този локомотив – настоя по-високата 

фигура.
– Ще го видите – успокои ги Чико, – но най-напред да се раз-

берем: ще правим ли някакви документи?
– Не е нужно – рече по-високата фигура, – локомотивът си е 

ваш. В Амстердам получавате парите и ги делим. Ние ви имаме 
доверие. Локомотивът си е ваш.

– А от вас какво?
– Какво от нас? От нас рискът. Това малко ли е, да прекараш 

цял локомотив от България до Холандия, това са линии, релси, 
траверси, гари, гарички, някъде ще трябва да задържат експреси, 
за да минем ние, има началници на гари, които се подкупват труд-
но, ами интерпол? Рискът е голям.

– Отначало казахте, че риск почти няма.
Фигурите се спогледаха отново.
– Чакайте – въздъхна първата фигура, – какво става?
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– Искам да се разберем предварително.
– Това е добре – съгласи се втората фигура, – чисти сметки, 

добри приятели.
– Аз давам локомотив.
– Да.
– А вие нищо, бакшиш.
– Нещо се закучи – отбеляза първата фигура.
– Закучи се той! – повиши тон втората фигура.
– Защо, какво съм казал? – отвърна наивно продавачът.
– Ти се измъкваш! – извика втората фигура, по-ниската.
– Напротив! – извика Чико. – Давам ви цял белгийски локомо-

тив отпреди сто години, а вие нищо, риск. Кажете, могат ли да се 
сравняват рискът и локомотивът?

– Ами разноските по гарите?
– Добре де, къде ви е проектосметната документация? – 

каза Чико.
Двете фигури направиха по крачка назад, защото не бяха си-

гурни, че няма да замахнат, но оправиха дишането си.
– Добре де, какво искаш? – прошепна по-високата фигура.
Чико каза спокойно: 
– Един милион за мен, по двеста и петдесет хиляди за вас.
Фигурите пъхнаха ръце в джобовете на шлиферите си, 

по-ниската фигура започна да гази тревата. По-високата фигура 
заговори много тихо и отново премина на ВИ: 

– Искате един милион?
– Когато ви даваме цели петстотин хиляди?
– Петстотин хиляди, какво са петстотин хиляди! – възмути 

се Чико.
– А по двеста и петдесет хиляди според вас какво са?
– Това са вече пари.
Фигурите затепаха неспокойно по тревата, разминаваха се 

пред очите ни. Ние, мумиите, стояхме неподвижно и следяхме 
развоя на пазарлъка. По-високата фигура отиде при Чико.

– А бе, вие какво? Нали уж щяхме да... правим бизнес?
– Бизнес, на равни начала. А вие искате да ме изхитрите. Спо-

ред мен най-справедливото е на вас по двеста и петдесет хиляди, 

а на мен един милион. Когото и да попитате, ще ви каже, че е 
разумно. Ето, чуйте: на вас по двеста и петдесет, на мен... Чакай, 
да не е обратното, ей.

Усетихме как фигурите се отпуснаха.
– Не е обратното – съвзе се Чико, – как ще е обратното. На вас 

по двеста и петдесет хиляди.
По-високата фигура повиши глас: 
– Другарю, вие как се казвате?
– Чико се казвам.
– Презимето?
– Нямам презиме, имам локомотив.
– Нека питаме и господата, които слушат.
– Те не ме интересуват, аз ги мразя тях!
По-ниският почти се втурна към Чико: 
– Искаш да ни измъкнеш цял милион?
– На мен ми трябват пари – измънка Чико.
Неочаквано фигурите изчезнаха.

35.
Фигурите изчезнаха, понеже се появи друга фигура. Когато се 

приближи съвсем, забелязахме, че новата фигура е почти толкова 
елегантна, колкото Симеон Симеонов, докато Симеонов обаче се 
обличаше главно в черно, тази фигура, изглежда, предпочиташе 
светли, радостни тонове.

– Наричайте ме Йордан – свали шапка фигурата.
Гласът на непознатия ни погали по лицата. Той върна шапката 

на главата си и запали цигара. Изпуши я много, много сладко и 
изчезна, ала след половин минута се върна и, боже мой, залепи 
се до нас, да подпира.

– Трябваше да хвърля угарката – отново ни погали по лица-
та с гласа си, – трябваше да намеря кошче за отпадъци. Освен 
туй захвърлих и кутията, отказах ги, тук навярно никой не пуши. 
Щях да се присъединя още по обед, но не можах да взема край-
но решение, все още се колебаех, съмнявах се дали сте прави. 
Накрая дойдох до убеждението, че сте прави, но как ще забравя 
цигарите, не знам.
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– Можете да си пушите отсреща.
Калина посочи „Никарагуа“.
– Не е там работата – отвърна Йордан, – ако ще е, да е.

36.
На другия ден през нощта валеше, дъждът не попречи обаче 

на двете фигури, двете фигури се появиха за трети път, за радост 
на Чико, пък и за наше развлечение.

– Радвам се, че се върнахте – каза Чико, – изобщо идвайте, с 
вас ми е приятно, за мен вие сте най-интересните клиенти.

Отново започна по-високата фигура: 
– Върнахме се, понеже сме сигурни, че ще намерим база.
– Това са хубави думи. – Тази нощ Чико стана особено бъб-

рив, играта май го поувлече повече от необходимото. – Базата 
трябва да се намери, не може някъде да няма някоя база, върху 
която да изградим...

– Но тя в никакъв случай не може да бъде по двеста и петде-
сет хиляди за нас и един милион за вас.

– Разбира се, че не може! – възмути се Чико. – Кой идиот 
предложи това?

– Вие!
– Така ли? – Много искрено: – Че аз съм искал просто да ви 

измамя. – Интересно, че по-ниската фигура стоеше малко назад и 
избягваше да проговаря. – Това е наистина идиотско, АЗ да пред-
ложа такава нелепост.

– Стига! – Лицето на по-високата фигура е било сигурно мо-
раво от яд.

– Моля? – Усещахме как Чико ликува вътрешно.
– Какви са тия маймунджулуци!
– Ааа, ма вие пък защо викате, какво искате, да плача ли, аз 

съм весел човек и не мога да плача.
– Мòре, ще те накарам да заплачеш! – Най-после и по-ниската 

фигура: – Ще заревеш.
– Тихо – скара ѝ се по-високата фигура.
– Да си призная – започна отново Чико, – аз... тогава... проя-

вявах лакомия.

– Точно така!
– Като чух за много пари, и си викам, я да грабна голямата част...
– Което е направо мошеничество – рече Калина.
– Затова предложих само половин милион за вас, а цял за мен.
– Безочливо! – настоя Калина.
– Това наистина беше опит за изнудване – призна си Чико.
– Той направо ви мами! – Калина се включваше.
– Ти не се обаждай! – извика по-ниската фигура.
– Остави момичето – рече по-високата фигура.
– Тая не искам да се обажда! – рече остро по-ниската фигура.
– Бе ти не виждаш ли, че е на наша страна?
– Мòре, тя е най-големият гявол тук.
– Прави сте – засмя се Чико, – това момиче е голям гявол.
– Добре де – по-високата фигура бързаше, – колко за тебе и 

колко за нас?
 Чико започна отново да се почесва, той мислеше, явно беше, 

че се притеснява...
– Защо не дойдете утре?
– Сега! – извика по-ниската фигура, тя измести по-високата и 

застана пред Чико. – Само сега! Казвай!
– Искате да отстъпя.
– Да.
По-високата фигура сякаш бе изчезнала, тя стоеше настрана, 

вече безгласна, изгърмяла патроните си.
– Говори! – почти изрева по-ниската фигура.
– Ох! – Чико явно се тормозеше. – Това е все пак локомотив, 

сега ги няма, белгийска изработка, има месингови части по него, 
пълен, до Канада, тези неща сега струват скъпо, особено на За-
пад, там дават луди пари...

– Говори! – повторно извика по-ниската фигура и пъхна ръце 
в шлифера си.

– Добре! – отсече Чико. – От мен да мине, давам по десет до-
лара повече.

Хряс!
Фигурите избягаха.
Чико стърчеше на мястото си.
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– Удариха ли те? – запитах го аз.
– Успяха – отвърна Чико. – Заслужих си го. Който се шегува 

– умира.
Погледнах към него. От гърдите му се подаваше дръжка на нож.
– Ти наистина се шегуваше с хората – рече тихичко Симеон Си-

меонов. С безупречно бяла кърпичка поемаше своите бистри стар-
чески сълзи. – Те си имат идеи, замисли, това са си техни неща, 
дори ако са престъпни. И ти нямаш право да се майтапиш с тях.

– Старец, знаеш ли колко си прав – Чико говореше искрено. 
– Бях коравосърдечен, исках да си остана млад, младостта рядко 
разбира съдбата на другите.

Всички се суетяхме, не знаехме какво да правим, някой пред-
лагаше да измъкнем ножа, друг се противопоставяше. Мълчали-
вият хукна да търси телефонна кабина, но кабини наблизо няма-
ше, знаехме това.

Чико все още стоеше изправен.
– Много се подигравах с недъзите на хората, а, Вожде?
Вождът ме запита тихичко да измъкне ли ножа.
Повдигнах рамене.
Никой не знаеше ще напакостим ли, или няма да напакостим.
Калина, след като се наслуша на умуването ни, хвана дръжка-

та, но не можа да се справи, ножът бе забит здраво.
– Изглежда, че не е трябвало – говореше вече повече на 

себе си пронизаният. – Да, не е трябвало, това не би помогна-
ло никому.

Чак сега забелязахме – Чико се свличаше много бавно към 
земята, не като Маноли, който рухна направо – кой знае колко е 
стискал и той зъби, докато падне.

Хванахме пронизания, отнесохме го на пейката. Мълчаливи-
ят се върна, съобщил.

– Извинявайте – прошепна Чико. – Джойс, извинявай и ти. 
Български читателю, извинявай. На нея кажете, че... Нищо.

Безсмислено е вече. Чико не диша, сърцето му спря да работи, 
един по един започнахме да се връщаме при стената, при пейката 
остана само Калина. Чухме я да говори, тя обясняваше чудесно 
на милицията.

Колата на Бърза помощ пристигна безшумно, ненужно бе да 
пищи, по улиците нямаше хора, минаваше полунощ, валеше.

37.
Редно е да ви разкажа и за един ден, в който не се случи нищо, 

ама нищичко...
Беше двайсет и пети декември, наближаваше Нова година.
Всичко е покрито със сняг, стената има шапка от сняг, ние 

имаме шапки от сняг, по раменете ни стърчат еполети от сняг.
– Много ви досаждам с кашлицата си – рече Мълчаливият.
– Моля ти се! – смъмрах го аз.
Снегът продължава да вали. Между нас има трима нови. Въ-

преки снеженето денят е приятен, хората спират и ни гледат, ние 
вече не ги гледаме, не ги виждаме, свикнахме с тълпата, но тъл-
пата не свикна с нас. Може би сте забравили кои сме тия, дето 
подпираме стената да не падне: Вождът, Високият (аз), старецът 
Симеон Симеонов, Калина, Нина Монева, Мълчаливият, Худож-
никът, Петър (нов), Александър (нов), Надежда (нова) и Йордан. 
А, къде е Йордан? Няма го, май че от вчера не го виждам, не е 
издържал без цигарите си.

Но ще довтаса след някой ден, ще се мерне сред кибиците, с 
филтър в уста. По изражението на лицето му ще се опитаме да 
разберем дали го измъчва алтернативата. Ще прочетем ли терза-
нията в очите му? Ще видим ли в тях тъгата му по нашия ареал? 
Или пък ще видим само ликуването на отскубналия се от стената 
победител, който си пуши, върви си по улиците, радва се на всяко 
свое движение, така както се радват рибките в океана.

Чешмичката е зазимена и не тече, щастливото доскоро, изящ-
ното бронзово фламинго, се е стъписало от студената белота, ни-
кой не сяда по пейките, пясъчният квадрат се е превърнал в тепих, 
„Никарагуа“ губи тропическата си загадъчност, мраморната мо-
зайка на заведението е ледена и мокра от стъпките на клиентите, 
които тук получават глътка кафе. До прозореца е седнал Вождът, 
бавно надига рома си, поглежда към нас и навярно е щастлив, 
въпреки оръфаното си сако, което през зимата се превръща в ми-
зерия. Вождът не може обаче да разбере, че също е наблюдаван, 



следят го привидно заспалите копнежни очи на бюфетчийката, 
която е влюбена отскоро в него: ах, как напираме да се откъснем 
от всекидневието, а то как не ни пуска, не ни пуска...

Иначе е тихо, може би приятно, тълпата сякаш е спокойна, 
разглежда ни кротко, но усети ли, че краката ѝ измръзват, бързо 
потегля нанякъде – привидно хаотична, недисциплинирана.

ЦИКЛАДСКИТЕ ОСТРОВИ

ПЪТЕПИСЕН РОМАН
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Това на нищо не прилича – ще повтаряме ли вечно и до 
втръсване твърдението, че художествените измисли-
ци са направо жалки пред измислиците на живота?

А н т ъ н и  Д ж еф р и  
      1.
    Когато напуснах София, все пак имах в главата си смъ-

тен замисъл, нещо като програма; в плановете ми за Атина бяха 
определени само два дни, а вече се натрупаха седем-осем, но 
продължавах да се люлея в люлката на нищото. Всяка вечер се 
вглеждах в картата. Търсех острова си и не го намирах, не можех 
да реша този въпрос – всеки остров ме зовеше към себе си с кря-
сък; оказа се, че Атина ми е омръзнала, но не заминавах най-вече 
от чист човешки фатализъм. Бях си внушил, че ако изменя на 
сладостната плажна летаргия, порцеланът на метеорологическо-
то благополучие ще се счупи. Къпех се предиобед и следобед, не 
ме мързеше да пътувам до Пирея, опосках плажовете на Пасали-
мания, отскочих до Глифада. Там, както си лежиш на „пясъка“, 
всеки три минути в небето над главата ти става експлозия, след 
поредица от серия нови експлозии прелита огромен пътнически 
самолет и каца на близкото международно лeтище. Това е то про-
чутата Глифада, затова всяка втора обява в „Атенс нюз“ е за нея: 
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продавам вила в Глифада. Обикалям пустите плажове, къпя се, 
полежавам си по мъничко, пазя зорко парите си, и почти всеки 
час, ако не аз, то подсъзнанието ме пита: кога най-после ще поте-
глиш и ще потеглиш ли изобщо? Продължавам да живея в „Арис-
тидис“, напомням отново – порцеланът на метеорологическата, 
а и психологическата ми ваза е здрав; само вечер, прибера ли се 
в стаята, разгъвам картата и ме обхваща най-сладкото безпокой-
ство: къде да отида, на кой точно остров? Лесбос? Хиос? Итака? 
Корфу? Може би до Африка, на Крит? Какво ще кажеш за Родос? 
Мили мой, защо не си отплаваш отново на Идра, там няма нито 
един автомобил, хотелчето на мистър Дъглас – на три метра от 
пристанищния кей – те чака, а и мистър Дъглас те чака. Там гос-
тите от деветте стаи всяка сутрин се събират в хола на кафе, за-
дължително се опознават и си бъбрят сред рафтовете на книгите. 
В абсолютната библиотечна обстановка тишината е гарантирана, 
гарантирано ти е общуването с приятни хора, а плажът е на де-
сет крачки, плаж по вкуса ти, върху гладки терасовидни скали, 
скачаш направо в морето, първоначалната дълбочина е четири 
метра и шейсет сантиметра, връщаш се на скалата по железни 
стълбички, като в басейн, и тук вече единствената ти грижа е да 
не настъпиш някое от момичетата, които се излежават върху ро-
гозките си... Кръстосвам всички острови с поглед, някои от тях 
опипвам с пръст, сякаш очаквам да ми разкажат по този начин за 
себе си. Но винаги старателно заобикалям и не посягам към Ци-
кладския архипелаг, защото тайно, някак си много вътре в себе 
си, съм сигурен, че ще навра глава точно в неговата примка.

 
2.
Както пеперудите усещат кога трябва да отлетят нанякъде, зa 

да снесат яйцата си и да умрат, така и аз усетих с всичко в моя ор-
ганизъм часът на тръгването, по-точно – осъзнах го в еднa ранна 
утрин, когато станах и започнах да прибирам багажа си. Времето 
за бръснене този път не ми послужи за обмисляне, стараех се да 
заобиколя плановете, отдавах се на опиянението от свободата си. 
В едно от пътническите бюра на Пирея застанах зад трима души. 
Все още не знаех закъде ще пътувам. Избягвах да се вглеждам в 

примамливите табла. По тях бяха изредени имената на трийсети-
на острова. Момичето пред мен си купи билет до Парос.

Щом застанах до гишето, изрекох простичко: Парос. И пла-
тих 1226 драхми.

Някой ми беше казал: Всички острови са им хубави, текстове-
те на песните им са хубави, а корабите им са мръсни. Този някой 
излезе прав, пък си го и знаех. „Наксос“ не прави изключение, но 
защо да се превземаме – чудесен ферибот за междуостровно пла-
ване, какво искаме от него, превозва местните хора, туристите, 
колите им, камионите им. Край мен гъмжи от момичета и момче-
та с големи дълги раници. Колко рано съм се родил!...

 Чакаме да потеглим. Това ще стане в осем часа̀. Сега е седем 
и половина. Пирея мига сънливо в зараждащия се съботен ден на 
17 октомври. В Атина бях прекарал точно осем дни. Усетил вече 
тръпката на пътешественическата наркоза, съжалявах за дългия 
престой там.

На кораба оставяш багажа си, където намериш за добре. Ос-
вободен от него, се почувствах още по-лек, взех си от бюфета 
горещо капучино и настроението ми изхвърча нагоре. Какво ти 
остава, остава ти да наблюдаваш Пирея от високо, белите – и 
сигурно много чисти – пасажерски лайнери в съседство; остава 
ти да се занимаваш с меланхолната мисъл, че си най-стар от 
всички в туристическата класа. Не без злоба се прехвърляш в 
бъдещето, виждаш как и тези млади хора ще остареят като теб, 
но сега-засега те са гъвкави, шумни, кожите им цвърчат от го-
рещината на кръвта, гърдите на мацките са вирнати, а златните 
им коси тежат катастрофално към земята и ти се струва, че една 
такава коса може да измете тъгата на земното кълбо.

На палубата връхлита небръснат, мръсен продавач на гевре-
ци, промъкнал се е тайно, разтваря чувал, младите хора бър-
никат вътре, измъкват си или геврек, или кифла със стафиди. 
Продавачът показва дланите си, на едната с химикалка пише 
20, на другата – 60. Дланите му са мръсни като на ваксаджия. 
Всеки бърка, рови, избира, бръкнах и аз, стоката беше корава 
като цимент, стотици ръце са я обръщали и оглеждали цяла 
седмица, измъкнах кифла. Платих шейсет драхми, останалите 
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тук-там по кифлата стафиди бяха твърди като секретни копче-
та. Това е Гърция.

Туристическата класа на „Наксос“ наподобява киносалон. По 
меките кресла, в редици, седят, а най-често дремят, пътниците. 
Някои от тях се занимават с видеофилма – американски уестърн с 
надписи на гръцки език. Мисля, че вече споменах – почти всички 
пасажери са млади, нито един не е дори на двадесет и пет. Тъй 
като времето днес е хубаво, те са оставили раниците и книгите си 
по креслата, шляят се по палубите, а има какво да се види – гръц-
кото море не е съставено само от вода – в полезрението винаги се 
натрапват големи или малки парчета от сушата.

Всеки си носи книга, това сякаш влиза в условията на пъту-
ването. Не пропусках случаите, когато можех да погледна загла-
вията, по този начин успях да извърша малко „проучване“. То 
пък взе, че ме изненада, затуй и пиша тези редове. Очакванията 
ми бяха опровергани: като се изключат две или три много мла-
ди и много хубави женски патки с булевардни романчета, всичко 
друго четеше книги със сериозни корици, особено германчетата 
и скандинавчетата. Спокойно мога да заявя, че в този своеобра-
зен „ноев ковчег“ на расите и националностите, към магическите 
острови на Цикладския архипелаг пътуваше младежта на света: 
американци, англичани, немци, скандинавци, японци, филипин-
ци, индуси, африканци... Всички говореха тихо, смееха се при-
лично, общуваха вежливо, флиртуваха почти красиво, кажи-речи 
по детски. В продължение на месец наблюдавах внимателно, при 
какви ли не обстоятелства, младите туристически същества. Те 
бяха бедни, бих казал твърде бедни, замисляха се, преди да по-
харчат и десет драхми, но никога не ми се случи да забележа у 
тях поне една проява на грубост. Контактите им бяха вежливи и 
винаги подплатени с необяснима за мен наивност.

Момичето, което в пътническото бюро ме бе позовало да 
предпочета Парос и да осъществя най-после избора си на остров, 
понякога се явяваше в навалицата, прорязваше я с красотата си, 
но бързо се оттегляше на горната палуба, излягаше се на шезлон-
га и продължаваше да чете книгата си. Тогава си помислих, че 
при един блиц конкурс, то, без колебание, единодушно можеше 

да бъде избрано за „мис ферибот“; хубостта му, как да ви кажа, 
отразяваше един друг блясък, на някакъв друг свят, и, изкушавам 
се да бъда по-дързък – някакво друго мислене.

Успях да проникна в много от гънките на кораба, упорито пъ-
хах носа си където трябва и не трябва, откривах някои неща, ста-
раех се да си ги обясня сам, просто нямаше кого да питам. Когато 
влязох във втора класа да си купя сандвич от бюфета, затиснах 
ушите си с длани – боже, как се надвикват беседващите гъркини 
островитянки и как крещят децата им!...

3.
Пиша тези редове за приближаването към остров Парос, като 

съм разтворил няколко туристически източници. Друг изход ня-
мам, някой от читателите сигурно ще се заинтересува, затуй ще 
бъде добре, ако знае, че Цикладските острови са пръснати в юж-
ната час на Егейско море, те са няколкостотин на брой, повечето 
от тях – дребни като трохи и само трийсет и три са населени. 
Парос се показа, след като изтече шестия час на пътуването. (Не 
бъркайте Парос с Порос, двата острова нямат нищо общо.) Чет-
върти по големина в архипелага си, ако това може да ви подскаже 
нещо – той обхваща 187 квадратни километра суша, брегова ли-
ния 120 километра, население – 7881 души, намира се в центъра 
на цикладския лабиринт.

 Приближаването към някой гръцки остров може да се сравни 
само с приближаването към друг гръцки остров. Взех куфара си и 
се загледах в пристанището като човек, зарадван от факта, че лота-
рийният му билет печели. Проследих очертанията на градчето, със-
тавено от грозни къщи: бели еднообразни кубчета, тесни прозор-
чета, дълги или къси дувари, но винаги криви, всичко наблъскано, 
сгъчкано, разляло се, където му е широко, проникнало навсякъде, 
където му е възможно, дори в най-тесните теснини, покачило се 
нагоре, внимателно заобиколило скалите, прегоряло, направо уни-
щожено от слънцето, опоскано откъм зеленина. Но всичко, взето 
заедно, това е вече друго; то те хваща за гушата. Там, например, 
вляво, се простира плаж с хотелчета, а ти не обръщаш никакво вни-
мание на хотелите, ти зяпаш къщите на пристанището Парикия.
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Вече не виждам нищо, сега съм долу, с багажа си, чакам. 
Най-после челюстите на ферибота се разтварят и тръгваме 
към кея. Слизат половината от пасажерите, другата половина 
продължава за остров Наксос. Важен момент, внимавай – вну-
шавам си аз, поне се старая да си го набия в главата – спо-
койно, не избързвай, дори поседни и плюй на предложения-
та. Но се оказа невъзможно, нито можех да избягам, нито да 
седна в знак на протест на земята, напразно повтарях: имам 
стая, имам стая – хотелите „Аполон“, „Apго“ и „Алкион“ вече 
ме бяха притиснали. Всеки ме дърпаше към себе си. Не усе-
тих как в ръцете ми напъхаха дипляните си. По-късно ги раз-
гледах на спокойствие – красиви фасади до плажната ивица, 
снимки на барчета, на градини, на стаи с по две легла, на бани 
(обезателно с вана). Всеки от хотелите викаше в ушите ми, по-
степенно понижаваха цените от 1500 на 800, „Алкион“ слезе 
дори на 600. Представителите им се стараеха да ме вкарат в 
уморените си автобусчета. Лицата на мъжете бяха ядосани, те 
направо ми се караха и продължаваха да ме разкъсват. Никой 
не ми даваше възможност да погледна в дипляните. Винаги 
съм смятал, че ако попадна на подобен остров, ще си наема 
квартира някъде до пристанището. Но при тия съблазнителни 
хотелчета с извънсезонни цени!... Отказите ми означаваха чис-
та глупащина. Неусетно, като продължавах все пак да се съ-
противлявам – трима души ме разкъсваха – аз се приближавах 
към микробусчето с надпис „Apro“.

– Мога ли да ви помогна?
Пред отворената врата на едно такси стоеше „Мис ферибот“. 

Приличаше на захарно изделие. Излята малко традиционно, тя 
се отдалечава от представите ни за съвременните красавици. Коя 
беше загадъчната сила, накарала непознатата да изрече „мога 
ли да ви помогна“? С тия думи, отправени към един три пъти 
по-възрастен от нея мъж, „Мис ферибот“ изведнъж се отдели от 
момичешката туристическа лавина.

– Вие може би не знаете, че искате да отидете в Науса – до-
пълни тя, а старецът шофьор вече скриваше куфара ми в багаж-
ника на таксито.

– Зная само, че идвам до Парос – отвърнах пообъркано.
– Но не в Парикия, нали? – Парикия сигурно е главният град 

на острова, осъзнавах аз, административният му център, приста-
нището му. – Важното е да отидете в Науса. Аз живея от петнай-
сет дни там.

Таксито се движеше край уединени жилища от чисто циклад-
ски тип, но занемарени. Асфалтовата настилка от двете ни стра-
ни бе оръфана, ръбовете ѝ се губеха в прах. Морето се показа още 
няколко пъти и изчезна съвсем. Пътят проникна в монотонието 
на келяви хълмове с неопределен цвят и съмнителна надежда за 
плодородие.

Тя седеше до шофьора, през цялото пътуване бе извърната 
към задната седалка. Големите ѝ тъмни очи ме гледаха открито: 

– За колко дни?
– Ако ми хареса...
– ...ще останете повече?
– Обичам да се застоявам.
Моите думи я зарадваха. Продължавах да се учудвам. Оказа 

се, че е американка и това ме озадачи още повече. Винаги съм 
смятал, че пътешествията ми в самотата са нещо незаменимо, 
предпочитано, а излезе лъжа, мит – появата на „Мис ферибот“ 
сякаш изкрещя в ухото ми, че да си сам е глупаво, обидно, че това 
се равнява на поражение.

Пътят от Парикия до Науса е осем километра. През ця-
лото време бях в плен на необяснима бъбривост, тя мелеше 
бавно, но продължително, стараеше се да изговаря думите 
отчетливо и въпреки това, голяма част от тях отлитаха не-
разбрани. Изясни ми подробно какви плажове има наоколо, 
отдели най-предпочитаните, препоръча ми ги, особено един 
от тях, намирал се на отсрещния бряг на залива, до там се 
отскача с корабче, 360 драхми за отиване и връщане, там е 
тихо, почти не се усеща кошмарният северен вятър, който, 
по думите на местните хора, тази есен упорито мете повърх-
ността на цялото Егейско море и не стихва, всички се надя-
ват да спре, а вятърът не спира. Каза ми, че мога да отседна 
в хотела на мадам Изабела – 1500 драхми, – където живее тя. 
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Благодарих, но веднага я запознах с навика си да търся нещо до 
пристанището.

Това ѝ направи впечатление. Допълних, че винаги търся нещо 
по-евтино, това не ѝ направи никакво впечатление.

Таксито спря, чак сега разбрах, че сме пристигнали. Спътни-
цата ми слезе, шофьорът измъкна раницата ѝ от багажника. Тя, 
естествено, поиска да знае какво дължи. Шофьорът отговори: 
По петстотин на двамата. Спътницата ми се изчерви: Поотделно 
ли? Шофьорът се изчерви: Поотделно. Тя плати, показа ми вдяс-
но широко каменно стълбище, то се катереше по хълма заедно с 
бяло стадо цикладски къщи. Горе крещеше многоцветна фирма 
„Изабела Критику – апартаменти и стаи под наем“.

– Ето визитната картичка на хотела. Стая номер шест. Поло-
вин час след като ми звъннете, ще бъда при вас.

Колата потегли.
– Сигурен ли сте, че от Парикия до Науса таксата ви е хиляда 

драхми?
Старецът не отговори.
Минута след като се разделихме с „Мис ферибот“, таксито 

спря на малко площадче, очертано от кафенета, сладкарнички и 
туристически бюра. 

В центъра на площадчето плачеха две върби, имаше чешма, 
имаше и паметник. На една от върбите бе закачено разписанието 
на автобуса до Парикия.

– Вие ще платите четиристотин – продума накрая шофьорът.
Исках да му хвърля в лицето нещо много остро, но докато 

търсех израза на английски, някаква хетера отмъкна колесарчето 
с куфара ми.

– Хиляда! – изрече тя в движение. – Аз обаче хванах дръжката 
на куфара, а тя извряка: – Осемстотин!

– Пуснете багажа ми!
– На сто метра от кея!
Кривнахме в много тясна каменна уличка, хлътнахме в бе-

лота, така наречената „цикладска магия“ унищожи волята ми за 
съпротива. Махнах с ръка и се оставих да ме влече грозното кри-
вогледо змиище.

4.
Оказа се, че от площадчето с плачещите върби ме е отвлякла 

съпругата на местния бръснар. Хотелчето им се намира над дюкя-
на, състои се от три стаички, скромна тоалетна с душ, в която ви-
наги дежури по някой човек, и тясно антре. Вратите на стаичките 
бях остъклени, зад едното стъкло се мяркаха тихо разговарящите 
фигури на две немски момичета, зад другото мълчеше самотна 
канадка. Стори ми се, изобщо, че всички гости на Гърция гледах-
ме да си пазим тишина и си го съзнавахме, а това ни правеше 
съзаклятници. Представете си тези три стаи с остъклени врати, 
да речем, в Несебър...

Ощастливен от привилегията да звъня, когато си ща, на „Мис 
ферибот“, от една страна, от друга страна аз бях нещастен и на-
право разярен заради факта, че мога да ставам лесна плячка на 
първите изпречили са по пътя ми хазяи. Идеше ми да изпочупя 
стъклата на вратите и корозиралото огледало в тоалетната, кое-
то едва побираше лицето ми. Бях наврял мутрата си в него, за 
да видя не само как изглежда най-глупавият от глупавите турис-
ти, но и мъжът, предизвикал интереса на най-красивата жена от 
палубата на „Наксос“. Нахлузих бели джинси, бяла спортна риза, 
английски пуловер, сресах се и накрая предпочетох по-леко яке, 
то ме правеше по-изискан. Слязох на уличката, погледнах към 
бръснарницата на хазяите за всеки случай; беше затворена, сетих 
се, че е събота, поех по каменния лабиринт. Безлюдното градче 
преливаше от обещания за очаквани и неочаквани вълшебства. 
Хладните пориви на мелтема нахлуваха дори в кривите защите-
ни улички. Все пак успях да срещна местен човек, той определи 
посоката с ръка, квартирата ми наистина се намираше на прис-
танището. След няколко секунди се озовах на кея и чух гласа си 
да съска:

– Мамицата ви гръцка!
Тия думи изразяваха националната ми завист.
Да огледаме преди всичко кея. Не си го представяйте прав и 

голям, той е много крив, с много чупки и всяко кътче в него се 
открива постепенно. Представлява малко накъсано полуостров-
че в голям залив. Главната част на пристанището е обикновена, 
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приютила е две товарни параходчета, два швартовани един до 
друг моторни кораба за туристически набези, десетки гемии от 
класическия, почти легендарен тип. Зарадва ме отсъствието на 
моторни и ветроходни яхти, туй ми говореше за по-голяма скром-
ност и интимност на пристанището. По-интересната му част е на-
чупена, в малките ѝ убежища са се набутали рибарските лодки, 
риболовните гемийки, всичко обагрено в ослепително бяло и си-
ньо, полегнало в прозрачна вода, заградено някъде с вековните си 
скали, другаде оковано в цимент,  вълноломна стена, две по-малки 
вълноломчета от натрупани камъни, два фара, останки от крепост, 
ето я и типичната за всяко гръцко пристанище – колкото и малко 
да е то – църквица, край църквицата обширна каменна площадка, 
пейки за сладки рибарски приказки, прострени да съхнат мрежи 
с приседналите рибари до тях, те оглеждат мрежите, закърпват 
скъсаното, рибарите винаги кърпят и винаги бръщолевят, но как-
во бръщолевят, ако разбирате езика им, ще си умрете от смях.   С 
течението на времето до кейчетата са се доближили, ха, да пият 
вода, кръчмички, кафенета, гостилнички, натрапчиви пътнически 
бюра, бакалнички, в които има почти всичко – дори мотори за 
лодки. Времената са натрупали тук удобства до удобства, пред-
назначени да сторят живота на рибаря, а и пребиваването на гос-
та, по-приятни. Разбира се, насам не пристават многотонажни 
товарни и пасажерски параходи, в пристанището няма място за 
тях, липсва дълбочина и това осигурява още по-голямото спокой-
ствие на селището. То е съставено уж от скучни, убийствено ед-
нообразни бели кубчета с мъртви очи-прозорци – грозни на вид, 
никакви, а всичко събрано и изсипано край водата, се превръща в 
бяла естетика. Човек би полудял, като си помисли, че красотата е 
организирана от отделни грозни зарчета, защото какво по-мизер-
но може да има от едно миниатюрно каменно занданче...

Към мадам Анна се насочих по необходимост, нямаше как 
да се разминем, тя е собственичката на хотелчето „Галини“, то 
привлече вниманието ми, щом тръгнах по крайбрежната улица за 
първото ми запознанство с градчето.

 Хотелчето просто ми се натрапи и си казах: ще живея в него 
и само в него. Изкачих се по мраморното стълбище, то започваше 

от красивия свод на една каменна ограда, изведе ме на терасата, 
там грижлива стопанска ръка бе подредила средиземноморска 
ботаническа приумица. Обещах да се нанеса на утрешния ден. 
Мадам Анна каза:

– Може би няма да има никой, ние живеем отсреща, разгле-
дайте стаите, изберете си една по вкус.

Напуснах хотела и оттук нататък май започнах да действам 
против здравия разсъдък, реших да платя пренощуването си на 
бръснаря, без да спя в скапаната му стаичка, навивах се веднага 
да се преместя в „Галини“. Но трябваше да получа обратно пас-
порта си. Така че – бръснарят! Нужен ми беше бръснарят! Да го 
открия, обаче, се оказа невъзможно, нямаше го никъде, уикенд. 
Чувствах се като в клопка, не само за една нощ, знае ли човек 
кога ще му скимне на семейството да се върне, след като е напъл-
нило стаите си?

Безлюдната Науса, хладният вятър, социалната самота на 
съквартирантките ми, усещането, че съм пленник на дребни 
шмекери, всичко, взето заедно, ме потискаше. Зная лекарство-
то – в такива смътни часове на съботната привечер можеш да 
му праснеш сто-двеста грама и готово – разкъсваш усмири-
телната риза на обстоятелствата... Всичко се нареждаше така, 
че да пропия отново, след като бях устискал цели пет месеца 
без капка. Озовах се при площадчето. Млади хора седяха по 
столовете на най-личната сладкарница. Над главите им се по-
люляваха тежки, уморени от лятото листа. Пре броих клиен-
тите на сладкарницата – заедно с мен, десет души. Избрах 
си масичка, от която можех да наблюдавам всичко. Мъжете 
бяхме само трима. Младите хора си дрънкаха тихичко, ня-
кои се смееха тихичко. Погледнах през площадчето. Зад ри-
даещите клони на върбите се мяркаше телефон. Говорещите 
се сменяха бързо. Беше добро време за обаждане. Прекосих 
площадчето, телефонът принадлежеше на една будка за ци-
гари и други неща. Изчаках френско момиче да увери майка 
си, че наистина се чувства добре. Слушалката беше гореща 
от дланта му. Погледнах визитната картичка на мадам Изабе-
ла, номерът се оказа лесен за помнене 510-90. Освен номера 
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на стаята, „Мис ферибот“ бе нанесла отдолу предварително с 
молив името си – Лена.

– Търся Лена.
– Лена?... О, сега.
Някой пееше, не радио, смееше се мъж, засмя се и жена, поча-

ках доста, представих си как я викат от стая номер шест.
– Лена, тук е Борис.
– Борис?... Да! Чаках да се обадите! Къде сте? Идвам след 

петнайсет минути! Загубих търпение. Настанихте ли се? Ще ви-
дите, ще ви хареса.

Тъкмо случай да изпердаша сто грама!... Но си поръчах кафе. 
Лена!... Какво означава Лена? Кафето беше добро, до чешмата с 
върбите пристигна автобусът от Парикия, слезе един човек, две 
патки от съседната маса се разврякаха, изправиха се, понесоха ра-
ниците си към автобуса, влязоха, седнаха и останаха така цели де-
сет минути. Вторачих се в автобуса. Беше ми писано в следващите 
дни често да го наблюдавам. Той идваше всеки час и си отиваше. 
Божеството, пъпната връв, която свързва Науса със Света.

Посетителите на сладкарницата не останаха безучастни към 
явяването на Лена. На кораба неведнъж бях свидетел как турис-
тическото дихание по палубите се тонизираше при всяко нейно 
влизане. И тази вечер, тук, по масичките сякаш премина някакво 
събитие, което изтръгна духовете ни от достоверността и ни обе-
ща надежда.

Преди да скрия бележника си, Лена го видя и се учуди:
– Славянска азбука!
– Аз съм българин.
– А пък аз съм рускиня! – рече възбудено момичето и по 

този начин хвърли частична светлина върху загадката. – Мос-
ковчанка. Семейството ми се изсели преди шест години в Съе-
динените щати.

Помоли ме да стана и да тръгнем, какво говоря – издърпа ме, 
отказа да пие кафе, отказа водка, пъхна ръка под мишницата ми 
и ме поведе. С американката до мен Науса постесни размерите 
си и се приближи до младежките ми представи за подобни ку-
рортни места. „Мис ферибот“ се притискаше плътно, топлеше 

цялата дясна страна на гърдите ми през якенцето си, отровата на 
сладкото усещане, че рекапитулацията на живота ми се отлага, 
проникваше в кръвта ми, поотпуснах се, заговорих по-смело на 
английски, пратих по дяволите граматическите правила.

– Не бойте се – беше казала днес в таксито Лена. – Целият 
свят сега контактува така. Ако не се освободят от оксфордския си 
комплекс, хората ще се вкаменят.

– На мен той ми поиска четиристотин – рекох.
– Беше жалък – засмя се Лена и оправи косата си. Мелтемът 

продължаваше да си духа. – За този маршрут таксата е триста 
драхми и ако ти вземат повече, можеш да се оплачеш на първия 
срещнат полицай. От туй се страхуват, отнемат им правото на 
таксиметър. Кога ще ми разкажете за хотела си?

Описах обстановката при мадам Анна, предложих ѝ да напус-
не мадам Изабела, тъй като една разкошна стая в „Галини“ струва 
само осемстотин драхми.

– Не мога – тук долових някакъв особен оттенък в гласа ѝ. 
Мадам Изабела е рускиня.

– Но взима двойно повече от мадам Анна.
– Бих се преместила с удоволствие при вас, но не мога.
– Искате ли да пийнем нещо? Вие – узо, а аз – пепси. Ще ми бъде 

приятно да гледам как някой си пие сладко и без страх за жлъчката.
– Искам да скитаме! – настоя и този път Лена. – Ще ви заведа 

в телефонната централа. После отново ще скитаме. Може би сте 
уморен?

– Ами!
– Нощта е чудесна, нали?
– Смятам, че такава нощ не може да се повтори.
– Шест дни духаше без прекъсване, за минута не спря и щях 

да полудея. Избягах в Атина, но само за ден. Все пак, успях да 
разкъсам обсадата на морето, угнетяващото усещане, че си загра-
дена от вода...

– Островна болест – опитах се да поясня, но се досетих, че 
момичето ги знае по-добре от мен тия работи.

Минахме край две гостилнички, сториха ми се най-добрите, 
които съм виждал, вятърът люлееше висящите под навесите им 
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светлини, зъзнещите двойки пред бутилките потъваха в полусян-
ка, а после се появяваха отново с цялата си сила. Лодките сте-
неха, няколко въжета писукаха нежно, като котенца, не усещаха 
особен напън в туй защитено от всички страни пристанище.

– По това време на годината никога не е духало така, от сто 
години – за кой ли път се впусна да обяснява компаньонката ми. 
Това не подхождало на Егейско море, така разправят. И колко 
само продължава!...

– Ще се оправи – казах. – Обикновено съм късметлия.
 Отначало влязохме в кривите улички, сами в селището, сами 

в целия свят, топлината на момичето продължаваше да прониква 
в кръвта ми, там ровеше нещо, подкопаваше, подготвяше някаква 
ужасяваща, проклета яма, в която се готвех да скоча. В момента, 
за който говоря, не можех да се задълбочавам в зейналия пред 
мен въпрос, бях погълнат от Науса. Градчето, потънало в свет-
лината на нощта, показваше части от каменната си вечност, вне-
запно изникваха чародейни църкви с кипариси или без кипариси, 
изненадваха ни абстрактни чупки на огради, стълбище някое ни 
препъваше, току-виж – спрели сме пред вятърна мелница, стоим, 
наблюдаваме я и в мисълта си се убеждаваме колко самотна е 
наис тина всяка вятърна мелница. Започваме да се връщаме нано-
во към сърцето на селището, мъча се да разчета наивните надпи-
си и фирми на затворените до пролетта заведения.

– Животът тук се е свил до едно на сто в сравнение с лятото, 
така говорят.

Блазе ѝ на „Мис ферибот“, на мен никой нищичко не ми обяс-
нява, представих си с какво удоволствие местните се надпревар-
ват да ѝ разясняват всяка подробност наоколо, а аз бях принуден 
да стигам до изводите – често погрешни – сам, сам си задавах 
въпросите, сам си отговарях.

Минахме по съвременен, много грозен мост, под нас в каменно 
корито течеше рекичка. Телефонната централа се оказа на другия 
бряг: заличка, телефонни кабини, електронни отражатели на мину-
тите и секундите, един чиновник, нито един клиент, само ние. Сед-
нах, отпуснах се, тук беше топло, закътано, през стъклото гласът на 
Лена звучеше неразбираемо, а аз си отдъхвах в откраднатите минути 

на безтегловност. Усещах как се затоплят ушите ми, гърдите. Тялото 
ми бе насъбрало вятър и напрежение, то имаше нужда от почивка, но 
знаех, че разговорът с Ню Джърси не ще продължава дълго, писано 
ми е отново да се върна при вятъра и спящия град, така е според мла-
дежкия кодекс. Тя ще напъха ръката си под ръката ми и ще забродим 
пак като бездомни между църкви и зазимени таверни, и отново ще 
настъпят моменти, когато ще започна да преценявам ще бъде ли по 
силите ми да понеса на ръце лекото ѝ телце, както съм правил няко-
га, както всеки мъж го е правил, но някога.

– Мама е добре. – Седна до мен. – Сестра ми също е добре.
– А татко?
– Татко почина. Но преди туй се бяха развели.
– Извинявай.
Бях много смутен. Лена не обърна внимание на гафа, сла-

вянският повик в нейната кръв се впусна да обяснява защо са 
се развели, всъщност ми казваше всичко за себе си, или се стре-
меше към това, без да се досеща, че не разбирам сума ти неща 
от бъбренето ѝ, а ми ставаше неудобно да я прекъсвам, не я ка-
рах да повтаря казаното, освен най-важното, и ми се струва, че 
повече от фактите нямаха особено значение. В Ню Джърси се 
посъбрали доста евреи. Преди да ми каже, бях разбрал, че Лена 
е еврейка, но каква еврейка, приличаше ми на фантастичната 
синагога в Испания, превърната в джамия, а после и в католи-
ческа катедрала.

 
6.
В тясното хотелче на местния бръснар ние се сблъскахме ня-

колко пъти и, както е редно, разменихме си по едно „добро утро“, 
но мога да се закълна, че трите ми съквартирантки тази сутрин 
се чувстваха като разгромени. Мен вчера всеки ме бе видял поне 
веднъж по уличките или пристанището. На съквартирантките не 
може да не им е направило впечатление как американската краса-
вица висеше през цялото време на ръката ми. А какво ли са си по-
мислили те, усетили стареца да се прибира в три след полунощ? 
Много мисли бях събудил аз у тях и цяла гама от предположения, 
над които сигурно се открояваше най-близкото до ума обяснение 
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– красивата американка е геронтоманка. Както допусках и аз в 
надеждите си.

Така или иначе, сутринта не ми беше никак весело, понеже си 
представях как чудесният хотел „Галини“ стои празен на край-
брежната уличка, а аз, заради най-елементарната липса на упо-
ритост в характера, съм се наврял в тясната клетка с прозорец 
към „Бар Анастаси“, също зазимен; поне това, оставаше само да 
загърми нощната му дискомузика. Моята потиснатост премина в 
тревога, щом слязох на уличката. Там видях, че дюкянът работе-
ше, бръснарят, сам небръснат, бръснеше клиент, други клиенти 
чакаха по столовете, всички се смееха, увлечени от своите при-
казки с местно значение.

– Господине, искам да платя.
– Да.
Хазяинът просто бръкна в чекмеджето под бръснарския плот, 

измъкна паспорта ми, разбирате ли – паспортът, за който смя-
тах, че е блокиран поне до понеделник, беше вече в ръцете ми. 
Притиснах го до гърдите си, заклех се никога повече да не го 
давам на хора, които не са ме поканили, а са ме пленили. Натиках 
всичко в куфара и помъкнах колесарчето по каменните настилки. 
Най-напред излязох на площадчето с плачещите върби, оттам се 
отправих към крайбрежната улица, свих по нея, минах по моста – 
тук рекичката се влива в морето – и щом подминах гаража, който 
дава „Бийч бъги джип“ под наем, пристигнах. Нямаше помен от 
мадам Анна, нито от съпруга ѝ, нямаше го и малкият Андон, ала 
имах разрешение да се разположа. Избрах си стая номер три. От 
тераската ѝ се виждаха доста неща: бяла църква със син купол, 
камбанарийка, кипарис, надясно – част от пристанището с не-
скопосно изградена вълноломна стена от небрежно нахвърляни 
камъни, второ нескопосно вълноломче заграждаше малка аквато-
рия, два фара; изобщо – едно дребно пристанище, като пощенска 
марка. Натежали от влага облаци скитаха по небето, все още не 
пускаха капка. Опнах шезлонга на тераската, излегнах се – студе-
но, обаче се чувствах толкоз щастлив от добрия обрат, че търпе-
ливо зъзнех и дори не мислех за пропуснатия ден. Очертаваше се 
дата без къпане. От улицата ми маха Андон. Зад него, с неизбеж-

ната си раница на гръб, върви още една окаяница, младо самотно 
момиче, самотата му се долавяше от разстояние.

Подреждам дрехите си в гардероба, има много място, броят 
на закачалките е неограничен, леглата са широки, към тях има 
всички видове възглавници, чаршафи, одеяла, премерих стаята 
– шест на пет, хем огромна, хем уютна, в нея дори картините са 
подбрани, ами банята! – едната ѝ стена е в огледала, вана, цялото 
оборудване е комплектувано от мрамори, порцелани, кристали, 
кърпи за лице, кърпи за крака, огромни хавлии, всичко от памук, 
чистотата им може да те притесни; изобщо чистотата в хотела на 
мадам Анна плашеше.

Не ми се излизаше, привличаше ме тежкото бюро и стола до 
него, прииска ми се да напиша нещо, но какво освен страници от 
дневника? Трябваше да изобразя появата на Лена в туристическа-
та ми екзистенция, да нарисувам красотата ѝ, а тя не се поддава-
ше на изобразяване, в нея липсваше каквато и да е забележител-
ност, освен това налагаше се тъкмо в дневника да си отговоря на 
въпроса защо „Мис ферибот“ възнагради точно мен, от което въз-
никваше другият, малко тревожен въпрос: нормална ли е Лена? В 
съзнание ми тя не фигурира ли като биологичен продукт, изплу-
вал от страниците на Достоевски? Занимавах се с дневника си до 
обед, след туй отново излязох на терасата. По обедните часове 
слънцето обикновено разкъсваше бронята на облаците, вятърът 
постихваше, аз се втурвах към най-близката пясъчна ивица, към 
най-удобната скала и взимах своето. Днес обаче, колкото и да се 
взирах, не открих надежда за проясняване, вятърът стържеше 
простите геометрични форми на къщите, той ме върна в стаята, 
но мисълта ми не се примири, тя продължаваше да чопли, докато 
накрая реших да опитам на пристанището.

Там, където свършваше редицата на закотвените лодки, в чуп-
ката на вълноломчето, водата беше тиха, място само за плуване. 
Върнах се при рибарите, всички седяха по пейките на църквата, 
унесени в бъбренето си, което сякаш не бе прекъсвало от създа-
ването на света. Попитах ги, отвърнаха, че къпането е забранено. 
Знаех си го, къпането в никое пристанище не е разрешено, но по-
питаш ли, то става още по-забранено. Знаех, че ще вляза във во-
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дата, бистротата ѝ ме притегляше. Съблякох якето, в него бяха 
част от доларите, съблякох пуловера, смъкнах маратонките, по-
сле панталоните с другата част от доларите, съблякох и ризата, 
в чието джобче се потайваха драхмите, и така нататък, едно про-
дължително събличане в хладния ветровит ден. Всяко влизане 
в Егейско море позовава у мен тръпката на душевно замайване. 
Тук водата ме затопли, най-после тялото ми се поотпусна и си 
дадох сметка, че при туй духане от север Цикладските острови 
са твърде неуютно място за живеене. Ако не включиш печка, 
дебелите каменни стени и мраморните настилки ще ти покажат 
на какво са способни в мрачните сенчести стаи. Все повече се 
доверявах на водата, тя настойчиво затопляше простудените ми 
стави. Плувах, без да се обръщам към дрехите си. Пирея беше 
далеч, бяха далеч страховете за парите ми. В мислите ми се 
мяркаше Лена, идейка за разказ, или досещането, че трябва да 
пратя картички до близки хора, проблясваше и съпоставката с 
топлия октомври от миналата година, някаква мисъл за внуче-
тата, запитах се: да скрия ли тяхното съществуване от Лена? 
Докато плува, човек може да си поразсъждава за какво ли не, 
а аз стигнах до там, че се опитах да зърна бъдещето на Андон 
извън хотела на родителите му, да речем – като литературен 
критик в Атина, и си отговорих, че това е невъзможно; в Гър-
ция децата от най-най-ранна възраст се включват в бизнеса на 
татко и мама, какъвто и да е, почти нищо не е в състояние да ги 
изтръгне от бакалничката или баничарницата.

Крайбрежните гостилнички винаги са ме привличали, пред-
почитам да сядам отвън, разбира се, но този път, за да се скрия 
от вятъра, влязох вътре и така понаучих нещо за собственици-
те. В тази гостилничка стожерът е Киро, не повече от двайсет и 
пет годишен, слаб и висок, с очила; когато контактува с клиен-
тите, достига до изтънченост, за него може да се каже, че е мъл-
чалив и не се усмихва никога. Две стари жени, едната сигурно 
е майка му, с готвачките. Приготвят главно балкански манджи, 
за каквито са зажаднели душите ни: мусака, имамбаялдъ, бамя 
яхния, слонски фасул, пълнени чушки, пълнени домати, сар-
ми, различни риби плакия. Гозбите са наредени в правоъгълни 

металически съдове под стъкло. Всеки ден си поръчвах и така 
наречената „гръцка салата“ от домати, едър червен лук, сирене, 
маслини, всичко поръсено със зехтин. Сметките ми се колебае-
ха от 250 до 400 драхми. Един долар беше равен на 135 драхми. 
Още две жени – сестрата и сестричката на Киро. Отборът се 
справяше с работата си добре, отвън всичко изглеждаше благо-
получно, но отвътре подуших някаква притаена нервност, спри-
хавост, склонност да се карат, от което подразбрах, но само по 
интуиция, че всеки, освен бизнеса, си има отделните проблеми, 
може би старомоминство при голямата, може би моминство-
то при малката. Старите – със своята ретроградност. Четири 
жени без въображение, които пречат на Киро да се развихри 
на по-високо равнище. И ето го неизбежният въпрос – какво 
по-нататък? Трима са младите, един от тях все може да опита 
късмета си извън манджите. Обаче не. Само тук. От сутрин до 
късна нощ, седем дни останах в Науса, но никога не видях за-
ведението затворено.

Поразтъпках се към площадчето. Изпих бавно едно кафе в 
сладкарничката. Не бързах и, без да правя впечатление, стара-
телно наблюдавах сцената наоколо. На тази сцена актьорите иг-
раеха себе си, пред мен се разкриваха младите хора от края на 
осемдесетте години, бяха тихи, скромни и до такава степен, че ги 
подозиpax в неоправдана престореност. Те също пиеха кафетата 
си, разговаряха или разглеждаха картите на Архипелага. Някои 
си четяха. Едно русо маце на съседната масичка се засмя висо-
ко на нещо от страницата, след което побърза да го прочете на 
момчето си, но то не се засмя, само се усмихна от учтивост. Уми-
рах от желание да знам какво точно бе възпламенило кукличката, 
предполагах, че нещо глупаво, но можеш ли да разбереш, така и 
този детайл си остана загадка, както много от подробностите на 
пътешествието ми.

Капнал от умора – при такова пътуване човек е винаги 
обезсилен – ударих му още една обиколка по уличките, този 
път на дневна светлина, и ми се стори, че снощи, загледан в 
младото лице на Лена, което плуваше в сумрачието и сенките, 
не бях видял нищо от селището. Старата Науса се разраства, 
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тя се попълва и допълва от нови строежи. Непривикналото 
око в първите дни все още не може да различи кои са стари-
те и кои новите къщи, но после окото се тренира, взира се 
по-сполучливо и разликите се експонират – линиите на новите 
сгради са по-категорични, стените са по-гладки, прозорците – 
малко по-широки, все по-често ще ви се натрапят сводестите 
входове. Ансамбълът обаче си остава непоклатим; всичко е 
еднакво, повтаря се до втръсване, но това ослепително бяло 
каканижене край морето, покатерено по скалите, опънато око-
ло хълмовете, прилича на редове от перлени огърлици, които 
си имат собствен синтаксис, действат ти като самостоятелни 
строфи на стихотворение, те започват да влияят на вкуса ти, 
създават необходимия за влюбването ти в тях усет и въпреки 
явната традиционна схема, всяко островно градче те бръмва 
по свой начин.

Преди да си легна за следобедния сън, защипах мокри-
те гащета на въженцето и вятърът ги заблъска. Яркосиньото 
кубе на църквата подсказваше какъв би трябвало да бъде цве-
тът на морето.

– Господине, моля ви.
– Разбира се, мис.
– Можете ли да ми подадете тази малка вещ?
Проследих посоката на показалеца ѝ, предълго се взирах с 

късогледите си очи в мозайката на моята тераса, няколко пъти 
погледнах сочещия пръст и накрая открих за какво става дума.

– Вятърът, господине.
– Да, госпожице.
– Благодаря.
– Моля.
Подадох капачката през символичната преграда между мо-

ята и нейната тераса, съседката ми по стая я натика непохват-
но в гърлото на пластмасовата си бутилка с минерална вода, 
изчерви се, усмихна се и се прибра. Представих си я – пра-
шинка в огромната стая с многозначителното присъствие на 
две легла, с едно панталонче, една ризка, една четка за коса, 
едно червило, един дезодорант, една книга, една географска 

карта, едни маратонки, едно пуловерче, едно яке, един часов-
ник, една пиличка за нокти, един лак за нокти, една химикал-
ка, едно бележниче, един спален чувал, едно дунапреново 
дюшече, една плажна рогозчица (закупена сигурно преди три 
години в Испания) и така нататък – все по едно, но непремен-
но два бански, или три.

Изпих глътка от моята бутилка „Лутраки“ и легнах. Мине-
ралната вода е нещо, което всеки турист носи обезателно и на-
всякъде със себе си. Струва от 43 до 100 драхми, кой както те 
прекара, обикновено – 70. През топлите месеци за двайсет дни 
можете да изпиете поне петнайсет бутилки: 1000 драхми или се-
дем и половина долара. Зачетох романа в четвърта книжка от 
Синия бюлетин на писателите. Джон Фаулз изразходваше неи-
моверни усилия да докаже, че ако става дума за порнографски 
роман, може да сложи всички колеги в джобчето на ризката си;  
това, както и да е, но той се стараеше да ни го пробута за инте-
лектуално събитие. Не можех да не се усмихна. Така, след като 
се усмихнах няколко пъти – пресякох последната си усмивка на-
половина и заспах дълбоко, грохнал, осолен от морето, нарочно 
пренебрегнал струята на душа, за да усещам сладкото щипене на 
солените кристалчета по кожата – единственото доказателство, 
че съм истински на море...

Стори ми се, че някой ме вика, изпървом по-тихо и нераз-
брано, ала по-късно чух името си ясно и скочих. Показах се 
дори на терасата. Никой. Лена я нямаше. Ей, какво ще правя 
с тази история! Ако можех да вярвам на часовника, бях спал 
цели два часа. Чувствах се унищожен от умората. Приготвих си 
кафе, изпих го с намерението да се ободря, но не усетих такова 
нещо, не усетих и наслада, боляха ме очите, нещо притискаше 
слепоочията ми.

– Разочарова ме, Джон!... За какво те мислех, и ето че направи 
търговски жест в романите си. Засрами се и се съвземи.

От ясно по-ясно: настроението ми е никакво. Съблякох се и 
влязох в банята. Под острите стрелички на водата свалих соле-
ната опаковка на кожата си, задишах дълбоко и ме осени отрез-
вяването: повече не биваше да се държа глупаво с Лена. Каква е 
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тази игричка! Ами че така постъпвах някога, сега всичко звучи 
смешно, необходимо е незабавно да ѝ звънна.

От площадчето набрах 510-90. Обади се мадам Изабела на 
гръцки. Щом чу гласа ми, превключи на руски:

– Борисе, вие ли сте? Защо не се обаждате? – Започна да ми 
се кара. – Лена не е излизала никъде и ви чака. Къде се губите? 
Видели са ви да се къпете в пристанището.

Лена за първи път ми заговори на руски. Разбрахме се да се 
видим на площадчето.

– Изобщо, ще се чакаме само там. И ако стане недоразумение, 
тъй де – ако се загубим, ще се търсим в сладкарничката.

Навирих нос, прекосих площадчето по диагонал. Най-краси-
вата жителка на Науса, една руса гепардка от представителното 
пътническо бюро тук, чакаше автобуса за Парикия. Видя ми се 
като маце от средна ръка. 

Влязох победоносно в сладкарницата, вътре нямах работа, 
търсех огледало. В огледалото се отрази един двойник на Гре-
гъри Пек, той умее да прави всичко добре, но най-добре умее 
да влудява младите момичета – не им звъни цял ден, настър-
вява ги и вечерта ги пробожда с внезапно прозвучалия, дълго 
очакван глас.

– Следобед нарочно не пих кафе – рече Лена. – За да пием 
сега. Къде потънахте? Исках да ви заведа в Санта Мария.

– Какво е то?
– Манастир и плаж, намира се на другата страна на острова. 

При такъв вятър там е спокойно. Отива се с кораб.
 
7.
Тази сутрин забелязвам, че вятърът е поспаднал, слънцето се 

е разкрило, по залива шарят лодки. Това означава ли, че най-пос-
ле навлизам в представата си за южно море и Циклади? Ето, виж-
дам ги, пъплят, катерите кръстосват, напредват към набелязаните 
си рибни находища. Отсрещният бряг се е очертал ясно, небето 
се дави в светлина.

Тръгнах по крайбрежния асфалт, минах край „стълбището“, 
огледах го, то водеше към хотела на мадам Изабела. Подвоумих 

се: да поканя ли мацето? Отказах се, имахме фиксирана среща 
към дванайсет в пристанищната гостилничка.

Скалната част на градчето свърши, свършиха и къщите, от-
тук нататък започваше безкрайната дъга на плажа, докъдето ви-
дят очите – дъга от обли мраморни топки, големи и малки, топки 
за тенис и топчета за пинг-понг, неповторима белота, само при 
водолинията я загрозяваха мъртви, но свежи засега, изхвърле-
ните от мелтема водорасли. В далечината, върху дъгата лежеше 
един-единствен човек, някакъв такъв, като мен. Реших да не го 
подминавам, спрях и започнах да се събличам. Да вярвам ли на 
очите си – човекът започна да ми маха енергично, да, дочух дори 
името си, този път наистина.

Докато се приближавах към нея, Лена се изправи, постави 
смокиновия лист от плат там, където трябва, и седна. Както и 
предположих, тя лежеше на неизбежната си рогозка. Показа ми 
свободната част на постелята. Отказах енергично, уплаших се от 
остриетата на гърдите ѝ. Лена затвори книгата, беше „Неточка 
Незванова“ – мадам Изабела предлагала много книги на руски.

Приближаваше лодка, очаквах поне сега да нахлузи горната 
част от своя оскъден бански, но Лена не се закри, голотата ѝ 
сякаш допълняше хубавия ден, телцето ѝ лежеше като мрамор-
на скулптура сред реката от мраморни камъни – тежко и леко, 
плътско и нежно, трезво. Лодката докосна чакълестата ивица, 
на брега скочи юноша с кофа в ръка и заоглежда плажа. По-
някога разравяше водораслите с крак. Момчето мина край нас, 
търсеше, но какво? Наведе се само два пъти, като че ли изрови 
нещо от водораслите и го хвърли в кофата. След туй се върна в 
лодчицата си.

– Нямате ли чувството, че ни обраха? – рече Лена. Неволно 
посегна към гащетата си, може би искаше да ги смъкне, но се 
отказа, навярно отложи пълното си събличане за друг път. – Той 
се наведе два пъти, разбирате ли, взе ни цели две неща.

– Мелтемът е хвърлил дреболии от дъното – опитах се да по-
ясня аз. – Нещо, което другия сезон ще бъде продадено като су-
венири от Парос. Стори ми се, че бяха сюнгери. Предполагам, че 
след бурите момчето събира сюнгери.
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– Яд ме е – настоя Лена. – Каквото и да е, било е наше, двете 
неща се намираха пред нас, щяхме да си ги разделим, до края на 
живота биха ни напомняли за този хубав ден. Усещате ли колко е 
тихо? Преди няколко дни щях да полудея, никога няма да забравя 
денонощията, в които вятърът ме бе притиснал, тогава бях на ръба.

Започна. Отново. Темата от снощи. Колкото формите на тяло-
то ѝ бяха лаконични, толкоз разточителна бе мисълта ѝ. Отведе 
ме на остров Санторини, дойде ред и на легендата за Атлантида. 
Тази легенда бях прочел не един и не два пъти, но сега наистина 
ми се стори по-интересна, тъй като ми я разказваше не кой да е, 
а студентката по история от Ню Джърси, защитила доктората си 
пролетес.

В ранните си блянове – както повечето деца – виждах Афри-
ка, после се появи Сан Франциско, по-късно Хавай; много гео-
графски авантюри идваха, обсебваха ме и си отиваха. Накрая ме 
връхлетяха Цикладите. Вече бях на петдесет, тези острови не се 
намираха далеч от София – два часа със самолет и още шест с 
параход. Докато живееше в мидата на бляновете ми, архипела-
гът се превърна в космос и най-южният от него, остров Тира, 
бе заблестял като бисер. Полегнал на плажа до Лена, вече знаех, 
че Тира няма къде да ми избяга, предстояха ми още шест часа с 
параход. Това добре, но къде бе изчезнало името Тира? Защо? 
Всеки повтаряше: Санторини, Санторини! В Атина ми казваха: 
Щом сте тръгнали натам, идете в Санторини, на всяка цена Сан-
торини. Санторини се оказа другото име на Тира. Вътре в себе си 
знаех, че пътувам към Тира – единствената отломка от потънала-
та Атлантида. На 19 октомври 1987 година обаче аз все още не 
знаех, че на остров Тира ще се състои едно от големите събития 
в живота ми.

Запътих се към водата.
– По бански? – учуди се „Мис ферибот“. Всъщност не беше учу-

дена, а шокирана. – Къпете се по бански костюм, когато няма хора?
Свалих гащетата си.
Приятно ме изненада дъното, беше пясъчно.
– Идвам! – извика „Мис ферибот“, докато смъкваше парчето 

плат от онова място. – Чакайте!

Заплувахме по посока на пристанището. Извърнах се и по-
гледнах към брега. Там, самотни, едни до други лежаха нейните 
и моите дрехи. Във водата, самотни – един до друг дори, като 
плувахме, несъзнателно се докосвахме – Лена и аз. Като младеж 
някога мечтаех да преживея подобно нещо в някоя лагуна на Ти-
хия океан. Сега обаче, като стар човек, преживявах наистина този 
филм, на остров Парос...

После седнахме под навеса, седяхме няколко двойки, всички 
говорехме тихо, отдавна бе излязъл вятър, слънцето бе изчезна-
ло, надеждите ни за хубаво време се бяха скапали, лодките пот-
ръпваха нервно до кея.

Наруших сухия си режим. Нямаше сила на света, която да ме 
възпре. Може би заради провала на времето рибарите по пейки-
те се караха, бе възникнал някакъв спор, в него взеха участие 
всички, тези, които кърпеха мрежите – също. Лицето на Киро 
остана каменно, той знаеше, че не пия, но напълни чашите ни 
безмълвно. Лена се извини и си позволи малък каприз, помоли 
да залеят горещата риба с лимонов сок, разреден с малко вода, и 
да хвърлят тринайсет зрънца захар. Приех еврейско-руско-аме-
риканската измислица с одобрение. Рибата не стана по-вкусна от 
това, но проявих лицемерие.

– Надявам се, че не сте видели крепостта.
– Не съм – признах. – Как така, без вас?
– След малко ще ви я покажа.
Лена ме натири отново в историята на тукашните земи, започ-

на от неолита, потопи ме изцяло в мъглата на периодите, но слава 
богу, помоли ме да запомня само Византийския период от 330 до 
1204 и веднага след него Венецианското владичество от 1205 до 
1537 година.

– Венецианците са оставили тази малка крепост, в която ще 
ви заведа. Виждате ли я?

Отдъхнах, крепостта отстоеше само на триста метра от гос-
тилничката. Това, което бях възприел за стара вълноломна стена, 
е било крепостта...

 Дребни рачета пробягваха, спасяваха се от подметките ни, 
бързаха да се шмугнат в локвичките. Водата беше морска и ле-
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жеше по каменната настилка на овалната кула. Като се изклю-
чи тази дупка, през която се промъквахме, понеже морето пре-
граждаше пътя ни, от помещението към света гледаха още осем 
дупки – сводестите прозорци на крепостта. Може би някои от 
тях са служили за бойници, знам ли. През тези дупки, заедно със 
светлината на деня, се вмъкваше и вятърът. Лена ме принуди да 
постоим на всеки прозорец поотделно, по този начин видяхме 
както главните, така и междинните посоки на света – нещо като 
огромен компас – аз и тя, на осем места, рамкирани от мраморни 
венециански сводове. При всяко преместване Лена хващаше ръ-
ката ми, притичвахме, прескачахме локвите (грайферите на мара-
тонките ни спасяваха от подхлъзване) и заставахме кротко в поза 
под сводовете. Статичното състояние всъщност се напълваше с 
особена, лесно разбираема динамика – Лена пъхаше ръка под ръ-
ката ми, облягаше перфектно изваяната си главичка на рамото 
ми и се вглеждаше в далечината. Настояваше да се вглеждам и 
аз. Тогава тя стискаше ръката ми с длани. Стояхме. Топлината 
на младата ѝ кръв проникваше, вече за кой ли път, боже мой, в 
тялото ми и не знаех какво да правя нататък. Трябваше ли да по-
наведа малко-малко лицето си към нейното? Предоставяше ли ѝ 
се право на възражение, ако целуна полуотворените ѝ устнички?

Това е въпросът.
Кое е по-достойно за духа и за българската национална чест – 

да се въздържа или да нападна?
 
8.
Някаква допълнително придобита интелигентност ми дикту-

ва да не посягам – до това убеждение ме докараха следобедни-
те мисли в леглото. Въртях се, не можех да поспя като хората и 
накрая станах. Но не заради банална любовна безсъница. Драз-
неше ме силната светлина на деня, ококорваше ме усещането за 
загуба. Навярно щях да загубя много, слънцето се показваше все 
по-често, а аз, вместо да плувам, дъвчех ли дъвчех чаршафа. През 
стъклото на затворената врата виждах как яростно се мятат по-
луизсъхналите ми гащета на въженцето. Отворих, хавлията на 
мацето от съседната стая плющеше остро, студено. Долнището 

на банския ѝ костюм беше мъничко, медальонче – и то, сиротно-
то, зъзнеше на терасата. По уличката профуча „Бийч бъги джип“. 
На асфалта се появи мадам Анна, следваше я Андон. Носеха обе-
мисти леки вързопи. Вятърът повдигаше роклята на майката, бе-
лите свивки на краката ѝ просветваха с хладно, неподобаващо за 
Егейското крайбрежие сияние.

Отново пуловер, отново зимното яке. Вървя към близкия плаж 
и зная, че няма да вляза във водата, но все пак ме тегли надежда-
та, че бог ще се смили над лудия. Дори не свърнах по посоката на 
морето, продължих към хълма и си казах: пък нека се разтъпча и 
аз малко по тази гръцка земя, да поскитам между храстите, ска-
лите, недоразвитите диви смокини и десетки други неразраснали 
се, но жилави и упорити в своето отшелничество, съвсем непо-
знати растения. Вятърът ме бута отзад, тласка ме и наклонът се 
топи под краката ми. Морето вдясно се разкрива все по-широко и 
все по-синьо, въпреки вълнението. Обърна ли се, виждам Науса, 
виждам пристанището с вълноломчетата и фарчетата, лодките, 
туристическите корабчета, виждам рибарската църквица Свети 
Никола и едва в този миг сякаш разбирам цената на моето пъ-
тешествие в залеза на живота ми. Аз съм тук, Лена е с мен и в 
студеното време продължавам да се къпя по два пъти на ден.

Вятърът ме тласка и вървя, катеря се по скали – места само за 
пепелянки.

Малко преди да се уморя, съдбата ме възнагради за усилия-
та: от върха на баира огледах другата му страна; същите храсти, 
същите диворасляци, напечени скали. Но долу се откри друга-
та част на залива. По тавата му препуска вятърът, всичко е ка-
жи-речи като останалото зад гърба ми, но в скалите под мен се 
тули тиха водичка, жълтее се пясъчна ивичка. Белее се обърната 
с дъното нагоре лодка. Като огромен плажен чадър върху част 
от ивичката хвърлят сянка няколко скупчени дървета. Избрах си 
зàветната част на заливчето, съблякох се в подножието на скали-
те. Можех да се скрия и зад лодката, но ми се стори, че там не е 
тъй надеждно. Скоро разбрах, че някои места са за други хора. 
Немкините дойдоха по моята пътечка през пущинака. Най-на-
пред чух гласовете им, те направо се радваха – отгоре виждаха 
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свободното си скривалище зад лодката, но все още не можеха 
да видят мен зад скалите. Поздравихме се, по такива места ту-
ристите обикновено измърморват по нещо и си кимат. Знаех, че 
преча, ако не бях аз, те начаса щяха да хвърлят и долнищата на 
бикините си. Телата и бюстовете им бяха червено-бели, личеше 
си ненаситната им жажда за повече слънце... Наблизо би трябва-
ло да има шосе, чух шумовете на мотори, мерна ми се покривът 
на автобус, шофьорът даде клаксон, по това разбрах, че отгоре 
се вижда добре мястото около лодката. Много просто – пътят 
Науса-Парикия! Това означаваше, че мога да го използвам, да 
пренебрегна пътеката през камънаците. Но пак по тази пътечка 
се появиха още две момичета и едно момче, явно американчета. 
По беглите ми изчисления плажчето можеше да побере най-мно-
го десет души. Мелтемът вършееше над главите ни, дъното се 
белее ше със светлите си чакълести плочки, бюстовете на мац-
ките се бяха отпуснали обидно безчувствени, момчето се зачете 
в книгата си. Нагазих във водата, поех въздух и изгмурках поне 
десетина метра. От тази по-добра гимнастика на тялото и духа не 
съще ствува, пред нея сивеят и йогите, и тогите...

– Знам го туй място, то е само за лошо време. – Лена се приве-
де леко встрани, предоставяше възможност на хлапето от касата 
да ни сервира по-удобно. – „Фунията на рая“.

Изрече го на английски и на руски, помолих я да ми го дообяс-
ни. Струва ми се, че успях да ви го предам точно на български, 
така го и записах в бележника си – „Фунията на рая“. Лена оби-
чаше да изобретява названия, понякога наименованията на на-
родната фантазия ѝ се струваха брутални и тя предпочиташе да 
дамгосва местностите по своему.

– Така ще го наричаме с теб – заключи Лена.
– Днес морето е отново с познатата си прическа – подхвърлих аз.
С това ѝ дадох възможност да повтори измисленото вчера.
– Афро! – изрече с удоволствие тя. – Навярно тази фризура 

сега е модна сред моретата.
Отскочих до будката, снабдих се с вчерашния брой на „Атенс 

нюз“. Огледах заглавията. Компаньонката ми не прояви интерес 
към събитията. Търпеливо изчакваше да изстине кафето, обикно-

вено го изпиваше студено и на мравешки глътки. Момчетата по 
масите не я интересуваха, вниманието ѝ можеше да бъде отпра-
вено само към местен, да речем, по-колоритен човек, от когото 
да изчопли легенда, случка, или загадъчно звучащо местно наи-
менование.

– Опитайте сладоледа. – Съпротивлявах се, но тя напъха лъ-
жичката в устата ми. – Заслужава си, нали?

Заслужаваше си.
Само че да бях поне шестнайсет години по-млад. За тия шест-

найсет години бих продал душата си не само на дявола.
– Защо не опитаме столовете и на отсрещното кафене – рекох. 

– Предлагам утре да се чакаме там. Има повече слънце, струва 
ми се, че не духа толкоз. – Разтворих вестника съвсем. – Може би 
там кафето ще се окаже по-добро.

– Все тая! – Лена натика за втори път лъжичката в устата ми. 
Тя вършеше нещо, което изобщо ненавиждам, не понасям. При 
обикновени обстоятелства не бих допуснал чуждата лъжичка в 
устата си. Сега обаче всичко ми се стори неповторимо сладко. 
Спин ли? Глупости! – Онова кафене е на същите хора.

– На кои?
– На тези тук, на хлапето, което ни обслужва. Там се разпо-

режда по-голямата му сестра. Хлебарницата също е тяхна. Както 
магазина за бонбони. Целият площад е техен, разбирате ли?

– На хлапето.
– И на сестричката, и на по-голямата сестра, на майката, на 

бащата, на брата, на брата на майката, на брата на бащата. По-ра-
но се интересувах, питах и научавах, сега имам какво да правя и 
повече не ми се пита. Може би ще разплета кълбото докрай, може 
би ще се окажат техни и павилиончетата, магазинът за сувенири, 
пътническото бюро, гаражът на „рент а кар“.

– Но вече имаш какво да правиш?...
– Ми как, вече не съм сама.
 
9.
Все повече се настройвах към цикламени преживявания. 

Студената стая, в която се събудих, ме предупреди, че бъдеще-
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то може да се окаже и неприятно. Не ми се ставаше, но нямах 
под ръка нещо за четене. Вятърът блъскаше терасата. Излязох 
от завивката, за всеки случай погледнах въженцето, гащетата ми 
все още се вееха там, извиваха се на всички страни и се гърчеха. 
Кубчето на църквата се синееше дежурно. Камбаната в камба-
нарийката не помръдваше; не можех да си обясня защо. Заливът 
беше пуст, фарчетата дремеха гуреливо, гларусите прорязваха 
пространството, без да движат крила. Навлякох пуловер върху 
пижамата и се спуснах до рецепцията. На една от масичките пъс-
трееха забравени от гостите списания. Взех „Щерн“ и „Нюзуик“. 
На стълбището срещнах единствената друга жива душица в хо-
тела. С раница на гръб, мацето напускаше мраморите и хладните 
чаршафи на „Галини“.

– Сироко.
– Сироко – съгласих се аз. – И се засилва.
Поставих ръка върху косичката ѝ, безименният пръст и кутре-

то ми леко докоснаха ушенцето и слепоочието ѝ. Погледнаха ме 
сиви безхитростни очи, те нито питаха, нито очакваха отговор, 
не се и страхуваха, само ме гледаха, не можах да отгатна казваха 
ли ми нещо, или не ми казваха. Само аз ѝ изрекох, без да ѝ го 
изричам на глас, че все пак двамата сме прекарали известно вре-
ме в безлюдното хотелче, тихи един за друг, отделени от студена 
стена и символичната преграда на терасата. Прошепнах ѝ още, 
че нейните пликчета, тласкани от мелтема, миналата нощ успяха 
да пропътуват дължината на въженцето и сутринта ги заварих да 
докосват слиповете ми. Каква затрогваща нежност. Не може да 
не е забелязала тази нощна авантюра на бельото ни; ако е имала 
въображение, разбира се.

Свалих ръката си. Останах съвсем сам, вече не ме съгряваше 
беглата сладостна мисълчица, че зад стената диша друго същес т-
во, при това женско, нежно, потънало в своята безпомощност да 
търси, и то като другите, ласката на Елада.

Прибрах се под завивката. Фееричните ваканционни реклами 
на списанията – предимно с палми и шоколадови жени – ме по-
замаяха. Отведох любимата си на Молукските острови, вместих 
я в картинката, поставих я сред телата по шезлонгите. Лена пас-

на навсякъде. Захвърлих „щерна“, скръстих ръце под главата си: 
Глупако, думай, ще се влюбиш ли? Тя ти бута сладолед в устата с 
нейната лъжичка. Казвай, ще се влюбиш ли? Искам да го заявиш 
на глас. 

– Не!
Опипах лицето си, прецених, че няма защо да се бръсна, но 

се обръснах. – Не! – извиках на образа си в огледалото. А след 
малко допълних: – Ще бягам!...

Малкият пристанищен град Парикия ми се стори шумен, раз-
движен и въпреки туй – далеч по-автентичен от Науса. В него не 
видях много нови къщи. Два часа ми бяха достатъчни да обиколя 
по-живописните улички и туристическите средища. Пъстроцвет-
ната младежка сган кръстосваше край мен, всеки или идваше от 
вътрешността на острова, или отиваше нататък, или пък чакаше 
корабите към другите острови. Тук бяха отворени все още мно-
го магазини, стоките им заприщваха уличките, зяпачите убиваха 
сполучливо времето си край тях.

Поскитахме малко заедно, изпихме по една пепси-кола, 
помълчахме си. Бяхме седнали в „свърталището“ и чакахме ко-
раба ѝ за Пирея. Пак повтарям – мълчахме. Бившата ми съседка 
от хотела наблюдаваше втренчено вятърната мелница отсреща 
и мога да се закълна, че я възприемаше само като вятърна мел-
ница, а не като туристическо бюро, в каквото я бяха превърна-
ли. Щеше ми се да ѝ разкрия, че тя, и само тя е истинската ми 
любовна авантюра за петте поредни години, в които посещавам 
Гърция – онова докосване до косичката и ушенцето, нейното 
безмълвно очакване!... Може би и момичето си мислеше сега за 
този момент.

Моят автобус се появи преди нейния кораб. Сбогувахме се...
Когато седнах да обядвам, лицето на Киро, както винаги, си 

остана непроницаемо, но майката, лелята и сестрата, о, техните 
очи ми разкриха това, което очаквах.

Скоро се появи и упрекът:
– Защо не ме взе в Парикия?
Тя си ощипа едно картофче от гарнитурата.
– Тръгнах рано, смятах, че спиш.
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– А мислиш ли, че мога да спя, когато съм в такова напрегнато 
очакване?

Мамицата ти! Побърка ме. Как да разбирам думите ти? А да-
ваш ли си сметка за моето напрежение?

Изпратих я до стълбището на нейния хотел, върнах се в стаята 
си, прелистих списанието и заспах. Събуди ме някакво извиква-
не. Замаян изскочих на терасата. Лена сочеше наоколо. Небето и 
морето се пропукваха от силна слънчева светлина.

– Не духа ли?
– Какво от туй?
Разчистеното от облаците небе топлеше мащенски земята. 

Още един подарък, още един ден за къпане. Отправихме се към 
Фунията на рая. В гънката на най-голямата скала като миди се 
потайваха две розови голи тела. До лодката лежеше трето голо 
тяло. До третото голо тяло се въргаляше мърляв, дебело обле-
чен – май че с два пуловера – местен гларус. На него сякаш не 
му се бръснеше, не му се разговаряше, направо не му се живее-
ше. Спеше му се. Младежът сигурно се чудеше как да се отлепи 
от изконсумираната жертва, да се поприбере малко у дома, поне 
за кратък отдих. Но въпреки ситостта си гларусът огледа твърде 
обстойно Лена, без да се съобрази с моето присъствие. Изглежда 
си знаеше от друг път, че с Лена хаби напразно енергия и я огледа 
по навик, без надежда, но повтарям – не му пукаше за мъжа до 
нея. Гларусът след малко се оттегли в дрямката си, но аз останах 
да се мятам в яростта на възрастния любовник. Мене гларусът 
не ме изобщо броеше, все едно, че ме нямаше, за него старчето 
отсъстваше. И отново, за кой ли път в живота си, проклех бога, 
че не ме е създал здравеняк – да крачна до мърляча, да го шляпна 
с опакото на ръката си. Лена, браво на нея, прави ѝ чест, този път 
легна на пясъка с двете парчета на бикините. Влязох в морето, 
заплувах, както се казва – наплувах се. Отделих се от заливчето и 
изчезнах от полезрението. В откритата част водата се оказа сту-
деничка, левият бъбрек ме понаболяваше, но продължавах мара-
тона към отсрещния бряг, исках да покажа на ленивото копеле, че 
спадам към неизвестна нему категория от възрастни хора, от тия, 
дето, ехееее...

10.
Късметът, който всички извадихме тази година в егейските 

острови, е направо невероятен; вятърът просто се изсипа вър-
ху Науса, зайчетата припкат по моравото море, всички врати на 
„Галини“ се тресат. Особено моята. Неизвестен демон настоява 
да влезе в стаята ми. Седем и половина. Само. Слънцето оба-
че започва да се промушва, навярно подир обед ще се повтори 
вчерашната история, ще взема да се окъпя отново за сметка на 
бъб реците си. Ето, светлината се залепи по стените на църквата. 
Понякога идвам до убеждението, че градовете тук са крещящо 
бели тъкмо по тия причини – да поддържат оптимизма в мрач-
ните островни дни, когато няма къде да избягаш. Психическото 
въздействие на отразената от стените светлина – когато вятърът 
насилва вратата ти – е поразяващо.

Мръднах до павилиона, купих си вестник и се хванах за сър-
цето. Само туй оставаше. Да, вятърът натискаше и там, клаустро-
фобията ме беше спипала за гърлото, усещах пръстите ѝ, започ-
нах да си повтарям: не се плаши, не се плаши. Направих опит да 
се усмихна, повиках на помощ самоиронията – старият мъж и 
момичето... Напразно, бях застанал пред прага на паниката, а тя 
ме насочваше към куфара, към автобуса.

Но тази внезапно пламнала любов? Да побягна от Лена? Сега? 
Когато ми е заявила, че живее в напрегнато очакване?

И все пак, въпросите отпаднаха пред уплахата, че може би 
съм свършен. Островът продължаваше да ме души. Днес е шес-
тият ми ден в Науса. Двадесет и първият за Лена. Какво търси тя 
в тази малка точка на Гърция? Чака ли някого?

Отново нямам възможност да си задавам въпроси, островът 
ме притиска, задушавам се, старая се да вървя бавно. Пъхам се 
под завивката. 

В страха си пред внезапната смърт си задавам друг въпрос: 
Ами сега? Ти имаш среща на пристанището. По обед трябва да 
се намираш там. Ще отидеш ли?

Абсурд.
Към единайсет обаче старият човек се изправи и тръгна, лю-

бовникът потегли. Под небето се бяха разместили неведоми ат-
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мосферни пластове, светлината на деня стана категорична, гър-
дите ми се отвориха.

Седя на пейка, тук е припек, завет, пак наблюдавам лодките и 
рибарите. Кърпят, скатават мрежите. Гърбът ми се е подпрял на 
църквицата. Вратата ѝ е отворена. Лена подава ръката си в дви-
жение, повлича ме. Вътре е празно, кажи-речи – нищо; четири 
кичови икони, очукан свещник, до него купчина свещи, лоясал 
шкаф с цепка за монетите. Пущаме. Взимаме си свещи. Запалва-
ме ги от единствената, която гори. Нещо ни гнети.

– Рибарите са изправени пред сериозни изпитания – отбеляз-
ва Лена.

– Още малко, съвсем мъничко им е нужно – съгласявам се аз 
– и ще превърнат църквата в склад.

– За склад е чудесна – съгласява се Лена.
– Ако си наблюдателна, обаче...
– Вече са струпали мрежи в ъгъла, да.
– И все пак църквата се брани.
– Свети Никола ги респектира.
– А колко е красива отвън!
– Тук много от нещата са красиви отвън.
Днес няма да умра, мисля си аз, тъй като усещам глада. Киро 

е застанал до масичката ни. Слуша.
– Отвън е чудесна!
Киро отива да изпълни поръчката.
– Отвътре е обидно делнична – подхвърля Лена.
Настоявам да повтори бавно на английски, после на руски, 

искам да разбера безпогрешно трудния израз, в хотела ще го за-
пиша точно.

Лена гледа слънчевия блясък по лодките.
– Днес май ще ти свирна отново.
– Естествено – отвръщам аз.
– Все пак си полегни. Ще те събудя.
– Естествено. – Смеем се. – Фунията на рая ни чака.
– Но днес няма да ме оставиш като вчера на пясъка сама, обещай.
– Обещавам.
Лена ми подава визитната си картичка.

– Това означава ли, че довечера ще се разхождаме до късно из 
Науса за сбогуване?

– Естествено.
Никой не се смее.
 
 11.
,,Свърталището“ на Парикия се намира там, където започ-

ват асфалтовите изходи към пасажерските кейове. В Свърта-
лището по необходимост престояват повечето туристи. Слад-
карницата е просторна, масичките в нея са много, макар че 
навън те са десет пъти повече. Машините за кафе и тостери-
те за сандвичи бълват непрекъснато, братята с жените си и 
братята на жените им залягат мъжки, те са и шофьорите на 
камио нетките и сладкарите, те пекат предпочитаните от кли-
ентите кифлички – пред черния вход към заведението не сек-
ва потокът от тавите, касите с газираните напитки, гюмовете. 
Тук се консумира всичко в големи количества, освен алкохола. 
Ако сте забелязали, старая се да ви описвам поведението на 
младежите край мен, те привличат вниманието ми от самото 
начало на пътешествието. И ето, че се натъкнах на сензацион-
но откритие: като се изключи някъде някоя бира или бутилка 
рацина в интимна гостилничка, не видах момчетата и моми-
четата да пият.

Споменах вече, броят на масите отвън е по-голям. В момента 
са заети само няколко, всичко се е прибрало на топло, при това 
отвън е и прашно. Не можах да разбера откъде мелтемът довява 
праха, не ми се и пита.

Сякаш се радвам на свободата си.
В 11.15 часа фериботът „Наксос“ отнесе Лена към Атина. 

Поогледах пасажерките, по-красива от нея не видях, така че ѝ 
предстоеше отново да се превърне в „мис ферибот“. Пак съм сам 
по неясно очертания ми път из Цикладието. На гръцки това оз-
начава нещо като окръжност и означава още, че мога да се вър-
тя в окръжността до края на живота си, ако не буквално, поне в 
спомените си, щом съм допуснал лекомислието да се нахендря в 
любовната мъка.
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По разписание моят кораб трябва да пристигне в 14 часа, да 
ме вземе и да ме отведе в обратната на Лена посока. Дотогава 
има два часа. Оставих спокойно колесарчето си пред сладкарни-
цата. Открих и купих разширена карта на Архипелага. Поглед-
нах. Тира ми вдъхна надежда, от Тира до Крит разстоянието ми 
се стори назначително, туй означаваше, че се спущам още по на 
юг. Тоя, дето духаше, обезсилваше духа ми, принуждаваше го да 
слиза колкото може по-ниско, към топлата Африка, към упова-
нието, че там духането ще се стопи и духът ми най-сетне ще се 
успокои. Повтарям: останах сам с подмолното ликуване за осво-
бождаване. Цяла нощ бях скитал по студените улички на Науса. 
Лена бе увиснала на дясната ми ръка, дълго, до сутринта. Сега 
ме гази нещо като мускулна треска и всяка фибра на тялото ми е 
нагнездена със студ.

 
12.
„Тира“ се вряза в развълнуваното море достойно, като стара 

аристократка с овехтели дрехи, която се е подчинила на съдбата, 
отдадена на самотните си еднообразни разходки. Хубаво-лошо 
времето, фериботът поглъща безропотно определеното му раз-
стояние. Нощува само на две места: на остров Тира и в Пирея.

Много скоро спряхме на Наксос. Този остров си го бях заплюл, 
смятах да го помета на връщане. Потеглихме отново. Закусих в 
бюфета, позяпах някакъв екзотичен филм, след туй поседнах на 
десния подветрен борд, вторачих се в раздвижената вода. Едва 
след закуската и кафето, скрит на завет, започнах да усещам удо-
волствието от факта, че пътувам по Егейско море. Пред взора 
ми нямаше само вълни, наблизо винаги се намираха любопитни 
опорни точки за окото – сухи безименни островчета, голи самот-
ни скали. Заглеждах се в някоя от тях – стърчи сиротна и ненуж-
на, пречка се на вълните, дебне корабите с твърдата си опасна 
красота. Птица само ще кацне на нея, нищо повече; лоциите пре-
дупреждават да я заобикаляме. Освен подобните на нея скали, 
освен голите, отчаяни в изолацията си островчета, погледът ми 
си беше намерил допълнителна опорна точка – неподвижното су-
рово лице на една жена.

Облегната спокойно на стола, жената се разграничаваше от 
туристите, преди всичко по възраст – четирийсет си ги беше на-
бавила отнякъде всякак. Можеше да се поспори само дали да ѝ 
се добавят оше пет отгоре. Тя не кръстосваше палубите и сало-
ните, не се взираше в огледалце, не четеше, само седеше в ъгъла, 
до входа за туристическата класа, сякаш позираше на художник. 
Нито красива, нито грозна, нелишена от самочувствие, жената 
внушаваше усещането за непревзимаемост, кестенявата ѝ коса се 
сгромолясваше зад облегалката, дебелият пуловер и прекалено 
широката горна дреха от дънков плат огрубяваха и без това ед-
рото ѝ тяло с дълги ръце и дълги, не по женски източени пръсти.

Заговорих я, след като напуснахме остров Иос. Плавахме 
в абсолютна тъмнина и щом усетих, че „Наксос“ се готви да 
влезе в пристанище, изненадан от бързото пристигане, скочих 
на крака. Но преди да нарамя чантата си, съвсем непринудено 
запитах:

– Това Тира ли е?
– Не, господине, това е Сикинос.
– Благодаря ви.
В тъмнината нито ми се бърникаше в чантата, нито имах же-

лание да се взирам в картата, но вие можете да погледнете във 
вашата карта и да разберете за какво става дума. От остров Иос 
се открива един-единствен път – право към Тира. Кой да предпо-
ложи, че корабът ни ще се отклони до Сикинос.

Върнах се на стола си, вече не можех да виждам нищо в море-
то, не ме интересуваше как ще пристанем на Сикинос в тъмнина-
та, бях обхванат от неизвестността, наречена Тира. Непознатата, 
която така учтиво ме беше осведомила къде точно се намираме, 
обитаваше все тъй неподвижно своя ъгъл. Поразтъпках се, от 
скука изядох една баничка в бюфета на първа класа. Когато се 
върнах на мястото си, позата ѝ си беше останала непроменена. 
Жената все повече ме интригуваше, след разменените между нас 
думи тя сякаш се отдалечи още от мен, прекалено забулена от 
мрака. Доколкото успях да схвана тогава, двамата бяхме вече съв-
сем сами в тази част на парахода. Преди да се разположа на стола 
си, „Наксос״ отново изяви намерение да спре. Този път нямаше 
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никакво съмнение, презрамчих чантата и се приготвих да подка-
рам колесарчето по палуби и вити стълбички към изхода.

– Господине, това не е Тира.
– И това ли? – изненадах се аз. – Тогава какво може да бъде?
– Фолегандрос.
– Чак Фолегандрос! Отишли сме толкоз встрани? Според мен, 

не пътуваме, а обикаляме.
– Все пак и по тия острови живеят хора.
В тъмнината, на крачка от мен, се потайваше един човек, 

с него бяхме разменили няколко думи; подир Лена и немското 
момиче от хотелчето, за трети път нарушавах мълчанието си. 
Това ми достави радост, някак си ми потръгваше. Но по-нататък 
разговорът продължи тромаво и не само поради факта, че събе-
седникът ми се оказа норвежка. Долавях други причини, далеч 
по-сериозни и от класовите: чисто и просто норвежката принад-
лежеше към най-висшата категория на човешкото общество, към 
кастата на интелектуалците.

Отначало ме взе за алжирец и ми даде рязко да разбера, че 
разговорът е свършил до тук. Три минути мислих по този въпрос, 
накрая, кой знае кое ме накара да повторя:

– Не „Алжериа“, мис, „Булгериа“! Някакъв шум ви попречи 
да чуете добре.

– Аха.
Пояснението не допринесе кой знае колко за благоприятното 

продължение на разговора, само усетих, със сигурност мога да 
кажа, че събеседничката ми се поуспокои, може би подразбра, че 
няма да бъде отвлечена, изнасилена и посечена.

Трудно, с пот на челото изкопавах сведенията: художник, 
Осло, под наем вила на Тира, за осем месеца.

– Подвиг – рекох аз.
– Защо?
Този беше първият въпрос, който тя ми зададе, вече не пи-

тах само аз, бях довел все пак работата донякъде. Защо да крия 
от вас, към този човек се втурнах с всичките си сили, понякога 
участвах долнопробно, превръщах се в жалък созополски гларус, 
атакувах не само жената, подсъзнателно се стремях към вилата 

на топлия остров, към приятното задължение да нося триножни-
ка ѝ из архипелага – тя рисува, аз кръстосвам наоколо. Предста-
вих си как се обаждам в Австралия на братовчедката си за пари, 
изчислих каква сума ще ми е нужна за цялата зима.

– Равнява се на подвиг с доста рискове – настоях аз. – Задуха 
ли продължително, нали разбирате, нарича се „островна клаус-
трофобия“.

– Не съм чувала за подобно нещо, но съм взела други неща 
предвид, че може да ми стане непоносимо от самота.

– Ако има летище, добре.
– Има.
– Взимате самолета и се спасявате.
Тази моя предвидливост и някои други неща, които ѝ казах 

– имайте предвид, че ограниченият английски на двама ни, пов-
торенията, дообясненията, образуваха мъгла, сред която трудно 
можехме да се ориентираме за реалната интелектуална стойност 
на другия – тази моя предвидливост ѝ се понрави, ала норвежка-
та скала стърчеше непристъпно сред мрака и хладината.

Поканих я в бюфета. Отказа. Подпален от „скандинавския 
синдром״ и сагите за северните жени, започнах по доста недос-
тоен начин да говоря за себе си. За първи път в моите пътувания 
разкрих, че съм писател – дотогава навсякъде се представях за 
главен счетоводител на завод; казах, че съм автор на много кни-
ги и драматург, пиесите ми се играят не само в България. Това 
май направи някакво впечатление, но нищо повече. И ето, че се 
хвърлих напред с последния си резерв: моя пиеса се играе по 
сцените на Германия, а накрая и бомбата – над сто представления 
в Лондон. Другото може би е заобиколило ухото ѝ, но Лондон, 
постановка в Лондон! – туй се оказа идеалният ключ за порта-
та. Бях леко послъгал, естествено, стоте представления в Англия 
бяха приключили предишния сезон, а не този. Попитах дали е 
излагала в Лондон. Край! Напуснахме тъмнината. В светлина-
та на бюфета норвежката спечели, едрите форми на лицето ѝ се 
сглобиха сполучливо и я превърнаха в една почти хубава жена, 
от тия, дето будят размисъл и даряват спокойствие на интериора.

– Ако това ви интригува, наричам се Борис.
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И следа от усмивка...
– Моето име е Рус.
– Толкоз мъничко?
Щеше ми се да добавя „за такава голяма жена“.
– Кои художници харесвате?
– Шагал – отвърнах аз. – Брак – излъгах аз. – Русо митнича-

ря... Освен, разбира се, импресионистите, които поставям пред 
тях, а класиците поставям преди всички изброени.

Не се засмя, но явно остана доволна от отговора. Ясно – под-
лагаше ме на тест, и все заради собствената си цялост, от страх 
да не допусне до себе си било злодей, било некомпетентен. На 
нея не ѝ минаваше и през ум, че по този начин сама се разкрива. 
Вече знаех, че не е блестящ ум, оставаше ми да проверя дали е 
талантлива. И едното, и другото не ме интересуваше особено – 
достатъчно ми бе, че съм успял все пак да проникна в света на 
една известна скандинавка. По всичка личеше, че ще проникна и 
в островната ѝ вила.

– Излиза ви по-евтино да живеете тук, нали?
– Много по-евтино. – Изглежда, че разговори като този ѝ 

се нравеха. Западноевропейците обичат да изтъкват печалбите 
си от тоя род. Събеседничката ми се впусна да описва вилата, 
удобствата ѝ до най-незначителната подробност и чак накрая 
спомена за тишината, идиличността. – Ще рисувам през цялата 
зима, по всички острови.

– На Парос дълго ли престояхте?
– Пет дни!
– Не ви ли се струва, че тук градчетата си приличат повече, 

отколкото е необходимо?
Замисли се. Загледах се в очите ѝ, които не преливаха нито от 

красота, нито от топлина, при това миглите ѝ бяха възкъсички, 
редички. Не отговори на въпроса.

– Гоген или Ван Гог? – Все едно, че питах „Моцарт или Бах“, 
както в примитивните интервюта. – Въпросът е лесен, признайте.

Събеседничката ми продължаваше да мълчи досущ като нор-
вежка и мисля, че преценяваше дали не се старая да ѝ наложа 
някакво превъзходство.

Преиграх, да, дотам я докарах, тя се отдръпна много бдително в 
себе си, настъпи една обидна според разбиранията ми пауза. Реших 
да не я нарушавам. Стори ми се приятно занимание – мълчим, колко 
удобно и за двама ни, не се обременяваме с въпроси, нито с отговори, 
уморените ни вече от пътуването умове не търсят английските думи 
кошмари, боже мой, ами ако това е нещо като „великата мъдрост на 
северните народи“? Ако това е почивката им? Разтоварването им?

Тишина.
Млади глупави американчета се занимаваха с някаква учени-

ческа игра на карти. Започнах да се вслушвам в смеха им, но тя – 
никак. Мина някаква длъжност от офицерския състав на кораба, 
събеседничката ми го попита къде ще акостираме – на Фира или 
на някакво „друго име“. (Това име аз не запомних.)

– Мадам, закъсняхме и ще спрем направо на Фира.
– На осем километра от дома ми – обърна се скандинавката 

към мен. Това явно я безпокоеше. – Трябва да взимам такси.
– Ще вземете – изрекох безгрижно аз.
– С този багаж!...
– Ще ви помогна.
Туристическата орда се раздвижи, раниците се подреждаха; 

книги, карти, чаши – всичко зае местата си в тях, преместваха 
се, запазваха се удобни изходни позиции към стълбищата. Кой 
знае защо, дори в тази част на света, по време на почивката си 
младите представители на изтъкнати цивилизовани нации се 
готвеха да щурмуват огромната паст на ферибота, и то – отвъ-
тре навън, да стъпят секунда по-бързо на брега. Защо? Знам ли. 
Не можех да си обясня също защо и аз се понесох към изхода.

Норвежката пристъпваше бавно, никога в живота си не съм 
виждал по-натоварено животно. Приближих се до нея. Помо-
лих да ми даде най-голямата чанта. Отказа. Горката, сега ми 
се струваше твърде жалка, но много, много мъжка и самостоя-
телна. Четири чанти, триножник, два пакета, на всичко отгоре 
най-главното – исполинска папка с картоните, които сигурно 
вече бяха превърнати в картини.

„Тира״ закрета на заден към кея, кърмата отвори огромния си 
капак с вериги, капакът се превърна в мост към сушата. В търбу-
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ха на ферибота припряно ръмжаха камионите и автомобилите, те 
знаеха, че са длъжни да пуснат хората пред себе си и това ги вбе-
сяваше. Притиснаха ме отвсякъде, притиснаха и скандинавката, 
стараех се уж да я пазя – най-вече папката с картините – но това 
ми се удаваше трудно. Някаква лава от хора се вклини между нас, 
разделиха ни, а общата лава от хора ни изтласка на кея. Там пък 
ни посрещна бойката стремглава орда на аборигените. Беше тъм-
но, ръмеше, получих усещането, че се намирам в бетонобъркачка 
– завъртяха ме и в мрака започнаха да ме манипулират. Забих нозе 
в асфалта, напразно, те ме събориха, търкулнаха, вдигнаха. Ни-
какви викове за помощ не биха помогнали сред хаоса от крясъци, 
сякаш не пристигахме на остров, а потъвахме с „Титаник“.

– Борис!
Далече! Зад мен!
– Борис!
Тя викаше, зовеше ме и точно в този момент разбрах, че я 

обичам, че залагам всичко на тази любов с такава хубава разлика 
от двайсет и три години помежду ни, а не онези фрапиращи че-
тирийсет и една години, както в случая с Лена.

– Рус!
– Борис!
Гласът ѝ чезнеше, по всяка вероятност похитителите вече се 

гавреха с нея, може би затискаха с ръце устата ѝ.
– Руууус!
Името ѝ никак не го биваше за викане.
– Руууууууус!
– Борис!
Здрави ръце ме хванаха, разтърсиха ме, след малко едната 

ръка ме поотпусна и награби колесарчето.
– Руууууууус!
Никакъв отговор.
Здравите ръце ме теглеха или бутаха, зависеше от туй, дали 

успявах да им се изплъзна, докопваха ме наново – някой не иска-
ше да се откаже от мен, за нищо на света. 

– Руууус!... Руууус!
 

13.
Хлопна капак или врата, багажът ми беше похлупен. До 

мен влезе и седна човек. Той дръпна вратата и натисна клак-
сона. Моторът си работеше, бяха го включили предварително, 
преди да ме отвлекат. Бавно, с помощта на клаксона – наоколо 
свирукаха десетки клаксони – пресякохме кипящата лава на 
навалицата. Някаква светлина се промъкна при нас, видях мус-
такато лице. Зад гърба ми изскочиха фаровете на друга кола, 
извърнах се напразно, зърнах само силуетите на три глави – 
на задната седалка стърчаха трима души. Прах, твърд пясъчен 
или мраморен прах, покриваше облегалката и таблото, усещах 
го с пипане, с дишането си, по-късно го усетих с устата си. 
Изглежда с тази кола се пренасяха ту хора, ту строителни ма-
териали, може би цимент, може би отломъци от мозайка. Нова 
светлина нахлу отстрани. Учтиво-неучтиво, извърнах се. Ви-
дях ангелските лица на млада, може би влюбена двойка. И 
бъдещата ми хазяйка. Не беше едра жена, тогава как успя да 
ме довлече през навалицата и да ме наблъска в мръсното им 
комби? Предположих, че с влюбените се беше справил муста-
катият, който шофираше.

Изкачвахме се, комбито не вървеше, а преодоляваше стръм-
нина, завоите се редяха един след друг по серпентината, свива-
ха рязко, тогава успявах да се убедя, че пред нас и зад нас се е 
нанизала върволица от светлини, давеше ни гъст мирис на наф-
та и бензин, всички машини ръмжаха яростно, особено автобу-
сите, катерехме се, катерехме се и, боже господи, отивахме, на 
небето ли?, на остров ли бях пристигнал или на планински ку-
рорт? След угнетителното двайсетминутно катерене колите се 
успокоиха, веригата се поразкъса, клаксоните млъкнаха. Пове-
чето от светлините пред нас се отбиха вляво, ние обаче завихме 
вдясно. Отърсено от алпийското си напрежение, комбито сякаш 
препусна, май се бяхме озовали на плато, доколкото можех да 
преценя в тъмното, движехме се през хълмове. Пресякохме сла-
бо осветени селища, отново тъмнина. 

Половин час след тръгването колата спря.
 – Тук! – заяви бодро хазяйката.
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Тя първа стъпи на земята. През отворената врата нахлу сту-
ден вятър и нещо ме удари в слепоочията. Бавно, бавно разби-
рах, че съм наранен от милиардния залп на щурци. Остър мирис 
на животински тор. В междуоблачните пространства, горе, с не-
изразимо бисерен блясък, на всички страни щъкаха, пробягваха 
като рибки в аквариум, звезди и телекомуникационни спътници. 
Повтарям, не висяха на равно небе, виждах ги стереоскопично. 
Младите влюбени заговориха оживено помежду си на немски. 
Мустакатият измъкваше багажите. Изрева магаре. Влюбените за-
говориха още по-бързо. Аз се питах: да се зарадвам ли, или да не 
се зарадвам? Хазяйката започна да ни запознава с обстоятелства-
та и ме сломи.

– Надолу по хълма има бакалница, нагоре – също, утре ще ги 
видите. Всеки час има автобус.

– За къде? – учудих се аз.
– За Фира – учуди се хазяйката.
– Защо? Не сме ли във Фира?
– Фира! – засмя се хазяйката. – Фира е на осем километра. 

Във Фира е скъпо, наемите са по две хиляди драхми. Автобусът 
ще ви води там, когато пожелаете.

Хазяите в Гърция владеят специален английски, състои се от 
сто думи, всичките точни, категорични. Освен туй разстоянията 
по островите са все по осем километра, всичко отстои на осем 
километра.

– Тръгнал съм за Фира – настоях аз.
– Две хиляди – разбирате ли? А тук – осемстотин.
В светлината на селищната лампа погледнах часовника си.
– Сега има ли автобус?
– Има утре.
– Ще ви платя осемстотин.
– Утре, от шест.
Бях уморен.
Бях не само уморен, бях утрепан, сърцето ми искаше да се 

пукне от яд, не към хазяйката, а към мен самия, към бунака – на 
кея трябваше да падна, да умра, но да не се предавам. Как успя, 
как успя да ме отвлече тази сколопендра!

 14.
Освен с усещането за студ, малката мраморна стаичка ме из-

ненада с чистотата си. Всичко вътре беше ново, самата сградичка 
беше новопостроена, обаче студена и прашна. В символичната 
баня потече топла вода. Не посмях да взема душ. Какво щях да 
правя мокър в студа? Липсваше кърпа, а нямах намерение да от-
варям куфара, стоеше си привързан към колесарчето, чаках да 
съмне и да тръгна. Слава богу, пижамата си държах в чантата, 
набутах се под тънката завивка, изплюх известно количество пя-
сък, станах, облякох пуловер, легнах повторно, пак станах, за-
творих единственото прозорче – двайсетсантиметрово – вятърът 
престана да вие, метнах върху завивката якето си. Не можах да 
затворя очи, вече разбирах, че тази нощ няма да спя, разкъсваше 
ме яростта от новата несполука. Повъртях се още в неуютния, 
неулегнал креват, пак станах, набутах един реланиум в устата си.

Таблетката ме отнесе за три часа. Зареден с предубеждения 
и страхове, отворих очи след полунощ. Събуди ме изплувалата 
от подсъзнанието тревога, че днес е петък, а утре е събота. До-
колкото имах представа, в събота повечето хазяи изчезват, отиват 
на гости. И се връщат в неделя вечер. Добре, но кои са моите 
хазяи, какво да кажа утре в полицията за отвличането ми? Об-
лякох зимното яке. Вън отново бръскаше дъждовна влага. Раз-
гледах владенията на хазяите – броеница от новопостроени ци-
кладски кубчета, някъде на два етажа, двор, заграден с не толкоз 
безвкусно изплетена желязна решетка. Прозорецът на немците 
светеше, „младоженката“ стенеше задъхано. Яростта ме обхвана 
още по-силно. Леко спокойствие в настръхналото ми състояние 
внесе комбито. Стоеше си на мястото, хазяите все още не бяха от-
пътували. Записах си номера на колата, по този номер поли ция та 
всякак щеше да открие имената на измамниците. Полицията в 
Гърция зачита сериозно оплаквания от този род.

 
15.
Разсъмна се с много светлина, това разбрах едва след като из-

лязох от мрачната мраморна гробница. Вън нямаше улици, няма-
ше селище, жилищата и градините бяха пръснати по хълмовете. 
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Разпокъсаното на малки кварталчета и отделни къщи селце висе-
ше бодро под небето. Магарето пасеше до писана каручка пред 
отсрещния дом, домът бе коронясан от няколко широколистни 
дървета и гигантски чимшири. Чист въздух с чисти миризми до-
косваше лицето ми. От незнайно място долетя камбанен звън, ти-
шината се разлюля, обади се магарето, пропяха и петли, но скоро 
шумовете се прибраха в руслото си, а над хълмовете остана да 
виси акварелно обещание за слънце.

Комбито обаче беше изчезнало, нямаше го, предположенията 
ми се сбъдваха. Не ми оставаше друго, освен да опитам късмета 
си на градинската порта. Натиснах звънеца, приготвих се да го 
натискам дълго, но вратата на дома се открехна. Хазяйката се по-
каза и изчезна, след туй пресече двора и отвори. Паспортът беше 
в ръцете ѝ.

– Няма ли да закусите?
– Не.
Подадох парите, неочаквано ми стана ясно, че съм свободен.
– Автобусната спирка?
Посочиха ми и ми обясниха.
Задърпах колесарчето зад себе си. В края на въображаемата 

уличка спрях да си поема дъх от изненада: в гнездото си между 
баирите, като пухкаво пиленце спеше бяло селце с голяма църква. 
За нищо на света не можех да пристъпя напред, не ми се тръгва-
ше, стоях и гледах как селцето уж лежи на мястото си, а и потръп-
ва, диша някак си, подобно на всички наивни здрави същества 
призори, преди да се раздвижат. Защо да ви обяснявам къде ме 
прободе, сигурно разбирате сами – стоиш пред едно чуждоземно 
селце, то не е българско; първо – понеже е гръцко и второ – ние 
вече нямаме такива чисти, ама чисти във всяко отношение селца. 
На него нищо не му тежеше, нито фабрика някоя, нито цех, нито 
угрозата на миграцията. Отдалеч се забелязваха белезникавите 
кòзи пътеки по хълмовете. Сякаш само те бяха достатъчни да ми 
кажат всичко. 

Изрекох си, едва ли не на глас:
– Ето го, това е, ти си вече при него! Сто пъти си повтарял, 

че искаш да намериш едно мъничко-мъничко селце, обезателно 

в Гърция, да си наемеш една стаичка и да напишеш най-после 
онова, което отлежава в главата ти.

Постоях, помислих си още малко, па тръгнах. Надолу. Навли-
зах в тесни каменни улички. Позната картина – бели къщички, 
бели зидове, бели църквички, кипариси – всичко скърпено и по 
този начин здраво скрепено от светли мраморни плочи, от бял 
цимент. Малки магазинчета, малки кафененца, тук-там някакви 
асиметрични разширения на уличката – наречете ги площадче-
та; тук-там по някоя камионетка от японски произход, магаре-
та, кози, мяркат се и човешки лица, всеки ти казва „добро утро“, 
брилянтна светлина, не духа, не вали, боже мой, запява ти се, 
истина ви казвам!... Разглеждах на слизане, разглеждах на из-
качване, прекосих цялото селце и се въззех на билото, при авто-
бусната спирка. На спирката, разбира се – отворена бакалничка. 
Един свещеник, той ме поздрави светски. Въздебеличък бакалин. 
Радва се на петгодишната си внучка.

– Хубаво време! – казва свещеникът.
– Хубаво време! – казвам аз.
– Няма вятър – казва бакалинът.
Мина камионетка, отнесе свещеника. Останахме с бакалина и 

внучката. Поисках си пепси-кола и пакетче бисквити. Внучката 
поиска от мен бисквит. Поднесох ѝ. Тя си взе и ми поиска отново. 
Поднесох ѝ. Бакалинът се зарадва на апетита ѝ. Поиска ми отно-
во. Дадох ѝ. Бакалинът се зарадва още повече, но най-много се 
зарадва, когато внучката му изяде всичките ми бисквити.

Отнякъде като насекомо изпълзя русоляво маце с къса и пра-
ва, некултивирана коса. Очите му мигаха сънливо. Тръсна теж-
ката раница на плочника, влезе в бакалничката и излезе с пепси 
и бисквити. Внучката си поиска бисквит. Мацето не му обърна 
внимание.

– И вие ли сте жертва? – запитах аз.
Само шведски, мацето не си служеше с друг език. И трийсет 

английски думи. Вгледах се по-внимателно в селското му недо-
изкусурено лице.

Платила седемстотин. Пожела да знае колко съм платил аз.
Казах: осемстотин.
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Това май подобри настроението ѝ.
Внучката на бакалина ни наблюдаваше. Голямо забавление в 

скучното детско всекидневие. Така и не запитах за името на се-
лището, после го търсих на картата, но знам ли откъде се изкачи-
хме в снощната тъмнина до него, нито знам на кое пристанище 
слязохме от кораба.

Спря такси. Поиска ни триста. Дадох две по сто. Шведката 
даде също две по сто. Таксистът ѝ върна едната стотачка: Ще се 
разберете помежду си.

Приятно пътуване, леко, таксито ни остави в пъпа на Фира. 
Шведката тръгна да раздробява банкнотата. Засмях се и махнах с 
ръка. Мацето се изуми, не можа да скрие доволството си. Три дни 
след тази случка го срещнах няколко пъти из града, все саминко 
и все гледаше на обратната страна.

Дълго стоях до колесарчето си, никой не ме нападна да ме 
отвлече, това ме зарадва. Бях сред тълпа, навалица от младост и 
многоезичие, пънково-хипешко пъстроцветие. Стана ми горещо, 
съблякох якето, най-после се постоплих и разбрах, че има господ. 
До мен спря мотор. Две момчета.

– Господине, стая ли търсите?
Нали съм глупак:
– Да.
– Елате. – Едното момче слезе от мотора, хвана ръчката на 

колесарчето. – Насам.
– Колко?
– Хиляда и шестстотин.
– Хиляда.
Момчето стисна ръчката и ме поведе. Хубаво слънце, съ-

блякох и пуловера. Отново разбрах, че има господ, но разбрах 
също, че възможността да открия Рус в тази лятна шумотевица в 
най-добрия случай е незначителна.

Остров Тира напоследък упорито бива наричан Санторини 
заради Света Ирена – Агиа Ирини – Санта Ирини – Санторини. 
Сериозните хора, които обичат този остров задочно и отдавна, 
обаче, ще си го наричат винаги Тира. Така го пише и в сериоз-
ните географски карти. Една от най-южните точки на архипела-

га. Намерете го на картата и ще видите колко е оскърбителен за 
въо  бражението като контур, никой не може да определи на какво 
прилича, но мнозина са готови да ви убедят, че той е наистина 
остатък от потъналата Атлантида. Много туристически агенции 
твърдят: „Тира е най-красивият и най-фантастичният остров на 
света.“ Жители – осем хиляди. Главен град – Фира. В него се на-
мирам, живея в стая с две легла, маса, два стола, една слаба лам-
па, кошче за боклук; вън е горещо, но вътре е студено, както вече 
се досещате – мраморно. В този полуподземен етаж – де да беше 
лято! – има три стаи и една баня. До мен се е настанило младо 
датско семейство, а срещу мен – младоженци гърци; пристигна-
ли от пътуване в Африка – това разбрах, докато простирахме пра-
нето си на покрива – карат медения си месец. Понякога гръцките 
острови се посещават и от гърци. Най-вече – Тира.

Друго какво да ви разкажа в тази осведомителна част? За ис-
тория? За археология? За наслоените култури? Не. Ще ви запоз-
ная само с афоризма, отразен в дипляните на споменатите турис-
тически агенции: „На Санторини има повече магарета, отколкото 
жители, повече църкви, отколкото къщи и повече вино, отколкото 
вода.“ Това за църквите е абсолютна истина.

 
16.
„Свърталището“ на града се намира точно там, където ме ос-

тави таксито. От туй площадче можеш да вземеш всички автобу-
си, за всички населени места, за пристанищата и за плажовете. 
От тук можеш да слезеш долу (към ниската част на Фира), или 
да се изкачиш горе (към високата част), можеш да продължиш 
на север и на юг по главната улица. На това място обикновено 
се предприемат замислите, или пък се губи времето – купуваш 
си нещо от кафенетата, отнасяш го на масата и се превръщаш в 
съзерцател. От ранно утро до късна нощ има какво да се гледа. 
Тук за един час се изпиват стотици кафета и разхладителни теч-
ности, на ден се изяждат хиляди пици и сандвичи. На туриста 
са му под ръка всички видове магазинчета, по-голямата част от 
пътническите бюра. На туй площадче се създават плановете за 
по-нататъшното скитане, определят се срещите; тези, които са се 
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загубили по островите, се търсят тук. Да не говорим, че в „свър-
талището“ можеш да чакаш този, който ще те догони, да речем, 
от Делхи.

На две големи табла се залепят обявите. Прочетох десетина 
бележки и вече знаех какво трябва да правя. Скъсах два листа от 
бележника си.

На първия лист написах: „Рус, потърси Английския младеж-
ки пансион и питай за къщата на мадам Нора. Борис“

Втората бележка: „Ако знаете нещо за норвежката худож-
ничка Рус, която живее в наета извънсезонно вила, моля, осведо-
мете ме на този лист.“

Купих габърчета, забодох съобщенията на дъската.
Да отида, или да не отида в полицията? Отказах се от хрум-

ването си. В полицията щяха да ми се изсмеят, регистрацията на 
туристите не е популярна в Гърция.

17. 
Наскитах се, навървях се, накрая реших, че така не бива да 

продължава; и утре е ден, и утре ще се ветрея, защо да бързам, 
за днес главата ми преливаше от впечатления. Освен това бях от-
чаян и трябваше някак си да се разведря.

До тази катастрофа в настроението ми се стигна така:
Отначало уличките ме поеха леко, сякаш на шега, разходка 

като другите разходки – това да видя, онова да разгледам, вър-
вях край сергии и магазинчета, все нагоре, без да знам, че вървя 
по пътя към отчаянието. Проучвах случайните дворчета, в които 
винаги се потайваше нещо интересно, влизах в църквите, запоз-
навах се с менютата на ресторантчетата, в книжарницата хвър-
лих поглед на световната преса, купих си „Атенс нюз“ и отново 
нагоре, все нагоре, всички лазеха нагоре.

Най-после стъпих на билото и отчаянието ме прободе. За 
по-малко от секунда ми се натрапи лошо режисирания и несръч-
но монтиран филм на моя живот: жалко детство, бледо юно-
шество, бедна младост и тръпчиво-горчива старост в комунис-
тическа държава, живот в смрадливо мазе, така ми се стори той 
пред гледката, която се откри от билото. Дълбоко в пропастта, 

под краката ми, с мъртва светлина блестеше морето. Към хори-
зонта, като стражи, сякаш пазеха да не избяга нито една подроб-
ност от пейзажа, мълчаха остров Тиразия и дребното ненаселено 
островче Аспрониси. Между тях и мен, като стари черни дяволи, 
на смешна близост, не повече от двеста-триста метра, зловещо 
стърчаха вулканичните поразии Неа Камени и Палеа Камени. От 
двете угаснали сгурии полъхваше усещането за смърт и преду-
преждение. Това видях отгоре, от каменната крайбрежна алея. 
След това се вцепених сред вцепенените край мен, но продължа-
вах да виждам и останалото: белия глетчер от къщички, микро-
хотели, кафенета и ресторантчета, вкопчени като репеи в почти 
отвесната скала. Те се спущаха смело по скалата, но там, където 
спущането ставаше невъзможно, прекъсваха – човекът се бе пре-
дал на шеметната пропаст, нямаше как да строи повече, а е рента-
билно, доходоносно, цените нарастват заради гледката; една стая 
в някой от реномираните панорамни хотели на това място е осем 
хиляди. На площадката до мен дремеха охранени потни мулета с 
разкошни твърди самари. До тях, снажни, по-здрави от мулетата, 
с мургави гладки кожи, черни коси, черни очи и черни мустаки, 
безмълвно стърчаха мулетарите в крещящи спортни фланелки с 
отличителни знаци на някой американски колеж или бейзболен 
отбор. Докато стоях там, само един проговори, изрече заучена 
английска фраза, крайно необходима за професията:

– Слизане с мулета до кея и връщане, седемстотин драхми.
Кеят! Също бял. До него три-четири бели туристически ка-

тера, бели в катранено черната вода. Много долу, много ниско. 
Виждахме ги сякаш от птичи полет.

И изведнъж разбрах откъде се взима отчаянието – преди всич-
ко заради факта, че не може да бъде описано. Как да го опишеш? 
Как да го изобразиш? Купих десет различни картички, разгледах 
ги; нищо!, никаква представа. Сам не проумяваш как намразваш 
този град, острова, те ти стават враждебни заради туй, че ти се 
изплъзват. Видяното, с което ви занимавам сега, е само за един 
човек, остава само за тебе, ти нито можеш да го опишеш, нито 
да го разкажеш, а най-малко ще дадеш представа за него, ако го 
фотографираш; височината не може да се изобрази; загубил своя-
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та стереоскопичност, пейзажът се превръща в плоска пощенска 
картичка.

Подслушах разговор на немски:
– Чудно!
– Вълшебно!
– Това е невъзможно!
– Чудесно е!
– Застани там да те снимам с вулкана.
Момичето приседна върху предпазния каменен парапет.
– Господине?
– Може.
Подадоха ми нагласения фотоапарат, щракнах и какво – в 

Щутгарт ще се видят един до друг на парапета, ще видят и дейст-
ващия вулкан, но няма да видят точно това, което са искали и 
което ни прави тъжни – пронизващата убийствена красота.

Донесох си два албума от Тира (на тях пише Санторини), 
там островът е фотографиран от всички възможни точки, вклю-
чително с хеликоптер, по всяко време на деня, при най-различ-
но осветление. 

Резултат никакъв.
Друга двойка, този път на японски:
– О, Санторини! (Предполагам, че тя казва това.)
– Невиждано! (Предполагам, че той изрича това.)
– Хайде! (Предположение.)
– Сега! (Предполагаема дума.)
Томико не нагласява фотоапарата, той се нагласява сам, елек-

трониката работи вместо Томико. Преди да ме поканят, поемам 
снимаческото чудо, въоръжено с всички видове обективи. Двой-
ката се усмихва и за снимката, и за мен. После се усмихвам и аз 
– и за тях, и за мен. Получих акуратно снимката. Високопрофе-
сионална, всички цветове. Вулканът се зъби до левия ми лакът. 
И повече нищо.

Колко много снимки на колко много двойки направих тогава 
аз, имах чувството, че за това съм се изкачил горе, да бъда поле-
зен на хората в самотата си.

Стоях един час на алеята, разхождах се по нея, променях ъг-
лите на виждане, сядах отново на парапета, дълго време проуч-
вах дали парапетът наистина може да те предпази от падане при 
най-шеметните места; наблюдавах островите отсреща, настръх-
налите таралежообразни натрупвания на вулканите, черната по-
върхност на морето, обсипана със сребърните люспи на светли-
ната, катерите брошки в абсолютната чернота долу (там нямаше 
вятър и нищо не пречупваше лъчите на слънцето), мулетата, ле-
вентите мулетари, вдишвах мириса на мулешката урина, напои-
ла от векове площадката. Под мен, по белите тераси на белите 
заведения, опънали бели крака по отсрещните празни столове, 
мацките се мъчеха да наберат тен. Момчетата не откъсваха очи от 
вулкана. Келнери разнасяха сладоледи. Те минаваха край запрет-
натите рокли на мацките и деликатно заобикаляха краката им. 
Отгоре виждах всичко, виждах и серпентината от забравих вече 
колко стъпала. По нея слизаха две мулета.

Смазан от отчаянието си, аз се прибрах в Свърталището, 
върнах се в реалния свят. В топлия ден младежите лежаха вър-
ху раниците си. Хвърлих поглед на обявите и седнах на тротоа-
ра. Младите се разговаряха тихичко. Някои четяха книгите си. 
Пристигна автобус. Слязоха хора. Огледах ги. Рус не беше между 
тях, но вярвах, че ще се появи, най-късно до утре. Да тръгна да 
я търся, не можех. Селищата на Тира са двайсет, вилите навярно 
хиляди. Младите хора се надигнаха с раниците си и се качиха в 
автобуса. Индуска група заля площадчето. Тя донесе нова вълна 
от мълчание. Сладко ухаеше на кафе, на доброкачествени санд-
вичи, на пици. Споходи ме аромат на водка. Огледах се, никой не 
пиеше, отчаянието ми го искаше.

Стараех се да не мисля за туй, което бях видял от билото. Защо 
живееш, запитах се аз, защо се мъчиш на този твой мизерен свят? 
Дори да дойде Рус, какво?

 
18.
В понеделник, на 26 октомври, мелтемът задуха отново, плъз-

гащите се врати на къщата затракаха по особен начин, не както 
вратите на хотелчето в Науса. Седнах да пиша картичките си до 
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София. Вятърът се провираше през пролуките на вратата, про-
низваше ме и изчезваше навън през вечно отворената капанду-
ра на покрива. Радиото тихичко пееше неизбежните си гръцки 
песни, съставени от сто хиляди отделни мелодии – гювеч, в който 
се месеха популярни френски шансони, американски рагтайми, 
италиански канцонети, игриви немски кондиторайски фокстро-
ти, разляти в мечтателния сагапо-сироп. Чух и „Подмосковные 
вечера“. Изпълнена на гръцки, в споменатия сагапо-маниер, 
песничката бе превърната в таверно-кръчмарска измислица. Пи-
шех си картичките и си мислех за особените асимилаторски дар-
би на някои нации.

Мислех си освен това, че бяха изтекли цели три дни, без да 
плувам. Най-невероятното за град Фира – а сигурно и за остана-
лите селища на острова – е, че наблизо няма море. То те е загра-
дило отвсякъде, виждаш го, чуваш го, но не можеш да слезеш до 
него. Ако настояваш да го достигнеш, трябва да се спуснеш като 
алпинист по стометровите отвесни скали. А това не означава ли, 
че Тира е „сух“ остров, остров без флота, без рибари? Погледнат 
отстрани, той прилича на торта, гарнирана отгоре с бял крем. Бе-
лият крем са селищата му. Хората щъкат по уличките и не могат 
да се доберат до водата.

Младото датско семейство от съседната стая, обаче, ми каза 
какво да направя. Нарамих чантата и тръгнах.

– Ясу! – Хазяйката ме поздрави бодро и ми се усмихна. По-
някога тя се мяркаше към нас, млада, красива жена, отгледала 
левенти синове. – Не можете да перете, не можете!...

Усмихнах се и аз, тогава не разбрах какво иска да ми каже, 
макар че проследих погледа ѝ. На терасата се ветрееха две мои 
ризи, бях ги изпрал сутринта. Усмихнах се още веднъж и се от-
далечих.

Хванах Главната улица, право към „свърталището“: фурната, 
супермаркетът, туристическото бюро, златарският магазин, кръч-
мата, в която – интересно защо – влизат само местни хора, пак 
туристическо бюро, пак златарски магазин, бар, гараж за „рент 
а кар“, където се наемат и мотоциклети, пак туристическо бюро, 
фотомагазин, златарски магазин, магазин за телевизори, златар-

ски магазин, радиоапарати и електроника, сладкарница, златар-
ски магазин, някаква специална религиозна мисия, но свързана с 
туризма, дискобар, златарски магазин и така нататък. След още 
пет туристически бюра пристигнах на любимото „площадче на 
надеждата“. Там са струпани още четири туристически бюра и 
шест златарски магазина. Пътищата на бюрата водят навсякъде. 
Моят път, обаче, беше смешно къс – само осем километра, тия 
прословути осем километра! – до плажа.

Намерих обявите си такива, каквито ги бях оставил. Другите 
обяви се движеха, сменяха се, в тях кипеше живот, те събираха 
хората, осведомяваха ги, направляваха ги, само Рус се потайва-
ше. Колкото пъти си спомнях за нея, толкова пъти чувах нейното 
отчаяно: „Борис! Борииииис!“

Седнах пред витрината с екзотични плодове, изпих кафето си, 
нагледах се на група пънкове и автобусът дойде. Накачихме се. 
Всички пътувахме за Камàри и платихме по шейсет драхми на 
шофьора. Плажът на Камари е голям, много пуст и много черен. 
От край до край дъгата му представлява щедра траурна лента, 
която погълна без остатък хората от автобуса. Загубихме се така 
един за друг, че спокойно се съблякохме голи. Въпросната тра-
урна лента, по която налягахме, е съставена от черен вулканичен 
чакъл, тук-там се забелязват черни пясъчни килими, кошмарно 
място за непосветените, благодат за посветените, в късното ок-
томврийско лято този плаж събира повече слънчева топлина; 
отпущаш се върху него и се топлиш. Дъното е черно, водата е 
черна, но като загребеш с шепи, убеждаваш се в нейната непо-
рочна прозрачност. Гмурнах се, потънах и чак тогава сякаш поиз-
трезнях, тялото ми се освободи от някаква неизвестна тежест, 
безтегловността поразшири черепната ми кухина, там запърхаха 
оптимистични мисли, най-важното – кожата ми се отвори и се 
затопли.

Щом напуснах водата, полегнах върху тънка ивица пясък. Кол-
ко хубава беше моята Рус! Жена като фиорд. Колко хубаво щяхме 
да изявяваме интелектуалните си пристрастия. Видях я много 
ясно, точно в този момент Рус прекоси „площадчето на надежда-
та“, приближи се до таблото с обявите и написа на едната от тях: 
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„Борисе, чакай ме привечер. Тук. Само тук. Рус. 26 октомври, 12 
ч.“ Придърпах обувката си, измъкнах часовника. Точно дванай-
сет. Времето, в което обикновено се явяват такива като Рус.

Облякох се, запътих се към спирката, повървях малко и си 
казах: Автобусът още не е дошъл. Имам и двайсет минути път. 
Дотогава Рус ще отиде да обядва. Не, не можем да се видим сега. 
Ще я чакам привечер. Съблякох се и заплувах. Така че този ден 
ми станаха общо две къпания; тъй ги и записах в календара си.

Автобусът ме свали на Свърталището към три часа. Нямате 
си представа колко самонадеяно тръгнах към обявите. Рус обаче 
не се оказа на мястото си. Започнах да си мисля лоши неща за 
норвежците, например, че са тъпи и то много, щом като Рус не се 
досеща, че в град Фира не може да няма едно свърталище, където 
хипитата от цял свят си оставят бележки, намират се и започват 
да се целуват.

Целия следобед прекарах на билото, отдаден на учудването, 
че на света може да съществува такава свирепа светлина, с таки-
ва черни острови, които всеки миг могат да забълват лава, дим. 
И тези стръмни мулешки пътеки! И толкоз много смазани от от-
чаянието хора, способни да намерят утеха само като се върнат у 
дома и позабравят ефекта. Спуснах се към Свърталището. Рус и 
този път не се оказа на мястото си. Прибрах се. Отдалеч си ли-
чеше, че ризите ми са изсъхнали. Качих се да ги прибера. Тогава 
ми направи впечатление, че са поставени на по-хубави закачалки, 
а белотата им е перфектна и се досетих, че се е намесила хазяй-
ката. Такова нещо по нашето Черноморие – вече не, никога.

 
19.
Събудих се в пет сутринта не защото се бях наспал, а от вне-

запния порив да тръгна на път. Паспортът лежеше в чантата ми, 
благослових вчерашната си предвидливост, тогава платих на 
хазяйката за трите дни. Вече нямах работа тук. Човек не бива 
да се застоява във Фира. Не се наемам да споря дали Санторини 
е най-изумителният остров на света, може би е така, но тук има 
голямо движение; пристигат, заминават, по улиците – навалица; 
този остров е може би като водопада Виктория – виж го, нагледай 

му се един ден и си върви, какво ще правиш повече сред тълпата. 
И винаги на сто-двеста метра над морето!

Въздухът беше свеж. Мелтемът си върлуваше по главната 
улица, на него само един ден му беше почивката. По осветените 
витрини познах фурната с магазина за хляб, супермаркета, ту-
ристическото бюро, златарския магазин и така нататък – до пло-
щадчето.

На Свърталището, въпреки ранния час, вече дъвчеха или пие-
ха по нещо двадесетина души. Прииждаха нови хора. Прибли-
жих се до моето табло. Рус я нямаше там. Скъсах старите си пос-
лания до нея. Написах нова бележка: „Сбогом, Рус. Обичам те! 
27 октомври 1987 г. Борис.”

На площадчето всички бюра работеха, конкурираха се. Купих 
си билет до остров Иос за 450 драхми. Заех мястото си пред ма-
газина за екзотични плодове. Кой знае защо, изпитвах особена 
тъга. Пицата беше гореща, кафето беше горещо, но тъгата ме до-
косваше лекичко, настойчиво; все пак напусках един мечтан през 
живота си остров. Вятърът довяваше като отбрулени листа още 
млади хора, трупаше ги край мен. Хич не ми беше ясно как ще ни 
побере автобусът. Никой не произнасяше дума, хората бяха пре-
върнати в силуети, облизвани от светлините на витрините.

Автобусът пристигна. Една от вратите му се отвори. Зейна 
цялата му задна част. Тогава разбрах, че тя е без седалки. Имен-
но там се появи шофьорът. Спокойно, сякаш се бяха уговорили, 
момчетата и момичетата безмълвно се появяваха пред отворената 
врата, подаваха раниците си и се оттегляха. Шофьорът ловко под-
реждаше багажите по най-оптималния начин. Дойде и моят ред. 
Подадох колесарчето. Шофьорът изрече нещо весело. Младежи-
те спонтанно извикаха в чест на единствения куфар, но по та-
къв приятен начин, че ми доставиха удоволствие. Сетне все така 
хладнокръвно и подредено започнахме да влизаме през предната 
врата – в Гърция се влиза все през тази врата – пущахме по сто 
драхми в ръката на шофьора и се настанявахме. Колата се пре-
пълни, правостоящите се притиснаха здраво, повече отколкото 
можете да си представите. Обаче – нито дума. Няколко момичета 
изстенаха тихичко и се засмяха.
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Осветените витрини ми подсказаха, че се движим по главна-
та улица, по всекидневния мой маршрут. Но после потънахме в 
абсолютна тъмнина. И тишина. Още по-късно дочух да се шеп-
ти. Без да зная защо, заложих надеждите си в здравината на спи-
рачките. Най-много ме учуди фактът, че младите хора край мен 
изпитваха страх. Предположих, че те не само знаят по какви сер-
пентини се спущаме, но сигурно бяха подочули и нещо повече. 
Автобусът, според мен, се спускаше неблагоразумно – прекалено 
бързаше и после рязко забавяше ход на завоите, а завоите бяха 
повече от остри и нямаха свършване. Половин час напрежение, 
но какво напрежение!... Щом слязохме на пристанището, всички 
изръкопляскаха, възнаграждаваха гърка с аплодисменти, сякаш 
не бе шофьор на автобус, а главен пилот на джъмбо.

Слязохме. Разсъмваше. Огледах се. Бях най-възрастният в на-
валицата – единственият куфар сред раниците самари.

Старият познайник „Тира“ лежеше тежко до кея, огромен за 
малкия залив, самотен, пренебрегнат, загубил надежда за ня-
какво сериозно подновяване – най-много да му теглят една боя, 
нищо повече. Като видях ферибота на туй уединено място, убе-
дих се в неизбежната му обреченост. Влязохме в него доверчиво, 
бяхме сигурни, че ще ни скрие от вятъра, че ще ни предостави 
мек стол за отдих. Санторини се отдалечаваше, сега ми се стори, 
че островът стърчи още по-високо, а градът Фира ми заприлича 
на снежен калпак върху темето му. Не избързах ли малко, не го ли 
изоставях лекомислено? По този въпрос можех да умувам дълго. 
Пък и да се кая. Но нямах време – пред вълнореза на кораба се 
появи Фолегандрос и погълна любопитството ми. Фериботът не 
влезе в пристанището на туй малко островче с 567 жители, той 
направи среща с моторна лодка на сто метра от брега. От лодката 
взехме две местни женици, двама мъже – единият от тях носеше 
кафез – и червенокосо туристче, което гледаше света през очила с 
прекалено дебели лещи. В замяна срещу получените хора, дадох-
ме на острова мърляв свещеник и дребен куц абориген с кафез. 
Потеглихме секунда след размяната. Тук му е мястото да отбе-
лежа, че по гръцките острови и корабите често срещах ловци на 
пойни птички, много птички се ловят по тия места и не знам туй 

хубаво ли е или лошо. Пристанището, което напуснахме, беше 
миниатюрно, незначително и ме позова; алчността ми към тихи, 
скрити за света местенца се обади и този път. А след половин час 
закопнях за следващия, остров Сикинос, където отново спряхме 
– 290  жители. Но къде по-напред, можех ли да обиколя архипе-
лага?

Към Иос се приближавах сляпо. Не знаех нищо за него. Бях 
си купил билет и толкоз. Затова, щом видях край мен да минава 
четвъртият капитан, запитах:

– Извинете, според вас, да сляза ли на Иос, или да продължа 
към Наксос?

– С Иос не сте сгрешили, господине. – И преди да отмине, 
офицерът допълни сякаш съзаклятнически. – Никак.

20.
Остров Иос!... 1451 жители. (Не бива да го бъркате с големия 

остров Хиос, по източното крайбрежие.) В тия месеци на година-
та той предлага доста от това, което може да си поиска една що- 
годе завършена и успокоена личност. Преди всичко става въпрос 
за едноименното градче Иос, то представлява хармонично разби-
рателство между един конусообразен хълм и гениална, макар и 
простичка на вид строителна дейност. Тя е подредила през веко-
вете върху споменатия хълм с форма на изумително изваян конус 
къщички, улички, зидове, църкви, кипариси, чешмички с имена 
на светии, вятърни мелници, стръмни каменни стъпала – всичко 
бяло, бяло, бяло – тръгнало нагоре, па се уплашило от надвесени-
те при върха скали и спряло стъписано, но се успокоило в равен 
зелен двор с една гигантска палма, поне на триста години, и един 
синкавобял храм, чиято камбанария се вижда сигурно от Пирея. 
Нагоре могат да се катерят само козите, мулетата и здравите хора. 
А бабичките? – кажете как се черкуват бабичките?...

Но да се върна малко назад, да започна от момента, в който 
фериботът ме изплю на кея. Щом стъпих на кея, на мен доста 
неща ми станаха ясни и си казах: четвъртият капитан на „Тира“ 
ми е открехнал истината; което си е право – и този път печелив-
шият бях аз. Само че тогава все още не знаех истинската цена на 
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печалбата си. Гледах сградичката с надпис „хотел“, неизбежните 
пътнически бюра наоколо, кафенетата, сладкарниците, после се 
извърнах наляво и обхванах с поглед огромния пясъчен плаж. За 
първи път ми се случваше да зърна в Гърция обширен пясъчен 
плаж. Цялата му дължина бе обрамчена от чиста кетонена алея. 
Край алеята се редяха заведенията; хотел до хотел, таверни, тихи 
скромни гостилнички, пансиони, всичко подредено, потънало в 
цитрусова зеленина; сега, разбира се, затворено. Вниманието ми 
се раздвои между пристанищния хотел и автобуса. Хотелът ми 
казваше:

– Ето ме такъв, какъвто ме искаш – празен, на пристанище, 
какво повече?

– Прекалено си празен, обаче – отвърнах му аз. – И пристани-
щето ти е празно.

Влязох в автобуса и подадох петдесет драхми на шофьора.
Вътре грачеха три много млади момичета с надменно израже-

ние на лицата, лица, които не зачитат никаква жива душа, ако тя 
не е на двайсет и пет години. Внезапно породената ми злоба към 
тях се утешаваше с подозрението, че и трите патки бяха обречени 
на пълнеене и да ги питам тогава какво ще правят такива тлъсти 
в своята Америка.

Автобусът потегли и веднага влезе в цяла серия от завои. След 
всеки завой пристанищният залив и плажът придобиваха допъл-
нителна импозантност, след всеки завой американките крещяха 
все по-възторжено, а с това сякаш заличаваха част от неприятното 
ми впечатление от тях. Щом заливът остана изцяло зад гърба ни, 
ние видяхме градчето. Лично аз изпитах чувството за директно 
отправена обида, чисто и просто исках да зная защо тази картина 
все още не ми е известна от туристическата пропаганда, защо я 
няма в учебниците и докога тази страна ще вади по непозволен 
начин неочаквани „кари-аса“ из ръкавите си.

Автобусът спря до сградата на общината. В нея се помещават 
също полицията и пощата. По-късно случайно щях да разбера, 
че стаята на полицията е заключена. В пощата работеха двама 
чиновници, единствената им работа бе да очакват петъчния ден, 
за да се ометат.

Нещо, което подразбрах веднага: на хълма се намира старият 
град, а вдясно от пътя – новата му част. Тръгнах след момичета-
та. В първата пряка уличка те запитаха за женския американски 
пансион на мадам Мери. Естествено, нямах работа там. Постоях 
малко да се съвзема и раздвоението ме обхвана веднага – в ста-
рия град е живописно, ала в новата му част квартирите са винаги 
по-съвременни. Докато се колебаех, женски глас до мен изрече:

– Елате.
Бях в ръцете на поредната хазяйка. Хрумна ми да окажа поне 

лека съпротива, но студеният вятър ме подгони по стръмния 
път, после заизкачвахме стъпала, минахме край дома на хазяй-
ката, озовахме се във вътрешния двор, там изгря фасадата на 
традиционно десетстайно хотелче. Стая номер четири: чиста, 
блестяща, две легла, белота, мраморност. Банята също мрамор-
на. Хазяйката отвори чешмата, потече топла вода. Осемстотин. 
Дори не попита за паспорта. Щом останах сам, отворих прозо-
реца. Той гледаше към каменист баир. Срещнах погледа на един 
петел. Край него кълвяха пясък три кокошки. Вятърът нахлу и ме 
смрази. Затворих. Включих транзистора си. Гърците говореха за 
„Охи-дей“, това е голям празник, на този ден, 28 октомври, заб-
равих коя година през втората световна война, Гърция каза „не“ 
на Мусолини и доказа, че е нация. Охи на гръцки означава не, 
охи-дей – денят, в който Гърция каза не.

Прочетох нещо от „Морски обреди“ на Голдинг и заспах, но 
не задълго, ставаше ми се – навън имаше непознат град, зовеше 
ме да го обходя. Облякох се дебеличко. На уличката спрях. Загле-
дах се в конусообразния Иос отсреща. Тогава усетих, че вятърът 
не пронизва, слънцето грееше силно, както се случваше почти 
всеки ден в ранните следобедни часове. Не ми оставаше нищо 
друго, освен да се върна. Почуках на вратата. Хазяйката отвори 
и, както трябва да се предполага, усмихна се.

– Кафе?
– Не, мадам, плажът.
– Отивате при пощата.
– Да.
– Чакате автобуса.
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– Да.
– Качвате се.
– В коя посока?
– В която и да е.
– А така!
Хазяйката се засмя, веднага след нея се засмя и хазяинът, за-

щото и той цъфна на прага.
– Ако е насам – тя посочи с ръка, – ще се окъпете на плажа до 

пристанището.
– Да.
– Ако автобусът е обърнат нататък – посочи, – ще се окъпете 

в Милопотас.
– Какво е то?
– Ще видите.
– Автобусът минава всеки час – допълни хазяинът.
Автобусът ме чакаше пред Пощата. С гръб към пристанището.
Дадох петдесет. Шофьорът погледна часовника си. С това той 

искаше да ме увери, че спазва разписание. Започнахме да се спу-
щаме и да лъкатушим, слалом. Слязохме чак до пясъка. Поехме 
по бяла бетонна алея. Долових погледа на шофьора. Искаше да 
му дам знак. Кимнах.

– Доколкото разбрах, разполагам с един час.
– Оставете това. Кога да дойда?
– След час и половина?
Отдалечи се на заден. Направи маневра. Закатери се обратно 

към Пощата. От Пощата към пристанището. После от Пристани-
щето към Пощата. И така нататък. Мисълта за това ме потопи в 
спокойствие, възкреси самочувствието ми, накара ме да се усетя 
голям човек, почти равен на Бога.

А как бях зажаднял за море!... При подобни случаи започвам 
да се събличам трескаво, та чак късам по някое копче от ризите 
си. Но този път...

Този път се загледах към висините.
На едно място във „Вълшебната планина“ Томас Ман се вайка 

пред проблема дали „може да разкаже времето“, а пък аз си блъс-
кам главата пред проблемчето как да ви разкажа увлекателно и 

правдиво нещичко, само нещичко за Цикладските острови, като 
разбирам добре, че в някои глави често ви занимавам с кафенен-
цата, сладкарничките и гостилничките. Но да знаете само колко 
важно нещо е туй за туриста, както е важно, да речем, и туй да 
добиете поне малка представа за Милопотас. Защото, какво ви 
пречи да се запалите и вие покрай мен по Иос, нищо чудно да 
ви подкокоросам, а попаднете ли там, ще ми благодарите за това 
опи са ние. Аз например, замина ли отново за Гърция, ще прес-
коча всичко по пътя си и ще се затичам направо към Иос, ще 
се спусна в тази почти окръжност от пясък, казах „почти“, тъй 
като заливът все пак трябва да диша с някакъв отвор към откри-
тото море. Не е подкова, разбирате ли, това е окръжност. И така 
– сам в хотелчето, сам в автобуса, а ето ме сега и сам-самичък в 
най-големия и най-красив плаж, който съм виждал в живота си. 
Състоянието „сам“ пред грандиозната скалиста и назъбена пла-
нина, която ме е заградила отвсякъде, пред гигантската пясъчна 
лента и защитеното гладко море ме карат да усетя как на петите 
ми порастват копитца, на гърба ми опашка, а на главата ми рогца; 
дивата планина кара дивашката течност в остатъците на моята 
мъжественост да напира и какво – най-много да измуча като бик. 
И понеже, ако потърся, няма какво да намеря нито в пясъка, нито 
в планината, аз се обръщам, джаскам се в морето с неутолимия 
копнеж да изкрещя към всички приятели и читатели, и най-вече 
към мацките на моя живот: вижте бе, вижте къде съм попаднал!...

21.
Градчето Иос има нещо като порта, единствената точка, през 

която се прониква в старата част. Портата се оформя от църквите 
близначки: Св. Катерина и Св. Анна. Добре, но кой знае защо, до 
едната от тях е залепен огромният храм Св. Пелагия. Три светици 
на едно място – разточителство. Вътре в градчето сигурно са се 
разположили още поне петдесет светици. Отсам портата, преди 
да се влезе в истинския град, има трънясъл площад, там се търка-
лят в праха и чакат мулета. Какво чакат, не разбрах, все не искам 
да питам. Бих нарекъл келявия площад „свърталище на мулета-
та“. В този град няма свърталище за туристи, поне сега, тъй като 
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няма и туристи. От време на време се мярка по някоя изтощена 
посърнала двойка, какво да правят горките в студа, покажат се, 
купят си нещо от бакалницата и бързат обратно в леглото.

Градчето зове, мами, не те оставя на мира, докато не го из-
търбушиш от край до край. Най-вече те дърпа нагоре, предлага 
ти изненада след изненада, на всяка крачка спираш, пулиш се, 
четеш надписите по сръчно изработените чешмички и се чудиш 
откъде са се взели. И откъде вода в прочутото с безводието си 
Цикладие. Опипваш с ръка настилката, търсиш дупка между 
стените и циментираните плочи, по които се движиш, не можеш 
да пъхнеш пръст, да напипаш земя, всичко е като един каменен 
улей, който се влива в друг улей, в трети, четвърти и така нататък. 
Понякога се появява местен човек, поздравявате се, това ти дос-
тавя удоволствие, разговаряш. И продължаваш нагоре. Там ще 
минеш под арка, оттатък ще изкачиш вито каменно стълбище, 
няма коли, няма мотори, чувстваш се господар на тишината, на-
горе всичко се стеснява, смалява се, ти също се смаляваш от умо-
ра, но си амбициран и стъпка по стъпка – сегиз-тогиз задминат от 
натоварено муле – стигаш до края. До споменатия вече храм. Той 
слага точка върху града. Заставаш под палмата, отправяш поглед 
към залива Милопотас, после към залива на пристанището и ти 
се струва, че искаш да останеш с часове тук, под палмата, да се 
нарадваш и на полуострова, и на себе си, но вятърът прави опити 
да те унищожи физически, подгонва те надолу, където тесните 
криви улички отново поемат закрилата ти.

Здрачът ме изпревари, но все пак смятам, че се прибрах на-
време в гостилничката на Андрос. Стараех се да удължа престоя 
си там, беше топличко, гозбите ухаеха, етикетите на вината ми 
смигаха, вече съм узрял да пропия отново, създадена беше абсо-
лютна психологическа обстановка. Позамислих се бая сериозно. 
Младата немска двойка на съседната маса пиеше, другата двойка 
на близката маса – холандци ли, шведи ли – също пиеше. Станах 
и отидox при гозбите. Андрос изчакваше търпеливо избора ми, 
не ме подкани, не похвали стоката си. Повечето от манджите бяха 
вчерашни или завчерашни, знаех го добре, но туй нямаше осо-
бено значение; за кого да готви човекът, през деня я влязат, я не 

влязат десетина клиенти. Помолих го да ми забърка една гръцка 
салата, но с повече лук, посочих му и тенджерата с бамята. Пред 
очите ми попарваше скариди. Поръчах си и от тях.

Андрос погледна към бутилките.
Поклатих отрицателно глава.
Той вдигна рамене и посегна към ко̀лата.
Поклатих утвърдително глава.
Андрос ме погледна със съжаление.
Посочих му мястото на моя черен дроб, а после и жлъчката.
Андрос ме погледна с разбиране и посочи стомаха си.
Наградих го с нямо съчувствие.
В същата секунда немкинята поднесе розовата течност към 

устничките си, кристалната чаша се долепи до тях. Това ме нака-
ра да я наругая, но в съзнанието си.

22.
Ако човек пренебрегне автобуса и тръгне към пристанището 

пеша – но не по шосето, а по стълбището, – ще спечели; стъпала-
та и безбройните площадки към тях лъкатушат по надолнището 
между старинни вили с пищни зелени дворове, провират се край 
олеандри, жасмини, палми и гора, истинска гора от кактуси, това 
е един протрит от милиони подметки мраморен път и човек едва 
ли би могъл да мине по него, без да поспре задъхан от разнообра-
зието на формите и ароматите, от безгрижието и строгостта на 
създаденото, от парадоксалността на крайния резултат, тъй като 
строителството е било извършвано най-педантично по план, но 
по-късно хората не са могли да сторят нищо пред необузданата 
греховна страст на растителността – развилнелите се растения 
вече се сплитаха горе в сводове, стъпалата и плочите се пукаха 
под напора на коренищата.

Съблякох се на един дансинг, там не духаше, напротив – в 
прикритието между две таверни слънцето печеше до изгаряне. 
Прекосих неизбежната бетонна алея, която свързва фасадите на 
хотелите и увеселителните заведения край плажа, стъпих на пя-
съка – тук вече си духаше с пълна сила – и влязох в прозрач-
ността. Докато плувах, проследих една яхта, тя нахлу в залива 
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с всичките си платна, после направи ловка маневра, обезветри, 
огледа се, разузна обстановката и с включен двигател се отправи 
към кея.

Ветроходът се оказа шведският „Ариел 3“ от Ломма. Моми-
ченце на четири или пет години помагаше съсредоточено на тат-
ко си, той опъваше въженца между някои от щаговете. Докато се 
чудех за какво могат да им послужат тези въженца, от кабинката 
на яхтата изникна майчето. Шведката постави леген с пране до 
себе си, тя се навеждаше, слабичкото ѝ тяло се опъваше по джин-
сите, ръцете ѝ измъкваха по някоя дрешка. Съпругът поемаше 
отърсените от нея дрешки и вършеше останалото. Щом простря-
ха всичко и го предоставиха на вятъра, момиченцето скочи на 
кея, там се заигра. Майчето слезе в кабината и се появи отново. 
Този път ръцете ѝ носеха мълчаливо, послушно бебе. То завъртя 
бавно главичка, сякаш огледа обстановката, може би сравняваше, 
де да знам. В туй време капитанът баща изнесе детска количка, 
пъхнаха паячето в нея и майчето по най-прозаичен начин се зае 
да го разхожда. Преди да изчезнат в някоя от сладкарниците, мо-
миченцето ги настигна. Бащата отново се зае с подреждането на 
палубата. Горките. И четиримата. Искам да кажа – петимата, за-
щото изневиделица се пръкна и едно кученце, което приличаше 
на пуканка. И хората, и кученцето се надяваха да прекарат при-
ятна зима на юг, далеч от снеговете на Швеция, така са правили 
хиляди преди тях.

Кученцето неочаквано припна на кея и се затича към количка-
та. Бащата го зърна късно, за да го върне, само го проследи с по-
глед и като се убеди, че беглецът е вече при дъщеричката, отново 
се наведе над въжетата.

23.
Заживях в прегръдките на студения вятър и студената стая 

с чувството за временно изгубен рай. Всеки нов ден ме убеж-
даваше, че въпреки безобразното време аз се намирам в един-
ствената мечтана и премечтана точка на света. Обърнах гръб на 
пристанището, предпочетох всекидневните преходи до Милопо-
тас. Уви, останаха ми само разходките. Вече не смеех да се къпя. 

Да зарежем болките в бъбреците, нямаше го слънцето. Мелтемът 
домъкна дебели светли облаци, които като обложиха небето, ста-
наха сиви, дори черни. Празничните тонове на рая Иос избягаха. 
Всичко продължаваше да си бъде красиво, но без плуването аз 
осиротях, а самотата ми се превърна в прекалено тежък товар.

Една сутрин, като видях, че в прозореца се блъска не само вя-
търът, но и дъждът, извиках нещо неразбираемо. От ярост. След 
туй казах на мокрия скалист баир, че го мразя.

– И ще се махна от тук, да знаеш, ще си замина!
Мокро бяло магаре мина бавно по билото, много бавно, и все 

пак очерта нещо като специфична магарешка траектория.

24.
Неврастеникът е дошъл още в 7.45 на пристанището, а кора-

бът ще пристигне и замине след десет. Сутринта неврастеникът 
беше единственият пътник в автобуса. Сега се разхожда по кейо-
вете и следи рибните ята, хвърля им бисквити. През нощта е ва-
ляло, всичко е мокро, морето е гладко, лилаво, след дъжд. Рибите 
подскачат над водата и блестят като лъжици. Неврастеникът все 
още не си е купил билет, той все още се пита да се отбие ли на 
остров Наксос, или да цепи направо за Пирея.

В кокпита на яхтата се появява капитанът ѝ. Неврастеникът 
сякаш едва сега забелязва, че шведът е много млад. Той се на-
вежда, поема пекинезчето и го отнася на кея. Пекинезчето хук-
ва нетърпеливо, уж не знае накъде, насам-натам, насам-натам, и 
ето го до железния осветителен стълб. Шведът го изчаква. После 
пекинезчето се приближава към господаря си, гледа го право в 
очите, двамата се любуват един на друг и се прибират при швед-
ката, при шведчетата.

С неприятно, бих казал гадно подозрение, че неврастеникът 
съм може би аз, мернах най-отдалечения кът на кея. Там, незнай-
но кога, се беше присламчила втора яхта, но каква яхта, боже 
мой, един парцал и нищо повече. Отправих се към нея. Едномач-
тов шлюп. Отрепана работа. Гротът беше неприбран, разпилян, 
но и така си личеше, че платното е съдрано. Стакселът – също 
съдран – ветрееше се и плющеше. Що за стопанин е собствени-
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кът? Защо не го е спуснал? Вълнорезът бе разбит с хубав челен 
удар. Къде? Кога? Лошо привързаният съд се блъскаше в ръба 
на кея, коремната част на корпуса се лющеше. Без да мисля 
много дали е в реда на нещата, скочих на палубата и прибрах 
стаксела. Плющенето престана, настъпи тишина. Взех един 
кранец от свободния десен борд и го преместих на левия, пъх-
нах го там, където корпусът се блъскаше в бордюра. Отстраня-
ването на дразнещите шумове промени настроението на ветро-
хода. Можех ли да сторя нещо повече? Засега не, никой не ми 
бе дал разрешение за това. Върнах се на сушата. Отзад се вееше 
скъсаното знаме на Съединените американски щати. Няколко 
от звездите май липсваха. Гръцкото знаме на грота ми се видя 
ново, непокътнато. На кърмата пишеше: „Долopeс“ Сан Диего. 
Гневът ми сякаш се разсея – „Долорес“ идваше от другия край 
на света. Представих си прехода ѝ: Тихият океан, Панамски-
ят канал, Карибско море, Атлантическият океан, Средиземно и 
Егейско море.

Поседнах на влажната пейка, бях длъжен да почакам, капита-
нът на тази развалина би трябвало да се появи, аз би трябвало все 
пак да му дам някакви обяснения, да се оправдая за качването си 
на неговата палуба. Гротът, с който бе покрит кокпита, се раздви-
жи при скъсаното, платното се отмести от една ръка и се показа 
леко оплешивяла глава.

– Извинете – обадих се аз.
Главата измърмори нещо сънливо.
– Помислих, че няма никой – допълних. – Наложи се да сваля 

стаксела.
Младият човек погледна към посоката, измърмори повторно, 

май че нещо като благодарност.
– И тук. – Посочих ръба на кея. – Жалко за яхтата.
– Имате ли цигари?
– Да, но преди тринайсет години. Съжалявам.
– Нищо, аз и без туй не пуша.
– Разговорът ни напомня за „Алиса“.
– На мен наистина ми се припуши.
– Ферщевенът ви е обезобразен.

Младият човек отметна част от платното, с това разкри както 
кокпита, така и себе си.

– Някъде сте се блъснали.
– Блъснах се на много места.
– През нощта ли пътувате?
– Блъскам се и денем.
Капитанът на „Долорес“ предизвикваше симпатиите ми. Тя-

лото му се оказа по-едричко, малко тромаво, раменете по-теснич-
ки от необходимото, с други думи, капитанът на „Долорес“ няма-
ше основание да се перчи с особена физическа красота.

– Стакселът вдигаше много шум.
– С това ме приспиваше.
– Съжалявам.
– Спокойно.
– Чакам „Тира“.
– Какво е то?
– Ще се прибера към Атина.
– Защо?
– Измръзнах.
– Защо не дойдете с мен?
– Какво?
– На остров Парос.
– Бях.
– Какво от това?
– Какво ще правите на Парос?
– Нищо.
– Живях в Науса.
– Там отивам.
– Науса?
– Нямам нито грам кафе.
– Почакайте.
Отидох при багажа си. Измъкнах от чантата моето вечно 

нескафе.
– Вода имате ли?
– Мисля, че напълних в Ираклион.
– От Крит ли идвате?
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– Срещу вятъра.
– Не ви завиждам. Кога потеглихте?
– Вече не помня. Защо не донесете багажа си?
– Ще взема кораба за Атина. Плюя вече на Цикладските 

острови.
– И аз.

25.
Как да ви кажа, мразя яхтите, те предизвикват у мен отвра-

щение. Дълго време ветроходите бяха крайната цел на същест-
вуването ми. Построяването на „Ахасфер“ динамизира годините 
от преклонната ми възраст, благодарение на тази лично моя, съз-
дадена по моя поръчка яхта, аз преживях най-голямото щастие 
в живота си. Но заедно с това пак „Ахасфер“ причини най-про-
дължителния тормоз на духа ми, стовари купища ядове на гла-
вата ми. Като ставаш собственик на яхта в България, ти ставаш 
собственик на нещастия. Ето защо, мерне ли се пред мен задръс-
тено с мачти пристанище, извръщам поглед; харесвам празните 
пристанища; безобидните рибарски лодки.

Орисия – правя-струвам, все до ветрило ще се озова. Така 
се случи, че през последните години сюжетите ми се въртят 
все край мачтите. А тази история направо ми се натресе, за да 
потвърди впечатлението, че Цикладските острови наистина са 
се превърнали в омагьосан кръг, от който не мога и не мога да 
се измъкна.

Навярно сте подразбрали, в края на краищата приех поканата 
на Дейвид Ашкрофт, пренесох багажа си в предната кабина, там 
ми предоставиха койка, която застелих с изрядно и чисто бельо. 
Веднага ме вкопчи подозрението, че това бельо е било предназна-
чено за определен и много специален гост, този гост обаче не се е 
появил и отсега нататък надали щеше да се появи.

Разберете ме, бях много сам, прекалено; туй отначало се по-
насяше дори с известна доза ентусиазъм, но накрая започна да ме 
потиска, стана ми обидно, че се движа в общност от природа и 
хора, където никой не ми обръща внимание.

– Добре – отвърнах аз, – ще донеса багажа си.

– Чудесно – каза Дейвид, – омръзна ми да си говоря сам. Ос-
вен това, не разбирам от ветроходство.

– Моля? Не идвате ли от Сан Диего?
– Аз съм... – Направи пауза, въпросът ми май го обиди. – Аз 

съм от центъра на Манхатън.
– А яхтата?
– Продадоха ми я на остров Крит за две хиляди. Разбирате ли? 

Без пари!...
– И все пак, от Крит до Иос сте дошли сам.
– С мен беше Джей.
– Джей... Къде е Джей?
– Не знам, бяхме двамата, може би е изчезнал.
Взрях се старателно в очите зад очилата му: 
– По пътя ли, тук ли?
– Не знам.
– Боже мой!
– От известно време не го виждам.
– Багаж нямаше ли?
– И него не виждам.
– Имаше ли?
– Ами да, може да е дошъл без багаж. Поканих го, казах му, 

ела ме придружи до Науса, там имам работа. Идваш ли? Идвам. 
Повече – нищо. Така, като теб. Не разбирам от ветрове и компаси. 
Предложиха ми я евтино и се полъгах. А те защо ми я продадоха 
евтино, не знам. Направо без пари. Една яхта сега струва...

– Знам колко струва. Къде е Джей?
– Сигурно ме е изоставил.
– Разбираше ли от яхти?
– Много повече.
– От кого?
– От мен.

26.
Щом животът ти на шейсет и шест годишен мъж може да бъде 

сравняван с неподвижно блато и щом в този унизителен застой 
получиш покана за приключение под ветрила в непознато за теб 
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море, от една точка до друга точка, хайде да го определим по-яс-
но – от остров Иос до остров Парос, а то не е повече от трий-
сет и шест мили, ти си в състояние или да отклониш поканата – 
най-разумното, тъй като вятърът е абсолютно насрещен, – или дa 
приемеш, за да докажеш не на друг, а на себе си, че в теб все още 
има хляб. Подчинявах се на заложен в духа ми копнеж, да бъда 
признат и приет от млад човек; освен това вътрешните ми очи 
виждаха в младежа отсреща личност, и не само поради факта, че 
някъде из кабината ми се мярна списание и разказ, подписан с 
името Дейвид Ашкрофт.

След като стопанинът на „Долорес“ ме убеди, за кой ли път, че 
има две леви ръце и не може да ми окаже помощ – санким аз не 
знаех това, – предложи да накупи поне продуктите.

– Но да не напълните чантите с глупости!
– Няма – отвърна неубедено Дейвид, а плешивината на темето 

му поруменя и успях да видя това, защото бях в кокпита, а той 
бърникаше долу в кабината и измъкваше саковете. – Поне това.

Предстоеше ми да извърша оглед, да реша окончателно разум-
но ли е, ако потеглим с такава ударена яхта срещу вятъра. Преди 
това обаче трябваше да вместя багажа си. Дневникът и колекция-
та от медикаменти реших да осигуря в най-сухото за целта шкаф-
че – на височината на очите. Само да не е заключено. Дръпнах 
внимателно, вратичката не беше заключена, шкафчето зейна; ма-
хагоново, празно. На обратната страна на вратичката нескопосно, 
със скоч, бе прилепена голяма цветна снимка на изумително кра-
сиво момиче по бикини. Вгледах се – Лена. Момичето се оказа 
Лена.

27.
Форщевенът се нуждаеше от кръпка, там зееше рана. В 

складчето на яхтата намерих епоксидна смола и втвърдител. 
Представих си как можеше да изглежда бившата красавица 
след моята козметична намеса и не ѝ завидях. Преди да срещ-
на Дейвид Ашкрофт, винаги съм се смятал за пословично не-
сръчен човек. Единственото нещо, което умеех да правя го-
ре-долу добре на „Ахасфер“, бяха салатите към водката. За 

всичко друго си имах роби, пък и робини. Около един ветро-
ход постоянно се навъртат работливи хорица, никой не може 
да разбере как се появяват и как изчезват те, винаги се намира-
ше някой да вдигне котвата, платната, а накрая и да швартова; 
да не говорим за ремонтите. Сега обаче робът трябваше да 
бъда аз, друго разрешение не съществуваше. Погледнах още 
веднъж „раната“, форщевенът беше наистина цъфнал; но тъй 
като ремонтът тегнеше само на моите ръце, го пренебрегнах; 
прецених, че можем да си пътуваме и така. Големите вълни 
щяха да впръскват по малко водичка във форпика, но туй не 
пречеше за въртенето на Земята. Върнах смолата на мястото ѝ. 
Втурнах се към платната. Прострях старателно грота на кея, 
след него – стаксела. Съдраното се очерта ясно, и гротът, и 
стакселът бяха сцепени. Да се захвана ли с техния кърпеж? 
Не, разбира се. Забутах се в утробата на „Долорес“, отворих 
всички складови клетки, а те ми разкриха съкровищата си. 
Имах избор. Най-важното, измъкнах на бял свят куп резервни 
платна, намерих и топчета от дакронови ленти. С тия ленти 
можех да подлепя всяко съдрано ветрило. Резервният грот и 
стакселът бяха силно замърсени, многократната им употреба 
ги бе деформирала, но и туй не пречеше особено за въртенето 
на Земята. За всеки случай на бърза ръка облепих с ленти всич-
ко съдрано. Оставих платната прострени да съхнат, лепилото 
по протежението на лентите трябваше да свърши работата си. 
Съблякох се, предстоеше ми твърде неприятно слизане под 
водата. През леководолазните очила проучих обрастванията 
по цялата невидима част на корпуса. Ракушка и водорасли!... 
С дървена шпатула ракушката се изтръгваше трудно. Отказах 
се от почистването, обрастванията на подводната част щяха 
да затормозват хода ни, но и това не пречеше за въртенето на 
Земята; не бързах за никъде, макар че мисълта за тромавия 
ход ме дразнеше. Подсуших се, облякох се и си сервирах го-
рещо кафе. Посръбвах и наблюдавах двигателя. Не знам какво 
е отношението на Дейвид Ашкрофт към смъртта, но на мен 
все още не ми се умираше. Един добър двигател и повече го-
риво в тубите можеха да ме отдалечат от еластичната мисъл, 
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че съдбата е решила да ме остави завинаги в челюстта на тези 
острови. Пообиколих пристанището и мисля, че попаднах на 
подходящ човек. Помолих го да ме последва. По пътя му на-
мекнах, че не разбирам нищо от двигатели, без да му обяс-
нявам, че ги ненавиждам. С него разговорът вървеше тежко, 
рибарят знаеше само няколко английски думи, но с пояснения 
и допълнения все пак доведохме работата донякъде. Използ-
вам случая да ви заявя, че разговорите ни с Дейвид Ашкрофт, 
които ви изглеждат гладки, също са резултат на подобни до-
пълнения и доизяснявания, все заради моя сакат английски, 
обаче автентичността им не е за подценяване и почти никъде 
не ви лъжа.

Рибарят потупа бащински машината с ръка.
– Калб!... Гуд!
Това си го знаех. Бавно и упорито му обясних какво точно ме 

интересува. Захвана да „пали“ и „гаси“. Двайсет пъти! Наблюда-
вах ръцете му с тъпия си за техниката акъл. После започнах да 
върша същото със собствените си ръце. Двайсет пъти! Благода-
рих на човека. Напълних две чаши с бърбън. Той не забеляза, че 
не пия. Моят номер – поръчвам си или си пълня, но не пия. Не ми 
е приятно да минавам за въздържател.

На сбогуване гостът посочи флага на Съединените американ-
ски щати.

– Знам – казах аз.
Според морските правилници тия работи трябва да са винаги 

здрави и в прилично състояние. Отворих складчето на знаменца-
та. Окачих на кърмата нов флаг, на този флаг всичките му звезди 
бяха по местата си.

Когато Дейвид Ашкрофт се върна, нарамихме тубите и се от-
правихме към нафтата.

– Ще можем ли да потеглим днес?
– Не искам да пътувам през нощта, Дейвид. Много ли бързаш?
– Да.
– Да, но бързаш много бавно.
Собственикът на „Долорес“ сякаш понечи да се усмихне, за 

малко да видя как просветва лицето му.

28.
Построена в началото на седемдесетте години според оста-

рялата вече проектантска концепция, „Долорес“ все пак се дър-
жеше добре и доказваше качествата си на истински расов шлюп. 
Деформираните платна и обрастванията на подводната част не 
позволяваха на шлюпа да „катери“ оптимално, ние падахме и се 
възземахме, но може да се каже, че напредвахме срещу суровия 
вятър. В открито море вятърът се оказа още по-студен. Дейвид 
Ашкрофт лежеше на койката си, но аз не можех да напусна кокпи-
та, нито да оставя румпела. Посрещах вихрите с лицето си и само 
час подир потеглянето ме споходи втръсналата ми вече мисъл, че 
глупакът си остава глупак, дори като застарее. На днешния ден, 4 
ноември, можех да лежа завит в хотел „Аристидис“ в Атина, или 
да се скрия на остров Наксос, да си чета книжки и да правя какво-
то си искам, щом имам суша под краката си, а не осемдесет метра 
вода, както ме уверяваше морската карта на Гърция. Сгушен в не-
промокаемата мушама от задължителната аварийна екипировка 
на ветрохода – с всеки допир до лицето ми мушамата предизвик-
ваше не само допълнително усещане на студ, но и погнуса – аз се 
взирах в синкавата пяна на мрачното море и си повтарях злостно, 
че съм се насадил по собствена воля на най-логичния завършек, 
че съм изпросил от съдбата най-подходящата точка за последно-
то изречение на мизерната ми цикладска новела.

– Дейвид.
Дъждът, който ни изненада сутринта, а по-късно се превърна 

в колебливо тъничко ръмене, започна да се засилва отново.
– Моля.
– Облечи се.
– Защо?
– Да ме смениш.
– За колко време?
– Докато приготвя чай.
– Ще ти го приготвя.
– Искам да се постопля.
– Студено ли ти е?
– Мисля, че е време да похванеш румпела.
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– Включи машината.
– Горивото трябва да се пести.
В жълтата аварийна мушама собственикът на „Долорес“ не из-

глеждаше толкоз тромав, капишонът скриваше плешивостта му, 
на бял свят оставаше само хубавото му очилато и брадато лице.

– Дейвид, ще внимаваш, не бива да падаме много.
– Не мога, казах ти какъв съм, няма да се справя.
– Какъв си?
– Знаеш.
– А аз как мога? На тази възраст.
– На теб психиката ти позволява.
– Каква е психиката ми?
– Робска.
– Какво? – С лицето си усещах студения дъжд и топлите плис-

ки на морето. – Кажи, какво?
– Вие там всички имате робска психика.
– Кои ние?
– В тези държави всички сте роби и ви се харесва да бъдете роби.
– Ти мен за роб ли ме броиш?
– Да.
– Понеже ти върша черната работа.
– Разбери, не мога нищо, не умея. Сега ще хвана руля и ще 

видиш, че ще паднем от курса. После ти отново ще трябва да 
наваксваш.

– Ще наваксам.
Слязох в кабината.
Тук са вградени две койки. Едната е неприкосновена, за 

собственика. На другата е спал Джей. Кабината към носовата 
част е била също неприкосновена, цялата, специално запазена 
за някого. Сега там съм аз. Завивките и чаршафите за този „ня-
кого“ завиват мен. Готварският кът е към кабината на Дейвид. 
Водата за чая вече е кипнала. Отварям една опаковка. Замирис-
ва на остров Цейлон. Животът е хубав. Тук е топло, има книги, 
списания, библиотеката е била продадена на Дейвид заедно с 
яхтата, със завивките и съдовете; по чашите и чиниите фабрич-
но е вписано „Долорес“. Този, който е продал всичко туй за две 

хиляди долара, е бил или луд, или притиснат от обстоятелства-
та. Не желая да обременявам собственика с въпроси. Мога само 
да му благодаря, че ми е предоставил цялата кабина. Неговата е 
разхвърляна, хаос, обаче моята „стаичка“ е подредена, завивки-
те са прибрани в рундука, двете койки са изрядни в светлосивия 
си плюш, на етажерката до главата ми лежи „Морски обреди“ 
на Голдинг. Чета романа бавно, на час по лъжичка, трябва да ми 
стигне до деня за самолета. Джей! Какво е това Джей?... Вълните 
блъскат левия борд, разтърсват корпуса. Чудесно е, студът и вла-
гата са вън, тук е сухо, светло.

Понесох нагоре чая на собственика. Подадох му чашата, без 
да напускам прикритието. Брадата на Дейвид е мокра. Хем от 
дъжда, хем от пяната на вълните.

– Защо казваш, че е студено? – пита той.
– Студено е.
– Измисляш си.
Отварям списанието и се постаравам да проникна в разказа на 

Дейвид Ашкрофт. Трудно ми е. Две трети разбирам, една трета 
не разбирам. Пия своя чай. Едва сега свалям якето.

Излягам се. Вълните шамаросват стъклото на илюминато-
ра. Всичко край мен е пълнозвучно, равновесието извън убе-
жището ми изглежда непоклатимо: кренът е като гипсиран, 
успокоява се и духът ми, най-после е намерил опора в десния 
безветрен борд. Колко хубаво е, когато едно човешко същество 
бди вместо теб на руля.

Но „Долорес“ се разколебава, яхтата започва да импровизира, 
сякаш се предава и се разклаща.

Подадох глава.
– Какво правиш?
– Не мога.
– Можеш!... Хвърли тая чаша.
Забравя, че празната чаша не му е повече нужна. Стакселът 

потръпва несигурно.
– Опирай се на вятъра. Не го изтървавай.
– Не ме бива.
– Бива те!
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Прибрах се, излегнах се. Кренът бе възстановен, закован. 
Прочетох няколко реда и заспах.

29.
– Искам да ти кажа нещо.
Дейвид Ашкрофт ме погледна с презрение.
– Може ли да си поговорим?
Май че се учуди.
– Помирисах разказа ти в „Гранд стрийт“. – Презрението в 

очите му се сгъсти. – Защо? Забранено ли е. Списанието лежеше 
койката. Помниш ли какво ми каза? Да ти припомня ли какво каза, 
когато не пожелах да те придружа? Хайде да не ти припомням.

– С теб мога да разговарям само за плаването до Науса, мога 
да ти заповядвам и да ти се карам, ако пресолиш супата.

– Пък аз исках да си разправяме за „Гранд стрийт“.
– Ти си счетоводител. – Както му бях заявил. – А и не знаеш 

добре английски.
– Но мога да ти отворя малко очите.
– Отвори твоите! Отвори очите на всички там, дето сте се 

навели...
Лошо, морската карта беше при него. А не желаех да се усъм-

ни. Вече търсех най-близкия бряг. Влезли в шаблона на плаване-
то срещу вятъра, след като напуснахме пристанищния залив, ние 
се отворихме силно на запад, минахме над нос Малта на остров 
Сикинос. Изчаках хладнокръвно да се отворим още и преди да 
паднем нежелателно, направих поврът. Започнах втория шев от 
гигантската лавировка. Тя заплашваше да погълне силите ни. За 
мен беше любопитно да разбера ще я бива ли „Долорес“, ще ус-
пее ли само на един халс да ни изхвърли отвъд назъбените север-
ни скали на Иос. И тъй като вече май виждах точно тия скали под 
десния ни борд, не ми оставаше друго, освен да погледна картата. 
Надзърнах в моята туристическа, най-обикновена карта, закупена 
от будка. Уверих се, че съм прав. Трябваше да продължа на същия 
халс. Този халс ми предлагаше на тепсия остров Иракли. Ах, как 
се нуждаех в момента от една морска карта с подробности, но тя 
все още беше в ръцете на господаря. Туристическият диплян на 

Цикладските острови ми разказа оскъдни неща: Остров Иракли – 
95 жители, пещера на име Св. Иван, забележителни сталактити... 
Подразбрах още, че селището Иракли се намира в центъра на ос-
трова, пунктирът на морския път влизаше в едва забележимо на 
картата заливче, никакъв знак за пристанище. Там сигурно има 
някакво хотелче, не може да няма. А по-нататък? Къде да ги тър-
ся тия деветдесет и пет души? Докога ще чакам – почти самичък 
– кораб да ме отведе? На този незначителен остров духането не 
звучи ли по-зловещо от другаде? И все пак, нищо не можеше да 
застане между мен и замисъла ми. Господарят бе започнал да се 
зъби, ще му избягам.

„Долорес“ си имаше автоматичен пилот, но доколкото раз-
бирах – всъщност не разбирах нищо от автоматични пилоти, – 
той беше повреден. Оставаше ми да импровизирам полуавтомат. 
Привързах румпела към шкота на голямото платно и се отдале-
чих от руля. Яхтата трябваше да докаже расата си и да изкара 
поне половин час, без каквато и да е наша намеса. Слязох в моята 
кабина, там разбрах, че куфарът ми е горе-долу прибран. Планът 
ми се отличаваше с трогателна яснота.

– Да се върнем на думата си, сахиб. – Избърсах мокрото си 
лице, свалих гумираните одежди. – Решил съм да ти отворя очите.

– Върни се при руля.
– Забрави руля! Отсега нататък ще бъдем на полуавтомат.
– Ще направиш ли отново чай?
– Ще го направиш ти, а в това време ще ти говоря за твоя раз-

каз в „Гранд стрийт“. Не можах да преведа заглавието.
Влязох в неговата кабина, седнах.
Дейвид Ашкрофт се беше изправил до печката, стараеше се 

да разбере дали има достатъчно вода в чайника.
– Сахиб, ти тоя Джей уби ли го?
Балансирах на ръба, дълбока пропаст зееше до мен, младият 

американец излъчваше якост и сила; резултатът от един двубой 
можеше да се предугади лесно, стига да погледнех масивните му 
ръце и моите тънки свирки до тях. Да се сгромолясаш от яд! – 
превъзхождаше ме физически, по младост и – както смяташе той 
– по интелект. Последното ме дразнеше най-вече. За Дейвид аз 
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бях дивак. В един мой роман, пак на ветроход, бях събрал лите-
ратурния си герой писател с истински дивак. Странна ирония на 
живота: на „Долорес“ пътуват също двама, този път обаче роля-
та на дивака се изпълнява от автора на романа. Това именно ме 
накара да изпиша всички тия страници за Цикладските острови, 
този невероятен реванш на действителността.

– В твоя разказ, сахиб, става дума за някакъв квартален ме-
сар. Тоя месар получава стоката и я разпределя в магазина си 
по качествата ѝ, и по части от животинската анатомия. Сюжетът 
се състои в това – да бъде сортирано и разпределено животното. 
Героят реже с брадвичка и ножове, той е целият в кръв. Идват 
клиен ти, обслужва ги, запознаваш ни и с трима жители на Брук-
лин, клиентите си отиват, а твоят герой продължава да реже и 
разпределя, изцяло потънал в кръв, сред своя особен свят, за кой-
то ти искаш да ни убедиш, че е вселена.

Дейвид Ашкрофт едва сега успя да напълни чайника; през ця-
лото време се туткаше, търсеше отворена бутилка с минерална 
вода. Подадох глава под гика. Платната „спяха“ притиснати от 
вятъра. Ветроходът се врязваше във вълните, палубата се залива-
ше с пяна и пръски. 

Огледах кръпките по ветрилата. Нищо особено. В душата ми 
се промъкна позабравено усещане за бодрост.

– Борисе, ти наистина ли си счетоводител? – Презрението в 
очите му не беше войнствено. – В някакъв завод?...

– Придържай го, Дейвид!
– Придържам го.
Чайникът обаче падна. Част от водата се разсипа. Изпреварих 

спътника си, продължих вместо него работата до печката.
Не знам защо той се наливаше с чай, но с чая аз отпъждах 

бутилката. В подобно ветроходно време на човек му се появява 
желание да изпие водката на света. В шкафчето имаше и уиски, и 
водка, и вино; напразно очаквах младежът да посегне към тях, за 
сега той не им обръщаше внимание.

Думата „битие“ ми се губеше някъде. Отворих българо-ан-
глийския речник и я намерих.

– Дейвид, знаеш ли какво представлява битието?

– Всичко! – намръщи се той. – Битието може да представлява 
всичко, каквото ти хрумне, най-вече това, което сам си пожелаеш.

– Да, но битието не представлява нищо друго освен повторе-
ние. Това ти го казвам аз.

– Да, но ти си стар човек.
Разгневявам се, щом ми намекнат, че съм стар. Ясно ви е какво 

изпитах, когато Дейвид Ашкрофт ми го каза направо и искрено.
– Вие, там, от ония страни – продължи той – прониквате до 

истините по-късно. Това, което ние научаваме в младежките го-
дини, до вас достига в старешките. Нямате си и литература, от 
която да усвоите нещо навреме. Представям си и преводите ви. 
Ужас!...

Дейвид Ашкрофт махна с ръка, сякаш отпъждаше нелепа па-
лячовщина, без да ще, той насочи към мен най-силното си психо-
логическо оръжие – съжалението.

– Доколкото можах да схвана, сахиб, твоят разказ е силен, мъ-
дър, да оставим настрана, че е написан талантливо; той прина-
длежи към гъстата многословна проза, наситена с много плътна 
психология. – Тези изрази, дето изброявам сега, са трудни за моя 
английски, но аз ги излагах опростено: вместо „плътна психо-
логия“ употребявах „дебела психология“ и, уверявам ви, усетът 
ми подсказваше, че така съм по-убедителен, разбирате ли, вместо 
„гъстата многословна проза“ пласирах: „много думи на тясно 
място“. – И все светли думи, сахиб. Ако думите ти бяха тъмни, 
щеше да се получи катастрофа, но думите ти са светли, може би 
и в мисленето ти се потайва нещо добро.

– Това не е никак важно, всеки може да бъде добър.
– Въвеждаш читателите в свят от месо и кръв, в остриета на 

брадви и ножове, полепваш по ръцете им кръвясали животински 
косми, костен мозък и съсирена лимфа. – Дейвид Ашкрофт око-
кори очи, там, където лицето му не бе окосмено, побледня. – И 
в този много мръсен касапски момент влиза чистата, стерилна 
бруклинчанка мис Хейт. Купува си котлет, благодари, и месарят 
благодари, мис Хейт си отива у дома. Чудесно. Мислиш, че ще се 
случи нещо евтино и понеже не се случва нищо – нито евтино, 
нито криминално – читателят въздъхва и си казва „браво“, хубав 
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разказ, умен. И нито една реплика, сахиб, нищо; пряката реч, кол-
кото и оскъдна да е тя, би отнела частица от загадката, би открех-
нала завесата, би внесла простота, а туй за твоята литературна 
възраст е направо обидно.

– Виж какво, ти не си счетоводител, но не си и умен, не се 
смятай за голям умник.

– Искам да ти кажа само, че важно нещо в битието на човека 
е повторяемостта.

– Оу, моля те!...
– Понеже ми подражаваш.
– Какво??? – Дейвид Ашкрофт се превърна в разгневено мом-

че. – Какво каза?
– „Гранд стрийт“ е престижно списание.
– Чак престижно – Ние с теб нямаме нищо общо.
– Е, как, нали сме обичали една и съща жена?
– Стой, каква жена?
– Мис Хейт – заблудих го аз. – Зърнах я за една минута в ка-

сапницата, макар и стара мома, нейната закоравяла вече гордост 
ме плени. А ти я обичаш отдавна.

– Говориш каквото ти скимне.
Вслушах се преднамерено, не се излъгах – стакселът вече 

потръпваше, „Долорес“ се канеше да кривне встрани. Излязох в 
кокпита, привързах повторно шкота към румпела. Остров Иракли 
все още не се забелязваше напред. Щеше ми се да постоя малко 
на палубата, но бях по пуловер и на бърза ръка можех да се пре-
върна в мокра кокошка.

– Недоумявам – Дейвид Ашкрофт плакнеше чашите, естест-
вено, с минерална вода, а резервоарът ни беше пълен. – Никак не 
сте ми ясни всички там, в ония страни, как понасяте партийното 
насилие... И как ти подражавам?... Къде сме обичали заедно?

– Сахиб, смятам да ви напусна.
– Разбрах.
– След малко ще се появи остров.
– Всеки е свободен – подигна рамо той.
– Ти си хем маниак, хем изглупял от младост.
– И ти си глупав.

– А тоя... Джей... уби ли го?
– Напротив.
– Той ли искаше да те убие?
– Помоли ме да го убия.
– И не те досрамя да му откажеш?
– Не настоя.
– Как ще продължиш до Науса?
– Длъжен съм.
Като размисли човек – младежът не употребяваше алкохол, 

нито наркотици, какво имах против Дейвид, кое у него ме озло-
бяваше? А и разказът му не беше съвсем лош. Ами жестът да 
хвърлиш пари, за да се появиш на срещата с яхта? Не можех да си 
представя, че след час ще се разделим. Всъщност за къде бързам? 
Съдбата ми предоставяше такъв забележителен случай.

– Оставам!
– Виждаш ли колко е хубаво, когато имаш право на избор – 

каза Дейвид. – За мен е по-добре да си ти, свикнал си да бъдеш 
роб, от туй печеля.

– Джей не беше ли роб?
– Не беше и не е, кучият син! Затова не е щастлив. На него, 

горкият, също като на мен, нищо не му е ясно. На свободния чо-
век нищо не му е ясно. На роба всичко му е ясно и е щастлив. 
Ти си свикнал да бъдеш роб, затуй оставаш при мен, затуй се и 
съгласи да тръгнеш, ти скучаеш без господар.

– Ще затънеш някъде бе, копеле!
– Фактът, че идваш при мен, е красноречив – аз съм собствени-

кът на платната, аз съм купил храната, водата и виното. Знаеш, че 
си на моя борд и съзнаваш, че си ми роб, свикнал си да бъдеш роб.

– Ветровете ще те хвърлят на някоя скала.
– За теб туй плаване не е естетическо преживяване.
– А за теб?
– Мен ме остави! Аз трябва да се явя някъде!... А за теб туй 

плаване е служене.
– В твоя разказ неяснотата е издигната в култ. Мистичните 

нишки в него не водят доникъде. Заравяш се в една яма, хвърляш 
пръст върху главата си и мислиш, че ставаш интересен. Всъщност 
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погребваш се на трийсет години със самочувствието на новатор. 
Всички сме мислили като теб, всички сме откриватели. Битието 
не представлява нищо друго, освен повторение. Предимството 
ми е, че ти ще повториш мен, а аз теб никога.

30.
Най-после остров Иракли се показа и ми направи впечатле-

ние. В мрачния предиобед той пулсираше със своя собствена, не-
сигурна и нежна сред суровото море светлина. Минахме високо 
над него. Видях няколко къщички на брега – може би пристани-
ще, – нямах време да изследвам и да си задавам въпроси; пред-
стоеше ни поврът. Започвахме третия шев от голямото катерене 
на север. Дъждът и стихваше, и не стихваше, но вятърът – никога. 
Преди десет години в тази обстановка бих измучал от щастие, но 
сега, о, сега можех само да оплаквам лекомислието си и ако „гос-
подарят“ посмееше да прибави дори думичка след наговореното, 
щях да го чукна с нещо по главата. Мокрите платна, мокрият рул, 
лебедките, талрепите, всяка подробност от сексапилното тяло на 
„Долорес“ напластяваше нова омраза към старата ненавист, към 
всичко носещо ветрила.

Оставаше ми Дейвид, единствената утеха в подземието от из-
нурителен труд, от безцелните разрушителни усилия да се прид-
вижим срещу мелтема, да достигнем фиксираната точка от пред-
варително заречения остров Парос. Боже мой, аз се влюбвах! В 
какво се влюбвах обаче – в една безпомощност и непригодност; 
Дейвид знаеше, че никога няма да достигне Науса, а продължава-
ше да се катери по паралелите, макар по най-неуместния, бих до-
бавил – комичен начин. Беше ли туй плаване съществено нещо в 
живота на този младеж? Не знаех, не допусках. Дейвид Ашкрофт 
ми се струваше непоносимо разсеян. От друга страна, неговата 
разсеяност не означаваше нищо, с тази своя разсеяност той се 
движеше навсякъде, дори в заблудите си.

Не можах да видя откъде бе измъкнал бордовия дневник, тол-
коз съм го търсил, още от първия ден. Нанесе нещо по него, веро-
ятно отбеляза факта, че сме направили поврът северно от Ирак-
ли. Бордовият дневник на „Долорес“, ето кое дразнеше интереса 

ми, не за друго, исках да проследя пътя на яхтата от Сан Диего 
до Крит.

– Дневникът не бива да попада в ръцете ми, така ли?
– Да.
– Капитанът съм аз!
– Аз пък съм продуцентът!
– Нямаш право да нанасяш данни от интимен характер.
Дейвид Ашкрофт ме погледна с разсеяните си очи.
– Изглеждаш разгневен, предизвикал съм те, струва ми се, че 

ако не беше толкоз стар, щяхме да се бием.
– Както с Джей.
Наведе се над дневника, избяга. Прибрах се в моята кабина 

и легнах, този път на койката при наветрената страна. Вълните 
разтърсваха борда, имах усещането, че нанасят ударите си по тя-
лото ми.

Събуди ме неритмично люлеене. Отворих очи. „Продуцен-
тът“ надничаше в моята кабина, готвеше се да ме извика.

– Голямото платно се скъса.
Нахлузих мушамата. Гротът бе съдран близо до залепената 

лента. Островът не се виждаше, заради далечината или дъжда. 
Гикът фучеше над главата ми, дръпваше нервно шкота, „Доло-
рес“ се поклащаше рязко, заканваше се да ме изплюе в морето. 
Неприятен момент, можех да полудея, да грабна секирата и да 
троша, докато превърна всичко на парчета.

– Заемам се с мотора. Прибери платната.
– Не мога.
– Тогава се удави!
Доставяше ми обяснимо удоволствие да го ругая. Докато се 

борех със запалването, успях да измърморя още няколко обиди. 
Той притискаше корабния дневник до гърдите си и се вслушваше 
в шумовете на бедствието, а не в ругатните.

Най-после моторът се предаде, това освежи настроение-
то. Свалих платната, натиках ги в склада, палубата се оголи. 
Чиста работа! Напред към Парос! Без романтика, без ветрила! 
В замяна – без тегели по морето, без отклонения!... Направо! 
През вълните!
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31.
След сгъването на платната кастово-идеологическите броже-

ния на борда се уталожиха. Господарят замлъкна, той сякаш си 
призна, че цял живот не ще успее да развърже гордиевия възел, 
който го задушава. Замлъкна и слугата, който пък съзнаваше, че 
предпочита да общува не чрез логична човешка реч, а чрез ша-
ради. Вятърът и дъждът блъскаха лицето му, но той не слезе на 
топло в кабините, не можеше да зареже руля. На всичко отгоре и 
това островче!

Туй, че келявото парченце от суша цъфна пред нас, не означа-
ваше нещо особено, но знае ли човек? По чуждите им морета се 
страхувах от всяка промяна.

Извиках. Дейвид Ашкрофт подаде глава до краката ми, беше 
без очила, затова побърза да изчезне и ми се показа повторно.

– Картата!... 
Донесе я разгъната. Слава богу!
– Само този ли е? – заинтересува се Дейвид.
– Няма подводни скали. На картата са нарисувани и други, но 

са далеч.
– Искам да спрем! Побърках се.
– Къде?
– На туй шибано островче.
Стараех се да вникна в красивото му и привидно флегматично 

лице. Какво искаше той? Смяташе ли да продължаваме с шегата? 
Използвах момента, че господарят се оттегли долу.

– Сахиб, направи ми един сандвич.
Господарят се показа, този път бе помъкнал сака си. Разтвори 

ципа, вмъкна вътре корабния дневник и се качи при мен. – Хайде.
– Дейвид... – Замръзналият ми мозък не съумяваше да реагира 

веднага. – Доколкото чух, искаш да спра на островчето, добре, 
но това нещо там не е островче, нито сухо парче земя, това е ска-
ла, разбираш ли, скала! Приставането е немислимо. – Гледаше 
ме, мога да кажа, направо с лоши очи. – Забрави тази лудория. 
Като стигнем Парос, ще те оставя да импровизираш много, да от-
криваш колкото искаш нови земи. Хайде, приготви ми сандвича. 
Твоят слуга е гладен.

– АЗ съм собственикът...
– Да, де, продуцент. Но няма да стане. Нито мога да те поста-

вя на скалата, нито мога да те взема оттам.
Подадох му руля. Бях си направил сметката, докато приготвя 

сандвича, „продуцентът“ да измръзне и копнежът му да стъпва 
пръв някъде да се изпари. Но можех ли да разчитам на умение-
то му?... Нарязах малко сирене, отворих бурканче с конфитюр. 
Всъщност, налудничавото намерение на господаря ми харесваше, 
представях си скалата: самотна от сътворението на света, само 
птиците горе и рибите в подводната ѝ част. Май си заслужаваше. 
Чисто и просто, бях забравил, че Дейвид Ашкрофт е млад. Стана 
ми още по-симпатичен. Обиквах го, наистина.

– Идваш ли?
Островчето имаше и нямаше двайсетина метра дължина. 

Приближавахме се откъм подветрената му част. Туй хич не озна-
чаваше, че можехме да се допрем до него.

– Дълбочината е добра, нали?
– Но ще се разбием.
– Мила ти е кожата, така ли?
– Мила ми е.
– Не се ли наживя?
– Никак.
– Какво искаш още?
– Трябва да скочиш доста.
– Готово.
– На връщане обаче ще поплуваш.
Беше открил стъпало. От яхтата до това стъпало можеше да 

скочи всеки млад човек, но такъв като Дейвид...
Дълбоко е, да, отдолу не ни заплашваше нищо. Прегърнал 

чантата си, Дейвид отиде на носа. Форщевенът лудееше. Мисля, 
че включих задния ход навреме. Дейвид скочи и в същия миг, 
сам не зная по какъв начин, ме осени прозрението, че на младе-
жа сякаш му беше все едно дали ще разбие главата си в скалата. 
Усетих и останалото, но вече беше късно...

Господарят се наведе бързо. Слава богу, успя да притисне 
очилата върху коленете си. В следващия миг залитна, олюля се 
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и се задържа. Покатери се по скалата, седна. Очилата кацнаха 
върху носа му.

– По-бързо! – подканих го аз. Но вече, казах ви това, бях усе-
тил истината. – Разглеждай и да тръгваме!...

Скоростите, стопът и задният ход на яхтата работеха безу-
пречно, това ми позволяваше да балансирам на косъм от брега.

– Дейвид!
Неговите очи гледаха право в моите очи, проницателността 

му се забиваше дълбоко в мен, събуждаше юношески смут в ду-
шата ми. В същото време жонглирах с руля и скоростната кутия, 
беше много опасно, ала не намирах сили да извърна погледа си.

– Успокой се, човеко! Хайде, разтъпчи се по скалата и да тръг-
ваме. Не ме поглеждай с наглост. – Напсувах го на български. 
– Не ме обвинявай, никого не обвинявай. Чакам те. – Дейвид Аш-
крофт приседна на мократа скала, дъждът продължаваше да вали 
върху него, а неразгадаемото безмълвие се трупаше върху бле-
дото му чело. – Ти нямаш право, разбра ли, трябва да изчакаш. 
Писателят трябва да живее и разбере предишните си заблуди!...

Не трепна.
– Много си болен, Дейвид, но на оня свят ще се тръшкаш от 

яд, че не си вървял до края.
Абсолютно нищо, все едно, че ме нямаше.
– Махни се от очите ми!
Вятърът ме беше свлякъл малко, дадох преден, след туй стоп 

и заден. Отново се приближих до скалата и видях, че някакво 
растение се бе загнездило в нея.

– Хайде.
– Иди си на Парос!
Много восък имаше по кожата на растението и оня предпа-

зен прашец, дъждовните капки отскачаха от него, без да го на-
мокрят, солените пръски също го достигаха, но не успяваха да 
го поразят.

Няколко пъти вятърът ме смъкна надолу и докато се връщах 
още няколко пъти, опитах се да отклоня младежа от гибелния му 
замисъл. По едно време Дейвид Ашкрофт се заоглежда, може би 
потърси камък да ме удари.

32.
В Наксос пристигнах малко преди полунощ. Пристанището 

беше осветено добре, ориентирах се сравнително лесно. Кейо-
вете бяха пусти, безлюдни. Швартовах се хладнокръвно. Всички 
възли направих спокойно, просто ги изработих. Поизтеглих вся-
ко въже, спуснах точно необходимите кранци. Изобщо не можех 
да бързам, гнетеше ме умората и безсънието. Мокрите дрехи ме 
свличаха надолу.

Като се стараех да не забравя нито една вещ, затворих куфа-
ра и го вдянах в ластика на колесарчето. Не ми беше ясно къде 
ще преспя в късната нощ. Бързах да зарежа кошмарния предмет 
„Долорес“.

Пресякох крайбрежната алея. Обърнах се и видях дъжда, зад 
дъж да пулсираше мълчаливото сияние на „Наксос“ – ферибота, 
който можеше да ме отнесе към Атина, в някой ден, в някой час, 
само ако успея да разкъсам лаокоонската съдбовност на Цикладите.

Натъкнах се на местното „свърталище“. Прониза ме усещане-
то за безветрие, тишина, аромат на бюреци. Към мен се прибли-
жи непривлекателен, брадясъл островитянин.

– Стая, господине?
– Само ако е близо до пристанището.
– На десет метра от морето, господине.
Непоправим!
По-нататък – раздрънканата му камионетка, миризми на бен-

зин и на цимент, което означава, че аборигенът достроява „хоте-
ла“ си. Къщата на поредния ми хазяин се оказа точно на десет 
метра от морето, но на километър от пристанището. Въпреки 
късния час смътно долових движение на млади хора край мен, 
напрежение, недоволство, закана още утре да напуснат хотела. 
Не разгледах интериора, мокър и облечен, паднах в леглото. Сто-
ри ми се, че съм попаднал в най-студената стая на света.

33.
Когато се събудих на другия ден в десет часа, всичките стаи 

на къщата мълчаха. Съблякох се, изнесох влажните дрехи на те-
расата. Под прозореца морето се тръшкаше като ранено животно. 
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Облаците сякаш олекваха, не валеше, вълните събличаха нимби-
те си и прииждаха към града развенчани. Пясъкът между камъ-
ните изпръхваше, там се раждаше смътно обещание. Взех горещ 
душ, обръснах се, а като се обличах, забелязах, че панталонът ми 
е нещо оширочал. Коремчето ми беше изчезнало, дишах леко, 
движех се по-гъвкаво, в огледалото се харесах, а това ме поурав-
новеси. „В Гърция си – казах си аз, – но нямаш много дни, здрав 
си и хич не ти трябва да търсиш обяснения на някои неща. Погле-
дай старата вятърна мелница отсреща, опитай се да изтръгнеш 
някаква поука и от нея.“

В Свърталището заварих познатата всекидневна суетня. Всич-
ко се състоеше от движения, говор и смях. Насам-натам се прид-
вижваха млади кожи, млади очи, коси, звънтяха приятни гласове 
на всички езици, смехът беше внимателен, бих казал едва ли не 
равнодушен, на хора, които сякаш са се уговорили да участват в 
нещо приятно, в съзаклятие за уют.

Отскочих до кея. „Долорес“ лежеше в тъмната вода – похи-
тена и напусната жена. Загърбих я за втори път. Наоколо нито 
помен от пристанищни власти.

Пънково-хипешките свърталища по тия места са еднакви по 
дух, но заведенията са твърде различни. В главната сладкарни-
ца например предлагаха ароматни бюреци. Седнах, но видях, че 
облаците се сцепват. Отначало – далеч в морето, а после и върху 
главите ни, падна огромна и много тежка слънчева светлина, мра-
кът се оттегли и всички в Свърталището разбрахме, че ноемврий-
ските дни имат и друго лице. Не можах да схвана какво точно се 
случи, но явно нещо наоколо не беше в ред. По един, по двама, 
а после и повече, младите хора се изправяха и тръгваха към въл-
нолома. Тръгнах и аз. Сакън да не изтърва нито една подробност. 
Вървяхме, небето продължаваше да се раздира. Сваляхме дреха 
подир дреха. А ето, че ни притисна и горещината. Първите, кои-
то стигнаха до вълнолома, потеглиха по блоковете му. По цялото 
протежение на ниската каменна стена спеше плитка бисерна вода 
с накъдрено пясъчно дъно.

Събличаха се и влизаха, събличаха се и влизаха – изпървом 
момичетата оставаха само по долната част на бикините, но после 

захвърляха и тях. Момчетата помисляха не повече от секунда и 
също хвърляха гащетата си.

Всички нагазихме в бистротата. Водата дойде до пишките на 
мъжете и до делтите на жените. Каквото и да ми разправяте, све-
тът трябва да си остане малко глупав, а чак тогава наситен с идеа-
ла за честността и истината. Момичешките гърди стърчаха като 
знамена и сочеха все напред. Любопитните очи поглеждаха и към 
стария мъж. Нямате си представа колко се радвах, че съм отслаб-
нал, но все пак глътнах стомаха си. Човекът е преди всичко суета.

И в този момент, струва ми се, какво говоря – почти съм си-
гурен – някой запя, а останалите поехме след него „Гуд морнинг 
съншайн“, пронизани от шока на поредната измама.

Щях да забравя: „Остров Наксос. Втори по големина в Ци-
кладския архипелаг. 14 037 жители. Храм на Аполон. Византий-
ски монастири, венециански крепости, стари църкви. Зевсова пе-
щера. Главен град и пристанище – Наксос.“

1988.
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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 Гимназията. 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 напуска, 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 на героя от 
любимата в детството книга на Йожен Сю „Скитникът евреин“ 
– Ахасфер, е прието за литературен псевдоним в „Стършел“ и 
измества 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! Съпровождат 
го в неговите бягства разни интересни чешити или странни прия-
тели, но НИКОГА не са до него, когато положението се напече!... 
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 малко; страх-
ливи, неверни, дори подлички, но винаги запленени от него, без-
силни 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 



418 419

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 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...
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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 само себе 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 из-
лезе извън крайбрежната ивица. След кратка обиколка Ахо се 
връща и страшно развълнуван, разказва как яхтата се държи на 
вода, с каква 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. 
Веднъж 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.




