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ИНТЕРВЮ

 
Васил Брайков постави телефонната слушалка върху вилка-

та, излезе от кабината и предпочете да плати разговора веднага. 
Администраторката на хотела нямаше нищо против, прибра па-
рите и му издаде квитанция. Семейството на Васил Брайков вече 
знаеше, че е пристигнал благополучно още снощи в Бургас. Като 
късаше квитанцията на парченца, той се върна в дневния бар на 
хотела. Мима не му зададе въпрос, тя ненавиждаше до ярост тези 
обаждания у дома, бяха ѝ втръснали, но можеше ли да стори нещо 
против тях?, не, затова по-добре да си мълчи, само се двоумеше 
да изпие ли, или да не изпие един коняк с кафето. Предпочете 
да не изпие, крайно необходимо беше да преодолее наплива от 
ненавист без помощта на алкохола; командировката му бе започ-
нала добре и само от Мима зависеше да завърши добре. Всички 
мъже са женени и закопчани за семействата си, поне на нея ѝ 
вървеше само на такива. За съжаление обичаше го до гибел и 
затова си заслужаваше да изпие не един, а два коняка и, разбира 
се, най-добре ще бъде, ако не сложи нито капка в устата си. Ва-
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сил Брайков взе своето кафе и се постара да не погледне към нея, 
отлично знаеше какво става в душата ѝ, много пъти се бе заричал 
да не я взема със себе си, но пък цялата работа си имаше и добри-
те страни, Мима прибавяше някои необходими допълнения към 
пътешествията – до него на седалката и в леглото дишаше онази 
потребна нежност, без която животът се превръща в степ.

– Няма да ти поръчам нищо, разбра ли? – каза той. – Знам как-
во искаш, но сме тръгнали да вършим една работа, без която не 
държа да се върна в София, и няма да ти позволя да ме разсейваш.

– Добре, но ще ме заведеш на плажа. – Запали цигара от цига-
рата; в този момент освен от цигара имаше нужда от една чашка с 
каквото и да е. – Оставù ме на плажа и иди да вършиш работата си.

– Не – рече той, – държа да си с мен.
Едва сега погледна към нея, нямаше защо да гадае по лицето 

ѝ, знаеше какво я вълнува.
– На интервюто ли?
– Да.
– Ще ме вземеш?
– Ами да, друг път надали ще ти се отдаде подобен случай; 

тези хора си отиват, на привършване са, а той е техният шампион.
Мима се опита да не каже нищо, но не ѝ се удаде и вдигна глава.
– Благодаря ти.
Васил знаеше, че е изненадана, това, че я допускаше до себе 

си, направо в работата му, ѝ подейства като шок, Мима вдигна 
дългата си ръка и я постави върху неговата, радостта просто се 
видя, тя се изрази върху грубата и почти мъжка кожа – от тънките 
пръсти до голото костеливо рамо.

Решиха да не закусват, надигнаха се, ламарината на шкодата 
гореше в един от последните летни дни на годината, уморени гла-
руси мълчаха по покривите, пощеха се и пускаха перушинки вър-
ху летовниците. И местните хора бяха уморени, и сервитьори те, 
умората тегнеше дори над белите метални масички по тротоари-
те, вече не беше така чисто, мяркаха се ученически униформи. 
Васил и Мима трябваше да се измъкнат от хаоса, гонеха най-юж-
ната част на града, знаеха името на улицата, знаеха номера на 
къщата, а Васил Брайков смътно допускаше, че познава и човека, 

ако не го познава, поне го е виждал, нямаше начин да не са се 
засекли в някое пристанище, заливче или пък в устията на ре-
ките. Трудно се освободиха от енигмата на иначе симпатична-
та бъркотия по тесните улички край хотела и успяха да се влеят 
в потока, там си поотдъхнаха; макар и бавно, вече се движеха; 
движеха се, няма шега, дори стъпиха на първия павиран път, вля-
во от тях виждаха новото, не се знае кое по ред, разширение на 
пристанището. Промушиха се в стария индустриален квартал с 
дребни, останали от някога предприятия, които дори не могат да 
бъдат разширени – толкоз са на гъсто, наблъскани едно в друго; 
грозна картина, унила старост, порутеност, човек с удоволствие 
извръща поглед от този пейзаж. Васил Брайков се опита да си 
представи как един гигантски, несъздаден до днес булдозер, по-
тегля и помита фабриките, изравнява терена и го предоставя за 
по-големи глупости на архитектите. Кварталът е построен на пя-
съчна основа, така се и нарича – Пясъците, лента между морето и 
блатото, при силни зимни бури жилищата се наводняват, настъп-
ват бедствени дни и нощи, но и сега, в горещината, тук не е много 
розово. Къщурките се потайват между оградите си и пристройки 
от всякакъв възможен вид: бараки, курници, гаражи, които може 
би са повече от жилищата – същият хаос както при фабричната 
част, само че тук всичко тъне в тежката сивота на праха, нався-
къде просто мирише на прах. Колата се луташе и душеше като 
животно, Васил и Мима търсеха да зърнат табелката на улицата 
и гласно изричаха имената, които им се изпречваха по ъглите. 
Няколко пъти се озоваха при морската ивица, веднъж, кой знае 
защо, спряха, загледаха мръсотиите във водата.

– Вони – забеляза Мима, – на какво вони?
– На черва.
– Как на черва?
– Наблизо има кланица, оттам пък изтича каналът на града.
– А това?
– Останки от кораб. Като си представиш, че там е стърчал 

капитанът...
– Значи не е стърчал както трябва.
– Съществуват сто начина, ако някой параход трябва да заседне.
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– Защо трябва?
– Не ставай глупава.
– Заяждаш ли се?
– Не, разбира се, никак не искам, и друг е въпросът, ако ти се 

ще да отмъщаваш.
– Чакай, недоразумение – не виждаш ли, че съм добре?
– Тогава се извинявам искрено.
– Голям мрак – рече тя, но се уплаши, че отново може да се 

получи двусмислие и побърза да се изясни: – Защо се лутаме, не 
можем ли да попитаме?

– Понякога изпитвам удоволствие да се мотая тук.
Но започнаха да питат, малко хора се мяркаха по улиците, 

никой от запитаните не можа да отговори къде се намира улица 
„Кон“; някои бяха чували, имало такава. Накрая започнаха да пи-
тат за човека.

– Какво?
– Делфиноловец.
– Какво?
– Прочут делфиноловец!
– Как се казва?
– Само туй не знаем, но е много известен, казват, че всички 

го знаели.
– Не го познавам.
Прах покриваше лозниците и невените, прахът висеше във 

въздуха; по някои улици им се наложи да минат повторно и там 
ги чакаше вдигнатият преди това от шкодата облак, в горещия 
ден затваряха стъклата на купето изцяло, но колата продължа-
ваше да се върти в сухото мъртвило като престарял бръмбар в 
очакване на своята гибел. На четвъртото озоваване край море-
то видяха циганчета да се къпят сред мръсотиите и останаха да 
им се порадват – тайфичката лудееше, едно от момиченцата вече 
връзваше гърдички, засега само обещание, но радостта на деца-
та и това обещание за бъдеща жена оправиха настроението на 
Васил и Мима, те зяпаха, а до колата стоеше и ги наблюдаваше 
невиждащо дръглив кон, със заразени от нещо сълзящи очи.

– Добре, че дойдохме – Васил смъкна стъклото си, – хубаво е.

Тя се радваше на всяко негово удоволствие в нейно присъст-
вие и му се възхищаваше, а той имаше възможност да адресира 
настроенията си до нея, да, сам човек в една кола представля-
ва едно досадно тягостно мълчание, докато двама души в една 
кола са едно упование, както сега например – като се съветваха и 
предполагаха на глас, най-после намериха къщата, за която бяха 
тръгнали от София; в тясно дворче с асма и прашна леха от до-
мати, зад нов, безвкусно боядисан гараж се издигаше двукатно 
жилище с груби, варосани парапети край циментово стълбище, 
което водеше към втория, изглежда, значително по-добър етаж. 
Посрещнаха ги две деца, момиченце на предучилищна възраст и 
четиригодишно момченце, то беше бъбриво и поиска да им обяс-
ни нещо, което посетителите не можеха да разберат, но ето че се 
появи жена над шейсетте, тя изясни нещата и ги покани. Вътре 
нямаше защо да влизат, оказа се, че са дошли напразно; според 
думите на жената – съпруга на търсения човек, търсеният човек 
бил заведен от сина им на поликлиника; упорит цирей, той го из-
мъчвал сега. Щели да се върнат следобед, така казал синът. Защо 
чак следобед, не можеха да разберат, обещаха да дойдат повторно 
и се сбогуваха. Васил беше направил сметката си добре – спря 
на първия магазин, накупи някои неща за ядене, бутилки и под-
кара на юг. Мима си мълчеше, тя бе предугадила, че ще се къпят. 
Посоката беше една – Созопол, но той сви много скоро наляво, 
колата тръгна по тесен асфалт, а после навлезе в гора от млада 
дъбова шума. Мима не можеше да прецени това млади дъбчета 
ли са, или остатъци от изсечена стара дъбрава. Изненада се от 
туй, което се разкри след напущането на гората: преди всичко – 
градът и пристанището му – на две крачки, точно срещу тях, зад 
гладкото море на залива; виждаха движенията на крановете, чу-
ваха шумовете на разтоварването, повечето кораби лежаха извън 
вълнолома и чакаха реда си. И образът, и звукът им се струваха 
поразително ясни. Вляво от асфалта се мяркаха малки плажчета, 
отново гора, после камъни, пак плажчета, пак камъни, пясък и 
камъни, по пясъците лежаха хора. Мима поглеждаше към Васил, 
но не се решаваше да запита къде отиват, щом всичко е наблъска-
но с коли и летовници. Изненада я, че лицето на Васил не трепна 
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от навалицата, той спря на точно определено място: телена огра-
да, врата и катинар. Васил измъкна веригата от катинара, без да 
отключва; отвориха вратата и пренесоха необходимия багаж зад 
оградата. Мима и този път се постара да не реагира, освен това 
преодоля изкушението да разгледа веднага всичко – слава богу, 
вече можеше да разпознава рибарските хижи навсякъде, беше я 
довел на рибарска хижа, по всяка вероятност талян, с пясък и 
лодки. Чувстваше неудържимо желание да му благодари с целув-
ка, целуна го внезапно, без да му казва защо, макар че се под-
разбираше, но всичко туй по-късно, след като се разположиха. 
Имаше кейче, от него скочиха във водата, плуваха и се взираха 
във високите бели блокове на града, в гората пееха птици. Мима 
се обръщаше назад да запамети картинката от хижичката, двете 
лодки на пясъка, кейчето, огнището до хижичката, колата отвъд 
оградата и ниския нагорещен от слънцето хълм.

– Няма да ти готвя сега – заяви тя, докато плуваха, – само ще лежа.
– Добре, ще лежиш.
– Лесно се съгласи, но как ще преживееш без миш-маш?
– Ще помина някак.
– И ще ми дадеш глътка, нали?
– Малко бира.
– Колко малко?
– Една бутилка.
– Такова хубаво място и само една, превръщаш рая в ад.
– За да не го превърнеш ти.
– Тук е толкова хубаво, а ти се страхуваш. Не те ли е срам? 

Ето, засрами се от Бургас, виж как ни гледа и казва: този мухльо 
се страхува от една жена... Как е възможно, това е невъзможно!...

– Кое?
– Ако посегна, ще пипна града!
– Обещай, че няма да вкусиш водка.
– А там какво е?
– Нефтеното пристанище.
– А не е – засмя се Васил Брайков, – хайде.
Заплуваха обратно, към брега.
– Водата е чиста.

– Аномалия, Мима, течението е такова.
– Толкоз ми е хубаво...
– ... че ти се ще да си пийнеш.
– Спокойно е.
– Заредено с енергия.
– Не се страхувай.
– Все още не знам какво ще ми струва обаждането по телефона.
– Не биваше да ми казваш.
– Сега си бия главата.
Пясъчното леговище тук беше тънко и кораво, изпъстрено със 

сенки на дървета, наоколо жълтееше трева, в морето влизаха ска-
ли, горе висяха бели облаци, откъм хоризонта се потайваше пред-
чувствие за вятър, който можеше да духне и откъм гората. Васил 
Брайков се зае да обяснява на Мима кои ветрове кога духат, без да 
се досети, че вече се повтаря, а Мима отдавна бе дала да се разбе-
ре чрез погледа ѝ, че не е запомнила нищо, нито от първия, нито 
от втория път, а няма да запомни нещо и сега. Единственото, от 
което се интересуваше Мима, беше Васил, и то само във връзка 
с нея самата. Е, понякога инцидентна някаква темичка, да речем, 
като тая с делфиноловеца.

– На колко години е, има ли шейсет?
– Може би седемдесет и пет. – Васил знаеше, че преди това 

е говорил напразно, рядко се сърдеше на тия неща. – Ако не 
и повече.

– Толкова много?... И как е правил това?
– От коша. Казал съм ти, но ти и тогава не си ме слушала. Дел-

финоловните гемийки имат по едно гнездо за стрелеца.
– Стрелеца?
– Да, стрелеца!... Те стрелят!
– С какво?
– И това съм ти обяснявал – с пушка!
– С пушка? Това е...
– Жестоко, знам, всеки знае, че е жестоко, но тогава така са 

хващали делфините, като са ги стреляли. Казал съм ти го сто 
пъти, казал съм ти и защо.

– Защо?
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– За делфинската мас, трябвала за самолетите, поне така уве-
ряваха.

– Не се сърди. – Тя се отмести от овлажнения пясък, избра си 
по-сухо място. – Забравям. Или не си ми казвал.

В ранните следобедни часове влязоха в сянката на дивата сли-
ва. Васил Брайков се изтегна, а Мима подложи сгънато одеяло 
под главата му. Той лежеше и наблюдаваше високото ѝ тяло, съв-
сем тънките ѝ крака режеха светлината като спици и над всичко 
светлееше русият калпак на косата ѝ.

– И какво искаш от човека? – Тя отиде до колата и донесе 
нещо за закуската. – За какво ти трябва?

– Ще го запиша.
– Защо?
– Защото е единственият. – Тези нейни екскурзии до колата 

не бяха ли свързани с водката? – Вече никой няма да убие три 
хиляди седемстотин и петдесет делфина. – Не му се вярваше да е 
отскочила до бутилката. – Ще имаш в касета гласа му, ще разкаже 
много неща, ще разкрие някои тайни, след време хората ще се 
удивяват повече отсега, че е имало такова унищожение на делфи-
ни в Черно море, ще чуят гласа на шампиона.

– На убиеца.
– Тогава е било обикновено нещо, десетки гемии са скитали 

по морето и са стреляли, съществувала е специална длъжност – 
стрелец.

– Гад.
– Била е наистина мъжка професия. Човек с точно око, безуп-

речна нервна система, по всяка вероятност – с достойнство, той е 
бил най-важният човек на борда. Все ми се струва, че съм зърнал 
някъде този, когото търсим, красив екземпляр, и чакам с нетър-
пение да го видя.

– Ще видиш и цирея му, но знаеш как съм ти благодарна, че 
ме повика с тебе; днес хем ме обиди, хем ме направи щастлива.

– Но не забравяш, нали?
(Всъщност опасността беше реална, при последното им 

излизане от водата, докато гледаха ветроходите и изтръсваха 
плувните си шапки, Васил я нарече Лина, а тя се казваше Мима 

– Мария, през техните пет години досега за трети път я нарича-
ше така.)

Мима разкри пакета с храна, наряза шунката, малко ементал, 
изми домати в морето и отвори две бири. В скалите засъскаха 
вълнички, подгонени от бриза, а откъм града долетяха взривове.

– Там нещо експлодира, какво експлодира?
– Не мога да разбера – отвърна Васил Брайков. – Май че е 

слухов мираж.
Загледаха се към Бургас, очакваха да видят как сгради и квар-

тали политат във въздуха; докато отпиваха направо от бутилките, 
струваше им се естествено градът да експлодира, по-скоро на нея 
ѝ се искаше така, беше съгласна да види света на парчета и само 
двамата незасегнати под дървото, с хижичката, с коравия черен 
пясък между камъните – само това; без жена му, децата му и вну-
четата.

– И откъде е стрелял?
– Ха – засмя се той от сърце, – от коша, едно гнезденце на 

мачтата, оттам е виждал надалеч, търсил е стадата на делфините, 
подвиквал е към кормчията, изменял е курса на корабчето и е гър-
мял, разбира се, събират му се по хиляда изстрела на ден.

– Ужасно, странно.
– Искаш да кажеш възхитително.
– А как са събирали убитите?
– Застигали ги, преди да потънат, ранените доубивали; било 

е касапница.
– И днес ще го видим?
– Затова сме дошли.
– Защо... тъкмо него... си решил?...
– Той е шампионът, Мима, никой не е достигнал бройката му.
– Благодаря ти, че ме водиш, ще знае ли, че го записваме?
– Ще се опитаме.
– Мога да нося касетофона като чанта.
– Все пак качеството на записа е важно, ще послужи и за 

радиото.
– И вече няма такива?
Май че е пила.
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– Няма, делфините изчезнаха и най-после излезе забраната, 
макар че...

– Не вярваш да се спазва.
– На нищо не вярвам.
– Ще отворя още.
– Кога я изпи?
– Жадна съм.
– Ти не ядеш.
– Стопаните на този талян кога идват?
– Винаги могат да дойдат.
– И ще ни се скарат.
– Махни бутилката от устата си.
– Искам после да се целуваме, но там.
– Къде?
– Там градът няма да ни гледа, искам да ме целуваш без града, 

той непрестанно се взира в нас.
Полумистичното лице на Бургас наистина ги наблюдаваше; 

дошли невероятно близо до тях, сградите стояха като създадени 
по нова концепция сфинксове; но те не мълчаха, а шептяха нещо 
неразбираемо, градът мърмореше под носа си, може би сплет-
ничеха хилядите му обитатели, така както си пълзяха по стаите, 
качваха се и слизаха по стълбищата.

– Приближава се – прошепна Мима, – виж го как иде към за-
ливчето, право към нас.

– Смени се осветлението – отвърна Васил Брайков, – водната 
плоскост лъже окото, скъсява разстоянията.

– Страхувам се.
– Бирата те е хванала.
– Бирата? Да ме хване?
– Понеже го искаш.
– Защо?
– За да ми викнеш, чудиш се как да започнеш; за обаждането 

по телефона и дето те нарекох с името на жена си.
– Слушай, не ми е приятно да се занимавам с тая твоя жена, 

не заслужава вниманието ми, изобщо не ме интересува и ако теб 
те интересува, ако искаш да мислиш само за нея, по-добре да си 

беше останал при фустата ѝ. Не ме интересува жена ти, тя не е 
нито жена, нито човек!

– А какво е?
– Нищожество и нямаш право да се обръщаш към мен с ней-

ното име, имам си име, което знаеш добре, ако искаш да спомена-
ваш нейното име, замини за София и го повтаряй, без да спреш.

– Добре, разбрах.
– Затова съм тук, да съм далеч от нея и името ѝ, а не да ми 

го напомнят, когато си отдъхвам. Не ме оставяш да се отпусна 
като хората.

Знаеше, че не бива да спори, и този път си даде дума да мъл-
чи стоически, спасението беше само в мълчанието, но можеше 
ли да издържи докрай? След като изчерпи обидите, отправени 
към жена му, злобата ѝ се изостри, както обикновено при подоб-
ни случаи, превърна се в ярост и започна да плющи по неговия 
гръб. Васил стискаше бутилката в ръката си и слушаше как Мима 
го нарича нищожество, и той се беше превърнал в нищожество, 
мухльо, подложен на експлоатация от съпругата и от синовете, 
не вижда какво всъщност става край него, остатъците от малкия 
му талантец залиняват, той се превръща в послушна безименна 
сянка с торба за продукти, носач на блага за готвене, угаждач, с 
което даде да се разбере, че бирата у нея закипява още по-сил-
но, че монологът замирисва на водка: той разбра, че не е само 
нищожество и бездарник, а идиот, прост човек, който произлиза 
от най-съмнителните слоеве на някакъв квартал, Васил Брайков 
проточи мълчанието си, ала не вярваше да издържи още кой знае 
колко, щеше му се да я зашлеви, но малко преди да го стори, ста-
на и тръгна към колата. Бутилката се оказа отворена, три-четири 
глътки липсваха, той не можеше да слуша повече, върна се и я 
шляпна. Това означаваше, че започват, Мима не се поколеба, го-
лемите ѝ ръце се вдигнаха нагоре и тя се втурна. Две минути след 
това, нагазил в морето, той миеше лицето си, драскотината по 
челото го щипеше, а Мима виеше на пясъка. Наведен над водата, 
Васил Брайков се презираше (за кой ли път), че мъкне истерички 
със себе си. Виенето се превърна в стенание, зад гърба му тя оп-
лакваше загубените си на вятъра пет години с него, дъртака, кой-
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то не си прави дори труда да надзърне в огледалото и да разбере 
на какво прилича...

Подремна малко на тревата. Щом отвори очи, видя я да плу-
ва, а по-късно да излиза от морето: един и осемдесет, жълтоока, 
руса, със силни жилави ръце, със силни дълги крака, фигурата 
категорично зачертаваше белия град зад гърба ѝ, изпълнена до 
краен предел с трагизма на болезнено влюбената жена, завинаги 
загнезден в нея, довеждащ я до безумства. Тя поне може да удря, 
помисли си Васил Брайков, след като усети, че раничката на че-
лото му го наболява, но какво да сторят другите като нея? А колко 
много са те, можеш ли да ги преброиш? – армия, ако се наредят, 
ще опашат няколко пъти земното кълбо по екватора – безкрайна 
опашка от самотни страдащи души, без надежда за каквото и да 
е развитие.

– Искам да ме нацелуваш.
Приближаваше се, в едната ѝ ръка висеше плувната шапка, а в 

другата горнището на банския костюм. Приличаше му на кротка 
зайкиня.

– Не ме интересува нищо, искам да ме нацелуваш пред лицето 
на града, искам да го надделея, тук е най-хубавото място за целу-
ване. Чуваш ли? Разсъни се, имам нужда от теб.

– Нуждая се от цитопласт – отвърна Брайков.
Тя тръгна към колата, лъчите на слънцето се заплетоха в мок-

рите ѝ крака, върна се и грижливо залепи цитопласта върху драс-
котината. Васил Брайков усети докосването на грубите ѝ пръсти 
до кожата си, от тях изтече нежността на света, а зърната на гър-
дите ѝ закоравяха и станаха още по-нагли...

Другата лудост, от целувките, угасна на свой ред, сега зас-
па тя; неспокойното ѝ лице се озари от гладкото равнодушие на 
съня, а Брайков усети страстната жажда за море, да почувства во-
дата до гърлото си, навсякъде, и най-вече там. Гледаше затворе-
ните ѝ очи и внимателно отместваше ръката ѝ от рамото си. Щом 
се изправи, забеляза, че няма какво повече да види. Погледна и 
към оградата – и там никой; навлече гащетата си. Заплува, изми 
своите и нейните частици от себе си и отново заплува, а после се 
отправи към мястото, което познаваше; там се гмурна – подвод-

ният пейзаж си беше същият, но Васил Брайков го обходи като 
откривател няколко пъти, накрая се вмъкна в каньона, полегна 
по гръб сред водораслите и от това най-тихо ложе погледна към 
небето. Небето му се разкри само като светлина, най-обикнове-
ната и най-проста от всички възможни светлини, но в нея бяха 
грижите му, успехите, лъжеуспехите и категоричните несполуки, 
хората, които може би го обичат, и тези, които го мразят, тия, кои-
то го замерват с подлости или присмех, а в каньона – нищо, само 
тишината, неравномерното поклащане на водораслите, няколко 
лапини и овалното стъкло на една медуза, инжектирана сякаш с 
морфин.

„Кажи сега, защо е необходимо това?“ – запита той от низина-
та на подводната клисура.

„Обичам те, отвърна тя от дълбочината на съня си, орисано 
ми е да те обичам, да те изстрадам, да те изпия като горчив 
сок, като отрова, но какво да ти разправям, защо да диря съ-
чувствие, когато знам, че няма да го получа, а участта ми е само 
да вървя подир тебе, тази форма на човешко съществуване ми 
лежи най-добре.“

„Изтръгни ме от себе си“, помоли се той от дъното на морето.
„Бих го сторила с устрем, защото те мразя, откликна тя от 

дъното на съня си, но не мога без теб.“
„Убиваш ме, разбираш ли, срутваш ме.“
„Дано, макар че и аз се срутвам с тебе.“
„Нищожество ли съм?“
„Това си.“
„Тогава защо не ме оставиш?“
„Защото и аз съм нищожество.“
Минутата без въздух изтече, по навик той съзря пурпурночер-

вените гроздове над себе си, знака, че е крайно време да изплува 
– кой знае защо, гроздовете бяха съставени от зърна на ориентал-
ска броеница, имаха си дупчици, дори ги чуваше да потракват и 
накърняват абсолютната тишина. Поплува още малко, отдалечи 
се от брега и този път се гмурна отвесно. Долният пласт на во-
дата се оказа студен, по изчисленията му дъното се намираше на 
седем метра, но Васил Брайков успя и този път да гребне пясък 
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с десницата си, а после изскочи шумно на повърхността. Докато 
проследяваше как пясъкът се размива между пръстите му, усети 
болка в главата и си каза, че напоследък това му се случва често 
при подобни лудории, но накрая се утеши – спомни си, че е на 
шейсет, а слиза на седем метра под водата и следователно трудно 
може да се приеме за нищожество.

Мима продължаваше да спи, тя спеше тежко, при всички ус-
ловия, дълбоко и при събуждането мъчително заемаше мястото 
си в пространството. Васил не бързаше, имаше нужда да сгрее 
тялото си в огъня на залязващото слънце. Край тях всички сен-
ки се удължиха и сякаш от сенките плъпваше привечерната за-
духа, привична повече за лятото, отколкото за края на лятото. 
Мима лежеше по гръб, дишаше с полуотворени устни, не като 
устните на останалите жени, нейните оформяха буквата О, а 
над тях прелестно се издигаше нагоре чипото ѝ носле, за да 
се отворят големите ѝ чувствени ноздри. Не за първи път през 
замъглените помисли на Васил Брайков проблясваше хрумва-
нето да се наведе и да я удуши, да отхвърли най-после капака 
на своя кладенец и излезе под небето. Спираше го само страхът 
от последиците, иначе, при възможност да се окаже извън по-
дозренията, ще я убие като нищо, преди да го убие тя, защото 
знаеше, че отърваване по друг начин от тази жена няма; ней-
ното демонично, прекалено силно тяло го откриваше навсякъ-
де, той не можеше да се предпази; на другата страна стърчеше 
стена – страхът от публичен скандал, преследвачката му беше 
в състояние да се разридае навсякъде, можеше да счупи с рамо 
вратата на дома му.

Бризът бе пропаднал някъде отдавна, върху загладената вода 
в залива стърчаха ветроходите с надеждата за последен порив на 
вятъра, поне да ги прибере до яхтклуба. Мима скочи изведнъж, 
остана неподвижна и втренчена пред себе си, а след това завъртя 
глава, ориентира се постепенно, накрая видя гърдите си и побър-
за да ги покрие с одеялото. В голямото бледо слънце можеше да 
се взира направо, без примижаване, тя видя и застиналите ветро-
ходи, видя него – облечен, седеше настрана, търпеливо чакаше и 
се радваше на спокойствието.

– Сънувах стрелеца. – Ръцете ѝ търсеха дрехи. – Стоеше в 
коша, както ти спомена, и стреляше по двама ни, ние плувахме 
и загърмяха по нас, от цялата гемия; тебе те раниха, морето се 
превърна в червено езеро. Той беше мощен и едър на мачтата, 
извиках му да не стреля по тебе, но стрелецът се изсмя, тога-
ва заплаках, но той продължи да стреля и всички му приглася-
ха... Мили, така ли съм спала? Без бански костюм?... Боже, ти си 
жив!... Мразя този убиец!... Ще ходим ли при него?

– Да.
Тя се облече и тъй като знаеше урока си, сръчно прибра всич-

ко, което трябваше да се върне в колата, в един вестник загъна 
отпадъците, остави ги на задната седалка и се среса.

– Няма да вляза – заяви Мима, – ще те чакам на улицата, не ис-
кам да се срещам с палачи. Как може да избие толкоз делфини!...

– Хиляди.
– Такива мили животинки.
– Три хиляди седемстотин петдесет и няколко, не си спомням 

точната бройка, макар че е важно, ако ще се определя един шампион.
– Презирам го, не бих могла да го понеса... Боже мой, тия 

мили създания!... И той ги убива, разлива кръвта им по морето.
– Ядяха мозъците им.
– Какво?
– Голям деликатес, аз също съм ял.
– Поне не казвай.
– Тръгваме ли?
– Ако не сме забравили нещо.
– Утре ще дойдем пак.
– Тук ли?
– Хареса ми, че градът е под носа ни, а сме на края на света.
– На мене ми хареса повече и ти благодаря, без тебе не бих 

познавала тези райски заливчета... При него няма да вляза, той 
приличаше на звяр и го даваше малко суперменски.

– А!...
– В съня ми имаше мъжки ръце, жилав врат, очите му стреля-

ха заедно с пушката. На твое място бих влязла да го заплюя, не 
да го записвам.
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По обратния път отново минаха между брега и горичката, по 
пясъчните петна все още лежаха проснати тъмни тела, натежали 
от гъсто кафяво, на Брайков му се стори, че телата и не мислят 
да си вървят, допусна, че изобщо не са мърдали там, че лежат от 
миналата и по-миналата година, побеляват през зимата, почерня-
ват през лятото.

Влязоха в магистралата, минаха по големия мост на Пода*, 
движеха се между морето и блатото, блатото миришеше на неф-
тен завод, рибари предлагаха риба, уловена в нафтата, но въпре-
ки това беше хубаво, тя усещаше присъствието му до себе си, 
виждаше рибарите с връзките попчета, тръстиките, блатото, хъл-
мовете зад блатото, небето над хълмовете, в съзнанието ѝ винаги 
звънтеше обещанието му, че и утре ще се къпят в същото райско 
място, там блуждаеше мечтата ѝ тези пет или шест дни да се про-
точат до безкрайност, тъй като оттук София е далече, отново са 
само двамата, двамата, двамата...

Навлязоха в прашните улички на прашния квартал, в крайна 
сметка пясъкът и той се превръща в прах, помисли си Мима, тя 
сега се чудеше откъде може да се вземе това прашно изобилие, 
когато почвата е пясъчна, и си го обясняваше с постепенното 
внасяне на кал от другите части на града, като съзнаваше много 
добре, че в главата ѝ бръмчат глупости, но нека бръмчат, щом е 
щастлива, а ето го и заседналия кораб, от който е останал само ка-
питанският мостик и абстрактният спомен за невежата капитан; 
тук пак се къпеха циганчетата и Васил гледаше зараждащите се 
гърдички на онова момиче, а тя, вътре в себе си, ревнуваше, но 
той не разбра, макар че е малко вероятно да не е разбрал, понеже 
си я познава. Мир и покой над света. Този път задухата бе по-го-
ляма, но от микроскопичните градинки между къщите ухаеше на 
прясна влага, на прясно намокрена зеленина – кварталците бър-
заха да полеят имотите си тайно от надзора за пестене на водата. 
Улица „Кон“ ги посрещна достойно с древен прашен облак като 
ореол; някой насилваше радиото, радио Истанбул занимаваше 
кварталците с едно от безкрайните си маанета, другаде попра-

вяха стар автомобил, автомобилът вонеше на бензин, но, слава 
богу, около номер единайсет беше тихо, липсваха дори децата.

– Ще слезеш ли?
– Ще те чакам в колата; ако не ме намериш тук, отскочила съм 

до морето.
– При мръсотиите?
– Сега е чудесно.
– Май че няма да чакаш много – рече той, оглеждайки всяко 

кътче на дворчето, – струва ми се, че и този път...
– Влез де, провери.
Мима погледна тъмнеещото огледало и хареса тривиалното 

си лице на котенце, то се срещаше повече в карикатурите на жъл-
тата преса и рисунките на модните списания, а твърде рядко в 
живота; мъжете го харесваха обаче, пък и жените я забелязва-
ха май още повече. Нарамил касетофона, Васил Брайков отвори 
портата. Две котки извърнаха към него зловещи глави, дворната 
чешма капеше, по циментовата платформа на чешмата се зеле-
нее ха люспи от сапун, там зееше отворена сигурно от месеци са-
пунерка, до нея, върху цимента, бе пуснало ръждата си ножче 
за бръснене. Почука на вратата, никой не му отвори, натисна я, 
влезе. Озова се веднага в една от ония стаи, които местните хора 
обичат да назовават кухни, в тях винаги се намират по едно или 
две легла с ковьорчета, в тази кухня имаше легло и диван, раз-
бира се и умивалникът си беше на мястото, и съдовете. Вътре 
вонеше, две жени се бяха надвесили над леглото. В едната от тях 
Васил позна жената на стрелеца. Жените се занимаваха с някаква 
отрепка – старче със склеротични движения и безпомощен бе-
бешки поглед.

– Човекът дойде – обърна се към него жена му, – дето те тър-
сеше, дойде.

Все едно че не бяха казали нищо; лицето му, което наподобя-
ваше стафида, остана безучастно.

– Кво да го правя – обърна се повторно жената към Брайков, – 
насра се, кажи кво да го правя сега, за никъде не е.

– Разбирам – отвърна Брайков, – ще дойда отново утре.
– Както пожелаеш, същата работа, но както си пожелал.

_______
* Пода - местност около оттока (пороса) на Мандренското езеро.
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– Á ела утре, момчето ми – намеси се другата жена, истинска 
бабичка, – сега му сменяме гащите.

Този път котките не го възнаградиха с вниманието си, над 
квартала зееше празно небе, чешмата капеше в празно, мрачина-
та също беше празна.

– Какво, няма ли го убиеца?
– Там си е. – Васил Брайков подаде касетофона и седна зад 

волана. – Ще трябва да минем утре.
– Защо?
– В момента му сменят гащите.
Шкодата се върна и мина повторно край радио Истанбул; ма-

кар и пуснато с всичка сила, маането се лееше мудно и мъдро, 
внушаваше на хората да не бързат, понеже има време за абсолют-
но всичко.

– Какво, така ли ще мълчиш?
– Според мен, ти би казала за него, че е нищожество – отвърна 

Васил Брайков. – В хотела ли ще вечеряме?
Не знаеше какво да му отвърне.

КОМЕДИЯ ОТ НАСТРОЕНИЯ

 
Трудно е да се повярва, че там си влязъл отведен само от 

искрения интерес към шедьоврите, а не подгонен от стадния 
бяс за поглъщане на туристически атракции, но той си повяр-
ва. Постоя около час, видя не повече от четири неща, обаче 
Дамата го умори много. Преди всичко тя се държеше недру-
желюбно. Озова се при нея убеден, че се познават добре, нима 
бяха малко срещите им през годините? Той я познаваше и от 
написаното за нея, а накрая се оказа, че оригиналът го притес-
ни. Като застана пред погледа ѝ, потръпна от разрушителното 
излъчване. Усмивката ѝ разтапяше убежденията му, хуманис-
тичната представа за света разколебаваше склонността да се 
прекланя пред човешкия гений и кой знае как породи у него 
отвратителното чувство, че е схоластик, непреодолял още гра-
ниците на реформацията. Развълнува се наистина, но с вълне-
нието на поразения, осакатен човек. Спокойствието на пейза-
жа зад Дамата не възвърна душевния му баланс, единственото, 
което можеше да предприеме засега, беше незабавно да излезе 
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и подобно на юноша, претърпял първото си фиаско пред прос-
титутката, да се върне отново на другия ден.

Избяга сполучливо и далече, по пътя раздробяваше музей-
ния билет на късчета, стискаше ги в дланта си, а щом слезе от 
автобуса, огледа се и разбра, че е попаднал на непознато пло-
щадче, притиснато от моторен бръм, сухи чужди гласове и рав-
нодушие. Наоколо се боричкаха сладострастни гълъби. Ядосан 
на себе си, той избягваше да признае, че все пак е хубаво в 
този обеден час, че тук липсва тъкмо сухотата и равнодушието, 
особено когато престарелият, ухаещ на дезодорант господин се 
приведе към него и поиска разрешение да поседнат на пейката 
с придружаващата го престаряла съпруга с кремави ръкавици. 
Двамата заговориха с тихи спокойни гласове. Чужденецът се 
учуди от факта, че старците се чуват. Двойката притежаваше 
нещо като исторически чар, стърчеше, без да се обляга назад 
– естествен биологичен завършек на града, на реката, на мосто-
вете, на кулата в миньорно съзвучие със сградите и магазинче-
тата, втъкана в синтаксиса и ритъма на улицата. Говореха си 
със задоволство, загледани в отсрещните прозорци, от време на 
време самотният чужденец долавяше многозначни сантимен-
тални нотки в гласовете им, струваше му се, че те сякаш се 
милват с думи.

Той се изправи и хвърли накъсания билет в кошчето; подво-
уми се, не знаеше накъде да тръгне, накрая се върна до пейката и 
извади цигарите си. Старецът схвана повторното му колебание и 
изрече на лош английски, че господинът не бива да се безпокои, 
тъй като той и жена му понасят отлично дима. Чужденецът бла-
годари с малко по-добър английски и запали. Все още се сърдеше 
на Дамата. Почувства познатата си нервна склонност към самои-
рония, като отбеляза, че ситуацията е прединфарктна и утре няма 
да посети за втори път музея, нито вдругиден, кракът му повече 
няма да стъпи там, защото какво е тя – фалшификат, какво е му-
зеят – склад от естетически мерзости.

– Ние сядаме всеки ден на тази пейка, господине – обади се 
повторно старецът. – Дори по два пъти на ден. Прозорците на 
третия етаж са наши, там е домът ни, седим тук и се радваме 

на нашите прозорци, в това жилище сме прекарали последните 
шейсет години от живота си.

Чужденецът даде да се разбере, че информацията го е развъл-
нувала.

– Нямате си представа колко ви разбирам – заключи той.
– Морùс – обади се старицата на същия елементарен англий-

ски – можеш да кажеш на любезния господин, че сме почти си-
гурни, за което много се радваме, че ще умрем в същия този дом. 
Може би господинът знае какво забележително събитие е да при-
тежаваш собствен покрив не къде да е, а точно тук, в Париж.

– Това ми е известно, мадам – съгласи се чужденецът, като 
внимаваше да не приемат думите му за ирония, – и ви завиж-
дам. Навярно е чудесно да имаш подобен спокоен дом на такова 
типично парижко площадче. Струва ми се, че Едит Пиаф ще се 
появи изведнъж до фонтанчето и ще запее.

– Ние сме горди, че сме се родили и живеем в този град. Ние 
сме се пенсионирали тук, господине. – В уморените розови очи 
на стария човек не се долавяше и следа от маниакалност. – И 
като си представим, че сега милиарди хора по света не могат да 
схванат това...

Двамата погледнаха почти едновременно часовниците си. 
Чужденецът предположи, че като всички възрастни хора събе-
седниците му обичаха да си похапват и търпението им е вече на 
привършване.

– Разбирате ли, господине, ние не сме напускали никога гра-
да си. – Гримът на старицата издаваше както нейната сръчност, 
така и нейното безсилие да го поддържа все още настойчиво, тук-
там се позабелязваше нещичко недогледано. – Дори през Втората 
световна война. Нали, Морис?

– Затова сядаме точно на тази пейка и наблюдаваме прозорци-
те си – потвърди Морис. – Вътре е всичко, което е наше, и всичко 
наше е вътре, до най-дребната подробност.

– Но много прах, господине. Чистачките станаха скъпи.
Ах, колко му се щеше да ги попита тогава те как успяват да 

бъдат чак пък толкова чисти, но се отказа. Старците се понадиг-
наха, заявиха, че отиват да обядват, „забележете, господине, ние 
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обядваме и вечеряме в едно определено ресторантче и забележе-
те още, че сме живели може би най-щастливо от всички хора на 
света... А бяхте ли вече „там“, видяхте ли „усмивката“?

– Бях.
– Тя има дванадесет копия. С оригинала стават тринадесет.
Чужденецът май се зарадва от изчезването на събеседниците.
Мъжествеността на мъжките гълъби клокочеше в изпъкнали-

те им пулсиращи гуши, те се въртяха шумно около спокойните 
и сякаш подплашени гълъбици, които изглеждаха толкоз невин-
ни, че събуждаха съмнение. Защо беше нужна тази шмекерия на 
природата? Защо гълъбиците трябва да се държат така, сякаш не 
знаят какво ще последва подир малко? Чак толкова притворство 
от страна на природата той не очакваше, но от Дамата можеше 
да се надява на всякакви изненади. И защо тъкмо притворство-
то, лукавството и загадъчността на нейната усмивка са успели да 
превърнат картината в шедьовър на шедьоврите?

Чужденецът вече знаеше, че в този полуслънчев септемврий-
ски ден е загърбил една от мечтите си: най-сетне бе успял да за-
стане – на петдесетгодишна възраст – лице в лице с „истинската“, 
както се вика, беше се докоснал реално до нея, а не само чрез 
прелистване на репродукции. Срещата им се бе оказала малко 
неприятна и разрушаваща, но той ще посети музея и утре, може 
и вдругиден – предстои му възможност да посвикне с усмивката, 
да оправи настроението си.

Два часа по-късно се прибра в хотела. Както постъпват в по-
добни състояния разумните хора по целия свят, влезе в банята, 
набута се под душа. Кръвообращението му се активизира, напре-
жението изтече във ваната, приядоха му се сарми с лозови лис-
та, това предизвика усмивката му сред водната завеса и заканата 
веднага да открие някъде гръцко ресторантче...

При втората среща на другия ден отношенията им се поо-
правиха – тя отново го прониза с погледа си, край него отно-
во повя хладен вятър, ала той посрещна нейната жестокост с 
житейска компетентност на съзрелия вече мъж. Леонардо му 
махна с ръка, с този жест маестрото изтри разстоянието от пет 
века, чужденецът турист пое голяма глътка въздух. Уж стоеше 

пред картината, а плаваше; летеше във времето и пространство-
то – знаеше, че не е първият, нито пък ще бъде последният, –
летеше под мъртвото празно небе, над росни слънчеви треви, 
сред светлина и мрак, в радост и мъка, но накрая всички мрачни 
тонове се разпаднаха, остана само лъчезарната лекота, която го 
въвлече в най-голямата авантюра в живота му – да се извърне 
към най-щастливите хора от вчерашния ден на пейката и да им 
заяви: аз съм по-щастлив от вас.

Това е вече друго, съвсем различно, то повика у него зароди-
ша на надеждата, искрицата на възторга, пламъчето на изгуби-
лата се някъде по извървените пътища вяра, едно впръскване в 
собствения му алгоритъм, оздравително нахлуване на кислород 
в гърдите. Няма как, преди пет века проклетникът Леонардо си 
беше свършил работата. Повече какво – нищо, гледай.

Продължаваше да гледа, но вече по особен начин – той се взи-
раше, стараеше се да проникне в материята на усмивката, защото 
тази усмивка в крайна сметка бе направена от мазнина и багрила. 
Какво представляват те? Как е боравил с тях маестрото? Как ги е 
разполагал? Трудно ли му е било?

Взираше се, стремеше се да открехне поне крайчеца на було-
то, сякаш можеше да се добере дори до най-дребната тайна от ла-
бораторията. Освен това напрягаше цялата си духовна мощ да не 
мисли по оня банален въпрос, предизвикваше психологическата 
си устойчивост, стараеше се да озапти тиковете на нервната си 
система. Въпреки туй съмнението се оказа по-упорито от всич-
ко. Както при другите случаи, то и сега успя да се промуши, на 
първо време с един-единствен въпрос: „Ти сигурен ли си, че се 
намираш пред оригинала?“

Този първи въпрос се превърна в огнище на останалите въ-
проси, те бяха навързани за него, горещи, обгарящи, вече откъс-
нати от анекдотичната атмосфера на кафенето. Колко лесно им 
беше в софийското кафене, говореха си за фалшифицирането на 
картините, смееха се, думите подскачаха насам-натам, а сега в 
Лувъра фактите звучаха трагично.

Влуден от величието на шедьовъра, той стоеше пред него 
и усещаше как го обзема обяснимо и необяснимо съмнение за 
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стабилността на целия видим и невидим свят, защото, какво, 
Джокондата е тиражирана; не едно, не две – дванадесет са стана-
ли копията, всяка от тях блести и както се чува напоследък, май 
никой не може да ги различи; експертите са безсилни, комисиите 
идват и си отиват с напразни опити за идентифициране. Вече се 
твърди, че някои от копията били по-сполучливи от оригинала. 
Но кой всъщност е оригиналът, сега никой не може да определи, 
няма го него, може би изобщо не е връщан от крадците, възмож-
но ли е някой да ти каже точно колко са били и кражбите?

И туй означава ли, че картината все още има цената на едно 
съкровище? Може би е обратното, може би цената ѝ се е покачи-
ла, но къде е самата картина? Пред него ли е, или е в склада? Сега 
първото копие ли съзерцава или дванадесетото? Къде са остана-
лите? Съществува ли наистина възможност оригиналът да не е 
тук, нито в сейфа? Ако го няма и в склада, и на стената, изобщо 
има ли го? Ами ако живеем само със спомена за него? Да речем, 
че го има и че сега е пред очите му, оригиналът вече притежава 
ли особено значение, щом съществуват дванайсет неразличими 
дори с компютър подобия?

Помислиш ли по този въпрос, може да ти стане страшно. Гор-
кият Леонардо, толкоз му е на него майсторлъкът, фалшифицират 
си го, както си щат, правят го за смях на света.

Мотиви от подобен характер се въргаляха в злобеещото съз-
нание на самотния турист. Съмнения, съмнения, съмнения... Вън 
той се извърна и мерна тълпата, в обзора му попаднаха милиони 
наивни хора, те са се трупали да видят шедьовъра, трупат се и 
ще продължават да прииждат като на поклонение; мнозина се за-
трогват искрено, останалите по инерция, но потокът ще продъл-
жи да тече до края на света, без да му е ясно дали гледа първата 
или тринадесетата, а и музейните експерти ще умрат, ще дойдат 
други, но и те ще умрат и ако наистина съществува редовен ори-
гинал, като нищо могат да му забравят нишана и тогава?

Потри злобарски ръце.
Беше се върнал в любимото му мрачно и според него достой-

но за всеки умен човек настроение. Махна рязко с ръка, таксито 
спря, грабна самотника и го снесе на друго място, малко по-го-

лямо от вчерашното площадче. Имаше заведенийце с изнесени 
масички, край тях седяха хора, те се радваха, че в момента не са 
другаде, а в Париж.

– Италианско вино – рече злобно той. Сервитьорката го про-
низа уморено, погледът ѝ тежеше от безсъница.

Това е то: Париж, тротоар, бутилка, по тротоара минават 
най-грозните жени, сегиз-тогиз и хубави, ти си на петдесет, кон-
сумацията на онова нещо не е задължителна, любимото ти мрач-
но настроение, което те мачка, не е по лични причини, а заради 
някой си нещастник отпреди пет века... Какво по-хубаво за сам 
човек в чужда страна!...

Виното влизаше в него и се разполагаше като у дома си, само 
ароматът му беше достатъчен да стопи отровата на мъката. На 
всичко отгоре ледено, а студът сгорещяваше приятно центровете, 
пораждащи приятните усещания; изглежда, че от това клетките 
на организма набъбват и ето ти олекотяването, за което се споме-
нава обикновено при такива случаи.

Когато бутилката изблещи дъно, той вдигна усмихнато пока-
залец, сервитьорката схвана и тръгна за втората; тогава самот-
ният чужденец разбра, че задничето ѝ е оформено по правилата.

Неочаквано се извърна към съседната маса:
– Може да го фалшифицират, могат да правят всичко с него, 

дори по-добре, отколкото самият той, но кой измисли и създаде 
всичко това, кой даде хляб на имитаторите, кой им предостави 
правото да го рисуват по-добре и от самия него?

– Кой? – учуди се момчето, което стискаше в прегръдките си 
момичето.

– Кой измисли усмивката, а?
Момчето и момичето се засмяха, най-неочаквано вдигнаха 

чашките си във въздуха, а самотният чужденец разбра, че е нео-
бичайно пиян.
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ВЕЧЕРЯ НА „СИРАКУЗА“
(КРИСТИЯН)

 
– Предупредих ви да не носите нищо за миене – каза високият 

белокос мъж, – измийте ги в морето.
Младият човек излезе от корабчето и се огледа, той беше до-

несъл доматите неизмити – той трябваше да ги измие. Но къде? 
Морето вонеше на нафта.

– Досетете се – долетя гласът на белокосия.
Чешма наблизо не се виждаше, означаваше ли това, че е необ-

ходимо да пали колата? Младежът се озърна отново – нищо при-
лично на чешма. И въпреки неприятната миризма на нафтата уда-
ри го прелестта на белите лодки върху лилавата повърхност на 
акваторията.

– Погледнете на север – долетя гласът на белокосия.
Обърна се и видя вълноломната стена; на това място тя беше 

ниска и лесна за прехвърляне; като я преодоля, младежът се из-
прави срещу открито море с хоризонт и остров. В краката му се 
чупеха вълнички. Лесно се изнесе на удобен за стъпване камък. 
Доматите, които бе купил, му се сториха топли. Водата също се 

оказа топла, но прозрачна и миеше добре, дори предизвикваше 
усещането за стерилност, може би заради йода. Свечеряваше се 
и все пак ясно се виждаше плиткото дъно, ято рибки се разпиля 
между водораслите, събра се отново, рибките бяха като ечемиче-
та. От тази страна на вълнолома морето ухаеше на нещо свидно 
и чезнещо. Приклекнал до вълничките, с домати и мокра кесия 
в ръце, младият човек наново усети мъката си, раната му се от-
вори, тук той сякаш за първи път проумя, че няма разрешение на 
въпроса, а надали ще има и край.

Преди да влезе обратно в корабчето, той го огледа, може би 
имаше нужда да се увери още веднъж, че то няма да се килне 
нито наляво, нито надясно, защото лежи здраво върху талпите, 
а букови гредички го придържат надеждно отстрани. Вътре се 
смееха; всъщност смееше се само Лени, а туй бе достатъчно, 
тя реагираше отзивчиво и искрено на остроумията на домаки-
на. Наоколо изпотъпкана, под корема на корабчето тревата се 
издигаше право нагоре, някъде дори влизаше през процепите 
на дървената обшивка. Лени се засмя отново пак на нещо, изре-
чено от белокосия. Младежът бе изненадан от склонността на 
възрастния мъж да се шегува, той нямаше вид на човек с реше-
ни житейски проблеми. Момент, да не би да се смеят на него? 
Отхвърли тази мисъл, тук такова нещо не можеше да се случи, 
готов е да се закълне.

Лени седеше непринудено на койката и нарязваше чушките за 
салатата, младият човек се настани на мястото си до нея и поста-
ви размекнатата кесия с доматите върху масата.

– Отново плачеш – забеляза тихичко Лени, – за малко остана 
сам и се разциври.

Белокосият разглеждаше чашите, обяви ги за чисти, осведоми 
гостите си, че на двайсет метра, в къщата на бай Стефан, се на-
мират истинските им кухненски удобства, и нареди чашите като 
шахматни фигури между нарязания хляб, чиниите, зеленчука и 
салфетките. В дъното на кабината седяха двама много влюбени, 
те държаха ръцете си и сякаш не участваха във вечерята.

– И сега едва ли ще проумеете за какво сте дошли тази вечер 
при нас – обърна се към тях белокосият – и не можете да отгатне-
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те за какво сме ви поканили. – Влюбените разбраха, че вече вли-
зат във вниманието на домакина. – Повикали сме ви да ви пратим 
за кебапчета, иначе за какво сте ни, вие сте толкова влюбени, че 
не ставате за нищо.

– Кебапчета? – рече слисано влюбеният. – Разбира се, да, вед-
нага, сега ли?

– С удоволствие, да свършим и ние нещо – допълни влю-
бената.

– Ще отидете, но едва когато всичко бъде готово.
– Горещи – рече Лени, – ясно ли е?
– Ще се целуват много и ще забравят – забеляза белокосият.
– Няма да се целуват – обади се от кубрика гласът на невиди-

ма засега жена.
– Те така ще се нервират с келнерите, че няма да се целуват 

поне още два дни – каза белокосият.
– Два дни са множко – заяви влюбеният.
От кубрика в кабината влезе висока тъмна жена, тя внесе две 

бутилки и две свещи, но никой не гледаше бутилките и свещите, 
всеки гледаше краката ѝ в тесния бял панталон как прекрачват 
прагчето между кабината и кубрика. Когато запалиха свещите, 
всички погълнаха в съзнанието си светлината на бутилките и 
меката далечна езерна гатанка в очите на високата тъмна жена. 
Влюбените се посмутиха, те за първи път я виждаха соанирана 
и сякаш позагубиха част от самочувствието си, все по-често по-
глеждаха към лицето на домакинята, единствената след високия 
белокос мъж, която се навеждаше под тавана на кабината. Бело-
косият знаеше, че съзнанието на гостите в момента е заето с ви-
соката тъмна жена, и наливаше, а високата тъмна жена взе втория 
нож от масата и се залови с доматите. Косата ѝ рукна напред и 
закри лицето ѝ.

– Това ще пием – рече високият белокос мъж.
– И никакво вино? – запита влюбеният.
– По-добре да си останем така – отвърна белокосият.
– А защо „Сиракуза“? – заинтересува се неочаквано влюбена-

та. – Има ли нещо общо с града?
– Едва ли – рече високата тъмна жена. – И никой не знае защо.

Може би Христо Фотев го е подхвърлил на Кристиян заради му-
зиката на думата. Кристиян би обяснил, разбира се, но при край-
но специални обстоятелства.

– Какви разбираш под специални обстоятелства – поиска да 
знае Лени.

– Това не ми е много ясно.
– На Кристиян винаги може да му стори впечатление едно 

звукосъчетание – съгласи се високият белокос мъж.
– Пък може и да не е „звуко“ – усмихна се най-после до-

макинята.
– Прави ми впечатление, че кабината е много висока за този 

вид корабчета – забеляза плачливият млад човек.
– Въпрос на комплекси – усмихна се повторно домакинята. – 

Не ме поглеждай, мили.
– Тук трябва да помълчим – помоли белокосият висок мъж.
– Разбирам – рече след настъпилото мълчание Лени. – Крис-

тиян е нисък на ръст, но нарочно е поръчал висока кабина, Крис-
тиян е пълен с комплекси.

– Но тъкмо затова би тряб...
– Той пък поръча кабината висока, допусна, че хората ще си 

помислят нещо.
– Но пак е ниска за вас – каза влюбеният.
– И тясна за косата ѝ – допълни белокосият.
Високата тъмна жена и Лени събраха нарязаните домати, 

чушките и лука в стъклен съд, заляха ги с олио, сипаха оцет, при-
бавиха малко сол и захар, накрая високата тъмна жена забърка 
всичко и донесе от кубрика нови чинийки за салатата.

– Трябва ли да тръгваме? – запита влюбеният.
– Първо да пийнем по глътка – предложи високият белокос 

мъж. – Плашите ли се от КАТ?
– Надявам се на шанса си.
Белокосият раздаде студените бутилки с кока-колата на мъ-

жете, бутилките изгърмяха, пяната зашумя в чашите, в другите 
чаши белокосият сипа водка.

– Колко хубаво и достойно ще бъде, ако не отидете за прокле-
тите ви кебапчета – каза тъмната висока жена.
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– Гладен съм – призна си високият белокос мъж. – Ще 
пием ли?

Изпиха първата глътка и почти веднага усетиха, че тясната 
кабина на корабчето се разширява, че вън е пристанище, че е ху-
баво, привечер е, но най е добре, че са се събрали заедно, просто 
съдбата е помогнала да се случи така.

– Вече да – рече високият белокос мъж.
Влюбените не можеха да се разделят дори като отиваха да ку-

пят нещо от ресторанта, за да се измъкнат от местата си, тряб-
ваше да разбутат и Лени, и младия човек. Влюбените седнаха в 
колата, влюбеният натисна педала, колата тръгна бавно и мина 
по цялото протежение на пристанището. По нея се разхождаха 
летовници, бягаха деца, въдичари прибираха пръчките си, от ях-
тите се чуваше музика, някъде се бяха напили, говореха високо, в 
небето се зараждаше цветът на теменугата.

– Приятни са, нали?
– Ще купим и вино – рече влюбеният.
– Може – отвърна влюбената.
Много хора се пречкаха по пътя им, в началото на септември 

градчето все още кипеше. 
Влюбената държеше ръката си върху ръката на своя партньор 

и гледаше вечерната светлина на запад; над хълмовете кротуваше 
абстрактно небе; горещият ден си отиваше и все още беше топло, 
но пълно с обещания за хладина.

– Ще поръчаме скарата и докато я приготвят, ще отскочим до 
квартирата, мисля да вземем онова.

– Очаквах да го предложиш – отдъхна си влюбената, – понеже 
хората ми харесаха, а на тебе също, признай.

– Остава да видим и този – Кристиян.
– Именно за него говореха, че непрекъснато го няма.
– А корабчето е негово.
– Чудна работа!...
– Бих казал мистериозна.
Тя остана в колата, а той изчезна в навалицата, промъкна 

се успешно зад оградата на заведението, където имаше милион 
маси, и в същия миг разбра, че мисията му е трудна и се отличава 

съществено от мисията на онова приятно момче, изпратено да 
измие доматите в морето. 

Преди всичко трудно му бе да пробие танцуващите, те тан-
цуваха навсякъде, бяха задръстили всички пътеки, голи рамене и 
запотена плът го обграждаха, притискаха го. Включи се няколко 
пъти в танца и успя най-после да проникне в пространството на 
сервитьорите, където започна да се унижава. Обръщаше се към 
този, молеше се на онзи, а всеки от тях, включително сервитьор-
ките, имаха вид на хора, готови да ти счупят носа от нерви. Накрая 
сграбчи един за раменете, обърна го към себе си и каза, че тази пи-
клива зелена банкнота ще бъде негова, ако поръча трийсет добре 
изпечени кебапчета и му ги предаде грижливо опаковани. Серви-
тьорът се оказа добро момче, той лесно разбра какво му се казва 
и обеща, а влюбеният се върна в колата и подкара към квартирата.

– Някакъв тип упорито искаше да ме измъкне от колата – рече 
влюбената и постави ръката си върху ръката му. – Дори отвори и 
ме задърпа, трябвала съм му.

– За какво? – Кръвта му заигра.
– Не знам, може би за танцуване.
– Ами!
– Не знам, не каза точно за какво.
– Защо не извика?
– Извиках и избяга.
– Не чух нищо.
– Май че никой не чу.
Като покара още малко, влюбеният заяви, че вече е запален.
– Моля?
– За да ти дойде акълът в главата, ще се качиш с мен за бу-

тилката.
Бяха наели стая в грамадна многолюдна къща с тераси, мно-

гоезично гъмжило, асми и грозни нови мебели.
– Действаш ми страшно – призна той, докато бързаше пред 

нея по стълбището. – Не биваше да ми казваш, макар че държа да 
ми казваш всичко. Ако си го измислила, също не биваше, поне-
же бързаме, но сега не мога да ти простя за нищо на света... Коя 
беше вратата ни? Не, тук се любят други.
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Той затвори погрешно отворената врата
– Ето – посочи тя.
Влюбената отвори и влезе преди него, знаеше, че бързат и се 

съблече светкавично. Не стана нужда да палят лампа, уличното 
осветление блъскаше право в леглото им, те заиграха като в кук-
лен театър, ту в сянка, ту в блясък, по-точно като в дискотека, 
само че без да се спазва какъвто и да е ритъм...

Много преди да се случи това, още докато влюбените напус-
каха „Сиракуза“, Лени предложи на младия човек да го заведе 
до пощата, както се бяха уговорили. Тя този ден му беше обе-
щала две неща: да го заведе на гости при приятни хора и на по-
щата. Младият човек ѝ се подчиняваше, слушаше я като дете. 
Преди да напуснат корабчето, те отпиха още малко от чашите 
си и тръгнаха, но не по дължината на кея, а пресякоха старата 
част на градчето. Лени познаваше тук всяка уличка, всяко тясно 
проходче между стените на къщите, водеше го безпогрешно, без 
да бърза, защото знаеше какво предстоеше да се случи в пощата, 
или по-точно знаеше, че нищо няма да се случи, дори нещата ще 
отидат към по-лошото. Чудеше се какво да прави с мекушавия 
младеж, той плачеше със сълзи, с надежда се вслушваше в думи-
те ѝ, но не предприемаше нищо и продължаваше да хленчи.

Лени седна на открито пред бара, а младият човек се отправи 
към пощата.

– Още ли реве? – запита я някой от масата.
– Да.
– Оставù го да се нареве.
– Да отреагира – допълни друг.
– Това и правя – отвърна Лени, – но нищо не помага.
– Дори подсилвай.
– Чак пък толкоз. Не съм убедена, че трябва.
– Подсилвай страданието му и докарай катарзиса.
Някои се засмяха, но повечето от насядалите край масата се 

съгласиха, че не бива да се отива много далече; някакъв невидим 
хитрец забеляза, че все пак класическата формула е най-добра – 
клин клин избива; това не бивало да се забравя, потвърждавала 
го и народната мъдрост.

– Пък, Лени, ако ти не можеш да се справиш, остави го на 
друга.

Този път се засмяха всички и Лени прехапа устната си.
– Глупаци сте – рече тя – и дори не можете да допуснете, че на 

света все още дишат чисти човеци, които не се вместват в пред-
ставите ви, хора, които реагират традиционно.

Присъстващите се умълчаха, те вярваха на Лени, тя им вну-
шаваше това доверие по неведоми пътища, може би чрез красо-
тата си, която, изглежда, се крепеше на вътрешно женско равно-
весие и спокойствие.

– Добре де, можеш ли да се влюбиш в такъв ревльо?
– Да – отвърна Лени, – и мисля, че го обичам.
Никой не се опита да прибави нещо към изреченото, Лени от-

каза да пийне, искаше всичко да се развие в „Сиракуза“, те знае-
ха, че е поканена в „Сиракуза“. Това даде повод да бъде променен 
разговорът, зарязаха темата и отскочиха при Кристиян. Първо се 
впуснаха в коментари за сумата. Почти всеки от присъстващите 
на масата знаеше, че корабчето до този момент струва на собстве-
ника си десет хиляди, добави се, че собственикът плаща месечно 
по трийсет лева на пазач, който взима парите, но не пази, тъй 
като някой откъртил вече вратата на главната кабина и ако не бил 
високият белокос мъж и неговата смахната тъмна любовница...

– Не е смахната! – реагира Лени.
– Но е неизвестна.
– Тя е много неизвестен човек.
– Защо, казват, че е зъболекарка.
– Казват.
– Много е динамична.
– Страшна.
– Колко? Станаха ли пет години?
– Поне аз ги виждам тук седма година – поясни някакъв жен-

ски глас от дълбочината на компанията.
– Лени, кажи какво представлява тази матова мълния?
– Доста неща заедно – рече Лени.
– И спят в корабчето?
– Те спасиха „Сиракуза“ от разграбване.



42 43

– А Кристиян нито веднъж, поне веднъж да преспи, десет хи-
ляди е дал.

– Туй лято щял да идва – обади се някой.
– Кога?
– Лятото изтече.
– Като всяко лято – все идва.
– Печели пари.
– Навярно не е сексуален.
– Белокосият ли?
– Твоят икономист. Щом страда, значи не е.
– Лени, посяга ли?
Лени дори не мислеше да отговаря.
– Представяш ли си колко по-добре щяхме да се чувстваме, 

ако „Сиракуза“ плаваше?
Той не отвърна веднага, сякаш наистина трябваше да размисли.
– Не знам, не съм сигурен, нещо ми подсказва, че така е по-добре.
– Ти си гибелно стар.
Два риболовни кораба се прибираха един след друг, бяха мно-

го близо, някой оттам им махна.
– Вдигни ръка – рече високият белокос мъж.
Двамата замахаха с ръце, те не можеха да познаят човека от 

кораба, но човекът от кораба сигурно знаеше, че двамата, седна-
ли на вълнолома, са белокосият и тъмната, той може би знаеше, 
че в ръцете им има водка.

– Не съм сигурен, че трябва да им махам – рече високата тъм-
на жена, – мисля, че в техния поздрав не всичко е наред.

– Така си е – засмя се високият белокос мъж, – но трябва да 
отговорим на поздрава им. Всъщност те се интересуват само от 
тебе. – Високата тъмна жена мълчеше. – Интригуваш ги, всяка 
година повече. Знаеш ли, че сега изглеждаш по-добре?

Кроткото съскане на вълничките не пречеше, тишината бе за-
ляла тази част на градчето, макар че в далечината крещяха деца, 
а и яхтите се надвикваха с транзисторите си.

– С всеки изминат ден се доближавам до убеждението, че 
нищо не е важно. – Белокосият погали чашата. – Нищо. И няма 
защо да съжаляваме, че стоим на място и не вършим кой знае 

какво. Понякога съжалявам, да речем, че не съм бил в Далечния 
изток или Америка, а се оказва, че няма никакво значение... Раз-
бери, нищо няма значение.

Тя мълчеше, не знаеше дали трябва да потърси отговор. Ко-
гато се е опитвала да му противоречи, винаги след това е идвала 
до убеждението, че все пак е бил прав, поне мъничко, поне на-
половина, макар че в някои случаи изразяваше крайни мнения. 
По-рано му възразяваше, а сега предпочиташе да премълчава; 
защо да говори, щом ѝ е добре до него, а ако го няма, фактически 
би изчезнало всичко. Тя пък беше ходила в Далечния изток, беше 
живяла и в Австралия и какво? 

Нищо. 
Без него е изтръгната от възможността да балансира, без него 

няма спокойствие. А колко е добре в сянката на мислите му.
– Защо не отскочим до София, да го хванем най-после този 

Кристиян за гушата, да го домъкнем – прошепна тя. – Нека види 
кораба си, може би разсъхването ще го трогне.

– Безсмислено – отвърна белокосият, – нещо ми подсказва, че 
този човек няма да дойде при лодката си.

– Винаги има нещо – въздъхна тъмната, – той не е свободен, 
може би не е и виждал „Сиракуза“.

– Така твърдят лошите хора. – Високият белокос мъж наблю-
даваше тесния бял панталон върху дългите подвити крака на ви-
соката тъмна жена. Острите ѝ колене пробождаха хоризонта. – 
Никога не му го казвай. Става му мъчно.

– А не е виждал кораба си, корабът му беше нов, прясно боя-
дисан, всичко по него блестеше.

– Млъкни, казвала си го.
– А сега тревата влиза през процепите.
– Пий и мълчи.
– Ако си му истински приятел, ще отидеш и ще го откраднеш 

от София, нека види как се е скапала мечтата му. И не е вярно, че 
струва десет, дванайсет хиляди е пръснал, ей тука нà, зад гърба 
ни, и всеки си краде по нещо, отнася, добре, че спасихме кабина-
та, и не знаем какво ще стане, като заминем.

– Ще заковем капаци на входа.
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– Ще ми кажеш ли най-после, този луд човек виждал ли е, или 
не е виждал кораба си? – Тя грабна чашата и отпи. – Цели пет 
години!... Казвай, защото и ти си виновен, ти го насъска.

– Виждал го е – усмихна се белокосият.
– За пет минути, нали? Видя го, плати на майстора и си замина.
– Той остана до вечерта. Нарисува името.
– О, да, името!... Говори се, че името е нарисувано от него . Тога-

ва – наздраве, но иди го доведи. Лично мен ме боли душата, като гле-
дам. Много си виновен, ти го подгизна, това са дванайсет хиляди!...

– Мисля, че закъсняваме. – Влюбената търсеше настойчиво 
дрехите си в сумрака повече с ръце, отколкото с очи.

– Аз съм виновен! – влюбеният не можеше да открие нито 
една своя дреха, тя му ги подаваше. – Не можах да издържа, като 
чух, че някой друг искал да прави тези неща с тебе.

– Ето ти ризата.
– А бутилката?
– Взех я.
– Ти си безупречна.
– Хайде, ще се обличаш по стълбите.
–Знаеш ли, че немците ни чуха?
– Разбрах, да не са се вслушвали.
Вън нощта си беше станала редовна, по дворовете светеха 

всички лампи, всички летовници се смееха, пържеха, ударните 
инструменти на ресторанта разтърсваха небето, танцуващите 
летяха между звездите, сервитьорът им подаде горещ, ухаещ на 
скара и салата пакет...

Лени се уплаши от мъртвото лице на приятеля си, като го видя 
да излиза от пощата, тя помисли, че срещу нея върви умрял човек.

– Ах, тези мъже! – Тя смяташе, че ще бъде добре, ако се взри-
ви от възмущение. – Виж се, погледни се в огледалото, ти си че-
рен, лицето ти е въглен и няма да доживееш до утре!... На нищо 
не приличаш, разбра ли? Ти си свършен!

– Каза ми да не звъня повече и ми затвори телефона. Позвъ-
них ѝ отново и ми каза, че ще се омъжи за него, и пак ми затвори, 
а аз я потърсих пак и тя ми каза, че не ме обича никак и че ме е 
лъгала винаги, и че ще се омъжи скоро.

– Баш скоро едва ли, понеже се е омъжила за тебе.
– Наела е адвокат, тя ще се разведе, ще видиш. Помолих я да 

не се жени, ще ги оставя свободни, но тя иска развод и това ще ме 
убие, ще видиш, че ще умра.

– Пък умри бе, глупако, пукни! Да не си първият на света! 
Умри заради една нимфоманка, която спи с всеки, тя е спала и 
с шофьор на самосвал! – Лени говореше и се стараеше да пре-
цени по държането му дали няма да предизвика нещо неочаква-
но. Младият човек, по професия икономист, се вслушваше все 
по-внимателно, а Лени започна да се страхува, като нищо може 
да замахне срещу нея, да защити честта на съпругата си, докато 
на всеки е известно, че Фани Грозданова от шоубизнеса е куч-
ка. – Виж, огледай как спокойно се движат и си почиват хората, 
отпусни се и ти, почувствай го най-сетне туй старинно градче, 
вникни в написаното от времето под стрехите, уличките, след 
малко ще ти покажа и морето – да видиш как всичко е стабилно и 
се крепи въпреки мръсотията, която залива света. – Той крачеше 
мълчаливо до нея. – След малко ще влезем в корабчето, ще вле-
зем при хора със светли души и ще изпием по една чаша. Какво 
искаш повече, какво по-велико има от туй да седнеш с добри хора 
и да изпиете по чаша? А ти не се сети да купиш една бутилка, 
разбра ли? Една бутилка не си им занесъл!

– Казаха ми да купя само домати.
– Ти си глупак, ти не се сети да занесеш един коняк на краси-

вата висока дама. Тя обича „Мартел“, но ти хич и не си забелязал, 
че по витрините има „Мартел“.

Икономистът извади от джоба си банкноти, той продължава-
ше да върви до Лени, тя не прекъсваше да му бъбре и умело го 
водеше към павилиона. Настояха бутилката да бъде опакована 
старателно. От павилиона се слизаше направо до рибната борса, 
минаваше се през къса тъмна уличка, там Лени стисна пръстите 
на ръката му и целуна устата му отстрани, надяваше се да усети 
колко топли са устните ѝ, но той не разбра това.

– Ето ти го и морето, виж, къде си виждал такова нещо, тако-
вай ѝ майката на болката, усетù момента, къде си виждал подоб-
но нещо, на почивка си.
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– Лени, тя ме убива!
– Най се опасявам, като промълвиш името ми, след туй вина-

ги започват нови плачове. Ти си егоист, не усети дори топлината 
на устата ми.

– Не мога, аз страдам.
– Цяла година не съм се допирала до мъж.
– Не мога, разбирам те, но не мога да ти услужа.
– Е, разсмя ме, най-после ме разсмя!
Погали с благодарност ръката му, докато се смееше и се раз-

товарваше. Той се учуди на искрената ѝ веселост. 
Някакъв тип от кораба срещу тях извика името ѝ, Лени му 

отвърна, изрекоха си няколко думи за общ познат, който бил на 
далечно плаване, изведнъж угасна осветлението на града, хората 
извикаха, след малко по небето изплуваха звезди и стана съвсем 
тихо, защото млъкнаха всички оркестри, телевизори и радио-
приемници.

– Човекът до тебе е хубав! – извика морякът от кораба. – Ху-
бав човек.

– Знам! – Лени се обърна към икономиста: – Известно ли ти е 
какво означава хубав човек? Отнася се до всичко у човека. Ти си 
наистина хубав човек.

Раменете ѝ бяха голи, той положи ръката си там, страхува-
ше се да не му избяга в тъмнината, на него му беше необходимо 
рамо, да му плаче...

Влюбените внесоха горещия ароматен пакет в „Сиракуза“ 
и заеха местата си. Пламъците на свещите се люлееха бавно, 
те не потръпнаха нито веднъж, нито изсъскаха, подчиняваха се 
на стила на корабчето. Високият белокос мъж пое бутилката от 
ръката на високата тъмна жена, погледна етикета и се усмихна. 
Всичко се развиваше без излишни думи, никой никому не дава-
ше обяснения. Влюбените разчитаха, че домакините не са раз-
брали, че са се любили, а домакините разчитаха, че влюбените 
не са разбрали, че домакините са разбрали, че влюбените са се 
любили преди малко набързо. Четиримата си казваха всеки на 
себе си: я колко добре би бил уреден светът, ако никой не задава 
неуместни въпроси. 

Градът извика, навън бе дошло осветлението.
Това се случи малко преди икономистът и придружителката 

му да влязат в кабината. Лени поднесе бутилката на високата 
тъмна жена, тя благодари на икономиста и се зае да разпределя 
скарата в чиниите. Когато вдигнаха чашите, отново стана тихо, 
дочуха как скръцна въже на кея.

– Помислих, че е въжето на „Сиракуза“. – Белокосият се 
усмихна, усмивката при него сякаш се появяваше да погълне вся-
ка преднамереност за хумор.

– А тя никога не е била привързана към кея – замисли се Лени.
– И не е влизала в морето, така ли? – Влюбената откриваше 

тайната на корабчето.
– Никога – отговори високата тъмна жена. – Наздраве. Добре 

дошли на борда. И да си пожелаем само осъществими неща.
– И утре да няма хора на плажчето...
– ... където се запознахме.
На икономиста внезапно му се стори, че е отгатнал истин-

ската възраст на домакинята, но като поразмисли още малко, 
отказа се повече да гадае. За белокосия той знаеше, че е на пет-
десет и пет, и не му се щеше между тях да лежи такава голяма 
разлика, на него не му се щеше тази експлозивна красива жена 
да му изневерява и не можеше да допусне, нямаше как да си 
представи обстоятелствата. Пфу! С кого! Кой може да ѝ замени 
този гъвкав във възрастта си мъж, кой можеше да имитира не-
говите своеобразни пластични движения, умният му приятен 
глас, който винаги трептеше на границата на иронията? Иконо-
мистът не искаше и не можеше да си представи лошото, затова 
не усети как изрече:

– За вас двамата!
Лени му благодари с поглед и се хвана за приборите; тя пък, 

с тези свои рамене, прииждаше от времето на езичеството като 
бронзов идол. До нея седеше със сладка земна тежест влюбена-
та, реално мека, лишена от зримия външен хлад на другите две 
жени, неспокойна за нещо, което сама не знае какво е, направо 
влюбена.

– Наздраве! – обади се влюбеният.
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– Животът е най-голямата необходимост! – усмихна се отново 
високият белокос мъж и добави: – В туй корабче всички тук сме 
влюбени.

– Понеже животът е най-голямата необходимост! – допълни 
високата тъмна жена, след което се засмяха всички – и младият 
тъжен човек.

СТЕНА СРЕЩУ ВЯТЪРА

 
Говоря за оня горещ юни, който ме ядоса и ме накара да на-

пусна Созопол на петия ден, а бях отишъл за петнайсет. Ами как-
во, горещо; влизаш във водата – и там горещо, не можеш да се 
разхладиш. На всичко отгоре отново цъфтеше планктонът, мо-
рето ме дразнеше с керемидения си цвят и каква е тази анома-
лия, не разбирам – в страната 28 градуса, по крайбрежието 32 
градуса. Грабнах торбата, разплатих се и се качих на автобуса, 
бягах позорно и някъде към единайсет часа се озовах в Бургас. 
До следващия влак за София имаше цели пет часа, какво може 
да прави човек в бездействие цели пет часа, и то в неделя? За-
кусих, пих кафе, стопих първите двайсет минути. Ами нататък? 
Ако беше делничен ден, нямаше да му мисля, щях да отида при 
Христо Фотев, с него човек може да прекара не само часовете, но 
и дните. Затова, като минах край работното му място, натиснах 
безцелно вратата, а тя взе, че се отвори. В полумрака на поме-
щението Христо Фотев преглеждаше вестниците, той погледна 
към мен, но не вярваше, аз също не вярвах – двамата изпитвахме 
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усещането, че виждаме призрак, защото, нали ви казах, беше не-
деля, време никакво, при това двамата не бяхме се помирисвали 
от година. Той не можа да измисли нито една дума, само взе клю-
ча и разбрах, че излизаме. Аз също не можах да измисля никакво 
подходящо за такава абсурдна среща изречение, знаех само, че 
след малко ще се случи нещо, или по-точно, че няма да се слу-
чат определени преди това неща. Както се разбра след това, той 
чакал кола – затова бил на работното си място в неделя – чакал 
такси, с което да заведе жена си и двама приятели някъде, по-
сле се разбра, че трябвало да ги отведе в село Равадиново. А пък 
аз, както вече знаете, си бях купил билет за София. Горещината 
притискаше улицата, но ние вече не усещахме нищо, само вър-
вяхме, доколкото разбирах, май че Христо Фотев ме водеше, а аз 
го следвах и защо да не си го кажа направо – му се подчинявах. 
За нас лятното гъмжило бе изчезнало, ние само вървяхме, сами 
на улицата, сами в града, предвзето изразено – сами в целия свят. 
Вмъкнахме се в хотел „България“. Едното място беше затворено, 
второто още не било отворено, ала третото ни прие, ние потъ-
нахме в меки столове, полумрак, мъркащ вентилатор, светещи 
рекламни картони на световноизвестни напитки, тук-там някой 
гол женски гръб, рамо с много слънце, но ние с поета седим един 
срещу друг и се гледаме. Онова нещо ни го доставиха в големи 
чаши на масата. И много лед. Поетът загреба с лъжицата и започ-
на да пуска студените топчета в моята чаша. Ледените топчета 
влязоха в златистата течност и от там ни наблюдаваха като очи. 
Христо Фотев ми се стори по-остарял, свикнал съм да го въз-
приемам винаги много млад, дори като дете, пък и така действа 
понякога – като дете. Преди доста години двамата бяхме заедно в 
чужбина, единственото нещо, което си купи там, се оказа статив-
че за рисуване – защо, убий се, няма да разбереш – щял да рисува. 
А когато се връщахме към хотела поетът съвсем естествено рече 
на едно дете: подарявам ти го, и му подари статива пред учуде-
ните ми очи... Христо Фотев вдигна чашата, вдигнах чашата и 
аз, погледнахме се яко и отпорихме първата глътка. Като профе-
сионалист той отпи съвсем малко, но аз глътнах повечко и вед-
нага си казах: защо бързаш, къде бързаш, виж как се пие, имаш 

достатъчно време. Не мога да ви кажа проникваше ли някаква 
музика, или не проникваше; влизаха и излизаха млади хора, за 
които барът е мястото на най-висшата наслада. Май че по някое 
време рамото с многото слънце изчезна от полезрението ми, но 
това са подробности, които се мъча да вмъкна в повествованието 
си за атмосфера, макар че не се нуждаехме от атмосфера, прос-
то се бяхме прикътали в една от дупките на чудовището хотел и 
се чувствахме добре. Христо Фотев ми разказа малко повече от 
това за закупената от него къща в село Равадиново. Не ми разка-
за всичко, разбира се, пък и аз не питах, тъй като знаех къщата 
добре; голяма и здрава, с дебели стени, широка каменна ограда, в 
нея спокойно можеш да се скриеш во веки веков. Както другите 
хора, аз също бях изумен от факта, че не кой да е, а Христо Фотев 
се снабдява с къща за криене, тъй като този човек най-малко е 
проявявал стремежи към недвижим имот и предполагам, че ця-
лата работа се дължи на жена му, иначе той би закупил, да речем, 
ветроход, тъй като цял живот ми се заканваше, че ще си построи 
ветроход, а ето че сега вместо ветроход си има солидна къща в 
Равадиново, нещо, което пооживи духа му и сякаш изостри стре-
межа му към нови стихове... Както се гледахме в очите и мързе-
ливо попийвахме, изслушвахме мислите си, без да си отваряме 
устите. Например в момента му казвам, че жена му и приятелите 
вече поглеждат часовника, нервничат, ослушват се за шума на 
таксито. Той от своя страна ме моли да не се разсейвам със стра-
нични мисли. Настоявам, че това не са странични мисли. Той на-
стоява, че това са странични мисли. Едновременно махваме към 
сервитьора. При всяко такова махване пристигаше по едно малко 
и винаги с лед, ледените топчета влизаха в златистата течност и 
се превръщаха в тъжно съзерцаващи очи. Продължавахме да се 
разговаряме без думи за недвижими имоти и ветроходи, но все 
тъй търсехме в ирисите си възможните отговори на възможните 
въпроси, след което си пожелавахме взаимно: дано напоследък е 
написал нещо по-добро, и в размяната на тези пожелания всеки 
откриваше, че другият отсреща остарява, че времето минава с 
ледена непримиримост край нас и сега този миг в хралупата на 
суперхотела ще остане един от малкото, затова да не го пропуща-
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ме. Десетки пъти съм виждал поета като дете, как тича босоного 
край кейовете на пристанището, а и той е виждал мен да тичам 
като босоного хлапе по кейовете, понеже и двамата имаме ед-
накво бургаско детство, макар че разликата ни във възрастта е 
дванайсет години. Той се е къпал в морето по същия начин, бягал 
е от къщи по същия начин, като мен е вдигал глава към високите 
кораби, за да срещне погледа на облакътен на борда моряк, моря-
кът гледа разсеяно надолу, а хлапето, това малко камъче на кея, 
не влиза дори във вниманието му. Ех, да знаеха тези мързеливци 
какви чудовищни светове представляват за хлапака, да го удос-
тоят поне с грамче внимание, да му се усмихнат, да му подвикнат, 
а то – нищо, забравили, че са били деца... Вслушвам се в мислите 
на поета, той ми изрича ясно, сякаш го казва гласно: пожелаеш 
ли да се скриеш, ела, стаята с прозорец към морето е твоя, живей 
там, колкото си щеш. Благодаря му за поканата, отправя ми я не 
за първи път, беше пратил човек у дома да ми я поднесе. А сега 
допълва: и през зимата, разбра ли? Къщата е на хълма, вятърът 
идва направо, но не може да ти стори нищо. Махаме към серви-
тьора, чашите пристигат пълни и си отиват празни, барът вдига 
ветрила. Влакът сигурно е потеглил – минава през мисълта ми, 
– но виждам, че платната са напълнени, барът полегна под натис-
ка на страничния вятър, инстинктивно хванахме чашите да не 
паднат. Исках да му напомня, че трябва да се обади вкъщи, поне 
да не се тревожат, но си го познавам, това няма да стане, той не 
обича да прекъсва добрите мигове, а и ония, дето го чакат, си го 
знаят, най-много да се ядосат; немислимо е да напусне в такива 
мигове масата, това е кощунство, в такива моменти трябва да се 
съсредоточиш, да запомниш миговете. Когато ти потрябва съсре-
доточаване или имаш нужда да избягаш от някого – продължава 
да ми внушава поетът, – нали знаеш какво! Да, отвръщам аз, ще 
ми дадеш стаята към морето. Точно така, съгласява се поетът. 
Христо Фотев се радваше много, че има къща някъде си, и аз се 
радвах на неговата радост, макар че някога той не беше мислил 
за къща, беше мислил за ветроход. Появи се друго женско рамо, 
бяло; вентилаторът ни прати нов хладен повей, някой ни гледа-
ше, друг обясняваше някому: Това е Христо Фотев. Туй ме накара 

да погледна с ново проучващо око събеседника си, след което си 
казах: образуван е от съзвучия, мисъл и метафори. В същото вре-
ме той водеше свой вътрешен монолог за мен. А колко малко се 
познаваме всъщност...

Към три часа след полунощ станахме и тръгнахме. Излязохме 
на улица „Богориди“, извървяхме я цялата, озовахме се в Мор-
ската градина, по стълбището слязохме на плажа и направихме 
последните двеста крачки до края на мостика. Отвсякъде ни за-
граждаше вода – само още една крачка, и сме в морето.

– Сега разбра ли – каза Христо Фотев, – потрябва ли ти уса-
мотение, идваш право при мен, давам ти ключа и заемаш стаята 
към морето. Разбра ли?

– Разбрах.
– Когато искаш.
Стояхме мирно загледани в невидимия хоризонт, нещо край 

нас шумеше както трябва, слушах шума и си мислех за въпрос-
ната стая: тя наистина гледа в обещаното, само че съществува 
малка подробност – село Равадиново се намира на три километра 
от морето.
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ЗАМЪКЪТ КРАЙ ЕЗЕРОТО

Едва ли би могъл да определи хрумването си като любопит-
ство, по-скоро му приличаше на предизвикателство. Туй предиз-
викателство не се породи у него невинно, а мъчително; след като 
прониза тъканта на равновесието му, то го прикова към волана. 
Държеше волана и направляваше, но все още се двоумеше – да 
измине ли тия стотина километра натам и насам, да ги извърти 
ли за тоя, дето духа, по мокър асфалт и непрестанен дъжд, освен 
това – да направи ли опит да вземе и Соня; не дай си боже да се 
съгласи, тогава екскурзията ще се окаже забележителна. Без да 
му мисли повече, сви в улицата и паркира пред „Техноекспорт“ 
с тайната надежда, че тъкмо днес тя няма да намери сили за съ-
протива.

В светлата си килия, сред опушеното стъкло и алуминия, Соня 
Димова приличаше на кукла от порцелан и коприна. Тя вдиг на 
глава от преводите си и тогава Стоян Белев за първи път видя 
очите ѝ зад кристално прозрачни очила. Преди да се усмихне и 
да изрази не без основание учудването си, Соня Димова почти 

незабелязано смъкна очилата – неимоверна сръчност на ръката, 
– на него му се стори, че се намира пред илюзионист, ирисите ѝ 
грейнаха с познатата му метафизична смес от зелено и синьо.

– Какви са тия шеги? – На входа сякаш не беше той, а призрак. 
Тя погледна часовника си. – Нещо да се е случило?

– Единственото, което би могло да се случи, е да зарежеш ра-
ботата.

– Има цял час – осведоми го тя.
– Докажи, че си авантюрист.
– С колата ли си?
– Не си намирам място в този дъжд.
– Не го усещам. – Соня Димова прибираше книжата в бюрото. 

– Край мен всички са потиснати, някои твърдят, че дъждът ги е 
смазал, разтворил и ги е отнесъл в каналите.

– Шефът няма ли да те търси?
– Мен не ме търсят, аз съм винаги в графика си. – Преди да 

облече шлифера си от ръцете на Белев, тя за втори път погледна 
часовника. – Какво те е прихванало?

Струите се стичаха. Чистачките се трудеха усърдно. Вярна на 
себе си, Соня Димова, кой знае защо, ги възприе като дребни из-
вънземни същества, които дращят по стъклото с молба да ги прию-
тят на сухо. Стоян Белев бе поставил чадъра ѝ на задната седал-
ка. Сега ѝ помагаше да съблече шлифера. Соня сгъна дрехата и я 
положи до чадъра. Повече проблеми нямаха, оставаше им да се 
измъкнат по оживените улици до околовръстното шосе. От тялото 
на спътничката му бавно се отдели дискретното ухание на липов 
цвят, което шофиращият познаваше. С крайчеца на погледа си той 
зърна хладната порцеланова пустиня на кожата ѝ, шията, лицевите 
форми, охлювите на ушите и по неосъзнат според него критерий 
те го отнесоха към древното съвършенство на източните ваяния.

– Все още ли съм „лар пур лар“?
Не знаеше къде да дири подобието на усмивката ѝ, до него се-

деше труден човек, сфинкс или масон, но с гърдите на Клеопатра.
– И още ли си на мнение, че като жена съм сбъркана?
На Околовръстното срещу тях се втурнаха летящи динозав ри-

тирове. Наводненият пейзаж тежеше зловещо над асфалта, от-
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стоянията между предметите и масивите бяха лъжливи – някъде 
скъсени, другаде удължени – всичко видимо, което се побираше 
в предното стъкло на колата, приличаше на скапан морфинист в 
очакване на дозата си.

– Не си лишен от душевна изтънченост. – Соня Димова запа-
ли цигара и открехна леко стъклото, но то се оказа на поветрена-
та страна и побърза да го затвори. – Никога не съм чувала за този 
замък.

Стоян Белев открехна своето стъкло и тя му благодари.
– Ще го видиш – отвърна Стоян Белев. – Стои край езерото и 

често ме безпокои. Понякога ме повиква, тръгвал съм и нощем 
да го зърна, да, има такива случаи, поне един – трябваше да се 
приближа на няколко метра, не различавах никакво очертание в 
полунощната тъмнина, преодолях последните метри и го пипнах.

– Това те издига в очите ми.
– Че го пипнах ли?
– Достатъчно е само, че те повиква и тръгваш, както сега, но 

защо взе и мен?
– Знам ли! – Помълча известно време, навярно не е имал на-

мерение да отговори. – Не виждаш ли какъв дъжд?
Отбиха се по шосето за планината и зърнаха сивите облаци на 

цъфналите череши. Пътят се стесни, още по-нататък асфалтът се 
прибра в най-тясното си русло между два бордюра. По дясната 
страна на дефилето отсечените заради пътя скатове им се зъбеха. 
Подгизнали неустойчиви скални маси падаха и се разбиваха вър-
ху платното. Трябваше да спират, да се оглеждат, на един завой 
шофиращият слезе от колата и се напрегна да отмести отломък. 
Не успя. Наложи се бавно да го заобиколи отляво, там прегази 
бордюра непосредствено до стръмнината на реката.

– Но не се отказваш – удиви се Соня Димова. – Обичам мъже-
те, които не се предават. Изглежда, че замъкът се е превърнал в 
нещо като комплекс на живота ти.

– Да се надяваме, че не си познала.
– Обичам такива мъже.
– Ти изобщо обичаш ли нещо, каквото и да е?
– Внимавай!...

– Видях го преди теб.
Спря и се оттегли назад, така се разминаха с камиона. Той бе 

влязъл в тяхното платно, за да избегне паднал камък.
При ресторанта Стоян Белев зави и зае място между чертите 

на площадката; с неговото рено на паркинга станаха всичко на 
всичко три коли, по всяка вероятност другите две принадлежаха 
на сервитьорите. Над мократа трева денят имаше цвят на среб-
рист молец, не валеше, свитото в дълбочината на чашата си езеро 
кротуваше с изразходвана енергия, липсваше му каквото и да е 
самочувствие сред полегналите голи хълмове.

Тя пъхна ръка под мишницата му. По тръпката на ръката ѝ той 
разбра, че му казва: нима е възможно, виж каква гладка розова 
вода. А като влизаха в сградата, Соня измъкна ръката си, но пак 
чрез нея успя да му внуши: обичам празни ресторанти.

– Вече съществуват малко превъзходни неща – каза тя сега с 
гласа си. – Към тях причислявам и празните ресторанти.

Нямаха много работа тук, изпиха по чаша кафе, после отново 
видяха езерото, тя се вглъбяваше в спокойната тeжест на водата, 
колата се отдалечи и влезе в пътя си между боровете.

Притихнала, Соня Димова побърза да си възвърне най-прес-
ния спомен – как преди малко седяха в очакване на кафето – и 
тя наблюдаваше рамкираната в прозореца частица от езерото, 
късчето хълмиста земя на отвъдния бряг и бялото петънце, което 
с ярката си простота ѝ подсказа, че е къщичка.

– А замъкът?
Стоян Белев се усмихна, в същия момент изпита неудържим 

копнеж да погали горната част на ръката ѝ, но като се досети, че 
и този жест може да бъде възприет като проява на братството им, 
отказа се и се върна на мисълта, завладяла го преди малко: какви 
дъждове паднаха, що води се изляха, а язовирът е празен.

Вече виждаха реката, тя правеше езерото, виждаха зелените 
огледала на разливите, дебело облечените рибари край брега. 
Прелетя ято непознати за тях птици като отглас на една все още в 
сила закономерност: навигация, път, летящи пролетни тайнства, 
понесли със себе си любов и яйчени зародиши. Така възприема-
ше Стоян Белев прелетите на ятата по това време на годината и 
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ясно си представяше как двойките падат като топки в шаварите, 
преплели тела и перушини още във въздуха. Това май го възпла-
мени, той погледна гладкото лице на спътницата си, червените 
ѝ устни се виреха напред, ноздри на млада необуздана кобилка.

– Някой ден ще те ударя с него по главата – заяви внезапно 
той. Тя наостри уши. – Ще те омаломощя, ще разкъсам дрехите 
ти и най-сетне ще си взема каквото ми трябва от теб.

– Хайде де, кога!...
И все пак, забелязва се как върху лицето ѝ падат първите коси 

лъчи на здрача, годините са струпали неведоми сили, те сякаш 
ненадейно ще видят сметката на този забележителен биологичен 
резерват и полуусмивката на Соня по-нататък едва ли ще опарва 
тъй осезаемо мъжете. Мисли от този род често запалваха надеж-
дите му, той им се поддаваше неосъзнато, напълно по човешки.

От завоите на пътя, през пролуките на разредените борове 
Стоян Белев отдавна съзираше замъка, но не бързаше да ѝ го по-
сочи, струваше му се, че далечното разстояние ще намали силата 
на внушението му, от високата точка първото впечатление няма-
ше да бъде така поразяващо.

Отдалечиха се още от разклона за ресторанта, после свиха 
вляво, промъкнаха се край реката, но се отдалечиха и от нея, 
Стоян Белев караше с възможно най-малка скорост по разнеби-
тен изоставен път – старото шосе, залято от язовира. Движеха се 
под ниско гъсто небе, сред неразлистени храсти, миришеше на 
калища, подгизнали скали, гнили съчки и свежи пролетни цветя. 
Вдясно на хълма дремеха изкуствено засадени борчета с цвят на 
старо олово, под тях като свещички жълтееха новите им връхче-
та. Борчетата сякаш гледаха и не вярваха, че колата, която пълзи 
във вулканичния пейзаж, може да събуди надежди или обещание 
за връщане. На шофиращия по някое време дори му се стори, че 
реното, подобно на поведен от инстинктите си слон, се е запъти-
ло да умре в глухата мокра безнадеждност, че и този зад волана 
ще умре, ще умре и жената до него, изпълнена със студена ари-
стократична красота.

– Тревожа се – призна тя, след като двамата бяха подскочили 
рязко от седалките. – Безпокоя се.

– Не бой се – усмихна се той, – не идвам за първи път.
– Започвам да разбирам.
– Чакай, не бързай.
– Направо се страхувам.
– Отпусни се. – Взираше се в пътя, понякога моторът гасне-

ше. – Местността оказва необяснимо влияние над мен, позовава 
ме в невероятни за посещения часове. Така че познавам всяка 
дупка по този кошмарен път.

– А!...
Заради снизената вода на езерото зелената тревна гърбица 

на хълма се виреше значително повече и замъкът изглеждаше 
по-внушителен. Умиращата светлина тлееше зад изтънелия об-
лачен бинт и облизваше западната част на сградата. Тревата нао-
коло изглеждаше девствено чиста, а езерото черно, готово всеки 
момент да блъвне своето праисторическо чудовище. Лишена от 
особена чувствителност, Соня Димова не се отличаваше и с пре-
даност към природата, но на това място не природата можеше 
да я развълнува, дразнеше я присъствието на замъка, тя знаеше 
много добре, че в България няма нито един замък. Този тук, ма-
кар да приличаше на някакъв еквивалент, лежеше здраво на мо-
равата, вместен организирано и досетливо сред пропорциите от 
суша, вода, облаци и меланхолия. Загледан във фасадата му, чо-
век можеше да очаква всеки момент да се отвори парадната врата 
над двукрилото стълбище, да се появи лакей или нещо подобно, 
свързано с отминала епоха. В същия момент я безпокоеше и усе-
щането за нестабилност, за присъствието на нещо като безсмис-
лие, несъстоятелност.

Стоян Белев, който ни най-малко не възнамеряваше да се 
вмества в мислите ѝ, каза сякаш нещо на себе си:

– Лъжà.
– Точно така. – Тя потръпна, ръката ѝ потърси цигарите, но 

кутията си остана неразтворена. – Всъщност, фантом!
– Само ти, само ти успя най-после да намериш думата. – Стоян 

Белев погледна спътницата си с вълнение. – Същото определение 
може би е хрумвало и на мен, но не съм му обръщал внимание, 
понеже знам за какво става дума, а ти го изрече.
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– А, аз съм само изумена и признавам, че не разбирам нищо.
– Фантом – прошепна той с ясно доловимите интонации, че тя 

го е надраснала. – Или нещо подобно.
Стоян Белев отвори вратата на реното и слезе. Соня Димова 

не облече шлифера си. Той я чакаше пред сградата. Тя се при-
ближи и оттук нататък не знаеше какво да бъде поведението ѝ, 
всичко се усложни, особено след като усети сключените около 
себе си ръце, а после трогателно жалкия момент, в който лявата 
страна на лицето му жадно се впи в чистия рус блясък на косата 
ѝ. Поривисто всмукваше сладост от косата ѝ, нейният лек копри-
нен допир го разнежваше, гъделът в охлюва на ухото му го влу-
дяваше. В борчетата писна птица. Държеше я в прегръдката си, 
времето течеше, а помътеното му съзнание започна да се утаява, 
и когато всичко се избистри, зад рухналата завеса на „любовна-
та възбуда“ Стоян Белев усети, че държи в ръцете си и милва с 
лицето си порцеланова кукла с копринена, ухаеща на липа коса.

Заобиколиха сградата, огледаха я, потръпнаха от самотата ѝ, 
самота на изоставена любовница привечер. Изкачиха се по стъл-
бището. Стоян Белев натисна силно тежката врата, тя се открех-
на и го пусна вътре. Соня Димова се опита да различи нещо в 
здрача между стените, но не успя, двамата усетиха в празнотата 
предполагаеми стълби към горния етаж, площадки със статуи, 
мълчаливи мъже и жени от мрамор, обречени на праха и паяжи-
ните, застоялият край тях въздух можеше да се раздвижи само 
ако прелети прилеп.

– Това е игра – прошепна Соня Димова. – Но каква?
– Филм! – отвърна спокойно мъжът до нея. – Кино. Френ-

ско-българска продукция.
– Боже мой! – Соня Димова излезе на външното стълбище и 

пое глътка чист въздух. – Нали съм голяма глупачка?
– Замъкът стърчи от години, би трябвало да си чувала.
– Но какво те води при него, кажи, с какво те привлича?
Стоян Белев стисна устни и впери упорит поглед към вечерна-

та светлина, но не видя нито прииждащите отново облаци, нито 
прелитащите пред тях врани.

– Става студено – рече примирено тя.

– Някой ден ще го подпаля. – Той слизаше след нея по стъл-
бите и смяташе, че бъбре сам на себе си. – Повече не мога да му 
издържам. Той ме изтезава. Без никакъв повод, по никое време 
сядам и тръгвам, пристигам и го зяпам.

– Какво зяпаш, какво – да те пита човек!
Стоян Белев замълча и този път.
Моторът заръмжа. Соня Димова се извърна и хвърли проща-

лен поглед на постройката. Замъкът я порази, беше много истин-
ски, на мястото си, прекалено много на мястото си, сред най-под-
ходящия декор за подобен тип замъци, приседнал исполински, 
но кротко, като сфинкс в меланхолно голия пейзаж, загледан с 
прозорците си към сменящите се цветове на сезоните. А уж бе 
издигнат за временно ползване, докато свършат външните сним-
ки на филма.

– Стояне, защо са го... тъй... здраво? Това не е декор, той е като 
истински.

– За да укрепят вярата на актьорите.
– Че играят пред истинска сграда.
– Трябвало е да го възприемат като абсолютна реалност. – От-

ново се задрусаха и заподскачаха по седалките. Шофиращият по 
едно време запали фаровете, но се убеди, че все още е рано за тях, 
и ги угаси. – Едно хубаво нещо без приложение.

– Какво?
– Затова идвам тук. Наблюдавам го и се терзая от мисълта, че 

всичко отвътре е кухо.
– А красиво!
– Изящно, емоционално, ала напразно; вътре никога няма да 

заживее човек, няма да извряка новородено. Ужасно! За това из-
минавам километрите... Туй няма да го видиш никъде в България.

– Сега си спомням филма – рече Соня Димова. – Извъртя се и 
се забрави, но този замък... Започна да влияе и на мен.

– Празно, красиво нещо, не служи никому.
Последните думи на Стоян Белев сякаш сложиха край на ко-

ментарите. Притъмняваше все по-бързо. Отново заваля. Решиха 
да вечерят в ресторанта край езерото. Притичаха през капките 
и се наместиха в отделна заличка. Тя съблече шлифера си, а той 
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якето, почувстваха се освободени от мрака на мислите. Дрехите 
им съхнеха на закачалката, светеха силни лампи, сервитьорът се 
появи във вечерно облекло, пред очите им грейнаха картите на 
менюто и си поръчаха телешки филета. Соня Димова реши да 
се пожертва, предложи му да шофира, а той да си почука главата 
върху проблема вино, водка или и двете. Стоян Белев прие пред-
ложението.

Към края на тази хубава вечеря, малко преди да изпие послед-
ната глътка от виното, с чаша в ръка, той каза:

– Соня, ти лесбийка ли си?
Соня Димова се засмя прилично и честно.
– Не, разбира се, ни най-малко. Какви ги дрънкаш?
Не забеляза изчервяването по лицето ѝ, нито смущение в гла-

са ѝ. Беше му казала истината. Щом се изправиха, страшно му се 
прииска да я нарече „фантом“, но се отказа.

ДА ПОГЛЕДАМЕ КАК ИДВА ДЪЖДЪТ

От вчера Милев изпитва почти непознато за него напрежение, 
което няма нищо общо с всекидневието му. Сега той се обли-
ча пред огледалото, скептично разглежда дрехите си, едрото си, 
недотам симетрично лице. Външният му вид не го кара да тръп-
не от удоволствие. Как е възможно да имам такова лице? Пре-
ди всичко липсва ми цвят, а косата ми стърчи на всички посоки. 
Милев чувства, че много неща в облеклото му не са в ред, но не 
може и не може да разбере какво точно. Не съм наясно с модата, 
изостанал съм и винаги ще си бъде така, защото за тази работа 
сякаш си има специални хора, а аз и десет заплати да пожертвам 
– пак ще си остана мърльо. Всъщност на него му се случва да се 
облече само два или три пъти в годината. На строежа си го знаят 
така: Инженер Милев ли търсите? Тръгнете оттук и щом видите 
човек със зелено яке – той е!

От бараката, в която се облича, се вижда целият терен на 
строе жа. Гради се ново пристанище. Сега всичко е хаос, бърко-
тия, не се долавя нито началото му, нито краят. Погледне ли в 
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тази посока, инженерът винаги си мисли: в момента тук един-
ственото подредено нещо си остава морето. В този тих следобед 
от първите дни на юни стъкленото море отразява плътните бели 
облаци и прилича на вода в корито. Празничният ден е обезлюдил 
строежа. От сутринта всичко е потънало в такава неподвижност, 
че Милев започва да се безпокои. Струва му се, че няма сила, 
която би могла отново да раздвижи пейзажа, да създаде темпото. 
Гребачката мълчи, ремонтната мълчи, бетонобъркачката мълчи – 
всичко се е спотаило и той е сам-самичък в мълчанието.

Тя е също тук. Двамата са останали единствени на строежа 
и се обличат: той – в своята стаичка, тя – в женската барака. 
Как ли ще се премени? Ще се преоблече ли изобщо?... Ще 
дойде ли?

Вчера, горе-долу по същото време на деня, като преглътна ня-
колко пъти от смущение, той се приближи до нея и каза:

– Утре няма да ходя на празненството в града. Много искам да 
те видя. Можеш ли да дойдеш в пет часа на хълма?

Тя го погледна сериозно, помисли малко и отвърна:
– На хълма ли?... Защо на хълма?... Добре, другарю инженер!
Той не можа да отговори защо тъкмо на хълма – трябваше да 

се срещнат някъде високо, а не долу. Така трябваше да се срещ-
нат, защото, според него, няма нищо непорядъчно в това инженер 
да определя среща на работничка...

Като я съглежда да излиза от бараката, Милев се изненадва. 
До пет има цели двайсет минути, а тя вече започва да се изкачва 
нагоре. Нима това е Маринка?... Тя е много по-хубава в сините 
си работни дрехи. Боже, в това имприме момичето не прилича на 
нищо! Ами тези непретенциозни черни обуща? Едно деветнай-
сетгодишно момиче все пак трябва да разбира нещо от обличане 
– мисли си той. – Нима и аз съм толкова смешен?

Последен поглед в огледалото. Карай да върви!... Той се по-
нася към върха. Трябва да се изкачи пръв, от друга страна, и да я 
чака. Така трябва да бъде – той да чака, не тя.

Наоколо природата е потънала в пълен застой. Спрели са об-
лаците в небето, спрял е да се движи въздухът, всичко е като на-
рисувано и може би тревите също са спрели да растат. Струва 

му се, че в необяснима неподвижност са застанали чучулигите, 
кой ги знае къде са – навярно покоят е заварил много от тях във 
въздуха и сега продължават да висят там, без да падат, но той не 
може да ги зърне, защото какво представлява една чучулига в ог-
ромния простор – прашинка! Топло е, въздухът е гъст, спарен. На 
запад се е издигнала едноцветна облачна завеса. Зад нея е слън-
цето. Светлината му блика над тази преграда, минава под небето 
като прожектор и пада на изток върху моравото море.

Стъпките му раздвижват тревите и от полските цветя се нади-
га аромат, тежко подскачат отровени от благоуханията скакалци, 
ронят се семена, политва прашец.

Той е на върха. Оттук се разкриват хоризонтите. На запад по 
посока на облаците се дипли тъмнозелена земя и се вият пъти-
щата към близките села. Там живеят повечето от работниците на 
строежа. На север е белият пристанищен град, захаросан с при-
зрачна светлина. В него сега си допиват празнично ръководите-
лите на строежа, представители на бригадите и чиновниците от 
администрацията. Разкопчали колани, те пеят уморено в банкет-
ната зала... На изток се разстила морето. Неговият хоризонт е все 
още бистър.

Върху наклона вече трябва да се появи Маринка и тя ще се 
появи сигурно, защото днес му провървя. Само като си предста-
ви колко пъти е чакал напразно други момичета на други места 
и колко жалък е изглеждал тогава... Денят му се струва наистина 
празничен. Остава само да престане този неравен трепет на сър-
цето, но нека, нека си трепти сърцето – това му е работата.

– Другарю инженер!
Милев маха с ръка. Блесва мълния. Маринка също маха с ръка 

и пада. Чува смеха ѝ. Момичето се изправя и се смее. Ръката ѝ 
стиска снопче маргаритки. Не е ли шаблон? – пита се Милев. – 
Не е ли шаблонно инженер да си прави срещи с работничка? Има 
го написано и в книгите. Интересно, дали и Калев не е определял 
срещи на Маринка?

– Защо по най-стръмната пътека? – извика той.
– Исках да ви изпреваря! – отвръща тя. – Видях ви да бързате 

и си викам: да видим кой ще стигне пръв.
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Маринка прави още няколко крачки. Диша ускорено. В улей-
четата край носа ѝ блести пот. Трудно се поема този гъст въздух. 
Прави последните крачки и застава до него.

– Нямате си представа колко е стръмно!...
– Уморена си!...
– Вие... защо... не сте на... банкета?
– Нали имаме среща?
– Трябваше да отидете.
– Ти защо не отиде?
– Вижте, вижте как святка! Ще вали... Ах, ах, че е хубаво 

тук!... За пръв път се качвам... Това там островът ли е?
– Островът.
– Какво ли има на островите?
– Нищо няма.
– А сигурно има нещо. Ще ми се да отида на някой остров.
Вее лицето си с маргаритките. Косата ѝ е сресана гладко. Няма 

и помен от избуялата ѝ руса косичка, която винаги се забелязва 
отдалеч. За пръв път я вижда с начервени устни и се изумява: 
много червило, цял килограм, наслагано е несръчно – половина-
та от горната устна е значително по-голяма. Как не го е забеляза-
ла в огледалото? И това ако е Маринка!

Милев не може да гледа жените право в очите. Смята, че по 
този начин все пак успява да прикрие част от лицето си. Нито 
пък се усмихва както трябва. Единственото нещо, което може да 
им покаже спокойно, са ръцето му. Но какво могат да направят 
едни ръце? Колкото и да са нормални, все пак – ръце, нуждаят се 
от лице.

– Виждате ли онова градче?
– Виждам. Чакай... как му беше името?...
– Искам да бъда и там.
– Човек би трябвало да види брега от север до юг, но няма вре-

ме – казва Милев и думите му се нареждат една зад друга сухи, 
лишени от живот. Не ни остава време.

– Така си е – замисля се Маринка. – А щом свършим строежа, 
и хайдее – ще ни лашнат другаде... Не мога да се нагледам на 
морето. Вие?

– И аз.
– Добре, че дойдох да работя тук. Иначе нямаше да знам какво 

е море. И как става къпането в него? Събличаш се и влизаш, а?
– Да – гледа я учудено той, – просто се събличаш и влизаш.
Ето този начин на разговаряне не му харесва, той е майстор на 

безсмислените разговори.
– Вие къпали ли сте се в морето? – пита тя.
– Да.
– Сигурно знаете да плувате?
– А, да – неуверено отвръща той. – Ти също ще се къпеш. 

След някой ден ще се стопли повече и всички ще се къпем.
– Страх ме е – казва замислено тя. – Другарю инженер, аз 

отскоро познавам света. От две години. Ако не бях постъпила в 
строителството, така и щях да си изгния там.

– Къде?
– На село.
– И аз съм от село. Всички сме от село.
– А, не!... Инженер Калев не е от село.
– Слушай, Маринке, какво си помисли, като те поканих да се 

видим?
– Нищо.
– Защо прие?
Отново говори глупости и нахълтва в опасна територия, къде-

то могат да му отрежат квитанцията.
Маринка се усмихва унесено и пуща две маргаритки върху 

тревата.
– Ако ви кажа защо дойдох, ще ми се смеете – навежда глава тя.
– Интересува ме – настоява Милев.
– Дойдох, защото ме повикахте на хълма.
– Да, оттук се открива гледка.
– Не затова.
– Кажи!
– Мен са ме викали много. Не знам защо, но всеки ми определя 

среща някъде на скрито, а вие казахте – на хълма, и аз се съгласих.
– Отдавна исках да те видя.
– Защо?
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– Не си ли разбрала, че те харесвам?
– Всички ми казват, че ме харесват... Вас хората ви одобряват, 

много ви одобряват. Казват, че сте добър и като човек, и като ин-
женер, но твърдят още, че сте балама.

– Балама?
– Казват, че не знаете да се вреждате. Оставяте другите да ви 

минават.
– Как да ме минават?
– Например за Алжир. Всички смятаха, че вие трябваше да 

заминете. Никой не говореше за инженер Калев. А той отиде. 
Предложили вас, но той се разтичал и ви изместил.

– На мен ми е добре и тук.
– Казвам само какво разправят за вас. – Тя започва да се киска, 

вдига маргаритките пред устата си. – И момичетата ви се смеят... 
Ах, как се изчервихте!... Казват, че сте били смотан. Казват: загу-
бена работа... Защо сте такъв, кажете!

– Не знаех, че изглеждам така. Нищо не знам. Не знам, че са 
ти предлагали срещи.

– Всички мъже предлагат. И фактически набарат ли те някъ-
де сама – налитат. Трябва да им се изплъзнеш със сила... Затова 
дойдох при вас.

– Защото съм смотан?
– Да – смее се тя. – И защото сте първият, който поиска да 

се срещнем на такова високо място. Че тук може да ни види 
целият свят!

Отново мълния. Този път Милев отброява няколко секунди, до-
като чуе приглушения грохот на гръмотевицата. Небето на запад 
е почерняло, облаците прииждат и носят със себе си тъмна мощ.

– Значи така... Все на закрито?
– На тъмно – отвръща Маринка. – Все някъде на закътано.
– А ти... отиваш.
– Отивах – отговаря полуусмихнато тя. – Стига да се върне 

и да ме потърси. Ама той няма да ме потърси, пък и аз ще бъда 
някъде другаде.

– Кой да се върне?
– Инженер Калев.

– Калев?... Мислех, че говориш за другите.
– Всички ми предлагат, но се научих да се пазя. Не отивам. 

Инженер Калев ме научи какво да правя.
– При него ходеше, така ли?
– Винаги. Сега да се яви отнякъде и да ме повика само с пръст-

че, ще хукна!... Тя се оттегля назад и го поглежда в очите. – Вие 
сте първият, който научава, защото ви имам доверие. Никой друг 
не знае и няма да узнае. Ние пазим в тайна любовта си.

– Любов!
– Да.
Милев чувства как земята омеква под краката му, струва му 

се, че виси безпомощно във въздуха.
– Не го обичат него – продължава Маринка, много ѝ се говори 

за това. – Знам, че не го обичат. Казват, че има тъмна душа. Като 
ги слушам, идва ми да изкрещя, ама трябва  да се мълчи в името 
на любовта. Много говорят и за това как ви подливал вода, но не 
го познават, той не е такъв.

– Откъде знаеш?
– Ами по това, че все ми се иска да бъда с него. Ако беше лош, 

щях ли да искам?... Сега да ме повика, и тръгвам.
– Къде се срещахте?
– На най-тъмните места и на угасено електричество в кварти-

рата му... Питах го защо така, а той се смее и ме гали. Казах му 
какво мислят хората за него, но той се засмя и ми отговори, че 
хората са прости. Нали е така?... Защо говорят, че в него нямало 
нищо човешко?

– И ти ходеше при него. Защо?
– Нали ви казах, обичах го.
– И още го обичаш?
– Казват, че е гаден, пък... може и да е вярно, но какво да пра-

вя, като го обичам.
– Пише ли ти?
– Защо да пише? Аз съм проста работничка.
– Добре де, като го обичаш толкова, защо си тук?
– Е, защо! Останахме двама на строежа, вие сте добър, пока-

нихте ме на високо. За първи път имам среща посред бял ден, на 
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открито. Исках да ви разкажа тези работи. Вие сте единственият, 
който заслужава, и знам, че няма да го раздрънкате...

Изтрещява, светва се и изгърмява още веднъж, пак подухва 
вятър и облаците изведнъж забързват, сякаш излизат от обхвана-
ло ги дотогава вцепенение. Падат първите капки, тревата потъм-
нява и остро замирисва на небесна влага.

Маринка гледа бледото лице на инженера и се чуди. Тя иска 
да говори още.

– Другарю инженер... искаше ми се да поговоря с вас и да ви 
повлияя. Много сте смотан. Всеки ви изтласква и ставате смешен. 
Трябва да бъдете по-нахален и как да кажа... по-зъл. В днешния 
живот трябва да бъдеш нахален.

Сега цялото небе виси над тях, черно от начало до край и от-
всякъде гърми, а дъждът зачестява и там, където падат едрите 
му капки, тревите се привеждат, но след това се изправят и се 
отърсват, мокрите им връхчета проблясват; все по-остро мирише 
на облаци.

Маринка вдишва дълбоко, малките ѝ ноздрички потрепват, 
под новата, голяма за ръста ѝ рокля, се надигат гърдите ѝ.

– Сега да ви запитам аз – проговаря тя, след като изчаква две 
гръмотевици, – защо ме повикахте на хълма?

– Кой, аз ли?... – Милев бавно излиза от мислите си и гледа 
съвсем открито младото лице на момичето. – Повиках те ей така, 
да погледаме как идва дъждът.

Маринка също се взира в очите му, погледът ѝ се смее:
– А как можехте да знаете вчера, че днес по това време ще 

вали!
– Знаех.
Дъждът се сгъстяваше, светкавиците се преплитат, наоколо 

всичко тътне под бомбардировката.
– Трябва да се прибереш – продумва той. – Новата ти рокля 

ще се намокри.
– Че и вие сте с нов костюм. Аз обичам дъжда. Вие обичате 

ли дъжда?
– Да.
– Нека ни мокри тогава!

Вали над тревите, над строежа, над хълмовете и над селата, 
вали над морето – синкавочерно сега, и вятърът, който сам не 
знае откъде духа, носи от повърхността на водата разредения, не 
толкова солен мирис.
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ГНЯВ

Здравият разум не би допуснал, че някой някога ще се нае-
ме да оправдае туй пътуване, но всяка година, в средата на 
януари, всичко край мен сякаш се срутва, духът ми остава без 
опорни точки и неизбежно посягам към приготвената – забеле-
жете – предварително приготвената чанта. В годината, за която 
става въпрос обаче, аз тръгнах поведен само от гнева си, с яс-
ното намерение да вляза в саморазправа с близък човек. Както 
си четях край парното лаконичните вестникарски набори за 
зимни бедствия, гневът се надигна в мен, аз изревах и тръгнах 
по заледения булевард към автобуса за летището. Предстояха 
ми четиристотин километра със самолет, четирийсет километ-
ра с такси и три километра пеша. В Бургас, разбира се, видях 
зор, докато наема кола, но след това ми потръгна – разплатих 
се с шофьора в Аркутино, влязох в ресторанта, обядвах. Бях 
сам, обслужиха ме двама облечени в тъмни костюми серви-
тьори. Не ми оставаше нищо повече, само да измина тези три 
километра през дюните.

Нямаше помен от сняг, но духаше умерен североизточен. В 
ляво се мръщеше гладно море. Безмълвни гларуси се олюляваха 
по плажовете. Нерядко се отбивах от пътя си, нещо все привли-
чаше вниманието ми: огромен сандък, пънове, талпи, дори едно 
легло, да, тапицирано дървено легло – неща изхвърлени от бури-
те, приели причудливи, в повечето случаи загадъчни силуети; ня-
кои от тях толкоз невероятни, че държаха на почетно разстояние 
от себе си и птиците. Пътечката сред дюните беше корава, по нея 
се стъпяше по-леко, отколкото през лятото, а и студът правеше 
крачката ми бодра. Не усетих кога съм загърбил плажа на Арку-
тино и кога съм влязъл в младата дъбова горичка. Прясно разро-
вена шума от диви прасета, безмълвие, близък и мил на душата 
мирис на диви жълъди, останал сякаш от терциера. След туй се 
занизаха познати равнодушни заливчета с безцветни скали, без-
интересно море и обездвижени птици. Отново излязох на откри-
то. Преградите на нудисткия плаж – това смешно смокиново лис-
то на морала – бяха пометени от ветровете.

Пет минути след това застанах пред празен, неаргументиран  
пейзаж, той не ми даваше представа нито за центъра, нито за края 
на света, преди всичко не можеше да се разбере реката ли се вли-
ва в морето или морето в реката, нито проумявах студено ли е 
или топло. Слава богу, долетя ято юрдечки, извряка и падна като 
по принуда в сладководието. Това ме събуди, живнах и разперих 
мечтите си – нещо ставаше тук, ограждаше ме различно от со-
фийското всекидневие.

Обърнах се и видях колибата, този път ярко изнесена напред, 
поради липсата на листа край нея, на храсти и на каквато и да е 
зеленина. Полетяла във времето като своеобразна птица с тръс-
тиковите си покриви криле и прозорчетата си – очи, тя се пре-
връщаше в силова линия на пейзажа, на негов каприз или ярко 
органично допълнение. Ужас, над нея не димеше.

Бръкнах припряно в джоба на панталона си, бях напипал топ-
лите ключове, затоплени от моя скут и всичко поместено в него. 
Катинарът липсваше, това означаваше, че Маноли е някъде наб-
лизо или че ще се върне скоро. Оставаше ми да употребя само 
ключа за бравата.
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Много бързо свикнах с тъмнината, едно след друго се 
отърсваха от мрака леглата, масата, столчетата, резервните ве-
сла, дебелите дрехи, ботушите, печката и останалите предмети 
– цяла армия от тенджери и чинии, те лежаха или висяха по 
кухненските рафтове и тананикаха позната мелодийка за по-
знат уют. Отворих печката, пипнах пепелта – студена; Маноли 
е излязъл поне вчера и ако се съди по катинара, би трябвало 
да се завърне до един ден, но де да го знаеш; късметлия човек 
е Маноли, изплъзваше се от гнева ми, така ще си остане не-
наказан, защото, като се захвана сега да паля и зърна езиците 
на огнището, като нищо ще премине яростта ми, а заради нея 
бях потеглил от София, заради нея бях преминал четиристотин 
четирийсет и три километра.

Езиците на огъня, сплитането, гърчовете – това е най-стран-
ната пантомима и може би най-внушителният драматизъм в хи-
жата; можеш да си полегнеш и с часове да наблюдаваш тихата 
спазмояда от светлини и сенки. Но преди да полегна, погледнах 
леглото си. Дори го помирисах. Чаршафите все още ухаеха на 
нина ричи, шанел или някоя друга от техните посестрими. Ясно, 
Маноли е имал посетителка. Най-вероятно вчера са потеглили с 
лодката, върнал е гостенката си на същото място, от което я е 
взел. Прибрах и скатах бельото. Отворих гардероба, намерих мо-
ето бельо, застлах леглото си, то изскочи значително нагоре в по-
лумрака с хладната си белота и пресните си още ръбове. Потър-
сих кафето; кафе нямаше, открих четири пакета грузински чай, 
но в тази шетба, докато поставях водата на печката, забелязах, 
че колибата е пометена, изтупана, подредена. За ужас на стопа-
нина си – той знаете ли как ги обича тези дамски гамбити – не 
му допадат те, дори го изтръгват от тлъстото мъжко равновесие. 
Ще изръкопляскам – заявявал е – на тази жена, която преспи в 
колибата и остави зад себе си панаир.

Познати шумове зад вратата, отворих, влезе Линда, отри се в 
ръката ми, но козината ѝ се оказа ледена и я прогоних към печка-
та. Линда ме дразни; онеправдана в сексуално отношение поради 
отдалечеността от цивилизацията – заради нея през дюните и го-
рата се промъкваше чат-пат някой котарак от Аркутинския рес-

торант – тя бе греховно натежала от кръвта и угасеното вдъхно-
вение на стотици пойни птичета.

Ами сега? Докато чакам завирането? Изтегнах се върху лег-
лото, свих ръце под главата си, съсредоточих се да събудя отново 
своя гняв. Обмислях поведението си, подреждах първите думи; 
отначало – с мълчание, докато проговори той, ще предизвикам 
психологическо струпване, нажежаване, неизбежните въпроси и 
– срив, първи трябва да извряка той.

Вратата се отвори. Маноли се изкашля. Приближи се към печ-
ката, вдигна чайника, открехна го, водата му се видя малко, доля 
до чертата на капака. Студеният вятър бе в него, вътре, в порите 
на лицето и ръцете му, под кожуха, под наушниците на шапката 
му, в очите, в мозъка, студ, примесен със сол; Маноли бе обрал 
пръските на цялото пътуване с лодката през залива до устието на 
Ропотамо; уф!, как лошо мирише кожух, набъкан с море. Дома-
кинът закачи палтото си отвън; досети се нещо, отново излезе, 
върна се натоварен. Какво можеше да има в торбите – хляб, месо, 
салам, бутилки.

Капакът на чайника дрънна, станах, напълних чашата си, след 
което се върнах в моя си кът. Той се разшета. Гривата му жъл-
тееше демонично, ботушите му съхнеха, влагата им се стичаше 
надолу, изобщо целият Маноли съхнеше от горе надолу, набъбва-
ше; изпълваше колибата с красота и сила, насищаше до пръсва-
не схващането за необузданост, за извоювана свобода и човешки 
идеал. Лесно можеше да се разбере, че е къпан, къде е станало 
туй, в Бургас ли или другаде – сам ще ми отговори, без да го 
питам, но сега е така ядосан; Маноли е непоносим, когато е бил 
с жена, чувства се ограбен, манипулиран, въпреки сатанинско 
ироничните си излияния: те се впиват, разбираш ли, искат да те 
изядат, пуснеш ли ги в колибата, след туй трябва да ги пъдиш и 
нито една, моля ти се, не се досеща, че би могла да остане само 
ако си отиде бързо.

При подобни завръщания Маноли се чувства малко нещо и 
престъпник, дори убиец; по всяка вероятност тази е причината да 
мълчи овнешки и да рита де що види пред краката си. Съдините в 
шкафа задрънчаха, защо да поглеждам, търсеше джезвето. И си-
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гурно ругаеше наум гостенката си, задето е подреждала, та нищо 
не е на мястото си. След това порови из торбите. Скоро замириса 
на кафе. Силите се очертаха: в единия ъгъл – аз и чашата чай, в 
другия – той и чашата с кафе. В напрежението Линда пресмет-
на, че ако иска да остане на топло, може да си кротува само до 
печката, да не се ориентира към което и да е от леглата. Маноли 
включи транзистора, клокна бюлетинът за нивото на Дунав. Ста-
нах и захлопнах приемника. Стараехме се да не сърбаме, вслуш-
вах се, вятърът подсвиркваше в тръстиката на покрива, стори ми 
се непоносимо приятен този златен полумрак, затворен в нашата 
топла микровселена, зареяна в безкрайната, студена и оглозгана 
истинска вселена.

– Миналата година ти знаеш ли какво ми каза? – започнах 
аз. Маноли отвърна с почукване на чашата по зъбите. Някога, по 
времето на необикновените си лудости, когато беше шампион на 
скокове във вода, като всеки бабаит, той дъвчеше чаши. Преди да 
започне, Маноли удряше по същия начин чашата в зъбите си. – 
Ти ми каза, че си ял лебед!

Като изцвилих фразата, заради която бях изминал всичките 
четиристотин четирийсет и три километра, станах и излязох. 
Трябваше да угася възникването на ненужния засега патос, за-
дъханите думи – на втори план, тихо, кротко, хладнокръвно, да 
го вбеся; закрещи ли някой, да не бъда аз. Кой проклет худож-
ник е измислил зимния дизайн на дърветата и хълмовете край 
Ропотамо, кому е нужно стриването на формите, стопяването на 
цветовете и натрупването на тази ненужна реалност? Не е и реал-
ност, реалността е по-красива. Маноли май е втасал. Време е да 
се върна.

Седеше на леглото, приведен към печката, лицето му вече 
беше „във форма“, ръката с чашата стърчеше напред. Хванах моя-
та чаша, заех, кажи-речи, същата поза. Какво става? Защо мълчи?

Линда ме съзерцаваше с надежда, везната на симпатиите ѝ 
започна да се накланя към мен, само аз си отварях устата, само 
това за нея означава признак на живот; изглежда, необяснимото 
мълчание на двама ни я удивляваше – как така две говорещи съ-
щества мълчат, съберат ли се две говорещи същества, те говорят.

– Сам ми го каза; тогава никой не те питаше ял ли си, или 
не си ял!

Маноли остави чашата и се зае с ботушите. На него, изглежда, 
му доставяше удоволствие хем да си пийва, хем да се събува. Из-
дигна всеки ботуш поотделно, огледа го отвсякъде, предполагам, 
че е търсил местата, през които ботушите могат евентуално да 
таят. Опипа чорапите си, навярно ги е намерил за сухи и предпо-
ложението за теч се е оказало само внушение.

– Простаците донесоха тук лебеда и го сготвиха! – Търпе-
нието ми се разклащаше, клетките на тялото ми се разнищваха, 
толкоз можах, толкоз изтраях. – И яде! Призна си го! Миналата 
година! – Усещах физическо удоволствие от думите си. – Яде ли? 
Яде! Наплюска се!

Маноли погледна празната чаша, имаше вид на човек, забра-
вил по какви причини чашата е попаднала отново в ръцете му. 
Като се нагледа по този начин на фаянса, може би съзнанието 
за неговото аз и присъствието му в топлата летяща хижичка се 
възвърна. Изправи се, излезе. Върна се и се съблече. Една подир 
друга свали дрехите си. Както го бях научил, Маноли облече пи-
жамата си – грижливо надиплена от мацето, – нави часовника си 
и влезе в прохладните простори на чаршафите.

– Без да ти мигне окото, нали? – Побеснявах, жертвата ми 
се изплъзваше. Бях изминал километри, бях похарчил пари. – 
Наплюска се с лебедово месо заедно с простаците!...

Дочух равно дишане, по навик се ослушах внимателно да 
доловя хъркане, а хъркане липсваше, имаше предположение за 
него, другояче как да спи такъв гепард като Маноли, доказал при-
вързаността си към съня.
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ГИРЛЯНДИ ЗА МЪРТВИТЕ

На това място морето е изхвърляло пясък от милиони годи-
ни, натрупало го е на пластове, тук-там по пясъка са поникна-
ли жилави храсти. Щом докараха багера, той започна да гребе 
и да пълни каруците. След туй дойдохме ние и започнахме да 
поставяме траверси. Върху траверсите опъвахме релси. Сега 
багерът пълнеше вагоните на цели влакови композиции. Рабо-
тата ни се състоеше в това – да продължаваме железопътната 
линия, да подлагаме под траверсите баластра и да ги нивели-
раме. Бяхме осем души с осем лопати, по чиито дръжки издъл-
бахме имената си: Иван, Атанас, Личо, Коста, Щилян, Лорда 
и моето име.

Наблизо едва се крепеше на вятъра мизерна рибарска хижа. 
Обитателите ѝ бяха добри хора, даваха ни по малко риба и ние 
извихме линията – заобиколихме хижата, спасихме я от разруше-
ние. Багерът изрина зад хижата целия пясък, тя се дигна в обла-
ците и заприлича на замък, нещо като шильонски затвор, защото 
в издълбания ров нахлу вода и се образува езеро. При силен вя-

тър, когато морето се вълнуваше, ние се къпехме в езерото, на-
право – плувен басейн.

И... какво исках да ви кажа?... Да. Него ден духаше обикно-
вен вятър и нямаше кой знае какво вълнение, но вече разглезени, 
предпочитахме да си правим кефа в езерцето. Обедната почивка 
през лятото е голяма – имаш време и да се нахраниш, и да си по-
плуваш. Помня, че тогава гърчето Щилян се катереше по багера 
и скачаше във водата от стрелката му. Излегнати на топлия пясък, 
гледахме ту гърчето, ту работничките, които се мяркаха отсреща, 
до маслодайната фабрика. Вятърът развяваше полите на моми-
четата, които газеха в морето, и разкриваше краката им – нищо 
интересно за вас, а за нас – вариете.

Загледани в краката, усетихме хлапето едва като се прибли-
жи. А то, горкото – викало, викало, но кой да го чуе. Най-после 
разбрахме, някой се удавил. Работниците не обърнаха внимание 
на думите му и рекоха: баш сега ли, но аз се изправих и тръгнах 
след него. То крачеше неспокойно напред; почернял от слънце-
то, малчуганът подскачаше по неравния терен и на два-три пъти 
поспря да ме дочака. Слабичко телце с изпъкнали ребърца, напо-
добяващи ролетка, много би трябвало да яде това хлапе, ако иска 
да стане човек.

Вятърът ни блъскаше и морето нервничеше, гирляндите на 
пяната му се нареждаха една зад друга и пълзяха към брега, там 
чезнеха по дяволски начин, но зад тях веднага израстваха нови, и 
те изчезваха, и пак се раждаха нови и тъй нататък.

Съгледах удавника и се втурнах, дъното беше плитко и тряб-
ваше да бягам продължително срещу вълните, знаете колко е 
уморително това. Щом усeтих, че в краката ми няма сили, започ-
нах да плувам, така се приближих до удавения. Хванах го с ръка 
под мишницата и започнах да го извличам. Много ми помогна 
морето, не теглеше навътре, а ме тласкаше към брега. Най-после 
стъпих на дъното и подхванах удавника с две ръце, стараех се да 
поддържам главата му над водата, но това беше трудно, защото 
вълните заливаха и двама ни.

Изтеглих го на сухия пясък, ония, седемте, пристигнаха и 
насядаха върху обърната с дъното нагоре лодка. Дотътриха се и 
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двама от рибарската хижа. Никакъв интерес към трагедията. Лор-
да продължаваше да си дояжда.

– Абисинеца! – проговори Щилян. – Най-после се отърва.
Знаех, че съм измъкнал Абисинеца, целият град го познава-

ше, виждали сме го неведнъж на улицата – припаднал, и тогава 
минувачите обикновено казваха: оставете го, ще си стане сам. 
Абисинеца се изправяше сам и си тръгваше по пътя.

Но сега беше немислимо да се изправи.
– Помогнете да му изкараме водата! – помолих аз и го хванах 

за краката.
Насядалите върху лодката се изсмяха.
– Можем да го спасим! – извиках аз. – Човешки живот е това...
– Хайде да не го спасиш! – рече Атанас, той засенчваше лице-

то си с мускулеста ръка.
– Половин час изкуствено! – убедително казах аз. – Ще го 

спасим!
Но те казаха, че напразно си губя силите. Започнах да крещя, 

хлапето гледаше ту към тях, ту към мен. Когато крещях, то за-
ставаше на моя страна – лицето му посиняваше от негодувание, 
но засмееха ли се ония, то също се засмиваше и ме поглеждаше 
подигравателно. И понеже те бяха повече, накрая малчуганът се 
облегна при тях на лодката и се превърна също в наблюдател.

Имаше какво да наблюдава.
Криво-ляво обърнах удавника с главата надолу и успях да 

извадя голяма част от водата. Стори ми се, че след тази опера-
ция тялото му олекна. После го опънах по гръб върху пясъка, 
наведох се над него и започнах да движа ръцете му. Ръцете на 
епилептика бяха тънки и черни, въобще целият си беше черен. 
Знаех по правило, че трябва да продължавам това движение 
двайсетина минути – да свивам и разпущам ръцете, като при-
тискам с тях гръдния кош. Отначало вървеше леко, но по-късно 
започнах да се уморявам. Слънцето изгаряше гърба ми, само 
вятърът ме ободряваше и облизваше рукналата по мене пот. 
Докато движех ръцете на Абисинеца, мъчех се да си спомня 
колко време трябва да продължи изкуственото дишане – поло-
вин час или два часа, едно от двете беше, но кое? И все повече 

ме хващаше яд на деветте здрави мъже, които ме гледаха от-
страни.

– Помогнете – обърнах се отново към тях, – изкуственото ди-
шане може да съживи всеки удавник!

Те пак се засмяха.
– Остави го – рече Атанас. – Той е мъртъв.
– Интелигенцията е чалната – забеляза Иван и другите се 

засмяха още по-силно.
Какъв смях беше, да знаете, мощен, здравеняшки, запомних 

го за цял живот.
– Вие сте зверове! – изръмжах аз.
– Остави мъртвия на спокойствие – обади се Лорда.
Продължавах с последни сили, главата ми натежа, натежаха 

ръцете ми, тялото ми искаше да си легне, но аз не спирах. Вече 
нямах и мисли, в мозъка ми бе нахлула тежка топлина и случай-
но родените хрумвания се върдаляха тромаво вътре. Абисинеца 
беше бездомник, но ние все пак гледахме на него със страхопочи-
тание, защото умееше да извършва сложни аритметични дейст-
вия. Кажеш му например: „Абисинец, колко прави триста шейсет 
и четири по хиляда осемстотин и три?“ и той на секундата от-
говаря, или пък: „Абисинец, колко букви съдържа думата „ока-
чествявам“?“ и Абисинеца на секундата дава броя на буквите и 
издекламирва думата отзад напред – “мавявтсечако”.

Продължавах да движа ръцете му, сега бавно. Работниците 
върху лодката бяха вече отегчени.

– Ти така се измори, че няма да можеш да работиш – рече Коста.
Лорда беше изял краещника, през рехавата тъмнина на замъг-

ления си поглед го видях да отива до морето и да плакне замър-
сената си от мармалада ръка. Другите пушеха. Като се върна при 
лодката, дадоха на Лорда цигара. Той запуши сладко, както се 
пуши след ядене и на чист въздух.

– Диша! – промълви по едно време хлапето, приближи се до 
удавника и допря тънкия си пестник върху гърдите му.

– Не, не диша – отговори след това то и се върна при лодката.
– Минаха петнайсет минути – каза подигравателно Щилян. – 

Сега започни от краката.
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Останалите се закикотиха, заедно с тях и хлапето, то изцяло 
бе преминало на тяхна страна.

Изправих се и тръснах ръцете си, свих и разпуснах няколко 
пъти пръстите си, нямах сили да почна отново.

– Продължи ти – помолих се на Лорда. – За мой хатър.
– Човекът се отървал, а ти... Неговото живот ли беше?
– Не е там работата – каза Атанас. – Той си е мъртъв от самото 

начало.
Другите сериозно потвърдиха това.
– Все пак...
Тръгнаха един след друг към багера, тръгнах и аз. После се 

обърнах и видях до лодката удавника. Белите гирлянди на морето 
прииждаха към него и се стопяваха, кажи-речи, до краката му; 
стори ми се, че природата хвърля венци пред смъртта на повели-
теля си – човека. Така ми се стори тогава. Над Абисинеца се бе 
надвесило хлапето. После и то тръгна нанякъде. ЕЗЕРО ЗА ПРЕЛЕТНИТЕ ПТИЦИ

На Шела...

Предразположението към този автобус се пораждаше не само 
от факта, че води към аерогарата, и не само от спретнатия му 
вид, но и от двойната цена на билетите. Освен това тогава се 
качвахме от площад Народно събрание, а не от някаква перифер-
на спирка с кошници и бохчи. Автобусът и сега преминава през 
един от най-хубавите сектори на София, известно време се дви-
жи край Парка на свободата; изобщо пътуването до аерогарата, 
ако не бързате за самолет, е приятно занимание, убедих се в един 
прохладен следобед, когато се разви и безметежното събитие на 
този разказ.

Независимо от прохладния ден обаче в автобуса си беше за-
душно, просто не случих на нещо по-празно, бях се натикал в 
самолетното оживление. Висях с една ръка на лоста, но се чувст-
вах превъзходно сред затормозените от багажите си пътници. 
Тогава именно си спомних онази подробност, която илюстрира 
великолепно човешката глупост и изостаналост, но не му е вре-
мето да ви я разкрия тук, а по-нататък, щом влезем в ресторанта. 
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Две подранили за сезона полякинчета се навеждаха да поглеждат 
през стъклата и лекомислено разкриваха белите си още неосквер-
нени от лъчите задници, които сигурно носят радост не само в 
автобуса, но навсякъде, където минат. Огромните им шапки за 
сянка към куфарите подсказваха на току-що излезлите от зимата 
софиянци, че някъде вече се е започнало и че трябва да се бърза, 
защото лятото клони да си отива още от първите си дни.

Друго интересно по пътя не се случи, автобусът спря и започ-
нахме да слизаме. Някои бързаха към вътрешните, а други към 
външните линии. Лично аз не бързах за никъде и ще видите защо, 
нека му дойде времето. Без да знам по какви причини, тръгнах 
към ресторанта. Там нямаше хора, беше приятно като всеки рес-
торант с бели покривки и бяла, подшита с тънкото звънтене на 
сребърни прибори тишина. Естествено, тук тишината липсва-
ше, чуваше се яростното бучене на самолетен мотор, което ми 
припомни въпросната подробност, илюстрираща неповторимата 
човешка глупост – съобщението в радиорекламите, дадено от уп-
равата на същия този ресторант: „Граждани, посетете ресторанта 
на аерогарата. Тук, сред уютна обстановка и шума на пристига-
щите и отлитащите самолети, ще прекарате приятни, незабрави-
ми часове.“ Този изблик на народния гений ни връща неочаквано 
в древността, говори за силна нервна система и обещава дълго-
денствие на тоя, който е измислил съобщението.

За съжаление нямаше какво да правя в безлюдния ресторант 
– все още не бях гладен и най-важното – комплексът на летище-
то ме мамеше, зовеше ме приятната му бъбривост от цветове и 
движения. Безспорно летищата са в състояние да породят някои 
мисли, ако не за смърт, поне за далечни страни. Освен това тук 
някой ще те запита на английски къде е пощенското гише или 
пък кафето и ако знаеш, ще отговориш; можеш да седнеш в някое 
кресло, да наблюдаваш как хората заминават.

Възприемах всичко мимоходом, тъй като внимавах, отварях 
очите си на четири, ще видите защо, обещал съм и ще ви го кажа, 
когато му дойде времето... Хоп, двете полякинчета; изглежда, за-
сега тук те са сензацията, но ще заминат, ще дойдат нови, после 
други, ще изтекат години и през този салон ще профучават хиля-

ди момичета, още по-голи, а може би съвсем голи, нещо, което 
може би и тогава ще продължава да прави впечатление, тъй като 
сексуалната революция може би е вечна като останалите неща и 
все ще се прави, докато човек най-после не вземе да стопли рав-
номерно климата на цялото земно кълбо, че всичко да се съблече 
докрай. Само там е спасението, а не в някакви частични разсъ-
бличания, които само объркват мъжете.

Два огромни вентилатора се въртят под тавана на Големия 
бюфет, цялата му стъклена стена е заета от стъклопис, през раз-
ноцветната рисунка се процежда разноцветна светлина, тя озаря-
ва странно лицата на бюфетчиите, отнема част от присъщата им 
официалност. Бюфетчийката е диво красива и явно губи от лип-
сата на нормална дневна светлина. В този аквариум, под въртя-
щите се пропелери са се приютили двайсетина пътници, ближат 
сладолед, пият кока-кола или кафе, някои закусват със сандвичи, 
над белите неръждаеми ламарини и бутилки с нектари, през апа-
ратите за кафе и какви ли не други фаеми, и през силното лице на 
бюфетчийката се открива част от другия бюфет, който обслужва 
преминалите през митническия преглед пасажери. Те са вече от-
въд, изчакват минутите до отлитането.

Открих свободен стол на удобно място, седнах при майка с 
две тихи деца, по-удобно място от туй – здраве, можех да виждам 
всичко и тъй като сервитьорът в момента беше до мен, поръчах 
му кафе. Бях само на метър от познатата ми все още небоядисана 
коса, все още по младежки тъмна, белите косми във влакната все 
още се чувстват като самотници. Тесните приведени раменца от-
към гърба!... Не можех да ги сбъркам с други на света.

Седеше до стената, на масичка за двама, в ъгъла, любимите ѝ 
места бяха все някъде по ъглите, в тишината, в полумрака – като 
любимите места на паяците. Столът срещу нея едва ли щеше да 
остане свободен, нямаше начин, пристигаха нови посетители.

Този, който се приближи, поиска разрешение, тя кимна, той 
остави куфара си до масичката и седна. Нещо твърде интересно 
за нея. Представих си как започва да го проучва. Той да се убие, 
няма да разбере, че го проучват и никога няма да узнае, че е бил 
разследван от най-наблюдателния човек на света. Млад човек с 
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меланхолен поглед зад очила, средно на ръст, гъвкаво тяло, обле-
чено наистина без претенции за елегантност, напреднала плеши-
вост на темето. Поръча си кафе и кока-кола, коката изпи на три 
глътки и сякаш забрави, че му е сервирано кафе. Четиримата ара-
би, оформящи тъмна розетка около масичката, скучаеха. Лицето 
на единия от тях лъщеше особено силно, потеше се и отразяваше 
по крайно интересен начин стъклописа. Докато тримата вече не 
се интересуваха от нея, той продължаваше да я оглежда, сякаш 
си бе наумил нещо, изглежда, че тя го интересуваше като секс. 
Какво да прави човекът, наблизо нямаше друга самотна жена, а 
арабите по тези въпроси не обичат да се минават. Потното лице, 
за което стана дума, я виждаше почти фронтално – отлична пози-
ция за такъв род контактуване.

Младежът с меланхолния поглед под очилата каза нещо, кое-
то подочух, той запита дали не е попречил и се извини, този път 
особено настойчиво, задето е седнал на свободния стол, но какво 
да прави, други места няма.

Шели отвърна стеснително на английски, че всъщност туй е 
най-доброто стечение на обстоятелствата, тъй като обичала да 
седи сама.

Но мислите ли, че и сега сте сама, забеляза младежът. (Впро-
чем не знам вече дали един човек на трийсет може все още да 
бъде наричан младеж.)

Шели отвърна, че когато човек е с непознат, може да мине 
за сам.

Младежът измъкна някаква карта от чантата си и я разгърна. 
Посочи нещо, мисля, че посочи българското крайбрежие, така ми 
се стори.

Нито чух какво запита той, нито чух какво отвърна Шели, 
само видях как нейният не толкова свеж показалец посочи нещо.

Младежът сдипли картата и си я прибра, след туй надигна 
кафето.

Арабинът с потното лице бе страшно заинтригуван от обстоя-
телството, че обектът приема разговори с непознати, и сякаш се 
приготви за офанзива, но в същия момент, като по даден знак, 
една от масите се опразни и бе заета от три пъстри момичета.

Розетката на арабите се извърна изцяло нататък.
Децата от моята маса се разприказваха, искаха да ядат сладо-

лед, майката се съгласи, обеща им и зачака сервитьора. Но деца-
та вече шумяха, пречеха ми да слушам разговора между Шели и 
нейния партньор по маса.

Мога да кажа само, че двамата разговаряха добре, представих 
си колко много се е изумил в себе си младежът от внезапната бъб-
ривост на самотната дама.

Вие се оказахте кречетало, би рекъл той, но трябва да ви при-
зная, че бъбрете добре.

Ами като се навирате на масата ми и ме питате, ще бъбря, 
разбира се, обичам да разговарям с непознати.

Представих си и другото – как Шели прилага любимия си 
маниер да слисва самонадеяните чужденци: назове някоя тяхна 
личност, па изтърси купчина факти за нея, каквито събеседници-
те ѝ дори не са сънували.

Успях да чуя само едно: младежът заяви, че на този свят 
най-вече мрази абревиатурите, а Шели не се съгласи, и излъга, 
разбира се.

Младежът погледна часовника си, сбогува се със съжаление и 
напусна заведението.

Шели също погледна часовника си, повика келнера и плати. 
Мина край мен, но не ме забеляза.

Тръгнах след нея.
Изведе ме в чакалнята с големите полирани пейки, имаше 

много празни места, тя седна и с това ме изуми. Не ми се седеше 
повече тук, вече ненавиждам местата, от които се заминава – и 
гарите, и пристанищата мразя, там е пълно с егоисти.

Приближих се зад гърба ѝ:
– Докога смяташ да стърчиш на това противно място?
Шели отвърна, без да се извръща.
– Ще посрещна парижкия самолет.
– И после?
– Ще се кача да вечерям.
– А после?
– Ще сляза да пия още едно кафе.
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– А после?
– Има един чартърен, от Копенхаген, тъкмо ще стане дванай-

сет, ще взема някой от последните автобуси за дома.
Обърна се към мен, лицето ѝ буквално сияеше.
– Следя те – признах си аз.
– Вече са ти казали.
– Да.
– И това трябваше да стане някой ден.
– Няколко души!
– Мнозина са ме виждали, а си нямаш представа как се крия 

от познатите.
– Напротив, представям си.
– Изненада ме приятно.
– И киснеш винаги тук?
– Кажи, какво друго да правя?
– Изпортиха те, че идваш дори от сутринта.
– Когато те няма, прекарвам по цели дни тук... Виж, пътни-

ците са най-интересни на митническото гише, виж изражения! 
Поле се чудят... А то си личи по лицата. Онази е много смутена, 
това означава, че носи дреболии. Горката, не знае какво носят 
другите... Този митничар не ти ли е познат?

– Мисля, че го знам отнякъде.
– Тук е като езеро за прелетните птици.
– Ами!
– И никой не идва с постоянната си маска.
– Отдавна ли идваш?
– Да.
– Откога?
– Втора година.
– Две години!
Шели е гримирана приятно, леко – особено очите.
– Понякога не идвам по цели месеци, а понякога – всеки ден.
– Учудваш ме. Не прави ли впечатление?
– Прави, разбира се.
– Какво ли си мислят познатите!
– Все лоши неща.

– А хората, които работят тук?
– А, персоналът е направо гръмнат, сигурно ме взимат за осо-

бено ченге.
– Добре, но какво правиш с познатите?
– Крия се... Не ме интересува кой ти е съобщил.
– Едва днес реших да те проследя.
– Да се качим в ресторанта, искаш ли? – Без да ща, погледнах 

часовника. – Пак досадата от мен. Пак ли ще ме оставиш?
– Глупости! – побързах да кажа аз. – Просто исках да знам 

дали вече...
– Да се вечеря може винаги.
Имаше малко хора, оркестърът не беше още пристигнал, в 

края на краищата ресторантът не правеше впечатление на непри-
ятно място, макар че в клуба на журналистите...

– Там е по-шумно – рече Шели. – Тук крещят само моторите 
и оркестърът.

Тази жена винаги е знаела какво мога да предложа.
Седнахме на дълга маса, заехме крайните места, до про-

зореца.
– Чудят се – усмихна се Шели, – сега са заети с това, да се 

чудят.
– Задето си с мъж ли?
– И ще го коментират, но никой няма да ти го каже. Онова 

момче ще ми подхвърли нещо утре, много плещи и ми говори на 
ти, за него аз съм просто изкуфяла бабичка.

– Нищо.
– Не ти стана приятно.
– Хайде.
– За теб е лесно – Шели взе картата с менюто и я разтвори, 

– отидеш на работа, бавиш се колкото си щеш и после където 
ти скимне другаде... Летището ми предлага много неща, преди 
всичко – тук липсва ежедневието. Знаеш ли какво представлява 
едно летище?

– Ненавиждам летищата.
– Много неща заедно.
– Езеро за прелетните птици – усмихнах се аз.
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Погледът на Шели овлажняваше, помръднах ръка, за малко да 
я поставя върху нейната, но се сетих, че ще стана жалък в очите ѝ. 
Боже, колко много е остаряла! Кажете, какво да ги правим тия ста-
ри хора? Особено непримиримите, които тръгват по летищата...

– Шели, не те ли е срам? – Наблюдавах сълзите ѝ. – Как тър-
пиш другите да летят, а ти само да съзерцаваш?

– Те не знаят да летят! – Шели избърса сълзите си. – Аз летя 
по-добре от тях.

Наведох глава, на свой ред тя също разбра, че съм застрашен 
от просълзяване, тя знае всичко за мен, опознала ме е някак си за 
тия трийсет години.

МАСА С БЯЛА ПОКРИВКА

Решава да поседне, крайно време е. Едва ли усеща някаква 
особена умора, по-вероятно е, че нещо го примамва към този 
П-образен площад, отворен към залива. Как се именува площа-
дът не му е известно, езикът на тази страна му е чужд, макар че 
много от неговите думи са проникнали в паметта му от наука-
та. Площадът се очертава от фасадите на няколко хотела; поне 
два от тях са с международна известност. Приземните етажи на 
хотелите са отворили широки гърла, от тях върху тротоарите и 
асфалта се изсипват порои от столове. Столовете на всеки хотел 
са оцветени различно, масите също – в тази територия не остава 
сантиметър празно пространство, не бива да има, поне през сезо-
на. Сега е краят на март, топло е, има и слънце, но морето блести 
с някаква студена закана, насъбрана от зимата.

Оглежда се. Столовете са безброй и само няколко от тях са 
заети. Сяда. Не знае на кой хотел е клиент, може би е попаднал 
не на мястото си и цените подир малко ще го уплашат. Иска да не 
се вълнува и ако е възможно, да се поосвободи от комплекса на 
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провинциалиста. Край на този страх, че може да бъде нокаутиран 
с голяма сметка.

Обръща гръб на фасадите, такъв е и смисълът на посядането 
– човек да погледа морето. Морето, естествено, е зад булеварда, 
където в двете посоки с дивашка разюзданост беснеят автомо-
били и мотоциклети. Шумът заедно с газовете и дима го блъс-
кат в лицето; да се стърчи тук е нездравословно, но е къде-къ-
де по-добре от вътрешността на града, там е преизподня. Тук е 
специално кътче за самотници и мълчаливци по принуждение. 
Вълнуват го тези хотели гиганти зад гърба му, това е архипела-
гът на вечерното облекло, тихите стъпки, мекото подрънване на 
прибори, позастоял хлад в старинни апартаменти, където поня-
кога повишава тон само отварянето на шампанското. Е, той си 
представи и това, да речем, как Сократис е повръщал в мивката 
или как Мирна Лой е запращала тампона си в клозетната чиния 
и е създавала главоболия на чистачите. Туй породи сякаш сардо-
ничното му усещане за превъзходство, но то се стопи скоро след 
появата на сервитьора.

Сервитьорът изгря при най-отдалечената маса и клиентът, за 
когото става дума тук, го оприличи на знака за удивление, а след 
малко, дявол знае как, напомни му за балада; той олицетворява-
ше легендарното минало на една действителност, на баснослов-
ни богаташи, които хвърлят много пари на масата, а сега какво 
– клиентът, за когото става дума тук, ще му поръча баналното 
уиски с лед. Да, у него келнерският синдром е вкоренен за вечни 
времена, не може да го избие с нищо и най-малко с едри бакши-
ши. Проследи го с крайчеца на погледа си. Сервитьорът се спря. 
Нещо бе привлякло вниманието му. Наведе се между масите, по-
сле се изправи и се върна. Тази подробност сякаш внесе известно 
успокоение у клиента; той отново погледна морето и забеляза, 
че в целия залив е закотвена една-единствена лодчица с мачта. 
Фучащите наляво и дясно автомобили закриваха и разкриваха 
лодчицата, но мачтата оставаше да стърчи над тях.

Колко много маси и столове, колко бели покривки – застлана-
та маса може да зачертае тежестта на необяснимото настроение, 
върху покривката пониква чашата и ето, човекът съгражда своя 

вал, отбраната си, в крайна нужда решава да мине в настъпление, 
но в почти всички случаи дава покой на съзнанието си. През този 
мост лесно се минава към миналото, от натрупаните години се 
извлича някакъв хубав момент, да речем, нещо с жена... Аха, за-
почва да разбира, на него му се изяснява защо вече пътешествия-
та му зад граница са изпълнени само с мъглява сладостна сивота. 
Те не съдържат главното – екстазът на разменените погледи, зла-
тото на полуусмивката, стихийната младежка дързост да излаеш 
спонтанно „хелоу“ срещу вибриращото под усмивката бюстче. 
Няма ги тия неща, повече не си участник във всеобщото улично 
съзаклятие; ако някой ти обърне внимание, ще се окаже я търгов-
че количкар, я просяк. Какво ти остава? Храмовете и музеите. 
Но съзнанието не е приритало за тях, не ги желае, паметта е от-
слабнала, не иска повече информация, къде ще струпаш видяно-
то, за кого, колко ти остава до края? Остава ти настоящето, тези 
рафинирани моменти край масата, епичните битки с келнерите и 
стремежа да се измъкнеш достойно от схватките.

Противникът, с когото му предстоеше да кръстосва шпаги в 
дългоочаквания двубой, излезе повторно от ресторанта. Този път 
носеше малка чинийка. Като се движеше, той сякаш рисуваше 
във въздуха с походката си; към него се приближаваше не човеш-
ка фигура, а мура. Интересно, сервитьорът и този път се наведе 
между две от крайните маси. Като се изправи, ръката му се оказа 
празна, чинийката я нямаше. Клиентът изпита нужда да запали 
цигара. Измъкна пакета от джоба на спортната си риза. Серви-
тьорът се пречупи, в ръката му проблесна запалка. Доколкото се 
простираха сведенията на клиента, това противоречеше на голе-
мия етикет, противникът проявяваше спрямо него демократизъм 
и го подценяваше; рутината беше направила вярната си психоло-
гическа преценка.

Всмукна първата глътка дим и погледна двуметровия вели-
кан. По него нямаше грам излишно тегло, но най-отгоре беше 
нещо сгрешен – лицето му бе направено от бебешка кожа, която 
се изтъняваше най-много при закръглените бузки, с други думи, 
великанът носеше вместо глава кофичка, бебешката главичка 
не пасваше особено на тялото. При ръцете работите стояха по-
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добре, изглеждаха по-млади за годините си, с тънки пръсти и 
два силно златни пръстена, единият от тях – целомъдрена брачна 
халка, готова да разкаже история за спокойно, може би набожно 
семейство с традиции.

– Аз също съм психолог – след като видя смут в лицето на чо-
века, който рядко се смущава, клиентът продължи на английски. 
– Нещо неприятно у дома?

(Трик за такива случаи, навсякъде винаги има по нещо не-
приятно.)

– Да, господине. Как познахте?
– Има ли място на света, където да не сте били?
– Много места, господине – Клиентът изрази с лицето си 

нещо прилично на недоверие и сервитьорът продължи: – Канада 
например, източната част на Африка с Мадагаскар, Русия...

Замисли се. Но преди той да продължи, клиентът избърза:
– А къде се задържахте най-дълго?
– Кони Айлънд, господине; Ню Йорк. Имахме фургон, в 

него нощувахме и сервирахме гръцки яхнии. Жена ми ги прави 
сполучливо.

Английският на сервитьора се оказа далеч по-добър, това на-
кара клиента да запита: 

– И колко години там?
– Шест.
– А като моряк?
– Векове; проникнах навсякъде.
– Готвач?
– Разбира се. – Голямо чудене. – Вие португалец ли сте?
– Българин.
– Така ли? Трябва да ви кажа, че харесвам България.
– Защо?
– Не знам. Варна, Бургас...
– Нахранихте ли го?
Бебешкото лице с безупречно бялата косичка се стресна:
– Разбрахте ли?
– Видях... Струва ми се, че тук лесно бих изпил едно уиски с 

лед. Балканска доза обаче.

– Разбира се, господине. Денят е хубав, слънчев.
Стори му се, че се бе държал драстично и много жестоко с 

човека. И всичко заради пустите му комплекси на бедняка.
Автомобилите вилнееха на булеварда, но шумът им сега не го 

блъскаше толкова силно в лицето; необяснима топлина прониза 
залива; кристалите на леда кръстосваха хаотично ограниченото 
пространство на кристалния съд; фасадите на хотелите му се ус-
михнаха, чашата му се стори прекалено чиста.

– Жена ми е много болна, господине. Никога не съм предпола-
гал, че артритът е такова ужасно нещо.

– От него страда и професор Барнард – отвърна клиентът. – 
Вече толкоз години не оперира.

На отдалечена маса седнаха жени с панталони и камери. Ис-
полинът се насочи към тях. Клиентът ощипа един леден кристал 
с машичката и го пусна в чашата; помисли малко и добави втори. 
Отпи първата глътка. Фасадите на хотелите му се поклониха. Ня-
кой дръпна чорапа при глезена му. Погледна към крака си. Малко 
сиво котенце измечи. Устичката му се отвори и той видя розовото 
му езиче.
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ВИСОКИЯТ ЕТАЖ

Голям късмет извади тази вечер Минев, потръгна му, не може да 
каже точно как, но изведнъж усети, че подробностите, наречени от 
хората обстоятелства, се наредиха в негова полза. Особено като му 
се обади Петър Желязков. Петър Желязков му звънна по телефона и 
го покани у една приятелка. Приятелката се обадила с отчаян глас: 
ако тази вечер никой не дойде на гости, ще се случи нещо страшно, 
чувствам, че нервите ми не издържат.

Хубаво стана, Минев тъкмо смяташе, че и неговите нерви ще из-
гърмят, ето че ще може да убие вечерните часове. Денят се беше 
проточил по всичките правила на ноември, удавен от топящ се сняг и 
мъгла; във въздуха се спотайваше закана, някой заплашваше с пръст, 
предупреждаваше за всесилието на вечността и безсилието на ли-
чността; в дълбокия сумрак и студа лицата на хората му изглеждаха 
като лица от восъчен музей, на всичко отгоре носовете им се удължа-
ваха, но никой не предизвикваше смях, какъв ти смях в това замисле-
но бързане между трамваите и колите, с прескачане на локви, какъв 
ти смях, когато снежната вода мокри краката през обущата.

Жена му четеше, дори не беше включила телевизора. Той вле-
зе при нея, тя извърна глава, големите ѝ очи излъчваха редовете на 
скучната книга. Както винаги отказа да тръгне с него.

– Не забравяй, че е петък вечер – рече Минев.
– Аз чета.
– Прекъсни, ела да направим нещо.
– Какво?
– Ще видим.
– Студено е. – Тя се поколеба малко. – Чета.
Той тръгна и се замисли за четенето. Четенето е страшно удобство. 

Четенето може да се сравни с източен сарай, в който се разполагаш 
и се отпускаш. Където и да се облегнеш – мекота, фонтани, ядеш 
баклави и ти е хубаво. Докато мислеше за тези неща, той си спом-
ни чародейните часове на младостта, когато беше насаме с книгите 
и колко малко самотен се чувстваше, колко много сред хората. Ако 
всички започнат поголовно да четат, няма да има скука и напиване, 
ще има само висши четящи същества в компанията на велики умове. 
Какво е за него сега например това малко посещение при някакво 
женско същество, което хленчи от скука, пред общуването с един 
Гогол? О, при истинския Гогол всичко е комфортно и забавно, както 
при изкусно направен филм. Но Минев все пак не остана при Гогол, 
а крачи към мизерното женско същество; при него се отива без цве-
тя, осведомява Петър Желязков.

Мизерното женско същество живееше на седемнайсетия етаж, 
там го отведе бързо движещ се асансьор. Докато влизаше в асансьо-
ра, направи му впечатление, че жилищната сграда е нова, боядисана 
в свежи цветове.

– Как няма да плачете – заяви Минев, – тук е чудесно, с тераса, от 
която се открива и небето, и Витоша, и дърветата долу. Ако искате да 
сте щастлива, живейте в мрачно жилище, в подножието на калкани. 
Един поизронен калкан пред погледа и нищо друго, това е разковни-
чето. А вие какво – планини, простор, хора колкото щеш. Долу много 
хора, горе самичка жена. И много за пиене. Човек, като види толкоз 
неща за пиене, си вика: ами по-добре да се напия, отколкото другото.

– Кое друго? – запита Петър Желязков.
– Всичко друго – отвърна Минев.
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– Добре, че дойдохте – рече домакинята, докато показваше 
етикетите на бутилките. – Иначе не знам.

Петър Желязков кимна, даде да се разбере, че се спира на този 
етикет. Но Минев посочи с пръст към водката; предпочитал вод-
ката пред уискито. – Погрешно е да се живее в красиви жилища 
– продължи Минев, – тук имаш всичко, пък и природа, и какво 
ти остава, остава ти да скочиш долу, а ако ги нямаше тези се-
демнайсет етажа, не ти се скача никъде. Погрешно е да се живее 
високо и пред Витоша. Поне да не беше тази тераса, а терасата ти 
предоставя пейзаж, все едно че имаш и апартамент, и вила. Вие 
спите на терасата, нали?

– През лятото.
– Трябва да живеете на партера, срещу калкан, който ръси 

хоросан. Духне ли вятър, мазилката влиза между зъбите, зъбите 
скърцат, мислиш си как да преодолееш скърцането и не остава 
време да скучаеш. Къде се е чуло за самотен човек, на когото зъ-
бите скърцат, никъде не се е чуло. Като идвах насам, обаче видях, 
че носовете на хората са дълги; през зимата носовете на хората се 
удължават, а през лятото се скъсяват.

– Точно това ѝ разправях, преди да дойдеш – рече Петър Же-
лязков, – да не скача от седемнайсетия етаж, защото...

– Напротив, такъв скок е полет.
– Ще полети, но към хората, а трябва да се лети от хората на-

татък – рече Петър Желязков.
– Хората около теб, а ти размазан – забеляза инцидентно пока-

неният. – Долу тротоар ли е?
– Теменуги.
– Ха така, хората идват и те намират сред теменугите. Ужас.
– Но вие как успяхте да видите Витоша? – учуди се домакиня-

та. – Вижда се само нощта.
– Но ако не беше нощта?
– Щеше да бъде мъглата, зимата.
– Да, но има време, когато няма нито зима, нито мъгла.
– Ох, лятото!...
– И тогава ли скучаете?
Домакинята се замисли.

– Много.
– Това е – рече весело инцидентно поканеният Минев.
– Тя ме е викала и през лятото – рече Петър Желязков. – Спа-

сявал съм я и през лятото. От терасата наистина се вижда Витоша 
и е много просторно, а долу е пълно с тополи и хора.

Петър Желязков и домакинята отпиха от уискито, а Минев 
от водката. Без да го питат, инцидентно поканеният допълни, че 
това е най-хубавото жилище, което може да се желае, след като 
разбра, че всъщност терасите са две; тук има всички условия за 
удобен живот, заедно с това се чувстваш в планината, близо си до 
звездите, но в подобни жилища се случват доста непредвидени 
случки.

– В смисъл? – попита домакинята.
– Стига сме говорили за лошото – рече Петър Желязков.
За да отклони настроението в друга посока, домакинята включи 

магнетофона. Докато натискаше бутона, запита: 
– Бах или Моцарт?
– Моцарт! – казаха едновременно мъжете.
Насъбраха се доста неща – хубаво жилище, хубави хора, ху-

баво пиене, на всичко отгоре и Моцарт. Това принуди домакинята 
да въздъхне:

– Нещо ми олеква! А преди това, може би от времето...
– Не е от времето! – отсече Минев. – Не месете времето.
– Точно от времето е! – рече Петър Желязков.
– Ами!
– Слушай мен, от времето е!
– Моцарт наистина успокоява – рече домакинята.
– Но ми напомня за бедна епоха. – И понеже го погледнаха 

учудено: – Придвижвали са се с коне, по улиците фенери. Пред-
ставям си как е миришело на газ и фъшкии. Където отидеш, вони. 
По дворовете боклуци...

– Вярно, как ли е ставало изхвърлянето на боклуците от 
градовете?

– Ами както у Дикенс – поясни Минев.
– Как е у Дикенс?
– Зле.
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– Харесва ли ви водката?
– В такива вечери ми харесва всичко. Мога ли да погледна от 

терасата?
Минев излезе на терасата и погледна през рехавото сено на мъгла-

та. Долу пробягваха светлинките на колите, някъде напред, встрани и 
в дълбочина се простираше нощта, пълна с нищото, отделяща техния 
малък свят от световете на другите. Той почувства тръпката на студа, 
но не побърза да се прибере, а си помисли колко малко му трябва на 
човека, много малко, две-три думи, може да са хубави, може да са 
лоши, на някои хора сигурно им стигат и няколко псувни, но извед-
нъж на човек му олеква. Инцидентно поканеният Минев се почувства 
ефирен, приближи се до перилото и погледна надолу. Мъглата може-
ше да го задържи дълго във въздуха, а и той е вече толкоз лек, не е 
изключено да пада поне половин час. Как му се ще да опита. Хвана 
парапета с лявата ръка, постави чашата върху него. Студената мате-
рия на желязото го призова към прескачане. Той мислеше за всичките 
тия неща, включително за неизживяното дотогава усещане – студът 
на желязото да те предизвиква към скок.

– Допускаш ли? – рече тихо домакинята.
– Не вярвам – отвърна тихичко Петър Желязков, без да отделя 

чашата от устата си.
– Може би е позьор.
– Е, как...
– Няма човек, който да не е позьор. Нека си достави удоволст-

вие да ни помъчи. Важното е, че те спасихме.
– Безкрайно съм ти благодарна. Беше страшно... Чакай!
– Телефонът. – Тя мина в антрето и се върна. – Тебе търсят, Пе-

тре.
Домакинята излезе на терасата.
– Вече ми е противно да стоя на терасата, най-хубавата тери-

тория ми стана неприятна. А по-рано я обичах, прекарвах цялото 
си време тук, през лятото спях ей там, на кушетка.

– Вие имате толкоз много неща – забеляза Минев.
– В смисъл?
– Всяко нещо от вашия дом е прецизно. Човек може да наблю-

дава дълго дори само пишещата ви машина. Тя сякаш се свързва 

с интериора. Всеки предмет блести от чистота... Приготвили сте 
се сигурно за дълъг, удобен живот.

– Представете си, търсят Петър.
– Той има такива навици.
– Да го търсят ли?
– Оставя следа на майка си.
– Не съм виждала човек с повече приятели – рече домакинята.
– Наистина – съгласи се Минев.
– Той никога няма да усети истинска самота.
– Според мен – голям самотник!
Прибраха се в топлината и се заслушаха в Моцарт. През сте-

ната бучеше гласът на Петър Желязков. Накрая Петър Желязков 
трясна слушалката и нахълта при тях.

– Един приятел... Заплашва! – той изпразни чашата си. – Ако 
не отида, щял да стори нещо страшно, но ще отида, защото не е 
малко луд.

– Какво му е? – запита домакинята.
– Не знае, нещо му тегне.
– Тръгваш ли?
– С него шега не бива.
– А защо не го поканиш тук?
Домакинята и инцидентно поканеният Минев отново заслу-

шаха Моцарт. Петър Желязков отиде при телефона. Върна се и 
домакинята му наля уиски. Тримата слушаха и пиеха.

– Музиката ме прави щастлива! – въздъхна по едно време до-
макинята. – Ще дойде ли?

– Да.
– Защо се беше разврякал?
– Говорело му се с някого – рече Петър Желязков и добави 

тихо: – Всеки иска да говори. Това на нищо не прилича...
– Млъкни! – Минев гледаше мрачно. – Теб ли ще слушаме 

или Моцарт?
– Моцарт – отвърна Петър Желязков, но потънал в музиката, 

той се ослушваше и за звънеца на входа.
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СЛЕДОБЕДЪТ НА ЕДНО ЧУДОВИЩЕ
На Емил Кьостебеков

Младата жена чу телефонния звън още на стълбището и по-
бърза, но в подобни моменти ключът обикновено се намира труд-
но, дупката на бравата бяга, а времето изтича. Вътре телефонът 
мълчеше по обиден начин и въпреки това младата жена вдигна 
слушалката. Нищо, само сигналът на свободната линия. Остави 
торбата с покупките върху масичката, за да набере номера, този 
номер винаги набираше с нетърпение, искаше да се свърже с него 
в службата му, почака, заслушана в сигнала, но накрая разбра, че 
няма смисъл да стои със слушалка в ръка. Изнесе торбата в кух-
нята, върна се, набра повторно, зачака, а си знаеше, че и този път 
няма да има резултат, освободи прибраната си досега коса, косата 
се сгромоляса край раменете, съблече роклята си и остана само 
по гащета, но после махна и тях, изрита обущата си, захвърли чо-
рапите си; останала гола обаче, младата жена не почувства, че се 
охлажда особено, затова отвори прозореца, постоя срещу топлия 
петъчен следобед, срещу съботата и неделята, над покривите, в 
приглушения привичен шум на града, с далечните трамваи и ав-

томобили, и близкия плясък на гугутките. Както седеше до про-
зореца, тя се загледа в бакелитовия апарат, но се отказа, според 
нея вече нямаше особен смисъл да върти непрекъснато, нека се 
обади той в края на краищата. Натисна клавиша на магнетофона, 
ритъмът я удари по ханшовете, беше в онази възраст, когато же-
ните усещат силно телата си. Танцуваше между чорапи, обувки 
и пликчета, в движение пусна вентилатора и когато се прибли-
жаваше към него, косата ѝ оживяваше. Без да излиза от ритъма, 
навеждаше се, прибираше вещите си от килима, отнасяше ги в 
спалнята и се връщаше, танцуваше, докато мелодията свърши и 
почна друга, безинтересна. Влезе в банята, тук, между керами-
ката и фаянса, се потайваше хладинка, крановете и душът бяха 
почти студени. Младата жена опипа с длани металните детайли, 
преди да чуе призивното съскане на струята и добие усещането, 
че влиза в оазис. Стоя под душа векове с плажна шапка, когато 
облече хавлията, вече я наболяваше от студ. В хола следобедът 
блестеше в отворения прозорец, всяка вещ стоеше на мястото си 
и мълчеше, включително телефонът. Протегна ръка, смени касе-
тата, топлината на деня вече ѝ доставяше удоволствие, настрое-
нието ѝ се промени, нямаше нужда от вентилатор; щом съблече 
хавлията, тя влезе в кухнята и отвори хладилника. Надделя реше-
нието да изпие чаша оранжада, пъхна една сламка в течността и 
се върна в хола. За нея холът бе най-съществената част от жили-
щето, там се намираха телефонът, телевизорът, радиото.

Завъртя шайбата, ослуша се, не чу нещо особено, върна слу-
шалката на мястото ѝ, но когато налапа сламката, стресна я така 
очакваният звън. Гласът му вибрираше от нежелание, каза, че не-
щата не се нареждат по удобен за двамата начин, по-нататък няма-
ше защо и да слуша; обясненията се свеждаха до едно: тази вечер 
е изключено, но утре, о, за утре вече шансовете са значителни, 
ще ѝ звънне някъде по обед, ще я осведоми, утре по обед тя ще 
знае точния резултат. Чакай, не искаш ли да поизлезеш; разходи 
се някъде, иди на кино. О, не, мили, не се безпокой, ще стоя и ще 
чакам. Слушай, ти ме плашиш, тези работи не са ми толкоз при-
ятни, излез. Не се безпокой, скъпи, ще чакам да ми се обадиш. 
Гласът отсреща като че ли изръмжа и последва едно щрак, сякаш 



104 105

затръшваха врата. Все пак той се беше обадил, чу гласа му, заяви-
ха ѝ открито, че поне за утре съществуват възможности, може би 
е сигурно. Беше взела телефонния апарат в скута си, бакелитът 
се допираше до най-интересните гънки на тялото ѝ, тя го върна 
на масичката и изпита желание да долее нещо в оранжадата, на-
пример сто грама от неговата бутилка. Понякога си приготвяше 
тази смес, феята на първата чаша духваше в лицето ѝ, всички 
мисли загубваха твърдостта си, втората чаша размекваше света, а 
в главата ѝ започваха да пърхат радости, промъкваха се розовите 
думи: не си струва, не си струва, не си струва; краката ѝ обува-
ха пантофките на Пепеляшка, страховете изчезваха, животът се 
оказваше превзимаем.

Но този път, след като пийна само две глътки от първата чаша, 
погледът ѝ откри, че на прозореца се е подало нещо заоблено 
– изгряващо слънце или крайчецът на неразгадаемо по материя 
кълбо. Малко вероятно ѝ се струваше от долния етаж шегобиец 
да ѝ показва картонен кръг, прикован към летва. В опияненото ѝ 
съзнание се появи предчувствието, че непознатото нещо подава 
само частица от себе си, а останалото е безформено и плахо, така 
че не си заслужава човек да извика от страх. За всеки случай оби-
тателката на самотното апартаментче покри с ръце най-рехавата 
местност на тялото си и побърза да изчезне към спалнята.

Непознатото кълбовидно нещо остана на прозореца, все още 
неподвижно, очакващо, но тъй като не се случи каквото и да е 
събитие, неканеният посетител започна да се изтегля, стопяваше 
се сантиметър по сантиметър, изхлузваше се надолу.

Младата жена се върна бавно от спалнята, вече в халат, при-
стъпваше колебливо към хола, но дори първият поглед към прозо-
речната рамка я убеди, че там повече няма нищо, колкото и да се 
учудваше – нито следа от нечие пребиваване. Изтича до прозореца 
и направи необходимия оглед, пипна с ръка, надвеси се над петте 
етажа, върна се при канапето и притисна длани към слепоочията 
си, надяваше се, че някакъв, макар и елементарен, масаж може би 
ще възвърне способността ѝ да се усети като реал но същество в 
реалния свят. Всъщност за какви дяволи се беше изплашила, какви 
необясними сили я бяха прогонили да се облече, имаше ли нещо 

чак толкоз страшно, нима можеше да се сравни то с убийствената 
самота и скука на започналия, но безкраен тягостен уикенд, който 
може би обещава едно-едничко събитие – да ѝ се обадят, за да ѝ 
обещаят ново обаждане? Вдигна чашата и я изпразни наведнъж, 
наля си повторно, този път чисто, както го пиеше ТОЙ. Колко 
много ѝ бяха ясни нещата за НЕГО и колко безпомощна беше тя 
след внезапните пориви да възприеме истината и вземе решение. 
Включи радиото и заскита по скàлата; избра си музика по вкус, 
тръгна с ритъма, този път бързо, темпераментно. Можеше ли да 
отиде довечера там и да се натанцува? – можеше; можеше ли да 
се посмее заедно с другите в киното? – можеше; не, тя предпочи-
та да лети по килима си и да отпива от чашата, да бъде свързана 
единствено с радиостанцията, чието име не знае.

Сега то е полегнало на прозоречния праг с повече от своите 
части, но това не са и части, това е тесто. Непознатото същество 
и младата жена се наблюдаваха, макар че непознатото същество 
не можеше да вижда, нямаше очи, нищо нямаше; тесто.

Здравей, прошепна младата жена, понеже се страхуваше, че 
ще го прогони. Какво правиш? Тя изпи по-добра глътка. Стоиш, 
стой там, полежи си и ме остави да те погледам; ако не си ти, 
какво да гледам, града ли? Познавам всичко, което се вижда от 
този прозорец. Моля ти се, стой, почти извика младата жена, тъй 
като съществото потегли. Ето, отдръпвам се на разстояние, макар 
че не ми е известно с кое точно те плаша. Виж, пийвам си, малко, 
връзките със света се разсейват, а без нишките към света добивам 
самочувствие. Знаеш ли какво е самочувствие? Там, където рабо-
тя, го имам в изобилие, но тук, където живея, ми липсва. Тесто си 
ти и не разбираш. Тесто? Откъде? Да ти търся ли обяснението? 
Не, разбира се, на този свят всичко има правото си да бъде. Не 
бягай, няма да те изям.

Тя направи две крачки към прозореца, съществото се опита да 
прояви безстрашие, но не издържа и се скри. Стопанката успя да 
го зърне как изчезва с лекота зад ъгъла на сградата. Тя се върна 
при канапето, разкопча халата си, отново включи вентилатора; 
всичко вършеше с чаша в ръка. Щом седна, погледна към про-
зореца, усмихна се и пийна мъничко, просто да опари устата си.
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Този път съществото се подаде още по-страхливо в горната част 
на прозореца. Без да се изправи, младата жена протегна ръка и из-
ключи вентилатора, остана само музиката от радиото, трябваше 
да изключи и нея, но не биваше да се движи, това не се харесва-
ше на посетителя. Отново натрапчивото усещане, че се фиксират. 
Над града изтрещя самолет, съществото побягна, ала се появи след 
време. За да му покаже, че е настроена приятелски, младата жена 
вдигна плавно чашата към устата си, устните ѝ прошепнаха: ела. 
То не помръдна. Защо тогава се издигаше на прозореца? Какво го 
привличаше? Между широко разтворения халат се показваше ро-
зовото ѝ тяло – от шията до пръстите на краката, едната гръд стър-
чеше самотно, по-надолу, коремчето, пъпа и долината на женската 
съкровеност. Чакаше напразно, съществото упорито отказваше да 
контактува. Имаше ли начин да бъде откъснато от рамката на про-
зореца? Младата жена взе една круша от фруктиерата и я хвърли на 
килима, след което се оттегли в спалнята; през открехнатата вра-
та можеше да наблюдава поведението на госта си, безлюдният хол 
май че го насърчи, освен това плодът на килима благоухаеше. Тес-
тото се спусна от горната част на рамката, то сякаш потече върху 
прозоречния праг, където се струпа и може би чак сега се показа в 
целия си ръст, но какво значи ръст – тук тази дума се обезценява, 
няма ръст, съществото можеше да се изправи колкото си ще наго-
ре; няма форма – съществото се разтягаше, свиваше, разливаше и 
събираше. Най-после то слезе на пода и се разстла като дюшек; да, 
дебел дюшек за единично легло – на това може да го оприлича мла-
дата жена от дъното на скривалището си. Правоъгълното му очер-
тание я разочарова, тя глътна мъничко от чашата си и ѝ се дощя да 
му кресне, да го обвини в липса на вкус, беше ясно, че съществото 
е взело преднамерено тази форма в стремежа си да ѝ се хареса. Но 
така си остана да лежи на метър от крушата, все още упорстваше 
да се приближи. Младата жена, от засадата си, изгуби търпение, 
но щом пожела да се появи, направи го извънредно внимателно, не 
допусна нито едно рязко движение, а това се оказа важно – като я 
видя, съществото прояви явно безпокойство, набъбна и се превър-
на от дюшек в кълбо, по-точно в яйце, огромно меко яйце. Жената 
избута с крак крушата към него и зачака. Съществото запази непод-

вижността си дълго – жената и съществото стояха в застинали пози 
край крушата чак до момента, в който съществото се престраши; 
повърхността на яйцето някъде набъбна, появи се нещо като цирей, 
циреят се уголеми и се превърна в сетиво, което се протегна напред 
и се допря до крушата, то я опипа отвсякъде, а може би я помириса, 
но уханието на плода не му направи впечатление, пипалото избута 
крушата, дезинтересира се от нея и се прибра. Непознатият гост 
доказа още веднъж, че е направен от силно пластична материя, а 
ето че бе демонстрирал и рефлекси, които го карат да приема каква-
то си иска форма. А усещания? Чувства?

Като се увери, че неканеният гостенин в хола е труден за поко-
ряване, домакинята измъкна една книга от библиотеката, тръшна 
се на канапето и се зачете, без да чете, тя се замисли за чудесното 
свойство на чашата да разрушава остриетата на реалността, зами-
сли се върху факта, че напоследък все по-често прибягва до на-
ливането на нещо по-силно в чашата, и я порази споменът за про-
четеното, в което самотните героини прекарват следобедите си по 
същия начин, само че без пластични същества на килима. Но то 
бе потеглило, съществото се насочваше към канапето с едно силно 
удължение на част от себе си, едно огромно пипало се протегна на-
горе и докосна книгата. Неканеният следобеден гостенин проявява-
ше необясним интерес не към нея, а към предметите, допрели се до 
ръцете ѝ. Протегнатото към книгата сетиво проучи добре корицата, 
отърка се по страниците и скоро се отказа от тях. Затова пък се 
отправи към масичката, тръгна по нея и допря върха си до чашата. 
Домакинята успя да удържи смеха си, само се усмихна и зачака. 
Върхът на пипалото се изкачи по стъклената преграда, после увис-
на към течността, близна я и след това цялото същество отскочи до 
прозореца, там материята му затрепери, може би от отвращение, 
може би от болка.

Горещината и смехът изправиха младата жена на крака, тя 
остави книгата, захвърли халата, влезе в банята, взе си втория 
за следобеда душ. Когато попиваше капките от тялото си с ха-
влията, зърна съществото. Този път се беше наместило в кресло-
то, може би усетило благоразположението на домакинята, както 
винаги недоверчиво и съвсем чуждо на уюта в широкия стол – 
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купчина пластилин; създаваше впечатление, че не заема част от 
пространството, придвижваше се безшумно, безплътно.

Ти си една мъглявина, усмихна се домакинята; тя подсушава-
ше подмишията си; ти си едно минаващо през въображението об-
лаче, повикано от скуката, ти си подвластно на самотата и тъгата, 
но имай предвид, че не съм тъжна, аз съм млада, аз съм много 
красива, само че съм подчинена на един мъж, когото обичам до 
обезумяване, а знам, че не ме заслужава, о, аз зная всичко... Раз-
вличаш ме, разбери, харесва ми любопитството ти, твоето чисто 
присъствие, ти си като котенце, разбираш ли?

Отначало вкупчено, с изтичането на минутите съществото 
започна да намира мястото си в креслото, може би се отърсваше 
от вцепенението си, разполагаше се, то „седна“. Младата жена 
наля още малко течност в чашата си и седна на канапето. По 
този начин двамата се настаниха досущ като домакиня и гост. 
Този път обаче изпищя чайникът в кухнята, гостът настръхна и 
слезе на пода, озърна се и потегли към прозореца, но домакиня-
та изтича пред него и го затвори, а после влезе в кухнята. Когато 
се върна в хола с подноса за чай, завари го да опипва стъклата, 
които го отделяха от външния свят. То се извърна безпомощно 
към нея, тя се смееше и подреждаше сервиза върху масичката, 
след това издърпа масичката между канапето и креслото. Съще-
ството наблюдаваше движенията на младата жена, но едва ли 
разбираше, че тя е увлечена от ритуала на гостоприемството, 
оживена, гола, забравила за самотата си. Много ясно, че гостът 
не можеше да остане повече до прозореца като страничен на-
блюдател, приятното потракване на чинийките, чашите, лъжич-
ките, уханието и сиянието на домакинята, която не преставаше 
да се усмихва, го повикаха повторно, гостът се върна и се на-
стани по познатия вече начин в креслото, но този път той сякаш 
се облакъти на облегалките. Като забеляза това, домакинята се 
постара да не прихне и така се увлече от представата си, че има 
гости, че ха – да проговори за времето, например за горещините 
през последните три дни. Тя поднесе чая по всички правила, 
както го правят в Англия и както е правила това с НЕГО. А и 
непознатият все повече взимаше участие, вече отделяше кра-

ка, да, той пущаше крака към пода, от тесто наистина, но сега 
наподобяваше седнал човек, така би могъл да седне, да речем, 
ТОЙ; лактите започнаха да се превръщат в ръце, по-скоро – из-
растъци, прилични на ръце. Съществува ли още повод за тре-
вога? Младата жена сипваше захарта и подлагаше явлението на 
оценка, но накрая реши, че е поне неоправдано да се страхува 
– пред нея седеше един бивш дюшек, нищо повече; една заба-
ва, пародия на авантюра в скучните часове на уединението; по-
добре това, отколкото нищото, нищото е по-страшно от всичко 
останало.

Сега малко чай, усмихна се младата лейди и пипна дръжката 
на чашата с изящните си пръсти, опитайте, може да ви хареса, 
чаят няма нищо общо с изгарящата течност в стъклената чаша. 
Освен това е качествен, на мен ми харесва, подариха ми го на-
скоро и ми се струва, че в него има ясно определен аромат, нито 
следа от каквито и да са опити за букет. Не ви ли се струва, че 
букетите крият обикновено хитрини, които с повече смелост мо-
жем да наречем фалшификации? Не ви питах за захарта. Лично 
аз – половин лъжичка, по-скоро – на върха на лъжичката... Голя-
ма задуха, днес е ужасно горещо. На вас не ви ли е горещо? По 
това време се чувствам най-добре на залива Арапя, където духа 
добре, а някои следобеди трябва да се влиза в палатката, иначе е 
невъзможно, просто студено!... Тя се засмя с кокетство и кокетно 
посръбна. Не чух къде прекарвате летните си дни. Казват, че в 
Гърция е горещо, чувала съм баснословни думи за Бахамите, но 
как – само двайсет дни отпуска. Сега той не може да открадне 
дори пет дни, взимат му всичко у дома, те го обсебват, но иска-
те ли да бъда откровена, понеже сте много учтив и дискретен 
слушател; той се прави на обсебен, по-рано те нямаха власт над 
него, властта беше моя, но както знаете, човешките отношения са 
сложно нещо, не говоря само за любовните, а изобщо, вие знае те 
де, може би по-добре, защото сигурно сте по-възрастен от мен. 
Говоря ви спокойно за възрасти, защото съм много млада и е лес-
но да бъдете по-възрастен от мен. Той също е по-възрастен от 
мен. Пийте, защо не пиете?

Гостът не помръдна.



110 111

Тогава ще пия сама, ще пия и ще ви гледам, ще се гледаме и 
ще разговаряме все така увлекателно за времето, за любовта, а 
може да подхванем и други теми. Слушайте, вие разумно същес-
тво ли сте? За другите, които са вън, може би сте чудо, но за мен 
сте гост и няма да търся начин да ви квалифицирам. Смятам, че 
имате мислене на джентълмен, приемете ме за дама, колкото и да 
съм гола, не ме взимайте за чудо, много съм обикновена.

Съществото бавно се изсипа на пода.
Моля ви, не бягайте, много ви моля, прозорецът е затворен. 

Разберете, оттук ще излезете, когато кажа аз.
Съществото обаче тръгна към канапето.
Тук ли предпочитате?
Тестото се смали, обхвана го досегашната неувереност.
Май че се двоумите? Младата жена посегна над чая си и на-

пипа стъклената чаша.
Съществото се придвижи още малко напред, спря се отново, 

сякаш проучваше дали няма да му реагират. Не последва нищо, 
домакинята седеше на мястото си, отпиваше от стъклената чаша 
и го наблюдаваше. Престраши се и този път се приближи до под-
ножието на канапето.

Качете се, не се смущавайте.
Съществото, което сега отново наподобяваше нещо като дю-

шек, се заиздига, то се стремеше към лявата част на канапето, на-
гърчи се там, прие обичайната си свенлива форма на купчина, но 
след като изтече малко време, прекарано в неподвижност, спусна 
„краката“ си на килима.

Наздраве, пошегува се младата лейди и си пийна.
Тази приветливост може би бе изтълкувана погрешно от съ-

ществото – то се помести едва забележимо към домакинята. Тя 
дръпна чашата от устата си. Съществото прояви досетливост и се 
върна в своя ляв ъгъл.

Трябва ли да се изплаша? – запита се младата жена. – Има 
ли нещо страшно в необикновения факт, че през прозореца ми е 
влязло животно от неорганизирана материя (което е под съмне-
ние) и боязън? Това тесто там е с душата на зайче и ако реша да 
го помилвам, така ще си полудее от ужас. Преди всичко нямам 

никакви гаранции, че в хола има друго живо същество освен мен. 
Всичко у него е под съмнение, живеем във време на символи, 
повечето явления край нас са метафорични, знаем, че животът е 
глупост, и въпреки туй го живеем, знаем, че обитаваме празно-
тата, и продължаваме да я обитаваме; тогава – има ли повод за 
безпокойство? – няма, напротив – забавно е, следобедът най-по-
сле се получи: уискито, горещината, обидата и самотничеството 
могат да породят само това там облаче; без него какво – без него 
не само че няма да се случи нещо, но липсват и изгледи за това.

Въпреки туй реши да изостри бдителността си, някои симп-
томи вече ѝ бяха подсказали, че съществото се колебае между 
страховете си и нещо много смътно, залегнало в дълбочината на 
неясната му засега душа... Аха, съществото засилва склонността 
си към метаморфозните закачки – туй, което е на пода, все повече 
наподобява крака, а ето че и горе се очертават израстъци, които 
по-наглата фантазия би могла да приеме за ръце. Или лапи. Вече 
става по-забавно, една бездиханна доскоро маса, едно никакво 
тесто си позволява да се самоизвайва, да еволюира. На музиката 
ли се дължи? На красотата, която излъчва тялото й? Трябва ли 
да предположи, че красотата на тялото ѝ е способна да очовечи 
материята? Тази многозначност на явлението я озадачаваше.

Слушай, Същество, да не би случайно да съм аз Красивото 
Живо Нещо за тебе? Защото за себе си съм само Едно Глупаво 
Нещо. Ти знаеш ли, че ТОЙ сега може би не е при жена си и де-
цата си, може да е някъде другаде, а аз дори нямам правото да го 
проверя. Единственото, което мога, е да странствам гола по кили-
ма, да слушам музика, да включа телевизора или пък да си избера 
един край по желание. Всъщност чакам звън. Но не на вратата, о, 
това се случва толкоз рядко, аз се вслушвам само в телефона, ако 
го нямаше и телефонът, не знам, навярно щях да полудея.

Съществото слушаше. И се местеше. Тя продължаваше да го 
осведомява, а то се местеше сантиметър по сантиметър. Докато 
разказваше за Неговите три деца, младата жена разсеяно зърна 
как по облегалката бе плъзнала една от лапите. Лапата се движе-
ше бавно, внимаваше да не прекали, лапата се страхуваше. Кога-
то младата жена разказваше за най-малкото му дете, крайчецът 
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на лапата докосна рамото ѝ. Остана неподвижна в своето велико 
допиране. Младата жена усети докосването на непознатата мате-
рия, но така и не позна излъчва ли се от нея топлина, или не се 
излъчва. И докога ще продължава това? Лапата разбра, че е пре-
калила, тя се оттегли, младата жена въздъхна, отново се усмихна, 
усетила, че съществото бе готово да се разпадне от щастие; то не 
можеше да изрази удоволствието, не знаеше как, само се превър-
на отново в топка, после в яйце, яйцето се раздвижи, разпусна се, 
в него нещо започна да пулсира, материята се разтегна в дължи-
на, след това се издигна нагоре, целуна тавана, сниши се, просна 
се в ширина и това ѝ заприлича на протягане; гостът изразяваше 
опиянение, радост. И пак започна да демонстрира краката си, от-
ново показа лапите си, а този път отгоре май поникна и глава. 
Интересно, помисли си Красивото Живо Нещо, има си хас!...

Лапата потегли отново на път по облегалката. Когато стигна 
до косата, тя потръпна, остана няколко секунди в покой. Краси-
вото Живо Нещо пазеше самообладание. Лапата най-сетне се до-
пря до косата и замря, потънала в блаженство. Младата жена си 
помисли тогава, че никой не е галил по-нежно и обожествяващо 
косата ѝ, тя бе удивена от деликатността на своя гост, но всичко у 
нея сега не е ли суета? Не се ли възхищава от възможностите си 
да събужда копнежи дори в една тестообразна смес?

Тя извърна глава към него, лицето ѝ изрази приветливост и 
доброта. Тази приветливост, изглежда, поощри надеждите на 
ухажора, той помилва плътно косата, а в това време формата му 
се удължаваше упорито, придобиваше все повече очертанията на 
човешкото тяло.

Моята красота е ненужна за Оня, помисли си младата жена, 
притежавам вътрешно присъствие и очарователно човешко ди-
хание, което възбужда дори материята, а Оня не иска и да знае.

Но оттук нататък? Мога ли да спра развитието на събитията? 
Мога, аз съм силна, поне в този случай съм господар на поло-
жението, ухажорът ми е жалък, той се свива при най-лекото ми 
реагиране и все търси път към прозореца.

Младата жена избягваше неудобни мисли от рода на тази, да 
речем, че следобедната ѝ авантюра може да бъде резултат само 

на женска суета, окачествяваше я като победа на нейния чар, на 
стремежа ѝ безстрашно да изживее извънпланетно приключение 
– всичко май се свеждаше до нещо подобно. О, боже, всичко е тъй 
объркано. Дясната лапа продължаваше да гали косата ѝ. Но ето че 
по своя неизвестен засега път потегли и лявата лапа; тя нарастваше 
и се изкачваше нагоре, пак по облегалото, и полегна върху лявото 
рамо на домакинята, домакинята този път се помъчи да усети то-
плина по нея, но не усети, лапата не беше нито студена, нито топла, 
само беше нежна, нежност пулсираше в цялото „тяло“ на ухажора, 
младата жена вече беше сигурна, че никой не ѝ е дарявал подобен 
устрем. Главата обаче, главата, както до този момент се държеше 
като кротка заоблена изпъкналост, неочаквано се проточи, допря се 
до косата на домакинята и започна да я обсипва с целувки. Младата 
жена плесна леко немирника по „страната“ и се изправи. Немирни-
кът се оттегли в своя кът на канапето, сви се в невинна малка топка. 
Топката плахо наблюдаваше нервните крачки на младата жена по 
килима, по едно време тя рязко отвори прозореца и посочи с пръст. 
Топката постоя още малко на канапето, не ѝ се излизаше, по всяка 
вероятност на нея пък ѝ беше скучно там, където я пращаха, там 
няма нищо друго освен един следобед, а може би и нощ, безкрайни 
дни и нощи без нищо. Но тъй като младата жена посочи повторно 
навън, неканеният пластилинов гостенин се спусна на пода и се 
отправи към прозореца. Мина бавно край краката на голата млада 
жена, дори поспря, трудно му се стори да се откъсне от магията на 
своя идол. Озовал се до прозореца, изпъденият започна да набъбва, 
изнесе по-голямата си част на перваза и погледна към тази, която 
го пъдеше. Младата жена стоеше непоколебимо на мястото си. Из-
пъденият се покачи изцяло на перваза и отново погледна към идола 
си. Домакинята сякаш не можа да издържи „погледа“ му, обърна се 
към радиоапарата, намери нова музика. Непознатата материя стое-
ше скупчена на прозоречния праг. Домакинята се отпусна на кана-
пето и зарида в шепите си. Непознатата материя потръпна, избра 
най-подходящия момент, отправи прощален поглед към голата пла-
чеща плът и започна да изчезва към празнотата на открития град.

Младата жена се изправи и извика, сякаш изкрещя душата 
ѝ. Душата ѝ искаше да внуши на излитащата непозната фикция 
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гост, че не бива да я напуска, тъй като без него ще стане още 
по-страшно, и непознатата фикция гост, изглежда, разбра това, 
върна се на перваза, откъдето видя как младата жена падна на 
канапето, потъна в плача си.

Изчезнала в сълзите си, младата жена не можа да разбере 
най-обезпокояващото, тя не видя колко смело се свлече на пода 
непознатата материя, и вече като поканена – колко дръзко се из-
точи нагоре, от нея отново се отделиха израстъци, прилични на 
ръце, те рязко затръшнаха прозореца и го затвориха с превъртя-
ване на дръжката.

Тя усещаше неопределено, че до нея става нещо още по-нело-
гично, долови го може би по това, че светлината на прозореца на-
маля – там вече стоеше не същество, а чудовище. То се стремеше 
да се превърне в човек. Докато младата жена се стараеше да осъз-
нае новосъздаденото положение, Чудовището притича до вратата, 
чисто и просто пресече пътя ѝ към другата част на апартамента. 
Радиото разбра, че моментът не е подходящ за музика, и млъкна, 
но след няколко секунди напълни хола с Най-нежната мелодия на 
света. Чудовището направи първата си стъпка. Тя се дръпна назад, 
а след туй се втурна към прозореца, отвори го и извика, но почти 
не чу гласа си, чу само града, неговия оръдеен изстрел от грохот и 
глъч. Чудовищното тесто се свлече в краката ѝ. Както би трябва-
ло да се предположи, Чудовището бе паднало пред нея на колене, 
лапите му обгърнаха глезените ѝ, то бе вече хванало своя блян и, 
изглежда, нямаше намерение да го пусне. Младата жена трудно 
направи няколко стъпки към средата на хола, тя тътреше краката 
си, влачеше тестото със себе си, а тестото неусетно пълзеше наго-
ре по тялото ѝ, все по-определено се превръщаше в човек и това 
все не му се удаваше, получаваше се нещо като горила – еволюция 
на тестената маса в допира ѝ до топлата женска плът. Израстъците 
ръце, след като се удължиха достатъчно, отделиха от себе си пръ-
сти, подобно нещо се случи и с израстъците крака, после дойде 
ред на главата – масата упорито се стремеше хъм хармония та на 
мъжкото тяло, изглежда, Чудовището страстно желаеше да бъде 
харесано от идола си, докато идолът гледаше да се измъкне от 
примката и никак не желаеше да знае, че допирът до него предиз-

виква най-чудесната магия – очовечаването. Може би е потреб-
но още мъничко, само вътрешното съгласие на жертвата. Докато 
Чудовището обсипваше лицето и очите ѝ с целувки, жертвата би 
трябвало да отвърне само на една от тях, но тя нямаше нито жела-
ние, нито смелост за това, жертвата бе жертва на предубежденията 
си към чудовищата. Нападателят пламтеше от любов и обожание, 
той целуваше, целуваше и тръпнеше и само един подаден от жерт-
вата знак може би щеше да го превърне в Херкулес, но това засега 
не ставаше. Като продължаваше да я притиска и целува, ръцете му 
усещаха, че топлината на младата жена чезне, а тялото ѝ ставаше 
все по-тежко и все по-негово. Накрая похитителят хвана раменете 
ѝ, взря се в лицето ѝ, потърси живота в очите ѝ, разтърси я, но тъй 
като не намери ни най-малката искрица от него, обхвана тялото ѝ и 
го вдигна. Главата, ръцете и краката на младата жена увиснаха. Чу-
довището я разтърси още веднъж и сякаш се озърна безпомощно, 
чудеше се какво да предприеме, а накрая се изправи пред отворе-
ния прозорец. То вдигна жертвата високо, може би я показваше на 
града. Видя покривите, чу далечното буботене, постоя още малко, 
целуна челото на жената и прекрачи перваза. Но преди да излезе, 
удари го звънът на телефона. Чудовището се върна заедно с тяло-
то, вдигна непохватно слушалката, без да знае какво да прави с 
нея. Докато я разглеждаше, през слушалката се чу далечен глас: 
Мила, разбери ме, не мога и утре, нито вдругиден, чак в понедел-
ник. Ще пием кафе там. Чуваш ли? Защо не говориш? Казах ти 
нещо, говоря, реагирай. Ало, защо мълчиш? Върви по дяволите!...

Чудовището погледа още известно време замлъкналата слу-
шалка в ръката му, сякаш се чудеше какво да я прави, накрая 
просто я пусна. Слушалката падна край масичката и се залюля 
на шнура си. Чудовището грижовно и с любов прегърна жертвата 
си, прекрачи за сетен път прозореца и понесе своя красив товар 
срещу нахлуващия шум.
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ИСТОРИЯ С ЛЕБЕД

В редиците на ятото се понесе мълва, патиците започнаха да 
си шептят и да се оглеждат; подозренията, възникнали от извест-
но време насам, се оправдаха.

– Виж ти! – рече някой.
– Ами то, наистина... – отвърна друг. – Ами сега?
– Ръководството се събра за случая – подхвърли трети.
Ръководството на ятото се оттегли в най-гъстата част на 

тръстиката.
– Говорете – предложи старейшината.
Членовете на ръководството мълчаха, какво да говорят, всич-

ко беше ясно.
– Хайде – подкани повторно старейшината, – казвайте кво да 

правим, пръкна се от нашите яйца, вече е между нас.
Старейшината погледна към водача, водачът примигна някол-

ко пъти.
– Вижте какво – подхвана той, – засега го виждаме само ние, 

той не може да се забележи, а и не знае какво е. Най-добре е да 

си мълчим, никой да не му казва, че е лебед. Това предлагам, това 
измисли главата ми.

Настъпи мълчание. Ръководството обмисляше.
– Добре – обади се най-после старейшината, – така ще стане, 

няма да му казваме, нека си живее между нас, сивите патки, и 
да се мисли за сива незабележителна патка. Разпространете сред 
ятото никой да не му продумва дума по въпроса! Особено млади-
те, глупавите.

Патиците сториха тъй, както те бяха намислили, ятото заживя 
ежедневието си, всичко сякаш потръгна.

Но ето че се наложи повторно свикване на ръководството.
– Мама му стара! – въздъхна някой.
– Да бе... – подхвана втори, но млъкна.
– Уж си казвам „няма да гледам натам“, пък гледам. Викам си 

„виж какво, не му обръщай внимание“, пък му обръщам внимание.
Да, ятото бе заживяло неспокойно, по повод и без повод всеки 

поглеждаше към оформящия се лебед, наблюдаваше го, съзерца-
ваше, забравяше за другите неща.

– Разстроихме живота си – съгласи се водачът. – Вместо да 
си гледаме ежедневието и сивотата, всички гледаме него. Кажете 
какво да правим. Не можем да го прогоним, я.

Всички наведоха глави. Да го изгонят беше жестоко, нямаха 
такива традиции.

– Думай! – обърна се водачът към втория по възраст паток. – 
Кажи как да излезем от ситуацията.

Вторият по възраст паток примигна няколко пъти.
– Няма как, ще го намацаме.
Членовете на ръководството въздъхнаха. Притичаха да при-

викат лебеда. Лебедът пристигна и членовете на ръководството 
се заеха с мацането. Нацапаха хубаво перушината му с кал и му 
казаха: „Това си ти, да знаеш.“

Лебедът се учуди, но какво да прави, отплава си и се смеси с 
патките. Патките го видяха и си казаха: „Ух, че мръсна птица!“ И 
вече сякаш не го забелязваха.

Но ето че дойде време за третото събиране на ръководството: 
за да се храни, младият лебед трябваше да лови риба, за да лови 



риба, трябваше да се гмурка, а като се гмуркаше, измиваше по-
лепналата по перушината кал.

– Е? – запита старейшината.
– Не можем да го оставим гладен – отвърна някой.
– Но калта пада, младокът става лебед.
– Ще му забраним да се гмурка, той е изпълнителен.
– Но ще умре от глад.
– А иначе ще разбере, че е лебед!
– И после ела да видиш какво става с ятото.
– Повикайте го! – нареди водачът.
Повикаха го и го намацаха хубаво с кал.
– Виж какво – рече водачът, – отсега нататък няма да мислиш 

за прехраната си, няма да се гмуркаш. Ние ще те храним.
– Добре – съгласи се съгласяващият се на всичко лебед и се 

оттегли.
Така заживя ятото вече – лебедът си плаваше мръсен сред сиво-

тата, не ставаше нужда да се гмурка за храна, хранеха го патките.
Но ръководството се събра още веднъж. Сега пък трябваше 

да решава въпроса с утихването на вятъра. Утихването на вятъра 
щеше да направи повърхността на езерото огледална, а в такава 
вода всеки може да се огледа и после иди да кажеш на лебеда, че 
не е лебед, ами нестандартна патка.

– Ще му забраним да влиза във водата – предложи някой.
Предложението се прие, забраниха на лебеда да влиза във во-

дата, наложиха му да живее на брега.
Но в хубав бистър ден прелетя ято лебеди. Без да знае защо, 

младият мръсен лебед разпери криле и вече нищо не можа да го 
спре. Той се издигна и изчезна в белотата.

– Слава богу! – въздъхна един от членовете на ръководството.
– Това е вече друго – подкрепи го водачът. – Сега трудно ще се 

разбере колко сме сиви.
– Но най-важното е, че ще изчезне завистта – допълни мъдро 

старейшината.

МАЙМУНСКАТА КОЖА

ПОВЕСТ
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ПЪРВА ЧАСТ

1.
В късните следобедни часове София му се мярна мръсна, 

удавена в газове. Довлече багажа си до асансьора. Стълбище-
то на кооперацията се оказа безлюдно, сградата тънеше в ти-
шина, зад вратите никакви гласове, никаква музика, шанс! – 
избавяше се от любопитните сумрачни лица, освобождаваше 
се от неизбежността да изразява ненавистта си: тук всички се 
мразеха, пък и той мразеше всеки от тях, мразеше ги искрено и 
хладнокръвно. Прибра се в апартамента на третия етаж, отвори 
прозорците и му стана приятно. Прокара пръст по масичката – 
слава богу, чистачката си е свършила работата през последните 
три дни, беше включила и хладилника. Пусна чешмата, копнее-
ше да се напие с източена студена вода, провери изправността 
на телефона. Книгите стояха кротко в библиотеката, мълчаха 
с мълчанието на най-невинните и приятни същества. Всич-
ко в неговия широк наследствен апартамент, взето вкупом, го 
освободи магически от пътищата и работата, а най-вече от на-
прегнатия живот в джунглата, където напоследък му се случи 
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да кръстосва и да боде земята; апартаментът му предоставяше 
уютния и отдалечен от живота затвор, в който заспиват дори 
амбициите и сякаш се прокрадват реалните сигнали на истин-
ското човешко щастие.

Което си е право, никак не му се обаждаше т а м , щеше му се 
да отлага колкото може повече, да речем – до края на отпуската; 
за него беше достатъчен и само простичкият факт, че някъде си 
диша една жена, която го обича, толкова, нищо повече не искаше 
от всекидневието си, това му трябваше за задоволяване на мъж-
ката суета; натуралния женски допир той си получаваше другаде, 
срещу заплащане, от черни жени; какво са белите жени, нищо, 
пластмаса. И все пак, налагаше се да телефонира, предстоеше му 
да се ожени, изискваше го неписаният статут на външнотъргов-
ското предприятие.

– Краси!
– Петре, ти ли си!
Сякаш се бяха видели вчера.
– Откъде се обаждаш?
– Искам да се видим.
– В София ли си?
– Утре съм при тебе.
– Утре – не.
– Вдругиден?
– И вдругиден.
Тонът на гласа ѝ леко сивееше, пенливото вино на някогаш-

ното ѝ настроение се губеше някъде. Петър Манев не можеше да 
понася подобни ъпъркъти от жените, особено от нея.

– Кажи кога – гласът му леко омекна. – Сама определи.
Вслуша се в мълчанието, искаше да долови задъхване, какъв-

то и да е там признак на оживление – безбройни и разновидни са 
тълкуванията на тия паузи – пристигането му трябваше да породи 
само радост, нищо друго. Тази увереност обаче се стопяваше, десе-
тините от секундите изтичаха, той поумняваше, мъглата на негова-
та самонадеяност се раздвижи, в дълбочината, зад увереността му, 
се промъкна удивлението. Интелектът и опитът с жените му ин-
сценираха сложна, недоизградена картина от отрицателни частици.

– Добре ще бъде, ако дойдеш още тази вечер – появи се 
най-после гласът ѝ. – Имам да ти кажа нещо.

– Друг път не може, така ли? – Отново мълчание. – Нося 
ти кожата.

– Каква кожа?
– Ти тогава помоли...
Май че се усмихваше, гласът ѝ тихичко и глухо допълзя по 

жицата до него:
– Ела да ти обясня.
Логиката на мъжката му гордост му подсказа, че е наложител-

но да тропне слушалката.

2.
Красимира Станева прие целувката му, тя не наруши добрия 

тон, но той усети как се блъсна в завесата от хладина, въпреки 
лютия блясък на нейните издадени напред устни. Тези устни не 
подхождаха на нравственото ѝ досие, но какво можеше да сто-
ри горката – бог я бе надарил с тях, те стърчаха почти винаги 
открехнати и разкриваха гневни зъбки на зверче, а всичко туй, 
коронясано с бухнала руса коса, подканяше: хищна съм и ставам 
само за леглото. А всеки, който я познаваше, можеше да опровер-
гае тая нелепост.

Домакинята му убягваше, гостът не усещаше познатата 
ѝ преданост, дотегналата му вече женска раболепност; това 
нейно поведение май беше предадено на мебелите в жили-
щето, на всеки предмет – някога тук вещите се държаха като 
негови собствени, сега всичко му чуждееше. Без да скрива 
отчуждението си, Красимира го въведе в хола, но побърза и 
затвори вратата на детската стая. Преди туй обаче той успя 
да зърне афиша с лудите глави на някаква рок-група, от което 
си даде сметка, че хлапето е пораснало повече, отколкото бе 
очаквал.

– Пламен?
– Няма го.
– Ще дойде ли?
– Не.
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Това „не“ означаваше нещо: къде ли би могло да се намира 
детето ѝ?

Тя наблюдаваше пакета с изражение на крайно незаинтере-
суван човек, загледан в тухла или, да речем, в лакът. Без да губи 
време, той постави подаръка на масата и започна да развърз-
ва шнуровете. Оказа се, че шнуровете са усукани като удобна 
дръжка, само така пакетът можеше да се пренася. По-нататък 
трябваше да се разопакова гланцирана зелена хартия, отстра-
ни я, след като разлепи скочовите лентички. Между двама-
та на масата лъсна голяма картонена кутия. Манев я отвори. 
Най-отгоре се намираше главата, той я измъкна, като я хвана 
за гривата и я завъртя няколко пъти, да я разгледат. Домаки-
нята пре бледня, но и Манев потръпна, резна го тъмен ужас, а 
после, кой знае защо, свежа непокварена светлина, незнайно 
възхищение от някакво предпола гае мо удоволствие. Домаки-
нята обаче пребледняваше още повече, сега тя приличаше на 
красива героиня от холивудска продукция на ужасите, секунда 
преди да постави ръка пред уплашеното си лице. Красимира 
Станева не извика, но все пак го помоли с извър нати към сте-
ната очи да прибере маската в кутията.

– Ти я поиска – отвърна той, докато похлупваше капака и омо-
таваше шнуровете. – Писа ми, че Пламен по цели дни играе на 
Кинг Конг.

– Да! – Красимира Станева още не бе възвърнала истинския 
цвят на лицето си. – Тогава децата навсякъде възпроизвеждаха 
историята на тази горила, аз ти писах, да, признавам, той меч-
таеше да му донесеш комплекта на Кинг Конг, но знаеш ли кога 
беше това? – В уплашените ѝ пепелявосиви очи избиваше ледена 
горчивина. – Кажи де, знаеш ли?

– Преди две години – рече той сякаш не на нея, а на себе си, – 
при последната ми отпуска. Не помниш ли?

– Помня! – Тя не изкрещя и този път, даде му само да подраз-
бере, че ѝ е нужно още мъничко, за да извика. – Сега Пламен не 
играе на Кинг Конг!...

Петър Манев се чувствуваше като дете, извършило незначи-
телна пакост, която лесно би могла да му се прости и на бърза 

ръка всичко да бъде забравено. Домакинята му посочи канапето, 
тя седна на отсрещния фотьойл.

– Ти не си само егоист и влюбен в себе си – тя се стараеше 
да посъбере всичко от нервната си система, да се организира по-
добре, тъй както го е обмисляла от дълго време – ти си маниак, 
или за по-утешително – луд... Не скачай!... Много съм те преце-
нявала: може би твоите четирийсет и три години контрастират 
на младежката ти подвижност, не знам какво точно, но нещо те 
обърква и те прави маниак.

Красимира Станева прояви хитрост – изчезна; не му остави 
време да реагира. През прозореца го погледна свечеряването, зад 
стъклата се трупаше розовото нищо на дългия ден. Тя донесе бу-
тилка и лед, подкани го да налее, както си е било досега. Нищото 
зад прозореца и скочът се оказаха в еднакъв цвят.

– Пламен е с него, така ли?
– Наздраве. – Тя вдигна чашата си. – Добре дошъл.
Манев хвана своята чаша: – На море ли са?
– На езеро.
– И ще се върнат утре.
– Да.
– Затова не биваше утре.
– Аха.
– Само тази вечер, така ли?
Петър Манев не възнамеряваше да задава още въпроси, ха-

рактерът и досегашното му поведение в живота създаваха у него 
увереност, че ще устои на този порив.

Мислеше си: Какво всъщност искаш ти, Петър Манев, лип с-
вал си две години, кой може да устои две години, кой си ти, какво 
представляваш в края на краищата, не те ли знаем – за тебе каз-
ват, че вече не ти е приятно да бъдеш човек.

– Краси, преди шест месеца все пак ти се обадих. – Манев се 
изненада, че Красимира го гледа уверено в очите. – Доколкото си 
спомням, съобщих ти нещо важно, което би могло да се случи 
между нас.

– Дори тогава не успя да го кажеш като хората. – Домакинята 
остави чашата си, тя упорито отказваше да вкуси от уискито. –
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А беше уверен, че ще стане на всяка цена.
– А тогава за какъв дявол тътрих тая кожа през летища и митници?
– Ами ха де.
– Обичаш ли ме?
– Трудно е да се каже обратното. Но аз съм с него, той е всич-

ко за сина ми, а аз съм всичко и за двамата.
Петър Манев се изправи, той смяташе да се хвърли върху нея, 

но тя го разбра погрешно и каза: 
– Прибери си пакета.
Представи си боричкането, което би могло да последва, може-

ше да се стигне и до хапане, роклята ще се превърне в парцал, а 
колко силно му се искаше да скочи върху Краси, да я смачка на ка-
напето, да ѝ остави поне един спомен на грубост и похот. Чак сега 
разбра какво губи: в този момент от ежедневието му се отдалеча-
ваше не само нежното пространство от съгласуваност и женска 
преданост, но и възможността да преживява стотици сексуални 
събития, затоплени от диханието на искреното съучастничество.

3.
Като се събуди на другия ден, Петър Манев почувства облек-

чението, че се е отървал от мрежата на всекидневието, но въпре-
ки туй – знаеше си го отлично – снощи, в апартамента на Кра-
симира, той се сблъска с най-голямото събитие в своя беден на 
приключения и загуби живот. Който губи – печели, рече си Ма-
нев и се протегна в удобното си легло, до шкафчето с удобната 
за четене лампа, до удобния си радиокасетофон и най-удобно-
то за него от всичките уискита на вселената. Лекота и свобода, 
простори, спокоен, уравновесен дух, изпълнен с предчувствия, 
че на него могат да му се случат само приятни неща, дух, кой-
то обитава жилаво и сякаш достигнало максималния си цъфтеж 
тяло, физика на футболист, годен да скача, да пружинира, при 
това не на двайсет или на трийсет, а на повече от четирийсет го-
дини. Най-сигурен се чувстваш, ако си сам, ако си сам ти плуваш 
в комфорта на безотговорността, тогава можеш да лудуваш, да 
иронизираш дори живота, дори света, тъй като те са наистина 
смешни и жалки, те затова се правят на важни, тормозят чове-

ка, не мирясват – докато го съсипят. Велика сила е необвързана-
та личност. Манев се е причислявал винаги към тази категория 
хора, гордееше се, че е собственик на хубаво жилище, то граничи 
само с безкрайността, към нея го водят книгите.

Влезе под душа, времето, прекарано сред струите, го подсети, 
че трябва да обмисли летуването си. Не се колеба продължител-
но, предпочете южното крайбрежие: можеше да задвижи колата 
и да тръгне на минутата, но сметна, че още не се е наситил на 
домашните си удобства – не бе извъртял плочите на композито-
рите си, не бе позовал кораво хладно тяло върху чаршафа. Още 
мокър, той намери верния си бележник и потърси телефонните 
номера на всички свои тела. Знаеше, че по това време телата се 
търкалят по плажовете, но от дузината поне два телефона щяха 
да откликнат.

Посегна към слушалката. В същото време телефонът иззвъня. 
Това го накара да се усмихне и пусне хазартна репличкa:

– Олекна ми, Краси, чаках това обаждане.
– Станала е грешка – изненада се гласът от другата страна. 

Нещо в набирането.
– Вие не можете да грешите. – Манев се окопити светкавично. 

– Ако е грешка, ще се окаже нелепост на съдбата. Отсега нататък 
нито вие, нито аз имаме право да грешим, животът на всяко живо 
същество е еднократен.

Гласът назова номера.
– Същият – съгласи се Манев. Той подобряваше все повече 

настроението си. – Само че отпред с 44.
– Извинете – каза тя.
– Ще затворите, така ли?
– Понеже не търсех вас.
– Ами, то, аслъ, кой ли може да ме търси мен? Мен кучета ме 

яли, нали? Да легна да умирам.
– Ми легнете си.
– Но с вас.
– Изглеждате ми маниак. – Гласът се луташе, двоумеше се да 

продължи ли, или да не продължи. – Смеете ли да кажете кой сте?
– Петър Манев.
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– Наистина маниак. – Манев си представи как тя мисли за горе-
щия летен предобед с празен въздух, празни крачки на хора, скуч-
но нажежено време. – Погрешно сме се свързали, разбрахте ли?

– Но завинаги.
– И по евтин начин.
– Тогава хлопвам слушалката!
Наистина хлопна слушалката, но сметна, че е заредил дос-

татъчно подсъзнанието ѝ не само с телефонния си номер, но и с 
името си.

Хавлията бе попила влагата на кожата му, захвърли я и за 
втори път тая сутрин ритна кутията от Лондон. Сети се, че тък-
мо сега му е времето да разгледа най-после маймунската дреха 
изцяло. Оказа се, че комплектът се състои от девет части. Под-
реди ги върху килима. Първото нещо, което разбра, го изнена-
да – кожата не бе предназначена за деца, не за детски игри бе 
скроена тя; в нея можеше да се побере само възрастен. Пак го 
бяха метнали, него навсякъде го мамеха, при всички покупки в 
магазините; все повече се убеждаваше, че лицето му има буда-
лешко излъчване.

4.
Към единадесет отиде в предприятието, остави няколко писма 

от Африка. Шефът го прие уж за десет минути, а празно словиха 
до дванайсет. После се полута из улиците, те отново не му ха-
ресаха, но реши, че София е неприятна само понякога, кога точ-
но – не можа да си отговори. Най-приятното място в този град, 
естествено, винаги му се струваше неговото собствено жилище. 
Реши да обядва в „Кристал“, просто така, да се убеди, че този 
претенциозен ресторант наистина не е за пред хора, поне за та-
кива като него. В сенките на паважа младежи пиеха кафе, бяха 
потънали в странен забързан брътвеж, който нямаше нищо общо 
с горещината. За какво говореха, какво ги вълнуваше, можеше ли 
да се долови дори искрица от мисъл в изреченията им, Манев не 
знаеше, откъде да знае, как?

Докато келнерите го преценяваха, преди да се приближат, той 
се заизмъква.

– Няма ли да останете? – запита го този, който минаваше за 
обер и май го познаваше.

– Ще загубя доброто си настроение – отвърна Петър Манев и 
така поне мъничко помрачи настроението на келнерите.

Накупи зеленчуци, сирене, хляб; у дома се съблече по гащета; 
приготви класическа доматена салата и се наобядва с чувството, 
че само заради подобно удоволствие има смисъл да долетиш от 
който и да е континент.

– Краси, чакам те!
И този път не се оказа Красимира, обади се Славка, пожела му 

добре дошъл, а след това поиска да знае доволен ли е от почиства-
нето. Осведоми я, че ластичният чорап против разширени вени е 
купен, може да си го вземе от чекмеджето на шкафчето. Фактът, 
че още един човек притежава ключ за жилището му, събуждаше 
особено приятно чувство у него. Славка му бе завещана от роди-
телите, по-точно от баща му, изглежда, че някога тя е била жена 
и за допир – Манев смътно си спомняше някои факти, тази жена 
тогава често се изпречваше пред него, било в кухнята, било в 
хола. В сюблимни моменти Славка сигурно е отменяла болнавата 
му майка и е доставяла необходимите мигове в напрегнатите дни 
на видния столичен юрист Геро Манев. Манев-младши нерядко 
се е питал къде ли е ставало това, сега вече за него нямаше съм-
нение, че сливането им се е осъществявало в таванската стаичка.

Какво ли прави тази стаичка? Представи си я затворена, пра-
хът се трупа ли трупа върху детските му играчки и големия хо-
ландски глобус на света; тишина и застояло време, ничие време, 
неприкосновено, затворено. Мястото на маймунската кожа, която 
му струваше 140 английски лири, беше само в тази стаичка, при 
глобуса и стария „Диамант“. Какво ли е станало и с велосипеда? 
Нарами кутията, после дълго търси ключа и като не го намери, 
все пак понесе излишната вещ по стълбището, решил да опита 
всеки един от многото ключове.

Вратата обаче се оказа отворена, прозорецът на стаичката 
открехнат; лъхна го характерната за подобни тавански кътчета 
горещина, но особено го изненада подредбата: радиото, което ка-
канижеше тихичко, и вентилаторчето, с неговата слаба разхлади-
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телна струйка. Сух спретнат мъж над седемдесетте вдигна глава. 
Като го видя, той се изправи и му напомни, че някога са се раж-
дали значително по-възпитани хора. На Манев му стана ясно, че 
непознатият поправя часовник.

– Сигурно живеете тук и аз напразно ви безпокоя.
– Не се притеснявайте, господин Манев. – Непознатият махна 

монокъла от окото си. – Ще напусна до един час, нямам какво 
толкоз да прибирам.

– Навярно сте близък на Славка.
– Да, господин Манев, много близък.
– Часовникар ли сте?
– Не може да се каже определено. Заповядайте. – Той изключи 

радиото, погледна посетителя и сякаш направи своята мъдра и 
сурова оценка. – Оставете кутията на леглото.

– Не се безпокойте. – Кой знае защо, Манев притисна кутията 
към гърдите си. – Долу има предостатъчно място.

– Добре дошъл, господин Манев.
– Струва ми се, че сте доста приятен човек – рече собствени-

кът на жилището. – Добре, че се качих!
– Лично аз не мога да ви обясня много неща, това по всяка ве-

роятност ще направи Славка, но повтарям: готов съм да напусна 
веднага, имам къде да отида, имам дъщеря, имам син. Казвам се 
Ангелов.

– Спокойно, господин Ангелов, продължавайте да си попра-
вяте часовниците, изобщо – продължавайте си и ме смятайте за 
човек, който може да ви желае само доброто.

– В това съм сигурен, господин Манев. – Високо окаченото 
вентилаторче раздвижваше тънката му яркобяла косичка. – Уве-
рен съм.

По този начин кутията се озова отново в хола, но тя сега не 
го занимаваше толкоз, собственикът на апартамента неочаквано 
бе принуден да си припомни онова, което двайсет и седем го-
дини успешно забравяше – една сутрин в кухнята се притисна 
към доверчивия разкошен гръб на Славка, понесен от слепите 
нощни очи, напращял от мъгливите си юношески гърчове. Както 
бе залепен за нея, Славка – на колко ли е била тогава? – извърна 

ръка назад и я постави върху главата му, изви се внимателно и 
го отстрани деликатно от себе си, и внимаваше да не го пресече, 
на нея ѝ беше съвършено ясно, че той вече мокри долнището на 
пижамата си...

Целия следобед слуша музика, спа и чете, накрая пак настана 
време за душа, после потърси чукче и гвоздейчета, мамеше го об-
ширната стена на хола, обременена само с две картини – пейзаж 
от развълнувано, ала хармонично прииждащо към брега море на 
Мутафов и няколко софийски къщи на Георги Павлов. Без да си 
дава сметка за това, което върши, кич ли е или не, той внимател-
но прикова маймунската кожа върху бялото пространство. Като 
се оттегли и погледна към кожата, отначало тя му заприлича на 
експонат в музей, а после се превърна в гоблен.

5.
Всеки божи ден, без да ще, Манев съзерцаваше кожата; тя маг-

нетизираше жилището, привличаше вниманието на собственика, 
предизвикваше у него особена порода ексхибиционизъм на човек, 
който наблюдава свитото знаме на собственото си любовно кру-
шение. Това обаче от една страна. След време маймунската кожа 
показа, че притежава и друго въздействие – пукаше му на Манев 
за любовното крушение, – маймунската дреха, изработена по блес-
тящ начин, до пълното наподобяване на истинската, бе започнала 
да го зове. По всяка вероятност, така предположи той, маймунските 
кожи, където и да се намират, истински или имитации, след про-
дължително съзерцаване се превръщат в зов. В случая мисията на 
висящия в хола атрибут се състоеше в това да убеди Манев, че по-
купката в Лондон и грешката в магазина, където му пробутаха не 
кожа за детска игра, а горила за карнавал, не може да се възприеме 
като случайност, а за трик на съдбата. Всъщност, след като се взира 
десетина дни в придобивката си, постепенно събуди у себе си чуж-
дото за неговата особа нелогично мечтание да се напъха в кожата.

6.
Комплектът се навличаше лесно. Манев се убеди в това една 

сутрин. За голям късмет както горнището, така и долнището му 
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прилепнаха, и то дотолкова, че го накараха да ги усети по-удоб-
но от всеки свой костюм. Едва сега обърна по-сериозно внима-
ние на детайлите: силно впечатление му направиха ноктите на 
ръцете и краката, но изражението на „лицето“ го порази, в него 
липсваше каквато и да е бутафорност, там създателят си бе по-
играл най-много, особено при отворите на устата и очите. Като 
повъртя още малко главата на маймуната в ръцете си, геологът 
Петър Манев взе, че нахлузи меката маска, усети как маската 
дружелюбно го приема за свое съдържание и спокойно се при-
ближи до огледалото.

Стенното огледало отрази в цял ръст една истинска и, може 
да се каже, красива в своята свирепост, горила. През цепките уж 
гледаха неговите очи, но къде бяха те, къде бяха хлътнали, уда-
вени под навесите на изумително моделираните челни кости и 
подобие на вежди? Поразтъпка се по килима – паметта на окото 
го въведе сред безгранична гора, в която той витаеше като пер-
сонаж с неопределена идентичност – и разбра, че няма проблеми 
с вървенето. Тялото му се настаняваше дoвepчивo в новата своя 
обвивка, след всяка измината минута той усещаше как психиката 
му се стараеше да напусне регламента на човешкото поведение 
без никакви мотиви, ей така, навярно се подчиняваше на непо-
знати, скрити вдън душата стремежи, да се взриви най-после ха-
рактеристиката на възела от системи, съставляващи комплекса 
„хомо сапиенс“.

Телефонът звънна, Манев погледна апарата и се поколеба, на-
края го прехвърли в скута си. Докато уплашено наблюдаваше в 
огледалото как една горила борави с комуникационна уредба, чу 
женски глас. Гласът изричаше нещо, то му се струваше важно, 
ала Манев не можеше да се съсредоточи – продължаваше да на-
блюдава с вълнение, дори с ужас, техническото съоръжение в ла-
пите на чудовището.

– Обаждам се да продължим диалога – рече гласът. – На мен 
ми е любопитно какво може да мисли един мъж, който не се по-
колебава да открие името си, след като е изрекъл глупост. – По-
неже от другата страна на телефона се мълчеше, тя почти извика. 
– Ало, греша ли?... Петър Манев!

Петър Манев изслушваше всяка дума, но не можеше да отвър-
не, ценните мигове да се включи в разговора изтичаха и той пра-
веше усилия, обаче от процепа на маймунската глава изтичаха 
само хрипове. Стана му ясно, че през устата на озъбената горила 
е немислимо да се промъкне дори най-простата човешка реч.

Непознатата каза още няколко изречения и затвори. Манев 
върна слушалката на мястото ѝ, употреби усилия докато освободи 
главата си. Съжаляваше, беше претърпял нова загуба, но този път 
не му се щеше да изрече на глас любимата си фраза „който губи – 
печели“, не можеше да се откъсне от убеждението за явна липса 
на късмет, напоследък живееше в очакване на този звън: кажи, как 
да не те е яд, тъкмо тогава да бъдеш една безсловесна маймуна, 
която може да пълни мембраната само с неразбираеми звуци.

И все пак раздразнението му се разсея бързо, непрекъснато 
прииждаха и го обсебваха нови усещания, те бяха наситени с 
приятна мекота и той не проумяваше с какво точно да си ги обяс-
ни – дали със студеното си интелектуализирано отношение към 
света, или с притаените прашинки от инфантилност.

Не мисли, глупако, каза си, не разсъждавай излишно, защото 
никой не те бие по главата да го правиш, а играй най-простата 
игра, както я играят децата; и достигна до заключението, че вли-
зането в кожата на една маймуна може да предостави на някои 
хора един-единствен вариант – влизаш и нищо повече, най-много 
да се задушиш; но за други хора влизането в маймунската кожа 
разкрива известно разнообразие – от невинната весела игра, до 
спасителния кей за пробития кораб на някоя трагическа, или 
най-малкото, отчаяна личност. Петър Манев обаче още с облича-
нето на маймунската кожа откри единствения за себе си вариант 
– да обсеби нейния еднолинеен вътрешен смисъл: да задоволи 
дремещата в него религия за другата форма на живот. Ето защо, 
вместо да се ядоса от загубата на двете женски бедра, Петър Ма-
нев се приближи отново до огледалото и отново видя голямото, 
всяващо страх животно. Ала за да бъде истинско, поне по външ-
ния си вид, на животното му липсваше нещо съществено – стое-
ше прекалено изправено. Човекът в кожата се досети, че трябва 
да се поприведе, после той повдигна леко глава и отпусна ръцете 
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си пред тялото, охо!, това е друго, туй се вместваше във вечния 
порядък и прилягаше на всяка уважаваща себе си горила.

– Аз съм – каза Красимира Станева – това учудва ли те?
– Никак.
– Не бъди все същия фукльо, какъвто си откакто те помня.
– Че съм фукльо, фукльо съм, но наистина не се учудвам.
– Какво правиш?
– Двоумя се.
– Глупости, винаги си предпочитал Южното крайбрежие.
– Този път се чудя на море ли да отида, или на планина.
– Ти? – Мембраната се задави от смях. – Планина? Ти? Сега 

пък какво те прихвана, какво има, защо на планина?
– Не знам.
– Наистина не знаеш. – Беше сигурна в искреността му. – Мно-

го се завъртя из София. Видели те в басейна на японския хотел.
– Защо се обаждаш?
– Казах на Пламен, че си му донесъл най-после кожата.
– И подскочи.
– Подскочи другият.
– Това е интересно.
– Че е подскочил другият? И той не е малко луд. Намислил е 

сценарий, да си играят с Пламен.
– Искаш да му я подаря ли!
– Да му я продадеш.
– Обещавам, че след две години ще му донеса.
– А тази?
– Употребявам я аз.
– Ясно. – Гласът на Красимира влезе в равномерния си все-

кидневен ритъм. – Извинявай, не исках да те уязвя. Искам да ме 
разбереш, желая искрено да ти се извиня.

– А знаеш ли, че няма за какво?
– Ще ти се обадя пак.

9.
Пежото влизаше хладнокръвно в занемарените пътища, прео-

доляваше ги, държеше се мъжки по неравния, враждебен за ав-

томобилите терен. По-неспокоен беше шофиращият, той не се 
взираше само напред, както правят шофиращите, той въртеше 
глава наляво и дясно, проучваше гората край пътя. От гората 
идеха разочарованията, нещо в нея не му харесваше, не му се 
нравеха боровете, Петър Манев изобщо игнорираше боровата 
гора, а доколкото схващаше в момента, иглолистниците преоб-
ладаваха навсякъде. По тези мизерни височини би трябвало да 
лудуват букаците и габърът, такава я помнеше той местността 
от детството, такава очакваше да я намери. Накрая разбра, че 
трябва да се примири с тия открития, както се беше примирил 
например с някогашния поток, сега на негово място пълзеше 
тихота, без ромон, никаква пенливост. Накрая успя, намери 
една полянка, тя би му свършила работата, колата стигна до 
нея, да, по тоя въпрос възраженията му отпадаха. Настроение-
то се подобри още не само заради лешниковите храсти наоко-
ло, но и от уханието на горските цветя. Встрани зрееха едри 
къпини – обичани плодове пак от детството – и като се заогле-
да, почти се убеди, че ще открие ягоди.

Поослуша се, не можа да долови грохота на магистралата, 
нищо не чу, нищичко, а това го зарадва допълнително.

После срещна стареца.
– Чичо, къде отиваш?
– Горе.
– Какво има горе?
– Нищо.
Човечецът си беше бая възрастен, небръснат, с отрита капа, 

мръсна риза без яка и закърпено тук-там елече. Очите му отра-
зяваха вътрешна тъмнина и отчаяна безпросветност. На кръста 
му висеше мизерно избеляла, отъняла от употреба торба. Мага-
рето му, изглежда, не е било почиствано от месеци, търкаляло 
се е, насъбрало е по себе си вековна прах и шума. На очукания 
разпарцален самар висеше много стара, вероятно още от балкан-
ската война матара с трудно разчитаеми драсканици, инициали 
на хора, войници, падали на бойното поле или пък умирали спо-
койно на одъра.

– А какво ще правиш там?
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– Нищо.
– Няма ли да вземеш нещо, да го донесеш долу?
– Кво да донеса, нищо няма да донеса.
– Тогава защо се качваш?
– Ми работата.
– Каква ти е работата?
– Ми, никаква.
– На колко си години?
– Минах ги.
– Кое си минал?
– Осемдесете.
– Май ще събираш съчки.
– Такава работа.
– Кога се връщаш?
– Ще си ходя на село,
– То не е ли назад?
– Напред е.
– През планината?
– През.
– Добре де, планината прехвърляш ли я?
– Може.
– Не може ли да се заобиколи?
– Може.
– Значи няма да се връщаш.
– Няма.
– Да те почерпя ли ракия?
– А, не.
Старецът затътри нозе след магарето, на което, изглежда, раз-

говорът бе дотегнал, та взе да се отдалечава.
Манев отвори багажника и хвърли на тревата двата па-

кета на палатката, после бръкна в хладилния куфар, извади 
бутилка и глътна малко блек лейбъл, приседна върху топлата 
земя, загледа се в листата, между тях бледооранжевите раз-
листници на лешниците му напомниха, че земята все още се 
напъва и, слава богу, все още ражда по нещо и за катерички-
те, и за хората.

10.
Гората му поднасяше още приятни изненади, нейната сърце-

вина му натрапваше девствеността си, една непокътнатост, която 
той не очакваше, такава, каквато искаше да открие: митическа, 
разкошна ботаническа ритмика, обезобразена само в периферия-
та. Където успя да проникне, той не видя нито един бор – широки 
листа, хармония, редуване на слънчеви петна със сенки, хлади-
на и припеци, всичко потънало в шеметна тишина, ухаещо на 
корени и небе, на мъхове и гургуличи човки. Намери най-после 
ягоди, изяде шепа от тях и ако се наложеше да търси още, би мо-
гъл да открие. Разбира се, едва ли му предстоеше да стигне чак 
пък дотам, играта щеше да му омръзне, но колкото и да издържи 
– часове или дни, – на него му харесваше, нравеше му се новият 
образ, новата походка и не на последно място – съзнанието, че е 
първият човек на света, заживял доброволно като горила.

В началото опресняваше познанията си за гората, натрупва-
ни през детските години: тогава природата му се изявяваше не-
съзнателно и еднозначно. На сегашната му възраст обаче. след 
дългото лутане по железобетона и асфалта, подир хиляди изче-
тени книги и десетки философски концепции, той очакваше да 
проникне в заобикалящата го материя задълбочено, аналитично 
и диалектически. Така се бе отнесъл той за съжаление преди ня-
колко години и към африканската джунгла – нямаше го пори-
вът, нито опиянението от юношеските романи: всичко се оказа 
прагматизъм, стръв на добре дресирана геоложка хрътка. Сега 
опиянението бе налице – можеше да си го признае, – след като 
маймунската кожа му прилепна като ръкавица, усетил необясни-
мата надежда, че ще успее да се отскубне от човешкото си битие, 
мислеше само за едно – да избегне сложните преходи – ставаш 
горила и толкоз.

Че е луд, си го знаеше, иначе как; и все пак, понякога му се 
струваше, че не е луд. Можеше ли да предположи, че претърпя-
ва възрастова деформация? Пък де да знае. Някакво психическо 
терзание? Стрес? Трагедия? Нищо подобно. Напоследък душата 
му ликуваше, вървеше му в работата, вървеше му в обикновение-
то, само дето не му се женеше и тази пуста натрапчива мисъл, че 
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си е роден за стар ерген, за самотно съществуване, без уханието 
на бебешките пеленки.

11.
През нощта захладня, студената лунна свежест го събуди ня-

колко пъти. Вместо да тръгне към пежото, към опънатата за все-
ки случай палатка с пухен спален чувал, той измърка от щастие, 
само се присви още в леговището си, в шумоленето на ланските 
листа, събрани от мечка ли, вълк ли, един бог знае. В будните си 
мигове не пропускаше да се вслушва и в движението наоколо – 
истинско преселение на всички страни. Не желаеше да се самоиз-
лъгва, но той бе сигурен, че някои от минаващите животинчета 
се спираха до него, за да преценят новото присъствие в гората на 
нещо колкото огромно, толкоз и непознато, примъкнало се от-
някъде да ги безпокои, да отнеме част от храната им. Призори 
острите слънчеви шишове осветиха сърна и сърненце, зърна ги 
на няколко метра от леговището. Дали не може да удари с нещо 
малкото, а после все ще намери начин да го изяде, дори сурово. 
Всичко се развиваше благополучно, само това стържене в стома-
ха. Изправи се и раздвижи крайниците си. Жажда не изпитваше, 
нямаше смисъл да се спусне към поточето, зовеше го споменът 
за вчерашния къпинак.

Зрелите плодове заблестяха пред него и много му се щеше да 
се налапа набързо, но за тази цел се налагаше да оголи пръстите 
си, да смъкне ръкавиците на горилските ръце. Това той нямаше 
да стори, правилата на играта не го разрешаваха. Изяде почти 
всички узрели плодове бавно, стомахът му си остана празен и 
въпреки глада, радваше го лекотата на тялото, на движенията му. 
Беше удобно време за тренировки. Отначало преодоля остър ска-
лист наклон, а после се качи на стара самотна круша. Твърдите 
ѝ плодове още не ставаха за ядене, но разкошно разположените 
клони улесняваха упражненията. Тук той започна за усвоява пре-
биваването по дърветата. Еластичното му тяло се справяше леко 
с препятствията, изобщо кожата, закупена за сто и четирийсет 
лири, му носеше само радост и предчувствия за неизпитвани до-
сега вълшебства.

Мечката бе застанала на пролуката към къпинака. Наблюдава-
ше заниманията му – кой знае от колко време, – навярно учудена 
и може би загрижена за съдбата си. Тя видя как между клоните 
шаваше уж човек, а не беше човек, човекът не може да лудува 
така по дърветата. Горилата, от своя страна, също съгледа меч-
ката и също се замисли по свой начин: това, че се появи дори 
мечка, е добре, гаранция, че насам не се мяркат хора, но какво ли 
би се случило, ако сляза от клоните и застана мирно на земята? 
В същност не съществуваше голям риск – при първата заплаха 
горилата можеше да се върне в клонака. Така и реши тя, слезе. 
Стояха неподвижно по местата си и се гледаха, може би премер-
ваха достойнството си, а може би ината. Все пак горилата бе раз-
брала далечната същност на диалога – да, тя стърчеше на пътя 
ѝ, – щом се покатери обратно на дървото, мечката мина бавно 
по пътеката си, която я заведе при къпинака. За съжаление там 
звярът не можа да намери зрели плодове. Случайно ли погледна 
той към ствола на крушата, горилата не съумя да отгатне, тя успя 
само да установи, че за къпинака, който дарява на света всеки 
ден зрелите си плодове, ще се породи съперничество. Това доне-
се допълнителни радости на Манев – ето че с появата си още на 
втория ден се включваше в суровото естество на гората.

12.
Двойка гривеци се настани в клоните на крушата, горилата усе-

ти пърхането им над главата си, беше чула дори свистенето им във 
въздуха. Погледна и видя, птиците се задъхваха в стремежа си да 
се налюбят. Бързината, с която взе решение, я изненада, горилата 
слезе на земята и грабна камък. Преди да го запокити, тя се поко-
леба, но правилата на играта я позоваваха да завърши започнатото 
– камъкът полетя и удари женската, слабо, силата му нагоре се бе 
умъртвила от земното притегляне. Мъжкият политна, ала се вър-
на незабавно, учуден, че любовницата му се мае между листата. 
Малко преди да падне, тя се закрепи във въздуха, после се издигна 
колебливо над дървото, а това подсказа на любовника, че нещо се 
е оправило. Злосторникът се взираше нагоре с угаснало упование, 
гривеците изчезнаха, без да осъзнаят какво се беше случило всъщ-
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ност и как може така да им бъде прекъснато не какво да е, а непо-
носимото пъклено упорство да влязат един в друг.

Горилата ликуваше, тя тръгна към потока с убеждението, че е до-
вела нещата до най-чистия им израз – запратила бе камъка точно в 
тялото на птицата, останалото е случайност – днес жертвата се из-
мъкна, но утре едва ли ще ѝ се удаде; дълбоко посаденият нрав ствен 
зародиш в човешкото поведение постепенно трябва да залинее и на-
края да бъде изтръгнат, иначе планината и гората не обещаваха добри 
времена за стомаха. Като се огледа на всички страни – вирчето на 
потока се намираше на открито, – горилата полегна и доста трудно 
се напи с вода. Искаше да поостане на огряното от слънцето място. 
Огледа се още веднъж, водата мамеше животното, но рискът да се 
сблъска точно тук с най-големия му враг, човека, нарастваше. Излег-
на се на скалата, затопли се, пожела да напече настудувалите се през 
нощта стави. Така нямаше защо да се озърта, съблякъл кожата, вече 
гол, сигурен не само за безопасността си, но и за своята сила, върнал 
се в господарската общност на човека, Манев клекна в плиткото вир-
че. Водата го покри, погали тялото му, погълна солта на потта му. Из-
пълзя обратно на скалата. Слънцето печеше, както се полага за юли, 
небето гореше с трепетно сияние, всичко си беше на мястото, дори 
по-добре от предполагаемото, природата дишаше сърдечност и бла-
городство, но Петър Манев сбърчи вежди и реши, че всичко е само 
празна празнота пред необузданото безумство да се напъха минута 
по-скоро в маймунската кожа.

13.
За осем дни беше отслабнал седем и половина килограма. 

Пристъпи под душа с намерение да прекара там поне половин час, 
а издържа само няколко минути; бързаше, бързаше да се нахрани. 
Както бе по хавлия, напълни тигана с шунка и яйца. Срам и позор – 
вместо да нареже хляба, той го начупи грубо и като си повтаряше: 
глупако, яж бавно, дъвчи прилично и спри до разумната граница, 
Петър Манев омете и тигана, и хляба, едва тогава дочу как касетата 
дрънчи Брукнер, а телефонът звъни ли звъни.

– Подлудихте ме! – заговори тя. – Направихте ме на нищо! – Ма-
нев понечи все пак да се защити, но тя не му даде думата. – Заин-

тригувахте ме и звъня всеки ден. Когато го няма мъжът ми, звъня 
непрекъснато. Къде ходите! Трамвай ли ви блъсна? Трепя си главата 
и не проумявам какво можете да правите без мен. Кажете нещо, защо 
мълчите, говорете!

– Как ви е името?
– Мирослава.
– Вижте какво, Мирослава, вие знаете ли, че гората и плани-

ната не са в състояние да изхранят една маймуна?
– Знам, повтаряла съм го и другаде, но кой да повярва.
– Тогава, защо не ми казахте?
– Не ми дадохте думата, говорехте за „Илиадата“.
– Хей! – Сърцето му се препълни от възхищение. – Я елате 

насам, с вас ще могат да се направят някои неща.
– Покорихте ме с туй, че се представихте – повтори Мирослава, 

когато Манев ѝ отвори. – Беше почти половин човече, мъничко, пост-
но женче, можеше да се побере в чекмеджето на бюрото му, некраси-
во момиченце с микроскопично вирнато носле, дребни крачета, дреб-
ни ръчички, дребни бедърца и дребни гърдички, които трудно личаха 
под блузката, по-скоро се предугаждаха. Загледа се в него. – Охо!

Прегърна я, отдели я от пода, докато я внасяше в хола, обсипа 
лицето ѝ с целувки.

– Нали няма? – запита домакинът.
– Никога.
– Да си отидете?
– Обещах де, трябва ли да се повтаряме?
Целуваше го право в устата.
– Да не лъжете?
– Защо сте брадясал?
– Играя на маймуна.
Постави я в креслото.
Мирослава го изчака, без да помръдне, загледана в картината 

на стената. Мъчеше се да реши неволно заложения в платното 
ребус: някакъв непознат млад художник се беше предоверил в 
повече на склонността си да подражава и тя сега се питаше щеше 
ли да има картина, ако младият човек се беше доверил повече на 
таланта си. Манев се върна, пръскаше одеколон в избръснатото 



142 143

си лице. Отново я взе, пренесе я в спалнята. Нейната миниатюр-
ност се оказа завършена отвсякъде, Мирослава си имаше от всич-
ко по малко, домакинът я оприличи на арпаджик, стори му се, че 
ако я посее в земята, от нея догодина ще поникне голяма сочна 
жена, с по-зрял и по-тежък аромат, а не като тоя – Мирослава 
ухаеше на пролетни мерзости.

– Приличаш ми на капчица по човката на канарче, което току- 
що е пило вода – рече той.

– А ти ми приличаш на бизон в отпуска. И почти не си личи, 
че си циник.

– Правя, каквото мога, да се превърна в маймуна – призна си 
Петър Манев след един час, когато се върнаха в хола. – Не зная 
защо, но усилено се стремя да напусна човешката си обвивка и 
чат-пат успявам.

– Ако успееш, като резултат ще влезеш в друга форма на жи-
вот, а от туй няма нищо по-приятно.

– Приятно? – Погледна я с подозрение, че го иронизира. – Само?
– Усещаш ли колко силно се обикнахме? – Тя отвръщаше на 

целувките му, той не спираше да я целува, удавен от миризмата 
на собственото си тяло, удавил миризмата на нейното прозрачно 
телце. – За мен ти си всичко, аз те обичам наистина.

– Ти си единственият човек на света...
– Знам, знам.
– ...пред който разкрих тайната си и то само две минути след 

като те видях.
– И това разбрах, мили, ти мразиш хората и живота, но тъй 

като не ти липсва великодушие, мразиш и себе си.
– Искам да бъда нещо друго – замисли се той.
– Ако успееш, ще постигнеш непостижимото. Хората твърдят, 

че се прераждат в каквото и да е там животно. Ти ще го постиг-
неш обаче приживе и вместо като мишка ще бродиш като горила. 
– Мирослава зърна ръцете си зад врата му, отново я удиви фактът, 
че са мънички, като ръцете на порцеланова кукла. – Кога зами-
наваш?

ВТОРА ЧАСТ

14.
Пред нея се разиграваше нещо познато, като да речем, от те-

левизионните научно-популярни филмчета: питонът отнасяше 
някакво животинче, то приличаше и на заек, и на катеричка, хри-
пливите крясъци наподобяваха скърцане. Захапала го за хълбоче-
то, змията спря до ерозирал, обрасъл със суха тревица камък и за-
почна да поглъща храната разсеяно, дори не си направи труда да 
я насочи към глътката си от друга, по-удобна страна. Безпомощ-
ните крясъци на нежното животинче заглъхнаха, преди да потъне 
в дупката; питонът се поотпусна лениво, може би си отдъхваше, 
по всяка вероятност вътрешностите му се гърчеха и придвижваха 
крехкия улов към стомаха, мозайката на кожата му потръпваше 
като повърхност на езеро, погалено от бриз. След като си свърши 
работата, питонът полежа с леко издут корем известно време под 
слънцето и се оттегли зад камъка. Горилата остана на мястото си 
със спомена за неговата зловеща, отразяваща късната светлина 
на следобеда пластичност, почувствува се щастлива, беше видяла 
класически епизод, но от друга страна, човекът в нея се усмихна 
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иронично от мисълта, че джунглата му се разкриваше от самото 
начало с един от атрактивните си шаблони.

Ослуша се, шумът, който чу, подсказа на човекоподобието, че 
нататък по пътя би трябвало да срещне река. Тръгна отново и 
скоро се натъкна на широк, накъсан тук-там от пяната си бъбрив 
водопад. На повечето места гладката завеса на водата отразяваше 
спокойното горене на залеза, миришеше на влага, пулсираха цве-
товете на дъга, падащата стихия пулверизираше облаци от воден 
прах и прохлада към горилата. Добро място за живеене, сметна 
тя, но от друга страна разсъди, че шумът на водопада постоянно 
ще дави опасните, застрашаващи живота ѝ шумове, а и този ти-
пичен за Африка воден спектакъл няма как да не тегли към себе 
си туристическата сган.

Стараеше се да проникне в невъзможни за обитаване зони, 
да ги прекоси, така си представяше тя – пресече ли поне една 
такава зона, обезателно ще се натъкне на рая. И понеже отново 
настъпи часът, в който ѝ се налагаше да избира мястото за нощу-
ване, побърза да се отдалечи от водопада. Неочаквано се озова 
сред дървета призраци – листовината и тънките клони на тези 
дървета липсваха, в безтревната сива площ стърчаха само дъне-
ри и овъглени стволове, устояли на отколешен случаен или на-
рочно предизвикан пожар. Щом влезе в мъртвото пространство, 
превърнато в застинала чугунена приказка, горилата му вдъхна 
обемност и го осмисли; като застана сред дърветата, тя обога-
ти настроението на графиката с още по-дълбока безнадеждност. 
Тук огънят бе разчистил всичко излишно и можеше да се нощува 
по-спокойно.

Избра място до широк, затоплен от слънцето дънер, сви се и 
веднага потъна в гърлото на съня.

Призори развиделяването не освежи много настроението на 
пейзажа – светлината изтъкна допълнително отчаянието на вся-
ко дърво, но като се огледа, особено като се поразходи, горилата 
разбра, че предпочита да остане само тук. На север започваше 
неизвестно колко обширна полусавана; на юг – вече знаеше – во-
допадът, половин час път; на изток – река, а на запад изведнъж 
се изправяше като стена тъмната незасегната от пожара джунгла. 

На човекоподобието му предстоеше тепърва да обходи и проучи 
всичко, особено находищата на храна. Преди това обаче му се 
налагаше да свърши най-важното – да се отърве от пакета. Мък-
неше го вече шести ден от точката, при която го стовари таксито – 
началото на истинската африканска гора; там съблече дрехите си 
и облече кожата. Внушителен моряшки чувал от гумиран плат и 
неръждаеми ципове побра стратегическите му вещи, отсега ната-
тък чувалът щеше да се превърне в метафорична поанта, приста-
нище по обратния път към реалния живот, в случай, че джунглата 
не можеше да му предостави жадувания по-съвършен свят.

15.
Торбата намери сигурното си за оцеляване място – привър-

зана сред джунглата, прикрита отвсякъде с листа и лиани. Стъб-
лото на избраното за тази цел дърво бе дамгосано долу с нож 
– три успоредни, дълбоко издълбани линии. В един от джобовете 
на сака се побра и бележникът. На първата му страница пише-
ше: „Намирам се на половин час от Широкия водопад. Името 
на водопада е измислено от мен. Широкият водопад отстои на 
шест дни път от последното селище Ману. Селището Ману е 
крайната точка на дълъг асфалтов път в полите на планината. 
От селището Ману до известния град Хара има точно четирис-
тотин километра. Изминах ги с такси. Всеки понеделник в Ману 
пристига автобус. Автобусът заминава на другия ден обратно. 
Ману можа да ми предложи единственото място за нощуване 
– къщата на отец Мортимър. Отец Мортимър е единственият 
човек на света, който знае, че съм тръгнал към най-тъмните 
зони на джунглата, но не знае защо. Петър Манев, България, 
София 1000, ул. Шейново 33.“

Щом закопча последния цип на чувала склад, човекоподо-
бието се спусна на земята и се запита: добре е да знам защо 
всъщност написах тия няколко реда и си отговори: може би ще 
загубя координатите на човешкото съзнание и ако случайно не 
съм забравил да чета, ще разбера кой съм бил и къде трябва да 
се върна, а в случай, че съзнанието ми се е затрило съвсем, ще 
бъда още по-добре.
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16.
Джунглата, реката и саваната внушаваха денонощното си за-

гатване за ред, връзка и равенство. Всички физически, биологи-
чески и ботанически форми бяха строго осъразмерени и втъкани 
в равномерния ритъм на извечността, разбира се, без последния 
апостроф на опожарената зона, ала и тази досадна подробност 
сякаш се вместваше в пленителните мотиви на представите за 
черния континент. Сред свежестта и задухата, във вонята на гни-
лоча и аромата на орхидейните цветове, се изреждат непрестан-
ните ритуали – от изяждането до раждането: поглъщане, рев, 
кръв, писъци, впръскване на отрова, задушаване, екстазна птича 
песен, пощене, крясъци; въздухът е наситен с нещо, което те пра-
ви сънлив, но нямаш право да заспиваш, за да не бъдеш изяден. 
Реката тече бистра, тя е в горното си течение, рибите подскачат, а 
саваната кънти от копита на бързоноги, накрая идват хиените, те 
се движат след леопардите и омитат всичко, дори копитата.

Горилата се научи да изравя два вида вкусни гулии, а позна-
тото ѝ от по-рано джаму – ниски, почти пълзящи храсти с пло-
дове малко по-едри от орехи – насищаха стомаха ѝ като хляб. 
Тя обелваше кафявата обвивка и лакомо изяждаше нишестето с 
вкус на банан и мляко. Горилата вече рядко оставаше гладна, но 
ето че отново започна да я тормози необяснимо изострящата се 
стръв към месото. Месо тя не искаше да яде, стараеше се да го 
заличи от менюто си по простата причина, че не смяташе пале-
нето на огън за любимо занимание на маймуните. И точно когато 
ѝ се насъбраха десетина безмесни дни, една сутрин, недалеч от 
реката, погледът ѝ попадна върху гигантската земноводна жаба, 
наричана от камерунците виа-моа. Човекът, който се потайваше 
в горилата, беше чел нещо за вкусовите ѝ качества, той знаеше, 
че гастрономите възнаграждават богато снабдителите си, заради 
този деликатес цяла мафия от ловци погазваха грубо забраната и 
малко се интересуваха, че трикилограмовите жаби са вписани в 
Червената книга на африканските животни. Човекът, който се по-
тайваше в горилата, разглеждаше много внимателно екземпляра 
пред себе си. Тази виа-моа едва ли тежеше по-малко от два кило-
грама. Той проучваше жабата отстрани, мислеше си за Червената 

книга и съжаляваше хиляди пъти, че не си е приготвил предва-
рително едно най-примитивно копие, най-обикновена заострена 
тояга, тя можеше да му свърши работа, защото никой няма право 
при подобни обстоятелства да пренебрегва кулинарните дарове 
на тропика. Червената книга!... Въпросът не се свежда сега до 
каквито и да е книги, а до туй – какво да се прави по-нататък. 
Човекът се канеше да поумува още малко, но в това време го-
рилата скочи и похлупи земноводното. Жертвата издаде някакъв 
може би несвойствен за нея звук, тъй като вече бе покрита от 
неизвестното космато, и се настърви, постара се да окаже все 
пак някаква съпротива с мускулатурата си, но туй не ѝ се удаде, 
косматата преса я притисна от всички страни и бавно промъкна 
пръсти към гушата ѝ. Щом се увери, че гигантската жаба вече 
не диша, горилата се изправи и забеляза как на смешно разстоя-
ние от нея преминават три носорога. Мъжкият водеше самката 
си и малкото, пристъпваха спокойно, по господарски, изобщо от 
трите бавни животни се излъчваше тежест и достолепна тромава 
красота. В естествената си среда носорозите нямаха вид нито на 
тъпи, нито на свирепи персони, а още по-малко на маски, които 
олицетворяват демоничното лице на фашизма от литературата и 
плакатното изкуство.

Човекоподобието вдигна улова си, стори му се, че жабата в 
никакъв случай не тежи по-малко от три килограма. Пренесе я в 
опожарената зона, там събра съчки и като употреби лупата – все 
смяташе, че ще бъде за последен път и все отлагаше запокитва-
нето на скъпоценната вещ – запали огън. Не знаеше как гастро-
номите се справят с тези лакомства; човекоподобието, въоръжено 
с втората си скъпоценна вещ – ножът, отдели стомашната част 
заедно с главата. Може би се лишаваше от някоя особено вкусна 
подробност, но как да узнае това – стомахът и главата бяха за-
хвърлени. Върху жаравата легнаха четирите бута и скоро възду-
хът от тревата до небето се обогати.

Обгръщаше го спокойствие и тишина. Естествено, макар и 
неизвестно как, миризмата на печеното месо, заедно с вкусовите 
усещания в стомаха му изпълваха косматото човекоподобие със 
самовъзхищение. Докато се хранеше, то сякаш виждаше дърветата 
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да му се кланят, но туй, което видя наистина, бе, че едно дребно 
зверче с лисича муцуна, без да отмества поглед от него, хем по-
хапваше, хем отдалечаваше с придърпване захвърлените остатъ-
ци от жабата, а заострените му ушички през цялото туй време се 
извръщаха на всички страни. Зверчето внимаваше по особен на-
чин да спази едно безопасно разстояние между двамата, но и да 
не се отдалечава чак пък толкоз от страшилището, в чиято ком-
пания се хранеше и което го предпазваше от други страшилища.

17.
Всичко съществуваше чрез движение: за да се нахрани, чове-

коподобието извършваше подвизи, за да утоли жаждата си, из-
вървяваше път до реката. Често пъти оставаше там дълго, тогава 
се къпеше. Петър Манев разполагаше внимателно всяка част от 
маймунската кожа на брега, по този начин все пак подсушава-
ше и проветряваше материята. Той плуваше, после се грееше на 
слънчевите лъчи, съзерцаваше страстното топло небе, от което 
извираше магнетична прозрачна пустота. Извън маймунската 
кожа той често си спомняше за необятната предишна преданост 
на Красимира, за дребните твърди форми на Мирослава и за под-
лостите, извършени от него в София. Нямаше начин да забрави 
как бе офейкал от дребната умна женичка, сам не можеше да про-
умее как стана тъй, че на бърза ръка се озова от улица „Шейново“ 
– в джунглата. И като продължаваше да гледа пустотата на небе-
то, Петър Манев се стараеше да зачертае жените от живота си, но 
в долната част на тялото му все още тлееше твърдата сладост на 
спомена.

Разбра, че го наблюдават, надигна се малко да се увери в това 
и отново се притисна до тревата, макар че тя не скри добре голото 
му тяло. Горилите стърчаха отвъд реката, застинали от изненада. 
Нито признак за безпокойство, по-скоро любопитство. Ленивата 
вода, горещината и тежката неподвижност на листата не предраз-
полагаха към излишни движения и размисли. Най-после по-ед-
рата горила се наведе да пие вода. По-дребната обаче – изглежда 
самката – стоеше все още загледана в непознатото притихнало 
същество. Мъжкарят се изправи, от сплескания му, почти отсъст-

вуващ нос и от надочията му се стичаха капки. Без да поглежда 
втори път към непознатото същество, самецът изчака да се на-
пие партньорката му, след което горилите поеха пътя си срещу 
течението на реката – мъжкият напред, а женската след водача 
си – груби, достолепни, в естествената им среда, пристъпващи 
уверено върху своята собствена земя.

18.
Срещата със „себеподобните“, които се бяха появили в оня 

паметен ден отвъд реката, порази съзнанието на човекоподобие-
то: в езерото на неговото златисто всекидневие бе хвърлен камък, 
повърхността му се изпълни с меки концентричини видения, въз-
будили безкрайната му благодарност за решението да напусне 
бъркотията на човешкото битие. Зарадва го поразителното сход-
ство на неговата изкуствена маймунска кожа – докарана както 
по цвят, така и по косъм – с кожите на истинските горили, да не 
говорим за изражението на „лицето“. Трябваше да се коригира 
нещо, разбира се, можеше да се пожелае повече в походката: още 
тромавост, категорично привеждане на тялото напред и да посее 
оня безстрастен, а може би безстрашен блясък в погледа си, с 
други думи – да бъде затрита и последната човешка мъглица в 
очите. В оня паметен ден човекоподобието завидя на горилите, 
освен това направо изревнува: женската крачеше тъй предано до 
своя огромен и страшен покровител. Откъде идеха и къде отива-
ха те в своята великолепна самота? Тайна. Тази загадка обаче не 
обезсърчи човекоподобието, а го въодушеви до такава степен, че 
то понечи да си подсвирне, но не се получи нищо – от горилската 
уста не можа да излезе звук.

19.
Невероятно вкусното месо от кълките на гигантската каме-

рунска жаба виа-моа вече все по-рядко обогатяваше менюто на 
човекоподобието. След всеки изтекъл ден човекоподобието при-
викваше с надземните и изкопаемите плодове, превръщаше се от 
всеядно във вегетарианско животно, а това внасяше допълнител-
но въодушевление в битието му. Друго за отбелязване – упорито 
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се отделяше от земята, приспособяваше се към ниските разкло-
нения на дърветата – макар че статутът на горилския живот не го 
задължаваше на това – там сви и първото си гнездо, измайстори 
го, доизкусури го почти като хамак от лиани и палмови листа. 
Свикна да търпи отровните и неотровните змии, установи прави-
ла на взаимоотношенията си с лъвовете, леопардите и слоновете, 
както и с гъмжилото от дребни маймуни, научи се да не обръща 
внимание нито на термитите, нито пък на стотиците други на-
секоми, впрочем, те разбраха, че е съвсем безсмислено да хапят 
кожа, лишена от нерви и кръвоносни съдове. Човекоподобието си 
служеше все по-сръчно при нужда с най-важния цип на „костю-
ма“, разположен между нозете му. Все още употребяваше ножа 
и лупата, но възнамеряваше да ги захвърли в близко бъдеще. В 
най-лошия случай щеше да ги пъхне в привързания към беляза-
ното дърво моряшки чувал.

Отвъд реката се появиха още няколко горили. Прикрито в 
храстите, човекоподобието ги наблюдаваше и проучваше ня-
кои от привичките им, после ги усвояваше, това го правеше все 
по-щастливо, заздравяваше оптимизма му за бъдещи подвизи в 
другата форма на живот. Не му се вярваше, че ще свикне само 
с една-единствена подробност – да лови и изяжда разни дребни 
и не толкоз дребни животинки, например попови прасета и гу-
щерчета, – това то май никога нямаше да си позволи, макар че 
мисълта в едно прекрасно бъдеще да преодолее и тази бариера го 
занимаваше сериозно.

Тогава... О, тогава!... Да не мечтае чак за тогава.
Дългите наблюдения го убедиха, че истинските горили оби-

тават само отвъдната страна на реката. Тази отвъдна област по-
степенно се превърна за него в нещо като обетована земя, страна 
на мечтите. Дали ще си позволи някога лукса? Реалистичните 
нишки в разсъжденията, а и предчувствията го караха да мисли, 
че все още е рано за преплуването, все още му предстоеше да се 
учи на подивяване; предстоеше му едно мъчително изтръгване 
от духовните зони на човека, изискваше се още тренинг, за да се 
спусне в най-дълбоките бездни на животинството, единственият 
път за изминаване, преди да стигне до дверите на метаморфозата.

20.
Изнизаха се още дни, изтекоха няколко месеца, времето пре-

достави какви ли не възможности на новия горски обитател за 
тренировки, но всичко можеше да приключи за миг, да отиде на 
вятъра; туй щеше да се случи няколко пъти, поне два от инци-
дентите го приближиха до гибелта, до края на играта – счупи се 
клон на дърво, полетя надолу, но се хвана за друг клон и се спаси; 
когато се изкачи на висока скала, чу рикане, на върха го чакаше 
разгневен леопард, човекоподобието се върна пъргаво на земята 
и отново се спаси.

Очите – на четири.
Оглеждай се при всяка стъпка.
Да, ще отварям очите си, ще внимавам,  аз съм щастлив и няма 

да загубя по глупав начин завоеванията си.

21.
Небето се оцвети в розово, по него протече тръпката на по-

тайна невроза, но освен коварното му мълчание горе нищо не 
можеше да се долови. Мирише ми на нещо, ще се случи нещо – 
помисли си човекът в горилата, – но какво ще бъде то, едва ли ще 
съумея да отгатна и все пак добре е да остана спокоен.

Запъти се към реката, съблече се на своето тайно място и 
заплува по гръб. Хладната, ленива при този разлив вода го но-
сеше спокойно в спокойствието, което го разтваряше в себе си. 
Човекът си даваше съвършено ясна представа за цената на това 
спокойствие по пътя на размисъла и се обезсърчаваше. Той иска-
ше горилата да погълне човека без остатък, а човекът продължа-
ваше да се съпротивлява, размекваше се от такива обикновени 
състояния като тишина и хармония. Загребваше широко и плав-
но, изпитваше удоволствие, че владее себе си, тишината наоко-
ло, реката, джунглата и призрачната гора от самотни опожарени 
дървета, всичко побрано под небесния купол – таван на неговия 
дом. Замайваше го още чувството за привидната му пасивност, за 
златната му самота въпреки животинското гъмжило.

Щом чу смущаващо силните писъци на маймуните, неволно 
ги свърза с доловената заплаха на небето. По отсрещния бряг бя-
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гаха стада от гибони и резуси. Маймуните притичваха с необяс-
нима за възможностите им скорост, стъписваха се пред водната 
преграда и се объркваха. Те бягаха панически от нещо, стараеха 
се да се отдалечат колкото може повече от него, но тази река... Тя 
не се интересуваше от ужаса в очите им.

Всички гледаха с очакване към водачите, крещяха срещу тях, 
искаха нещо, сърдито ги подканваха да вземат решение, а вода-
чите не се решаваха на следващата стъпка, пред тях имаше три 
посоки: наляво – срещу течението, надясно – по течението и на-
право – реката, най-големия риск, водата.

Изборът се роди пак неочаквано, наложиха го антилопите. 
Антилопите също спряха до реката, неспокойните им кожи лъ-
щяха на слънцето, потта им се изпаряваше, но те се подвоумиха 
кратко, веднага хукнаха на изток, срещу течението на реката.

Без да губят време маймуните се хвърлиха подире им.
Отсега нататък цялата бягаща по неизвестни причини фауна 

вече знаеше пътя си, той водеше срещу течението на реката, по 
десния бряг на реката.

22.
Голият човек излезе от водата и легна под лъчите на слънцето. 

Докато нагряваше тялото си, той не извръщаше лице от преселе-
нието на отвъдния бряг. После облече кожата, решен да изчака 
крайния резултат на туй ново за него явление. Очертаваше ли се 
някаква развръзка? Докога ще продължи паническият бяг, в кой-
то започнаха да се включват и лъвовете?

Сега пък засвири цигулка, далече, с най-тънките си струни, 
затрептяха пицикати. Накрая струните нададоха писъци, някой 
изстена, засъска, над полусаваната плъзна сянка, сребристият 
слънчев ден се превърна в приятно зелен въздух и плъпна изма-
мата за примъкваща се из гърнето на времето необяснима прох-
ладна струя. Слънцето прозираше през нещо особено приятно и 
зелено, но накрая изчезна, само отражението му остана да трепти 
над необяснимата засега сянка.

Сянката прииждаше, уголемяваше се и ставаше все по-плът-
на. Пицикатото се превърна в бръмчене, земните недра едва чуто 

протътнаха и все още не можеше да се разбере характерът на 
явлението;  дълго, много дълго се чудеше човекоподобието, на-
пъваше се да го дешифрира, то не знаеше какво да прави, дали 
пък да не побегне като другите, да хукне подир лъвовете, да се 
сдружи и разтвори във фауната на Африка, по древните неписани 
закони, когато се налага и лъвовете и антилопите да тичат един 
до друг, без да си обръщат внимание.

Най-после челната вълна на облака довтаса и на свой ред, по-
добно преминалите преди малко животни, се стъписа пред невъз-
мутимата всемогъща река. Облакът се надигна, сбръчка се, нагъ-
на се и се отдръпна, ала от задните му пространства изпъплиха 
нови валма от мощни пулсации.

Въпреки стъписването тълпите се хвърлиха във водата, тя 
изгуби блясъка си и понесе надолу полужива зеленикава каша. 
Нови милиони скачаха във водата, кашата ставаше все по-гъста и 
в даден момент върху нея запъплиха милиардите; умираха мили-
они, но на другия бряг върху тях преминаваха милиарди тракащи 
с челюсти скакалци.

Горилата се сви в подножието на скалата, облакът я удари в 
гърба, но тя не трепна, зачака търпеливо развитието на нещата. 
Скакалците се струпваха по дърветата и тревата, по всяка въз-
можна зеленинка, клоните натежаваха и увисваха, по-крехките се 
счупваха, летящите нашественици обаче не изпущаха плячката 
си, падаха с отломките по земята. Всичко се покри, до послед-
ния сантиметър, и все пак гощавката не започваше, горилата се 
учуди, че лакомниците само се настаниха и зачакаха, но какво? 
– още една загадка на природата.

Отговорът най-после дойде след изтичането на деня; щом 
падна нощта, и се започна...

Призори всичко бе изядено.
След няколко часа скакалците потеглиха по широкия и дълъг 

път на новите опустошения. Горилата се изправи. Видя една кар-
тина от апокалипсиса, една оглозгана Африка, затрита, абсурдна, 
притисната от лакомо слънце, от сиво-черна несигурност. Дър-
ветата стърчаха в чужда за тях зимна голота. Едно-единствено 
цветно петно сред гората – моряшкият чувал.
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23.
Вече трети ден горилата вървеше по пътеката на новата си 

одисея, край десния бряг на реката, все нагоре, по следите на по-
бегналите антилопи и лъвове. Изтощена и гладна, далеч от мо-
ряшкия чувал – за него дори не си спомняше, – тя се взираше на-
пред, копнееше да види непознатите за нея места, недостигнати 
от скакалците, потънали в хлорофил и живот. Няколко пъти ѝ се 
мярнаха сребърни риби в реката, хвърли се да ги лови, не хвана 
нищо, после подостри върлина, измайстори си нещо като копие 
и се помъчи да харпунира каквото и да е, но и този път не успя, 
отказа се, зачопли земята. Напразно. Тук не намери любимите си 
гулии, изчопли само няколко попови прасета, които налапа, без 
да му мисли. Горилата не помисли и по-късно върху този факт, 
на нея и през ум не ѝ мина, че прекрачва в нова фаза от новата 
форма на своя живот, че просто все повече и повече узряваше 
като маймуна.

Първото животно, което се блъсна в нея, когато навлезе в пле-
нителната савана на платото – как да не умреш от радост, – се 
оказа любимата ѝ гигантска жаба виа-моа. Скочи по привичния 
си вече начин, похлупи жабата с тялото си, удуши я и веднага 
побърза да я разкъса, след това си направи пир от месо и кръв, 
забравила, че някъде из циповете е скътала ножче и лупа за па-
лене на огън, не, горилата хич и не пожела да реже, нито да пече, 
никак, тя искаше само да яде.

24.
Отново се установи в удобна за живеене и за скиторене об-

ласт, духът ѝ одобри разнообразието на местността, съставена от 
полусавана и полуджунгла. Същата река, същите животни, изо-
билие от виа-моа. Нямаше я само опожарената гора с магическа-
та ѝ привлекателност.

Вече се надяваше, че едва ли ще е толкоз рисковано, ако си 
позволи някои приключения, искаше ѝ се да се движи, да измина-
ва разстояния, изобщо, да остане вярна на природата на горилите, 
на техния предимно преселнически живот. Смяната на пейзажи-
те можеше да направи самотата ѝ по-очарователна, по-достойна. 

В душата на човекоподобието копнежите и инстинктите се спо-
гаждаха.

Човекоподобието тръгна, запристъпя бавно с изработената си 
отколешна походка, озърташе се, внимаваше да не връхлети на 
нежелани срещи; взираше се, стомахът го предизвикваше да из-
дирва – тук ще изрови коренче, там буболечка – оказа се, че всич-
ко става за ядене, всичко, стига да се убедиш веднъж завинаги в 
това. Зеленият свят, напръскан някъде с проблясъците на водите, 
брожението на сенките и лъчите, импулсите на вечната жизне-
на сила на земята, неочакваните срещи с известни и неизвестни 
животни, приятният гъдел предизвикан от несигурността за пре-
храната, нарастващото удоволствие да усеща, че може да поглъ-
ща апетитно дори живите гущерчета, всичко туй и още много 
дребни и не толкоз дребни неща, пораждаха у човекоподобието 
фантасмагорични моменти, в които неочаквано ферментираше 
чувството за всесилие, власт и непогрешимост.
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ТРЕТА ЧАСТ

25.
Скитничеството, което прибави обяснимо очарование към 

всекидневието на горилата, превърна джунглата, планината и 
платото в градина, а градинската прелест на този свят поро-
ди у скитника наглото предчувствие, че предстои да изживее 
необикновено събитие, но горилата избягваше да се доверява 
на предчувствията си и си припомни това в същия миг, когато 
двамата застанаха лице срещу лице, изненадани, направо шо-
кирани.

Едва сега в същност проумя колко грозни животни са гори-
лите. На няколко крачки пред човекоподобието беше застанала 
същата онази самка, същата – да, дето се бе появила някога от-
въд реката и верноподанически следваше своя избраник и по-
кровител, на когото, тогава още живият Петър Манев завидя. 
Чак сега човекоподобието забеляза колко черен е цветът на го-
рилската козина, дълъг, безформен и тромав торс, къси криви 
крака – и това у една дама, боже-господи, това у една дама, пре-
допределена да предизвиква, приласкава и продължава рода. В 

жестоките очи на звяра припламна нещо, човекоподобието не 
успя да го разгадае, но предположи, че може би не заслужаваше 
да се безпокои толкоз много. А колко важна беше следващата му 
крачка. Напред? Назад? Встрани? Досегашният опит от всички-
те срещи със зверове го подканяше да тръгне встрани, тук му се 
предоставяше и простор за това; не биваше да се връща, отстъп-
лението можеше не само да го опозори, но да окуражи врага на 
пътеката. И естес твено, дръзкият вариант да мине кротко край 
самката, да демонстрира миролюбието си, след туй да се отда-
лечи и нищо повече.

Дързостта му обаче бе наказана, наложи му се да преодолява 
отвращение – от нея се отделяше непоносима воня. Докато мина-
ваше край самката, тя се извърна и ако човекоподобието подраз-
бра, може би се обърна изцяло, за да го изгледа спокойно, докато 
се отдалечаваше. Наистина, запита се човекоподобието, какво ли 
правят две горили, когато се срещат и разминават, когато всяка 
поема отново своя път? Казват ли си нещо? Ненавиждат ли се? 
Радват ли се от срещата? Или им е безразлично? Човекоподоби-
ето не искаше нищо от себеподобните освен равнодушие то им, 
искаше да бъде в очите им само една съвсем обикновена горила, 
самотна горила, която дори не си прави илюзии, че може да бъде 
приета в каквото и да е горилско общество.

Срещата със старата познайница се оказа щастлива, поло-
вин час след като повървя по склона, сред камънак и прегоряла 
зеленина, съгледа и бързо удуши един едър екземпляр виа-моа. 
Жабата се беше изпречила на пътя му не да го нахрани, а да 
препълни стомаха му. Човекоподобието лениво потърси място 
за почивка. То отнесе остатъка от улова между храстите, смет-
на, че там е удобно и да се лежи и да не се безпокои за си-
гурността си. Накъса листа, уви грижливо месото, придърпа го 
близо, кажи-речи, до главата си, на такова разстояние същест-
вуваше малка вероятност някой да му го отнесе. Започна да се 
върти, търсеше най-удобното положение на тялото, тежестта в 
стомаха го притискаше: правилата, които спазваше някога като 
човек – например да похапва умерено, – сега или ги бе забрави-
ло, или не им обръщаше внимание.
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Приятно уморено още в началото на деня, човекоподобието 
лежеше откъснато от всичко в мъглявата яма на спонтанните фор-
ми и съзвучия и скоро вече нямаше да бъде в състояние да осъз-
нава, нито да свързва или пък да прави аналогии и само навикът, 
единствено навикът от всекидневното повторение щеше да му 
напомня, че между краката му се намира цип, който при нужда 
се отваря и затваря – нищожен навик свързан с благоприличието, 
остатък някакъв, атавизъм, атрибут към всяка добре скроена и 
изработена маймунска кожа в Лондон.

26.
Човекоподобието се събуди изведнъж и леко; след пълното 

отпочиване нишката на съня сякаш бе отсечена с нож. Посегна 
към месото, намери го на мястото му, вдигна го пред лицето 
си и без да се изправя, започна да отхвърля горния пласт на 
листата, с мравките. Слънцето клонеше към хоризонта, но до 
залеза се простираха още часове. Удължените сенки на дърве-
тата не донесоха прохлада, напротив – сега горещината се чув-
ствуваше най-вече и въпреки туй, настроението му бе чудесно 
след смляната храна и изчезналата тежест в стомаха. Човекът 
в животното протегна ръце и пое дълбоко въздух, чу хриптене, 
то излизаше от собственото му гърло и го накара да усети задо-
волство от това. Щом надигна тяло обаче, човекоподобието не-
забавно загуби настроението си, то усети, че не лежи блажено 
във ваната на очарователната си самота. Приседна и се огледа. 
Не стана нужда да търси дълго – горилата, с която се бяха раз-
минали преди няколко часа не се прикриваше, горната поло-
вина на тялото ѝ стърчеше над триановия храст, нещо повече 
– лявата ѝ ръка притискаше клончетата, отрупани с прегорели 
трианови цветове, по всяка вероятност храстът ѝ пречеше да 
го вижда добре. Едва сега човекоподобието разбра, че обстоя-
телствата от днешния ден се усложняват, че разминаването там 
не е било никакво разминаване, а е започнало нещо като пре-
следване. Можеше да побегне лесно, човекоподобието прите-
жаваше пъргавината на човека, при това напълно тренирана, а 
преследвачът едва ли би могъл да надделее горилската си тро-

мавост, да – човекоподобието можеше да драсне и да изчезне, 
в това не се съмняваше, ще изчезне, но докога? А по-нататък? 
После? Как ще живее в бъдеще? Отсега нататък сигурно му 
предстояха всекидневни срещи с побратимите, трябваше ли да 
бяга непрекъснато от всички? Беше ли възможно? Къде, по дя-
волите, се дяваше досегашното му спокойствие и хармонията, 
на която тъй искрено се радваше? Създаденият от него свят на 
спокойствие рухваше, блаженото време оставаше зад гърба му, 
започваше времето на конфликтите, на кръвопролитията, вре-
мето на истинската борба за оцеляване, заплахата на смъртта 
се превръщаше в негово всекидневие.

Сега-засега окачествяваше срещата на двете горили като ма-
лък епизод от предстоящия грандиозен спектакъл – борба за оце-
ляване, една малка сценка, от която след минута човекоподобие-
то ще се измъкне лесно. Но утре? Но вдругиден?

Човекоподобието захвърли листата на земята и размаха пред 
себе си вкусното месо на камерунската жаба, искаше да го пока-
же добре на преследвача, после го окачи на храста и се отдале-
чи. Теренът тук предоставяше пътеки за бягство на всички стра-
ни, наоколо се простираха скали и храсти, равнина и хълмове, 
тук-там хилядолетни исполински дървета, милиони прикрития 
и твърди пътечки за тичане. Докато бягаше, човекоподобието 
усещаше край себе си животът като подмолие: дребни и не чак 
толкоз дребни твари се отстраняваха от пътя му, закрещяха май-
муни от всички посоки, няколко по-едри екземпляра от рода на 
зигите го придружиха до подножието на хълма. Там човекоподо-
бието спря, зигите се върнаха към стадото си, а човекоподобието 
тръгна спокойно по възвишението, вече виждаше всичко отгоре, 
оглеждаше голите места, по които би трябвало да мине преслед-
вачът, но не го видя, забеляза само, че слънцето бе пораснало, 
краят на великанския му размер вече докосваше ръба на западно-
то възвишение, то всъщност не беше друго, а най-високата част 
на планината.

Както в повечето случаи, човекоподобието предпочете да но-
щува в подножието на едно дърво. Прецени, че дървото е удоб-
но за катерене, опозна стволовете му още по светло. Излегна се. 
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Преди да заспи, човекоподобието се зае да размисли; оказваше 
се, че няма да бъде толкова зле, ако реши да прекара на този хълм 
следващите няколко дни, пък и седмици, какво му пречеше, дъл-
боко в себе си усещаше, че околността обещава по-сериозно спо-
койствие, повече сигурност, тук непредвидените нашественици 
можеха да го изненадат по-трудно, а и дървета за катерене – кол-
кото щеш. Мислеше, обмисляше и неусетно потъваше в съня, 
след прекарания в приятна умора ден, след успешно измъкване 
от опасност и първата истинска среща със себеподобие. Изнена-
да го неговата дива, но тъкмо затуй приятна грозота и едва не го 
задуши непоносимата му воня. Човекоподобието потъна не само 
в почивката, но и в сънищата, а то ненавиждаше сънищата си, 
само те, единствено те успяваха да го върнат в човешката сивота 
на живота, там проблясваха само две или три светлинки, две или 
три жени с гладки кожи, с шанелно ухаещи гърди, и там, в съ-
нищата, те носеха категорични имена: Красимира, Мирослава и 
кой знае защо, Славка, прислужницата от бащиния му дом. След 
туй особено сутрешно усещане в подножието на удобното дърво, 
на удобния за отбрана хълм, когато бе предпочело Славка пред 
Красимира и Мирослава, човекоподобието се събуди и съгледа 
до себе си огромната самка. Малко силно казано „до себе си“, 
горилата стоеше пак на няколко метра от него – както първия път 
– и го наблюдаваше.

27.
Покачи се на дървото, но защо? Съществуваше ли здрав сми-

съл в това примитивно бягство? Преследвачът можеше да се озо-
ве до него на секундата, между клоните истинската горила щеше 
да се развихри по-добре. И какво всъщност искаше тя от човеко-
подобието? Защо не го нападна, докато спеше? Защо се задово-
ляваше само с това – да стърчи на няколко метра от него? Защо го 
наблюдаваше така демонстративно? Лъчите на изгрева проряз-
ваха пространството над главата му и се забиваха в планинския 
хребет, където вчера бе потънала последната светлина на деня. 
Стегната хладина и ведрост трептяха над хълма, старите дървета 
все още спяха, натежали от тропическото си великолепие. Истин-

ската горила продължаваше да стърчи на мястото си, нито крачка 
напред, беше вдигнала поглед право към него.

В държането ѝ не забелязвам нищо враждебно към мен, по-
мисли си най-после човекоподобието, тя ме преследва наистина, 
това си личи, но не съм сигурен, че се готви за нападение, тя не 
ме мрази, нито подсказва с нещо, че има каквото и да е против 
мен.

Човекоподобието реши, че трябва да се спусне долу, то ня-
маше никаква работа на дървото, никакви шансове; след като бе 
обмислило обстоятелствата, заключи, че предимствата му сред 
клоните са равни на нула; наложеше ли се да бяга, туй можеше да 
стане само на земята. Слизането от дървото му се стори трудно, 
бавно се спущаше от ствол на ствол, а в особено глупаво поло-
жение изпадна, като увисна, секунда преди да докосне тревата с 
крака. Все пак видя му се края и на туй премеждие, вече стоеше 
на земята, усещаше я добре под стъпалата си. Усещаше и дърво-
то, тялото му докосваше стеблото, разчиташе то да запази гърба 
му. Ръцете едва забележимо стърчаха напред, с длани към пред-
полагаемия нападател, така, както застават борците в очакване 
на началната схватка. И – нова причина за безпокойство – истин-
ската горила напусна храста за първи път, откакто го дебнеше, тя 
застана без каквото и да е прикритие пред него, но и без да скъ-
сява разстоянието. Човекоподобието отново тръгна по пътя си, то 
мислеше посоката на движението от вчера за свой път. Прецени, 
че е вървяло достатъчно, и се обърна, искаше по-скоро да се уве-
ри, отколкото да провери, че истинската горила продължава да 
го следва. Тя го следваше хладнокръвно със стъпките на някаква 
необяснима обреченост.

Липсата на самочувствие у човекоподобието, откакто живе-
еше в дивата тропическа част на света, не му позволяваше да 
прие ма по-смело фактите, но тъй като главната причина за без-
покойството сега крачеше по петите му кротко, все пак накрая 
успя да го убеди, че горилата, подобно на човека в дадени обстоя-
телства, е склонна да страда от гнетящите скрупули на самотата. 
Така можеше да постъпва само едно удавено в самотата си съ-
щество. Човекоподобието спря, горилата също спря, човекопо-
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добието тръгна, горилата тръгна след него. До обед разстоянието 
между тях се скъси. Когато полегнаха в сянката да починат, деле-
ше ги само един метър, но привечер, о, привечер, когато човеко-
подобието се излегна преуморено от продължителното движение 
и напрежение, този път на всичкото отгоре – гладно, в тъмното 
усети как нечия топлина полазва по гърба му и разбра, че до него 
се е допряло друго живо същество, също тъй уморено и гладно.

Не само като се събуди няколко пъти през нощта, но дори като 
спеше дълбоко, човекоподобието не преставаше да усеща тази 
жива топлина, тя се вливаше в тялото му, караше го да чувства 
добротата и силата ѝ в хладната ръмжаща отвсякъде нощ на ви-
сокото африканско плато.

28.
Сутринта те се надигнаха и тръгнаха естествено, сякаш са 

били заедно от векове. Изрязаха се в сумрака на сюрреалистич-
ния пейзаж като най-едрите движещи се фигури. Щом прибли-
жиха до него, тигърът измърка нещо и се отдалечи. Водеше ги 
гладът. Човекоподобието чоплеше и търсеше, както се беше нау-
чило, но не пропускаше всяка възможност да наблюдава истин-
ската горила. Колко сръчна беше тя, а колко безпомощен нейният 
фалшификат!.. Кога ще се научи да измъква така майсторски ко-
ренчетата и какви са, по дяволите, тези презирани досега от него 
луковици? И те ли влизаха в менюто?

29.
Какво ли се е случило с великолепната супергорила, едрият 

самец, забелязан – преди месеци ли, години ли – отвъд реката, 
когато другарката му вървеше така безгрижно и любовно с него? 
Къде се е стопил? Загинал ли е, или е избягал подмамен от дру-
га самка? Последното му се струваше абсурдно, горилите май 
бяха известни като верни един на друг партньори. И все пак къде 
е сега едрият самец? Защо не придружава самката си? Изглеж-
да, че някъде, някога се е случило нещо драматично, може би 
страшно, то ги е разделило, но нито женската може да му обясни 
това, нито пък човекоподобието имаше възможност да го разбе-

ре, защото и двамата бяха безсловесни, те не можеха да изразят 
дори най-дребните информации един към друг. Налагаше му се 
да приеме младата горила направо, с нейната внезапна поява, 
като неочакван сюрприз и подарък на джунглата. Вече си имаше  
другар, самотата бе запокитена, маймунското му битие ставаше 
по-истинско.

Безсловесността на двамата гарантираше анонимността на 
човекоподобието. Понякога го обземаше спонтанното желание 
да ѝ каже, че е измислил хубаво име за нея, например Джилда, 
а самото човекоподобие ще носи името Горил, както подобава 
на мъж. Всичко туй, разбира се, остана да виси само в неговото 
съзнание, в съзнанието на Джилда съвсем неясно се мержелееше 
учудването, че там, където според нейните разбирания трябва да 
виси нещо много важно, не виси нищо, тъй като дивата горска 
самка не познаваше предназначението на циповете.

30.
Горил се научи къде да търси и как по-лесно да изравя голе-

мите маймунски лакомства, все от необятните запаси на ботани-
ката. Особено вкусна се оказа споменатата луковица, над земята 
тя извисяваше крехка мечовидна зеленина, сред нея стърчеше 
невзрачен бял цвят без какъвто и да е аромат. Той вкуси и от зе-
ленината, разбира се, изяде и един цвят, те му причиниха три-
дневно стомашно разстройство. Луковиците обаче му се хареса-
ха, напомняха му за сърцевината на прясно отрязано зеле. Тази 
храна той усети добре по много, много особен начин, тя вля в ор-
ганизма му допълнителни, може да се каже – демонски сили, раз-
търси го някакво неочаквано подмладяване, дори подлудяване, 
то го приканваше стремително да скача, да върлува по дърветата, 
опита се няколко пъти да изреве. Започнаха поредици от непри-
лични сънища с Мирослава, подсъзнанието му си я беше избрало 
самостоятелно, навярно заради сувенирната ѝ миниатюрност и 
лекота – Горил я понесе насам-натам из джунглата, с помощта 
на лианите я прехвърляше от дърво на дърво, където я любеше 
ненаситно, нещо, което лордгрейстокският произход не позволя-
ваше на Тарзан да върши така безразборно тия неща с Джейн.
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През три, през четири дни удушаваше по някоя виа-моа и на-
сищаше всеядността си. Джилда отказа да си хапне от това месо, 
на нея никак не ѝ беше известна световната кулинарна слава на 
камерунската жаба, тя опита и плю с отвращение, при всяка го-
щавка с виа-моа заставаше отстрани и къде с любопитство, къде 
с възхищение, наблюдаваше спътника си, радваше се, като го 
гледаше как нагъва месото. Тя не беше заклета вегетарианка, по-
хапваше си насекоми, гущерчета и всякакви други дребни живо-
тинки, но виа-моа – пфу!... Горил консумираше месото, без да го 
пече, Горил вече бе забравил, че в едно от потайните джобчета на 
кожата си има скътана за всеки случай лупа.

31.
В тяхното безгрижно скитничество, изпълнено с перма-

нентната радост, че са двама, Горил и Джилда на два пъти се 
натъкваха на други горили, групи от по десетина екземпляра. 
Както при първата среща, така и при втората, Горил поглед-
на спътницата си, очакваше тя да реши – де да знае, може би 
Джилда ще предпочете вече да се влеят в нечие общество, – но 
тя, изглежда, не прояви предпочитание към средата, за което ѝ 
благодари, без да го изрази по някакъв начин; човекоподобие-
то, водено от усета си, сметна, че би трябвало да страни от ком-
панията на повече горили, предполагаше, че туй ще усложни 
нещата; не, на човекоподобието не му се нравеха стадата, но 
от друга страна, то не можеше да не се запита какви, дявол да 
го вземе, бяха мотивите на спътничката му, да, Джилда – защо 
Джилда предпочете да продължат живота си в самота, както се 
казва: самота по двойки?

32.
Денем и нощем те вървяха един до друг, неразделни, влизаха 

в периоди на монотоние и в периоди на напрежение, от време на 
време им се стоварваше внезапна опасност; тогава Горил, въо-
ръжен с опита на цивилизацията, измъкваше двамата от лапите 
на смъртта. Джилда окачествяваше проявите му като героизъм и 
кавалерство, това привърза още повече самката към непознатата, 

съмнително скитаща единица, която при това не миришеше на 
горила. Беше ѝ трудно да определи на какво най-точно ѝ напомня 
неговата миризма.

След време туй ѝ се изясни по крайно неприятен начин. Към 
края на сполучлив спокоен ден връхлетяха на хора. Джилда свър-
за бързо миризмата на човеците с неговата, но не ѝ остана време 
нито да се чуди, нито да се отдава на размисли.

Доколкото Горил схвана, на преден план имаше двама души, 
третият се мотаеше далече от тях, между палатка с лек пясъчен 
цвят и солиден покрит камион, от тия, с които най-често кръс-
тосват насам-натам пътешествениците, сафаристите или кон-
трабандистите на слонова кост. Преди да прецени опасността по 
блясъка на очите им – в ръцете им нямаше оръжие, – Горил бе 
изненадан от бягството на Джилда. Тя изчезна веднага, без да 
прецени, без да го погледне, направо обхваната от ужас.

Докато се отдалечаваше в обратната посока със спокоен бяг и 
като подбираше места, по които не могат да минат дори мотоцик-
летите им, Горил си обясни паническото отстъпление на Джилда 
с това, че е препатила от човеците.

33.
Колко съразмерен и цялостен беше светът преди и колко смут-

ни станаха пределите му след появата на човека с неговата вну-
шителна господарска самонадеяност. Човекоподобието почув-
ства това не само като се отдалечаваше от лагера им, но и после, 
много пъти, непрекъснато го усещаше в новото си лутане; отсега 
нататък винаги трябваше да има наум, че може да се натъкне на 
хората. Трябваше да се завърне в затънтените, по-затворени об-
ласти, където ставаше все по-трудно да открие женската горила, 
тя така добре се бе превърнала в негов верен спътник, приятел, и 
така остро му липсваше сега. Навярно и самката го търсеше, чо-
векоподобието вярваше в туй, но и разбираше колко трудно може 
да се осъществи намирането им, колко малка е вероятността на 
двете движещи се в джунглата, саваната и планината точки да се 
съберат, беше почти изключено, особено като се знае, че и двете 
точки са безмълвни.
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Изтичаше може би месец, откакто човекоподобието кръстос-
ваше познати и непознати местности. Накрая тръгна където му 
видят очите, потиснато от досадната невъзможност да извика. 
Нито човекоподобието, нито самката можеха да се позоват, чис-
то и просто оставаше случайността – в най-щастливия момент 
двете лутащи се точки трябваше да се блъснат една в друга, но 
съществуваше ли подобна вероятност?

Какво ли не му се случи в туй отчаяно търсене. Един ден 
срещна нова горилска компания – седем или осем възрастни и 
две бебета. Какво трябваше да стори самотникът? Можеше ли да 
ги запита нещо? Те можеха ли да му отвърнат? Дори да бяха виж-
дали спътницата на самотата му, можеха ли да го информират? 
Той не можеше да ги попита, те не можеха да му отговорят – бяха 
обречени на животинско безмълвие и точно в туй се състоеше 
тихото величие на новия свят, в който бе попаднал.

Когато изтече още един месец, човекоподобието се досети 
повече с интуицията, отколкото с разсъдъка си, че последни-
те дни се навърта по местата, където някога се бяха срещали с 
горилката, направи му впечатление, че постоянства с преспива-
нето до едно познато нему дърво; разбира се, където и да нощу-
ваше, призори човекоподобието редовно сънуваше Мирослава, 
на нейното дребничко кукловидно телце човекоподобието дъл-
жеше много и все завидни нощни празненства, но една сутрин 
празненството започна толкова приятно, че Горил се събуди. По 
гърба му се разливаше топлина, туй стана далеч преди да се 
разсъмне, изтокът едва розовееше, в тъмнината не можеше да 
види кой го гали така майчински, в полусънието си дори не се 
постара да разгадае тайната на невидимата нежност, но все пак 
се обърна и с долната част на торса си потърси доказателства 
за присъствието не само на живата топлина, но и на плътската 
горещина, на женска плътска влага, която разкри пред него ис-
тината, че тази сутрин не става и въпрос за сънуване, нито за 
Мирослава, а за нещо реално. Горил усети необузданото страст-
но дихание на Джилда в очите си, а той самият потъна не само 
в щастлива плътска сладост, но и в мекотата на собствената жи-
вотинска забрава.

34.
През следващите три дни Горил се възползва няколко пъти от 

маймунската доброта на Джилда, на четвъртия ден обаче Джил-
да се превърна в строга викторианска лейди, която успя да му 
открие не само ледената страна на характера си, но при най-на-
стойчивия опит му се озъби.

35.
Джилда живееше край него, без да разбере, че го е обидила, 

предлагаше му най-едрите какавиди, в студените нощи непре-
менно допираше гърба си до неговия. Горил се отдръпваше, но 
самката не разбираше нищо от сърдене и отново търсеше топли-
ната на тялото му. Стъписването премина в трайна хладина, на-
края изветря и все пак Горил не можеше да забрави озъбването ѝ, 
да, самецът трябваше да си припомня туй предупреждение, ако 
искаше да се съхрани за по-дълго време в битието, до което се 
беше домогнал.

Продължаваха да скитат, извършваха дълги преходи, нещо 
обаче внушаваше на мъжкаря да си мисли, че партньорката му 
не кръстосва пътеките, за да търси храна или заслон, напротив, 
тя не проявяваше интерес към заседяването, Джилда търсеше 
нещо друго, но какво? Бавно и настойчиво тя разви някакво ново 
отношение към него, не че се отдалечи, но по явни или тайни 
начини му подсказа, че той не я занимава сега чак толкоз мно-
го. Това пролича добре, когато се озоваха под дървото. Озоваха 
се под дървото случайно, Горил почти го подмина, но белегът 
върху дънера от ножа, трите успоредни линии, привлякоха вни-
манието му. Докато човекоподобието стоеше до дънера и не зна-
еше какво да си помисли, приятелката му продължи пътя си и 
приседна да го чака на разстояние. В съзнанието на човекоподо-
бието нещо упорито напираше да се раздвижи, трите успоредни 
черти се мъчеха да събудят ленив спомен, но споменът така и не 
изплува от мътилката на забравата, така и не му подсказа, че се 
намират в някогашната опожарена гора, която се е посъвзела, че 
наблизо е дълбоката и широка част на реката, скалите, сред кои-
то някога се излежаваше след къпане, скакалците, които опус-
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тошиха зеленината нашир и длъж, и най-после – мястото отвъд 
реката, където за първи път беше съзрял горилката, съпровож-
дана от нейния изчезнал по незнаен начин покровител. Тези три 
черти бяха изрязани старателно не за друго, а за да отличат дър-
вото с моряшката торба. Сега Горил би трябвало да погледне 
между клоните,  но той не погледна към тях, мислеше да играе 
докрай; позяпа известно време чертите и настигна красавицата 
си. Тя се изправи и закрачи с безразличие пред него. В същия 
момент нещо проблесна в мозъка му, но изчезна. Загубването на 
паметта напоследък му се случваше все по-често, туй влизаше 
в опиянението на играта.

36.
Най-после загадката за странното поведение на женската го-

рила започна да се разсейва, но туй създаде основания за нови, 
по-сериозни тревоги. Горил подразбра кое омаловажава присъст-
вието му пред неговата спътничка и я кара да се озърта. Горилка-
та търсеше „общество“, тя го отклоняваше от пътя им при всяко 
откриване на нови горилски групи. Двамата се приближаваха до 
маймуните, Джилда ги оглеждаше и даваше знак да тръгват от-
ново. Да, тя се беше наситила на компанията му, може би вече 
скучаеше. Но защо отхвърляше една подир друга срещнати-
те по пътя им групи? Имаше ли точно определена цел? Много 
ясно – Джилда търсеше неспокойно своето някогашно стадо. Туй 
предположение породи болезнено усещане за ревност у Горил. 
Джилда се връщаше при стари познати, може би при определен 
мъжкар, най-вероятно при супергорилата.

Човекоподобието започна да обмисля бягството си, то не би-
ваше да допусне да го въвлекат в многомаймунието. Както се 
беше устремила, горилата сигурно търсеше възлюбения си, а 
той щеше да види лесно сметката на изтънчената непозната го-
рила с фини обноски и елегантна походка, на която обаче липс-
ваше най-важното – силният смазващ удар. Но тъй като се случи 
най-малко желаното – внезапно попаднаха на търсеното стадо, 
– човекоподобието не успя да предприеме нищо за спасението си 
и се остави в капризните ръце на съдбата.

Джилда не беше губила напразно времето си в продължи-
телното търсене, горилското стадо, в което попаднаха, се оказа 
най-голямото – може би двайсетина екземпляра, без да се броят 
двете горилчета. Едното от тях, току-що родено, имаше живи, 
светли очи, те се заглеждаха във всеки, който се заглеждаше в 
тях и с това създаваше впечатление у Горил за бъдещо интелек-
туално надмощие. Едва сега, след като съпостави своята самка на 
останалите жени от стадото, той се увери, че Джилда е наистина 
красавица, а туй си личеше и от погледите, които всички мъже 
ѝ отправяха. Супергорилата, мъжкарят, от когото новоприобще-
ният се страхуваше, засега не се мяркаше никъде. С връщането 
си в стадото Джилда възвърна и интереса си към Горил, всеки 
ден, всеки час тя изтъкваше публично, че принадлежи само нему, 
а с това недвусмислено пресече насочените към тялото ѝ апетити. 
Горил постепенно се убеждаваше, че животът възвръща свежите 
си настроения. Една заран, след като отново влезе в безумствата 
на съновиденията си, където малтретираше Славка от юношес-
ките си години, Красимира от вчера или Мирослава от днешния 
ден, той се обърна към Джилда и задиша горещо в лицето ѝ. Го-
рилката обаче го изтласка, това тя извърши почти заспала, съвсем 
непринудено и за втори път смачка самочувствието му. Отново 
последва период на хладно отношение към Джилда, което тя и 
този път не разбра, а Горил се върна пак при Мирослава, тя, гор-
ката, трябваше да понесе целият удар на натрупания в слабините 
му сексуален гняв.

37.
Докато най-после се отвориха и неговите очи; най-после Го-

рил започна да забелязва туй, което останалите горили отдавна 
знаеха, накрая и на него му направиха впечатление някои проме-
ни в походката на Джилда, известна нейна тромавост, някакво не-
привично за младостта ѝ спокойствие; забеляза още, че апетитът 
ѝ расте, а линията ѝ се заобля. Отначало Горил допусна, че лю-
бимата му напълнява от лакомия, но в края на краищата все пак 
успя да се досети, че красавицата е бременна, а като се впусна в 
размисъл, неизбежно му се наложи да допусне и немислимото – 
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поне дотогава, – че виновникът за нейната деформация може 
да бъде само той и никой друг, колкото и невероятно да зву-
чеше, колкото и силно да противоречеше на биологичните 
постулати.

38.
Като всеки шок този също му причини известно изтрезняване, 

така че Петър Манев наново се увери колко сериозна бе станала 
играта, в началото той никога не бе допускал подобно развитие 
– разрушаваха се границите на вероятното. Петър Манев знаеше, 
че не участвува в представление на фантастиката (ненавиждаше 
фантастиката във всичките ѝ прояви), просто и естествено до-
пусна най-невероятното: че понякога няма нищо по-вероятно от 
невероятното. Ето – в утробата на дивата и грозна до немай-къде 
горила красавица, от динамичен, жаден за приключения, готов да 
излапа всичко край себе си, негов собствен сперматозоид, се оф-
ормя едно горилче, дете, което, само да посмее, о, само да посмее 
да бъде мъжко, като нищо ще заноси името Геро, по този начин 
баща му, Геро Трендафилов Манев, ще престане да се премята в 
гроба и ще заспи щастливо във вечността.

39.
Изтрезняването приключи. Петър Манев се прибра в маймун-

ската си кожа, превърна се в нежен съпруг. Съпруг той никога не 
бе желал да бъде. В староергенската си хралупа не бе мечтал да 
се жени, най-малко пък да има дете. Тези неща сега се оказаха 
проста, но велика радост, защо? – не можеше да си отговори, ня-
маше възможност повече да търси отговора. Върнал се отново в 
дълбочините на маймунското съзнание, Горил търчеше да дири 
известните лакомства за Джилда.

Една сутрин Горил се набута в най-гъстия храсталак, там на-
мери напълно узрели латити. Топките на плода, големи колкото 
мандарини, винаги радваха горилите. Имаше доста, той напъл-
ни шепите си и щом напусна храсталака, видя да се приближа-
ва този, за когото не знаеше подробности, нито къде е изчезнал, 
само знаеше, че е заел мястото му до горилката.

Загубеният се появяваше по особен начин, приближаваше на 
четири крака, направо пълзеше, мъкнеше нещо голямо със себе 
си. Застанаха един срещу друг. Супергорилата втренчи поглед в 
латитите, те може би му напомниха миналите дни. Горил се изне-
нада от омършавелия вид на някогашния красавец, само жесто-
кият черен блясък на очите му напомняше за него. Супергорилата 
може би реши, че няма защо да се занимава повече с непознатия 
и тръгна. Тя много старателно влачеше огромна топкообразна 
неяс ност със себе си. Когато се разминаха, Горил погледна подир 
величието и изпита коварна радост – левият крак на съперника се 
влачеше безжизнено заедно с облата неясност отзад. При всяка 
нова „крачка“ сакатият го придърпваше, кракът се тътреше по 
земята и отново изоставаше, тази част от тялото вече не му тряб-
ваше, но горилата не можеше да я захвърли. Можеше да захвърли 
топкообразната неясност, но не захвърляше и нея – бавно, упо-
рито напредваше към мястото, където най-вероятно би могъл да 
открие близките си.

Горил изпотъпка набраните плодове. Внимателно, макар и 
разстроен от възбуда, много внимателно, решен този път да се 
бие на живот и смърт, той последва съперника си.

Водачът на тайфата съгледа новодошлия преди другите, това 
си беше неговата работа, негово главно задължение. Появата на 
изчезналия и забравен вече член на задругата бе усетена посте-
пенно, но някак естествено, тя направи впечатление дори на но-
вородените, които не знаеха нищо за него. Животните се откъс-
ваха от мързеливите си занимания едно след друго, повечето от 
горилите бяха заети от прозявки, за тях всичко се състоеше от 
една даденост – нямаше какво да се върши, нямаше какво да се 
гледа, трябваше само да се съществува.

Горилите довтасваха постепенно, бъбреха нещо неразбрано, 
наобикаляха сакатия, поглеждаха водача си, макар да знаеха, че 
не могат да очакват от него каквото и да е решение. Сакатия има-
ше право да живее сред тях колкото си ще, той е добре дошъл, 
само че защо е така изкривен и най-важното – какво носи със 
себе си? Вниманието на Сакатия обаче беше насочено единстве-
но към НЕЯ. Горилката не даваше да се разбере, по какъвто и да 
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е начин, че е обезпокоена, навярно не чувствуваше естественото 
при такива срещи вълнение, нейната майчинска същност се за-
нимаваше само с онуй в утробата ѝ. Въпреки всичко горилите 
се обърнаха внезапно към нея, задругата не можеше да пропусне 
шанса за едно допълнително зрелище, пък си беше и напълно в 
реда на нещата самката да направи още сега и тук избора си. Тия, 
които очакваха по-напрегнати и проточени моменти, се разочаро-
ваха. Горилката пренебрегна демонстративността и отброи само 
няколко крачки. Тези крачки я изправиха до Горил. Новодошлият 
все още не разбираше какво се е случило, той по-скоро почув-
ства, че е подминат и се обърна. Сакатия видя любимата си до 
оная наглед мъжка горила, помнеше я от пътя си край храстите, 
шепите ѝ бяха пълни с латити; особена беше тя, ужким всичко 
у нея изглеждаше горилско, но нещо ѝ липсваше. Някогашната 
му вярна партньорка обаче стоеше невъзмутимо до тоя самозван 
мъжкар и, което е още по-невероятно, в корема, където някога 
отлежаваха неговите горилчета – вече да се убие не може да ги 
разпознае, нито те него, нито пък можеха да разпознаят майка 
си, – сега отлежаваше последицата на една чужда страст, бяха го 
изместили, в момента той стоеше настрана и не знаеше какво да 
стори, сакат, смазан от обида и мъка, след като бе оцелял заради 
нея, след като бе преодолял какви ли не болки и извървял милио-
ни пътеки към диханието ѝ.

40.
Края на епизода поставиха дечурлигата, на тях появата на 

пълзящата маймуна им се стори интересна, но далеч по-забавно 
се оказа това, коeто тя донесе. Не беше камък, нито храна, не 
беше и растение, а нещо хем твърдо, хем меко, изобщо – една 
голяма неясност. Скоро възрастните изместиха малчуганите и 
заеха местата им. Всеки искаше да мине напред, да пипне неяс-
нотата, по-старите я вдигаха от земята и дълго се вглеждаха в 
непознатата материя, удивляваха се на никаквата ѝ форма.

Водачът остана при Сакатия. Той все още не можеше да наме-
ри жеста, с който да го утеши. На него не му се стоеше там, не му 
се искаше да се гледат и да не знаят какво да си кажат, всичко е 

тъй просто – нямало го е, никой не знаеше какво е станало с него 
и ще се завърне ли, намерил се някой, сменил го и – край. На Во-
дача му се ходеше при тълпата. Както му се струваше отстрани, 
горилите бяха силно възбудени, току-що попадналият в ръцете 
им предмет ги вълнуваше. И докато се чудеше как би могло да 
завърши мълчанието между двамата, Сакатия тръгна и изчезна. 
Беше се появил по пътеката край храстите и изчезна по пътеката 
към тръстиката. В обширната бамбукова територия имаше мяс-
то за всички, тя даваше подслон на много животни, приютяваше 
всеки, който искаше да се скрие.

41.
След като премина през всички и след като Водача я върдаля 

продължително в ръцете си – та я натиска, та я дърпа, мачка, гри-
за, дори я подхвърли и пусна на земята с надежда да я направи 
на парчета, – топката бе изоставена, горилите сметнаха, че не им 
предлага нищо забавно. Чак тогава към нея се присламчи Горил. 
На него тя му беше позната, той дръпна едно метално езиче. Зъб-
четата на ципа запяха, моряшката торба се отвори и в същия мо-
мент най-любопитните горили се нахвърлиха към нея.

От хралупата на гумирания моряшки чувал изскочи един на-
глед спокоен свят, населен с предмети – от самобръсначката до 
химикалката, – свят, който създава впечатление, че е равнозна-
чен по идиличността си на маймунския: всяка сутрин човекът 
се бръсне под ромона на радиото и всеки ден химикалката на-
нася върху успокояващо белия лист на бележника някоя красива 
мисъл. Това обаче не е вярно, човекът се бръсне бързо, преди 
да затича по улицата, докато се бръсне, радиото го заплашва, че 
скоро ще бъде унищожен, а с химикалката нанася лаконично в 
бележника какво му предстои да върши през деня.

От чувала излязоха транзисторче, риза, пуловер, панталони, 
обуща, чорапи, бельо, часовник, спиртник, фенерче, одеколон, 
крем, карта на Африка, пари, медикаменти и още един пакет, той 
не се поддаваше на отваряне, така си остана облепен със скочове. 
Горил го гледа, гледа, но не можа да го отвори, не можа да се сети 
също, че пакетът съдържа втората маймунска кожа, закупена пре-
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ди завръщането му в Африка, да смени първата след нейното из-
носване.

Вещите бяха проучени от горилите и, разбира се, захвърлени. 
Тогава именно Горил успя да разгледа всеки предмет по-добре, 
съдържанието на чувала докосна по особен начин съзнанието 
му, но не събуди носталгия. Накрая човекоподобието вдигна от 
тревата бележника, там пишеше всичко, бяха нанесени и коор-
динатите на местоположението му, по тях човекоподобието би 
трябвало да открие пътя към дома на отец Мортимър, към циви-
лизацията и улица „Шейново“ в София.

Край него – по тревата, храстите и камънаците – бе разхвър-
ляна самоличността му.

ЧЕТВЪРТА ЧАСТ

42.
Денят на Геро предизвика традиционна звънливост и ста-

ринно опиянение в съзнанието на Горил, поведението му 
пред стадото доказваше, че не забелязва никого, в маската му 
се появи гъргоренето, което, в подобни на този случаи иска-
ше да се превърне във вик. У Горил се събуди задрямалата 
дотогава човешка склонност към ексцентричност – да открие 
лицето си, да извика пред всички, че има син. Новороденото 
му се стори красиво, мило същество, Горил го взе в ръцете си 
и за малко да хукне през гората с него, слава богу, Джилда го 
изтръгна от прегръдката му, след което горилчето незабавно 
налапа цицката ѝ.

Шокът, който бе предизвикал новото изтрезняване у Пе-
тър Манев, не приключи с това, Петър Манев напусна пре-
делите на стадото и затича към горното течение на реката, 
там се съблече за първи път от векове насам и се джасна във 
водата, по стара негова привичка се обърна по гръб и запя 
към тихото небе не какво да е, а песничката „От днес имам 



176 177

вече нови панталонки“ и отново си помисли, че песничката е 
чудесна, макар че няма на света нито семки, нито бонбонки, 
които да дрънкат.

– Аз съм баща! – скара се той на небето. – Баща на син! А 
баща ми има внуче!

С кого да разговаря освен с небето? Кой друг можеше да го чуе?
Само Сакатия. Той минаваше в туй време край реката, чу зву-

ците, но като се увери, че онова във водата е човек, побърза да 
се отдалечи, колкото може повече. Левият, премазан кой знае при 
какви обстоятелства крак, се тътреше след него.

Навика се Петър Манев, нарева се и се наигра добре, но при-
вечер – почти цял ден прекара като гол човек – той се прибра в 
кожата, много трудно натика брадата и косата в маската, огледа 
ходилата си – все още се държаха, но докога – и потърси зрели 
латити.

43.
Картината, в която се блъсна „у дома“, май искаше да му под-

скаже нещо. Горил почти се докосна до нейната истинска свет-
лина, но така си остана само с докосването, така и не можа да я 
възприеме както трябва. Разположена върху постеля от бамбу-
кови листа, доверчиво облегната на дънера, Джилда бе навела 
красивата си глава надолу. На скута ѝ, обхванато от изящните ѝ 
ръце, седеше горилчето, загледано в този, който идваше. Още мъ-
ничко, съвсем мъничко му трябваше на Горил да свърже гледката 
с картините на мадоните и младенците, така богато наситили ду-
ховната дейност на човеците.

Без да го интересува как ще реагира майката, Горил се наведе, 
изтръгна младенеца от лапите ѝ, притисна го към гърдите си и го 
целуна.

44.
Случи се и събитието, в което Водача доказа способностите 

си. Горилите чуха грохот, той идеше от земята под тях и от вър-
ховете на планината, после планината като че ли изпъшка, сякаш 
някой я беше хванал за гушата, сетне притъмня, денят постепен-

но се превърна в нощ, а накрая лумна огнена червенина, въздухът 
откъм върховете засвистя, свистенето се понесе над главите им 
и западаха камъни. Откъм бамбуковата гора просветна, вече мо-
жеха да виждат падащите димящи късове, те подлудиха тайфата, 
треперещите от уплаха горили се притискаха към Водача, той не 
беше по-спокоен от тях, но знаеше, че е водач и туй се оказа дос-
татъчно. Като се увери, че всички поданици са събрани, Водача 
ги поведе смело под огнената градушка, право към пещерата. С 
това той потвърди привилегията си да ги ръководи. Сакатия ги 
настигна пред дупката, издъхваше от умора, рамото му кървеше, 
засега само той бе улучен от Небето, на него не му вървеше, очер-
таваше се като горила неудачник.

Горилите влизаха в спасителната тъмнина, изненадани, че 
измъкването от бедата било толкоз просто нещо, а никой не 
се досети, освен Водача, добре, че си имат умен водач. Той 
стоеше все още отвън, подаваше ръка на уморените, внима-
телно оглеждаше дали няма съвсем изостанали, готов да се 
върне, да помогне още, ако трябва, макар че горещите камъни 
продължаваха да падат навсякъде и в цялата околност не се 
виждаше по-удобно скривалище. Подаде лапа и на Джилда. 
Горил обаче притича към тях и, както се беше научил вече, из-
мъкна горилчето от прегръдката ѝ. Горил показа с държането 
си, че за нищо на света няма да влезе в пещерата, нещо пове-
че – спусна се, измъкна и партньорката си, подаде ѝ детето, 
влезе в подслона, там прояви упоритост, която учуди всички, 
но успя да измъкне в преддверието двете майки с децата им, 
после с допълнителни усилия, все пак се наложи: майките и 
мъжете им не можеха да си обяснят защо му се подчиняват, но 
поведението на Горил бе така категорично, че накара извест-
на част от стадото да го последва. Водача наблюдаваше нача-
лото на „бунта“ с известно учудване, учудването прерасна в 
раздразнение, но малко преди да се разпали яростта му, стана 
късно – в пещерата нахлуха двадесетина уморени и наранени 
планински горили, кръвта от раните им сълзеше по дългите 
косми на телата. Нахлуването на втората задруга в дупката 
предизвика допълнителни бъркотии, вълната на новодошлите 
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изтласка Водача навътре. Горил прецени, че моментът е под-
ходящ и бързо поведе „убедените“ .

Валежът на камъните се усилваше, наоколо ту притъмняваше, 
ту проблясваше огнената светлина, при тези проблясъци свис-
тенето във въздуха се усилваше, камъните тупаха по тревата, 
пронизваха короните на дърветата, разкъсваха листата. И какво 
предлагаше Горил на тия, които се бяха доверили на упорството 
му? – Нищо, катерене по склона, все нагоре, там не се виждаше 
никаква пещера, само сиви отвесни скали, те пламваха и гаснеха 
– декори от Вагнерова опера. В свистенето на камъните се вляха 
всички звуци на уплашени животни, ревове на ударени биволи, 
крясъци на маймунски орди, хипопотами се търкаляха по нана-
долнището, лъвове и зебри се мяркаха навсякъде, пронизвани от 
мимолетни ярки светлини.

Горил заедно с горилчето се притисна в подножието на скала-
та. Джилда се залепи до него. Тя видя, че детето им, поне засега, 
се намира в безопасност, сгушено между мъха на скалата и тяло-
то на бащата. Тя видя още как всеки правеше като тях – сгушваше 
се в подножието на скалите и колкото и тясно да му беше, чув-
ствуваше, че е защитен; стихията идваше косо; макар да прели-
таха близо, камъните не ги засягаха. Непрекъснатото притискане 
до скалата уморяваше, но време за връщане нямаше, вече всяка 
горила разбра, че колкото и да е изтощително, трябва да остане в 
тази поза, а после, то се знае, ще последва разчистване на смет-
ките. Водача не може да не убие самозванеца, натикал ги под тази 
височина, прави и треперещи от страх, докато всички в пещера-
та са се разположили удобно и могат да изчакат края на всяко 
бедствие. Техните посестрими, планинските горили, например, 
дотичаха от високите плата и какъв късмет – навреме, за да ви-
дят, че могат и те да се набутат в тъмния, но съвсем надежден 
подслон. Притиснатите до скалите горили се учудиха на една по-
дробност — Сакатия бавно пълзеше към тях. Той пък защо пълзи 
насам, кое го тегли? Когато се приближи, видяха втора рана от 
камък, този път кървеше главата му. Сакатия може би изпитваше 
силна болка, но стремежът му да бъде близо до любимата си го 
тласкаше към риска.

Човекоподобието знаеше че камъните летят на сантиметри от 
гърба му, най-напред те трябваше да поразят него, а при туй по-
ложение горилчето, чиято тънка топлинка сега докосваше сърце-
то му, ще остане живо.

Свистенето бе удавено в катастрофален грохот – огромна хала 
се задаваше, тя се спускаше по наклона, стичаше се по улея на 
двете възвишения, притискаше почвата, чупеше дърветата и като 
митичен змей облъхваше с горещина поднебесието, а от ноздри-
те му струеше дим.

45.
Два дни и две нощи горилите висяха под лекия наклон на ска-

лите. Някои, където почвата позволяваше, успяха да изровят ле-
говища в подножията, там се свиха и усещаха само щипането на 
глада. Другите си останаха прави и бдящи. Горил беше един от 
тях. Той и Джилда изровиха ниша за нея и малкия, но през цялото 
време на каменната градушка бащата будуваше, закрепен в отре-
дената му теснотия.

В настъпилата тишина бащата усети не само че повече не па-
дат камъни, но че закрепените по скалите горили поглеждат към 
него. Горил обаче не мръдна, изчака още няколко часа и чак тога-
ва даде знак. В момента, когато напусна заслона и вдигна ръката 
си, той знаеше всичко.

Побързаха надолу, затичаха към пещерата. Нямаше я, не съ-
ществуваше. Големият и толкоз удобен вход бе циментиран от 
лавата. Над нейното ниво зееше процеп. От процепа долитаха 
крясъците на влудени дребни маймуни. Горилите, които стояха 
отвън и можеха да се считат за спасени, гледаха уплашено как 
през тясното отворче се провират разкървавени пръсти. Горилите 
отвътре учудени, че голямата дупка е изчезнала, правеха отчаяни 
усилия да разширят отвора, да влезе поне въздух, малко пове-
че въздух, поне това. Те не знаеха, нито спасените отвън знаеха 
туй, което бе известно само на човекоподобието, че всички в пе-
щерата са зазидани, обречени на тъмнина и смърт; освен това 
човекоподобието знаеше, че вече е водач на задругата, да, дотук 
повествованието се развиваше благоприятно, само че, боже мой, 
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епизодът с вулкана не биваше да се състоява: каменната градуш-
ка, спасителната акция и особено процепът, през който се про-
вираха пръстите на обречените, възпламениха в съзнанието му 
едно неочаквано проясняване, а то не беше никак нужно нито 
за съзиданото с толкова упоритост душевно равновесие, нито за 
постигнатия в момента триумф.

46.
Въпреки грижите за детето, Джилда инстинктивно постопли 

малко отношението си към Горил. Освен че повиши авторитета 
си, Горил наследи една доста приятна привилегия: като водач мо-
жеше да ухажва която си иска самка, без да среща откази. Сега 
обаче не му беше до любов – отговорностите се оказаха наистина 
големи, проблемите безброй. Най-важният проблем се състоеше 
в предстоящото емигриране, лавата бе опустошила райските мес-
та на леговищата им, налагаше се да плюят на петите си. Това го 
искаше обаче горилата, а човекоподобието в горилата забавяше 
тръгването, човекът в човекоподобието все още не можеше да на-
пусне зазиданата пещера – горилата можеше да изостави живите 
твари вътре, човекът – не. Пред недоумяващите погледи на пода-
ниците си Горил береше плодове и ги напъхваше през процепа. 
Знаеше, че туй се равнява на капката в морето, знаеше че всич-
ки вътре са обречени, но нещо в него го караше да продължава. 
Съществуваше, разбира се, и най-обикновено човешко любопит-
ство, заложената в човека жажда за откривателство – искаше да 
разбере ще го ударят ли горилите накрая на канибализъм, което 
за човеците бе доказано десетки пъти.

47.
Но устоява ли се на погледите, лесно ли е да долавяш всяка 

минута, че си в центъра на вниманието им? Бяха го избрали за 
водач, бяха затрили свободата му, сега той се грижеше не само за 
семейството си, отговаряше за цялото стадо, а то се чувствуваше 
осиротяло, бездомно, останало наполовина, плюс Сакатия – ня-
когашният красавец. Сакатия се върна от бамбуковата гора, може 
би уплашен от самотата си, но по-вероятно бе, че умираше да се 

навърта край Джилда. Горил знаеше какво го тегли към нея, раз-
бираше го, от висотата на повишеното си самочувствие той му 
пращаше своята вътрешна горчива усмивка.

Малко преди да пламнат броженията – защо се моташ край 
тая пещера, зарежи обречените, спасявай нас, – Горил даде знак 
и поведе тайфата: девет възрастни и три деца.

Обичаше да наблюдава самостоятелните занимания на синче-
то си. Минута преди да потеглят, Геро прелистваше задгранич-
ния паспорт на баща си, по-точно, дърпаше и се стараеше да го 
измъкне от лавата. Половината му страници бяха циментирани в 
нея, а другата половина се ветрееха, ветрееше се и снимката му. 
Само туй бе останало от съдържанието на моряшкия чувал, всич-
ко бе залято от магмата. Горил вдигна наследника си, откъсна го 
от заниманието му и го понесе. След това го подаде на Джилда, 
Геро бе наедрял, тежеше, бащата избягваше да го носи.

Като се отдалечаваха от старото местонахождение, съзря дру-
га вещ от разсипаната си самоличност – ножицата. Опита се да я 
изтръгне от лавата, но не успя. Всеки случай, вече знаеше за как-
во служи ножицата, а и паспортът – беше му ясно какво бе загу-
бил с моряшкия чувал, но можеше ли да стори нещо, реализирал 
мечтата си докрай, сега той, освен че водеше живот на горила, 
но изкристализира като водач на стадо, имаше за съпруга горила 
и чаровно дете горилче. Тогава защо преди малко му се дояде 
хляб? Наместил се изцяло в другия живот, усетил търсения пси-
хологически баланс, изненада го внезапното хрумване за хляба.

Движеха се успоредно на бамбуковата гора по равен, осеян 
с храсти и уединени дървета терен, наоколо жълтееха свежите 
топки на латитите. Плодовете отбиваха преселниците от пътя 
им. Горил виждаше отдалече как Джилда понякога се осмелява 
да остави Геро на земята, приканваше го самичък да влезе меж-
ду храстите, да си откъсне. След няколко такива опита синчето 
им най-после прояви някаква интелигентност. Това накара дру-
гите майки да опитат същото с дъщеричките си, но усилията им 
отидоха напразно, щерките им стояха пред плодовете и не по-
сягаха, чакаха, бяха свикнали да поставят лакомствата направо 
в устите им.
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Водачът се учеше на водаческия занаят, опитваше се да вклю-
чи наблюденията си в рефлекторната система на своя организъм, 
а беше трудно, много трудна му се струваше тази висша органи-
зация на таланта да не изпуща от погледа си нито един от чле-
новете на тайфата, да се вслушва и вглежда с невидими очи в 
пространството и едновременно с това да мисли за бъдещото по-
селище. Слава богу, поне туй му беше известно, Горил знаеше 
къде ги води: през дългите скитания по тия места той бе запом-
нил удобна за настаняване местност, можеше да им я предложи 
само след един ден, но защо да бързат? – колко хубаво се движат 
сега горилите, спокойни са, те изведнъж му се довериха, безре-
зервно, навярно си спомняха за ония в пещерата. Те спомняха 
ли си наистина за ужаса да бъдеш жив погребан? На Горил му 
се струваше, че са забравили, у тях е останало само доверието 
им към него, нищо повече, другото е днешният ден и това сякаш 
е най-привлекателното от битието на животните – съществува 
само днешният ден, „сегато“, моментът. Както и друг път си е 
мислил по този въпрос – те не знаят какво е това – бъдещето, а 
вчерашният ден бива изтриван незабавно в съзнанието им, таки-
ва глупости като спомените не съществуват, за какво са им?

Само един ден трябваше да вървят и да стигнат. Но защо? Го-
рил определи за този поход три залеза на слънцето. Той искаше 
да им каже нещо важно, но как? Искаше да им внуши, че тези 
дървета наоколо са хубави, че хребетите на планината са хубави, 
че бамбуковата гора, край която минават, е хубава, че трябва да 
я запомнят, може би вече никога няма да се върнат тук, а бамбу-
кови гори не се срещат чак толкоз често, искаше да им втълпи, 
че нищо не им пречи да запомнят и този слънчев ден, денят на 
преселението; той принадлежи на тях, но и на света, принадлежи 
на Африка, великата черна Африка, тя може би ще остане, ала 
нищо чудно да изсъхне, да се спаружи, затова трябва да я запом-
нят такава, със сенките ѝ, с латитите, с хиените, които в момента 
минават отсреща. О, как искаше да внуши туй на синчето си, да 
вземе главичката му в дланите си, да го погледне в очите и да му 
прошепне с мисълта си: сине мой, това, което виждаш, е светът, 
той все още е жив, не е умрял, това е земята, по нея вървим, а горе 

е небето, то ни е предоставено за гледане – има неща за пипане, 
има неща за гледане, разбираш ли?

От тази сутрин, малко преди да потеглят, Горил можеше да 
полудее от яд, че няма как да внуши тези и много други подроб-
ности на сина си, в краен случай да му внуши, че бистрата вода, 
която пие, не е много просто нещо. По едно време му се струваше 
възможно да втълпи на сина си, че светът не се състои само от 
дървета и латити, о, как му се искаше да го отведе настрана, да му 
се покаже гол, да му докаже, че освен горилите съществуват дру-
ги живи същества. Невъзможността да предаде тази информация 
на своя наследник го обезсърчаваше, внасяше тръпчива горчиви-
на в щастливите часове на вървене, на опознаване и ядене.

48.
Сенките се удължиха достатъчно, Горил се надигна и реши, 

че вече може да прекъсне безгрижните часове на почивка, от-
криваха им се хладни пътеки през отворени пространства, в тях 
би трябвало и да нощуват без заплахата от неприятни изненади. 
Джилда още спеше. Горил трепна. Горилчето им го нямаше, нито 
в ръцете ѝ, нито наблизо. Огледа се, видя го пак там, разбира 
се: лакомничето сучеше сока на любимите си плодове. Хубаво, и 
това беше хубаво, чудесен ден.

Докосна рамото на жена си, Джилда спокойно отвори очи и 
притисна ръце към гърдите си, но между ръцете и гърдите ня-
маше нищо, въздух. Тя скочи, Горил постави длан на рамото ѝ. 
Джилда усети спокойствието, после сама откри малкия, подава-
ше се и чезнеше между храстите. Джилда май на свой ред раз-
бра, че е хубаво. Събуждаш се, търсиш синчето, синчето го няма, 
трепваш и го съзираш как лапа плодове, далеч от теб, но все пак 
пред погледа ти. Джилда протегна ръка, малко остана да погали 
съпруга си, мъничко ѝ трябваше да се разнежи излишно, а с това 
да подчертае още повече превъзходството на партньора си, който 
напоследък и без туй е станал толкоз важен.

В това време Горил оглеждаше крайчеца на ходилото си, там 
маймунската кожа се беше протрила. Напоследък се правеше 
на сляп, маймунското му облекло цъфтеше по ръбовете и какво 
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можеше да последва занапред, само господ знаеше. Но в такъв 
приятен ден не заслужаваше да се обсъжда този въпрос. Днес, 
например, за първи път сънува Мирослава по време на следобед-
ната дрямка, въпреки дертовете покрай стадото и придвижването 
във великата неизвестност, само затуй, че денят беше забележи-
телен и най-вече – защо да не си го признае – заради още по-ве-
ликото съзнание, че в края на краищата Горил успя да спаси част 
от стадото.

49.
Джилда едва не подскочи, нещо я уплаши. Горил на свой ред чу 

шума на мотора и веднага видя хеликоптера. Стадото се раздвижи. 
Горил и Джилда, без да губят време, се насочиха към малкия. Но 
сред латитовите храсти хлапакът не се оказа на мястото си.

Настъпи тишина, моторът беше млъкнал, от точката на каца-
нето към стадото тичаха двама бели и един чернокож. В опита си 
да прецени опасността от извършения десант Горил разбра, че 
хеликоптерът принадлежи на Щутгардската зоологическа гради-
на, прочете го на корпуса. Туй сякаш го поуспокои, но защо, все 
още не можеше да си отговори. Горилите се затичаха към бам-
буковата гора, това бе най-правилното решение, поданиците му 
постъпваха разумно, по инстинкт.

Човеците се поразгънаха сякаш самостоятелно, без предвари-
телни уговорки, от тях чернокожият прояви по-голяма съобра-
зителност и се устреми също към гигантското бамбуково скри-
валище. Той знаеше, че спасението на животните можеше да 
дойде само оттам, но надяваше ли се на успех? Засега горилите 
се придвижваха с по-голяма бързина, тъй като нападателите бяха 
сглупили малко с приземяването, не налучкаха най-добрата точка 
за тази цел. Но къде по дяволите е горилчето?

Към бамбуковия лес засега уверено бягаха първите от по-
даниците му. За съжаление, мадоните с бебетата липсваха сред 
тях. Къде ли се намираше техният син? Трябваше да го открият 
тепърва и после да тичат, можеха да се окажат последни, при 
по-добро развитие на събитията имаха възможност да подминат 
само Сакатия.

Нападателите напредваха към стадото с уинчестерите си, разгова-
ряха се с викане, крещяха, бяха се отказали от всякаква дискретност.

– Няма да стреляш, Франк!
– Кажи го на черния!
– Той го знае добре.
– Гуму, няма да стреляш!
– Няма, няма.
Човеците не можеха да се придвижват толкоз лесно между 

храстите, бяха отдалечени един от друг, чувствуваха необходи-
мост да изказват гласно мислите си, може би изпитваха страх от 
исполинската мощ на горилите, от свирепите им лица.

Най-сетне синчето се появи, беше излязло много напред, на 
открито, малчуганът се двоумеше да последва ли върволицата на 
тичащите, или да търси мама. На него повече му се тичаше, стру-
ваше му се по-интересно, само че го уплашиха устремените към 
тях особени горили.

– Франк! – Дребният бял човек с очила и нежно лице не пла-
шеше, напротив, предизвикваше да го гледаш и да се възхищаваш 
на това, че собствената ти представа за човешка интелектуалност 
се изяснява с него. – Франк, виж!

– Да, Вили, ясно! – Франк беше грамаден, плещест здравеняк, 
много мъж, отломък от касов приключенски филм, в ръцете му 
пушката стоеше естествено, изящно продължение на тялото му. – 
Да знаеш, че ще стрелям!

– Не, Франк, моля те!
– Не може, Вили, възрастните ще се намесят и ще запаткам.
– Хер Рюман— долетя гласът на чернокожия, – а другите две?
– Ще убием майките! – предложи мъжагата.
– Там ще стреляме, да – съгласи се очилатият, – но внимател-

но, да не раним малките.
Дори да не беше чул разговора им, Петър Манев знаеше точ-

но за какво са дошли нашествениците, знаеше кога ще стрелят и 
при какви обстоятелства можеше да се мине без кръвопролития, 
шансът беше минимален.

Стрелбата започна от чернокожия, той нямаше друг изход, 
първата самка вече наближаваше неопределената граница на 
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гората, съществуваше опасност да отнесе бебето си и два от 
куршумите попаднаха в тялото ѝ. Майката рухна, но се намеси 
бащата и още двама от мъжете, които самоотвержено изчакаха 
да помогнат на горилчетата. Бащата грабна дъщеричката си. Не-
говата намеса се оказа ефикасна, по всяка вероятност работите 
тръгваха добре, макар че го улучиха. Манев видя как мъжкарят се 
олюля точно когато навлизаше в сенките, малко преди да падне, 
той се закрепи и изчезна. Човекът с очилата се разкрещя, гру-
бостите му се отнасяха до кадърността на черния, обвини го в 
безперспективност, него и Африка, нещо подобно.

– Вили, млъкни! – ядоса се накрая Франк. Неговият речник се 
оказа по-горещ, мръсните му думи нервираха очилатия. Вили му 
напомни, че е шеф на хайката и му е позволено да храчи каквото 
си ще, но няма да позволи това на наемниците.

От хеликоптера слязоха още двама чернокожи, те може би 
чакаха първите изстрели, за да се включат. Не бяха въоръжени, 
нещо като носачи, вардачи, гонячи и тем подобни.

За проклетия, горилчето отнесено от баща му, се върна от го-
рата, баща му беше свършил въздуха си, малкото излезе на от-
крито и предизвика допълнителна бъркотия. Двамата мъжкари се 
притекоха към него, на всичко отгоре в групата връхлетя втората 
майка с бебето си, с бащата на бебето и още един мъжкар. Загър-
мяха всички пушки, затъркаля се кълбо от горили, горилчета и 
куршуми, един грабна сирачето и падна, втори грабна сирачето, 
но то май беше вече безжизнено, после падна другата майка, ба-
щата и този, който искаше да спасява, а накрая можеше лесно да 
се отгатне, че и второто горилче не диша.

Точно тогава, навярно в най-подходящия момент, Манев стиг-
на до синчето си и раздвои вниманието на стрелците. Горилчето, 
както винаги, му се стори тежичко, сърчицето му тупаше спокой-
но и сладко. Манев го притисна към гърдите си, наведе лице към 
неговото, усети нежното издишване на детето си и се извърна 
с гръб към Франк. От ясно по-ясно, Франк, пък ако е речено и 
шефът, бяха задължени да стрелят в него, всичко бе пресметна-
то, така както може да го реши само човекът. Петър Манев вече 
не можеше да чува за какво крещят европейците, оттатък черно-

кожият запатка усилено, тъй като една от дъщеричките се оказа 
жива, две горилки още бяха живи, те се надигнаха и усложниха 
за втори път обстановката. Чернокожият сякаш отначало се двоу-
меше, но когато белите откриха огън в „кашата“, побърза да се 
включи. Така че не се разбра кой успя да убие двете живи мъжки 
и дъщеричката. Моментът ставаше все по-удобен за Манев, при-
криваха го няколко храста, а Джилда се оказа почти по петите 
му, някакви си три метра зад него, ако горилата не бе в състояние 
да спаси горилчето, то човекът в горилата можеше да приложи 
сензационен трик. Манев видя жестоките очи на Франк и недоу-
мяващите проблясъци в очилата на Вили, който вече сигурно до-
пускаше, че експедицията може да завърши и безуспешно. Боже 
мой, човекът наистина е велик, те наистина не искаха да стрелят, 
а стреляха и щяха да стрелят; бяха дошли от далечините да отне-
сат поне едно бебе в Щутгарт, на тях дърти горили не им трябва-
ха. Манев знаеше, че Франк ще запее с пушката си и отново се 
обърна с гръб, за да защити по-ефикасно сина си. Така обърнат, 
той видя и Джилда, всичко беше мелодраматично, такова нещо 
другият живот не можеше да му сервира по никой начин. Той 
заплака, никога не беше плакал, плачеше и напредваше към жи-
вописните бамбукови дървета, секундите му се струваха часове, 
газеше тъмна мръсна кръв, край него се озъбваха в грозна живо-
тинска смърт няколко направени на решето горили. Долови про-
хладата на гората. Пушките на белите затрещяха едновременно. 
Един от куршумите попадна в гърба му, Манев не го усети, само 
допусна, че е улучен, понеже си беше песимист. Тогава, докато 
все още имаше сила и се държеше на крака, той протегна напред 
ръце с горилчето. Джилда излезе от храста, грабна го и се втурна. 
Манев се обърна към Франк и Вили. Знаеше, че ще спаси живота 
на сина си, горилите в случая бяха безсилни, направо пушечно 
месо, но човекът пазеше големия свой трик за развръзката. Тър-
жествено, като преценяваше резултата от действието си, Манев 
вдигна ръка да смъкне маймунската си маска. Уви, маската не 
пожела да се изхлузи, тя се беше сраснала със сплъстената коса, 
брадата и кожата на главата, вече не можеше да се нарича маска, а 
лице. Изненадата не се състоя, необходимото време за бягство не 
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бе отвоювано, Джилда беше обречена. Да, точно така, секундите 
течаха, кръвта му изтичаше, белите насочваха пушките към него, 
засега само той беше преградата към малкото и неговата майка.

Манев вдигна повторно дясната си ръка точно когато ония 
насочваха пушките си. Доколкото можа, сви горилските си пръ-
сти, прибра върховете на палеца и показалеца, за да изрази меж-
дународния знак на леководолазите „окей“ – всичко се развива 
добре. Франк се опули. Били извика. Манев поклати глава, все 
още държеше високо ръката и знакът, пратениците на зоологиче-
ската градина не знаеха какво да предприемат, а Джилда бягаше 
ли бягаше.

Манев рухна изведнъж, той усещаше сили в себе си, но падна 
и не помръдна, искаше да мине за умрял, само така можеше да за-
доволи човешкото си любопитство, да види развръзката докрай. 
Божичко, оръжията трещяха и подскачаха яростно, но Джилда 
хлътна невредима в бамбуците. След нея, да не повярваш – Сака-
тия. Изчезнаха, изпариха се, тримата чернокожи ги последваха.

След малко двамата от тях се върнаха, те тичаха, без да се 
обръщат, крещяха.

– Защо се връщате? – извика Франк. – Гонете!
– Убиха Гуму!
– Кой го уби?
– Куцата горила! – Чернокожият гоняч се мъчеше да поеме дъх.
– Черепа! – допълни вторият гоняч.
– Идиоти!
Белите не можеха да кажат нищо друго, Франк и Били изчезна-

ха в здрача на леса. Чернокожите се спогледаха и ги последваха.
Настъпи тишината: не, това все още не беше смъртта, ами че 

той може би нямаше и рана, нищо не го болеше, ядеше му се 
хляб. Започна да лази, изпълзя върху близката бабунка, от нея се 
виждаше отлично прохладната арка на гората. Двете момиченца 
лежаха бездиханни, един от мъжкарите риташе, една майка хър-
каше, от гърлото ѝ бликаше червено гейзерче. Другите горили 
бяха мъртви, на тях не им минаваше през ум да се преструват. Но 
той се оказа любопитен, искаше да види истинския край. Пун-
тираше мъртвец, а главата му лежеше удобно, очите му нямаше 

да изпуснат нито една подробност. Беше доволен, знаеше, че ще 
го сполети човешка смърт. Преди да хвърлят труповете в ямата 
и заличат злодеянието, чернокожите щяха да отрежат лапите и 
главите на жертвите, за да ги изсушат и продадат като сувенири. 
Така че нямаше как да не направят откритието си. Тогава можеха 
да си обяснят и знакът на десницата му.

Накрая преследвачите се върнаха от гората с празни очи и 
още по-празни ръце.

Петър Манев усети последната си минута; преди да издъхне 
съвсем, той си припомни само приятни неща: предаността на 
Джилда, сърцето на рожбата си да тупа до гърдите му, и се зарад-
ва, като си представи колко бързо, почти светкавично, Сакатия 
побягна след нея.

Маймунската кожа, повест; сп. „Пламък“ (кн. 3, 1990)
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ПЪРВА ЧАСТ

1.
Мрачен, потъмнял от бедност и умора беше корабът, а тя се-

деше всеки следобед на едно и също място в кокпита – натурия 
сред натуриите, парцал сред парцаления панаир на платната – 
пиеше кафе и други неща, и сякаш не обръщаше внимание на 
мяркачите по кея. Но може ли човек да отгатне какво ще при-
влече любопитството на една жена?

– И островът си го бива, но ако не беше безръката дама...
Ръждивият ѝ глас ме потресе, такъв глас можеше да извади 

само умряла пристанищна проститутка. Посъбудих се и се ог-
ледах. Последните двайсет дни бях увиснал в безмълвието. Не 
можех дори да си въобразя, че думите ѝ са отправени към мен.

По пътя до хотела непрекъснато коментирах тази възмож-
ност и постепенно взех да се убеждавам в нея. Наоколо тогава 
не се виждаше жива душа. Освен оня, разбира се, постоянно 
шетащия т из палубата старик с налудничава брада и мръсни 
бермуди.
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Надрасках едно писмо. Запътих се към пощата. Единствен 
пасажер в хотелчето!... Представете си каква скука ме друса-
ше. Пристъпвах бавно в захладяващата вечер, но вече си имах 
цел – отивах до пощата, отнасях писмо. Вътре обаче, в самата 
вътрешност на всичко, същинската ми цел отново си оставаше 
оная привързана към кея мръсотия.

Стори ми се, че почти всички млади хора от плажовете са 
се струпали тази вечер на пристанището. Двойките мълчаливо 
наблюдаваха идеята си за остров Милос, стараеха се да доловят 
витаещите наоколо легенди. От време на време се целуваха. Аз 
пък бях почти сигурен, че повече от всичко насам ги тегли един-
ствената реалност – странният кораб. В похлупилата го нощ той 
се оказа черен. 

Безлюдна палуба. Тишина.
Корабът спеше. Всичките му части почиваха. Сега никой 

не ми пречеше да го разгледам спокойно. Тънката пристанищ-
на светлина превръщаше „Илюзия“ в съновидение, което всеки 
може да възприеме и като реалност. Сенките и полусенките раз-
миваха жестоката му твърда мизерия. По този начин скитникът 
ми се представяше в най-приемливия си вид, достоен дори за 
пощенска картичка. Пък забравих и да отбележа де, на кея през 
деня редовно стърчеше масичка с касичка и плакат: „Моля ви, 
ако ме снимате, не забравяйте да ми оставите два долара поне за 
пристанищните такси. Беден съм, изнемогвам. „Илюзия“. Втори 
плакат, само че на палубата: „Капитан Кларк търси помощник за 
обиколка на света“...

Замислих се. Капитан Кларк! Познато име, не влиза за първи 
път в главата ми. Доколкото все още можех да се ориентирам за 
някои неща в корабостроенето, „Илюзия“   представляваше дву-
мачтова яхта с три платна. Този клас се нарича кеч. В току-що 
отминалите красиви ветроходни години на човечеството, кечът 
беше предпочитаното стъкмяване не само за известните море-
плаватели.

Но хайде да прекъснем, имам сериозна причина – появи се тя. 
Щръкна в средата на кокпита. Когато скочи на кея, бях поразен 
от една подробност – роклята. Дамата се появи по рокля, а не във 

всекидневния панталон. Нощта се отвори до дъно и с удовол-
ствие глътна вярната си дъщеря.

– Знаех, че ще се върнете.
Подаде ми торбата и удари няколко четки на косата си. От 

дрехата ѝ замириса на демодираност. Не, тази жена не беше съз-
дадена да носи рокля.

 
2.
Допълнително се уверих, че нощта наистина поглъщаше пре-

даната си дъщеря с удоволствие, изяждаше я бавно, с наслада, 
разтопяваше я в прегръдките си, направо полудяваше за нея.

Стискахме ръцете си, блуждаехме насам-натам, не знаехме 
какво да правим с пожара. Целувахме се, губехме съзнание, за-
литахме. Мозъкът ми гореше, но се подчинявах на придобити 
рефлекси – все теглех партньорката си към морето, към коравата 
ивица на пясъка. Там и тъмнината ми се струваше по-гъста. Но 
усещах, че тя, в съвършената си женска подчиненост, въпреки 
всичко ми се противопоставя. Може би гледаше да осъществи 
нещо си, намислено от нея. Придърпваше ме все към оттатъшна-
та страна на крайбрежната улица. Хладният полъх ни помагаше, 
тласкаше ни към лабиринтите на Адамас. Вляво и дясно ни се 
мяркаха зазимени вече заведения на дребния курортен бизнес. 
Продължавахме да се целуваме и да се оглеждаме трескаво – тър-
сехме мястото си, – но сега и на двамата май не ни се вярваше, че 
ще устискаме. Нямах нищо против да се срутим незабавно на ка-
менната настилка, дори започнах да се свличам и усещах как и тя 
е узряла да се сгромоляса. В този миг ни звънна шансът. Отляво 
изникнаха две бездомни кучета, заклещени, бяха се спотайвали 
може би цял ден в някаква дупка на сладострастието. Странно 
спокойни за ситуацията, все още един в друг, скрити за лошоти-
ята на хората. Видях много добре как мъжкото се извърна към 
мен и чух, заклевам се, как ми прошепна – ето, там!... Изкачихме 
няколко стъпала. Излязохме на тераса с обърнати столове и маси. 
Провряхме се между небрежно струпани чадъри, много брезент, 
навярно от бракувани навеси. Тя запокити някъде рокличката. 
Тялото ѝ мигновено освети нощта. Чак тогава се разбра колко 
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светло е наоколо. Видях абсолютно всичко: късно развили се гър-
ди, устойчиви на времето. Зърната им ме боцнаха като нокти. По-
сле съгледах овалния оазис на коремчето ѝ, пъпчето ѝ, а накрая 
и капачките на колената. Те също се врязаха в съзнанието ми. 
Гърдите ѝ започнаха да се отдалечават, стопанката им полягаше, 
снижаваше се и ме издърпваше върху мръсния, затоплен от ку-
четата брезент, навярно пълен с бълхи. Смъквах панталона и се 
свличах, този път втренчен единствено в котето между краката ѝ. 
Но ето че изчезна и то, след туй устичката ѝ изчезна в устата ми, 
усетих я някъде към гърлото си. Не можах да нанеса дори някол-
ко що-годе мъжки тласъци. Изсипах се целия, удавих котенцето, 
видях се да изтичам по брезента, от брезента на терасата, а от 
терасата право върху прашните жадни листа на някаква смокиня.

– Да, да! – Тя ме стисна за гушата. – Не задавай въпроси.
Не зададох въпросния въпрос, глътнах го. За мое изумление 

– напук на досегашната ми практика – продължавах да се притис-
кам към плячката си. Притискаше се и тя. Чудно нещо, не ми се 
ставаше. Нощта ме блъскаше отгоре. Гигантска бетонобъркачка 
се беше изсипала върху нас, вече се смятахме за вкаменени. Из-
мъкнах устата си от канибалските ѝ зъбки. Жаден за отмъщение, 
прииска ми се да изям зърната ѝ, но се отказах – не биваше да 
лишавам света от една забележителност. Какво се хилите, говоря 
ви за петдесетгодишна жена.

3.
– Не можем ли да направим нещо за кучетата?
Дейзи хвърли тези думи и изчезна. Станах от леглото, запътих 

се към банята. Прииска ми се да ѝ разкажа нещо повече за закле-
щените кучета. Но как? Душът я беше покрил. Къде да я намеря 
под струите.

– Няма защо да се намесваме! – извиках. Изглежда никой не 
ме чу. – Не можем да помогнем. Никак. – Душът свистеше. Зад-
никът ѝ блестеше като никелиран. – Трябва да ги оставим на спо-
койствие. –  Дейзи се обърна. Като ме видя, озъби се. Помисли, 
че ще я нападам.  – Времето ще оправи нещата.

– Махни се!

Тази жена е луда, тя мисли, че съм с неограничени възмож-
ности. Вече е три след полунощ, цели осем часа, откакто сме се 
джаснали в тая непривична за възрастта ни акробатика по тера-
си, скали и хотелски стаи. Но по-смешният от двама ни бях аз, 
с бабаитския синдром да ѝ взема акъла, скапан от изтощение, 
копнеех да позатворя очи. Вече бях метнал чаршафа отгоре си. 
Исках да внуша на някого, че леглото невинаги има еднозначно 
предназначение.

– Джими, не чу ли какво ти казах? – Полепнала към черепа ѝ, 
мократа коса я правеше грозна, никаква. – Стани да помогнем на 
кучетата.

– Какво, ще ги издърпваме ли? Ти – едното, аз – другото? Ами 
то, още като те види, мъжкото ще се възбуди наново.

– И ще ги оставим да страдат ли?
– Времето ще ги оправи, часовете, които текат... Нахлуващата зора.
– Джими, на тоя Балкански полуостров, там, всички ли сте 

такива жестоки?
– Не съм Джими, Стоян съм!
– Ти си Джими.
– Добре, Джими съм. Виждаш ли онова легло. Хвърли се на 

него и умри. Студено ми е.
– Няма да спя тук.
– Въпреки това, да поспим три часа, викам, а после ще те за-

неса на ръце до кораба.
– Ще си отида сама.
Предоставяха ми се няколко минути. Притворих очи. Поспах 

си, гледайки. Дейзи изсъхваше. Косата ѝ се очовечи. Две мокри 
кърпи лежаха на пода. Щом посегна към роклята, станах. Сли-
път. Панталонът. Ризата. Обущата. Тя пъхна глава в рокличката 
и я запомних точно в тоя миг – прекалено изкъпана, как влиза в 
прана-недопраната при корабни условия дреха.

С удоволствие напуснах ледената стая, северно изложение, 
мраморен под, благодат през лятото, наказание през есента. Тя ме 
хвана подръка. Островът беше леко настръхнал срещу нощния 
хлад. Якето ме топлеше. Провесих на раменете ѝ пуловер. Той се 
свлече надолу. Дейзи се смали.
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И тя знаеше къде ме води, но и аз си знаех накъде ме избутва. 
Песовете се зададоха срещу нас. Едното – на левия тротоар, дру-
гото –  на десния. Дейзи  ме целуна. Запъти се да погали кучката, 
но тя неблагодарно се отдалечи. Горките, бяха стопени от прежи-
вените болки, от ужаса на събитието.

– За първи път ли виждаш?
– Не, Джими – като малка, в Пензънс.
– Какво беше Пензънс?
– Родният ми град.
– Казвам се Стоян Жечев.
– За мен си Джими... Допускаш ли, че те... отново?...
– Разбира се, мила. Когато ги подпали желанието. – Позволих 

си лека волност: – Кучешка им работа.
Дейзи ме погледна много истински, мъчеше се в тъмнината 

да проникне в лицето ми. Май че успя. Усмихна се едва забеле-
жимо,  притисна глава до рамото ми. Целунах я продължително. 
Иди го разбери, със зазоряването започна да се възвръща сла-
достта на целувките ни. Устните ѝ отново се пълнеха с мед.

– Джими, знаеш ли, за малко щях да изтърся, че те обичам.
– Стига с тоя Джими.
– Ти си Джими! В момента не ми се разказват истории, но ти 

си Джими.
Почесах се. Дейзи ме изгледа повторно. Целуна ме горещо, 

потръпваше. Оставаше само да изцеди някоя сълза. Потърсих с 
лицето си влага край очите ѝ.

– Няма да заплача, не бой се...
Тя се втренчи в морето. През парцаливите остатъци на нощта 

виждахме само част от дъгата на залива. Стърчахме от другата 
страна на пристанището, изпълнена с мълчаливите сенки на за-
котвените гемии. Някои познавах по имена, между тях плувах 
всеки ден, приближавах се и прочитах названията. Те не ми гово-
реха за кой знае каква интелигентност на собствениците: Венера, 
Корабът на Венера, Статуята на Венера, Венера Милоска, Венера 
от залива, Звездата на Венера, Плаващата Венера... Същите за-
главия красяха и заведенията, от най-незначителната кръчмичка 
– до известните хотели.

– Голямо затишие ни е натиснало – обади се Дейзи. – Съдбата 
го е пожелала. Дано не духне скоро. Какво смяташ, ще задуха ли 
скоро? В лоцията го пише черно на бяло: през октомври в Егей-
ско море нахлуват северните ветрове и производните им.

– Кой чака вятъра?
– Капитан Кларк. Кой друг може да чака вятъра. – Дейзи се 

опита да ме прегърне. От неудобно положение тя успя да целуне 
най-близката до нея част на лицето ми. – Ти, изобщо, имаш ли 
някаква представа за ветровете?

– Изглежда, никаква, защото, ако имах, щях да изляза поне 
една година първи, или втори. Никога не съм изпитвал туй удо-
волствие.

– А трети?
– Редовно.
– На шахмат?
– Става дума за регати.
Нито сричка повече. Нито пък тя пожела да научи нещо до-

пълнително. Направи ми впечатление – след тази част на разго-
вора Дейзи занемя. Слава богу! Неприятният ѝ курвенски глас 
горе-долу можеше да се търпи в досегашното развитие на но-
щта, но в момента... В момента никак. Пейзажът се бе вцепенил. 
Заобикаляше ни крехка неподвижност. Звездно бездушие висе-
ше на небето. Въздухът скимтеше в очакване да се случи нещо 
красиво, но и полезно, да речем – отваряне на море, поява на 
непознати риби без кости, или пък в най-лошия случай – амфори 
с благоухания.

С такова усещане извървяхме пътя до пристанището. Заста-
нах на разстояние от мизерната им яхта. Дейзи извади грозната 
си юношеска походка. Просто не ми се гледаше как се отдале-
чава. А тя внезапно се върна и се целунахме за не знам кой път. 
Сега Дейзи тръгна много бавно и доста се страхувах от ново връ-
щане за нова целувка, но стоях да видя как ще се качи.

Прескочи сръчно разстоянието, влезе в „Илюзия“. Вече не 
можех да я следя, стопи се в черната беднотия. Все пак останах 
още мъничко.  Предполагах, че се е обърнала и ме наблюдава 
от мрака.
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4.
Събудих се по-рано, отколкото би трябвало, към десет. Отво-

рих очи след четири часа сън. Ококори ме необикновеното със-
тояние на тялото, на кръвта в него. Кръвта взимаше най-активно 
участие в общия стрес на моя организъм. Всичко туй не мога да 
го назова щастие, чак пък щастие – не. Какво щастие? Бях пре-
живял нощно приключение на топъл остров, сред топло море, с 
жена, но каква жена, боже мой – лесна. Живее в сиромашки ко-
раб, кораб просяк. И все пак, много неща могат да ѝ се простят, 
но как да забравя момента, в който преметна роклята през главата 
си и я хвърли така, че после я търсихме в тъмнината. Липсва-
ха ѝ гащички, беше пристигнала в пълна бойна готовност. Вече 
няколко пъти се питам дали пък не биваше да ѝ се разплатя. И 
колко? Кога?... Джими! А да не ни минава през ума какво може 
да означава това Джими.

„Да, да! – Колко силно ме сграби за шията, щеше да ме удуши. 
– Не задавай въпроси!”

Обърнах се на дясната страна, освободих сърцето си, дадох 
му простор да преживява. Хубав ден навън! Макар и северен, 
прозорецът ми го показва. Спокоен ден, гладък като мраморна-
та лейди от древността... Дейзи! Име на цвете. Маргарита. На 
светлинни години далеч от Безръката. Главата на Дейзи надали 
притежаваше и чертичка от главата на безръката. Полущастието 
пораждаше в мен забележителни полумисли.

Гладът ме връхлетя изведнъж. Станах. Налагаше ми се да 
изям нещо огромно. Каквото и да е. Отворих хладилника. Бутил-
ка мастика и четири круши. Измих ги, но ги изгълтах, без да ги 
беля. Включих радиото, просто така, да имам някого край себе 
си. Гладът ме смазваше. Обикновено не закусвах и плувах само 
на едно кафе, но сега...

Госпожа Панайота бе по-внушителна от всякога. Представе-
те си едно вечно брожение от сексуална мъгла. Ядрото на това 
брожение е самата госпожа Панайота. Очите ѝ ми се усмихнаха, 
прекалените ѝ устни се усмихнаха, деколтето ѝ с голяма част от 
бюста ѝ също ми се усмихна.

– Госпожо Панайота, гладен съм. 

– А, браво, господин Зецев! – усмихна се и искрящият ѝ като 
шампанско глас. – Сега!

Видях отдалечаващият се към кухнята банален задник. До-
вчера той ме вълнуваше, но днес ми се стори наивен.

Администрацията на „Погледът на Венера“ блестеше от чис-
тота, списанията бяха винаги подредени по ръбовете им, оръфа-
ните от прелистване броеве биваха хвърляни на боклука. На сто-
паните те не им струваха пари, оставяха ги немските туристи. 
Списание „Щерн“ се радваше на постоянна фаворизация, под-
реждаха го до ключовете.

Появи се съпругът на госпожа Панайота, позова ме в кухнята. 
Госпожа Панайота полюляваше бюста си над масата, разрязва-
ше баница с булгур, познах по аромата. Този аромат внезапно ме 
хвърли в детството.

– Стояне, ще изпием и по едно вино, ама червено.
Съгласих се.
На туй семейство му вървеше. Още на втория ден Нико ми се 

похвали:
– Като отиваш да плуваш, погледни вдясно, там е новият ни 

хотел „Венера сред тръстиките“.
Хотелът се издигаше до плажната ивица, четириетажен, не-

довършен, облицоваха го. На патерици – огромна червена табе-
ла с названието. Два телефонни номера. Зад гърба на сградата 
царствено и мъдро се полюляваха узрели, готови за рязане тръс-
тики. От тръстиките  нататък – баналната дъга на залива. Тя не 
затваряше, напротив – отваряше пейзажа. Нимбосваше го пла-
нинската верига на Милос.

С парче баница в стомаха и две чаши вино в главата на-
пуснах „Погледът на Венера“. Църквицата се оказа прекалено 
врязана в скалите. Малка, като кубче захар. Бяла, нашарена с 
яркосиньо, един от патентованите кичове на гърците. Той при-
дава чар на островите им. Без това ослепително бяло и позорно 
синьо, като истинска синка, не мога да си представя Циклад-
ския архипелаг. В сянката на църквицата, направо върху обли-
заните от чистота плочници на дворчето, лежеше едно петънце. 
Поглед нах часовника си.
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Но ето че забравих нещо съществено от разказа и е наложи-
телно да се върна леко назад. Преди малко, като крачех все по 
брега, загледах се в няколко дръвчета. Познати дръвчета, бях 
питал и знаех названието им, а сега не мога и не мога да си го 
спомня. Името е вътре, в главата ми е, плава във виното, обаче 
ми бяга. Отчаях се. Но повече се отчаях, щом ме порази едно 
много съществено нещо. Бе, тикво шейсетгодишна, на теб стана 
ли ти ясно какво още си забравил? Забравил си да питаш. Разбра 
ли, балканско говедо? Сега всички питат. И няма нищо срамно в 
това. Ако беше помислил, щеше да ти хрумне най-приемливата 
форма на питането, например:

– Дейзи, извинявай, но сега целият свят пита. Преди да напра-
вим ТОВА, не е ли редно да се изясним?

Или пък още по-деликатно:
– Дейзи, ти се буташ в мен, но сигурна ли си, че заслужавам 

доверието ти?
Внезапно си спомних, че тогава още не знаех името ѝ.
Америка!... Дръвчетата се наричат америки, названието прос-

то избухна в съзнанието ми. Бях питал, бяха ми го казали. А за 
най-най-важното нещо не питах. Горях в пожар. И ето, започва 
ме друг пожар, на тревогата...

Петънцето върху плочниците се раздвижи, махна ми с ръка. 
Когато се приближих, изтръпнах: църквицата, дворчето с една 
палма, разноцветната настилка, а върху нея – ония, станали ми 
вече много познати, островърхи цици.

– Дейзи, ти акъл имаш ли? Не виждаш ли къде си легнала?
– Джими, излагаш се.
– Това е храм.
– Само тук има сянка.
– 3а тая работа местните могат и да те линчуват.
– О, мили мой!
Дейзи придърпа горницата на бикините и я нахлузи. Осквер-

нената картина се очисти, възвърна достопочтеността си, макар 
че каква достопочтеност, щом двамата сме се нахендрили в свет-
лото, чисто божие местенце?

– Само туй ли имаш да ми кажеш?

– Ти трябваше да го кажеш, ТИ, не аз. Трябваше да ме питаш, 
тогава бяхме непознати, а непознатите, де да ги знаеш, един та-
къв като мен... Разбираш ли ме?

– Какъв като теб?
Пообърках се.
– Никакъв. Непочтен. – Обърквах се още. – Не ме знаеш кой 

съм, нали разбираш?
– Не.
– Светът гъмжи от плакати.
Тя се позатвори.
– За спин ли става дума?
– Да!
– Не съм и помисляла.
– Видя ли?
– Да не би да се страхуваш?
– Искам да кажа, че сега, когато дори младите се питат...
– Да де, страхуваш се за себе си. О, ма ти не заслужаваш да те 

наричам Джими.
– Аз съм Стоян Жечев от Бургас.
Постлах една кърпа с надпис „Погледът на Венера“ върху 

плочника. Точно срещу катинара на църквицата. Поканих Дейзи 
да се изтегне. Отказа. Обичала камъните, никога не била лягала 
върху хавлия, в Пензънс малко от местните момичета лягали вър-
ху хавлия, не обували и сандали.

– Има нещо потискащо в една закатинарена църквица – рекох 
аз. Само за да говоря. Според мен, потъвахме. – Затворено. Като 
магазин в неделя. Да заключат вратата ти към олтара.

– Ти виждал ли си олтар? – Само я погледнах. – Влизал ли си 
да се молиш?

– Палил съм свещи.
– За кого?
– За дядо ми, за баба ми. Те сигурно гледат отгоре.
–  И ако не гледаха?
Беше толкова далеч от мен, на мах от ръката ми, а усещах как 

изчезва в недосегаемото, хармония, съставена от студени фор-
ми, изтегната, излята кораво, забавен биологичен цъфтеж, късен 
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ренесанс на плътта, сплав от зов и злоба. Злобните жени са 
ми противни, те са противни на всички, разбира се, но из-
пуща ли се такова нещо в засухата на прииждащите шейсет, 
бе, задник такъв! Изчислявах несъвършенствата ѝ. Всъщност 
Дейзи представляваше меню от съмнителни достойнства, но 
комбинирани, те я превръщаха в нежна, тръпнеща примка. 
Ето я до мен, простряна на плочите – проточена, стройна иви-
ца, краката ѝ се губят чак в подножието на палмата. Ние сме 
обсадени: църквата, палмата, Дейзи и аз, рамкирани сме от 
ниска до колене желязна оградка – и тя боядисана в онова ев-
тино синьо, лудо-живо синьо, както са лудо-живи от лудо-жи-
ва белота стените на храмчето, те са толкова бели, че снегът 
до тия стени би изглеждал сив. В това дворче пъплят весели 
гущерчета, всички безумно живи. Мъртва е само студената 
октомврийска сянка, в която сме се натопили, Дейзи е мъртва, 
мъртъв съм и аз, а и палмата, която не знае какво да прави с 
красотата си, е безжизнена. В мен се промъква началото на 
страха, че Дейзи ей сега ще се изправи и без да каже довиж-
дане с умрелия си курвенски глас, ще прескочи оградката, 
ще се спусне по скаличката към заливчето и ще заплува към 
пристанището, за да изчезне в кораба, гнилотата, ръждата и 
остатъчната миризма на пикоч.

5.
– Роден съм в Бургас – чух гласа си да се впуща на път. Знаех 

как започвам, но абсолютно неизвестно ми беше как ще завърша 
и ще ми се удаде ли изобщо да завърша. – Бургас е пристанище 
на Черно море. Когато съм се раждал, наброявал трийсет хиляди, 
сега – около двеста хиляди. Пензънс колко наброява?

– Говори.
– Знаеш ли за какво ти разправям тия работи?
– За да не избягам.
– И да ти стане ясно защо ти зададох фаталния въпрос.
– Въпросът е фатален, ако си го задават другите. Ние с теб 

нямаме право да си го задаваме.
– Защо, кои сме ние?

Дейзи притвори очи. Долната ѝ устна подскочи. Лежеше прос-
ташки разкрачена, по гръб. Слънцето вече огряваше пръстите на 
краката ѝ. Ноктите ѝ плачеха за маникюр. Тази жена изглежда се 
пазеше от лъчите на слънцето – поне това правеше, – но въпреки 
старанията ѝ загарът, придобит от нейното морско ежедневие, я 
докарваше малко нещо на малайка. Неподдържаната, кафява по 
рождение коса, в светлия ден сивееше, дори белееше. Изобщо, 
в напористата дневна светлина бяха изплували почти всички 
кожни дефекти на Дейзи. За някои от тях направо затварях очи, 
страхувах се от по-нататъшни разочарования. Вдигнах плувната 
ѝ шапка от плочника. Гумата ме опари, лепнеше, нуждаеше се от 
много талк. Вехта шапка, продупчена, жалка. Капитанът толкова 
ли не можеше да купи една нова шапка на дъщеря си? Толкоз ли 
е беден?

Първата част на днешния ми ден протичаше странно – мислех 
си за какво ли не, но от време на време, кой знае защо, улавях 
се, че си припомням откъслечни подробности за капитан Кларк. 
Събрал бях много книги и статии за морето и ветроходството. 
От яхтенските списания чат-пат получавах информацийки и за 
„Илюзия“. Тъкмо тия информативни песъчинки от сутринта се 
връщаха в съзнанието ми. Доколкото знаех, „Илюзия“ само пла-
ва, тя не върши нищо друго, плава, скитосва без каквато и да е 
цел, ей така, заради самото скитосване. Понякога се врязва дъл-
боко и в големите реки на света.

Нима оня малоумен старец, притичващ по палубата, онова ка-
жи-речи, механично махало, нима туй неспокойно, жилаво насе-
комо е фамозният капитан Кларк?

– Тази година ни хрумна да колекционираме и Черно море. 
Капитанът си набеляза точно твоя Бургас, в дъното на един голям 
залив. Но се разколебахме. Нямаме пълни сведения за тази част 
на света. Напоследък посещаваме само познати места, дето вече 
и на ум не им минава, нито на пристанищата, нито на яхтклубо-
вете да ни таксуват. – Тя надигна торса си заедно със скръстените 
под главата ръце. – Ти наистина ли си бил състезател?

– Много ли те интересува?
– Летящ холандец?
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– Финка.
Торсът ѝ се върна на земята. По асфалтовия път бавно, с тря-

съци премина гигантска строителна машина. Въздушната вълна 
разтърси църквицата, докара в стресово състояние палмата, а 
спотаените досега в жегата птици се разхвърчаха, чудеха се накъ-
де да бягат. Но всичко отново зае местата си – птиците, палмата, 
църквицата.

Поизчаках Дейзи да продължи, не продължи. Гърдите ѝ се 
бяха надигнали, под тънката материя на бикините зърната им 
щръкваха. Разтревожих се, нямах повече сили, каквото дадох, да-
дох го през нощта. Оттам нататък всякакви събития от тоя род 
можеха да се състоят само без мен. По дяволите, ако и това е 
англичанка!...

– Край Бургас, тогава, пък и сега, живеят няколко блатни езе-
ра за чудо и приказ, натъпкани с риба и птици. От езерата започ-
ват да се диплят копринено нежни хълмове, които магически се 
превръщат в копринено приспивна планина...

– Откъде си го взел този копринен английски?
– Татко и мама са американски възпитаници.
– Какви ми ги бъбреш, Харвард ли? – като изтърси тия думи, 

дори не помисли да се усмихне.
Но аз се засмях силно.
– „Робърт колидж“ в Истанбул и Женският американски пан-

сион в Самоков.
– Не съм и чувала.
Ухилих се повторно.
– Защото са малко отдалечени от Пензънс.
– Къпе ли ти се?
– Разбира се, нали за това сме дошли?
Знаех как да сляза най-бързо долу. Познатото гофрирано пя-

съчно дъно. Чудовищната прозрачност на водата. Прекалената 
есенна унесеност и това просто заковано затишие бяха подо-
зрителни, подготвяха се условия за нахлуването на продължи-
телни ветрове. 

Гмурнах се, намокрих се, направих няколко маха.
– Чакай ме!

Стъпих на дъното. Погледнах към брега. Дейзи вече нагазва-
ше. Храмчето брошка и ленивата ориенталска палма обаче бяха 
направо скандализирани, защото виждаха съблечения ѝ задник. 
Голата Дейзи беше много по-хубава от Дейзи по бански. А отда-
леч тя беше още по-хубава, приличаше на световна красавица. 
Полазиха ме мравките на паниката. Направих се на ударен, за-
плувах повторно.

– Чу ли ме? Чакай.
Приближаваше се. Вървеше трудно, но се приближаваше, без 

да се мокри. Преди да ме прегърне, разярените ѝ цици впиха но-
ктите си в мен.

– Махни тия глупави гащи!
– Дейзи, да ти кажа нещо...
– После.
Ръцете ѝ скъсаха ластика на гащетата ми.
– Не мога, нищо няма да стане, скапан съм.
– Не си!
Добре, но крачолите не излизаха и тя ги издърпа изпод стъпа-

лата ми.
– Напразен труд, не мога.
– Ти не се бъркай, остави на мен, не участвай, мисли си за 

каквото щеш!...
– Но как?
– Остави на мен, ти казах.
– Гледат ни.
– Млъкни!...  
Двете шведски двойки ни гледаха от брега, те знаеха, че не 

бива да гледат, при това знаеха и кои сме, но не можеха да не гле-
дат, такова събитие не бе за изпускане.

Косата ѝ се намокри, Дейзи отново погрозня, но въпреки туй, 
знае ли човек, може би точно по тази причина през бистрата вода 
видях как долу се издевателства над възвърналата ми се сила.

– Ако и сега избързаш – гневът ѝ се давеше във водата, – ще 
те убия!

Не можеше да става и дума за избързване. Вече ме възбужда-
ше усещането, че не земята носи мен, а аз нося земята, морето, 
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палмата и църквицата на раменете си. Кораво-меката и лека на 
килограми Дейзи ставаше идеално за игра, особено във водата. 
Блъскаше ме към плиткото, до колене, а после и към дълбините. 
Любовта на водните птици, дори на лебедите, бледнее, тя няма 
нищо общо с водната порно пантомима, в която ме въвлече дъще-
рята на капитан Кларк.

Мъжът може да се почувства щастлив по много и най-раз-
лични поводи, но на мен, като старо бургаско копеле, израсло по 
бреговете на залива, ми се струва, че за истинския мъж не може 
да съществува по-голям триумф от този да измъкне юздата от 
ръцете на партньорката си и вече не тя, а само той да определя 
времетраенето.

Ето до какво мислене ме докара тая мръсна проститутка от 
онази още по-мръсна гемия, наречена – майко моя – „Илюзия“.

От косата, от раменете и от гърдите ѝ се стичаше вода, но cега 
устата ѝ се отвори и изстена:

– О, Джими!

6.
Предложих да отскочим до „Веселата Венера“, на триста 

крачки от мястото, където се бяхме вклинили и замърсили мо-
рето. Собственикът надали щеше да ни изгони заради туй, че не 
сме облечени.

– Виж какво, Джими, слушай внимателно – отиваш, сядаш и 
се храниш. Трябва да приготвя обяда на „Илюзия“. Ще ме чакаш 
до подгизване. Разбра ли?

– Защо не го доведеш?
– Какво?
– Кажи му, че го каня на обяд във „Веселата Венера“.
Дейзи се засмя, дойде редът и на Дейзи да се посмее. Показа бели-

те си зъби. Хубави зъби, коварен свежо розов език, не можех да се на-
чудя как от нейната чиста девича уста се пръкват такива плесенясали 
гласни, подобни звуци сигурно издават хиените, когато ръфат мърша.

– В момента, например, защо се смееш?
– Джими, нима не знаеш, не си ли прочел някъде поне това, 

че капитан Кларк вече трийсет години не е напускал кораба си?

– Мама му стара, май че имаше нещо такова.
Май че нямаше.
– Сядаш и чакаш, ясно ли ти е? 3а да не бъдеш сам на ма-

сата, още с влизането поръчай две чаши ром. След като се на-
храниш и все още ме няма, разкажи нещо хубаво на моята 
чаша. Ако е наистина хубаво, бъди сигурен, където и да съм, 
ще го чуя.

Дейзи постави излишната вече шапка върху мократа си коса и 
заплува към пристанището.

Избрах забележителна маса за двама. През цялото време – от 
църквицата до верандата на кръчмата – докато вървях, обсъждах 
новоприбавения щрих към мъглявия, все още, портрет на капи-
тан Кларк. За завиждане е тази показна линия на поведение. На 
света едва ли ще се намери втори такъв екземпляр. Пък и в цяла-
та история на корабоплаването.

Собственикът на кръчмата изплува пред мен. Лицето му бе 
изработено в известния от миналото туберкулозен стил.

– Две чаши ром.
Листът с менюто висеше между двама ни. Взех го от ръката 

му. Оставих го настрана.
Този тип, с туберкулозно лице, беше на всичко отгоре и брадя-

сал, невероятен контраст със спретнатото му заведение.
Нетърпеливо очаквах повторното му появяване, струваше ми 

се безкрайно интересно да разбера ще се досети ли, или няма да 
се досети.

Мамичката му гръцка, обра ми точките, както си викахме 
някога в състезателските години. Най-напред постави „нейна-
та“ чаша пред „нейния“ стол срещу мен. Искаше да ми покаже 
нагледно, че останалата част на задачката е лесна. Изправи се. 
Кръстосахме погледи. Очите му ликуваха.

Но имах втора изненада.
– Чиния, догоре с барбуни. И бутилка бяло вино, но не гръцко 

и не много скъпо.
– Господине – английският му беше в ред, точно като за 

собственик на ресторант от тази категория – кажи ми кой си, да 
те запомня.
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Подхвърли го, все едно че пласираше комплимент. И, естест-
вено, запъти се да изпълни поръчката.

Гласът ми го догони.
– От Сомалия съм.
В такива настроения понякога може да изпадне човек, когато е 

на остров, през лъчист октомври, преди да се появи мадамата му, 
но да не пропуснем и най-важното: след като е нашибал хубаво 
Егейското море и е създал опасност за рибите да забременеят от 
безцелно блуждаещия му насам-натам сперматозоиден планктон.

– Днес е последният ден. – Постави бирена чаша пред мен и 
отвори бутилката, без да ми я покаже. Напротив, закри етикета. 
Наля ми, без да се глези с дегустиране, и ми стана още по-симпа-
тичен. – Утре затваряме, господине. Догодина, живот и здраве...

Виното се оказа на равнище, малко нещо португалско, добре 
изсушено. Радиото изцеждаше от утробата си тънка, много гръц-
ка мелодия. Тя идваше до ухото тихо, като стъпки в алея. Музи-
ката привлече вниманието ми и ме върна в шейсетте години на 
живота в България.

Барбуните воняха на прелест. Донесе ги майката на собстве-
ника. В туй време той се занимаваше с младите шведчета, които 
бяха седнали вътре. Всяка рибка беше зачервена толкова, колкото 
повелява неписаният закон на Цикладския архипелаг. Костели-
вата старица имаше ъгли навсякъде и удивително туберкулозно 
лице – неосквернено нито от слънцето, нито от едно поне пота-
пяне в морето. Сигурно сто хиляди риби са минали през тигана 
на тази и нелеко, и добре поживяла женица. Благодарих ѝ за ста-
ранието продължително и, мисля, достойно.

Уж ме занимаваха само барбуните и виното, но все пак усе-
тих, че шведите ме коментират, просто намирах се в центъра на 
вниманието им. Представляваха четири красиви същества, осо-
бено едното от тях, то обещаваше да си остане красиво още сто 
години. Наподобяваше праскова, откъсната от забранените гра-
дини на ангелите. Това момиче в момента не искаше да знае за 
компанията си, абстрахирано от всичко наоколо, то седеше на 
стола безмълвно, загледано в мен, в купчината от риба, в чашите 
с ром, сега-засега излишна бутафория върху покривката на маса-

та. Доколкото ми се удаваше да го зърна през витринното стъкло, 
в шеметно сините му очи искреше повече омраза, отколкото лю-
бопитство. Тази руса прасковка без мъх, тази тръстикообразна 
манекенка, това животинче от рода на фотомоделите не полагаше 
ни най-малко усилие да прикрие ненавистта си към мен. Когато 
човек яде пържени барбуни, ясно, че ги яде с пръсти и няма на-
чин да не се оплеска като прасе. Затова никак не ми се нравеха 
вторачените им погледи, нито пък ъндърграундският шепот, кой-
то си разменяха. Омразата им ме развеселяваше. Бях сигурен, че 
съчувстват на Дейзи. Съжаляваха я. Страдаха заради малката без-
защитна мореплавателка от тайнствения кораб „Илюзия“, която 
само преди половин час бях изтезавал, овърдалял в дълбочините 
и плитчините до църквицата, при това – дибидюс гола, според ка-
призите на звяра в мен. Посред бял ден. Пред очите им. И всичко 
туй в края на двайсетия век. Когато светът живее със съзнанието, 
че достойнството на човека е неприкосновено. Дори на кучетата.

Точно туй си мислех, оплескан до ушите, загледан в рубино-
вата чаша на жертвата си, все едно че го изговарях гласно на нея.

7.
– Джими, колко си мил!
– Името ми е Стоян.
– Изглежда, ромът е добър.
Бях се изправил. Макар че вече никой не ме наблюдаваше. 

Кръчмата зееше към морето с тъжната си празнота. На почисте-
ната маса вече стърчахме само аз и чашите на ритуала, както в 
блудкавите полуфабрикати на Холивуд от трийсетте години. Бях 
се изправил, да – до масата ми, в края на краищата, приближа-
ваше англичанка. Избелелите ѝ шорти от джинсов плат правеха 
всичко, каквото зависеше от тях да скрият нескриваемото ѝ дупе. 
Същото би трябвало да се каже и за блузката. Ми то, к‘во да ви 
кажа, вечно алчните ѝ да грабнат повече от каквото и да е или да 
дадат колкото може повече на когото и да е цици се радваха на 
свободата си.

В мокрите бикини моята островна авантюра преди малко из-
глеждаше по-облечена.
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– Много си смела – отбелязах и подложих стола ѝ.
– Това е вярно – съгласи се Дейзи. – Каза ми го и капитанът. 

Джими, знаеш ли, тия чаши много ти отиват.
– Ще обядваш ли?
– Не, Джими, дошла съм да ми изпееш всичко за себе си, це-

лия си живот... Доколкото личи от моята чаша, не си ѝ разказал 
нищо добро за мен.

– Добре, Дейзи, какво хубаво искаш да чуеш?
Отправи ми най-младия си поглед. Този път, изпрана и изсу-

шена, косата ѝ ме позова да я погаля. Пипнах я леко отстрани. 
Дейзи повдигна рамото си и погали с него пръстите ми. В моето 
посягане към нея и в нейното посягане към мен можеше да се 
вмести една голяма любовна история.

– Искам да дойдеш с нас! – Подскочих. Дейзи допълни спокойно: 
– Когато духне.

– Ти акъл имаш ли?– Стори ми се, че съм разярен, но побързах 
да поомекна. – Допри се поне мъничко, поне с крайчеца на пръст-
чето до действителността. На теб, изглежда, ти се струва лесно да 
отклониш човек от пътя му и да го поведеш в твоята посока.

– Джими, ти отново ми вадиш копринен английски. Говоря 
ти да тръгнеш с мен, а ти ми се извиняваш. Защо се извиняваш? 
Кажи, можеш ли, или не можеш?

– Не мога!
– Поне за десетина дни. Ще те оставим на избрано от тебе 

пристанище.
– Ти не си луда, ти си измислена.
– Добре, да приключим, да забравим веднага. – Вдигна чаша-

та си. – Наздраве, Джими! Обичам те.
– Чакай, как...
– По най-обикновения начин.
– Дейзи!...
– Разкажи ми нещо за себе си.

8.
Понякога осъждам строго дядо си Стоян Жечев, нещо повече, 

в мисълта си за него изпитвам срам, че е стоварил голям позор 

върху спомена за рода ни, но общо взето, особено когато съм в 
добро настроение, поглеждам на дейността му от по-голяма висо-
чина и съм склонен да му простя варварското изсичане на няколко 
дъбови гори. Оправдавам го не само с факта, че е мой дядо, а и с 
това, че никога не е осъзнавал какво точно върши, виждал е как 
планината се оголва пред очите му, но тогава и през ум не му е 
минавало колко фатално я наранява. Този корав, предприемчив и 
неетичен селянин от Странджанския край, както и работниците с 
брадвите до него, са живеели далеч от проблемите на екологията.

– Джими, кой му е разрешавал?
– Хвърлял е големи суми за рушвети.
С изсичането на горите дядо е увеличавал печалбите си, ци-

нично изразено – трупал е пари, превръщал се е от хитър селя-
нин в новоизпечен бургаски богаташ. И да речеш, че мъдрите 
дъбове са се превръщали в мебели или строителен материал за 
кораби – нищо подобно,  крайната им съдба, реализацията им, 
се е наричала кебапчета. Стоян Калоянов Жечев създал няколко 
кюмюрджийници, там дъбовете са били овъглявани, дървените 
въглища минавали през дъсчените кейчета – друга деятелност на 
дядо ми по залива, – влизали са в черните търбуси на най-мръс-
ните товарни гемии и са отпрашвали за Турция, към скарите 
за изпичане на кебапчета, кюфтета, шашлици и останалите им 
произ водни. Да се изядеш от отчаяние, как да не проклинаш род-
ния си дядо, бащата на твоя баща. И понеже е бил предприемчив, 
но неук, искал е да има учен син, без да му трепне окото, е пратил 
Калоян Стоянов Жечев да свърши „Робърт колидж”, а после, хва-
нете се за нещо да не паднете, цяла година в Лондон, да специа-
лизира езика. Отиваме още по-нататък – в лондонския пансион 
по същото време е живеела бъдещата ми майка, току-що завър-
шила Дамския американски пансион в Самоков, невинна девица, 
дъщеря на изпечения мошеник и търговец на зърнени храни от 
Карнобат Андон Кузмов Чирпанлиев. Така са се допрели не само 
фамилиите, но и най-усъвършенстваните им издънки, получила 
се искра и – ето ме и мен.

По-нататък е от лесно по-лесно, блестящо развитие на неща-
та, Калоян Стоянов Жечев е казал пророческите думи „в кюмюра 



214 215

няма повече бъдеще“, след което го виждаме да основава пара-
ходната агенция „Калоян Жечев”. При това положение баба и 
дядо се успокояват за съдбата на рода и умират, затворили очи за 
трагедията, която се е запътила към България.

Хубаво умно дете, обширен дом, гувернантка, говори се из-
ключително на английски, американското замърсяващо звучене 
на езика е измито още в Лондон, параходите пристигат, оставят 
стоките си, оставят пари, товарят нови стоки, оставят пари, зами-
нават, за да се върнат, баща ми се очертава като един от най-сим-
патичните граждани на Бургас, усмихнат, зачитащ правата на 
другите, а майка ми – направо красавица, вървим с нея по улица 
Богориди, но дори с детския си взор долавях как към тялото ѝ се 
отправят и чисти, и нечисти погледи. В лицето ѝ природата бе 
хвърлила много светлина, необходимите нюанси от цветове, но 
тялото ѝ преливаше от джигъл.

– Джими, какво е джигъл?
– Сленг на бургаските хъшлаци. С него изразяват дискретния 

трепет на женското тяло.
– Аз имам ли джигъл?
През 1944 година в България влезе Съветската армия. Кому-

низмът се настани в страната в неговия болшевишки вариант. 
Под лозунга за ликвидацията на фашизма комунистите ликвиди-
раха живота. В детските ни спомени промяната се отрази драс-
тично – отнеха къщата ни, превърнаха я в резиденция на черве-
ноармейски военачалник. Натикаха ни в двустайно жилище. Уж 
временно. Повече не излязохме от него. Благословени две стаи! 
Настъпиха времена, в които бяхме благодарни и за тях.

Трудно е да се разказва за годините, в които се започна и за-
върши пълната идиотизация на страната. Идеологията ни вну-
шаваше, че осъществява социалистическа революция. Беше ни 
направен комплимент, че ние и само ние имаме честта да останем 
в историята като гробокопачи на капитализма. Така започнахме 
да виждаме в съседа, в приятеля най-напред гробаря. Огромно 
гробище. Копаем. Отнеха и офиса на баща ми, затриха процъф-
тяващата му параходна агенция. Помещението бе превърнато в 
клуб на млади комунисти.

Случва ми се понякога да обмислям поведението на татко и 
мама през тия четирийсет години и спокойно мога да отбележа, 
че изпитвам нещо като гордост за двамата. Наложи ли ми се да 
определя това тяхно поведение само с една дума, без колебание 
бих заявил – хладнокръвие. Първата им защитна реакция – вкоп-
чиха се в английския език, в преподаването на частни уроци по 
домовете. Кой знае защо, хората сметнаха, че спасението им ще 
дойде тъкмо от този език.

– Да бяхте заминали.
Погледнах я кротко. Още веднъж. Щеше ми се да не ѝ отгово-

ря, но знаех – няма да ме остави на мира.
– Затвориха държавата, мила, заключиха я. – Лицето ѝ изра-

зи нещо много приличащо на отегчение, сякаш не вярваше на 
разказа ми. – Паспорти не се издаваха, по границите стреляха 
на месо.

– Добре, добре.
Надигна рома, коравият ѝ език се проточи напред, острието 

му прехвърли ръба на чашата и безцелно се разходи по течността.
– Защо не пиеш като хората?
Прибра езика си.
– Защото не пия.
– Как не пиеш?
– Не обичам.
– Изобщо ли?
Кимна. Остави чашата на масата, обгърнала я с двете си ръце.
– Мразя алкохола.
– Дейзи, ми тогава, какви са тия циркове?
– Да се поглезя и аз.
– Откога не пиеш?
– Никога не съм пила. Казах ти – ненавиждам алкохола. Кафе 

и чай – колосални обеми.
– Уби ме! Приличаш на паднала в канавката алкохоличка.
– Идва от гласа ми, знам, не си първият, който ми го казва.
– Не съм го казвал.
– Почти.
– Само пушиш, така ли?
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– Като съм на руля... Джими, исках да се поглезя малко, тряб-
ва ми ритуал, не разбра ли, че те обичам? Две чаши ром на маса-
та. И ти!

– Искаш да кажеш, че досега не ти се е случвало с никого? 
Само с мен?

Този път Дейзи Кларк ме изгледа продължително, бих казал – 
безпощадно, проникващо, дълбаещо, унищожаващо. Да ви при-
зная ли, смутих се. Но скоро се съвзех, за да я сръфам.

– Караш ме да говоря на чашата, на твоя ром, а ти изобщо не го и...
– Джими, не видя ли, че го вкусих? Тази символика ми харес-

ва, макар че е от евтините филми и от бестселърите... Мили, не се 
навивай, продължи да разказваш, всичко около теб ме вълнува, и 
дребните факти.

Надигнах чашата си. Ромът неочаквано ми хареса. Малко не-
подходящ за Гърция с нейните мастики и рицини, ромът ме на-
блъска с ветрове и платна. Спомних си, като млади ветроходци, 
влезем ли в някое заливче, вадехме кубинска бутилка и я изпраз-
вахме тайно от треньора. По-късно, когато сам аз станах треньор 
на бургаските ветроходци, упорито се вглеждах в движенията и 
най-вече в очите на момчетата, все търсех в тях отражението на 
Стивънсъновите саги.

Надигнах повторно чашата. Майка му стара, Джими, рекох 
си, ти защо не го задраскаш отново тоя ром, я колко е примамващ, 
пък върни се наново в ония години...

В ония години татко, природно мъдър и спокоен мъж – об-
ратно на мама, природно красива и глупавичка – много бързо 
се умори да преподава английски, писна му, просто си беше 
скроен  другояче човекът. Един ден ме заведе да закърпваме 
тук-там „Ножът на ветровете“. Яхтичката се нуждаеше от не-
значителен ремонт. Много скоро вдигнахме гротчето и кливър-
чето. По-ясно изразено – татко тръгна да лови риба, отначало 
само попчета, по-кьсно сафрид и змарид, а още по-късно, нали 
си е мащабен мъж, снабди се с модерни мрежи и се скри зад 
хоризонта. Оттам се връщаше брадясал, прегорял от студените 
ветрове, но лодката им – вече имаше ортак, собственик на мо-
торница, от татко бяха скъпите найлонови мрежи, пратени му от 

танжерски корабен аг е  нт – лодката им пращеше по обшивката от 
паламуд. Потръгна. Вече продаваха. Построиха си хижи, зажи-
вяха с ортака там. В събота мама отиваше, готвеше му, целуваше 
се два-три дни с татко и се връщаше при оскъдните левчета от 
частните уроци.

За мен, какво да кажа, бях свободно хлапе, момче, свободен 
и като ученик, правех каквото си ща, скитах по залива с „Ножа“, 
изобщо, стремях се да стана хъшлак като другите, но не успях, 
здравата домашна среда, самочувствието на богаташки син и 
най-вече, предполагам, дивашкият ми стремеж да замина някой 
ден за Хавайските острови ме спасиха.

– Джими, ти ли спомена Хавайските острови?
– След малко се насочвам натам – отвърнах, – минута и ще ти 

стане ясно.
Копнежът ми по Хонолулу по нищо не се различаваше от кар-

тонения ритуал на Дейзи с рома. Този копнеж също се роди из 
салоните на кината, но възмъжа, след като изчетох любимите ро-
манчета, които мама си бе донесла от Лондон. По кориците им, в 
захарно сияние, блестяха лагуни, ниско приведени палми, полу-
голи хавайки, красиви снажни мъже. Те отнасяха хавайките към 
жилища от палмови листа.

Първото място на градските състезания не ми мърдаше, но 
на републиканските пред мен винаги се класираха две известни 
столични имена. Изяждах се. Не от суета. Престижните места 
можеха да ме пратят в задграничните регати. Бях решил, попад-
на ли в капиталистическа страна, да се чупя. Да не се връщам в 
България. Дори да плюя зад гърба си. Знаех много добре, заплю-
вах Бургас, всички очарователни люлки на игрите ми, пейзажът 
на възмъжаването и втасването ми. Америка, Сан Франциско, 
Паго-Паго – тези имена ме взривяваха. Живот. Свобода. Море. 
Скитничество. Жени от всички цветове. Любов. Южният кръст 
– над главата, момичетата – в краката. Интересуваха ме преди 
всичко островите без годишни времена.

Най-после чудото се случи. Завоювах второто място. След два 
месеца предстоеше регата в Кил. Европейско първенство. Татко 
и мама отлично знаеха как ще се развият събитията. Мълчаха. 
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Мълчах и аз. В мълчанието си те ме прежалваха, въобразяваха 
си поне, че ме откъсват от сърцата си. О, само това ли! Беше 
почти сигурно, че им предстои изселване в далечна провинция. 
На всичко отгоре, татко го чакаше лагер, каторжен труд в строго 
охранявана зона на ужаса. 3адето е отгледал и възпитал такъв 
син. Тримата се топяхме, страдахме тайно един от друг. С надеж-
да и потресение чакахме датата на състезанието. Но органите на 
сигурността ме зачертаха от списъка на състезателите.  Оказах се 
неблагонадежден.

– Отправили сме се точно към Хавайските острови – подхвър-
ли Дейзи с непоносимия си курвенски глас, сякаш ме напсува.

Видях я как се смалява пред очите ми, цялата ѝ енергия бе 
впрегната да ми внуши, че „Илюзия“ се е насочила за ТАМ. Къ-
дето няма годишни времена.

– Ти си луда за връзване.
Така ѝ отвърнах аз.

9.
Негодниците, които ме бяха зачертали от състезателния лист 

на Българския отбор за Европейското първенство по ветроход-
ство, едва ли са усетили ефекта от сухия си административен 
жест. Не знам как се е стигнало до него, никак не ми беше ясен 
по онова време механизмът на зачертаването. В покрусата си все 
пак успях да разбера – няма шега, няма милост, нито към мен, 
нито към другите като мен. В младежкото си мислене тогава вни-
мавах да не стигна само до най-нежелателното – да намразя ро-
дителите си. Беше ми се насъбрало множко: все заради тях преди 
година под носа ми бе затръшната вратата на университета, а ето 
че бе хлопната и още по-важната за мен врата – към света.

Татко винаги, при всички обстоятелства е знаел какво точ-
но да прави. Той просто подметна, сякаш го рече на въздуха: Ти 
защо не дойдеш малко с мен?

След като продаде „Ножът на ветровете“ и купи  нова стара 
лодка с мотор от бракуван шевролет, Калоян Жечев се превърна в 
истински крайбрежен ястреб. Като го наблюдавах в тъмносинята 
му рибарска шуба, коронясан с капитанската шапка на норвеж-

кия търговски флот, вътре в себе си го наричах Хари Морган, ма-
кар че вместо две дъщери имаше само един за нищо негоден син.

Забележителна сутрин – всичко ми се въртеше като насън – 
отвързахме „Пенелопа“ и потеглихме. Като насън, казвам, поне-
же тръгвах с татко, той ме беше допуснал в своя солен и луд свят, 
където блуждаеха непознати за сухоземните същества стерео-
типи. Моторът гърмеше, нафтата вонеше, шумът и зловонието 
скандализираха другата ми природа, която бих нарекъл нежната 
деменция на ветроходеца, но само с плат и вятър трудно се прави 
бизнес, риболовството се прави с мотор.

     За първи път в живота си видях висяща ваза. Тя висеше под 
стряхата на верандата. В нея имаше увехнали цветя. Вече знаех 
добре от разказите им – в петък ще пристигне мама, ще донесе 
свежите карамфили. Няма защо да се лъжем, ритуалите от този 
род по целия свят са глупави.

10.
В Кварталчето прекарах незабравими дни. „Пенелопа“ – лека 

ирония към мама – ме покори. Свикнах с шумотевицата на мо-
тора и със смърдящата гадост на горивото. Приближавахме се 
към края на септември. След пасажите на циганките нахлуха па-
сажите на пълноценния паламуд. И се започна. Вече само едри 
риби пълнеха касоните ни. Лодките се приближаваха тежко-теж-
ко до кейчетата си. Татко гасеше мотора отдалеч. На това място 
се нуждаеше от тишина. Двамата, без да си кажем и думичка, 
наблюдавахме „резиденцията“ с верандата. Не можехме да им 
се нагледаме. Отстрани бе изградено нещо като склад за мре-
жите и останалите десет хиляди вещи. От другата страна, към 
татковия дом, бе допряно старо бунгало, бракувано и купено на 
сметка от близкия къмпинг. Струва ми се, че това бунгало нару-
шаваше естетическото равновесие на хациендата ни, но без него 
Калоян Жечев не можеше да мине, то бе отредено за помощника 
му, муден тип без рефлекси от близкото пристанищно градче. 
Някогашният параходен агент не допускаше до второто легло на 
спалнята дори да се допре друг човек. Пазеше го за мама. И за 
мен, естествено.
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Обичахме да се прибираме бавно, загледани в полировката 
на заливчето, дървеното кейче, хациендата и клиентите, които 
ни очакваха до кейчето. В първите дни изпитвах голямо неу-
добство заради търговията на татко. Но свикнах. Хората купу-
ваха. Уловът на всички лодки се продаваше за броени мину-
ти. В тези именно минути открих един нов, непознат за мен 
Калоян Жечев. Прие маше сръчно парите, броеше ги, връщаше 
ресто. В тази реалистична картина съглеждах и нейната епична 
страна: някогашният преуспял бизнесмен и сегашният дребен 
провинциален рибар, който всяка сутрин тръгва срещу изгре-
ва и вечер се връща срещу залеза, с мизерни два касона риба, 
продава я за броени левчета, но в същото време у него кипи 
завоевателската кръв на успеха, стремежът да купи още една 
лодка, втора, трета, кораб, пет кораба, за него да работят поне 
сто души, о, само да му позволят комунистите!... По едно време 
започнах да се уверявам, че татко благославя обедняването си. 
Защото сега, вместо да се надвиква с другите параходни агенти 
по световния телефон, той препуска с четирийсет и петте коня 
на шевролета по вълните, с вятъра и срещу вятъра, брадясал, 
мъжествен, макар и малко пълничък, кажи-речи, бог, вече об-
веян от слава; за него казваха: Голям рибар, една риба да има в 
морето, той ще я улови.

Туй го разправям, докато се прибираме към рая си, нали? Пред 
очите ни е изплувала най-красивата хациенда по цялото Черно 
море. Старият ме остави да продам улова и се изкачи до веран-
дата. Докато вършех работата си, поглеждах нагоре и виждах как 
поставя бутилката върху масата. После седна зад нея. Голям дя-
вол! Искаше поне за кратко време да остане сам с умората си, с 
чашата и с удоволствието, че е победил и днешния ден.

– Щастливец!
– Сигурна ли си?
– Напълно преуспял човек.
– Дейзи, ти не беше ли заспала?
– Джими, слушай кво ще ти дрънна, нещо вътре в мен ми под-

сказва, че баща ти е благославял идването на комунистите. Нещо 
вътре в него се е радвало.

11.
Няколко пъти съм присъствал на вечерите край масата...
– Да продължавам ли?
– Взе да става интересно.
– Чак сега?
– Отначало беше скучно.
– Мамичката ти.
– На български ли започваш?
– Не те ли трогна туй, че ме отрязаха от университета, от със-

тезанията?
– Не.
Вечерите край масата се възприемаха като възнаграждение 

за труда. Жителите на Кварталчето идваха с пълни ръце – риби, 
туршии, бутилки. Рибите отнасяха край огнището, печаха ги два-
ма от помощниците, а бутилките се отваряха на масата. Тогава 
се отваряха и сладките приказки. На мен тия вечери ми доску-
чаха бързо. Там не се казваше нищо интересно. Нито ново. Не 
можах да чуя ни една мъдра дума, но рибарите умираха за тия 
часове на верандата. Татко участваше с удоволствие. Той биваше 
винаги в центъра на вниманието, дори тогава, когато гостуваше 
подполковник Рачев. Към татко се отнасяха с подчертано уваже-
ние. Калоян Жечев обича да го уважават, това люлее суетата му, 
в момента татко представлява едно суетно старче, но вече доста 
капризно. Споменах името на подполковник Рачев. Той беше за-
местник-началник на граничните войски в Окръга. Комунист в 
червата, бивш партизанин, но безумната му страст към морския 
риболов смекчаваше до голяма степен ръбестата му физиономия 
и вкочанения му мироглед. Брат му беше жител на Кварталчето, 
подполковникът идваше при него да рибарства, винаги цивилен, 
при това – маскиран като бараба. Рибарите му се подмазваха. 
Татко също. Ние всички се подмазвахме на комунистите. Въпрос 
на оцеляване.

Комарите се блъскаха в замрежения прозорец. От този прозо-
рец денем се виждаха хълмове, обрасли с хилави дъбови горички. 
Старите красавци, както вече споменах, бяха отдавна изсечени и 
продадени от дядо ми. Стихнеха ли приказките на верандата, през 
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прозореца нахлуваше хаотичната канонада на щурците. Лягах си 
рано, с книга в ръце. Лампата от нощната масичка на мама хвър-
ляше достатъчно светлина върху страниците. От началото на гос-
туването се бях захванал да зобя разказите на Селинджър. Исках 
да знам ще успея ли да пробия като преводач в издателствата. Но 
така и не напредвах с четенето. Умората ме нокаутираше. Заспи-
вах дори преди да се появят войниците с автоматите. Двама гра-
ничари всяка нощ пристигаха на верандата да проверяват за хора 
без открити листове, повече да разнообразят обхода си, отколко-
то да изпълнят служебното си задължение. Оставяхме им някоя 
риба за изяждане и по някой лаф за казване. Граничарите си има-
ха дежурен въпрос: Днес да се е мяркало някое съмнително лице 
наоколо? Рибарите отговаряха, че не са забелязали такова нещо. 
Наблизо минаваше границата с Турция. Почти всички войници 
с калашници, които се отбиваха при нас, бяха декорирани с една 
или две значки за отличия. Награди за заловени или застреляни 
бегълци. Невинните, наивни на вид лица на ефрейторчетата, ме 
караха да изтръпвам от ужас. Тия млади хора убиваха, без да им 
мигне оченцето.

Обикновено мама пристигаше с автобус. Татко я посрещаше 
всеки петък на спирката в селото. Един петък обаче мама се по-
яви рано-рано направо в Кварталчето. Изненада ни. Прибирахме 
се с „Пенелопа“ и какво да видим – мама седи до масата, маха ни 
с ръка. Не знам как да ви го обясня, почти съм сигурен, че него 
ден усетих уханието на пресни карамфили на триста метра от 
брега. Освен това усетих още, че се задава промяна, че предстои 
някакво необяснимо пречупване на досегашния семеен ритъм. 
Не казах нищо, дори не погледнах към Калоян Жечев, повече от 
сигурен, че го вълнува същата мисъл. Връщахме се два часа пре-
ди определеното време, нали трябваше да се къпем, да се бръс-
нем, Крайбрежния сокол не отиваше на спирката в какъвто и да е 
вид. В ранния час не ни чакаха и клиенти, така че мама спокойно 
мина по кейчето и хвана подхвърленото от мен въже.

– Не станах ли много бъбрив? Ако съм обстоятелствен, моля 
те, удари ме по ръката да млъкна.

– Все още не, продължавай.

Вече имах съзнанието, че белетризирам, но какво би могло да 
ме спре? Тези неща ги разправях за първи път и като ги разпра-
вях, просто усетих сладостта на хубавите години от живота на 
татко, на мама и на мен, макар и шамаросан наскоро от действи-
телността.

Към татко и мама бе отправена покана да заработят в система-
та на туристическия колос „Балкантурист“. Край на бедняшкото 
живуркане, на изолацията. На татко предоставяха да оглави сек-
тора за туристите от капиталистическите страни. На мама пред-
лагаха длъжността директор на новостроящия се хотел. Седем-
найсететажна сграда. В двете предложения имаше много здрав 
смисъл, разбира се, но зад всичко лежеше май обстоятелството, 
че от три години мама преподаваше английски на две тъпи мо-
мичета, дъщери на туристическия бос в града. Този бос се оказа 
умно ченге, което бе направило сметката си отлично. На него му 
бе дотегнало от стопански провали, от некадърници с добри ка-
дрови характеристики. Той вярваше жестоко в организаторския 
гений на параходния агент Калоян Жечев, в деловитостта и чара 
на съпругата му Диана.

Баща ми каза – не. Отказът му, освен, че ме изненада, ме и 
раздразни. Опитах се да поотворя устата си, но бързо я затворих. 
Погледнах към Диана. Някаква бебешка полуусмивка изразява-
ше бебешкото изражение на лицето ѝ. Диана сякаш неочаквано 
бе забравила за какво всъщност е дошла и то рано, с обедния 
автобус. Измоли от съпруга си само едно, да отидат в понеделник 
заедно при шефа на туристическата организация, да му откаже 
лично и все пак, да му благодари за доверието. Калоян Жечев 
не възрази, изломоти, че го изисква доброто възпитание. Забе-
лязах, настроението му отскочи още по-нагоре, самочувствието 
му – също. Познавам стария, бях повече от сигурен, в момента 
умираше туй да се разчуе, да стигне до ушите на всички от Квар-
талчето, а и в Бургас познатите да разберат каква висока чест му 
е оказана.

Когато мама гостуваше на татко, в петък вечер и в събота ве-
чер имаше „весела маса“. Нощувах на верандата. Донасях си по-
ходно легло и завивки от складчето. Беше много приятно – хлад-
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нокръвният шепот на вълничките, комарите... Него неделен ден 
не излязохме за риба, старите се отправяха към Бургас. Най-не-
очаквано тръгнах и аз, беше ми писнало. Градът гъмжеше от га-
джета, а аз – при рибите. За рибите, за улавянето им и за живот в 
уединени кварталчета си има възраст. Всички в него заливче ми 
се струваха отчайващо стари и малко нещо недоразвити.

Подполковник Рачев пристигна с колата си. Ние тъкмо се под-
реждахме в лодката. Изстреля някакъв поздрав отдалеч. От също-
то разстояние на висок глас честити назначението на родителите 
ми. Така че стана добре, Калоян Жечев се успокои, рибарите от 
Кварталчето щяха да научат каквото се полагаше от трето лице, 
а той скромно да пази мълчание. След това още по-скромно ще 
твърди, че е отказал не за друго, а заради гадната синя боя, дето 
му виси отгоре като кинжал и го подмята отдолу като люлка.

„Пенелопа“ разпаряше с носа си едно хладно бездиханно 
море. В необичайно топлия ден бреговете се изнизваха край ле-
вия ни борд, увиснали във въздуха като в лошо проявена сним-
ка, понеже липсваше слънчевата светлина да постави всичко на 
мястото му. Никаква птица във въздуха, всички лежаха мълча-
ливо върху невидимата вода. Никакво отражение, някъде мина-
вахме много близо до скалите, но не ги виждахме отразени, не 
им достигаше енергия за такова нещо. Минахме и край рибарска 
лодка. Фигурите вътре мълчаха, сториха ми се учудени, уплаше-
ни от нещо, което би могло да последва. Мълчахме и ние. Само 
баща ми говореше. Какво говореше, нищо, обади се всичко на 
всичко два пъти. Първият път отбеляза, че ще завали. Вторият 
път ни отне малко повече време, тъй като го употреби за изви-
нение. И какво, искате да оставя туй, дето го виждате, да вляза в  
канцелария? Не. Няма!

Мама пътуваше към назначението си с удоволствие. Беше 
ѝ омръзнало да преподава английски език из апартаментите на 
бургаските партийни величия. В жилищата им нерядко се натък-
ваше я на някой персийски килим от спалнята на бащината ни 
къща, я на старинен наш гардероб, на цяла холна гарнитура, на 
пианото – всичко плячкосано преди години от представителите 
на новата власт.

12.
Сега вече ми става по-трудно да разказвам, макар че се при-

ближавам към един от най-съдбоносните епизоди от моето мла-
дежко битие, епизода, заради който всъщност се впрегнах да из-
лагам тук страници от миналото си. Струва ми се, ще се справя 
по-лесно, ако започна направо от дупката. Това е една полупеще-
ра, издълбана от морето в скалите. До нея доплувах в късна доба, 
в безлунна нощ, при не съвсем спокойно море, половин бал, не 
повече. Пропълзях плитчините, усетих сух набит пясък под себе 
си, пропълзях и по него. Изтегнах се по гръб. Бях ли уморен? 
Едва ли. Погледнах стрелките. Три и нещо след полунощ. Че-
тири часа непрекъснато плуване. Горе, в честотите на техния 
си неразбираем морз, мигаха ярки юлски звезди. Най-напред се 
освободих от непромокаемата раница. След това, спокойно, ама 
подчертано спокойно, просто за да докажа нещо на себе си, събух 
плавниците. Издърпах всички ципове на неопреновата дреха. По-
лежах още мъничко така, продължавах да доказвам онуй нещо на 
себе си. Чак тогава се съблякох по плувки. Беше ме обзела трудно 
обяснима лекота. Дишах с усещането, че съм изплувал на края на 
света, с чувството, че в момента отговарям сам за себе си, ника-
къв Калоян Жечев, никаква мама Диана, никаква държава, бог и 
така нататък. Най-малко бог. Лекотата прерасна в меко юнашко 
спокойствие, в копнежа да заспя само след минута. Но тази ми-
нута се оказа много лепкава. Напрегнах волята си, събудих се 
още малко, пренесох всички вещи в дупката, накрая се тръшнах 
върху мокрия неопрен и, въпреки всичко, пак се събудих, пре-
цених дали главата ми ще заеме добра позиция, реших, че пози-
цията не е много надеждна, подложих раницата под главата си. 
След като почти изключих възможността да захъркам високо, 
най-сетне заспах.

13.
В коридора, а след туй и във ваната на фиордчето, морето се 

повдигаше и снижаваше плавно и изпълваше каменната залич-
ка с нежно шипене. Като се оттегляше, водата поклащаше водо-
раслите. Между зелените цистозирии се белееше част от дъното, 
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покрито с мидени черупки и дяволски нокти. Няколко скални гъ-
лъба се появиха изневиделица, понечиха да се шмугнат на хлад-
но в пещерата, но ме видяха и се отказаха. Нямаше вероятност 
да ми докарат беля, граничарите едва ли биха забелязали една 
чак такава подробност. Извън ваната беше горещо. Безцветното 
обедно море кротуваше, обезсилено от зноя. Небето прегаряше 
от жестоката светлина. По камъните лазеха рачета. Между очите 
им се пукаха мехурчета. В подобно безсилно време не се обажда 
никаква риба. Татко сега спи при отворена врата и прозорец, съ-
нува бъдещи есенни пасажи, нo следобед все пак ще излезе с по-
мощника си за сафрид – клиентите летовници напират. Повече от 
сигурно е, че мама се ядосва с дублираните легла на чужденците, 
край нея гъмжи от негодни администратори, които гледат да се 
отчетат главно към службите за Сигурността. Едва ли ще забравя 
думите ѝ: Започвам да повишавам тон, но забелязах, че с това 
повишавам и авторитета си. На което татко отвърна вяло: Но не 
бива да се прекалява.

Сякаш подражаваха на гълъбите, във ваната на фиордчето на-
хлу облак от сафридчета. Челната група едва не се заби в корема 
ми, направи поврат, паникьоса другите, сафридите се повъртяха 
насам-натам и накрая налучкаха изхода към голямата вода. Из-
лязох от ваната, върнах се на оскъдното пясъчно петно. Облякох 
сухите плувки, обърнах неопрените. До нощта, когато трябваше 
отново да вляза в тях, щяха да изсъхнат поносимо. Чу се звън от 
стадо. Мелодията на звънците прозвуча мързеливо. Тя задълбочи 
тишината и мудно премина над главата ми. Омаломощените от 
слънцето овце прекосяваха горе угарите без надежда да се до-
берат до сянка. Бързо отнесох всичко в дупката. Внесох се и аз. 
Погледнах навън. Светът отново се беше вместил в тясната рамка 
между скалите – малко море и малко небе, наситени до отвраще-
ние от искрящата светлина.

Не можех и не можех да намеря мястото си в живота. Не само 
заради произхода, пречеше ми мащабността на мечтите. Ти си 
млад мъж с душата на юноша, обичаше да ми внушава една добре 
узряла жена. Мисля, че беше хубава, мисля, че беше умна, уче-
ше ме на широкоспектърен секс в апартамент с удобства. Боже, 

как завиждах на мъжа ѝ, първи капитан на известен кораб, не се 
прибираше по една година от пристанищата, към които исках да 
полетя.

Турската граница не даваше покой на такива като мен. Мом-
четата дръзваха, приемаха риска и тръгваха. По сухо – през браз-
дата и телените мрежи. По море – с моторници, мизерни рибар-
ски лодки, с гумени дюшеци. Научавахме за десетки провали, 
но не бяха редки и успешните опити. Обаждаха ни се с писма от 
Америка и Австралия. Граничарите обаче се окопитиха. Минира-
ха няколко зони по сушата, сгъстиха взривността на граничната 
бразда, изостриха свирепостта на кучетата, пуснаха ток по теле-
ните мрежи. Момчета и момичета от Източна Германия, въоръ-
жени с идеални географски карти, въпреки всичко се навираха 
в опасните зони и умираха. Двама или трима успяха, ужас – с 
овчарски скок!...Не ми е ясно точно как. По море бягствата ста-
наха почти невъзможни: увеличиха броя на радарите, приучиха 
рибарите на доносничество. Всичките ми замисли се обезцениха. 
Докато се наканя, докато прежаля родителите и особено въпрос-
ната Дафина, и не на последно място – докато приема рисковете, 
граничните си докараха отнякъде бързоходни катери с много-
бройни конски сили и наложиха абсолютното си надмощие. Като 
посещавахме с „Пенелопа“ най-близкото до границата, Ахтопол-
ското пристанище, зървах боядисания в сиво бяс. Куриоз! – но-
сеше номер 333, най-щастливата ми цифрова комбинация. Зяпах 
катерчето и за първи път усетих ненавист към морски съд.

Ние от „Пенелопа“ притежавахме постоянни открити листове 
за риболов, но имахме право да излизаме в морето  изключително 
през деня. Освен това, бе ни разрешено да се приближаваме само 
на пет километра от устието на граничната река. Помощникът ни 
Пончо познаваше всяка педя от южното крайбрежие. В хубави, 
но безрибни дни, Пончо започна да ни води до един миниатюрен 
фиорд за раци. Навикнах да намирам това място без помощта на 
Пончо – особен профил на две скали, кой знае защо, наподобява-
ха графичното изображение на Макс и Мориц след измъкването 
им от тестото. Зад скалите се изгърбваше гол хълм със скучно 
пространство от ниви и две унили канадски тополи. Тополите се 
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виждаха отдалеч, под тях лесно различавах скалите. Между ска-
лите се врязваше фиордчето, то завършваше с туй, което наричам 
вана, пълна с прозрачна вода. Наоколо гъмжеше от раци. Обаче. 
Най-силно ме порази тук една дупка в хълма. Пунтираше пеще-
ра. Тази нищо и никаква дупка, нищожество пред Макс и Мориц 
и ваната, възпламени замисъла ми. Нестандартен и по-смел от 
всички замисли на предшествениците ми.

Членувах в държавна полувоенна организация, от нейно име 
се явявах на състезания, бях един от асовете ѝ. Другата дисци-
плина, към която се насочих с особена стръв, бе подводният ри-
болов. Дълбочините ме привличаха, убиването на дълбоководни 
риби. Искам да кажа, че разполагах с необходимите такъми.

Потегляйки към Турция, присвоих от държавата първокачест-
вен неопренов костюм, плавници, непромокаем часовник, шнор-
хел, маска, непромокаема раница. Нищо – в сравнение с имоти-
те, които ми беше ограбила държавата. През въпросната юлска 
нощ, някъде към единайсет, се пуснах от заливчето на Квартал-
чето. Всичко спеше, само щурците не спяха. Заплувах леко, еу-
форично. Край граничните постове минавах само с помощта на 
плавниците. Плувах и си мислех за всичко – за Калоян и Диана, 
за вълшебните детски години в залива, за „Ножа на ветровете“ 
– учебния кораб на ветроходната ми кариера, за състезанията, в 
които се класирах винаги първи, а после, на републиканските ре-
гати – винаги трети, за гаджетата по плажовете, за любовните 
лудории нощем в Морската градина, там нещата по-често бива-
ха правени-недоправени, но всичко, абсолютно всичко, от край 
до край, включително унищожението на фамилния ни комфорт, 
ми приличаше на рисуван филм, с пищни цветове, изобилие от 
слънчеви и лунни нюанси. Изброените епизоди се появяваха и 
чезнеха бързо, паметта гледаше да се отърве от тях и да ме вкара 
в жилището на Дафина. Винаги, ама винаги влизах в дома на Да-
фина: разкош от две спокойни очи, спокойна руса коса, напира-
щи от спокойни желания гърди. И спокойната, идваща от голяма 
дълбочина тръпка, обхванала не само долната част на тялото ѝ.

В тази нощ на голямото плуване вършех работата си със скъ-
пернически движения. Хем за вярване, хем за невярване – заспи-

вах. И то на няколко пъти. Събудех ли се, отново започваха епи-
зодите и отново, за кой ли път, ги помиташе спокойната мъдра 
жена. Майка му стара, идеше ми да се засмея на глас, а повече 
от сигурно е, че се усмихвах при мисълта за най-значителното, 
което отнасях със себе си в далечините. От великия феномен, на-
речен Родина, аз отнасях не баща си и майка, си, не юношество-
то си, нито състезателските си подвизи, отнасях само спомена за 
преподавателката ми по спокоен, плавен контакт между мъжа и 
жената.

14.
Овчарят се появи неочаквано, не предизвика какъвто и да е 

шум. И колко красива постъпка от моя страна, че предвидливо 
бях прикътал такъмите си. Прекоси пясъчното петно, огледа 
морето, сякаш да се увери в нещо си докрай, захвърли гегата и 
седна на камък до прибойчето. Докато събуваше гуменките, той 
се обърна към пещерата: петдесетгодишен, спечено селско лице, 
небръснато, потно, от него ме поглеждаха Михалаки Георгиев, Т. 
Г. Влайков и Елин Пелин. Запретна дочения панталон. Чак тогава 
се извърна и потопи нозе в прибойчето. Усетих как го обхваща 
прохладата, завидях му. Свали каскета, махна бялата потна кърпа 
от главата си. И тъй като водата засега стигаше само до глезените 
му, овчарят направи крачка напред. Това е. Според разбиранията 
му вече беше влязъл в морето. Наведе се, загреба с шепи вода, на-
мокри хубаво главата си, наплиска врата си. Налетяха го морски 
мушици, не им обърна внимание. Пред очите ми изплува вели-
колепна картина – класическият български селянин превземаше 
морето, образът му се отразяваше във водата сред горещи бели 
камъни, изправен срещу хоризонта, където вече се зараждаше 
бризът.

Тръгна си неочаквано, както се беше появил – наведе се, вди-
гна тоягата, потегли. И тогава ме видя. Чисто и просто, срещнах-
ме погледите си. Разбира се, овчарят не ме видя, погледът му не 
можеше да проникне в познатия ми пещерен полумрак. Но ми 
се стори, че кръстосахме очи и като че ли се простихме. Беше 
ми писано, последното нещо, което отнасям от душата на моята 
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България, последното лице, последният поглед да е именно този 
мил, събирателен образ на добрия селянин, описан надълго и ши-
роко в прословутата народопсихология.

Потях се в дупката, топях се, но вече нищо не можеше да ме 
измъкне навън, не ми се щеше да рискувам. Оказа се, че моето 
скромно заливче във високия скалист бряг е уязвимо, достъпно 
чрез незнайна за мен пътечка. Отворих раницата, изядох една 
консерва с телешко варено. Пих вода. Юлските дни са дълги, но 
не траят вечно. Още осем часа до падането на нощта. Какво са 
осем часа за пътешествието, което ми предстои? Чакаха ме още 
седем километра плуване. Два часа! Три часа!... След устието на 
реката – там стърчеше наблюдателният пост на войниците и ку-
четата от граничната застава – веднага, ама съвсем веднага за-
почваше четири километров турски плаж. Можех да изляза на 
всяка точка от него и да изкрещя.

Ето че задуха и бризът. Струите му влизаха през устата на 
пещерата, усещах ги с нагорещената си потна кожа. Минута след 
туй някой изрева нещо над главата ми, а върху кадифеното пя-
съчно петънце, което бях заобикнал, се забиха няколко куршума. 
Поканиха ме да изляза с вдигнати ръце. Подчиних се. С дулата на 
автоматите отгоре ми посочиха как да открия пътечката. Бодеше 
ми, бях бос, но се справих! Чакаха ме един сержант, едно куче 
и двама ефрейтори. Кой знае защо единият ефрейтор, нисичко, 
дръгливо момченце, замахна и ми разби носа. Овчарят се беше 
облегнал на гегата си.

15.
– Джими, знаеш ли, запазвам си правото и аз да ти разкажа 

някоя история.
– Въпроси имаш ли?
– Защо не избяга с катера им?
– Какво?
– Спомена, че моторите на лодките ви били безсилни срещу 

техния звяр. Тогава защо не им го открадна?
– Ти чуваш ли се какво говориш?
– Палиш и тръгваш, а и номерът му е бил 333.

Щеше ми се да я цапна по устата, но не ми се стори изгодно, 
пак беше станала хубава, проклетницата.

– Дейзи, ти на мен можеш ли да ми изграчиш защо ме мразиш?
– Вие, мъжете, сте нежни същества, Джими, затова най-добре 

е сега да се наспиш, а утре да продължим. Хем да помислиш 
по-сериозно ще можеш ли, или няма да можеш да ни придру-
жиш до Танжер. Разбра ли? Само до Танжер, на три крачки оттук. 
Белким ти се наситя и те намразя наистина, тъй като си го заслу-
жаваш, защото твърдеше, че мечтаеш за Хавайските острови, а 
сега ти се пада път до там, но се изплъзваш. Баш като ни е нужен 
трети човек на борда.

– Какъв път? Сякаш сте тръгнали.
– Капитан Кларк трябва да бъде в Пърл Харбър на седми 

декември.
– Измисляш.
– Никога не измислям.
– Ти и твоят капитан Кларк да се скъсате на парчета не може-

те да бъдете на седми декември в Пърл Харбър.
– Защото тази година закъсняхме из тия шибани острови, но 

Джонатан ще ни прости, ще му обясним.
Целта ми беше да се добера веднъж до леглото си.
– Говориш ми шарадно и не сега му е времето да те разгада-

вам. А и Танжер не отстои на три крачки от тук.
Тя се изправи.
В кръчмата ми се стори по-приятно от вън. Работеха и вен-

тилаторите. Чисто, светло, като у Хемингуей. Старата островна 
дама стоеше до сина си, навярно сама бе пожелала да демонстри-
ра допълнително симпатии и нямах нищо против. Тъжно нещо 
е закриването на сезона на остров Милос. Както навсякъде по 
света, естествено. Сбогувахме се. Тикнаха в ръцете ми завосъче-
на половинлитрова бутилка без етикет, гола като стриптийзьорка. 
Гърлото ми се сви. 3а малко да изплюя една лъжа, за малко да 
обещая, че догодина ще се видим пак.

Дейзи държеше в ръцете си котенце, милваше го, котенцето 
мячеше тъничко, разкъсваше душата.

– Тези неща съдържат бълхи – отбелязах аз.
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Дейзи Кларк отново ми се стори много хубава. А сега де. На-
право красавица. Устните ѝ се отваряха и затваряха. С движение-
то на ръката си тя отронваше и неразбираеми думички в ухото 
на животинчето, нещо като стихотворенийце, може би от учени-
чеството, какво говоря – нараняващият ѝ глас на фльорца от тре-
торазреден хотел изговаряше песничка от най-ранните ѝ детски 
години в Пензънс.

16.
В хотела две много смотани момичета, такива бродят доста 

в края на сезона, надигнаха глави от картата, отвърнаха на поз-
драва ми и отново потънаха в контурите на Гърция. Имаха вид 
на същества, опоскали и този остров. Ще пренощуват в съсед-
ната стая и утре, в тъмни зори, ще хванат ферибота за Пирея. За 
този ферибот вече мечтаех и аз, само той можеше да ме спаси от 
лепкавата авантюра. В тази клопка на мен ми се диреше сметка 
за някогашни и сегашни постъпки, за всяка казана дума. Някой 
държеше на всяка цена да отклони реката на живота ми, да за-
режа всичко край себе си. Този някой не молеше, а настояваше 
да ме удави в сантименталния бульон на ученическата възраст, 
да ме върне в гамата на лагунните изгреви и залези, да ме заха-
роса с лунна светлина, неща, за които отдавна бях заплатил не 
с какво да е, а със затвор плюс трудововъзпитателно общежи-
тие. Но историята си имаше и своята комична страна – в нея, 
дявол знае защо, ми се налагаше да участвам под друго име. 
Колкото и да блъсках глава, не успявах да разнищя загадката. У 
мен вече се натрупваше усещането, че удължавам нечий чужд 
живот, на непознат за мен човек, доколкото схващах, някаква 
митична личност, пришълец от други географски ширини, защо 
не си го кажа направо – от друга планета. В играта присъства-
ше отсъства щият, а присъстващият отсъстваше. С други думи, 
мен ме нямаше там, липсвах, присъствах само като катализа-
тор. Дори сладостта на тялото ѝ сякаш не бе отделяна за мен, 
този биологичен сироп бе предназначен за отсъстващия. Не бих 
имал нищо против, разбира се. Откровено казано, всичко туй 
ми идваше като спасение в рутинната туристическа скука, ако 

не бе за сметка на пълното ми физическо, а и психическо изто-
щение. Откога не съм спал? Ами вече не мразех ли и не се ли 
отвращавах от извечното, благословено и от бога проникване в 
гениталния космос на жената? Откога дори не съм си помислял 
за най-близките хора, за приятелите в България? Ако тази вечер 
стегна багажа си и ако призори се кача на ферибота заедно с тия 
бедни студентки от Уайоминг,  изведнъж ще възвърна незави-
симостта си, гордостта си, своята така сполучливо изработена 
през годините неприкосновеност. Но да стегна багажа си тази 
вечер е немислимо, скапан съм, умирам за сън, падам, копнея за 
допира до възглавницата. И колко много време за спане! Навън 
все още е ден... Танжер! Къде ме хвърляш ти мен, ма, жрицо 
съмнителна? За какво ме вземаш? Не съм ли ти рекъл, че съм 
старо бургаско гураджийче?

17.
Заспах веднага и се събудих след секунда, ужилен от про-

съницата, че тогава е нямало нищо по-лесно от туй да се обсе-
би катера на граничната охрана в Ахтопол. Привързваха го по 
най-обикновения начин сред рибарските лодки на градчето. Ви-
наги с пълен резервоар, катер 333 чакаше просто да го яхнат и 
пришпорят. С него можех да се озова в Турция за половин час. 
Без предварителните подготовки – те ми отнеха цял месец: обо-
рудване, промъкване, проучване на пещерата, откриването ѝ в 
нощни условия, накрая двуетапно плуване четири плюс три часа. 
И за какво? Да се озова на пуст плаж, гол, далеч от каквото и 
да е населено място. А тази лодка можеше да ме откара право в 
Истанбул. Изтръпнах. Нещо у мен извика. Нямаше да го има и 
позорът. Какво просто решение. Като Колумбовото яйце. Гордие-
вият възел! Тя го беше развързала с един замах на секирата. Що 
за жена! По-вероятно – чудо... Чудо, да, чудовище. Невероятна 
жена... Чудовищна... Чудесна... Чудесно чудовище...

Като спрягах корена на тези думи, за втори път паднах в про-
пастта на съня, направо в челюстите на съновиденията, където се 
замятах неспокойно. Продължително и мъчително се избистри 
нещо като фабула.
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– Защо не избяга с кораба им, питам те аз, трябваше да го 
отвържеш, да му се метнеш и веднага се превръщаш в господар 
на морето.

– Нямах намерение да ставам господар – смотолевих – целта 
ми не беше такава.

– Щом не ти е хрумнала тази идея, добре, че си останал в Бур-
гас, в Америка ти нямаш никаква работа, в Америка щеше да се из-
явиш само като пазач на склад, в най-добрия случай – опаковчик.

Замахнах да я ритна и се събудих отново. Не тя ги изрече 
всички тия думи, аз ги бях казал, би трябвало да се ритна сам. 
Засрамих се от себе си, притесних се. В младите години, кога-
то рефлексите ми работеха най-добре, а като състезател ветро-
ходец имах самочувствието, че рефлексите ми работят отлично, 
изглежда се бях стъписал пред всемогъществото на тогавашната 
власт. Властта се чувстваше толкоз силна, че оставяше идеално 
оборудваната си преследваческа моторница без надзор и никой 
по крайбрежието не се възползва от удобствата.

Дяволска жена! Колко простичко го изрече. Свободен човек от 
свободен свят! При това, какви ханшове! Никъде не бях виждал 
подобно нещо, дори като екскурзовод по Слънчев бряг, изключи-
телно дупе! И всичко туй – мое. Можех да правя с него каквото 
си ща, Дейзи ми се предлагаше изцяло: и отвън, и отвътре, без 
остатък. Такава жена ме обича, кани ме на борда си да обикаляме 
света, а аз, като последно балканско нищожество, правех фасони, 
бягах ѝ, сякаш ме гонеше бик.

Уплаших се, че ще духне и яхтата ще отблъсне без мен. Съд-
бата като нищо можеше да ми погоди такъв номер. Мисълта, че 
Дейзи ще се изпари без остатък, ме разсъни съвсем. Докато се 
обличах, пресмятах пътя до Танжер. Излязох в хола, всъщност – 
администрацията на хотела. Огледах картата. Танжер бе кацнал 
срещу Гибралтар. Не можах със сигурност да разбера на Океана 
ли е, или на Средиземноморието. Туй нямаше значение. Интере-
суваше ме наличието на летище. Да, имаше. Край мен ненадейно 
бе запърхал шансът да преплавам Средиземно море по дължина-
та му. Чак сега усетих самотата и тишината на хотелчето. Беше 
паднала нощта, часовникът показваше девет.

Вън въздухът бе изгубил свежата си острота, улицата ми се 
стори по-тъмна от всякога. Пак със закъснение забелязах, че 
липсват звезди. Никакво движение на въздуха. А след малко по 
лицето ме парнаха две капчици. Адамас спеше. Този път се чувст-
вах и сам, и подигран, измамен от близки и далечни за мен хора.

В мършавата, изтощена от очакването да се случи някаква 
промяна нощ, съществуваше само пристанището. Както обик-
новено, лампите му осветяваха някои паноптикотични кадри без 
звук и субтитри.

Въдичарите са си въдичари, двама от тях бяха дошли на нощ-
на смяна. С насочени към морето и небето пръти те чакаха да им 
се случи нещо хубаво. Съседките ми по стая, бледите никакви 
момичета от Уайоминг, сега изглеждаха плътни, отраженията на 
тъмнината им даваше самочувствие. Точно в центъра на деко-
ра три момчета и две момичета седяха по турски на каменната 
настилка. Учудващо кротко за възрастта им те си разменяха ре-
плики на немски и надигаха бирени бутилки. В един от кавале-
рите разпознах местно островно гураджийче. То дремеше, в края 
на лятото всички аборигенчета дремят от умора и от пресища-
не. Красивата шведска четворка също беше тук, разположена по 
седалките на отдавна умрял велбот. Четворката мълчеше и сега. 
Шведчетата сякаш очакваха спокойното потегляне на разсъхна-
тата лодка напред, към друго място на света... В най-далечната 
част на П-образния кей фериботът „Милос“ набираше сили за 
утрешното пътуване до Пирея.

18.
Дейзи не участваше. Седеше с лице към мен. Отдалеч не 

виждах нещата както трябва, но разкопчаната ѝ блузка сигурно 
разкриваше една трета от гърдите ѝ, толкоз, колкото позволява 
приличието. Обрамчена от навалицата, Дейзи просто блестеше, 
но този път ми изглеждаше и не моя, светеше в непостижима-
та далечина като звезда в небето. Оживлението върху палубата, 
както предположих, си беше най-обикновено явление през дъл-
гото битие на „Илюзия“. Редно си е, на такива сбирки, капитан 
Кларк да говори най-много. Сега обаче устата му не спираше. 
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Той седеше с гръб към мен, лицето му го нямаше, но долавях как 
петимата гости го слушат внимателно, насочили почтителното 
си внимание към личността му.  До „Илюзия“, с кърма към кея, 
бе привързана прекалено бяла моторна яхта, от тия, дето с тях 
си служат милионерите, а до нея пък, с още неприбрани изцяло 
ветрила, гледаше да остане незабелязан един наистина незабе-
лежим шлюп с Новозеландско знаме. По пътя на логиката туй 
приятно вечерно събиране на екипажите би трябвало да се съ-
стои в удобния салон на моторната яхта, но милионерите, както и 
новозеландско семейство, явно предпочитаха да се похвалят след 
пътешествието си, че са стъпили на „Илюзия“ и са прекарали 
няколко приятни часа с капитан Кларк, да, не се пулете – и много 
интересната му дъщеря.

Капитанът на моторната яхта „Якоб 2“ – най-после разчетох 
названието ѝ в мрака – наливаше в чашите някаква много скъ-
па течност. Наливаше бавно, спокойно, бих рекъл преднамерено 
спокойно, сякаш му предстоеше да живее поне сто и петдесет 
години. Той единствен носеше на главата си капитанска, с вид на 
току що купена, шапка, от ония, дето съдържат много предмети и 
надписи: котви, шнурове, звезди със златен блясък, обозначение 
на фирмата производител, плюс отличителните данни на магази-
на в Холандия или Франция. Забележителната му черна брадич-
ка също ми се стори купена от магазин. Собственикът на „Якоб 
2“, със златна мъжко-женска коса, внимаваше в никакъв случай 
да не се държи като собственик. Признавам, направи ми добро 
впечатление, само че за сметка на неговия придружител в пъте-
шествието – той пък май че се държеше като собственик. Чувал 
съм, че милионерите, като тръгнат по такива, морски маршрути, 
обикновено си взимат за екскорт момичета, понякога цяла тайфа, 
затова хич не ми бяха ясни отношенията на тия двама мъже. Как-
то ги наблюдавах от прикритието си, заприличаха ми малко нещо 
на влюбени, разчитах на Дейзи, като се видим, да ми открехне 
няколко думи по въпроса. Но кога ще се видим? Капитанското 
конте, както споменах, наливаше толкоз бавно и налагаше също-
то бавно темпо на купона, бавно говореше и капитан Кларк. Ето 
сега, със същото бавно темпо се извърна към мен новозеландка-

та, мамичката ѝ, с подобни новозеландски и австралийски яхтич-
ки обикновено пътуват само дипломирано грозни жени, а тази 
направо изчурулика в мрака с хубостта си и прати любовницата 
ми в нокдаун. Тая дреболия ми подсказа, че жени на петдесет, от 
рода на Дейзи, трябва да се консумират обезателно насаме.

Реших, че няма да стане скоро, много ми се щеше още тази 
нощ да съобщя, че съм готов да тръгна за Танжер, а трябваше да 
почакам доста, налагаше ми се да убия някъде времето, но къде? 
Да не говорим, че отсега нататък, след всяка новоизтекла мину-
та, се наслагваше и някаква капризна, дяволска злост у мен, да 
нацелувам нокаутираната. Тръгнах по уличките на Аламас. Сте-
ните и листата вече влажнееха. От небето тази нощ росеше по ре-
кордно скъпернически начин. Крачех бавно и винаги се връщах, 
нямах воля да се отделя от пристанището. Най-после си намерих 
достойно за петдесет и седем годишната си възраст и най-вече 
за битието си на стар бургаски хъшлак занимание. Като открих 
младата шведска четворка пред себе си, тръгнах след нея. Вър-
вяха бавно. Всеки сам за себе си. Нито една от мъжките ръце не 
полегна върху нечие рамо. Нито обратното. Не искам да кажа кой 
знае какво, от години вече е ясно, че не съществуват несексуални 
нации, това се оказа мечтание на ориенталските и балканските 
мъжкари. Но поне да си поразкажат нещичко тия млади хора, 
нищо, вървяха, люшкаха се насам-натам. Минаха край хотела ми. 
Продължиха. Продължих след тях, нямах с какво друго да запъл-
ня времето си. Стигнаха до хубава къща, издържана в модерни-
зиран цикладски стил. Изчезнаха в нея. Озовах се до странич-
ната стена на жилището. Прозорците на две от стаите светнаха. 
Почаках. Красивото шведско момиче ми се отблагодари мило за 
търпението – приближи се до прозореца, отмахна някакъв тюл и 
сякаш се загледа да види свирещите щурци, а аз пък видях босите 
ѝ гърди, които се оказаха поне три пъти по-богати от Дейзините. 
Тъмно. Тихо. Само щурците и мисълта, че нямам никаква сметка 
да сравнявам любовницата си с други подобни на нея.

На връщане, и тъй и тъй минавах край моя хотел, отбих се в 
стаята си. Настоявах в себе си за воля и търпение. Милата госпо-
жа Панайота беше оставила на масата ми някакъв ориенталски 
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сладкиш с орехи и шербет. Точно това ми трябваше. Въглехидра-
тите ме успокоиха веднага, поизпънах се на леглото.

19.
Слава богу, събудих се само след два часа. Наближаваше по-

лунощ. Росеше все по същия начин. Забързах. През моето от-
съствие пристанището беше умряло, нямаше го, парчета от него 
висяха призрачно между невидимото море и още по-невидимо-
то небе. Новозеландската яхтичка продължаваше да се гуши до 
„Якоб 2“, но и милионерската изгъзица вече спеше дълбоко, без 
светлина на борда. Невероятно, светлина имаше само в илюмина-
торите на „Илюзия“. Да, там някой не спеше и този някой може-
ше да бъде Дейзи, все още будуваща с надеждата, че ще се появя 
да я потърся точно в тая нощ, когато сгромолясването на времето 
налагаше на влюбените да се търсят и намират.

Като се приближавах към старата черна скитница, дочух слаб 
сигнал от нещо, за което знаех, че няма очертания, дъх, име. 
Така нежно и сладко проскърцваше кранецът, който предпазваше 
най-издутата част на корпуса от удари в кея. Стъпих на палубата 
с намерението да почукам дискретно на прозорчето. Представих 
си как Дейзи се усмихва в каютата си и само след минута ще 
се появи на асфалта, където ще я дочакам. Копнеех да оглозгам 
жената, издумала така леко най-простата формула на живота: 
„Открадни катера и бягай!“ Такова момиче заслужава да бъде 
ухажвано непрекъснато и да бъде последвано не само до Танжер, 
какво е Танжер, нищо пред останалите посоки на света. Стреснах 
се. Зад кърмата заподскачаха кефалчета. Те също бяха усетили 
зараждането на вятъра.

След плясъците на рибешките скокове ме смути грубиянско 
мъжко дихание, хъркане, стенания на загиващ в битка великан 
– капитан Кларк или хъркаше в съня си, или умираше и тази не-
определеност предизвика недоумението ми. Любопитството, ес-
тествено, надделя и преди да избягам, погледнах през илюмина-
тора. На отсрещната койка, сред обилна светлина един огромен 
гол Мойсей, само че малко нещо кльощав, обзет от необяснимо за 
неговите седемдесет и пет години ожесточение, ревеше от страст 

и се мяташе върху несъблечена докрай кукла. Бях потресен и не 
можах да забележа дали куклата реагираше на крясъците му, но 
видях много ясно как звярът изваждаше и вкарваше в тялото ѝ 
своят исполински, касапски оформен от природата член.

20.
Бях вир-вода. Мокри се изкачваха нагоре и момичетата от Уа-

йоминг. Всъщност пред мен по стълбището пристъпваха тежките 
им раници самари. Един след друг в търбуха на ферибота влязоха 
два камиона, един тир и десетина автомобила. Зад мен врякаха 
мокри гръцки лелки тип „Созопол“, а зад тях мълчаливо се кате-
реха две силно оръфани попчета от обеднял островен манастир. 
Преди да се примъкна в салона на топло, погледнах към „Илю-
зия“. Видях само мрак. Вятърът блъскаше водопадите на дъжда 
върху мен и цялата поветрена част на палубата. Че корабите им са 
мръсни, това си го знаех още от детските пристанищни години, 
повтаряше ни го често и очарователният корабен агент Калоян 
Жечев. Вече трета година през октомври идвам в Цикладието и 
обикалям островите му. Този е може би десетият кораб, с който 
се придвижвам – и той вехт, олющен, повече отколкото е нужно – 
народен. Сред бурята и валежа „Милос“ ми приличаше на мокър 
овен и като всеки мокър овен издаваше специфична миризма на 
мокър гръцки ферибот.

В залата беше сухо, огряваха я няколко телевизионни екрана, 
заредени с горещи трилъри. И най-важното – места колкото щеш, 
може би прашни, може би с изпокъсани облицовки, но широки, 
меки. Учуди ме броят на заминаващите. Идваха от селищата и 
хотелите, от вътрешността, все жертви на първата дъждовна мет-
ла, млади хора, някои заспиваха още с влизането си в залата. Де 
да можех и аз. Изключено. Трудно е да се измисли по-сериозен 
стрес от погнусата. Обхващаше ме перманентно омерзение. Бав-
но, ала сигурно то убиваше активността ми – бях решил да не се 
връщам направо в Атина, оставаха ми шест свободни дни, можех 
да опоскам още поне два острова, но се чувствах разоръжен. Пък 
и подигран... Ето как неочаквано разбрах защо хората от всичка 
времена, по целия свят, получат ли някакво психическо вцепе-
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нение, също като мен се приближават до първия изпречил се на 
пътя им бар. Етикетите, бутилките, цветовете на течностите в тях 
ми обещаваха първа психотерапевтична помощ. Бюфетчикът по-
сегна към рома – хладното време, ранният, още тъмен час... На-
правих му отрицателен знак. Предпочетох сто грама от „джони“, 
но той ми напомни за „Джими“, затуй посочих към балантайн. 
Преди да докосна чашата, помислих си какви ли ужаси се крият 
и зад туй име Джими? Омерзението си поиска по-смела глътка. 
Оказа се, че по-едрата глътка в тъмни зори предизвиква мигно-
вен ефект. Напрежението ми омекна моментално. Не побързах 
да се усмихна, все още не ми достигаха сили за тая работа. Пред 
очите ми се оформи мръсна картина с мръсния кораб, в него все-
ки компонент стоеше толкоз скверно, че плачеше всичко да бъде 
палнато с клечка кибрит, да изгори, на всяка цена далеч от брега, 
заедно с негодяя капитан и негодницата щерка, участващи от де-
сетки години в този гнусен сексуален атракцион, както го бяха 
видели очите ми преди пет часа.

Дейзи изскочи внезапно. Мокра, тъмна. Търсила ме по палуби-
те и салоните на всички класи. Като застана до мен, тя благодари 
небрежно на капитана на ферибота, а той, преди да се отдалечи, 
заяви покорно, че ако се наложи, заради „дамата на моретата“ 
е готов да отложи с цели десет минути потеглянето на кораба. 
Може би шега, но чудесен жест на офицерска елегантност. Обаче 
„дамата на моретата“ не се усмихна и не благодари.

– Както виждаш – духна – обърна се Дейзи към мен. – И тръг-
ваме. Търсих те в хотела. Искам да дойдеш с мен, разбра ли?

Надигнах глава, отместих поглед от стоте грама, които се вър-
тяха сякаш сами из пръстите ми. Дейзи хвана чашата и я постави 
на плота.

– Снощи те чух, усетих те и се зарадвах. Сигурно си дошъл 
да ми заявиш...

Може би съм я гледал много по-остро от допустимото, щом 
прекъсна изречението си. Много беше грозна, горката. Обзе ме 
страстен импулс да я зашлевя пред всички, крайно време беше 
тази напаст да си получи заслуженото. Както капитанът, така и 
екипажът на „Милос“ да разберат истината за „дамата на морета-

та“. Е, да, само глътка уиски, но и тя се оказа достатъчна: вместо 
да вдигна ръка, прибягнах до иронията:

– Знаеш ли, питам се как си дошла. Все още е нощ. Татко ти 
пуска ли те нощем сама?

Иронията ми произведе буквален ефект. Дейзи ме изгледа по 
много особен начин, този неин поглед аз не можах да разчета. Нещо 
като сълзица се появи на окото ѝ. И си тръгна. Направо се отдалечи. 
Но при тази жена тръгването не означава нищо. Тя се върна.

– Много хора смятат, че капитан Кларк е мой баща. Просто 
изхвръкна из главата ми, че и ти... Жалко!... Казвай, ще дойдеш 
ли, или няма да дойдеш. В Танжер ще правим сериозен ремонт, а 
ти ще отлетиш за България.

– Този капитан Кларк всъщност какъв ти е?
– Женени сме от трийсет години.
– И още те употребява, така ли?
– Да.
– Щастлива жена.
Изглежда, че съм произнесъл много важна за чувствата ѝ ре-

плика. Този път Дейзи си тръгна, без да ме погледне. Очаквах, 
както беше в стила ѝ, да се върне. Тя само спря – и хвърли по-
следните си думи:

– Ние с теб сме заклещени кучета.
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ВТОРА ЧАСТ                 

1.
Аз съм закоравял провинциалист, но нямам нищо общо със 

затънтената провинциална ненавист към София. Не съм убеден, 
че столицата ни е дискомфортно място за живеене. Като изричам 
това, не твърдя, че съм единственото изключение, но от друга 
страна, все пак имам известни основания да се перча – навремето 
още дядо ми Стоян Жечев и баща ми Калоян Жечев са проявили 
предвидливостта, а може би глупостта, да закупят една хотелска 
сграда в София, голяма вила в Банкя, помещение за магазин на 
бул. Дондуков. Тези имоти скоро са им били отчуждени от ко-
мунистическата власт, а преди няколко месеца най-изненадващо 
ми бяха набутани в ръцете от реституцията. С други думи, стана 
точно като в приказките – бедният екскурзовод от крайбрежието 
се превърна в богаташ.

Така че когато самолетът ми се появи над софийските покри-
ви, погледнах отгоре като хазаин, а не като гост на града. Наех 
такси от летището и си заплюх хотел „Рила“, атавистичен нагон 
за изразяване на нещо като мъст – доскоро хотелът се славеше 
като престижно свърталище на партийната върхушка.

Телефонирах на адвокатите за осем часа̀. Поканих ги на ве-
черя. Помолих администратора да ме събуди в седем. Стараех се 
да ми остане повече време за сън, действах светкавично. Преди 
всичко – куфара. Като го отключвах, забелязах, че е пропаднал 
някъде по пътя етикетът с адресните ми данни. Направи ми впе-
чатление, че куфарът съдържа само хаос, сбъхтани по варварски 
дрехи и вещи. Подобна гледка навремето представляваше мо-
ряшката ми торба в службата. Мръсните и чистите дрехи се бяха 
вкупчили в непоколебимо цяло, два чифта от банските ми гащета 
– мокри, голямата хавлия – почти мокра, изобщо, с този огро-
мен куфар си носех бая егейска влага от островите. Едва в сухата 
хотелска стая ми направи впечатление, че всички дрехи и вещи, 
дори радиото ми, са пропити от приятни и неприятни миризми, 
докарващи на мухъл. Криво-ляво комбинирах чифт бельо и чора-
пи. След душа, като обличах пижамата, ми стана съвсем ясно – 
трябва да се примиря с прословутия „дъх на сол и водорасли“, да 
си го отнеса у дома. От казаното дотук се подразбира, че заспах 
светкавично.

2.
Двамата още с влизането, за кой ли път, ми напомниха, дори 

само с външността си и усмивките, че са мошеници. Третият, за 
когото знаех, че е почтен, пристигна след тях, глътнал бастун. 
Лицето му отразяваше студа на света. През времето, за което ви 
говоря, в България много трудно можеше да се намери честен 
адвокат, но ето че си го имах, благодарение на приятели с връз-
ки. Комбинирана по този начин, тройката се възприемаше доста 
трудно от въображението, но от Калоян Жечев си знаех – прави 
каквото правиш, но не излизай от на рамките закона.

Както им бях рекъл по телефона, условието за срещата ни е 
повече от просто – докато вечеряме ще разговаряме само за пей-
зажи и едва при кафето – делово. Единият от мошениците се за-
лови буквално за пейзажите и тъй като се оказа заклет витош-
ки турист, ловко изложи на вниманието ни няколко приказки, от 
които разбрахме, че най-красиви изгреви могат да се забележат 
на Ком, а най-впечатляващите залези все още са се запазили тук-
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там из гънките на Пирин. Вторият от мошениците, почти нисък 
на ръст шехерезадец, изглежда, под пейзажи разбирал жени. Пла-
сира ни няколко пикантни свои дела, без да споменава имена, но 
ние лесно разпознавахме героините, все поппевици и театрални 
лъвици. Почтеният адвокат вече надхвърляше шейсетте, седеше 
все тъй източен на стола си и недоумяваше. Горкият, не можеше 
да възприеме дори анонимно разказаните истории от адвокатско-
то битие. Лицето му едва забележимо се постопли единствено от 
разказите на колегата турист, просто забелязах как страните му 
се обагриха от далечните изгреви и залези. Изтръпнах при ми-
сълта – нали така се казва в случая, – че почтеността на тази мила 
буржоазна издънка се дължи не само на сковаващата я строгост, 
но и на изящната липса на чувство за хумор. Хранеше се много 
изискано, през цялото време някак учудено, този човек ме накара 
да повярвам, че все пак съществува известна приемственост на 
ценностната психология. Той ме принуди да си припомня нашия 
род – е, дядо ми Стоян бе работил грубо, колил е безмилостно 
горите, експлоатирал е циганите, но тогава туй се е считало за 
напълно естествено. Колкото се отнася до Калоян Жечев, поне до 
този ден бе живял без грешка, а и майка се пенсионира чиста, 
напразни останаха усилията на туристическите мафии да я нато-
пят в комбинациите си. Аз ли? Боже мой, какво представлявам 
аз? Състезател по вятърничавост, моряк от подводния флот, пак 
състезател, беглец, затворник, концлагерист, люшкащ се бургаски 
хъш  лак, треньор по ветроходство, най-после – заради авторитета 
на мама, осанката на татко и застъпничеството на подполковника 
от граничните войски – екскурзовод на английски език в комплек-
са „Слънчев бряг“. Наближавам шейсетте, а още не съм се дока-
зал. Май че така ще си отида от света – жертва на Чърчил, който 
навремето лекомислено отстъпи България на Съветския съюз, но 
не само на Чърчил, а и на стремежа към топлите острови. Хайде 
сега да не се отплесваме, в момента сме с адвокатите. Занимавам 
ви с тях, за да разберете в какъв мръсен казан вреше и кипеше Бъл-
гария, пък и десетина още страни като нея по време на пост-тота.

С поднасянето на кафето сякаш бе направен знак да се започ-
не. Усетих как Зафиров се размърда. Побързах да го настъпя под 

масата. Слава богу, загря, думите се парализираха в устата му. Бях 
поканил този адвокат само да слуша, двамата мошеници щяха да 
разкажат какво са извършили в мое отсъствие.

На стари години съдбата ме обсипваше с ласки. Най-важ ният 
обект, четириетажната сграда в абсолютния център на София, се 
връщаше на семейството ни. Предстояха ми незначителни главобо-
лия, главно с изваждането на една общинска служба, набутана от 
десетилетия по етажите. Трябваше да ѝ се намери място от община-
та, която се правеше на ударена, но беше здраво притисната от мои-
те мошеници. Двамата работеха вместо мен срещу главозамайващ 
хонорар. Тази сграда, този бивш хотел, ми осигуряваше в най-ло-
шия вариант хиляда долара дневно. Вилата в Банкя се нуждаеше 
от генерален ремонт за много пари, но пък след това... Махнах им 
с ръка да не продължават за туй, което трябваше да последва „след 
това“. Магазинът на булевард Дондуков отдавна ми снасяше по че-
тири хиляди долара месечно. Следващата година, с новия договор, 
ще се отиде на шест хиляди, потриваха ръце агентите ми. Захванаха 
се да ми излагат редица технически подробности. Най-главното си 
оставаше борбата за изхвърляне на общинската служба от хотела. 
Просто се усещаше възбудата на копоите ми пред схватката...

Преди да се отвори вратата на асансьора, в крайчеца на зрениетo 
ми се пъхна току-що изкъпана блондинка с дълги крака, но изглеж-
да в изражението на лицето ми се е потайвало такова отвращение 
към креватното себеизтъкване, в случая пък и платено, че главоза-
майващата хотелска невестулка за секунда приключи случая.

Почаках малко, изчислявах, лениво прелиствах вестник „Кон-
тинент“. Накрая сметнах, че Зафиров се е прибрал и помолих да 
ме свържат.

– Сега можете да говорите.
– Мисля, че всичко е наред.
– И по закон?
– Засега нямате проблеми. – Необяснима пауза. Може би очак-

ваше да задам въпрос, но и аз си мълчах. – Опасенията могат да 
възникнат при ремонта на вилата. Големите разходи ще създадат 
широко поле за действие.

– Какво разбирате под „действие“.
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– Присвоявания.
– Искате да кажете – кражби.
– Трябва да наемете много ваш човек.
– Ще се съгласите ли на сто и петдесет хиляди?
– Господин Жечев, намерете много млад човек, да бъде прека-

лено близък, да речем – роднина, със здрави нерви. Може би ще 
се опитам да помисля.

– Да, ама вие, без да щете, ме насочихте към една личност. Да, 
господин Зафиров – Измислих такъв човек.

– Радвам се. Друго нещо?
– Опасявам се опонентите ми да не обещаят по-голям хонорар 

на собствените ми адвокати.
– За това най-вече внимавам, господин Жечев. И се разбрах-

ме, нали?
– Вие сте чудесен.
Щом загасих лампата до главата си, помирисах израза „Ми-

сля, че всичко е наред“, усмихнах се и заспах.

3.
Рядко съм имал случаи като този. Сега Августин седеше точ-

но срещу мен, в модерен, макар и конфекционен костюм, с бяла 
риза и вратовръзка на райета. Искам да отбележа, че според на-
блюденията ми младежите по костюми в туй рокаджийско време 
се броят на пръсти.

Дори аз съм забравил вече класическия начин на обличане. 
Бях го поставил срещу светлината. Въпреки това лицето му не 
загуби нищо. Откраднал колкото може повече от кабалистичната 
красота на майка си, младият мой гост в хотела сякаш се старае-
ше да завоалира с нея пренесената през две поколения откровена 
грубоватост на прадядо си.

Хранехме се спокойно. Въпреки дарбата му да овладява поло-
жението в непредвидени обстоятелства, гостът не можа да устис-
ка пред многогодишния ми опит и се огъна. Щом обхвана чашата 
с виното, разбрах, че ще проговори.

– И в самолета си блъсках главата, а и сега още се чудя какво 
те е принудило да ме повикаш внезапно.

– Първо опитай виното. – По изпитания, но наивен, според 
мен, начин постъпвах и го съзнавах. Партньорът ми не беше от 
тия, дето няма да се ориентират в психологическото натягане. Са-
мият аз надигнах чашата си, бялото вино стоеше в нея като обре-
чено. Чудех се какво да кажа и изтърсих. – Забеляза ли марката? 
Всичко е в твоя чест.

– Татко, в Бургас пъпли един много любопитен слух, че става-
ме собственици на някогашния хотел „Любимец“.

Мръсно копеле, прицели се право в сънната ми артерия. 
Опасенията ми, че съм отгледал студенокръвно животно, се 
потвърждаваха. Този мой хубостник представляваше едно идеал-
но изпипано невежество. Той не беше прочел каквато и да е кни-
га, нито вестник, не се интересуваш дори от мачове. Когато пре-
ди шест години стана дума за университета, Августин се учуди: 

– Защо? Това са пет загубени години.
– Искам да зарежеш производството на плодови сокове. – 

Нищо не отвърна, досадно живописната му глава отбеляза едно 
категорично отрицание. – След малко ще те заведа в Банкя, там 
ще видиш една вила. Голяма вила – малка почивна станция. Нуж-
дае се от основен ремонт. Може би нова архитектурна намеса, 
нещо да се стесни, нещо да се разшири. – Много ясно видях как 
всички облечени и необлечени части на тялото му се впрегнаха. – 
За ремонта ще хвърлим много пари. Ето за какво съм те повикал. 
Да контролираш.

Очите му станаха много приятни.
– Кого?
– Двама адвокати. Те ще се грижат за всичко.
– И за какво е този ремонт?
– За да превърнем една вехтория в красив бароков замък.
– За какво ни е замък?
– Знам ли? Мисля, че ще потрябва. Сега е времето за какво ли 

не. От всичко може да се извлече полза.
– В Банкя, викаш...
– Ще ти наема апартамент. Докато свърши ремонтът, ще живе-

еш в София. Докарай Сия, докарай Калоянчо, майка си, ако щеш. 
И ако няма нищо против... Тя умира за малкия. Пък и аз, ако...
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– Може ли да се намеся в архитектурните промени?
– Къде се научи да прекъсваш по-възрастните от теб?
– Извинявай, татко.
Въпреки всичко бях доволен. Нарочно го изчаках. Исках да 

продължи. Като се увери, че наистина му се дава тази привиле-
гия, Августин изтропа: – За какво са ми тия глупаци?

– Адвокатите ли?
– Вие, възрастните, навсякъде вървите с адвокатите си, без 

адвокати не можете да дишате.
– Такива сме старците.
– Не ставаше дума за старци.
– Ти още ли се съобразяваш с посоките на света като си лягаш?
Изгледа ме пообъркано. Все още владеех положението.
– Татко, това е много важно.
– Главата на изток ли трябва да сочи?
Загадъчните му майчини очи ме проучваха с тревога.
– Да.
– Разбери се с администратора за леглото.
Колкото се отнася до виното, стори ми се чудесно. Особено 

след туй развитие на разговора ни. Помислих си, че все още им 
доминираме, но докога?

– Можеш да не докарваш таратайката, а да си купиш нещо 
свястно.

– Умните хора днес карат само таратайки.
Беше отговорът му.
Въпреки туй, пратих го да купи някаква евтина кола. Покуп-

ката и регистрацията ни отнеха два дни. Заповядах му да скъсява 
сроковете, като бута големи бакшиши, но Августин прояви упо-
ритост и тук. Парите се появили на света не за да бъдат харчени, 
а да привличат други пари.

– Имаме много – възразих аз. – Три от фирмите ни предпла-
тиха цяла година, скоро ще потекат и други наеми, зa какво са ни 
толкоз.

– Парите са нужни винаги. Дори да си мъртъв – и тогава ще 
ти потрябват.

Попитах го как.

– Не знам – подигна рамене моят син, – но съм сигурен, че 
могат да ми свършат работа и под земята... Татко, двамата мо-
шеници ще ги уволниш, ще оставиш само този приятен човек 
Зафиров да ми помага.

– Да ти помага? Не ти на него?
– Ще им дадеш обезщетение и ще ги пръждосаш.
– Августине, в „Любимец“ ще се настанят поне двайсет фир-

ми и три магазина. Трябва да се приготвят повече от двайсет 
договора.

– Страхувам се от двамата.
– Не проумявам какво могат да ни сторят. Най-много да ни 

излъжат с двеста хиляди, триста хиляди...
– Ще се свържат с рекетьори. Ще се полакомят да клъвнат и от 

тях. Засега рекетът и не подозира, че излизаме на сцената.
Тази реплика ме смути, порази ме. Все пак, окопитих се.
– Повикал съм те само като контрольор.
– Без мен ти не можеш да направиш и крачка. Още ли не раз-

бра, ставаме сила? Пъхни в джобовете им големичка сума, кажи 
им едно мерси и пални свещичка в църквата, че сме се отървали 
навреме. Те ще вземат каквото ще вземат от теб и веднага ще се 
обърнат към ония с мускулите. Съветвам те да побързаш, докато 
не им е дошло на ума.

Не позволих на динамиката да ме завърти и оплете, оставих 
всичко на синчето. И без туй Августин вече бе изпаднал в транс. 
Влюби се в Зафиров. Зафиров се влюби в Августин.

4.
Още с кацането в София започнах да мисля за Харпо. Харпо 

е най-злобната биологична единица, която познавам. Тогава ни 
строиха, стояхме прави, принудиха ни да гледаме как милицио-
нерът и надзирателят го бият. През една от паузите Харпо им из-
съска в лицето, че са пръдльовци. Повалиха го, започнаха да го 
ритат. И по главата. Май че беше дошъл моментът да го ликвиди-
рат. По такъв начин можеха да си поделят вината за смъртта му. 
Знаехме, рано или късно този човек трябваше да плати за злобата 
си. Но кой да се заеме с унищожението му. От Харпо, макар че 
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се намираше изцяло в ръцете им, по необясним, направо тайн-
ствен начин, представителите на административната власт сякаш 
се страхуваха. Ето и сега, колкото и да бяха озверели, биячите се 
оттеглиха от премазания парцал най-неочаквано, стори ми се, че 
нито милиционерът, нито надзирателят се нагърбваха да носят 
до края на живота си презрителния поглед на умиращия. Харпо 
полежа известно време по лице, после, сякаш засрамен от позата 
си, той се извърна настрана. Когато редицата се разпиля, донесох 
му вода. Приклекнах. Горещо слънце залязваше зад далечни пре-
горели хълмове.

– Барбуно, ти ли си?
– Спокойно – прошепнах аз.
Прякорът не ми се харесваше, но можех ли да протестирам, 

лепна ми го спонтанно, само защото бях бургазлия. Нямаше въз-
можност да ме види, едното му око беше затворено, а другото се 
пълнеше с кръв, която се стичаше от разцепената вежда. В го-
рещия августовски следобед кръвта засъхна бързо по клепача и 
го залепи. Изпи водата от цялата матара. Донесох още. Мокрех 
ръката си, миех лицето му с длан, клепачът се освободи, окото му 
се втренчи в лицето ми.

– Там имаше ли храсти?
– Какво?
– Край пещерата имаше ли храсти?
– Нямаше.
– Видя ли добре?
– Защо?
– Трябваше да го пречукаш и завреш в храстите.
– Носът ти е счупен, знаеш ли?
– На твое място аз този овчар бих го... Като го видя̀, трябваше 

да му се усмихнеш. Разбираш ли? Да му се усмихнеш и да се при-
ближиш към него. Няколко приятни думи и храс! – по главата.

– Да го ударя?
– Мозъкът му да изтече. Нож имаше ли?
– Да.
– На твое място бих му отрязал главата.
– Харпо!...

– Ако беше му я отрязал, сега щеше да се мъчиш в Америка, а 
не по затворите и лагерите.

– Можеш ли да се изправиш?
– Разбира се.
Разбира се, но не можа, рухна и изплю парче от зъб. Огледах 

се. Другите се бяха отдалечили, правеха се на ударени, никой не 
го обичаше, Харпо всеки ден докарваше до ярост мъчителите ни 
с недотам деликатни намеци, че всичко на този свят се плаща, 
включително конфетите. Какво искаше да каже с това, не се раз-
бра. Заблудени от присъствието на някаква вродена мъдрост в ор-
ганизма на вицаджията – защото Харпо представляваше от себе 
си само един непрекъснат разказвач на вицове срещу властта – 
както ние, така и милиционерите търсехме в думите му на всяка 
цена дълбочина и гатанки. Яростта на милиционерите влошава-
ше още повече режима ни.

Опитах се да обхвана ръцете му. Изстена. В тях нещо беше 
счупено, изкълчено или изместено.

– Хвани ме за краката – предложи той.
– И да те влача като умрял?
– Ха!
Обичаше да твърди, че в лагера всички са трупове и само той 

понякога проявява признаци на живот. Хванах го за краката. По-
чивах често. Не заради себе си, заради коравата му, иначе не мно-
го грозна глава. Тя ми създаде най-големите трудности, бързо се 
уморяваше да стърчи, лесно падаше, удряше се в прашния плац, 
забележителната му руса коса метеше боклуците. Двама души ми 
помогнаха едва като го вкарвах в бараката. Някой донесе празната 
войнишка матара. Напълних я за трети път. Харпо най-сетне на-
сити жаждата си. Отдалечи се в нещо, което трудно бих нарекъл 
сън – охкаше, проплакваше, прохъркваше, а понякога и псуваше.

Двамата се бяхме натрапили взаимно, аз – на него, той – на мен.
Съдбата ни събра в затвора, а по-късно едновременно попад-

нахме в лагер за чудо и приказ. Забелязъл съм обаче, в лагерите 
както влизането, така и излизането се осъществяват без логика.

Десетина дни след споменатия побой Харпо внезапно бе ос-
вободен, четири месеца преди моето излизане.



252 253

– Твойта майка, Барбун – забави се той, преди да напусне ба-
раката, – заради теб не ми се мърда оттук, но ще си ида, защото 
всъщност те лъжа. В Народния едва ли ще ме приемат отново, 
ще опитам в останалите театри. Мисля, че ще ме приютят в Му-
зикалния.

– Защо не заработиш на частно?
– Барбун, казал съм ти, че съм лош тапицер.
Все пак стиснахме ръцете си. Нямахме никакво намерение да 

се пущаме. Тръгна и се върна.
– Барбун – подхвана Харпо, – искам да запомниш една, мисля, 

чисто моя констатация, важна за света. Казвам ти я, понеже ме 
ръфа предчувствието, че като минавам по дерето, ще ме пречукат.

– Не вярвам, Харпо. Все пак, кажи какво имаш да завещаеш 
на глупаците, дето те смятат за мъдрец.

– Евреите принадлежат към най-отвратителната нация на све-
та. За съжаление, другите нации са още по-отвратителни. И въ-
преки туй, не мога да простя на майка ми, че е еврейка.

5.
От името на Харпо се надигаше воня на забрава. Общото 

ми впечатление за този човек е, че не е успял да се приближи 
до когото и да е в живота си, нито пък е допуснал някого до 
себе си. Той е употребявал заобикалящите го хора – колеги, 
гаджета, непознати тук и там – само като аудитория за вицове-
те си. Според мен, майка му е била щастлива покрай него два 
пъти в живота си – когато го е раждала и когато се е женил. 
Оженил се само да достави радост на старицата. Както тряб-
ва да се предполага, след няколко месеца натирил булката. С 
това погубил живота на единственото мило за него същество 
„мама Тами“. Харпо останал да живее сам-самичък на буле-
вард Скобелев – стая с антре и тоалетна на партера. Намерих 
тази квартирка, видях я, обитаваше я – изненадващо за мен 
– съпругата му, безкомпасна жена с поглед на водкаджийка, 
единствената наследница на „имота“.

– Харпо? Загубеняк. Не умееше нищо, ама нищо, знаеше 
само да казва хубаво вицове. Дори не се разведохме като хората, 

домър зя го да се яви в съда. Така си ни оставиха неразведени. 
Късмет, иначе нямаше да наследя туй нещо.

– Туй? Късмет?
– Стая в центъра на София, кво искате?
– От какво почина?
– Не знам – домакинята вдигна рамене, – мисля, че от лошо-

тия. Като е умирал, бяхме далече, бях се прибрала в Суворово.
– Варненско?
– Варненско. Откакто се разделихме, не съм го виждала. Нито 

знаех, че е умрял. Миналата година дойдох да искам развод, ня-
кой беше нaлетял да се женим. Идвам, Кръстан умрял, тук праз-
но. Хукнах по документи. И не се върнах да се женя. Имам си 
центъра на София, работя в един ресторант, кво повече.

– Знаете ли гроба му? – Домакинята се почуди, никак не ми 
стана ясно дали ме е чула. – Искам да знам къде е погребан.

– Никой не ми е казвал.
– Не знаете къде лежи Харпо? Едно цвете не сте ли занесли 

на гроба му?
– Не. – Помълча. Същата руса коса като неговата. Изгле-

ждаше прекалено млада. Всъщност, познавах моя затворни-
чески приятел от младите му години, а беше изтекло време и 
време. – Умрелият си е умрял. Умрелите са мъртви, ще разбе-
рат ли, че си отишла специално за тях, в тази лудница? Да му 
занеса цвете, викате. И защо? Ако има задгробен живот, както 
разправят навсякъде напоследък, този мой Кръстан, дето ме 
търпя само четири месеца и седем дни, може да ми се изкиска 
и да ме стресне.

– Нещо да е оставил?
– Какво да е оставил, нищо не е оставил, само тази стая и то в 

мизерно състояние. Четири месеца тичах за документите. Разби-
рате ли, стая и клозет, но в центъра на София. Хич не се върнах 
да се женя. Работата ми порасна.

Пустият му Харпо, къде ли е намерил тази съпруга, да зарадва 
тъкмо с нея майка си Тами.

– Тетрадка някаква, някакви записки? Може би е записвал ви-
цове. Поне измислените от него.
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– Измислени? Нищо не е измислял. Повтаряше и повтаряше, 
от постоянното повтаряне най-неочаквано му хрумваше идеята, 
че вицът е измислен от него.

Което допущах и аз.
Най-напред прерових в Централните гробища, след това в Ба-

кърената фабрика. Късметът ми се усмихна чак в Малашевци. 
Откриха името му в списъците за 1990 година. Дадоха ми бележ-
чица за парцела, реда и номера на гроба. Поразходих се богато, 
ръмеше, тревите и бурените мокреха панталона ми. В края на 
изтощението Харпо ми се озъби с повален дървен кръст. На дъс-
ката с полуразмити букви бе написано Кръст. К. Кръстанов – та-
пицер. Няколко от бившите му колеги в театъра изглежда все пак 
са се притекли на помощ в последния момент, намерил се е човек 
да забучи кръст и да отбележи най-важното на него – тапицер. 
Най-голямата подигравка за мъртъвци от този род. Плоча, камък 
– не, само бурени, никъде не съм виждал по-жилави и натрапчи-
ви бурени, растителността правеше всичко възможно да скрие от 
света останките на вечния концлагерист. Оказа се, че след наше-
то общо заточение Харпо е пребивавал допълнително в още два 
лагера. Неговият гроб беше изчезнал, но и другите край него не 
бяха видели хаир – всичките им плочи лежаха изпочупени на зе-
мята или изобщо ги нямаше. Вестниците редовно осведомяваха 
за подвизите на среднощните каратисти и за крадците на плочи, 
които заличаваха имената на старите мъртъвци и ги даваха на 
нови. Гледах бурените, взирах се безсмислено в поваления кръст, 
прочитах за незнаен път името и се чудех откъде да започна. И 
тъй като наоколо се смрачаваше, прибрах се на топло в хотела.

6.
– До гуша съм потънал в бакиите ти, татко, и не мога да ти по-

могна. Мога да ти дам само акъл. Ще намериш някой от важните 
гробищни цигани.

– И?
– И ще му наредиш да действа.
– Има цигани, които държат на думата си – намеси се Зафи-

ров, – трябва да откриете един от тях. За тази цел, препоръчвам 

ви да се завъртите около Централните гробища. Някой от цвета-
рите ще свърши работа.

Ладата ми служеше предано. Като я промушвах през най-ожи-
вените улици на София, усетих цялата напрегнатост на делото, с 
което се бях заловил. Питах се за какъв дявол съм тръгнал да оби-
калям гробищата и за какъв дявол съм се заел да напомням на света 
за Харпо, и като напомня, ще ме чуе ли някой; отделен въпрос е и 
туй, че ако ме чуе, ще окаже ли някакво влияние това за въртенето 
на земята. Ще загубя малко време и малко пари, отговорих си аз, но 
ще се отблагодаря на един отвратително злобен човек, който, въ-
преки всичко, навремето преодоля себе си и изрече: Майка му ста-
ра, Барбун, не ми се излиза от туй проклето място, само заради теб.

Цветарят, на когото попаднах, се оказа цветарски бос. И не аз 
го намерих, а той налетя на мен. Направо ме подуши като пер-
спективна жертва.

– Господине, вие май не търсите цветя.
– Цветята засега не ме интересуват, шефе.
– Кажете, господине. – Правех се, че се взирам в него, че го 

преценявам, а от опит си знаех, че хората от тази категория са 
неразгадаеми. 

– Готов съм да ви помогна.
– Вие честен човек ли сте? 
Забавлявах се. Доколкото подразбрах, на него също му се иг-

раеше. И то много. Пристрастието му към такива игри се изписа 
върху едрото му бузесто лице, там нямаше много място за инте-
лигентност, пък и за деловитост.

– А бе, човек, сега ли му е времето да търсиш честни хора? 
Не виждаш ли, че съм циганин? Ето те тебе, аз съм тук, а там са 
гробищата. Кажи какво те води насам. Поръчвай и ще ти изпълня 
поръчката. Ще ти взема точно колкото се полага. Друго какво – 
няма да го правя аз, мои хора ще го правят. Става ли?

– На Малашевци имам запустял гроб.
Отвори се вратата на ново бе-ем-ве и нали се забавлявах, вля-

зох. Заведох го право при бурените. Предприемачът погледна 
падналия кръст. Стана ми неудобно. Поклати глава. Стори ми се, 
че ей сега ще избяга с новеничката си кола, за да не цапа ръцете 
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си. Лицето му беше тлъсто, безизразно, с такова лице можеш да 
играеш не само покер, но и опасни за живота игри.

– След три дена тук ще имаш първокачествен гроб.
– Чак първокачествен...
– Каквото поръчаш.
– На честни начала.
Гробищно-цветарският бос с бе-ем-вето заобиколи съсредо-

точено бурените и се върна при мен.
– Мрамор ли?
– Добре, мрамор.
– Черният е много скъп.
– Бял.
– Снимка на човека имаш ли?
– Не.
Предприемачът погледна към изпотрошените плочи наоколо. 

Стори ми се, че нито една вандалска проява не убягна от окото му.
– Полегнала плоча, да не се чупи, да не се краде.
– Добре де, полегнала.
Босът влезе в себе си. После още веднъж обиколи бурените. 

Нещо го измъчваше, бореше се май с концепцията си за поведе-
ние в обществото.

– Този човек твой ли е?
– Да.
– Много ли е твой? – Поколебах се. – Защото, господине, ако 

човекът е много твой, мога да ти предложа нещо друго.
– Добре де, да речем, че ми е много близък.
– Тогава ще го преместим на по-хубаво място... Като за много 

твой човек.
– Погребан е тук.
– Да де. – Босът се наведе и вдигна кръста от тревата. Зачете 

се в „текста“, направо се задълбочи, а думата тапицер сякаш го 
опияни. – Ето, човек тапицер, на такива хора мястото им не е тук, 
а и като много твой човек той трябва да бъде погребан в Централ-
ните гробища.

Какво ли не бях чувал за Централните гробища на столицата, 
какви ли не легенди се носеха за туй, че в тях няма нито един 

свободен парцел, какъв скандал възникна за една национална 
поетеса, докато я наместят някъде си. А този тук дори не ме и 
поглежда, като ми предлага високата чест.

– Там няма и десет сантиметра свободни – възразих аз.
– За сантиметрите ти не се безпокой, това е мой проблем. От теб 

искам само да кажеш даваш ли, или не даваш петнайсет хиляди.
– Ще пренесете костите, така ли?
– Ще пренесем кокалите, ще дигнем хубав гроб с плоча от 

бял мрамор, ще посадим цветя, а и тук ще направим бордюр, с 
обикновена плоча.

Изненадах се.
– Виж какво, господине, аз мога всичко, не мога само да за-

чертая гроб.
– Искаш да кажеш, че моят човек ще има два гроба?
– Два гроба, да.
– А аз нито един!
Взря се в мен, мамка му циганска, загря, но въпреки туй не се 

засмя и се издигна още повече в очите ми.
– Какво ти е капарото?
– След пет дни ще платиш цялата сметка.

7.
Трябва да си призная, не ми се заминаваше от София. Не знам 

защо. Друг път такова нещо с мен не се е случвало. Бих казал, 
че ми доставяше удоволствие да наблюдавам Августин. Подобно 
удоволствие май изпитваше и адвокатът Зафиров. Няколко пъти 
посетих наетия апартамент. Привличаха ме главно мебелировка-
та, картините по стените, терасата към Витоша и не на последно 
място – библиотеката. Работа тъкмо за Августин.

– Не те ли дразни?
– Защо? – учуди се синът ми.– Напротив, предполагам, че все-

ки от авторите тук си е гледал съвестно работата, това е вложен 
труд, резултатът стои по рафтовете, черно на бяло. Не отричам 
културното и литературното наследство. Картините ми харес-
ват, разгледах ги добре, щом ще живея заедно с тях, трябва да 
са ми известни. Утре-другиден може ми дойде на гости някой от 
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минис трите, нищо чудно да излезе интелигентен, добре е поне да 
съм ориентиран за туй, което виси по стените!

– Августине, какво говориш, защо са ти министрите?
– После, картините струват пари и това за мен е достатъчно.
Умее да заобикаля въпросите, кучият му син.
Видях част от софийските си гаджета. Тези, които нямаха 

ревниви мъже, канех на вечери, с другите обядвах. Беше ми и 
скучно, и забавно. Поразкърших се, припомних си пилигримски-
те екскурзоводски години, когато живеех като волен гларус, а без-
платната ми хотелска стаичка бе превърната в кланица.

Смятах да изпоканя всичките си дами, откривах ги една след 
друга в телефонния указател или пък по изпитаната верижна 
система, но се отказах внезапно. Това се случи един следобед в 
Боровец. Макар и поувяхнала, Ели К. бе съхранила пренесената 
си от възрожденските родове красота и слабостта си да обича 
силно. Тази обич някога я накара да ми предложи брак. Казах, 
че съм женен. Ще се разведеш. Помня как ме притесни. Цялата 
беше за обичане, от горе до долу. И за женене. Знаех, че ще се 
измъкна, но как, беше успяла да ме притисне, сви ме само за себе 
си – цели тринайсет дни. Траех си. Дните на всички любови в 
Слънчев бряг са преброени. Ели, разбира се, успя да измрънка 
още четири дни по телефона от баща си. Изтърпях и тях.

Сега ми се стори много приятна, рилското слънце през витри-
ната на ресторанта бе запалило косата ѝ, а очите ѝ, запазили бля-
съка на копривщенските черги, ме гледаха заплашително. Очак-
вах всеки момент да се промушим в някоя от стаите на хотела. Но 
заплахата ѝ изби на друго място.

– Научих страшни неща за жена ти.
– Чак пък страшни.
– Оженил си се скандално, от чисто инфантилни подбуди.
За мой късмет келнерът се намираше наблизо и уредих бързо 

сметката. До София мълчах. Ели опита дамската си белетристика 
в любимата, дълбоко спотаена досега в душата ѝ болка. Някъде 
към язовир Искър изкрещях. Изненадах се от себе си. Защо из-
крещях? Ели се уплаши, сви се, а аз не направих каквото и да е 
усилие да разведря настроението.

На другата сутрин ми телефонира неочаквано, извини се, на-
стоя да се видим отново. Как да се видим, отивах на гробищата. 
Чудесно, моля те, вземи ме със себе си.

Циганинът ме чакаше встрани от главния вход. Не трепна. 
Видя ми се по-височък. Кой знае защо, но си внуших, че е и по-из-
тънчен. Ели избра и моите, и нейните цветя. Погледнах още вед-
нъж бележчицата с последния адрес на моя приятел. Беше ми го 
продиктувал снощи босът по телефона. Въпреки туй, почувствах 
се безпомощен в лабиринта от камъни, кръстове и зеленина. Ели 
пое „адреса“ от ръцете ми. Придърпа ме под чадъра си, поведе 
ме почти ентусиазирано, хвана ме под ръка, усети, че е неудобно, 
накара ме да я хвана аз. Щастлива жена. Да ѝ се неначудиш.

Вбесих се, залюлях се от ярост. Върху белия полулегнал мра-
мор, който не можеше да бъде нито счупен, нито откраднат, бе 
залепена голяма, типично гробищна снимка. Вгледах се. Там ня-
маше никакъв образ. В елипсата на порцелана сякаш пулсираше 
неспокойна светлина или сянка, а може би отражение на нещо 
като човешко лице. Всъщност никакво човешко лице, нито какво-
то и да е друго. Можеше да се възприеме като пространство, като 
небулоза, като фотографиран отблизо мозък. Ще премахна тази 
циганска мистификация, рекох си аз. Иначе гробът ми се стори 
изпипан, не много богат, но и не много скромен, особено с теме-
нугите между бордюра. „КРЪСТАН КРЪСТАНОВ КРЪСТАНОВ 
– ХАРПО. Човекът, който си въобразяваше“. Точно както го бях 
поискал. Но теменуги в късната есен!... Чак сега ме порази нещо 
особено важно в случая: плочата с името и изречението, но без 
„снимката“ – макар и като случайно получена абстракция – няма-
ше да струва пукната пара. Петното просто завършваше компози-
цията на гроба. Престанах да се ядосвам.

Наведох се и поставих хризантемите в краката на Харпо. След 
това се наведе Ели. Якето с кожичката се понадигна, под панта-
лона се очерта познатото ми от толкоз години задниче, внезапно 
в гадното ми съзнание изчурулика перверзното, известно откакто 
съществуват гробищата, желание да се саморазправя с него сред 
кръстовете.

– Какъв е този човек? – заинтересува се още веднъж тя.
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– Никакъв – отвърнах най-сетне на любопитството ѝ аз, – раз-
казваше вицове против властта.

– Тогавашната или сегашната?
– Срещу властта.
Озърнах се и се вледених. Намирахме се между грижливо от-

гледани кипариси, плачещи върби и прочути гробове, повечето 
на писатели и подобни на тях хора.

Заведох Ели в колата на сухо. Върнах се. Подадох му плика.
– Доволен съм – казах. Защото знаех, че очаква рецензия.
– Другият не е като този. Нали ще го видите?
– Естествено.
– Надявам се, че в плика не са петнайсет, а шестнайсет.
Поклатих глава и махнах с ръка за довиждане. От снимката с 

небулозния пейзаж, който отсега нататък щеше да краси гроба на 
Харпо, и от последната реплика на боса направих известен извод. 
Той ме споходи още там, докато проумявах, че фотографията върху 
камъка съвсем не е излишна, и си помислих за предстоящата роля 
на циганското присъствие в живота на бъдещата цивилизация.

Валеше силно. Вливах се отново в познатото ми улично ожи-
вление от гробищата към живота, влизах в навалицата с усеща-
нето, че все пак бях надхитрил циганина и то невероятно – в 
плика, вместо шестнайсет, както горкият смяташе, бях поставил 
двайсет хиляди.

Поразмислих се, за какво ли ги върша тия, и реших — от нерви. 
И само от нерви блеех нагоре-надолу по София, ден след ден, на-
место да замина за Бургас, да се озова час по-скоро при внука си.

8.
В моята нова, но непретенциозна кола заедно с мен у дома 

се прибираше куфарът, в него, освен няколкото сушени морски 
таралежа за Стоянчо се намираха много албуми от Гърция и не-
брежно водени записки за остров Милос. С тази вече ми се съби-
раха четири тетрадки от четири поредни октомврийски обхожда-
ния на Цикладския архипелаг. Откакто преди четири години се 
отвориха възможностите ми за пътувания с ограничени средства, 
– аз се нахвърлих необуздано към тази най-близка до България и 

най-евтина за мен част на света. С това, разбира се, спечелих. От 
този месец нататък обаче пред скитническия ми дух се открива-
ше целият свят, при това можех да отсядам в по-добри хотели, а 
и в прочути богаташки изгъзици, в случай че оглупеех до такава 
чак степен.

Бургас си стоеше на мястото, все същият, удавен в отровна-
та смрад на нефтохимическия си завод. Връщах се у дома чист, 
искам да кажа – без кахъри. Имах проблеми, да, всички до един 
бяха само бели, като се почне с въпроса за външното боядисване 
на бащиния дом и се свърши с перманентната тъга, че свободата 
и парите ме споходиха кажи-речи на стари години, което прида-
ваше на щастието ми наистина горчиво-тръпчив вкус.

Его я и първата ми неприятност – бащиният ми дом ме по-
срещна окован в скеле. Външният му ремонт бе започнал в мое 
отсъствие и като нищо можеше да се проточи през тягостните 
дъждовни дни. За туй трябваше да виня или Августин, или ста-
рия ми, за съжаление оглупяващ баща. Сигнализирах. Почаках. 
Къщата изглеждаше празна. В дъното на стълбището се появи 
Сия, махна ми и се върна за ключа. Ключът ѝ беше нужен да от-
вори железния портал. Предлагаше ми се възможност да прибера 
колата направо в гаража, без да слизам, през протежението на 
двора, под стария бадем, между двата поразени от досегашните 
неканени наематели кипариси. Целувките на Сия винаги са ме 
освежавали. От младата жена, освен бодрост, лъхаше на жилаво 
спортно здраве. Августин ни беше изненадал преди няколко го-
дини с добър избор. Второто разочарование – Стоянчо го няма-
ше, поизлязъл с баба си, но ще се върне всеки момент.

Огромният хол на прочутата бащина къща, която ни бе вър-
ната в доста добро състояние поне отвътре, та се разминахме 
само с лек ремонт, грееше от чистота и светлина. Радиаторите 
вече работеха. Една-единствена врата зееше – към библиотеката. 
Повтаряше ми се постоянно, туй помещение е само мое, личен 
мой кабинет и аз почти вярвах на подхвърлянията, но, от друга 
страна, усмихвах се злобничко, понеже съзирах колко настойчи-
во към този прелестен свят пълзи Калоян. Не става дума за татко, 
а за големия син.
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Смрачаваше се. Сия донесе кафетата и дръпна завесите към 
терасата. Сия знаеше, че компанията ѝ ми е приятна. Гъделич-
каше ни мека музика, спущаше се направо от стаите на младото 
семейство.

– Августин ли ни надруса туй неприятно боядисване?
– Този път не е той – засмя се снаха ми, – а гранпапа, който 

иска да вкара в ред имуществото си за най-кратък срок под пред-
лог, че ще умре в най-скоро време. Бояджиите обещаха да при-
ключат за една седмица.

Малко грандоманка си падаше нашата Сия, винаги наричаше 
дядо си гранпапа, но при нея туй никога не звучеше некрасиво. 
Казах ѝ да се готви за София. Готова била, Августин я предупре-
дил още на първия ден, след като наел апартамента. Мама щяла 
да ги придружи.

– Ще ти помогне и в шофирането.
Сия замълча.
– Тя как е според теб? Алцхаймерът обажда ли се?
– Исках да ви кажа точно това, вчера кризата продължи мал-

ко повече.
– Уплаши ли ви?
Снаха ми поклати глава.
– Ще трябва да я изтраем такава – изрекох. – Друг избор 

нямаме.
– Господин Жечев, снощи тя неочаквано спомена за самоу-

бийство.
Кой твърдеше преди малко, че ще ми липсват грижите?
– Не се безпокой, мила, докато е край внука си, това ще ѝ се 

отдаде трудно.
– Настоява на всяка цена да дойде с нас в София. Августин 

още повече.
– Понякога ми се струва, че туй момче обича майка си повече 

от любовница.
– Особено като се вземе предвид колко трудно изобщо обича 

този мой съпруг, ако не съм изрекла глупост, разбира се, тъй като 
забравих Стоян. Вие все още ли твърдите, че нито синовете, нито 
дори внуците трябва да бъдат обичани силно?

Малко шум откъм входа, струя хладен въздух. Стоянчо влезе, 
но не се получи очакваното, внучето се насочи към мен, но без да 
гледа към мен. Носеше огромна шишарка.

– Дядо, ти виждал ли си шишарка? Бабо, той виждал ли е ши-
шарки?

– Той е виждал много шишарки. – Дафина се засмя. Не изгле-
ждаше много добре. – Дядо ти е виждал всичко, но точно такава 
шишарка едва ли е виждал.

– Дядо, видя ли, че не си виждал.
– Точно такава не съм виждал – съгласих се аз.
Независимо от неприятните знаци, които ѝ правеше от вре-

ме на време алцхаймерът, моята жена остаряваше постепенно и 
отвсякъде по малко, като брезите. Опрях с неудоволствие устата 
си до лицето ѝ. И отново преживях усещането за измама от ней-
на страна. Макар че тогава не я бях оставил на мира, направо я 
принудих. Сто пъти ми напомни, че върша непоправима глупост, 
колкото и да се обичаме, ние не бива да се женим, много скоро 
ще усетим гибелните последици, след като тя е цели петнайсет 
години по-възрастна от мен. Тогава аз се бях върнал от затвора и 
заточението, бях като скот, бях озверен не само от хората, мен ме 
бяха упрекнали, че не съм счупил в решителния момент главата 
на овчаря предател, но по такъв начин, че да му изтече мозъкът 
и точно затова награбих Дафина за гърлото, сплаших я, че след 
секунда ще я удуша, ако си позволи да ме ритне, като всички в 
този живот. Докато я притисках с двете си ръце, аз ненаситно 
се доубеждавах колко е красива и мъдра едновременно, каква 
приятна мека мебел представлява тя за мен след изтощителното 
време от безвремието ми, освен това, като се взрях в дълбоките 
ѝ очи, открих, че там е пълно с любов, много любов, примесена 
с мъка и сълзи – всичко туй заради мен. Да, тя заплака, целуна 
ме, а аз се втвърдих от страст. По-късно Дафина понесе много 
ужасии, особено с развода, отстраняваше от себе си не кого да 
е, а капитана от далечното плаване Йорданов, почти национален 
герой, обект на очерци и репортажи, поне дузина журналистки 
бяха готови да го последват до края на света. Дафина трябваше 
да понесе презрението на града, а Бургас вече достигаше двеста 
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хиляди. Кой тогава не я заплю. Всички я обругаха. Само Калоян 
Жечев, щом научи от хората, че синчето му се готви да се жени за 
дъртата Дафина Йорданова, заяви: Завиждам му, за такава жена 
бих се оженил и аз.

Допирът на детската кожа отвори порите на лицето ми. Поех 
дълбоко въздух. Макар че помирисах пушеците на комбината 
зад езерото в косичката, част от енергията му преля в кръвта ми. 
Помислих си, че отсега нататък на малкия му предстои да диша 
по-качествен въздух там. В южната част на София.

9.
Няколко години вече откакто баща ми не е стъпвал в Квартал-

чето. Там съкварталците напразно очакват своя кмет. „Пенелопа“ 
доскоро се озърташе, но сега май и тя е загубила надежда. След 
рухването на Червената империя татко и мама хукнаха към ми-
тингите. Политиканството им ги вкара в едно непрестанно опия-
нение. Настъпването на нощта ги превръщаше в жалки телеви-
зионни насекоми, те водеха живот на нисши организми чак до 
полунощ. След това заспиваха, набираха сили и прекарваха деня 
в лудо четене на вестници, спорове, закани към противниците. 
Пасажите продължаваха да си идват в морето по реда, ловяха ги 
другите, Калоян Жечев не искаше и да му се споменава за тази 
забравена вече дейност.

Но те пък взеха, че върнаха имотите ни.
Тази нова изненада отначало предизвика опасни за живота ни 

вълнения и можехме да се отървем само с леки неприятности, 
обаче, както ще видите по-нататък, не било писано. Най-напред, 
понеже имахме късмет, ни върнаха къщата. Помня деня, когато с 
татко прекрачихме в двора. Като отворихме желязната порта, Ка-
лоян Жечев не можа да удържи вълнението си, та приседна върху 
градинския камък. За този камък той направи изявление: Не е 
наш, внесли са го допълнително, но едва ли ще го изхвърлим, 
одобрявам го. Не бързаше да влезем в къщата, никак, и мисля че 
по такива признаци може да се схване най-добре отношението на 
остарелия човек към живота. Градината. Обхвана с поглед почти 
всяко кътче от двора. Колкото и да бе озверен към неканените си, 

току-що напуснали квартиранти, баща ми не можа да скрие, поне 
от мен, изненадата си.

– Какво ще кажеш?
– Не помня точно как беше – отвърнах, – но доколкото схва-

щам, не си разочарован. Всъщност, известно ли ти е какви са жи-
вели тук?

– Изглежда, че и между тях има хора. Искали са да купят имо-
та от държавата, но не са успели, общината го е предвиждала за 
детска градина.  В това ни се състои късметът. – Поразрови рох-
ката пръст с обувката си.  – Все пак, майка ти...

Искаше да каже, че мама ще открие кусури и ще засади някои 
от любимите си цветя.

– Тия хора обаче не са знаели да съхраняват кипариси.
Най-големият кипарис наистина бе залинял от едната си страна.
Че ръката на „наемателя“ е била грижовна, си пролича най-вече 

като влязохме в сградата. Малко му трябваше на дома отвътре, за да 
ни приеме. Това предизвика татко да заяви още същия ден, че колко-
то и да ни бъде тясно, отначало всички трябва да се съберем под този 
покрив. Хвърлихме повече от необходимото на майсторите, постави-
хме им рекордни срокове и в ранен летен ден се нанесохме. За всеки 
се намери по една стая, само Сия и Стоянчо получиха по половин. 
Няма що да говорим – библиотеката, трапезарията и разточително 
голямата кухня не пипнахме. И се приготвихме за спокоен живот.

Една вечер, пред телевизора, татко се извърна към мен и каза:
– Ние с майка ти сме дотук. Спокойствие, тишина, правнук, 

какво повече... Но в София имаме да получаваме цяла държава. 
Мисли му какво ще чиниш. С майка ти вече седнахме. Доскучае 
ли ми, ще отскачам до Кварталчето, защото скумриите се появя-
ват в съня ми и питат къде се губя. Как да им обясня на тия мало-
умни риби, че съм над осемдесетте, ще разберат ли?

Напоследък казваше „над осемдесетте“, никой не го чу да оп-
редели точно колко.

10.
Великото изкукуригване на Калоян Жечев се изрази неочак-

вано, по време на „великото спокойствие“, когато дъбът на фами-
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лията и съпругата му се интересуваха единствено от изказва нията 
на партийните лидери и лидерчета по телевизията, в разгара на 
борбата им за власт, която моите родители възприемаха като им-
позантен идеологически двубой на враждуващите системи.

Най-после освободиха и помещението на кантората. Обя-
вихме, че го даваме под наем. Още на следващия ден се обади 
първият кандидат и татко рече – не. Аз приех предложението по 
телефона. Тъй като бях сигурен, че ще доставя удоволствие на 
стария, побързах да му дам слушалката. Тогава именно старият 
каза „не“ и се започна.

– Татко, поне да го беше изслушал.
– Не.
На лицето му се появи особена възбуда. Изопна се сякаш и 

тялото! По много странен начин плът и дух се вкопчиха един за 
друг, готови да действат.

Промените започнаха под суровия поглед на собственика. 
Мама си позволяваше понякога да го съветва, той възприемаше 
искрено препоръките, но след като я послуша само за цвета на 
стените, отново започна да прави каквото си ще. Мама се наложи 
и за телефоните, а накрая изтърси, че предпочита „Макинтош“ 
пред „Ай би ем“. Калоян Жечев не разбираше, той изобщо не 
беше се доближавал до компютър, та последва забавен драма-
тичен момент. Слава богу, призна си. Мама потърси помощ от 
чиновничката на някогашното ѝ туристическо бюро. Накрая се 
включих и аз. Обърнах се към архитект Лечев, старо младо със-
тезателче от детската ветроходна школа. Бях му треньор.

Архитектът влезе при татко, огледа ремонта на помещенията и каза:
– Господин Жечев, вие спретвате офис в стила на 1936 година. 

Съвременните параходни агенции са други.
– Защо, какво ѝ е на тая?
– Трябва да бъде същата, но съвършено друга.
Извърнах се и се засмях. Аз помолих Лечев да говори по 

този начин.
– Друга витрина – продължи Лечев, – друг цвят стъкло. Да не 

говорим за вътре – същото, но трябва много да се измени, при 
това – не с тези, а с други материали, които ще внесем от Италия.

Татко ме погледна в лицето. Там сигурно беше останала опаш-
ката на смеха ми.

– Добре – изгъргори той ядосан, но и зачервен от срам.
Мама се притисна до него, хвана го под ръка.

11.
От три месеца насам не стихва сражението на Калоян Жечев 

със света. На „Ллойд‘с“* им писна, но нали се славят с акурат-
ността си, продължаваха да го информират. Татко сега знае, че 
осем от някогашните му партньори са починали. Успя да говори с 
Асадурян от Марсилия, с мистър Барнард от Сингапур и ме осве-
доми, че много добре се споразумял с някаква шведска агенция, 
благодарение на връзката, която му направил Борнези от Триест. 
Но не същия Борнези, той починал преди две години, а синът му 
Луко Борнези. Той, като разбрал, че говори със стар приятел на 
баща си, веднага направил каквото трябва. Както виждаш, Стоя-
не, колелото е на път да се завърти.

Какво означава туй, не ми е много ясно. Както казах, борбата 
продължава. Татко смята, докато приключи супермодерният ре-
монт на кантората, да изгради мрежа от стари и нови партньори. 
На петия ден след като се върнах от Милос хвърлих поглед на 
работата. Офис за чудо и приказ! Гласът на татко идеше от гото-
вата вече стаичка. Разговаряше с Ливърпул, радваше се, че чува 
приятелски глас. Но от Ливърпул май се учудиха на смелостта му 
– тези работи днес не стават така, както ги правехме ние с тебе, 
мили Жечев... Измъкнах се тихичко, хич не му се и обадих.

Изглежда съм негодяй. В най-добрия случай – неудачник. Да 
оставим настрана, че съм мързеливец. Като се замисля, никъде 
не се задържах. В нищо не успях. Като състезател също не се 
оказах на висота. На няколко пъти се захващах с писане, а нямах 
воля да продължа, пък и като преводач се провалих – все недо-
волен от себе си, все търсех по-точния израз, думата, която да не 
се повтаря на същата страница. Бях умен треньор, момчетата ме 
залюбиха, а напуснах и тази дейност – готвех състезателите само 
________
* Lloyd’s - Register of Shipping - име на международна фирма.
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до границата, зад нея не ме пускаха – затворническо минало за 
бягство, лагер... В чужбина питомците ми трябваше да се подчи-
няват на други треньори; ядосах се, метлосах се. Провървя ми в 
екскурзоводството, работа за гларус като мен. Дафина гледаше 
децата в Бургас. Тя, горката, родила толкоз късно, след четирий-
сетте – друг път никога не бе имала деца – примираше от щастие 
с левентите си, хич не се интересуваше какво върши мъжлето ѝ 
по Черноморието с англосаксонките.

С парите си, избягал от главоболията на ремонтите и разпра-
виите с документи и адвокати в София, увиснах в Бургас. Ви-
дях се закачен на паяжина във въздуха, необяснимо нервен, сред 
психически вакуум, дори в присъствието на Стоянчо. Радвах се 
на широкия, много собствен дом, на съзнанието, че в него жи-
веем четири поколения, все жечевци, под огромния портрет на 
сухоземния пират, тракиецът Стоян Калоянов Жечев, изклал сви-
репо хиляди дъбове и дъбчета в името на бизнеса и цариград-
ските скари. Прекарвах времето си в библиотеката, подреждах 
уж книгите, писалищната маса, вглеждах се безумно в зъбите на 
пишещата машина, изписвах неведнъж по цели страници с ду-
мичката „непротивоконституционствувателствувайте“, скъсвах 
ги, започвах за стотен път новелата за едно крайбрежно плей-
бойче, с тази новела си играех забавно на смачкване и хвърляне. 
Обиколих няколко ателиета на познати и непознати художници, 
накупих картини, отнесох вкъщи най-скъпите им сюжети – с тях 
те изобщо не са смятали да се разделят когато и да било, надуп-
чих няколко стени, без да ми е известно как точно се прави тая 
работа, накачих картините като последен презрян новобогаташ. 
Когато вдигнах шум със забиването на гвоздеите, при мен влезе 
жена ми, погледа ме, па си отиде. Веднъж Сия предложи да ми 
помогне. Пратих я да пасе. А ето че в библиотеката се намърда и 
Стоянчо. Мъкнеше някаква пожарникарска кола, въоръжена със 
стълби, цистерни и маркучи.

– Дядо, какво правиш, защо дупчиш?
Прекъснах дупченето, взех малкия на коленете си, погалих го 

няколко пъти, но и туй ми омръзна.
– Стоянчо, знаеш ли какво е туй?

– Какво е?
– Синдромът на богатия скучаещ човек.
Стоянчо спусна крачетата си на килима. Няколко пожарни-

кари изпадаха от местата си. Дафина – тя винаги се е появявала 
навреме – се зае да събира и пъха пожарникарите в колата.

– Баща ти – ужким подхвърли тя, – при такива схватки със 
себе си обикновено се спасяваше в Кварталчето.

– Ще имаш да вземаш – отвърнах. – Не съм от тия, които пре-
връщат просташката си скука в дизайн.

12.
Глупака го хвърлихме на задната седалка. Той продължаваше 

все тъй страстно да притиска пожарникарската кола към якето 
си. Дафина седна до мен. Оставихме портала отворен, но като 
се поразмислих малко повече, спрях ладата, върнах се и затво-
рих. Знаех, че все някак ще реагира, проклетницата, погледнах 
и забелязах, че профилът ѝ се усмихва с незначителна част от 
възможностите си.

Горе висеше сгъстено, обесено небе, край нас върлуваше 
мъртъв ден. Над блатата прелитаха юрдечки. В провлака към 
Пода* – там отляво, спи пристанищната акватория с параходите, 
а отдясно вони утайката на преработения нефт – видяхме двой-
ка престарели лебеди. За такива ги възприех поне аз, тежко се 
носеха над водата, струваха ми се натоварени с умора и старост. 
И си помислих колко отчайващо стар съм самият аз, оженен за 
много стара жена, баща ми стар, майка ми и тя стара, изобщо, 
предстоеше ми да прекарам завидна спокойна старост сред стари 
хора, о, да не говорим за старите ми любовници в София. Какво 
чак толкоз може да ме затопли мисълта, че на задната седалка 
шава някакво си идиотче, изработено от измамно подкупваща ма-
терия! То е дошло на света да послужи като утешителна печалба 
на такива като Дафина, на татко, на мама. Ужас, ужас.

Щеше ми се да направя няколко отбивки по пътя – село Чер-
номорец, Созопол, Царево. Но се отказах. Започна да ме дави 
________
* Пода: местност около оттока (пороса) на Мандренското езеро.
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магията и призивът на „заливчето, в което семейството ми има 
собствено домче и собствена лодка, привързана към собствено 
пристанче“.

Най-напред ми направи впечатление, че Кварталчето се е сма-
лило и се е пооръфало, но веднага си обясних това с отместване-
то на погледа от цикладските къщи към сиротното мое крайбре-
жие. Две или три от хижичките димяха. Нашата хижа не димеше. 
Видях таратайката. След туй ми направи впечатление самотата 
на пристанчето. Това означаваше, че Калоян е излязъл за риба. 
Нашата хижа не димеше, но вътре беше топличко... Оживено. Зад 
пишещата машина на сина ми се надигна момиче ли, жена ли, 
не знам как да я нарека. Поиска ми се да бъда естествен и казах 
сърдечно:

– Вие сигурно сте гаджето на Калоян.
Момичето – вече се разбра, че е момиче – кой знае защо се 

смути.
– Той не каза това, за да ви уплаши – намеси се мъдрата ми 

съпруга, – а за да ви се хареса.
– Знам – отвърна момичето, – но все пак за първи път ми се 

случва да говоря с господин Жечев.
– За когото сте чували толкова много, нали?
– И за вас съм чувала, но само хубави неща, а за господин 

Жечев знам и някои ужасии.
Е, това се казва млада динамика! Браво на моя загубеняк! 

Просто не мога да си обясня как я е задушил. Една от електричес-
ките печки грееше и отопляваше пищно само с петстотин вата. 
Запалих всички лампи. Кварталчето е съставено предимно от 
тъмни бараки. Нашият дворец също не можеше да се похвали с 
изобилие от прозорци.

Калоян се върна само с четири паламуда, купихме още два от 
съседите. Дафина и Фрина излязоха при огнището. Мисля, че бях 
го наклал добре, не постъпиха рекламации. Като проверих, видях 
каква добра жарава е узряла, само че паламудите бяха още бедни 
на мазнина, не зацвърчаха силно, но въпреки туй възбудиха духа 
на Стоянчо. Той викаше и прегръщаше чичо си Калоян. Може да 
се каже, че това дете обича големия ми син повече от собствения 

си баща. И да ви кажа правата, Калоян е наистина за обичане, áко 
и да е възедричък, натежал и оплешивял. От меките заоблени чер-
ти на лицето му се стича благородство и кротка вътрешна красота. 
Очите му са много красиви, взел ги е от майка си, заедно с тях той 
е взел от нея мъдростта ѝ, която и сега проличава в разказите му, 
но обещава да избухне с по-голяма сила в бъдещите му романи.

Отидохме да поразчистим лодката. Изнесохме мръсните и из-
лишните риболовни натурии по кейчето.

– Татко бе, в Бургас усилено се говори, че сме станали много 
богати.

– Остави ги, сине, те не знаят какво точно е това, богатството.
– Злослови се за голяма хотелска сграда.
– С която сега брат ти се мъчи, за да ни я поднесе на тепсия, а 

ти тук си караш кефа с разни фльорци.
Погледна ме и не се впрегна, естествено. Както аз си имам 

начин да изразя мнението си за човек, който ми харесва, така и 
синът ми си има свои собствени начини да си ме разбира.

– Радвам се, че забогатяхме.
– Разбери бе, глупако, забогатяхме здравата!
– Виж какво, татенце, че ще харча много от тия пари, ще хар-

ча. Но не мисли, че ще се впусна да ги увеличавам.
– И да искаш, не можеш. Ти си спънат, вързан си, в очите на 

дядо Стоян направо би изглеждал негодник. Но знай едно и то не 
е много маловажно – голям стимул за литературните завоевания 
са парите, ти сега какво ще чиниш без стимул? – Зяпна да каже 
нещо, но го прекъснах. – Иди му кресни на оня да побърза.

Проследих едрата фигура на сина си, тя се отдалечаваше тро-
маво по протежението на пристанчето. Голяма грижа ми беше 
този мой тридесетгодишен льохман, според мен не може да си 
върже гащите, да не говорим, че го считах за лишен от талант 
изгряващ писател. Сега обаче няма как да умре от глад.

Смятах, че ще прекарам поне един час насаме с внука си, но 
се излъгах.

– Не мога да го оставя в ръцете ти – настоя Дафина. – Позна-
вам те, ще поискаш да му продаваш мурафети и ще се подложите 
на рискове.
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Пак беше права, давол да я вземе, познаваше ме повече от 
необходимото, известни са ѝ всичките ми начини на изявяване 
пред дечурлигата. Нали пред ужасените ѝ очи учех синовете ни 
на плуване, ветроходство и подводни авантюри, без да се съобра-
зявам с вълните и останалите номера на природата. Денят, както 
вече споменах, беше гъст, но наситен с мрачна морска красота. 
Возех се в една лодка с жена, от която бях обсебил главозамай-
ващи часове и удоволствия, с внука ни... В хижата ме чакаше си-
нът, пишещата му машина, приятелката му... За нея вече знаех, 
че е интелектуалка от София. Най-чувствителната част на мерз-
кото ми мъжкарско обоняние бе доловило и някои не чак толкоз 
значителни подробности, например, че е омъжена, че има дете, 
а най-вероятно две, което означаваше в близко бъдеще броят на 
внучетата ми да се утрои.

Както миналия път, малкият настоя да покара. Взех ръчичката 
му. Тя ме опари. Поставих я върху румпела. Пръстчетата му се 
смалиха още. С крайчеца на коляното си притиснах тайно. „Пе-
нелопа 2“ се отклони от пътя си. Направи хубав плавен завой. 
Стоянчо потръпна. Погледна ме вцепенено. Дафина побърза да 
ми се скара. Веднага казах, че не съм аз.

– Аз съм, бабо, аз извих лодката!
Такива ми ти преживявания...
Калоян и Фрина бяха подредили багажите си в ладата. Седна-

ха отзад. Дафина ги помоли да минат до волана. Ладата потегли в 
тъмно. Остави ме сам до таратайката. Като се обърнах, видях ос-
ветената веранда. Невидимата водичка долу съскаше като усой-
ница. Една котка се появи на първото стъпало.

Прибраха се едновременно две лодки. Извикаха ми. Не виж-
дах хората, но те ме виждаха, затова им махнах. Надяваха се да 
дойдат на верандата. Щяха да ги последват и други. Не ги пока-
них. Самотата, нощта, невидимото море ми се усладиха. Облякох 
шубата на татко. Настъпих нещо, вдигнах го – пожарникарският 
командир. Пъхнах го в джоба си. Изнесох малко огнена вода вър-
ху масата. Потънах в тонизиращата мисъл, че съм негодяй. Налях 
си допълнително. Но и като негодяй не бях завършен. Нищо у 
мен не беше като хората. Котката се покачи на второто стъпало.

13.
На верандата е приятно, знам, но през ноември вътре е още 

по-приятно. Махнах шубата. Дафина беше подредила леглата, 
масата, бюрото в дъното на стаята, килимът беше пометен, 
възглавниците и одеялата бяха прибрани в шкафа. Казвам Да-
фина, а може би Фрина. Понякога бъдещите снахи се прес-
тарават. Както винаги, в Кварталчето отварях голяма уста. В 
хладилника имаше всичко, Дафина си знаеше работата, но 
извадих останалия от следобеда паламуд. Вечерях, без да го 
стопля, мързеше ме, не забравих да го полея обаче с малко 
бяло вино. Така се случи, през цялото време докато се хранех, 
насам-натам из стаята щъкаше болерото на Равел. То присти-
гаше като безкраен керван от вечното минало и се изнизваше 
към вечното бъдеще, направо съгледах опашката му, опле-
скана с носталгия и тъга. И тъй като радиото нямаше какво 
повече да ми даде, станах и го изключих. Тогава забелязах, 
че в стаята има още едно радио. Това с Равел беше нашето, 
но другото... Реших, че е на Фрина. До транзистора на Фри-
на лежеше моята черна пластмасова чантичка със старателно 
закопчан цип. Върху чантата лежеше „Моби Дик“. Тази тухла 
навсякъде го следваше. Или пък той следваше нея. Включих 
телевизора. Изключих го. Прочетох осем реда от книгата. По-
мощникът ни Киро, в залепеното до хижичката ни бунгало, 
се изкашля. Затворих книгата, поставих я на мястото ѝ върху 
чантата, отметнах покривката на леглото, измъкнах възглав-
ници от шкафа.

Лампата светна. Не одобрих този нов начин на Киро да ме буди.
– Татко, извинявай, Калоян е! – Стараех се да дойда на себе 

си, напразно се взирах със заслепените си очи да открия къде са 
се дянали стрелките. – Полунощ е.

Така може да говори само Калоян, други биха определили 
часът и минутите. Калоян погледна към транзистора, чантата и 
книгата. Взе ги, върна се до вратата, там избъбра нещо за забра-
вяне. Добави, че друг път ще ми обясни, и си отиде. А аз, колкото 
и замаян, успях все пак да пресметна, че ми остава още много 
време за спане.
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14.
Сутрин не се допирах до водата, беше ми студена, противна. 

Но не можех да избегна и другата неприятност – сваряването 
на кафето. Напълвах термоса догоре. При разсъмване в открито 
море, когато брегът далеч отдясно на борда още дори няма на-
мерение да се събуди, нищо не можеше да се сравни с първата 
сръбка кафе. Брадясал, потънал без вест в ковчега на мрака, аз 
се посъживявах само от блясъка на рибите. Навървени по чипа-
ретата, те излизаха неми и притропваха чак върху настилката на 
лодката. Киро се радваше. Привечер на пристана уловът ни се 
разграбваше. Киро ликуваше, броеше банкнотите, заглаждаше 
ги. Той не знаеше докога ще продължи празникът, но аз знаех, 
че ще продължи дълго – парите при пари отиват, на семейството 
ни му беше потръгнало. Само че и от риболова ми догорчава-
ше, мигновенията от сребърните блясъци над водата идваха и 
отминаваха. Накрая започнаха да ми досаждат. Само от инерт-
ност и от милост към помощника продължавах да се спущам в 
тъмни зори от верандата, по стръмното стълбище към пристана. 
Следобед си давах сметка, че туй, което върша, е отражение на 
някакво неблагополучие в духа ми, но се питах какво друго бих 
могъл да измисля, полагах усилия да го измисля, но още при 
първите опити заспивах, умъртвен от умората.

На четвъртия или на петия ден, като се прибирахме, от-
далеч съгледах ладата. При подобни ненавременни посеще-
ния аз и стария обикновено си помисляхме, че се е случило 
нещо лошо.

15.
В такъв вид трудно ще ме принудите да се явя пред млада 

жена, но тъй като в случая не можех да сторя друго, бързах към 
хациендата. Най-сетне забелязах, че младата жена размахва нещо 
в ръката си. За да изключи отрано всякакви тревожни предполо-
жения, Сия се усмихваше и размахваше плик.

– Нищо особено – отбеляза тя. Вече ми беше подала плика и 
целунала. Писмо от остров Малта.

– Не съм се къпал от векове – рекох аз.

– Миришете на мъж – отвърна Сия. – Пощаджийката ми го 
поднесе направо в ръцете.

Погледнах я не знам как, особено.
– Преди да са го видели другите, така ли?
Издържа на погледа ми по обикновения си неин начин, уж че 

не е станало нищо особено, не ми отговори, далечните ѝ, кой знае 
защо малко дръпнати очи, в момента като че ли се бяха вгледали 
в джезвето. Да, точно в джезвето.

– Хем ще ми дадете няколко риби. Утре заминаваме.
Захванах се с кафето. Нищо не стана. Сия ме отмести, наста-

ни се до газовото огнище... Малта!... Така се прави кафе, сръчно, 
не както го правя аз. Всъщност пишеше Валета... Сия донесе ча-
шите на масата... Валета е столица на Малта!...

– Може би не е писмо – предположи снаха ми. – Тежичко е, 
навярно е книга.

– Да – казах аз.
Стараех се да не обръщам внимание на плика, а Сия, колко-

то и да демонстрираше тактичност, все пак не можеше да скрие 
насладата си, че ме е зарадвала и то по какъв начин – тайно от 
старите и от съпругата.

16.
Нарамих малко чисти дрехи, яхнах таратайката и се отправих 

към „Дюни“. Един от апартаментите се оказа свободен, по-точно 
целият комплекс беше празен, просто кънтеше от празнота. По-
ставих малтийския предмет върху масичката. Огледах го от всич-
ки страни. Не ми хареса легнал. Пренесох една чаша в центъра на 
масичката и го подпрях.

При всяко пипане писмото ми се струваше да става все 
по-тежко. Докато ваната се пълнеше, седнах на едно кресло и му 
се радвах. Не ми се киснеше много в горещата вода, писмото ме 
зовеше към себе си. След като се изсуших, изпитах особен вид 
перверзия да наблюдавам малтийската реликва гол. Усещах как в 
наблюдението се включва и най-тъмната област на тялото ми, съ-
щата, на която обикновено се възлага мисията за продължаването 
на човешкия род...
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Сервитьорките се взираха тайно, търсеха да разберат къде 
ли съм могъл да скрия втория човек. Те аранжираха масата с 
филетата, гарнитурата, салатите, питката, бутилката с червено 
вино, чашата за виното и накрая, както им наредих – чашите 
с ром, една срещу друга, а и втори стол до другата чаша, стол, 
на който евентуално би седнала скритата персона. Предполо-
жиха, че тя може да се крие само в банята или тоалетната, 
но как да надзърнат там, не можеха, не им го разрешаваше 
кодексът на буржоазното хотелиерство, и все пак, докато стар-
шата отваряше бутилката, докато дегустирах и докато ми се 
пълнеше чашата, младшата сервитьорка се поопита да хвърли 
поглед към сервизната част на апартамента. Бакшишът в края 
на краищата уравновеси и двете дами, поправи настроението 
им и до голяма степен угаси пламъка на тракийското им лю-
бопитство.

Бавно се нахраних, прилежно. Да не говорим колко учтиво 
и спокойно изпразних бутилката. При глътките не забравях 
да отделя внимание на писмото, не му отправях наздравици и 
други подобни глупости, само го обожавах, обсипвах го с кра-
сиви думи, но в мисълта си, думите ги пазех за после. Писмото 
стоеше пред мен като човек. Сервитьорките пристигнаха пов-
торно, насъбраха си инвентара. На масата останаха да стърчат 
само писмото и двете чаши с ром. Този декор ги перкуляса 
допълнително. По такъв начин именно достигнах до финала, 
абсолютно очистен от битовите подробности. Срам ме е да 
повторя пред вас словата, които натрупах върху отсрещната 
чаша и то не за друго, а защото са изречени в малко шорано 
настроение. Шоран на бургаски език  означава нетрезв човек, 
по-точно – моряк, фиркан. По всяка вероятност иде от англий-
ската дума шор – бряг. Някога моряците са се напивали само 
на брега.

17.
Пукам се от яд – най-баналната, осополена и олигавена 

тема – любовта, накрая ще се окаже най-важната за човека, за 
човешката история, за света.

18.
„Мили мой, още тогава те заплаших, че си запазвам правото 

да те убия с една отегчителна история. Подобна на твоята. Ха 
сега да те видя как ще я преглътнеш... Знаеш вече – надула съм 
ти главата с родния ми град Пензънс, едно мърляво за балкан-
ските ти представи градче, в което не живеят повече от двайсе-
тина хиляди провинциални мърши. Сред тях най-голямата про-
винциалистка и изявена мърша бях аз, защото нямах гърди. Това 
ме вбесяваше. И без това се очертавах като луда за връзване, но 
като поглеждах към циците на връстничките ми, обезумявах от 
яд и постепенно от злоба го ударих на самота. Не такава самота, 
каквато всеки би си представил, а буйна, пораждаща лошотии и 
пакостничества. Свободните си от училището и от дома часове 
обичах да прекарвам в дъбовата гора извън града, далеч от къщи-
те, плажовете, мюзикбоксовете, рибарските кейове и летовищни-
те пазарчета с дрънкулки. Обикновено само привечер напущах 
гората, за да се прибера. Преди това плувах из най-забутаните 
плажчета, гола-голеничка – нямаше какво да скривам, нито гърди 
отпред, нито дупе отзад. Не се нуждаех нито от горницата, нито 
от долницата на банските, които татко Били усърдно ми купува-
ше. Връстниците край мен винаги ме наричаха ту „дива котка“, 
ту „бесен рис“, а и „ненаситна на кръв пантера“. В интереса на 
истината – дращех, в схватките преди всичко участвах с нокти. 
Да оставим настрана, че голяма част от времето си прекарвах по 
дърветата. Добре е да знаеш, че Кромуол, югозападната част на 
Англия, гъмжи от чудесни дъбови гори, тъй като навремето в Ос-
трова не се е намерил нито един мерзавец като дядо ти да ги...“

На това място от писмото иззвъня телефонът. Вдигнах слу-
шалката. Чу се смях, кикотеха се жени, звучаха ми момичешки. 
Напразно настоявах да узная какво се искаше от мен. Никой 
нищо не ми искаше, навън хората се смееха. Като се насмяха, 
момичетата затвориха телефона. Не се ядосах, ни най-малко. По-
беснял от любовно щастие, вече нищо не можеше да ме изтръгне 
от лапите му.

„...мерзавец като дядо ти да ги посече. Между другото, искам 
да ти кажа, че този твой дядо сигурно е бил злодей от по-голям 
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мащаб, не само палавник, за какъвто си го мислиш ти; според 
мен той е бил варварин за баба ти, държал я е затворена вкъщи, 
докато е скитал по мръсни бардаци на твоя мръсен град, експлоа-
тирал е и труда на циганите, но съм сигурна, че е спял безогледно 
с по-хубавите циганки на племето. – Тя предполагаше, че цига-
ните живеят на племена. Беше ли далеч от истината? Във всеки 
случай не беше далеч от истината за дядо ми, тайничко в под-
съзнанието си така си го представях и аз. – За циганките съм си-
гурна, нали познавам поне теб и то по-добре, отколкото сам се 
познаваш. Искам да кажа...“

Телефонът този път не само звънна, но и проговори.
– Господин Жечев, вие ли сте?
– Аз съм.
– Безпокои ви току-що постъпилата на смяна администратор-

ка. Не се опитвайте да отгатнете подбудите ми.
– Кой ви е рекъл, че се опитвам?
– Вие най-после ми паднахте в ръцете.
– Че по-хубаво от туй има ли? – Лек смут отсреща. – Долу 

или горе?
Пауза.
– Вие разбихте живота на майка ми.
– Затова ли примирахте от смях?
– Беше колежката.
– Добре, да дойде колежката.
– Тя си отиде.
– Тогава вие.
– Не мога да напусна работното си място.
– Много ви пука на вас за работата, госпожо. Страхувате се от 

yвoлнение. Коя е майка ви?
– Рени.
– Знаете ли колко много ренита?..
– Тя ви е била любовница.
– Говоря тъкмо за това.
– Баща ми я пребиваше.
– Сега бие ли я?
– Говоря за някога.

– Вас има ли кой да ви бие, ако...
– Разбира се.
– Тогава да приключим.
– Скучно ми е.
– Добре, елате.
– Казах ви, че не мога да оставя гишето. Освобождавам се 

утре вечер, но ще уредя да ме сменят на обед.

19.
В дисниленда на посткомунистическа България не ме изне-

нада звъненето на телефона, нито начинът на администраторка-
та да разговаря с клиентите на хотела, от който си вадеше хляба. 
Сред взривените автомобили, обирите по пътищата, убийства-
та, корупцията и проституцията, лицето на младата дама при-
състваше обяснимо спокойно срещу мен. Младата дама също 
ме проучваше.

– Какво си избрахте?
– Не мога да се съсредоточа, гледам ви.
Очите ѝ над картата за менюто ми се сториха отвратително 

големи, безмилостни и чисти, без каквито и да е примеси от не-
щата, които ви изброих по-горе. Затова пък ги възприемах като 
сигурен знак, че седя пред опасен за здравето субект.

– Как се казвате?
– Марта.
Беше повече от сигурна, че ще последва разпит. Предпочетох 

да задълбая в менюто. Обичам масите с бели покривки, салфет-
ките и обърнатите кристални чаши, които само след минута ще 
заемат нормалната си стойка Особено добре се чувствам, когато 
от другата страна на покривката седи жена, дай боже непозната, 
а пък ако отгоре на всичко е и млада – това е идеалният случай. 
Вън прехвърчаха снежинки. Зад снежинките няколко нови яхти 
вече яздеха постаментите си. Един катамаран, също нов, олюля-
ваше мачта във водата. Наоколо всичко миришеше на ново, всич-
ко беше изкуствено, преднамерено, изградено и създадено по 
строгите чертежи на еди-кой си архитектурен колектив, набързо 
проектирано, набързо построено, набързо пуснато в експлоата-
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ция, да привлича чужденците, да им взима парите. Ресторантът 
не правеше изключение. Освен блясъка на новотиите си той не 
предлагаше нищо интересно, нито уют, а келнерът ни принад-
лежеше към най-бандитската част на сервитьорската сган. Въ-
преки туй примирам от захлас, когато сядам до бяла покривка 
с жена и ми се предоставя право на избор. След петдневното 
зъзнене в кръвясалата воня на риболова, снощната гореща вана, 
преобличането, телефонното ми застрелване и днешният обяд 
с големите очи отсреща ме бяха зашеметили. Струваше ми се, 
че от векове не бях обядвал с канарче. Това се иска от теб, бе, 
Стоянчо, отсега нататък можеш да си осигуряваш тия неща все-
ки ден, къде си тръгнал да те плискат студените, вонящи води на 
морето? Листът ми предлагаше и калкан, но от опит знаех, че ще 
ми сервират  отново залежала в хладилника стока. Обирджията 
в черно и бяло обаче ме убеди, че за моруната не е сигурен, но 
за калкана гарантира. Погледнах очите над листа. Съгласиха се. 
Погледнах ги още веднъж, когато поръчвах червено  вместо бяло 
вино. Съгласиха се. Трябва да ви призная, че ние, старите, от-
както са навъдиха сензационните статии за чистотата на кръво-
носните съдове на французите, преминахме изцяло на червени 
вина, прегазваме дори катехизиса за рибата... Живее ни се. Не 
ни се тръгва.

– Господин Жечев, защо с такава кола?
Тук – продължителна пауза.
– Марта, вас още ли ви вълнуват марките?
– Богаташ като вас!...
– Богаташът обаче забрави да ви предложи аперитив.
– Ще пия само вино. – Посегна. – Искам да се чукнем. Да си 

пожелаем красиви моменти.
Вдигнах чашата си.
– Пожелавам ви да се справите блестящо с живота, който е 

пред вас.
– Искам да се справя само с вас, нищо друго не искам и не ме 

интересува. – Мамичката ѝ мръсна, каква бяла, колко отчайващо 
нежна ръка. Пръстите ѝ сякаш бяха изработени за чаши. Под ко-
жата им прозираше живот, бъдеще. – Искам да ме обикнете мрач-

но, да ме презрете от любов, да не можете да дишате без мен, да 
ме нарежете на парчета от ревност.

– Това е толкоз лесно.
– Чак тогава ще разберете как обичам и аз.
Кой можеше да говори по същия или поне подобен на този 

начин? Сетих се – Фрина. Гаджето на големия ми син беше в 
състояние да пердаши безкрайно и в повечето случаи без логи-
ка, само че на по-високо интелектуално равнище и на повече от 
една тема. Какви ли са в постелята момичетата от този род? Да, 
Марта и останалите като нея се нагаждаха към гърчовете на но-
вия свят, защото само така можеха да оцелеят, да се противопо-
ставят на самозараждащата се прогресивна перверзия в човеш-
ките отношения.

20.
Старият човек се събуди и погледна през прозореца. Вятъ-

рът огъваше жилавите треви на дюните. Върху мокрия пясък се 
пощеха гларуси. Те стояха на място, всеки от тях наподобяваше 
птица от бронз върху чешмичка в квартална градинка. Морето 
отразяваше тъмно снежно небе, от което напразно се очаква сняг. 
Старият човек включи радиатора. Затвори открехнатия през нощ-
та прозорец. Душата му се раздвижи. Тя не му създаде проблеми, 
а го зарадва със спокойната си скромност. Всичко в стаята му се 
виждаше чудесно, неприятният ден навън му се стори ласкав. Ча-
совникът му подсказа, че се лъжеше, не е никакво утро и стрел-
ките вече са прехвърлили единайсет. Излезе в коридора, без да 
почука, отвори вратата на съседната стая. Тъмнина. Дръпна заве-
сите. Зимната светлина удари голото ѝ рамо, косата ѝ. Ръката ѝ се 
показа изпод завивката, махна му лениво. В стаята беше горещо. 
Момичето се извърна по гръб. Дори под одеялата можеше да се 
види как разтваря краката си. Може би така се прозяваше. Ста-
рият човек се изненада – милиардите целувки през нощта не бяха 
накърнили целостта на устните ѝ, напротив, бяха ги напомпали и 
извърнали като зов.

– Разбрах, че е късно. Целуни ме.
Любовникът се наведе. Ръката ѝ го докопа, обгърна тила му.
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– Чакам те долу!
Устните ѝ лепнеха от щастие, ръката ѝ продължаваше да го 

притиска, най-нежната част на кожата ѝ галеше ухото му.
– В ресторанта.
– Kротко, сладък!
Въпреки всичко, измъкна се. Отложи бръсненето, само се 

изми и облече. Управителят го чакаше на масата. Натягаше го 
гадна подробност, налагаше му се да имитира пиене.

– От всички ни само ти остана слаб и висок. – Кой знае защо 
Хари се изправи до масата, сякаш да видя по-добре колко е на-
пълнял. Пуловерът пращеше върху корема му. Липсваше най-зна-
чителната част на косата. Но споменът за ветровете още стоеше 
на лицето му, изписан завинаги върху бакърената кожа, дамго-
сана с колкото трябва бръчици на точно определени места, за да 
придадат постоянната ведрост на изражението на неговите вечно 
смеещи се очи. Хари приличаше доста на баща ми. – Пък си и 
хубав, дяволе, красив и богат.

Той още от състезателските си години фиксираше точно не-
щата, понякога ме плашеше с формулировките си. Прякорите, 
които измисли на момчетата, сякаш се залепиха на задниците им.

– Хари, откога се научи да ставаш пред богатите? Не очаквах, 
че и ти ще се смалиш пред такива като нас.

– Тачо, да се разберем като стари ветроходци. Днес всички 
забогатяват обирджийски. Само ти си легитимен. Разбираш ли? 
Как да не ти се изправя на крака. Вярно, че дядо ти е бил малко 
нещо хайдук, но ти нямаш вина, а и се настрада повече от всички 
ни. Всеки от нас заслужаваше да го набутат в затвора, но вкараха 
само теб. Да знаеш, ще ти ставам винаги.

Докривя ми, че споменават дядо ми с лошо, не ми стана добре 
и от факта, че със забогатяването вече плъзваха приказките за 
предците ми, но не можех да се сърдя, Хари си беше Хари, пре-
тегляше точно и посхапваше на място. Ако трябва и аз да проявя 
някаква по-прецизирана присмехулност, осмелявам се да доба-
вя, че като управител на хотел „Лада“ моят приятел разполага-
ше с достатъчно време и за пиене, и за творчество. „Твореше“ 
епиграми от съмнителен тип, с оспорвани рими от любителски 

характер, те го издигаха в очите на невежите, а посветените го 
награждаваха  само с горчиви усмивки.

Когато дамичката се появи, изправихме се и двамата. Марта 
дължеше да ми се хареса много, но мисля, че се стараеше напраз-
но – природата бе нахвърляла доста върху нея. Колкото се отнася 
до очите и коефициента на тялото, там природата се бе проявила 
като прахосница. Отказа да вкуси каквото и да е. Хари я наблюда-
ваше с възхищение. Изпи едно силно кафе и се сбогува. Изпратих 
я до колата ѝ. Спадам към мъжете, които се радват, когато им 
дойде гаджето, и примират от щастие, когато си отиде. Тъкмо 
ми олекна и видях, че таксито се връща на заден. Забравил съм 
да я целуна. Целунахме се. Неизкъпана, тъй като бързаше много, 
Марта вонеше на изневяра, на разврат.

Хари ме покани да отскочим до Слънчев бряг. Някакво съве-
щание. Отказах. Ходеше ми се, но отказах. Бързах да се кача в 
стаята си – имах нещо интересно за четене. И все пак, глупако 
– така си казвах по стълбището, – мислиш ли си, че кяриш, като 
пускаш такова парче да си отива, в мрачен ден като този?

Отворих четивото си.
„ ...За циганките съм сигурна, нали познавам поне теб и то 

по-добре, отколкото сам се познаваш. Искам да кажа, че може би 
тук нямаш вина и всичко дължиш на наследената кръв. А аз пък, 
глупачката, вместо да се придържам към собствената си история, 
все гледам да се занимавам с теб. Представяш ли си колко не си 
ми безразличен? И колко миниатюрна съм като англичанка.

Погледнеш ли картата на Великобритания, ще разбереш, че 
Пензънс е долу. Градът сякаш иска да се откъсне от Севера, ме-
рак му е да потъне в Юга. И не само заради някои субтропични 
растения, които отлично виреят при нас. Повечето от истинските 
моряци и пиратите на моята страна още с възмъжаването си по-
тегляха да пресекат екватора и ако не са родени в Пензънс, поне 
са се налудували в него. Сега, разбира се, в Пензънс идват да 
лудуват летовниците. Ненавиждах ги, всичките им жени имаха 
зовящи гърди. Така ми се струваше. Скитах между лодките, все 
такава се помня – скитаща, мразеща и малко-малко копнееща за 
не знам какво. Още не мога да ти кажа. Посрещах риболовните 
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кораби, помагах, пренасях, но и усвоявах. Жестовете, жаргона. 
После, насаме в гората, чувах гласа си да псува по рибарски, но 
не успявах да налучквам интонациите и това ме отчайваше, тъй 
като започнах да схващам, че никога няма да се откъсна от жен-
ската половина на света. А бях скъсала не един и два джинса. 
Сега още не мога да си обясня какво точно ме е викало в гора-
та, към самотните плажове и суровите скални буруни. И как съм 
успявала да прахосвам времето си в непросветната, абсолютно 
неосъзната дивотия. Не става дума за отделни часове, прахосвала 
съм дни, месеци. Татко и мама отначало търчаха да ме приби-
рат, претърсваха всички мои скривалища, понякога ме спипваха, 
прикъткваха си ме. Страданието им ме заразяваше, страдах и аз. 
Обаче започнах да усещам, че с времето клетите хорица привик-
ват с дивотиите ми – за тях те сигурно не бяха нищо повече от 
палавост, – какво да правят горките, невзрачният пензънски но-
тариус непрестанно зареждаше корема на майка ми с деца, а тя 
ги изстрелваше без грешка и пълнеше къщата ни чак до тавана 
с тях. Кой да ти държи сметка в суматохата за най-голямото от 
деветте. Е, от време на време учителите искаха да знаят това-оно-
ва. Те пък се удивляваха как мога да се уча толкоз добре, ами че 
аз бях измежду най-добрите по математика и хоп – скеч на при-
родата – недостижима в съчиненията по литература. Великолеп-
ният господин Мортимър, никога няма да го забравя, хващаше 
ръката ми и противно на всички установености – и това няма да 
го забравя, защото животът ме е научил да търся и другите му 
тълкувания – искам да кажа, че него хич не го беше еня какво 
ще помислят тук и там, галеше ръката ми, дори я целуваше и 
шептеше: Дейзи, миличка моя, ти си вторият Дикенс на Англия. 
Сладкият господин Мортимър, за него не съществуваше друго 
географско пространство освен Англия и по-висок литературен 
връх от Дикенс. По-късно, когато изчезнах не само от дома, но 
и от свърталищата си, той ме е търсил отчаяно, дори след като и 
полицията дигнала ръце.

Другите подобни на мен скитници по горите и по бреговете – 
чувала съм за такива случаи – обикновено са се сприятелявали, 
ако не с диви зверове, то с мравуняците. Аз – не. Аз лежах по 

стволовете и гледах върховете на дърветата, листата им, тяхно-
то илюзорно странстване по небето и притеснено си мислех за 
най-главното: Добре де, ще дойде време, ще родя, имам с какво, 
знаех, че е между краката ми, да, ще си родя едно момченце за 
гордост и приказки, но с какво ще го нахраня, нали туй мое момче 
ще поиска да суче, да порасне, как ще порасне, откъде ще засуче 
млякото си? Случваше се да плача от яд, от мъка, не намирах мяс-
тото си дори в гората, веднъж тръгнах като безумна към морето, 
пресякох разсъблечената навалица от щастливи хора, между тях 
жените до една с гърди, и влязох във вълните. Така – с джинсите 
и ризата. И като се разсвириха ония ми ти спасители, вдигнали 
черен флаг, издърпаха ме от вълните, наругаха ме.

Случваше се да се саморазправям с подигравчиите от учили-
щето, биеха ме, пребиваха ме, и аз биех, хапех, дращех, кръв те-
чеше и от мен, и от тях. Веднъж, не само момчетата, включиха се 
и някои момичета, организираха хайка, намериха ме, разкрещяха 
се и ме погнаха из гората, но извадих по-бързи крака от техните. 
Спасих се. Това обаче ги амбицира, враговете ми ликуваха, смя-
таха се за победители. Спуках се от яд и не само от яд. Тогава 
именно насъбрах най-острите камъни, наставих ги по моите си 
стратегически дървета. Когато се появи втората хайка, вече бях 
решила да убивам. Замерих ги отгоре, никой не ме виждаше, но 
аз ги виждах и се премервах, в когото си искам. Някой изрева, 
легна и започна да рита, от главата му шурна кръв, другите зак-
рещяха, камъните падаха до тях, втори гамен изрева, побягна, ос-
таналите го последваха.

Никога не се научих да ликувам, след победите дори не се ус-
михвах, а ставах все по-мрачна, изобщо, потъвах в необяснима за 
най-романтичните ми юношески години тъмнина!...“

Телефонът. Марта намерила заместница. Тамара била готова 
да прекъсне отпуската си.

– Какво означава това?
– Не излизай, идвам след два часа. И сега, ако случайно се 

излъжеш да звъннеш на момичето си, имай предвид, че съм в 
банята.

– Знаеш, че няма.
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– А искам.
– Добре де, може и да се науча.
Забравих да ви осведомя – след като ме задушиха, напуснах 

комплекса. Преместих се на дванайсет километра от Мартините 
дежурства. При Хари.

21.
Минавахме край залива с Кварталчето. Отбиехме ли се от 

главния път, можех да ѝ покажа хациендата и „Пенелопа 2“, но 
нещо в мен се опъна. Инстинктивно сметнах за излишно да вкар-
вам момичето толкоз вътре в географията на живота ми. Заливът 
остана зад нас. Марта шофираше трезво, но в същото време не 
спираше да бъбре – за работата, за колежките Тамара и Теменуж-
ка. Особено за Теменужка. И нито дума за момчето си, нито за 
мама Рени. Според радиото във вътрешността на страната бяха 
паднали първите снегове, зимата се проявяваше с някои от из-
вестните си трикове, но при нас, в южното крайбрежие, времето 
продължаваше да си е неприятно. Заради което не ми пукаше. С 
появата си до мен Марта бе създала интимна стаичка. Зад прозор-
чето на стаичката бяха останали студът, примесен с мокър сняг 
и дъжд, вятърът. Вляво от борда на тикото* враждебното море се 
блъскаше в брега и се пенеше от яд, но между пяната на гнева му 
и мен сияеше завършеният художествен факт на лицето ѝ, което 
приказваше ли приказваше.

– Ти, Тачо, си стар човек и си позабравил какво представлява 
истинската любов. Ти сега, например, още не можеш да схванеш, 
че съм влюбена. Но ще кажеш, защо, и аз не знам защо. Оная ве-
чер, като постъпвах смяна, на Теменужка изпя: Познай кой е заел 
апартамента?... На секундата зърнах името ти в дневника и се 
изблещих... Теменужка ликуваше: Да те видя сега ще можеш ли 
да го изкльопаш... Преди да се хванем на бас, че ще те изкльопам, 
Теменужка започна да разправя, че ѝ приличаш на тенисмен от 
първата десятка.

Заинтересувах се на кого.
______
* Тико – марка кола, останала извън вниманието ми...

– На всички, рече тя, забъркай цялата десятка и ще получиш 
Стоян Жечев...

Колежката ѝ Теменужка, изглежда, е тъпа и празна като тий-
нейджърче, в това нямаше никакво съмнение, но какво предста-
влява тогава моята Марта? Нали тя беше създала оня не много 
безинтересен диалог по телефона, нима не усещах всеки момент 
интелигентното ѝ присъствие – от телефона, през леглото, и 
по-нататък. Не толкоз злобният като Харпо, но известен с точ-
ността си Хари не изрече ли – къде го намери това, такова не съм 
срещал досега.

– Теменужка е чудесно същество, Тачо, и ми е чудно защо 
мъжете не могат да я оценят – продължаваше Марта, – макар че 
горе-долу се досещам на какво може да се дължи. Сигурна съм, 
че на тебе пък ти е съвършено ясна, без да я познаваш, ей така, 
от туй, което ти трапосах, защото и ти спадаш към най-свирепа-
та част на човечеството, мъжете... В повечето случаи парите са 
при вас, скептичните усмивки са при вас... Да знаете само колко 
сте смешни с този ваш скепсис към нас и към нашата глупост, 
да оставим настрана сексуалния ви героизъм, който всъщност е 
най-комичното нещо у вас.

– Ти пък защо злобееш срещу мъжете?
– Заради Теменужка! И такива като нея! Знаеш ли колко поз-

нати имам като нея?... Това не е ли отклонението за Ахтопол?
– Ахтопол е, свий.
Като стъпихме на пристанищния кей, спътницата ми изчезна, 

присламчи се към якето ми, сви се и потъна някъде в мен, тя се 
стараеше да избяга не само от вятъра, но и от усещането, че град-
чето е чумосано. Порутеното вълноломче ми заприлича на детско 
юмруче срещу бизонско нахлуване. Измъкнатите от водата лод-
ки се катереха по склона, подгонени от пяната. Студеният мрак 
тежеше над тях като мъртвец. Тази безизходица и тази самота 
в подобни ситуации ми се е харесвала винаги, но сега до мен, 
по-точно – вътре в мен, туптеше сърцето на друго същество и ми 
се струваше, че то, а не моето сърце е моторът на кръвообраще-
нието ми.

– Ох, мили мой!...
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– Какво?
– Май че е хубаво!
В това пристанище никога не съм пропущал възможността да 

се врежа между лодките. Не знам как се получава, имената на лод-
ките, лицата им, в такива моменти ми доразказват по нещичко за 
господарите им. Този ден те ми разказаха, че бедняците са се измъ-
кнали от беднотията, дори са забогатели, само за няколко сезона – 
няма ги вече деформираните катранени сеферки, а между имената 
на присъстващите моторници ще срещнеш и „Бригите“, и „Ханка“ 
и „Луиза“, все спомени някакви от пристигнали и заминали феи.

Докато оглеждах уплашеното стадо на лодчиците, спътница-
та ми прекрачи един борд и се загуби. Подир малко чух гласа 
ѝ. Вятърът мандахерцаше вратичките на някакъв изоставен съд, 
пантите им скрибуцаха, но заедно със скрибуцането до мен дос-
тигаше и зовът на Марта. Вмъкнах се в кабината. Вътре беше 
тихо и топло. Марта отвори уста. Целунах я. Постояхме така, 
топличках ме се, заслушани в онези шумове на малко черномор-
ско пристанище и малко вълноломче, които винаги са ме трогва-
ли. Марта погали койката.

– Е, ако можеш и тук да ми видиш сметката, в такова време, 
навлечени като пашкули!...

Издърпах я навън.
– Шегувах се, естествено, не разбра ли?
Извърнах се да видя коя беше гостоприемната ръждясала раз-

валина, така щедро разтворила вратата на кабината си. Изтръп-
нах, нещо ме прониза. До такава ли степен можеше да изпадне 
един от най-бързоходните катери на елитните ни някога гранич-
ни войски? Върнах се малко, любопитството ми се стремеше към 
допълнителна информация. Ами да – 333. Щастливото число на 
живота ми. За втори път отказвах да се възползвам от услугите 
на туй корабче.

Бяхме се отбили в Ахтопол заради ресторантчето. Искахме да 
поседнем там. Според игрите на Марта, колекционирахме ресто-
ранти – колкото ресторанти, толкоз години щастлива любов. Защо 
да се лъжем – с какъвто се събереш, такъв ставаш. 

Затворено, ремонт.

– Отиваме в Царево!
Но сега и аз си имах едно хрумване: 
– Преди туй ще се обадим на дядо Дико.
– Гладна съм.
– Държа да се обадим на този старец.
Най-после съгледахме човек на улицата, грозен, сбръчкан, ду-

мите едва излизаха от устата му. Слава богу, поне знаеше къде 
живее дядо Дико. И не прахосахме време да го дирим. Къщата ме 
уплаши с трите си етажа. Преди няколко години на същото място 
едва креташе бежанска постройка от така наречените „шаронски 
жилища“, нацвъкани за бегълците от Турска Тракия. Влязохме в 
двора. Озовахме се между унили прегорели хризантеми без аро-
мат. Някакво дете през прозореца ни видя. Вратата на къщата се 
отвори, показа се младо каяче от предказармена възраст, наже-
жено, зачервено. На приземния етаж сякаш имаше пожар, такава 
горещина. Край три нанизани маси в хола седяха поне петнайсет 
души – дядовци, баби, мъже, жени, деца.  Настаниха ни, преди да 
ни питат кои сме, напълниха ни чаши с наливно червено. Както 
си беше някога в България – слагат ти манджата, напълват ти ча-
шата, казват ти наздраве и чак тогава те питат кой си. Днес туй 
може да се случи при едно условие – ако влезеш с Марта. Вгледах 
се в хората, търсех дядо Дико. Открих го в другия край на тра-
пезата. Предположих, че е той, защото нямаше друг стар човек 
в стаята. Нисичък, понапълнял, разбира се – побелял, мъничко 
небръснат, въпреки случая. Из тоя край старците не обичат да 
прекаляват с бръсненето.

Някаква шегобийка, негова дъщеря или снаха, рече:
– Ето на, имаш хубава дъщеря, ние хубаво момче, имаме и 

хубава къща, горният етаж празен, таман да направим сватбата.
Марта обаче веднага обясни на всички присъстващи, че не ми 

е никаква дъщеря, а съпруга. Някой се изкиска, но общо взето 
хората проявиха присъствие на духа, пролича си, че курортни-
ят бизнес е отракал дори тракийците. Един от зетьовете, с вид 
на плажен спасител, вдигна чашата, пожелахме си наздраве. 
Най-после се намери човек да пита по какъв случай. Обясних, че 
съм дошъл да видя дядо Дико.
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– Ми кой си ти?
– Никой, дядо Дико. Твой квартирант. Две лета наемах север-

ната стая на старата къща. Беше ми много хубаво, хубави споме-
ни имам с теб, но си ме забравил.

Дядо Дико отвърна, че много хора са минали през старата му 
къща, а през новата минават сурии, много народ, и дай боже да 
се видим отново следващото лято. Младите и още по-младите 
собственици на триетажния шератън впрегнаха мозъците си, но 
и те не можаха да се досетят за мен.

– Чакай, – подскочи дядо Дико – ти не си ли професорът?
– А така! – отвърнах аз.
– Добре дошъл тогава.
Чукнахме се отново. И те се питаха кой професор, защото си-

гурно през ръцете им бяха минали сума ти професори, но и аз си 
задавах някои мои въпроси.

Старецът, бабата, челядта, внуците и правнучетата се 
оживиха допълнително, на всички им беше станало приятно, 
че в такъв сив ден са ги връхлетели такива приятни гости 
от София. За тях всички приятни гости идваха все от София. 
В разгара на празненството – туй събиране край масата те 
го наричаха дори тържество – било заради пристигането на 
Вълчан и Шарлоте от Магдебург. Тук са се оженили, но там 
живеят, да, но отсега нататък, май че... Както трябва да се 
предположи, Шарлоте се оказа светло момиче, при това сръч-
но, гледаше открито и явно движеше нещата около масата, 
сервирането и ликвидирането на паузите. Точно тя постави 
много хубава кълка пред Марта, а после двете непринудено 
се разприказваха.

– Професоре, знаеш ли, че не те помня? – сепна се дядо Дико.
– Нищо, дядо, то и аз май те бях забравил. Наздраве.
– Мен много ме помнят с тая къща, много софиянци ме пом-

нят, и от Пловдив ме помнят.
Трудно ни пуснаха да си вървим. Беше се стъмнило. Дечур-

лигата ни показваха техните си коли на улицата. Дядо Дико се 
подпираше на бастун. И неговият, ама и погледът на бабичката се 
овлажни. Шарлоте вкара главата си чак до волана, целуна Марта.

Потеглихме бавно, сякаш не ни се тръгваше. Марта махаше. 
И аз махнах.

– Забележително прекарване, Тачо. – Спътницата ми най-пос-
ле успя да отвори уста. – Трогателни хора. Страшен съпруг имате, 
прошепна ми Шарлоте. Освен това каза, че в техните три етажа 
имат шест апартамента и щяла лично да се заеме с експлоатация-
та им. За съжаление, повече от четири не могат да отстъпват през 
сезона, тъй като са много хора вкъщи. Ще организира закуски-
те по немски образец. Признай, че прекарахме по-интересно от 
ресторанта. – Отвърнах, че ми е трудно да се съглася съвсем, но 
хората наистина бяха мили. – Калпазанино, кажи с коя си живял 
две лета наред в северната стая.

– Не съм стъпял нито в северната им, нито в която и да е тяхна 
стая. И аз като теб виждам тия хора за първи път.

– Тогава отде го познаваш?
– Бегло виждане, някога.
– Нещо слънготваш. Какво търсехме там?
– Питай, че да ти кажа... Ако не беше дядо ти Дико, сега щях 

да живея в Малибу, а ти да си седиш в рецепцията и изобщо ня-
маше да имаме хабер един от друг.

Извърна глава към мен. Лицето ѝ изразяваше досада от глу-
постите, които чува.

22.
Понякога ме спохожда най-баналната, избеляла от употреба 

и прозрачност мисъл, че най-важното за човека, за развитието на 
човешката история и за света е сексът, вкарването и изкарването.

23.
„В късен юлски следобед, започнах да се обличам на закътано 

ъгълче сред скалите, върху пясъчна пелена, за съжаление винаги 
замърсена от клечки и стари, спечени водорасли, разсадници на 
морски мухи. Бях се забравила в плуването, набрах доста студ, а 
слънцето вече го нямаше и бързах да се облека на мокро. Блузата 
ми залепна на гърба. Краката ми отказваха да се пъхнат в панта-
лона. Поотпуснах се да поема дъх. Макар навела глава, усетих 
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силует на човек. Между морето и небето стърчеше младежко по-
добие на мъж, заредено с енергия и заплаха.“

Съчинението сменяше регистъра си. Нещо в него изщрака, 
освободи се пружина. Пружината задвижи напрежението. На-
прегнатият момент ме изправи на крака. Отворих хладилника. 
Както си знаех, едната чаша поставих отсреща, другата – до себе 
си. Налях. Пийнах. Ослушах се. Съседната стая отдавна мълче-
ше, беше повече от сигурно, че Марта спи.

„Краката ми бяха спънати, наподобявах кобилка в букаи. Чо-
векът срещу мен внушаваше мисълта, че е безкрайно свободен, 
но и няма много време за губене. Приближи се и клекна. Усещах 
как иска да изрече нещо, но не може. Аз също исках да промълвя 
нещо, но ми липсваше повод, той само ме гледаше, не предприе-
маше нищо. Големите му ръце излизаха могъщо из ръкавките на 
прогизнала от пот тениска. Това видях преди всичко друго и зна-
ех добре защо. Хубавото му костеливо лице не ме интересуваше, 
нито сините му, пламтящи и потънали в гурели очи. Следях ръ-
цете му, сто на сто уверена, че всичко ще започне от тях. Изродът 
най-после вдигна дясната си ръка. Миризливите му пръсти до-
коснаха устните ми. Майчице моя, веднага си припомних думите 
на едно дребно негодниче от съседния клас: Ти имаш само устни, 
ма, нищо друго нямаш!... Пръстите му миришеха на печени миди 
и на нещо неизвестно, тогава не познавах вонята на неизмит от 
дълго време мъжки член. Непознатият ме остави и се обърна към 
морето, искаше да види нещо, не можа, изправи се, явно ска-
личките му се пречкаха. Май чакаше някого. Когато отново ми 
обърна внимание, остана крайно недоволен от туй, че се мъчех да 
вляза в панталона си. Втренчи се в гърдите ми. Знаех точно какво 
вижда – две зърна като копчета, притиснати от полумокра блузка. 
Веднага дръпна панталона ми и аз, без да му удрям плесник – от 
други побоища знаех, че такава отбрана е само губене на вре-
ме, – забих нокти в очите му. Изродът остави панталона, сграбчи 
ръцете ми, притисна ме към камъка и захвана да ръба устните 
ми. Така зарегистрирах първата целувка в живота си. Тресях се 
от ужас, но и се учудвах на устрема, с който ме целуваха. Учуд-
ваше ме и лакомото насам-натам шарене на езика му. Защо? От 

скулите му капеше кръвчица, усещах я, по-късно той я размаза с 
лицето си по лицето ми, а езикът му вкара нещичко от нея в уста-
та ми. Лявата му ръка изтръгваше джинсите от краката ми. При 
едно освобождаване устата ми го заплю. Никакво отвращение. 
Сякаш обратното. После освободих дясната си ръка и одрасках 
ухото му. Изродът изрева не от болка, от ярост. За пръв път чух 
гласа му. Удари ме по главата. Това ме замая, видях как небето 
се завъртя, усетих жестока хладина по краката си. Явно ме бяха 
разголили. А ето че и гащичките увиснаха разпарцалени. Гласът 
ми и той полетя разпарцален, чух го да крещи, но не за помощ, а 
злобно, съскащо. И коленете ми ритаха злобно, ударих го, както 
си бяхме разправяли някога момичетата от махлата – в тестисите. 
Нищо. Захапах китката му. Отново ме удари, този път по лицето 
и соленият вкус в устата ми сега беше вкусът на собствената ми 
кръв. Якичка съм била, още тогава съм била здравенячка и както 
даянех на болки, трудно му се виждаше да се справи с ръцете ми, 
без да ме приспи с юмруци. Разбра го и той и ме удари с юмрук. 
Ясно, че накрая щеше да ме получи като заклана коза.

– Елате бе, хванете я тая за ръцете.
Двамата, които пристигнаха, веднага се заловиха за ръцете ми, 

опънаха ги нагоре и встрани, прилепиха ги към пясъка. Краката 
ми ритаха и никой не ги закачеше. Злодеят сваляше панталона си.

– Я, тази няма гърди бе!
– Затова ми харесва.
Злодеят хвана краката ми.
– Виж ква уста, защо не ѝ го вкараш в устата?
– Ще ме сръба, глупаци!
Нищо повече. Само стенех. Двете новодошли копелета ме 

подканяха да викам, но аз точно заради туй не виках, макар че 
ми се щеше да издера небесното спокойствие с крясъците си. Бях 
чувала, че туй нещо трае кратко. Нищо подобно. Стъмни се. Вече 
стенех от яд. Накрая се оттегли.

– Тръгваме – каза той.
Копелетата нещо протестираха.
– Шефе – рече едното, – искам и аз.
Този, когото бяха нарекли „шефа“, мълчеше.
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– И аз искам – обади се второто копеле.
Шефа запита колко е часът, осведомиха го.
– Добре, но бързо – съгласи се. – Ще се измия и ви чакам в 

лодката.
Като сравнявам моето изнасилване с тия, за които сега четем, 

във вестниците...“
Вън затрещяха изстрели. Пукотевицата заудря прозореца. 

Стреляше се с автомати и това ставаше откъм фасадната страна 
на хотела. Последва тишина, още един откос и отново тишина. 
Май че представлението беше свършило. Може би е имало и до-
пълнителни шумове, но аз бях „спуснал кепенците“ към света. 
Очаквах Марта да дотича всеки момент. Изтекоха няколко таки-
ва моменти – Марта не се появи. Измъкнах четивото си изпод 
възглавницата. Надвесих бутилката към чашата. Направи ми впе-
чатление, че струйката този път се отличава с по-голяма прозрач-
ност, но и с по-дълбока чувственост на брътвежа.

„Като сравнявам моето изнасилване с тия, за които сега четем 
във вестниците, не намирам почти никаква разлика, ако става въ-
прос за техниката на изпълнението. Лежах. Тежах на земята. Бях 
пълна с кръв, с пясък и оная отвратителна за несъбудилото се 
още, макар и осемнайсет годишно момиче,  течност. Гледах звез-
дите през сълзите си, питах се има ли смисъл да оживявам. Да, 
разбира се, има смисъл, как да няма, нали само така ще мога да 
ги намеря и да ги убия? Още там, върху миризливите фаш киени 
водорасли се пъхнах в един изпипан от жестокост и фантазия па-
ноптикум, там видях ясно как убивам изнасилвачите си. В гъс-
тата юлска вечер, която вече ми тежеше като юрган, неочаквано 
усетих, че познавам всеки от тримата и то до най-незначителните 
подробности, те нямаше къде да ми избягат и, ако щеш вярвай, 
мили, представих си безпогрешно как ги намирам един след друг, 
убивам ги по оригинални начини и с унищожаването на всеки от 
тях изпитах все различно удоволствие.

Добре, но когато двамата се върнаха и ме вдигнаха от пясъ-
ка, затресе ме студен, олюляващ тялото страх. Този, когото бяха 
назовали Шефа, чакаше в лодката. Никой не изрече нито дума. 
Хвърлиха ме на кувертата, натириха върху мен джинсите и оста-

тъка от гащетата. Моторът работеше на малки обороти, увеличи-
ха ги още и по такъв внимателен начин се изхлузихме от тясното 
ръкавче между скалите. Планът им беше прозрачен, разбира се, 
вълните щяха да ме изхвърлят още на другия ден и за съдебната 
медицина в Пензънс оставаше само детската игричка да разкрие 
изнасилването и убийството. 

Преметнах се в най-удобния момент. Разбраха на секундата. 
Разчитах на тъмнината. Компресът на морето ме съвзе, волята за 
живот се обади. Моторницата изчезна за момент с инерцията си, 
но скоро се появи като силен, присъстващ до мене звук. Отначало 
тримата говореха едновременно, ала главният изверг се наложи и 
сега. Започнаха да се вслушват в тихите му заповеди. Най-напред 
мръсникът угаси мотора. Омразна тишина. Отпуснала ръце във 
водата, не си позволявах нито едно движение. Гаднярът нареди 
все тъй тихо да се хванат за веслата. Едно от копелетата опъна 
веслата, а другото – щурвала. Минаха близо до мен и мисля, че 
ги видях така, онези, както ти казах, а Шефа, полегнал по гърди, 
с лице над форщевена. Минаха, но се върнаха и започнаха тро-
поските. Откриха ме. Шефа хвана косата ми. Смятах да го ухапя, 
но не ми даде възможност. Издърпаха ме. Не губиха време с мен. 
Бързаха. Този път ме набутаха в кабината. Чак когато дадоха пъ-
лен, си позволиха да запалят цигари. В кабината миришеше на 
нафта. Лежах върху тапицирана с кожа койка. През отворената 
вратичка виждах как светулкат цигарите им. Игривите светлин-
ки ми се сториха предвестници на примирие. Май че убиването 
ми се отлагаше. Нито един от тях нито веднъж не остави ръката 
си без цигара, много запалки припламнаха, много вода се отърка 
край бордовете и много време.  Накрая по-дребното от копеле-
тата се вмъкна в кабината, изпружини се на отсрещната койка и 
заспа. Обух джинсите. Пликчетата пъхнах в джоба им. Горе си 
бях все тъй гола. Зъзнех. Издърпах една от спасителните ризи 
изпод койката. Облякох я. Неизвестността, която ме очакваше, 
ми оставяше малко време за размисъл, почти не се вайках за 
станалото. Влезе другото копеле. Събуди спящото. Излязоха на 
кърмата. Шефа напусна щурвала и отсега нататък се превърна в 
наблюдател.
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И да гледах, и да не гледах – все едно, нищо нямаше да видя, 
ни да схвана. Моторницата не се допря до кей. Нагазихме мал-
ко, излязохме на пясък. Дъски, наклон, нещо като хелинг. В края 
на хелинга се очертаваше кораб. Да, този кораб беше изваден за 
ремонт. Шефа и другият сополанко ме изкачиха по несръчно из-
кована стълба. Доколкото все пак успях да се ориентирам, нами-
рахме се на риболовен сейнер от най-стария тип, обаче направо 
скапан. Вкараха ме в каютата. Копелето запали лампа. Шефа се 
огледа. Веднага разбрах, че на това място стъпва за първи път...“

Телефонът беше звъннал малко по-горе, но изчетох изрече-
нието и тогава вдигнах. Хари ме осведоми, че пред хотела се със-
тоял лек инцидент, пристигнали полицаи, може би на Марта няма 
да ѝ е особено приятно да разговаря с тях. Схванах направление-
то на мисълта му. Благодарих.

Но всичко дотук ми се стори като забавление пред събуждането 
на Марта. Честно казано, тя изобщо не успя да се събуди. Разтърс-
вах я, крещях, изправях я да седне, пусках я, тя падаше, мръщеше 
се, усмихваше се, дори разговаряше, само дето не се събуждаше.

– Марта, идва полиция... Трябва да се облечеш... И да се метлосаш! 
– кипнах аз. – Те знаят, че си администратор в хотел, разбираш ли?

Какви ги думах, на кого? Тя седеше. Държах раменете ѝ, раз-
търсвах, говорех. Но чуваше ли ме някой? Не, разбира се – спеше.

– Марта, ще научи годеникът ти!...
Усмихна се само с рамо. Повдигна ръка. Искаше да ме погали. 

Ръката падна.
– Майка ти...
– Ти защо не оставиш майка ми на мира?...
Заспа. Или така мислех, обаче съм се излъгал, Марта отвори 

устенце: 
– Мили, ти много се притесняваш.
Оттук нататък тя се разтвори в съня, в стаята, в мисълта ми, 

във всичко, което можете и не можете да допуснете.

24.
Върху асфалта пред хотела, без да ги принуждава някой, сту-

дуваха четирима келнери и няколко посетители от ресторанта. 

До бяла мазда вляво от входа лежаха два трупа, по-дребният – 
в твърде неприлична поза. На волана стенеше ранен. За него се 
грижеше лекар, случайно попаднал сред посетителите на ресто-
ранта. Келнерите и клиентите им разнищваха инцидента оживе-
но, според мен, те знаеха точно какво се е случило, каква бан-
да какъв ответен удар е нанесла, всички удари по него време се 
оказваха все ответни. Изострих уши напразно, коментарите им 
не стигнаха до мен.

Както ми разправи накрая Хари, Лепилото и телохранителите 
му станали от масата към един без нещо. Вторият телохранител 
вече бил докарал маздата пред входа. Малко преди Лепилото и 
дясната му ръка, Стефан, да стигнат до колата, автоматите запели 
от храстите. Хари ме посъветва да се прибера, обзалагаше се, че 
ще изстина, но аз бях облякъл голямото пухено яке. Войната на 
бандите в туй гъсто време вълнуваше и мен. Да видиш най-после 
как Лепилото лежи на земята!... До него – Стефан, опънал задник 
към небето!...

Лекарят поиска помощ от келнерите. Келнерите побързаха да 
помогнат, всички бяха в приповдигнато настроение. Донесоха 
покривки за маси. Под компетентните заповеди на медицинското 
лице се наеха да измъкнат колкото може по-внимателно постра-
далия навън. Човекът му бил нужен опънат. Направи ми впечат-
ление, че раненият повече не се глезеше, започна да се държи 
завидно мъжки, докато го опъваха на равното, не простена нито 
веднъж. Медицинското лице го похвали за държането му, но след 
малко ни осведоми, че раненият е мъртъв.

– Три трупа за една нощ – рече Хари, но трудно скриваше не-
удобното си за момента вълнение. – За нашия скромен хотел това 
е сякаш прекалено.

Очаквах ей сега да издумка някоя съвсем импровизирана епи-
тафия, да речем, че Лепилото се е залепило за смъртта и вече 
нищо не може да го отлепи от нея.

– На теб може и да ти е тъжно – погледнах го ведро аз, – но 
на мен не. Вътре в себе си ликувам – от това трио трепереше ця-
лата област заедно с полицаите – като почнеш от най-нисшия, до 
най-висшия чин.
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– Все пак – заломоти някогашното второ място на Бургас по 
ветроходство Харалампи Хранов – бяха ми клиенти. Сядаха все 
на трета маса, пристигаха винаги без жени.

– Да, те навсякъде влизаха с жени, дори в банята.
– При мен обаче без. Трябваше да спазвам само едно условие 

– никой да не сяда на трета маса. Заварят ли някого там, застрел-
ват ме на място. Така разправяха.

– И те, горките, с навиците си. Сега остава да убият и убий-
ците им.

– Ела да се сгреем.
Заявих, че работя нещо горе и не бива да пия. По-точно, докато 

исках да кажа това, с гръм и трясък пристигнаха две полицейски 
коли. Осем секунди след тях пред хотела се изтъпанчиха и две 
трошки на „Бърза помощ“. И първите, и вторите, изглежда, са 
бързали много, не за друго, а за да се уверят. Като се увериха, че 
на асфалта наистина лежи Лепилото, едните и другите се впрег-
наха на работа с вдъхновение. Каква подигравка с тираните!...

Като застанах пред нейната чаша, налях си за трети път тая 
нощ. Верен на обещанието си, стремях се да отпратя най-хуба-
вите си мисли към ония петдесет грамчета ром, понеже те пък 
имаха мисията да препратят хубавите ми мисли за нея някъде из 
пространствата на Средиземно море.

Добре, но мислите ме подгониха другаде, мислите ме поне-
соха към мрачния мартенски ден на 1953. Бяха ни наредили в 
училищния двор по класове. Категорична траурна тишина. В 
очите ни тежеше траурна влага. Директорът преодоля себе си, 
дори той не посмя да пророни няколко думи. Сред двора стър-
чеше маса. Върху масата бяха опънали плюш. Върху плюша 
бяха поставили бюста му. Средно голям, гипсов, бял. Не ми 
се вярва и в този ден да са пуснали специални надзиратели за 
правилното ни  поведение. Никой не се съмняваше в сълзите 
ни. Нямаше го повече не кой да е, а баща ни, Бащата на наро-
дите. Ах, колко лесно ми беше да се преструвам, много лесно 
е, когато цялата ти същност ще се пукне от ликуване, при това 
положение колко му е на човека дори да заплаче, и то – искре-
но. Застанал в училищния строй, още на седемнайсет годишна 

възраст успях да разбера, че не съществува по-голяма радост 
от подмолната радост.

„Суровите факти от живота ми могат и да те отвратят, засип-
вам те безмилостно с тях, настроена съм малко мазохистично, 
раздразнена съм от бъбривостта ти в таверната. Там, наместо да 
коментираме и то колкото можем повече чудото, че съдбата все 
пак се е смилила над нас да ни събере в една точка на земното 
кълбо, ти ме занимаваше с безинтересната си биография. Тога-
ва преглътни коравите залъци на моя житейски примитивизъм. 
Само да не получиш отвращение, мили, дано фактите не те из-
върнат от мен. Защото те обичам. От друга страна, ще се старая 
вече да бъда по-лаконична, писмото ми набъбва, не знам кога ще 
успея да ти го пратя. И откъде.

Благословено мое, присъщо на споменатия мой примитиви-
зъм, хрумване! Тогава откъснах адресното етикетче на куфара ти. 
Иначе щях да пиша на плика така: За Стоян – треньор по ветро-
ходство и екскурзовод – Бургас, България...“

Откъснах се от четивото си и се замислих – на шега-наисти-
на, пощаджиите можеха да ме открият и така. Усмихвах се и об-
съждах вероятностите. По този начин неочаквано пък отскочих 
към вероятността одевешната пукотевица да е причинила щети 
на Марта. Слязох. Пред хотела всичко се развиваше все тъй ру-
тинно, оптимистичните трупове си лежаха по местата, в позна-
тото повдигнато настроение полицаите разпитваха келнерите, те 
отговаряха в подобно повдигнато настроение и само служители-
те от „Бърза помощ“ нервничеха, искаха по-скоро да товарят, да 
се прибират. По тикото не се забелязваше нито една драскотина. 
Таратайката – непокътната. Някои от съседките им бяха понадуп-
чени. А по линията на най-допустимото песимистично предполо-
жение внезапно ми текна, че е имало поне трийсет процента въз-
можност да съм се намирал в епицентъра на сражението. Слава 
богу!... Пъхнах ръка в джоба на панталона си. Haпипах пожарни-
карския командир. Докато се прибирах, инстинктивно го стисках 
в дланта си, сякаш държах ръчичката на Стоянчо.

Какво, не забелязвате ли колко трудно чета писмото от остров 
Малта? Тя има право, успях да почувствам нещо като отвраще-
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ние, една жена, която може да бъде изнасилена от трима негодяи 
едновременно, заслужава само презрението ни. Според мен, има 
си жени родени да бъдат изнасилени, по този начин – наказани с 
низвержение. Боже мой, що за дума, щъкна ми изведнъж, може 
би изобщо не съществува.

„Плюя на балканската глина, от която си изваян, и минавам 
нататък. Впусна ли се да ти разправям подробно как негодяите 
продължаваха да ме изнасилват всеки божи ден, навярно ще ти 
прилошее. Пребиваха ме и ме постигаха. След десетина дни мал-
ко ми поолекна. Най-младото муле изчезна. Навярно го погълна 
армията. Останаха двамата. Шефа почти не напускаше каютата. 
Може да се каже, че живееше неразделно с мен. Криеше се от 
света. Постепенно, като монтирах в съзнанието си подхвърлени 
вкъщи думи, заглавия от вестници и най-вече дочутото от про-
шепнатото между съученичките ми, подразбрах, че разделям 
един покрив с професионален изнасилвач. Хранеше ни другият 
изрод, наричаше се Тъки, носеше ни продукти, чат-пат блузки и 
пликчета за мен, нощем сменяше главния изнасилвач – да се по-
разтъпче малко в тъмнината. Тези часове бяха най-кошмарните. 
И двамата се отличаваха с ненаситността си, но Тъки се залост-
ваше в мен и забравяше да излезе.

Няколко пъти повърнах от отвращение, но той лудееше за тя-
лото ми. Докато стенех и хапех, Тъки измисляше невероятни сло-
восъчетания, нечувани и за великия ъндърграунд гадости, а на 
финалите направо оглупяваше. Изтощаваше се физически, омър-
шавяваше и пак не прекъсваше набезите си. Имах чувството, че 
едва дочаква падането на нощта. Вечер ме смъкваха в трюма, да 
не бягам. Там спях. В абсолютна тъмнина. Десет рибарски койки 
и аз. Нищо друго. Изродът се спускаше при мен винаги с две све-
щи, запалваше ги и върлуваше.

Струва ми се, че изтече повече от месец, когато един ден го-
лемият изрод забрани на малкия изрод да ме докосва. Май че и 
друг път е ставало дума за това. Него ден над главата ми обаче се 
разрази буря, те крещяха, затуй именно чух някои реплики.

– Тъки, разбра ли какво се иска от теб?
Тъки отвърна нещо, което не дочух.

– Бе ти разбираш ли – няма да я пипаш!...
Примирителни нотки, нещо като обещание.
– Не, Тъки, ти няколко пъти вече казваш „няма“, но от днес 

трябва да знаеш, че ще те пречукам. Чу ли, ще те убия?
Никакъв звук, но съм сигурна, че Тъки е обещал.
На другия ден пак чух стъпките му.  Големият изрод излезе от 

скапания сейнер и влезе в нощта. Пазачът ми си пусна транзис-
тор, носеше си го, на кораба нямахме радио, похитителите ми не 
искаха да зная дали ме търсят още. Чух Нат. Едва проникваше до 
мен. Старомодният тембър на тъмнокожия бог се носеше извън 
вълните на времето и вкара лъч в бездната, събуди носталгията 
ми за света. Лежах на койката и слушах. Бях спокойна, защите-
на, унесена в двусмислено щастие. Радиото пускаше песничките 
една след друга, виждах ги как излизат от кутията, приличаха ми 
на сапунени мехури, прозрачни, многоцветни, летяха известно 
време и се пукаха, но всяка от тях оставяше следа от сладост в 
душата ми. Най-после дадоха точното време и започна изстрел-
ването на новините. Говнярчето се оказа на поста си, транзис-
торът млъкна. Бездната край мен се разтвори още по-страшно. 
Изолацията ме погълна отново.

Не ми било писано да скучая дълго. След като се навървя над 
главата ми, мръсникът излезе вън, върна се, повървя още, извика 
истерично, пак се върна, извика още веднъж и с това сякаш си 
вдъхна отчаян кураж. Чух познатото отлостване. Желязната вра-
тичка се отвори и започна гонитбата. Не беше донесъл свещи и 
в тъмнината шансовете ми се увеличаваха. В какъв смисъл – ус-
пеех ли да се добера до изхода, отвън можех лесно да залостя и 
да избягам накъдето ми видят очите. Звярът ръмжеше, роптаеше, 
зовеше ме – в цялата тъмна зверилница от звуци и грубиянски 
дъх се долавяше някакъв необясним за мен скрит вопъл на мъжка 
зависимост, на обещание за преданост – уверяваше, че ме иска 
за последен път, вече няма, подлецът шеф му забранява, по едно 
време заплака, заяви, че ме обича, че не вижда как ще живее без 
мен, дори предложи да убием оня, да останем двама в целия свят. 
Мълчах и сантиметър по сантиметър се приближавах до изхода. 
Навярно си подразбрал, мили мой, че освен крясъците ми и сто-
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новете ми, похитителите не бяха успели да изтръгнат от устата 
ми думичка. Там е работата, вратата се отваряше навътре – едно 
движение, две секунди повече. Обаче достатъчно за него. Тъки 
постави ръката си върху ръката ми. Отдавна не бях оказвала та-
кава съпротива, но много скоро разбрах, че упорството ми може 
да излезе катастрофално. В отчаянието си, с мощта на цялата за-
дъханост Тъки ме увери, че ще ме удуши за една минута, добави, 
че ще ме вземе и топло-мъртва, пък да става каквото ще. Разбрах 
с какъв небалансиран тип си имам работа, но той все още не бе 
разбрал какъв краен чешит се бори с него. Чисто и просто бях 
решила да умра. Той удряше, аз дращех. Когато Шефа влезе и 
двамата пищяхме.

– Един момент, Тъки.
Шефа се качи горе и се върна със запалена свещ. Залепи све-

щта на рамката на койката. В играещата светлина тялото му по-
расна до размерите на динозавър. На три метра от него Тъки ми 
заприлича на джудже. Джудже с нож. Шефа сякаш не му обърна 
внимание. Главният мръсник и виновникът за унищожения ми 
живот се обърна само към мен и ревна:

– Там! – Сочеше дъното на трюма. – Бързо! – Това означа-
ваше, че трябва да се преместя близо до оня с ножа и далеч от 
вратата. – При най-малкия опит да бягаш, ще отрежа главата ти и 
ще я дигна на мачтата!

Повече никакво внимание, все едно че ме забрави. Най-на-
пред сянката му, после самият той тръгнаха към ножа. Тъки се 
разкрещя, накрая се разплака и да го пита човек за какъв дявол бе 
понесъл този нож, и кой го биеше по ръцете да го вади... Главата 
в лапите на монстъра заприлича на бейзболна топка. За да изпро-
си милостта на шефа – какъв шеф, хич не ми беше ясно, – Тъки 
демонстративно хвърли ножа на пода. Нищо. Никаква промяна 
в очите на великана. Той отмести жертвата си към най-крайната 
койка и заблъска главата ѝ в ръба на рамката. Сега вече, на еднак-
во разстояние от светлината, Шефа бе приел нормалния си ръст, 
както и Тъки, и много ясно се видя, че Тъки е само с половин 
глава по-нисък от шефа си. Не можах да преброя ударите върху 
койката, нямах сили за това, беше ужасно, кадри от филм, ръбът 

и главата се срещаха, чуваше се тъп звук и повече никакъв вопъл 
от убивания, мъртвите говорят ли, не говорят. Шефа се умори. 
Пусна жертвата си. Тъки се срути особено тежко на пода, сед-
на. Шефа погледна ръцете си. На мен те ми се сториха прилич-
но зацапани. Все пак заповяда да извадя цигарите от джобчето 
на ризата му. Извадих кутията, измъкнах една бройка, пъхнах я 
в устата му, щракнах, след  туй върнах и пакета, и запалката в 
джобчето.

Мраз полази по мен, като си спомних колко пъти съм замис-
ляла да убия този сукин син, с каквото ми падне под ръка – дори 
с тенджерата, в която обичаше да вари макарони. Наблюдавах го 
колко спокойно пуши, върнах се няколко мига назад, отново ви-
дях главата на Тъки, чух тъпите звуци, които издаваше. За една 
бройка да си представя как същите звуци се издават от моята 
собствена глава. Изпари се проявения досега бабаитлък, просло-
вутото ми девиче упорство.

– Ти трябваше да умреш, нали знаеш, не съм ли ти казал, че 
бях намислил да те убия. В този затвор ми беше нужно дупе. Но 
като се махна, къде ще мъкна дупето ти със себе си. Щеше да си 
умреш и никой нямаше да разбере, че съм аз. А сега всеки ще 
каже: Шефа уби Тъки. Някои хора знаят, че рано или късно тряб-
ваше да го убия. Затова ще живееш, разбра ли, само ти можеш да 
кажеш в съда, че Тъки ми извади нож.

Щом изпуши цигарата, той се изправи, изчезна и се върна 
с брезент.

– Дръж тук.
Оказа се моряшки чувал. Заповяда ми да го положа на пода. 

По-нататък от мен се искаше само да държа отвора му отворен. Шефа  
хвана доскорошния си жив приятел под мишците и го задърпа.

– Този изрод кога умря и кога натежа. – Огледа трупа, огледа 
и чувала. Не помня по-глупава моя поза в живота си, стоях прик-
лекнала и държах един полегнал чувал отворен. – Няма да стане.

Изчезна отново. Върна се почти натоварен. Носеше още един 
чувал, но и огромен брезент, от тия, дето покриват сандъците с 
улова. Постели го.

– Стъпи тук.
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Стъпих върху единия от краищата му. Джими прехвърли Тъки 
върху тази постеля. Моята мисия се състоеше в това да не позво-
ля прегъването на краищата. Сексгангстерът изчезна отново и се 
върна с голям кухненски нож.

– Махни крака си.
Оттеглих се настрана. Сексгангстерът разкопча панталона на 

Тъки, смъкна го надолу, разголи кръста му.
Много неща направиха с мен, какво ли не извършиха с тялото 

и с психиката ми, но процедурата с Тъки щеше да ми дойде в 
повече и се обърнах. По някое време ми се прииска да погледна. 
Интересуваше ме как ще пререже гръбнака. Този епизод от похи-
щаването ми е най-твърдият, но се надявах касапското блудство в 
трюма най-сетне да постави точка на жестокостите...“

Направи ми впечатление спокойният цвят на рома. Чаша-
та ѝ ме занимаваше постоянно. На моменти се държеше много 
сериоз но и гълтах всички факти без резерви, но в случая как да ѝ 
повярвам? Лъжеш, скъпа моя. Лъжеш.

Все забравям да ви уведомя – стилът на нейното разказване 
се отличава от стила на моето разказване, но като превеждам, не 
знам защо, старая се да стопявам разликата.

Погледнах часовника си.

25.
В кабинета ми има всичко – от енциклопедиите до пилич-

ката за нокти, помагала и удобства колкото щеш. Похвалих се 
вече един път, че има уют, тишина, но през лятото не липсват 
и малко автомобили, а и истерични шумове на пристанищни 
кранове. Сега-засега обаче, докато не съм се нарадвал на нова-
та стара бащина къща, тук ми е по-приятно дори и от Квартал-
чето. Обикновено сме двамина в целия дом, аз – долу, Калоян 
– горе, и чувам далечния приспивен картеч на машинката му. 
Татко и мама доизкусуряват. Фрина им помага. Върви ни на 
хитри снахи: Сия, Фрина... Не знам доколко е искрен интере-
сът на Фрина към офиса. Може да си е направила сметката – в 
невероятно лошите дни за поетите по-сигурно е човек да се на-
бута в бизнеса. Че ще ги женим, няма съмнение и все пак туй 

момиче и то ли не може да проумее, че параходната агенция на 
Калоян Жечев е мираж?

– Искам да знам какво правиш в момента.
Как да ѝ кажа, че в момента съм отворил четивото си на една 

от най-интересните страници и се готвя да почна.
– Подреждам бюрото си, Марта. А ти?
– Скучая, мечтая за теб и се чудя как ще изтекат още петнай-

сет часа. Целувам те. Ще те потърся отново, да знаеш. – И тъкмо 
да затвори. – Мили, какво е това „португалски мрамор“?

– Качествен мрамор, прочут... Сигурно са сравнявали кожата ти.
– Страшен си.
– Радвам се, че имам такова гадже.
– Наистина си за завиждане. Ще те потърся пак.
„...Беше уморен. Поседна отново. Досетих се какво се иска 

от мен. Запалих цигарата му. Странна ведрост завладяваше не 
само тялото ми. Мигащата свещ осветяваше една кървава хралу-
па. Стояхме един срещу друг, един на един. Отдавна липсваше 
третият, а ето че и вторият го нямаше повече. Лежеше между два-
ма ни, в отделни вързопи. Чаках. Хубостникът можеше да излае 
всеки момент. Какво ще каже, горе-долу предполагах, но туй не 
можеше да накърни комфорта на настроението ми, пак повтарям, 
не ми беше ясно откъде, през ужаса се промъкна надеждицата, 
може би защото бяхме останали един на един и бандитът пушеше 
с мрачно лице, без да знае какво точно му предстои. Като изпуши 
цигарата, убиецът се изправи, последователно изкачи двата па-
кета горе, накрая нави брезента, сви го, изнесе и него, върна се, 
помислих, че сега вече ще каже нещо, но той се върна за свещта. 
Никога не ми оставяха горящи свещи, страхуваха се в отчаяние-
то си да не подпаля кораба. Чух залостването. Останах сама с 
омръзналата ми тъмнина, с кофата, с кърпата за лице. Изтегнах 
се и просто се радвах на обзелата ме лекота. Тъки го нямаше, не 
можеше да връхлети нито по програма, нито внезапно и да ме 
започне. Заслушах се. Щеше ми се да узная какво ще ми разка-
жат стъпките. От стъпките разбрах, че мръсникът убиец отиде до 
дес ния борд и се върна. След това повторно отиде до десния борд 
и се върна. Накрая – още веднъж. Тишина. Чаках. Едва се чу едно 
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„туп“, нещо падна на земята. Втори път – „туп“, отново нещо 
падна на земята. Тъки. В туй свое състояние Тъки беше усвоил 
невероятната възможност да скача два пъти през борда на земята 
и да слиза само веднъж – целият. Тишина. Стъпките се върнаха, 
някой отлостваше. Надигнах се, премаляла от страх. Усещах от-
ворената врата, но не виждах нищо освен тъмнината.

– Курво! – Това пък какво е. – Чуваш ли ме? – Знаеше, че няма 
да му отговоря. – Изчезвам за малко. Известно ти е, че ако викаш 
и удряш по стените, никой няма да те чуе. А чуя ли те аз – лошо, 
защото няма да те убия, но ще забия с чук един кол в гъза ти. 
Разбра ли?

Случвало се е и друг път да ме оставят самичка, но днес това 
усамотяване ме уплаши. По-рано, ако не първият изверг, ще се 
върне вторият изверг, ще ми отвори и ще ме прибере горе. Горе 
е разкош, там има светлина и една книга. А сега съм зависима 
от един-единствен мръсник.  Внезапно ме споходи мисълта как-
во може да ми се случи, ако мръсникът не се прибере – ако го 
подгонят, ако го арестуват, ако го убият. Видях се запечатана в 
този железен саркофаг. Туй ще бъде крайният предел на ужаса. 
Нищичко, само дупката на металната врата, през нея влиза възду-
хът, дето го  дишам, останалото е тъмнина, тъмнина, тъмнина...

В тъмнината не можех да разбера дали се е съмнало. Намерих 
се ококорена след не знам колко часа сън, може би три, може би 
пет, десет, двайсет. Заслушах се с надеждата да чуя корабната си-
рена. Някакво корабче от крайбрежното плаване в далечината се 
обаждаше сутрин по разписание. Къде отиваше то? Долавях поч-
ти нечуваемите му сигнали с животински младия си организъм. 
Вграденото в него прословуто биологическо устройство снощи 
ми помогна да се изтръгна от кървавия кошмар, да заспя, да се 
възстановя. Младостта стопяваше бързо синините от побоищата. 
Вече съумявах да изразявам погнусата си от допира на чудовища-
та, без да предизвиквам яростта им. Все по-малко ме биеха. Но и 
още по-силно усещаха омразата ми. Дали пък точно туй не пораж-
даше неудържимата им страст към постното ми юношеско тяло?

Непредсказуем, както в повечето случаи, убиецът отвори вра-
тата и заповяда да го последвам. Нарамих кърпата, понесох нагоре 

кофата. Като минах през „двореца“, хлъцнах – часовникът показ-
ваше дванайсет и нещо. Оставих кофата в тоалетната, при кофата 
на убиеца. Негово задължение беше при падането на нощта да 
изхвърля всичко в морето. Върнах се в двореца. Така наричах в 
мисълта си някогашната каюткомпания на кораба – тук имаше 
светлина, маса, пропан-бутан и разни други неща. Сексбандитът 
сгорещяваше вода. За себе си всяка сутрин приготвяше кафе, за 
мен – чай с мляко на прах. Докато се миех, прехвърлях някои въ-
проси през главата си. Учудваше ме зловещата предвидливост на 
хазяина – вчера Тъки беше донесъл транзистор, сега от радиото 
нямаше помен. Друго – хазяинът ми, който снощи беше убивал 
и кълцал, днес изглеждаше завидно свеж, избръснат, спокоен... 
Втренчих се в огледалото, докато бършех лицето си... До вчера 
снабдяването ни се извършваше от Тъки. От днес нататък?... Уст-
ните ми се пълнеха с нещо непознато, но приятно... Трябваше ли 
да очаквам, че ще се появи ново лице в драмата ми?... Косата ми 
забогатяваше на блясък, ноздрите ми се отваряха впечатляващо... 
По-добре да не си задавам въпроси... Нослето ми се навирваше 
все повече, напук на всичко, нослетата от подобен тип винаги са 
ме отвращавали.

Мръсникът вече пиеше кафето си. Тръгнах към масата. Стори 
ми се, че погледът му се задържа върху лицето ми. Това означава-
ше неприятностите да започнат веднага. Натам вървеше работата, 
погледна ме повторно. С чая изяждах няколко бисквита или парче 
корав кейк с пълнеж от маково семе. Наистина, кой щеше да се 
грижи по-нататък за кейка ми? Ами за храната на чудовището сре-
щу мен? То ядеше за двама. И какво друго да прави горкият човек 
от сутринта до вечерта насаме с жертвата си? Живеехме толкоз 
близо един до друг, метафорично изразено, при разминаване се 
допирахме. Беше ми строго забранено – с извиване на врата – да 
показвам дори носа си навън. Бандитът можеше да излиза, когато 
си ще, но избягваше това, както споменах, правеше го само но-
щем. И винаги след като ме залости в „мазето“, непременно при 
наличието на Тъки. Боже мой, кое ли говедо ще смени Тъки?... “

От последните изречения в главата ми се заби кадърът, когато 
бандитът – изнасилил, убил, насякъл – накрая пие кафе. Излязох 
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от кабинета и извиках към горния етаж. Преди да влезе при мен, 
Калоян се бе досетил за какво може да ми трябва, та отиде напра-
во в кухнята. Отдалеч усетих колко горещи са кафетата. Щях да 
го питам накъде върви романът му, но въпросът ми се стори бана-
лен. Само се кафевосвахме. Намирах това за сладостно – срещу 
мен седи един от синовете ми, той е зарязал за малко пишещата 
машина и е слязъл в кабинета ми, с огромен, почти просторен 
пуловер и умен поглед, с такъв поглед той не може да не напише 
поне умно насочен роман.

– Тачо...
– Да помълчим, сине. И без туй нямаме какво да си кажем. 

Женѝ се, за когото ти се жени и когато искаш. В момента да се 
радваме, че сме здрави, да се оглеждаме и не само да виждаме, а 
и да усещаме, че живеем в забележителен дом. Помниш ли къде 
ни бяха натикали всички? Светът става неудобен за обитаване, 
само ние обитаваме едно чудесно местенце.

– Горе-долу по този въпрос, татенце. Ти все обичаш да отгат-
ваш мислите ми, но ето че се лъжеш. Слушай, капитане, имам 
приятел – лидер. Няма да ти кажа на коя партия, нали знаеш 
колко ги любя, пиши го демократ. Няколко пъти ме моли, иска 
среща с теб.

– Убивам те.
– Тачо, ти пак избърза. Не те викат за член. За друго те гласят.
– Гласят?
– Дотук им било от корумпирани личности. Поне кметът на 

града да бъде на място. Нямало значение партията. Бил си неза-
висим и честен.

– А така.
– Дори не обещах да говорим. Казах им, че ще подскочиш 

от ярост.
– Кога те помолиха?
– Пет-шест дни. Уверих ги, че ще ми креснеш.
– Добре си ги уверил, Кали. Само че нито ще подскоча от ярост, 

нито ще ти кресна, а ми стана приятно.
– Какво?
– Комунистите?

– Май че точно те.
– Ме предложили?
– Сигурно защото си богат и трудно ще заламтиш.
Майко моя, кой ме предлага! Какво доживях. Калоян трудно 

би могъл да си представи, че разговорът ме обърна с краката на-
горе. Ах, как ми се щеше да коментираме още дълго! Но нали съм 
си хитрец, промених беседата.

– Калоянчо, ти спомняш ли си дреболията в Кварталчето? 
Върна се посред нощ, събуди ме, забравил си едно радио и чанта-
та. Само не казвай, че радиото е трябвало много на Фрината ти.

– Не, разбира се. За това събуждане обещах да ти се извиня. – 
Наблюдавах го. Не ми се видя смутен. – В чантата беше схемата 
на романа.

– Добре, край.
– Не, Тачо, не край, в романа описвам нашия род.
– Твоя си работа.
– Не, Тачо, работата е, че там всички сме лоши, не само дядо 

Стоян, всички. До един!
– Това е твое писателско право.
– И ти.
– Не възразявам.
– И тя! Там тя не е познатата ни хубава и целомъдрена блон-

динка, която блести в системата на „Балкантурист“. Тя е любов-
ница на някои от шефовете.

– А аз?
– Ти си безобразен женкар и егоист.
– Добре де, в този твой роман ще има ли поне един свестен 

човек?
– Жена ти.
– Майка ти?
– Майка ми.
– Да допусна ли, че все пак спазваш някаква авторска почтеност?
– Към кое?
– Фактите интересуват ли те?
– Понякога ме вълнуват. – Едрите му рамене се повдигнаха 

за „не знам“. Думите му потъваха между тях, попиваше ги пуло-



310 311

верът, синът ми като че ли чезнеше в неочаквана и за самия него 
неувереност. – Омръзнаха ми разказчетата.

– Бяха такива хвалби.
– Привлича ме голямото пространство, татко. Мечтая да из-

дам поне четиристотин страници. – Отворих уста. – Знам това, но 
разбрах, че не съм конструиран за романите от твоя тип. Така че 
няма да ти се изплезя с някоя басня от сто и петдесет страници. 
Виждам се само в нещо обемисто и тромаво, като мен. И много в 
традицията. Това направо ми приляга и не ми създава мъчнотии. 
А дали е модерно, не ме интересува. Във времето на общия беле-
тристичен безстрес нищо не се знае. Тръгвам по най-утъпкания 
път, разказвам за един род и за да ми бъде още лесно, разпъвам на 
кръст Жечевците. Всичко както си е. Разбираш ли?

– И с имената.
– Говориш глупости, капитане. Имената ми бяха нужни само 

за схема за лесна ориентация.
– Но смяташ, че всички сме хаирсъзи.
– Да.
– И Фрина.
– И тя. Допускаш ли, че Сия е кацнала в нашето фамилно гнез-

до като невинна птичка? Наемаш ли се да изброиш колко Фрини 
и Сии са минали през ръчагите ти?

– Да ти кажа правата – не.
– Те после се женят за някого. Моя позната веднъж ми призна: 

Мечтая да изживея поне една нощ с твоя висок и кокалест, побе-
ляващ русолявец със сини очи, баща.

– И, казваш, баба ти... Поголовна любовница.
– Смяташ ли, че е било възможно да се опази в оная зверилница?
– Този въпрос съм си го задавал.
– Но си бягал от отговора.
– Ще сгъстиш боите, нали?
– Ще разкажа както си е: отгоре – спокойният речен пейзаж, 

отдолу подмолието – впиват се зъби, летят люспи, облаци от хай-
вери вилнеят безпосочно. В центъра – ти. Егоистът, създаденият 
да консумира, негодният да добави и една буква за повестта на 
живота. – Облегна се назад, натежалото му тяло търсеше винаги 

най-удобните пози. – Пък – ако стане! Не сполуча ли – имаме 
пари, ще опитвам до изнемога. Умирам да вляза в световната ен-
циклопедия.

– Знаеш много добре, че някога ми попречиха.
– Ако беше избягал – същото, всъщност тук се оказа по-добре 

за теб и си го знаеш. И тъй, и тъй съм заговорил нагло: съмнявам 
се, че би потеглил. Щеше да те спре нещо в последния момент. 
Ти не си авантюрист в красивия смисъл на думата. В теб никога 
не би се обадил дори най-дребният порив.

– Знаеш ли при какви обстоятелства се ожених за майка ти?
– Е да, току що излязъл от затвора и лагера, въшлясал, смачкан.
– А сега ме викат за кмет.
– То си е съвсем отделно нещо и е в стила на привлекателния 

речен пейзаж.

26.
„Докато пиеше кафето си, чудовището не отместваше поглед 

от лицето ми. Закусвам бавно, изобщо се храня бавно. Чудови-
щето продължаваше да ме гледа, вече облегнато назад, очите му 
се премрежваха от нещо, наподобяващо дрямка, дори отегчение. 
Протаках, разбира се, отлагах пъклените минути, но каква полза, 
пред двама ни се изтягаше безкраен юлски ден и то къде – вър-
ху тринайсет квадратни метра, каюткомпанията на неизвестен 
сейнер, името му хич не ме интересуваше. Като изпих чая, не 
се изправих, трябваше да отнеса чашите в мивката, предвидливо 
свързана чрез маркуч с водопровода. – но не ги отнесох, защо-
то се страхувах, че ще ме сграбят изотзад. Протегнах ръка. Край 
мен винаги се навърташе „Синият хотел“ на Крейн. Прелистих 
парцаливите, прочетени от незнаен брой рибари, странички. Да-
дох си вид, че започвам, макар да бях обърнала повестта поне три 
пъти през изтеклите дни от сексуалната ми каторга.

Изглежда не друго, а книжката активизира чудовището. Рев-
ност ли, знам ли. Не че го стори брутално, не, чудовището се 
изправи мълчаливо и заобиколи масата. Понеже не вдигнах гла-
ва, то докосна брадичката ми и повече с волята, отколкото с ръ-
ката си извърна лицето ми към себе си. Наведе се. Неочаквано 
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се отказа. Заопипва устните ми. И този път се отвратих, но из-
острих любопитството си. В опипването долавях някакво наис-
тина неосъзнато признание към зараждащата се отскоро жена. 
Чудовището търсеше тайнството в бърните ми, преди всичко – с 
най-сензитивните връхчета на ръката си. В тези мигове сексганг-
стерът се отдалечи от дивака. Помня, че той опипа устните ми и 
първия път, на лобното мое място, върху спечените, овърдаляни 
в пясък водорасли. Но тогава не беше същото. И не само поради 
факта, че днес ръката му не вонеше. Боже мой, тази ръка снощи 
ли бе убила човек?

Сексгангстерът се приведе за втори път. Знаех, че ще иска да 
целува. Без да губя време, поставих шепи върху устата си. Той 
стисна китките ми. С много познат вече похват разтвори ръцете 
ми и започна да ме целува. Употребих овладяното напоследък 
средство за защита – замръзнах в позата на статуя. Де да знаех 
тогава, че това е класическата защита на жената срещу неканени 
гости. Тази поза обикновено обезсмисляше стръвта на Шефа към 
устата ми, отправяше го към долната част на тялото ми, а с това 
по-бързо се стигаше до финала.

Добре, но не било писано. Днешният ден е бил отреден за 
разчупване на шаблоните. Например: не бързаше, направо муден. 
Друг пример: нито веднъж не ме сръба. Държеше ръцете ми на-
зад и ме целуваше беззвучно. Устните му се допираха леко до 
мои те, само ги докосваше, местеше се повърхността им, отърква-
ше издутините им, облизваше ги с гадния си мокър език. Рядко се 
впущаше в някоя плътна целувка, този ден говнярът май полага-
ше някакво двусмислено старание да се докаже като кротък лю-
бовник. Това до известна степен ме занимаваше, защото, закле-
вам се, ухаеше на искреност, но общо взето ме вбесяваше. Най 
ме ядосваше начинът му да оттегля лицето си от мен, тогава той 
оглеждаше любовно или почти любовно нослето ми, дупчиците 
в ноздричките ми, май че търсеше да открие най-малката промя-
на в блясъка на погледа ми. В такива моменти аз виждах лицето 
му. Като че ли за първи път ми се мяркаха жестоките му сини 
очи, закоравелите му от хищничество устни, силният му врат и 
неподстриганата му руса коса. Накрая ме понесе, най-сетне, към 

койката и в случая не ми е приятно да ти описвам събличането ми, 
неговото... Обаче и сега приключението не потегли към финала 
си. Макар че тежеше с всичките си кости и мускули върху мен, 
сексгангстерът продължаваше само да ме целува, вече не толкоз 
безшумно, внесе и допълнителен елемент – втикваше езика си в 
мръсното ми, немито от месец ухо, после прошепваше – но само 
той си мислеше, че прошепва – името ми гърмеше чак до главния 
ми мозък: Дей! Дей! Дей!... До някое време следях голямата стрел-
ка на часовника, но се отказах, не за друго, а защото ме занимаваха 
особени неща – вълнуваше ме как това мощно, хищническо тяло 
на изнасилвач и убиец изхвърля от себе си вълни от себеотдайност. 
Ужас, внезапно загрях, че ръцете ми са свободни, осъзнах, че туй 
не е отскоро и ето – не съм ги поставила между двама ни, лактите 
ми не се стараят да прогонят негодника, а и да ги пита човек какво 
търсят дланите ми на слабините му. Умрях от срам, че чудовището 
може би е усетило тази подробност от едночасовата вече фиеста, 
не, чувствах се като разобличена, хваната на местопрестъпление-
то, но нямах време да се презирам, хищникът в това време се про-
мъкна в мен, задращи ме и от зачестеното му дишане се разбра, че 
краят на мъката наближава много по-рано от прогнозираното; тя-
лото му, кръвта му, мозъкът му отдавна пламтяха, ето че пламнаха 
и думите му: Аз убих, аз убих, аз убих!... Заради теб!

Ето това „заради теб“ докара пожара, изгарянето, края на тла-
съците, шеметното думкане на сърцето му и неочакваният лунен 
прилив в самото мое телце, изгарянето ми без остатък – изгоря 
дивачката, побойничката, катерачката по дърветата – усетих се 
удавена в пот, учудване, лекота, всичко предизвикано от думич-
ките „заради теб“. Дланта му полегна върху сърцето ми. Защо ли 
му трябваше да проверява с длан, когато и с просто ухо можеше 
да се чуе камбанката под ребърцата ми.

– Дей, знаеш ли, гърдите ти вече тръгнаха.
Хищникът излезе от мен и започна да целува капачките им.
– Отприщиха се!
Тогава изскимтях. ударена от втори лунен прилив. Защо прилив 

– защото приличаше на лунно море, което приижда и пълни залив.
– Мила моя Дей!
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Този път сърцето ми се блъскаше чак в тавана, прелистените 
страници на „Синия хотел“ трептяха. Отчаяно се чудех какво да 
правя с ръцете си – те лежаха опънати надолу и встрани, а чувст-
вах, че не им е там мястото.

Хищникът се изпъна, повдигна глава. Стресна го някакъв 
шум. Ослушахме се.

– Джими! – викаше женски глас отвън. – Къде си, Джими!...“

Стоп. Тук, трябва, да, поспрем, както, би, казал, мечо, Пух.
Голям лъжец излезе тази жена. По-голям от мен. Не крия, че 

ме и поуплаши. Изхвърчах в хола. После в антрето. Къщата ни 
беше от по-стар тип, нещо като стил модерн; при входа за всички 
ни бдеше голямо огледало. Запалих лампата. Видях се отразен.

– Здравей, Барбун!
Докато се разглеждах, запитах се по какъв точно повод стоя и 

се взирам в лицето си. Не намерих отговора. Изплуваха няколко 
мисли за проблемите на град Бургас. Всички градове на света 
имат своите проблеми, но моят град сякаш бе заседнал в тиня-
та. В огледалото видях още как Калоян ми внушава, че не мога 
да бъда автор на нито един свестен порив, да внеса дори една 
чертичка в дописването на каквото и да е. Тогава как ще ставам 
кмет? Откъде се взимаха кадърните за кметове и други подобни 
неща? Много просто, няма кадърни, всички сме негодници. Така 
върви животът. А аз не бях се изтъпанчил пред огледалото да си 
задавам тъкмо тия въпроси. Огледах се още веднъж.

– Здравей, Барбун!
Какво ли прави Харпо в момента под земята? Изхитрил се с 

два гроба! Мъртвецът може да се сдобие с два гроба, хрумна ми, 
само в посткомунистическото общество.

„ ...Мръсникът-убиец ме грабна от койката и ме отнесе долу. 
Xвъpли и цялата купчина от дрехи след мен. Нещо по-тежичко 
тупна на пода. Като опипах по-късно тъмнината, докопах „Сини-
ят хотел“.

– Ако вдигнеш шум, ще изтръгна с ножче сърцето ти и ще 
те накарам да го изядеш пред мен, докато слушам Бетховен! За-
помни това!

Последните думи се сляха със залостването на вратата. Този 
ден, след изгонването ми от Двореца направо в преизподнята, 
щях да изпсувам за първи и последен път в живота си, но гласът, 
който ме бе заплашил, ми се видя толкова кървав, че съсири псув-
нята в гърлото ми.

Единственото, което можех да върша в тъмнината, бе да до-
косвам капачките на гърдите си. Там наистина ставаше нещо, бу-
шуваха неизвестни за мен до този час процеси. Нали така биха 
рекли много хора? Тази беше приятната страна на момента. Има-
ше и неприятна – в това ли се състоеше искреното поведение на 
негодника, тогава? Извикаха го и веднага ме изостави, захвърли 
ме – както казват в Пензънс – като оглозгана стръв за акули.

Горе се говореше и се мълчеше. Говореше се за нещо важ-
но и се замълчаваше по съществени неща. Не знаех какво да 
правя – да се вслушвам ли в разговора, или да обмислям нова-
та думичка „Джими“. Името разсея мъглата върху беглия ми 
спомен. Така се наричаше изнасилвачът от близкия град Пли-
мът. Тъкмо него търсеше полицията, по-точно, беше го спипа-
ла и изтървала. Бягството на изнасилвача Джими се друсаше 
из всички кръгове на обществото, сред ученичките, а и вкъщи. 
Мама държеше да ни сплаши: Дейзи, Сали, внимавайте, оня 
отново е на свобода! Това бягство мен ме вълнуваше слабо. Пет 
пари не давах, че някакъв мръсник се е откачил от полицията. 
Чувствах се свободна, силна, нагла. Ами нали ще му прегриза 
гръкляна аз на тоя, ако се срещнем. Името му влезе през едното 
ми ухо и излезе през другото. И ето ти го сега. Горе. Не мо-
жах да му прехапя гръкляна, на всичко отгоре той побърза да 
ме натири гола в кюмюрлука. Разговаряше се с някоя, кой знае 
коя. На светло. Аз – сама – на тъмно. Може би си пият кафе-
то. Друго за изнасилвача? Май че скачаше във водата, искам 
да кажа – състезател по скок във вода. Имаше още, по-важни 
неща. Американките по плажовете обичали да се занимават с 
него – ама доста, пишело из вестниците. Той пък взел, че изна-
силил в хотела дъщерята на любовницата си. Спомням си, да. 
Точно така. Друго? Много имаше, но кой да помни, живеех в 
гората, интересуваше ме гората.
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Женският глас загърмя. Вилня доста. Нищо не му се разбира-
ше. Схванах само едно, беше узрял, завършен като глас, от него 
повече не можеше да се очаква. Животното мълчеше. Помислих 
си – изчаква я, изкаже ли се докрай, веднага ще я посече на пар-
ченца, па ще ме повика да я разпределяме в сакове. Женският 
глас свърши, стана и си тръгна. Май ще минем без кръв. Тягостна 
тишина. Стържене по левия борд. Прибираше стълбата.

– Само не се обличай! – извика изнасилвачът, преди да отлости.
Грабна ме както си бях, метна ме на същата койка и тръгна да 

се съблича. Гледам го – готов, силно изнесен напред. Не може да 
махне панталона си. Взирах се там, но не изпущах от внимание-
то си и обстановката: кафе не се е пило, съществени изменения 
не се забелязваха, само върху другата койка някой е оставил два 
пакета.

Изнасилвачът се впусна в заниманията си, а аз, горкичката, 
трябваше отново да понасям потисничеството му.

– Дейзи – и погледът, и гласът му бяха слисани, – гърдите ти 
растат с часове!

Това го втвърди и ожесточи допълнително, а аз омекнах и по-
ставих едната си ръка върху плешката му. Какво друго да правя? 
Знаеш ли колко дълги са проклетите му юлски дни?

Но точно този ден изтече незабелязано, тъй като през цялото 
време изпитвах новооткрити сладости, които започваха от слаби-
ните и се разпращаха нататък. Целият този разкош се примесва-
ше с радостта от растежа на гърдите ми. Монстърът се надигна и 
предложи да се окъпем в морето. Лежах и мълчах, но той схвана 
изненадата ми. Обясни, че сме задръстени от мръсно семе и пот. 
Всичко трябвало да се измие, тялото да се очисти, да се отвори 
място за ново мръсно семе и нова пот.

Помоли да му помагам. Хванах единия край на стълбата. Тази 
работа монстърът си я вършеше винаги сам, Тъки също, но вече 
знаех, че на монстъра му е безкрайно приятно да ме включва в 
заниманията си, Първи слезе той. Причака ме, пое ме от стъпа-
лата. Понесе ме към морето. Никога не са ме носили към морето. 
Виждала съм да носят други момичета и съм завиждала. Хубаво 
е да те носят към морето. Освен това виждах отново света: хе-

линга отляво, няколко измити юлски звезди горе и океанът, само 
с миризмата му и със загадъчните му, най-вече предполагаеми 
шумове. Монстърът ме пусна внимателно. Петите ми почувства-
ха топла вода и всъщност това не беше никакво къпане, по-скоро 
любопитство как ще се осъществи цялата работа с неопитно мо-
миче като мен в морето.

Какво да ти кажа, мили мой балканецо, знаеш го по-добре от 
мен – това е като любов с двама, от едната страна той, от другата 
– океанът! Татко и мама бяха „сухи“ изкопаеми, не са и стъпвали 
на плаж, не мога да си обясня моята лудост по моретата.

Когато монстърът ме понесе обратно, звездите бяха по-узре-
ли, а откъм сушата повяваше топъл вятър. Носеше ме бавно, май 
че искаше да се изсушим изцяло. Дланите му ми се сториха все 
още алчни.

– От днес те заобичах – каза неочаквано той. Никой не го пи-
таше, нито му го искаше да произнесе такава изповед, но мон-
стърът я повтори няколко пъти. – Пък може би съм те заобичал 
и от по-отдавна, когато вестниците заврякаха като жаби за теб. 
– Дланите му се нажежаваха, пръстите инстинктивно търсеха 
по-мекички кътчета по коравото ми, крайно неуютно за пипане 
тяло. Спряхме. Може би не му се искаше да прекъсне тия момен-
ти, това преминаване по чакълестия пясък от океана до каютком-
панията на бракуваното корабче. – Тия, които те познаваха добре, 
твърдяха, че си жива и здрава, но се криеш заради лудостта ти 
да не живееш като останалите хора. Питаха баща ти вярно ли 
е, той каза да. Майка ти също каза да. Съучениците ти казаха, 
че сега сигурно им се хилиш отнякъде, да речем – от Ливърпул. 
Една учителка сподели с някакъв много заинтересуван репортер, 
че може би играеш някъде с диви котки. Журналистът запита как 
може да се играе с диви котки. Учителката отвърна: Дейзи ще му 
намери колая... още по него време реших да не изпущам такава 
перла, щом и без това е в ръцете ми. Накрая и убих заради теб. 
Но Тъки си го заслужи. Ако случайно се съживи, ще го убия още 
веднъж.

Спряхме пред стълбата, монстърът се запита дали не би мо-
гъл да ме изнесе на палубата, без да ме пуща. Разбра, че е невъз-
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можно и ме постави на първото стъпало. Закатери се след мен. 
През цялото време  обсипваше с целувки задничето ми. Не само 
търпях всичко туй, но го одобрявах. Бях повече от сигурна, че 
тези емоции предизвикваха буен растеж на гърдите ми.

Накрая все пак се дотътрихме до помещението. Монстърът 
продължаваше да се взира в долната част на тялото си.

– Какво предпочиташ – рече той, – веднага ли да вечеряме или 
после?

Хуморът му, придобит по плажовете и басейните, тогава ме 
вълнуваше, както сега ме вълнуват твоите опити да правиш ав-
тентичен, но все пак в някои отношения балкански смях. Стоях 
си забита в мълчанието. Втвърденото му второ „аз“ отдавна си 
беше част от интериора на мухлясалата каюткомпания, но какво 
ли съдържаха пакетите? Коя бе жената? Каква му е, щом си отиде 
здрава и читава, без да бъде накълцана? Знае ли за съществува-
нето ми? Лесно беше да се разбере, че блъфирам с насоченото си 
към пакетите внимание. Пакетите не ме интересуваха чак толкоз. 
В никакъв случай повече от туй, че отново ще се намеря на по-
стелята и чудовището ще допре втвърдената си индивидуалност 
до мен, за да ме изтласка извън границата на трезвия човешки 
разсъдък.

Мили, доста се занимавам с твоя балканизъм, но това е защо-
то съм ти малко озлобена. Както и усещаш, ставам още по-бъбри-
ва. По всяка вероятност, дължи се на мерака ми да белетризирам. 
Бях ти споменала за мистър Мортимър. Той е единственото свет-
ло петънце в бледото ми учителско съзвездие. Колкото се отна-
ся до еротичните ми финтове в съчинението, използвам повода, 
който не друг, а ти ми даде – да преживея повторно миговете на 
съзряването си, най-щастливото време от живота ми. В тия еро-
тични странички съм втъкала и подлата си цел да те подпаля, тъй 
като все още настоявам, че с теб сме заклещени кучета и те при-
зовавам минута по-скоро да тръгнеш към „Илюзия“...“

Марта бе обещала, но все още не се обаждаше. Погледнах ча-
совника. Предстояха ми куп работи. Колите пръскаха помия от 
асфалта към тротоарите. Намокрените псуваха в мръсния ден, 
типичен за калните зими на крайбрежието. Татко и мама ми обър-

наха слабо внимание. На това се надявах. Те ликуваха в стерил-
ната офисна обстановка и вечната тумба почитатели. Фрина на-
ливаше от бутилка в чашите на приятелите, но се усмихна, махна 
ми, а побърза и да ме изпроводи до входа. Втора Сия, от нея също 
лъхаше на здраве и останалите, присъщи за една приятна жена, 
неща. Горката, знаеше ли, че свързва живота си с потенциален, 
при това доста озлобен хомосексуалист? Подозираше ли тази 
подробност?

Движех се по тротоара като кмет на града. Влязох в бюрото 
на Въздушните линии. Взех няколко новополучени разписания. И 
тъй като не можах да си измисля никаква друга закачалка, вмъкнах 
се в хотел „България“. Толкова за работите, които имах да върша! 
Провинциална рапсодия!... Прозрачният мрак на кафето гъмже-
ше от гангстери, рекетьори, бандити, някой и друг интелектуалец. 
Последният израз бях запомнил от интервю за писателския рес-
торант в София. Край мен беше напрегнато, струваше ми се, че 
всеки момент може да започне, ако не експлозия, престрелка.

Хари пристигна с чашата си. Постави я на масата и седна. Не 
можахме да започнем разговор, изтърси се сервитьорката. И без 
това нямахме какво да си кажем. Във въздуха блуждаеха сивите 
драперии на престъплението и греха. Хари седеше неподвижно, 
забил поглед в чашата с лед. Личеше си, че гледката го отвраща-
ва. Изглежда го отвращаваха и случайно дочутите разговорчета.

Много късно, малко преди да си тръгнем, Хари се издаде:
– Ще те питам как ще се справиш.
Платихме, станахме и минахме в ресторанта.
– Изненадваш ме – отвърнах аз. – Бях сигурен, че ме познаваш.
Хари се успокои, но не се усмихна и с това запази изискания 

стил на разговора.

27.
„Събуди ме светлината. И захладняването. Светлината идеше 

от лампата, а хладината – както след малко разбрах – от разсъм-
ването. Чудовището лежеше по гръб. Аз лежах на лявата си стра-
на. Заемах ивица от койката, по-голямата част от мен бе прено-
щувала върху чудовището. За първи път, вече не знам от кога, се 
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събуждах на светло. Стана ми приятно. Но бях ли спала повече от 
два-три часа? Съмнявах се. Ето защо заспах повторно. При пов-
торното си събуждане станах. От съседната койка ме гледаха па-
кетите. Преди да се отдалеча от чудовището, обсъдих лицето му 
на спокойствие. Досега туй не ми се беше отдало. Хубаво-неху-
баво, това лице оставаше в представата ми за насилник и убие ц. 
Щеше ми се да целуна ъгълчето на устата му, тази уста, която 
бе направила толкоз много за набъбването на моя бюст. Отворих 
вратата. Погледът ми влезе в деня. Направих крачка. Оттук видях 
океана. Гладък, летен, безупречен. Върнах се. Затворих. Смъкнах 
затулките от прозорците. Загасих лампата. В естествената утрин-
на светлина монстърът изпъкна по-убедително. Да се облека ли, 
или да не се облека? Наметнах се с одеяло. Не ми се слизаше в из-
бата за джинсите. Нали знаеш, в тоалетната на човека му хрумват 
най-добрите идеи. Помислих си да хвана белия свят. Домързя ме. 
Помислих си да грабна нещо от палубата и да халосам монстъра 
по главата. Отново ме домързя.

Върнах се в каюткомпанията, измих се, изпастих зъбите си. 
Когато започнах да се сресвам, надигнах се на пръсти – вкарах 
гърдите си в огледалото и се намръщих — там нищо не беше 
пораснало.

Монстърът ме наблюдаваше. Също намръщен. Знам за какво. 
Ужасът, че ме бе забравил върху себе си след любовната игра. 
Със ставането започна да се чуди как да постъпи, да заключи ли, 
или да не заключи. Не можа да вземе решение и това затвори 
още повече настроението му. Като затърка лицето си пред уми-
валника, онова нещо се залюля насам-натам и аз, нали съм си 
експлозивна, изкисках се. Монстърът  извърна мокрото си лице 
към мен.

– Какво, ти най-после проговори.
Изкисках се повторно. Отново. Стана ми много смешно. Мет-

нах одеялото върху себе си. Монстърът го дръпна и го захвърли. 
Най-забележителното на туй утро му беше, дето хазяинът не от-
вори уста да ме похвали. Нито пък по-късно отворихме дума за 
избора ми да остана на кораба, вместо да отпраша към Пензънс и 
всичко свързано с него.

Единият от пакетите съдържаше продукти за лакомници. При-
готвихме си великанска закуска и се наплюскахме. Настроението 
на хазяина се подобри. При едно минаване край него ръката му се 
плъзна по бедрото ми. Ами сега? Пред двама ни се стелеше нов 
летен ден. Слязох долу, донесох „Синият хотел“. Наметнах се с 
одеялото, зачетох се. В туй време хазяинът се зае с втория пакет. 
Отдалеч запрати към мен едни нови джинси. После – тениска. 
Шест гащички с различни цветове. И чифт грозни сандалки. Пас-
наха ми само пликчетата. Всичко останало трябваше да изчака 
порастването ми.

– Сега си бия главата – рече монстърът – задето не те показах 
на леля Бренда.

Зачетох се отново.
– Тя изнемогваше да те види.
Задълбочих се в текста.
– Но аз, нали съм си тиква!...
Всъщност фиксирах буквите, но не четях.
– Дейзи, нали знаеш кво става, като зърна тая книга в ръцете ти?
Захвърлих „хотела“.
– На обяд ще залеем макароните с един много забавен сос. 

Такъв сос ти не си и сънувала. – Очите му скитореха все там. – На 
тия пликчета им е писано да ги изпокъсам.

Свалих пликчетата.
И така нататък, мили мой. Но да ти дам някои обяснения. Ще 

спестя мъничко време. Всъщност пише ми се, но карай да върви. 
Внимавай ceга.

Бренда Брайън, леля, сестра на баща му, седемдесет, собстве-
ница на два сейнера и един траулер, без да се броят крайбрежни-
те рибарски черупки. Започнала е с „Бренда“. В момента живеем 
на него. Замразен. Талисман. О, как си го обича. Лудо е обичала 
и брат си, бащата на Джими. Самоубил се. Жена му, майката на 
Джими, оставила брутално мъжа си и заминала за Колумбия с 
някакъв баровец. Но най-много на този свят леля Бренда обича 
Джими. Единственият ѝ наследник, смятала от догодина да го 
вкара в бизнеса. Добре, но Джими ги свършил едни... Блазнело 
го да бъде примамката на крайбрежието. Американките – имало 
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и такива маниачки, предпочитали Плимът пред всички острови на 
света, понеже бил стара пиратска слава – предавали са си нерезче-
то като щафета. Но една от тях го задържала повече, а и бил малко 
нещо впечатлен от туй, че почти нямала бюст. Добре, но дъщеря ѝ, 
която била само на петнайсет, а бюстът ѝ се простирал до Зелени 
нос, решила да го покори и нагло се вмъкнала в стаята му. Джими се 
шашнал. Ударил ѝ плесник. Да, но момиченцето му показало гърди-
те си и разни други неща. Нали знаеш, някои пикли или умират да 
тренират с любовниците на майките си, или се влюбват до смърт в 
тях. Заплашила го, че ще се самоубие. А Джими, как да ти обясня, 
няма нужда чак от такива заплахи, лесен си е, горкият, започнал я и 
в този момент влиза майчето. Писъци и всичко останало. Хлапето, 
разбира се, викнало още по-силно от нея, че са го изнасилили.

Искам да амнистирам поне отчасти Джими. Човек – бърко-
тия. Расово конче, озлобено най-напред от майката нимфоманка, 
която с бягството убила кроткия, заслужил по-друга участ баща. 
Плюс идеите. Момчето е било натъпкано с тогавашните хипишки 
дръзновения. Леля Бренда, една ръбеста харпия, но романтична 
пиратска издънка – и то не наужким – веднаж го повикала в ста-
ята с котките и както галела едновременно две сиамски зверчета, 
с няколко изречения го въвела в нещо като старинна приказка.

– Джими, слушай какво ще ти кажа. Аз съм само една бедна, 
жалка, цинично богата жена, в преддверието на седемдесетте. За-
почнала съм в стила на куртизанките от доброто старо време и се 
гнуся до посиране от съвременните нимфоманки. – Слушаш ли, 
или си мислиш за твоите глупости?

– Слушам, лельо.
– Знаеш, че си нямам никого на света, един брат си имах, но 

майка ти взе, че ми го уби. Остана ми само ти. Слушаш, нали?
– Слушам, лельо.
– Корабите, игралният ми дом и сухите ми пари общо възли-

зат на няколко милиона. Известно ти е кой ще ги наследи. Извест-
но ли ти е?

– Разбира се, лельо.
– Внимавай сега, за какво съм те повикала. Ще те направя мой 

съдружник, но само след като ми свършиш една хубава работа. 

Ще вземеш Тъки, ще се качите на аероплана и ще отлетите за 
Богота. От Богота – в Картагена. Ще ти кажа къде ще намериш 
майка си. Чуваш ли какво ти разправям?

– Чувам, лельо.
– Ще ми я доведеш.
– Какво?
– Ще пуснеш целия си чар и синовна обич, но ще ми я дове-

деш. Трябва ми само за три минути. И да си върви. Тъки ще ти 
помага. Мислиш ли, че ще я подлъжеш?

– Мисля.
– Тъки е готов. Колкото да не си сам по дългия път, разбираш 

ли? Ако се наложи, ще и тупнеш на колене, ще заплачеш, но ще 
ми я доставиш, за три минути.

– Добре, лельо.
– Гледай да тръгнете до четири-пет месеца.
– Идеално.
– Хайде, бягай да шибаш глупачките си.
– Ще бягам, лельо, но защо не ми хвърлиш: като ти доведа 

мама, какво ще ѝ кажеш.
– Ще ѝ кажа, нищо няма да ѝ кажа, ще ѝ ударя плесница!
Очите на Джими щръкнали от удивление. Момчето и без туй 

си знаело, че притежава неповторима леля.
Тъки не му бил симпатичен, у него имало нещо отблъскващо 

по рождение, но нямало как, в интереса на мисията се сприяте-
лили още повече. Тъки слязъл преди три години от кораб на леля 
Бренда, направила го нещо в охраната на игралния дом. След 
като майката на Джими офейкала, Тъки се изтървал някъде, че 
преспал няколко пъти с нея, пък взел, че го издумкал и на синчето 
ѝ. Хипешкото вино, което бушувало във вените на Джими тогава, 
щяло да изгърми, но момчето си казало – не, тази работа ще ста-
не, след като докараме мама от Колумбия в Плимът.

– Какво си направило, синигерче мое!
Тия думи ги изхрачи леля Бренда. На мен. Този път тя ни 

връхлетя към полунощ. Преди да спусне стълбата, Джими и сега 
ме натири в мазето. После ме повика. Леля Бренда прелистваше 
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„хотела“. Предложи на племенника си да се поразходи. Джими се 
направи на ударен. Предложи втори път. Хазяинът ме изгледа с 
псуващи очи и излезе да влезе в нощта.

– Какво си направило, синигерче мое, какви си ми ги подре-
дило? Не знаеш ли, че на рибарските кораби точно затуй не дават 
да стъпи женски крак. Сега къде да те дяна?

Мълчах. Ако беше друга жена, вече да съм ѝ креснала, но как 
да викнеш на тая. Тя не ме плашеше нито с корабите си, нито с 
казиното си, още по-малко с парите си, респектираше ме леген-
дарното ѝ курвенско минало.

– Заради тебе, разбираш ли, заради тебе Джеймс уби човек 
и отсега нататък не става за нищо. Не отваряй уста, млъкни! 
Д жейм с беше кротко момче, примерно, скачаше си от пет и от 
десет метра във водата, но фльорците го награбиха, развалиха го, 
а ти го довърши. Сега не ти ли е мъчно за момчето?

– Вие този ваш говнян Джеймс, госпожо, да вземете да си го 
напъхате в задника, защото...

– А така! Наредихме се. Целия си съзнателен живот съм пре-
карала между хотелски хипопотами, но такова нещо не съм чу-
вала. Вадиш глас на сбръчкан кактус. Млък! Не възразявай! За 
съжаление, нищо не мога да ти сторя, преди да се явиш в съда 
като свидетел. След туй – ще видим. Но ти затри момчето ми, а 
доколкото схващам, преди него бил полудял и Тъки. – Леля Брен-
да притвори очи. Те бяха млади. Проучваше ме. – По теб! Пла-
жовете пълни с цици и такива гъзове, а те, глупаците, да вземат 
да налапат по един шперплат. Не се обаждай, не врякай, да не 
изядеш плесника.

Погледнах ръката ѝ, стори ми се добра на вид, само че малко 
по-тежичка и не само за сметка на скъпоценностите по нея.

– И двамата са перверзни, изглежда, приели са те за юноша. 
Лесно обяснимо – юноша с такива бременни устни и такова но-
сле, с вечно зейнали ноздрички!... Струваш милиони. Само че 
всичко ще трае ден до пладне, докато ти пораснат гърдите. Вече 
те сърбят, нали? Спадаш към ония, дето се развиват късно.

Проклета жена! Наду ми главата с ободряващи думи. Идеше 
ми да я нацелувам.

– Защо ми връщаш панталоните?
– Големи са ми.
– Боже, какъв глас!... Ще донеса други. Вестниците те обруга-

ха, чак луда те обявиха, но за такива като мен ти си много инте-
ресно човече. Обзалагам се обаче, като наедрееш отпред, Джими 
ще те зареже, освен ако не те е харесал като чвор. Приемаш ли, 
че си чвор?

– Да.
– Да! Говори повече, гласът ти гали душата ми. – Поизчака 

малко, чудеше се още какво да добави. – Можеше и да се по-
усмихнеш... Трябва да се грижиш много за Джими. Чудесен е, 
нежен, обичлив. Ти видя ли онова с очите си?

Потвърдих с глава.
– Раздели го на две?
Потвърдих.
– Да му се ненадяваш. Ще го кажеш ли там?
– Сигурно.
– И ще предадеш Джими?
– Направи го пред очите ми.
– Мислиш, че ще кажеш, но няма да кажеш, защото дотогава 

ще се влюбиш, ти и сега си влюбена.
Нито да, нито не; нито издадох звук, нито направих знак. Не 

можех да се начудя на акъла си, стоях в каюткомпанията и раз-
говарях с красива, но явно отвратителна бабушкера, изпълнена с 
усещането, че не ми е досадно.

Джими се върна. Заяви, че ни е предоставил достатъчно вре-
ме да се наговорим. Леля Бренда му каза, че с чвор като мен може 
да се разговаря пространно. Изпратихме я до колата, половин ки-
лометър от морето. Седна до волана и чак сега ѝ скимна да съоб-
щи най-важното.

– Деца, търся идеално мой адвокат. Като го открия, ще се по-
съветвам какво да предприемем. Може би Джими ще трябва да се 
предаде веднага. Не знам, може би.

– Лельо, ами те още не знаят какво е станало с Тъки.
– Какво е станало с този изверг, който е изнасилил майка ти, 

ще каже само адвокатът. Дейзи, ще се целунем ли, или не?
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– Не, мадам.
– Добре, като ти донеса дрехите. Сега вече те видях и ти 

взех мярката.
Миришеше на зряла трева, на поддържани храсти и на ки-

париси. Джими седна на тревата, а после се излегна. Аз също 
седнах, но разбрах, че така ще ми бъде трудно да наблюдавам 
звездите. Допрях гърба си до земята. Горе беше хаос от светлина, 
тъмнина и тишина. Сексгангстерът се присламчи до мен. Също 
гледаше нагоре. Ръката му избра най-мръсния кичур от косата ми 
и започна да си играе с него.

Мили мой, мили мой, мили мой!...
Щом същността ми те обича, изглежда в теб наистина може да се 

потайва нещо забележително. Не само изумителната външна прили-
ка с Джими Кенгъл Брайън. Горкият, сега той също щеше да бъде на 
петдесет и седем. Твърде често ти повтарям, че си малък човек. Не 
ми вярвай. Пак ти напомням – понеже ми избяга. Какво те уплаши 
толкова? Дори да ме беше видял с баща ми. Какво от това? Не можа 
ли да разбереш – обичам те и това е достатъчно да компенсира всич-
ко. Обичах на осемнадесет години и сега – на петдесет. Всъщност, 
моето е една и съща любов, към един и същ човек.

Това гигантско писмо до теб, написано внезапно и по никое вре-
ме, да не говорим при какви условия, ме извърна. То ми разкри дру-
гият начин да бъда щастлива – като се връщам повторно в годините 
и местата на вълненията ми. Боже мой, колко хубаво било да си 
писател. Можеш да правиш каквото си щеш, да се движиш напред, 
да се връщаш назад, да изпълняваш най-чудовищните си желания. 
Без да даваш сметка някому. Освен ако те схапе някой роден с гъза 
напред критик, който би потърсил не знам какви си подбуди, все от 
компетенцията на ония от чикиджийската банда на Фройд.

Жалко, много жалко, че не съм писател. Но въпреки туй, ос-
тане ли ми време на „Илюзия “, ще отразя черно на бяло цялата 
тази история с мен и двамата джимовци... “

Рядко запалвам, колко време вече от последната изпушена ци-
гара. Но сега запалих. Не твърдя, че ми се услади. А чувствах не-

обходимост. Димът имаше за задача да убие неприятния дъх на 
неприятните мисли. Неприятните мисли бяха породени от още 
по-дълбокото ми вникване в непривичния мироглед на Дейзи. Тя и 
живееше непривично, а и сама си признаваше, без да ѝ мигне око-
то – много неща, например за мръсната ѝ коса. Толкова ли не можа 
туй момиченце да се поизмие, хайде, ако не като англичанка, поне 
като хората. Условия няма, ясно, а и къпането нощем в морето, без 
шапка, също усложнява хигиената, но все пак... Все пак, все пак – 
какво все пак!... Притиснах цигарата към пепелника.

Заредена с мислите на сина ми, пишещата машина прострелва-
ше света и просто виждах как отваря пътя му към енциклопедиите. 
В гърдите ми беше тясно, в главата ми – твърдо, настроение само 
за Марта. Набрах я. Зачуди се, че сам предлагам да тръгна към нея, 
зарадва се, това се случваше за първи път. След малко я набрах 
повторно, помолих я да чака допълнително обаждане, а това я по-
разочарова.... Рени, коя по дяволите беше тая пуста Рени, майката 
на Марта – в момента ми се прииска да бъда с нея – наистина, сума 
ти Ренита бях навързал в сексуалния паноптикум, коя от тях?

Извиках го. Загледа се в лицето ми, бях събудил интереса му.
– Какво ще кажеш, ако...
– Нямам друг избор, нито друг баща.
Заедно с балантайна донесе и ром.
– Върни го.
– Напоследък ти...
– Сега го върни, за него ми е необходима специална навивка.
– Подозирам нещо такова, след като се върна от Милос.
– Не се пиши много наблюдателен.
– Какво ще кажеш, да се пооженя ли?
– Съгласен съм.
– Жени ми се.
– Фрина ми харесва.
Целуваше ми се майката на Марта.
Привиквах го да слиза при мен на кафе и други течности, но 

точно днес, в този момент, той ми беше необходим като санбер-
нарско куче за премръзнал в снега.

– Нищо особено, неприятна смесица от гореща проза и гнусотии.
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– Днес видът ти е на заминаващ.
– Заминаващ?
– Дори ми се струва, че си тръгнал. – Внимавах как го гледам, 

все пак ми беше син. – Този път не към Дюни, а по-надалеч.
– Ма ти наистина ще станеш писател.
– Отвързан човек си ми ти, капитане, ти си най-щастливият 

циганин във фамилния ни катун.

„Няколко дни след като леля Бренда ни донесе новината, че 
най-после взела решение на кой адвокат да се довери за нашия 
случай, а на мен остави нов пакет с дрехи, долу се появиха деца.

Децата търсеха начин да се качат на палубата. Да, те смятаха 
това за велико приключение, за овладяване на неприятелски ко-
раб. Обиколиха веднъж, чухме гласовете им откъм всички бордо-
ве, едното момчурляче изглежда не идваше нито за първи, нито 
за втори път, та информираше приятелчето си. Едва тогава и ние 
„научихме“, че „Бренда“ била стара пиратска слава, но в нея вне-
запно са се появили духове, от духовете избягали дори плъховете 
и тогава собствениците измъкнали кораба на суша, обаче въпре-
ки туй духовете не се метлосали, метлосали се хората. Със за-
дълбочаването на разговора гласовете на момчетата стихваха. И 
все пак аз и Джими схванахме туй-онуй – търсеха по какво да се 
катерят, предлагаха начини, отказваха се, изчезнаха из гората да 
търсят пънове, накрая се върнаха умърлушени. Поспориха още 
малко и то не за друго, а дали да не хвърлят запалени насмолени 
парцали на палубата, да изгори най-после проклетият му кораб, 
та да изгорят и упорито вкопчилите се в него духове. Сега-засе-
га обаче хлапаците са безсилни, „Бренда“ стърчеше високо, на-
деждно легнала на стапелите.

В момента повече ме интересуваше поведението на Джими. 
Джими слушаше разговора на хлапаците много внимателно.

– Ако се покачат, ще ги убиеш ли?
– Ами де да знам, човек знае ли какво може да му текне, като 

налети такава напаст.
Така и предполагах. В повечето случаи от този род, Джими 

беше готов на всичко.

Слава богу, децата най-после се убедиха, че за днес е невъз-
можно да превземат кораба, та отложиха мероприятието за друг 
път, тогава щели да дойдат с въжета и куки за абордаж.

Благословена тишина. И усамотеност. Джими погали рамо-
то ми. Отдръпнах се. Усещах как се затварям. Бях убедена, че 
накрая няма да устоя, но затварянето ми настъпи спонтанно. 
Джими веднага схвана нелепостта на положението. На него тези 
състояния хич не му допадаха, напомняха му за доскорошните ни 
отношения.

– Дейзи, ти акъл имаш ли, как мога да посегна и да пречукам 
деца? Щом усетих тия глупачета долу, за секунда взех решение-
то. Още ли не си схванала, че всички решения ги взимам на се-
кундата? – Погледнах го с надежда. Изглежда, че устата ми в този 
момент е зеела. Протегна ръка, погали долната ми устна. – Ако 
бяха се качили – целуна ме не толкоз бегло, – ако бяха се качили, 
щях да ги затворя в трюма, а после щяхме да звъннем в полиция-
та да ги освободят, но след излитането ни.

Вечерта издърпахме рогозката. Като я махнахме, сред тръсти-
ките се показа катерчето. Криеха го в лимана, стоеше си там така, 
оставено още от Тъки, но подозирам, че с него Джими е отнесъл 
в неизвестна за мен посока двата кървави пакета. Джими работе-
ше спокойно, изтърси рогозката, нави я на руло. Помогнах му да 
я нагънем няколко пъти.

Бутнахме я под койките. Носех пакета с дрехите си и „Синият 
хотел“ на Стивън Крейн, защо съм я взела, не мога да ти кажа. Из-
тикването на лодката до устието на лимана беше леко. Влязохме в 
неспокойното море. Сексгангстерът ми предложи да си полегна в 
кабината, но седнах до него. Това, което казват по адрес на августов-
ските звезди, е вярно, едри са, тежки са. Притежават и свойството 
да внушават – погледаш ли ги, приисква ти се да пипнеш най-милия 
предмет, който се намира до теб. Надигнах се и целунах Джими по 
врата. Абсолютно никаква реакция. Говедо. Целунах го повторно.

Морето ми вдъхна опиянение от усещането за свобода. Това 
ме натъжи, изпълни ме с оная прелестна умърлушеност, присъща 
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на младостта, за годините, когато нямаме големи възможности, а 
ни мамят просторните богатства на света. Чувстваше ли подобно 
нещо сексгангстерът? Можех да го попитам и нищо чудно да ми 
беше отговорил. Но не го попитах, чаках, филмът продължаваше, 
наивната приключенска литература прелистваше страниците си.

Много преди зазоряване се изравнихме с един от безбройните 
кейове на Плимът. В тъмната тишина прозираше бедност и дъх на 
стари корита, но – какво по дяволите говоря – между гемиите като 
призраци изникваха бели корпуси, а замириса и на дакрон. Докол-
кото схванах, катерчето ни зае свое собствено място. Умълчахме 
се, ослушахме се, всичко беше реално, спокойно. Джими скочи на 
кея, наниза както предното, така и кърмовото вързало на пушките. 
Отново се ослушахме. В същия миг забелязах, че на сексгангс-
терът му се спи. Безпокойството в мен не ме оставяше на мира и 
още веднъж ме удиви напористата склонност на партньора ми да 
се движи по чертата на риска. Вече заспал, Джими взе пакета от 
ръката ми, подхвана ме леко и ме поведе. Стараехме се да крачим 
безшумно. Умирах от страх, но, слава богу, само като пресякохме 
крайбрежната улица, застанахме пред сградата. Изкачвахме се, без 
да палим стълбищното осветление. На втория етаж нямаше как, 
светнахме. Джими се огледа и пъхна един ключ някъде.

Късно сутринта се събудих в широк натруфен свят, стана ми 
забавно, тъй като нямаше с какво да се занимавам и хич не ми пу-
каше, че Джими още спи. Отворих и видях тераската, през нощта 
я бях само усетила. Мярна ми се и морето, то ме изненада с лип-
сата на сутрешна пристанищна суматоха. Отнесох се внимателно 
към присъствието му, дори не помислих да изляза на тераска-
та. Обширната стая и високите стени ме обидиха. Старомодните 
кафяви тапети затъмняваха още повече спалнята. От прекалено 
високия таван стремглаво се спукаше тежък на вид, явно тене-
киен канделабър с дванайсет гнезда. Там светеха три апатични 
крушки. Под високо изцъклено огледало се потайваше богата 
тоа  летка с много чекмеджета и нито една тоалетна принадлеж-
ност. Дамаската на табуретката е била подменяна скоро, изобщо, 
всички дамаски в апартамента бяха нови. Върху освежения под, 

навсякъде – както разбрах по-късно, лежаха нови килими с прес-
ни десени, в никакъв случай персийски. Много предмети пълне-
ха спалнята, от плюшените завеси до фарфорчетата върху шкафа. 
Единствената подробност, която привлече сериозно вниманието 
ми, се оказа фотопортретът на жена в, кажи-речи, старинна рам-
ка. Там е работата, че жената ми се видя позната, искам да кажа 
известна, но не като кинозвезда или нещо друго, става дума за 
жена от обкръжението ми.

Отворих вратата. Озовах се в огромен, също така натруфен 
хол. Най-забележителното нещо в хола беше Джими. Джими 
спеше върху богато канапе, облечен, с изтърколени на килима 
обуща.

Когато се промъквах към банята, стресна ме познат, но този 
път близък крясък на сирена – сигналът на корабчето, което чу-
вах в ранните утрини в търбуха на сейнера. Този път корабчето 
тръгваше по обедния си маршрут.

Разкош, горещата вода текна, без да я изчаквам. За първи път 
от месеци насам се отразявах в цял ръст и гола, под силна елек-
трическа светлина, в безупречно кристално огледало. Стресна 
ме сияйно присъствие на ангел с втасало за любов лице, очи с 
цвят на гълъбово крило – само че от външната му страна, – ноз-
дрички без еквивалент нито в живата, нито в мъртвата природа 
и устни на тайландска проститутка. Почти редовна госпожица, 
само че без бюст. Чак сега проумях защо сексгангстерът ме е 
заобичал. И нещо допълнително – колкото по-силно биваше 
огледалото, толкоз по-убедително се долавяше цъфтенето ми. 
Гърдите си вече не ги търсех в отражението, те сами се навира-
ха в очите ми.

Седнах до отворената към тераската врата. Надявах се бри-
зът да изсуши косата ми. Мила домашна картинка: съпругът 
още спи, съпругата се грижи за външността си. Все още не бях 
отваряла хладилника, а ми предстоеше да нахраня гладника, 
себе си, дори не бях пила чай... Седях върху табуретката и се 
вслушвах в шумовете на улицата. Зажаднелият ми слух ги въз-
приемаше като музика, отново се намирах между хората, ма-
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кар и мъничко скрита. Изведнъж си спомних за гадателката на 
Пензънс. Приемната ѝ се намираше до къщата ни. Пристигаше 
напролет, стоеше три-четири месеца. Хората чакаха на опаш-
ка, ученичките също, само аз, естествено – не. Лицето на тази 
гадателка сега ме гледаше от стената. Какво търсеше нейната 
фотография тук?

Дочух гласа на възлюбления, говореше с някого по телефона. 
На парапета кацна чайка, заби враждебен поглед в мен. Погле-
днах я дружелюбно. Дива, корава, изваяна. Приличахме си. Ре-
ших да проверя кой от двама ни ще издържи. Но възлюбленият 
ме извика. Побързах, бях се затъжила за него. Срещна ме про-
тегнатата му ръка. В ръката му беше слушалката. Леля Бренда 
настоявала да говори с мен.

– Синигерче.
– Да, госпожице Кенгъл.
– Дейзи, не те ли е срам, не съм никаква Кенгъл, а съм леля 

ти Бренда.
– Да, лельо.
– Джеймс ми разказа всичко. Внимавай сега, казах на  Джеймс, 

но ми се струва, че по-добре е да го кажа и на теб. Намирате 
се в апартамента на госпожица Манукян, врачката. Почина тази 
пролет. Искам да се чувстваш като у дома си. В хола ще намериш 
едно часовниче, постави го на ръката си. Чакай, не благодари. 
Джеймс подразбра какво се иска от него. След няколко дни ще ви 
се обадя. Чисто и просто ще му кажа как точно да отиде и да се 
предаде. Слушаш ли ме?

– Да, лельо.
– Ще се разделите за няколко години. Ще се върнеш в Пен-

зънс. Сега най-важното: ако пожелаеш, можеш да дойдеш при 
мен. Не разбра ли, че те обичам? Защо мълчиш?

– Разбрах, лельо Бренда.
– Ще го чакаме заедно. Хайде, целувайте се, имате няколко 

дни да се нацелувате хубаво. Кажи на Джеймс да не се обажда 
без сериозен повод. И никакво излизане навън.

Вцепенение. Аз, той. Джими взе слушалката от ръката ми. 
Постави я върху вилката...“

28.
Отдясно съседът се държеше добре, но съседът до илюмина-

тора – случи се почти познат – бъбреше ли бъбреше, при това с 
неприятен твърд глас. Само когато минаваше някоя от стюарде-
сите, гласът му забележимо омекваше. Тогава познатият подла-
гаше на критика самолетната компания, например, че в „Балкан“ 
доскоро не са допускали на борда некрасива стюардеса, а сега 
– нито една красива. Можех да го моля за малко тишина, разбира 
се, но, от друга страна, беше ми забавно, научих сума ти неща 
от съвременното битие на хората. Добре, но осведомителят ми 
млъкна ненадейно. Погледнах към илюминатора. Спеше. Измък-
нах писмото. Поръчах си много сух джин. Цяла седмица откакто 
не бях се докосвал до измислиците на Дейзи. Освен това, запом-
нете от мен, летите ли – джин.

„ – Вече знаеш ли какво точно ще кажеш у дома?
– Намислила съм го – отвърнах.
Джими върна слушалката в ръката ми. Погледнах часовника 

му – един. В момента всички са там, децата са се върнали от учи-
лище. И татко е дошъл да обядва.

– Меми.
Мама извика. Искаше да знае откъде се обаждам.
– От Лондон, много съм добре, правя каквото си искам и като 

се налудувам, ще се прибера, но не зная точно кога.
Децата вдигнаха врява, втурнаха се към телефона. Побързах 

да затворя.
– Чудесно – удиви се Джими, – по-добре никой не би го 

измислил.
Знаех, че го направих сполучливо. И все пак... Бях се упла-

шила от себе си. Обаждането вкъщи не ме беше раздвижило –  
гласът на Сали, нито дечурлигата; в края на краищата това бяха 
мои братчета и сестрички, мълчанието на татко – кои бяха всъщ-
ност там, събрани да обядват? Ехо от забравено време. За сетен 
път се уверих, че съм излетяла. Ако тогава се беше появило от-
някъде някое чудовище да ме запита кого обичаш повече, баща 
си или Джими...
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И така нататък.
Между мен и Джими не беше по-весело. В затвореното прос-

транство между завесите, банята, хладилникът, портретът на ста-
рата госпожица Манукян и жестокия стъклен поглед на чайката, 
която имаше навика да каца на парапета по няколко пъти на ден, 
ние разляхме една безрадостна тъмнозелена страст, от която хем 
исках да забременея, хем се страхувах, защото бях сигурна, че ще 
родя тъжно тъмнозелено момиченце... “

Погледнах чашата с джина, слава богу – цветът му не 
беше тъмнозелен. Бегло познатият ми бъбривец спеше леко 
килнат встрани. През илюминатора много ясно се вижда-
ше нищото. И всичко друго, което човек поиска. Премина 
стюардеса. Видя ли стюардеса, неизбежно си спомням Ва-
силий Аксьонов и великия му разказ „На половината път 
до луната“. Млад, безперспективен работяга от най-без-
перспективната страна на света, години наред се трепе в 
диамантените или златните рудници – не си спомням точно 
– на сибирската си майна. Натъпква джобовете си с пари и 
се качва на самолета за Москва, да прекара няколко дни на 
почивка и забрава. В самолета красивата стюардеса му по-
дарява дежурната си усмивка и съответния пай внимание. 
Малко усмивка и малко внимание, но това е предостатъчно 
за подземния бачкатор, той е пленен от чара, съществуващ 
все пак някъде извън рудника, извън смърдящия на водка и 
сухоежбина живот. Когато слиза в Москва, младежът неза-
бавно си купува обратен билет, но приказната стюардеса, 
за съжаление, не е в самолета. В Иркутск или Якутск мла-
дият човек си купува нов билет, пристига в Москва, там си 
купува билет за Иркутск или Якутск – все с копнежа и на-
деждата да види отново красавицата, която му се е усмих-
нала. И така, докато стопил всичките си натрупани заплати, 
преминал кажи-речи половината път до луната. И колкото 
пъти си спомня този разказ, толкова пъти ми се приисква 
да взема писалката и поставя най-после една хубава точка 
точно на онова място, където свършва великолепната по-
вест и започва излишието.

„...Още от споменаваното време не вярвам на гледачки, но 
Джими, кой знае защо, впрегна красноречието си на тема гос-
пожица Заруи Манукян. Масажът от нейните ръце бил магьос-
нически целебен, леля Бренда я наела като лична масажистка и 
приятелка за цял живот, предоставила ѝ този апартамент, позво-
лила четири месеца от годината да врачува. Арменският англий-
ски на закоравялата госпожица придавал особена сериозност на 
предсказанията ѝ, освен това тя умеела ловко да се ориентира в 
психологическите лабиринти на клиентите си.

– И туй ти го разказах – добави накрая Джими, – за да те осве-
домя, че щом вляза да лежа, веднага можеш да свалиш портрета, 
дето го виждаш на стената, и да закачиш своя портрет.

Мили мой, какво става с мен, защо ти ги изреждам тия лигави 
подробности, коя е тази сила, която иска от Дейзи  да бъде друга? 
А нямам и време за брътвежи, налага се да завърша час по-ско-
ро писмото, да го пусна на първата изпречила ми се суша, да го 
получиш, да го прочетеш, а пък и да размислиш, та белким се 
запътиш към мен.

И отново го усуках, нали, вместо да започна направо от 
обаждането на леля Бренда. Тя звънна една вечер и заповяда 
на Джими да се предаде на следващия ден. Според адвоката 
всичко щяло да се развие много по-добре от предполагаемо-
то. Ще се затрудня, ако ти опиша какви допълнителни емоции 
предизвика това последно обаждане. Спасителният, изведен 
до неговото съвършенство, план от добрата фея и адвоката, 
ни смаза.

Сутринта заключихме жилището, Джими пусна ключа в 
джоба си и слязохме на тротоара. Двамата влязохме едновре-
менно в града, в тълпата, в света. Предстоеше ни да извър-
шим само прости действия – да се качим  на катерчето, за 
да го оставим на Ветеранския яхтклуб, но преди това да не 
забравим да хвърлим броунинга заедно с двата резервни пъл-
нителя в залива, от Ветеранския яхтклуб да отидем на пътни-
ческия кей, Джими да ми купи билет, да ме качи на корабчето 
за Пензънс, да се целунем, да се разделим и той да се отправи 
към Пристанищния полицейски офис... “
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Прислугата засъбира приборите. Моторите промениха шумо-
вете си. Самолетът започна да се държи като за пред слизане. 
Спящият не мръдна, но не го събудих, оставих го на мира поне 
докато прехвърля още малко от фантасмагориите на тази безо-
бразна лъжкиня.

„ ... Най-сетне набрах кураж:
– Не излизаме ли от залива?
Поне да беше извикала чайка, параходна сирена или каквото 

и да е, пълно мълчание, Джими дори не ме наруга, кротуваше, 
кротуваше, кротуваше. По едно време започнах да се смятам за 
много виновна, за щяло и нещяло.

И пак не се предадох:
– Струва ми се, че се отдалечаваме.
Както стискаше щурвала, Джими най-после изкрещя:
– От какво?
Не посмях да уточня от какво. През дните, прекарани в апарта-

мента, морето буйстваше без спиране, обхванато от обичайната си 
августовска лудост, но ето го сега легнало, превърнало се в поле-
гати огромни овали, в безветрие и отвратителна сивота. Рибарски 
съдове – колкото щеш – сновяха насам-натам, съществуваше реал-
на вероятност да ни видят, да познаят Джими на руля. И все пак, 
колко хубаво беше! Възприемах плаването ни като измислица на 
пиян ангел – до мен стоеше човекът, когото обичах повече от всич-
ко на света, а гърдите ми растяха ли растяха, не с дни, а с часове.

– Джими – креснах и аз – защо излязохме от залива? Каква е 
тая работа? Нали щеше да ме качваш на корабчето? Нищо не раз-
бирам. Отваряме се повече и повече. Какво, не се ли отваряме?

– Отваряме се!
– Добре де, не ми крещи, разбрах, че се отваряме! – Докопах 

чантата си. – Ще хвърля оръжието.
– Дейзи, не схвана ли?
Джими заплака. Или нещо подобно.
– Хайде сега – ще плачем.
– Дейзи виж! – посочи напред с ръка. – Всичко туй! И ти! И 

те обичам.

– Разбрах.
– Искам да кажа...
– Млъкни!
– Няма да се предам.
– Добре де.
– Предпочитам седем дни с теб, но сега, пред петдесет години 

след седем години.
Гръдният ми кош се разтвори, бронхите ми се напълниха с 

луд въздух, почувствах се отново като някога – в гората, сред ри-
совете и бухалите... Кой ще ти тръгне да се предава сега, възраст-
ните хора нямат никакъв акъл в главите си...“

29.
Излизах от нецивилизована и влизах в цивилизована банкова 

зона, която някои все пак с пълно право наричат „вълча зона“. 
Три часа от предобеда прахосах, за да се снабдя с кредитна карта, 
един таксист така ме изнерви, че вместо да разгледам нещо от 
града, прибрах се в хотела. От седмия етаж чух неразбираемия 
мълвеж на Казабланка – хаотично съвършенство, струпано до 
един образован океан.

– Ако не се казвате Хасан, кажете как да ви наричам.
– Хасан се казвам.
Лицето му се състоеше само от гладки овални бузи, идеални 

за бръснене. Постави двата рома на масичката и се изправи. В 
очите му – хиляда и три нощи. Никакво учудване, никакво озър-
тане да открие другия, който ще изпие втория ром.

– Хасане, слушайте какво ще ви помоля – говорех бавно, изва-
дих най-разбираемия английски, – може би греша, но ми се стру-
ва, че мароканските шофьори обичат да нервират чужденците. 
– Хасан се усмихна отчаяно. – Питам те, дали не можеш да ми 
намериш за утре едно такси, което да не ядосва клиента си и да 
говори поне мъничко английски.

Хасан се избистри още:
– Баща ми.
– Чудесно! Ще ме закара на сто мили оттук. Утре в девет да 

ми звънне отдолу.
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И Хасан доволен, и Стоян доволен.
Погалих чашата на Дейзи, изрекох няколко меки думи, 

срамувам се да кажа кои, ушите ми пламнаха, почувствувах 
се чист, спокоен. Отпих от моята чаша, разгънах писмото тет-
радка, намерих страницата, от която може да се извлече фор-
мулата за младостта, но въпреки туй, нали съм си старец, все 
пак си помислих – да, ама сега Джими щеше да си бъде жив и 
Дейзи щеше да си има двама джимовци, защото, повярвайте, 
както ми е нарисуван по външност, той и аз си приличаме като 
близнаци, áко и да не сме от една и съща зодия. Бъррр, мразя да 
говоря за зодии.

„...Отвори се най-сладкото време от живота ни, меденият 
месец на нашата връзка. Бяхме се проврели в лабиринта на 
Сили – сто и петдесет острова – южно от Корнуол, под Пен-
зънс. Те ни глътнаха и ни скриха. Ах, как чаках да ти опиша 
точно този период. Но няма да мога, утре или вдругиден прис-
тигаме в Малта. Длъжна съм да пусна писмото само там, ни-
къде другаде, ако изобщо съществува шансът да попадне в ръ-
цете ти навреме.

Капитанът е припрян, той нямаше намерение да се отбиваме в 
Малта, но там трябва да оставим двете английски момчета. Взех-
ме ги на остров Милос. Благословени деца! Примират за живот 
върху палуба, справят се удивително, не само с платната, усвоиха 
и лавировките. На тях дължа възможността да пиша продължи-
телно. До Малта. Там ни напускат, напразно се опитахме да ги 
отвлечем „надолу“, иска им се, но на Малта ги чака компания, а 
после и университетът. Във Валета ще останем два дни. Там ви-
наги сме хващали жертви, надяваме се да ни провърви и този път. 
Хванем ли ги през първия ден, потегляме в първия ден, бързаме 
към ремонта. На отделен лист ти давам координатите за Танжер и 
за Азорските острови. Не дойдеш ли в Танжер, струва ми се, ще 
умра. Това съм аз.

Сега – отново на повестта: бързо, светкавично, няма време. 
И е трудно, признавам, почти е невъзможно да ти опиша обста-
новката, характеристиката на лабиринта, на пейзажа. На пръсти 

се брояха тогава хората, готови да се справят със сложния живот 
между диво озъбените скали, меките пясъци, човешките свърта-
лища – някои обитавани, други заключени. Освен че познаваше 
географията на архипелага, Джими притежаваше учудващ нюх 
да открива заключените за по-дълъг период вили. Без този нюх 
трудно можехме да устискаме и изживеем медения си месец, за 
който ти споменах.

Потънахме до гуша в удоволствия – удоволствието да отва-
ряме всяка седмица нов катинар, удоволствието да хапем телата 
си на ново легло и най-вече – да съзерцаваме с часове как растат 
гърдите ми.

Но имахме и цел — непознатият нежен хаос на топлите остро-
ви, да се изплъзнем от ръката на закона. Нощем, маскирани като 
рибари, излизахме уж за улов, а дебнехме из покрайнината на 
Ламанша, стремяхме се да попаднем на запътена към Америка 
яхта. Тъй като ни вървеше във всичко, надявахме се да ни вземат 
като черноработници по дългия изтощителен път. Една нощ за 
малко да успеем. Попречиха двете жени на борда. В мен криво-
носите съпруги подушиха потенциалната опасност, мацето, кое-
то застрашаваше да взриви пропан-бутановата им идилия.

Ламаншът гъмжеше от заминаващи пътешественици, но нас ни 
интересуваше съд, който се е прицелил в най-далечните далечини.

Идеалният случай не се забави много. При благоприятен, 
но слаб бриз откъм сушата, тромаво се движеше голям шлюп. 
Изравнихме се, угасихме мотора и Джими запя заучения си от 
повторенията текст: Бедни сме, а мечтаем за платна, вземете ни 
и няма да съжалявате, ще поемем всичките вахти, ако не ви се 
харесаме, махнете ни на първото пристанище по маршрута ви. 
Бяха двама мъже, как да ти кажа, недобре екипирани и зафъфли-
ха нещо, от което разбрахме, че имаме шанс, стига да поправим 
повредата в мотора. Хвърлихме им въже. Катерчето се затътра на 
буксир – аз на него, а Джими слезе при мотора. След малко чух 
гласа му: Ще го оправя.

Притихнах. Септемврийска нощ, топла, уравновесена. Коригирах 
движението на катерчето с щурвала. Стисках палци. Едва се виждаше 
фигурата на този, който седеше до техния рул. Компонентите, от които 
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се състои епизодът, ми се видяха несериозни, някой сякаш ни будалка-
ше – при тоз почти прав ветрец гротът и стакселът плачеха за по-друго 
третиране, ми правеше впечатление, че собствениците на ветрохода 
залагаха подозрително на мотора, излизането му от строя направо ги 
беше паникьосало. Наоколо вонеше на гориво. В тъмнината не можех 
да се уверя с очите си, но яхтата явно бе натъпкана с нафта.

В тишината усещах зараждането на искрата. Но преди това 
чух гласа на Джими. Каза им, че трябва да си запалят бордовите 
светлини. Оня долу, до него, му отвърна с мълчание. Репликата 
на Джими беше излишна, ние също се движехме без светлини. 
От каютата на ветрохода, обаче, сега заради ремонта на мото-
ра, бликаше богато сияние и май от туй сияние пламна пожарът, 
по-точно, последвалото, което приличаше на пожар. Най-напред 
изтрещя тишината, прониза я полицейска сирена, а после се счу-
пи и тъмнината – от прожектора на полицейския катер.

Отдавна съзнавах, че Джими е надарен от бога крими-бой, 
талантлив, ловък, богат на най-непредвидени хрумвания. Зърнах 
фигурата му, тя се мярна за секунда в снопа на прожектора и из-
чезна. Катерът връхлетя върху яхтата, гуменият му пояс се удари 
в обшивката ѝ. Двама от полицейската тройка скочиха на яхта-
та. Третият, приведен напред, държеше здраво една от вантите ѝ, 
готвеше се за привързване.

Докато следях шеметно въртящия се филм, зад гърба ми из-
скочи Джими.

– Това не е нашата лодка. – Не само дрехите, и гласът му беше 
мокър. – Нашата лодка е тяхната!

Придърпваше ни с буксирното въже. В пълна тъмнина – свет-
лината бе насочена към яхтата – целунахме полицейския катер. 
Джими изпълзя на него, ритна повисналия над водата полицай и 
почти извика:

– Дейзи, какво чакаш!
Скочих през бордовете. Джими вече даваше газ. В същото 

време изтрещяха няколко изстрела. Бях паднала в кокпита. Усе-
тих Джими над себе си. Беше полудял – хем направляваше, хем с 
тялото си закриляше тялото ми. Оръжието на полицаите побесня 
повторно.

– Джими, нещо не се ли заби в тебе?
– Не.
Ръката му шареше по таблото, прожекторът най-после угас-

на. Летяхме с полицейския катер и времето и разстоянията бяха 
наши. Но тъмнината ни погълна и се налагаше да отваряме очите 
си на четири. Бяхме, кажи-речи, заобиколени от пътуващи свет-
линки.

Пипнах дрехата му.
– Спокойно, Дейзи, топло ми е.
Не му повярвах. Но Джими беше казал истината – кръвта, коя-

то течеше от гърба му, го топлеше. Тогава тази подробност все 
още не ми беше известна.

– Не търсеха нас – изрече той.
– Разбрах, Джими.
– Умната моя женичка!
Целуна вратлето ми.
Питахме се – накъде? Към Великобритания или към Остров-

четата? Там ни чакаше шикозната вила на адвоката Хенсъм, в нея 
живеехме от няколко дни.

– Дейзи, хвани кормилото.
– Защо, мили?
– Курсът ни е право срещу вятъра.
– И право в ръцете им.
– Обичам те само защото си луда и неосъзната, като мен. 

Много те обичам, Дейзи, затова трябва да ме слушаш и да дър-
жиш срещу вятъра.

– Много ли си ранен?
– Едва забележимо.
– Не знам как да вкарам катера в пристанището.
– О, ма ти се безпокоиш напразно, мила. Ще ни посрещнат.
– Не, Джими, ще карам към вилата на господин Хенсъм. Там 

ще те превържа.
– Добре.
Де да знам, че тази е била последната дума от устата на Джи-

ми. Тогава бях много млада и не вярвах в смъртта. Катерът лете-
ше, нощта се задавяше от звезди, Джими лежеше спокойно край 
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мен, когато ми се приискваше много, погалвах лицето му. Сър-
цето ми биеше равно, кораво. Де да знам, че след един час ще 
се облея в сълзи, откъде да ти зная аз, че най-близките могат да 
умират, че ще повярвам в смъртта и че внезапно ще остарея?

Колко хубаво беше? Умираше се, плачеше се. А сега – какво?
Идвай.“                

ТРЕТА ЧАСТ

1.
Изпречи ли ми се някъде мъж със сини очи, обхваща ме смут, 

чувствам се като виновен за чуждо престъпление или пък потъ-
вам в неловкото състояние, че сме се срещнали двама, облечени 
в еднаква конфекция. Но на Джалил моите сини очи не му напра-
виха впечатление.

– В едно писмо госпожа Кларк ми препоръча да се явя при 
вас – казах.

Джалил май не разбра цялото изречение и туй едва ли имаше 
някакво значение, той беше проумял най-важното, че вече съм 
дошъл. С някакъв смешен, допиращ се до бурлеската английски,  
пазачът от Яхтклуба ми обясни, че в момента госпожа Кларк не е 
на кораба и че мога да я почакам тук. Когато излизала по работа 
от марината, тя обикновено му казвала къде отива. Сега купувала 
продукти. Арабинът със сините очи препичаше хляб, нареждаше 
филийките върху нагорещен тиган. Докато ги изчакваше, мизер-
ното ламаринено бунгалце се изпълваше с най-хубавия аромат на 
света. Намирахме се в задния двор на марината, наоколо боклуци, 
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колкото щеш. Джалил се подвизаваше тук като нагледвач на един 
от кейовете, на главата му бе надяната избеляла чичестерка, с нея 
може би си спеше. Велик арабски нос, сухо лице, родено като глу-
паво и оглупяло още повече сред посредствени по ум яхтсмени. 
Мръсните му ръце и най-вече предположението, че подир малко 
ще ми подаде препечена филийка с маргарин, ме  накараха да му 
обясня колко не мога да чакам и отивам направо на кораба.

Вятър и мъгла – „Илюзия“ представляваше, същата майна, на-
мерих я такава, каквато я бях оставил: ръждясала, олющена, пар-
цалива. И тоя акселрод, капитанът ѝ, продължаваше да търчи по 
палубата като магаре, на което са пуснали конски мухи. Ремонт, 
какъв ремонт, никакъв ремонт – нищо не беше пипнато, поне 
една боя да бяха прекарали тук-там. Като се вгледах по-добре, 
най-сетне открих нещо и трябва да призная – съществено. „Илю-
зия“ си имаше нова гротмачта, всъщност стара-нова, надеждна, 
сигурно подарена от някой почитател на скитниците. А и под-
водната част изглежда е била основно изстъргана, личеше си, че 
е боядисана с „отровна“ корабна боя, да предпази обшивката от 
обраствания. Нагоре от водолинията обаче – нищо, наименова-
нието и то недокоснато, посивяло. За сетен път останах с впечат-
лението, че капитан Кларк се отвращава както от подреждането 
на вещите, така и от чистотата им. Поспрях се малко встрани да 
го наблюдавам, исках да открия каквато и да е логика, някаква, 
макар и бегла, връзка между бързането и туй, което вършеше, но 
не ми се удаде.

Приближих се.
– Капитан Кларк?
В исполинските му лапи се губеше ръждясал капан за мишки. 

Защракалката на капана завършваше накрая с парче спечено като 
вар, силно пожълтяло от времето сирене.

– Викате ли ме?
– Ще ми се да отнема малко от времето ви, капитане.
– Нищо не ми отнемате, момко, елате.
Най-после кракът ми стъпи на „Илюзия“.
– На петдесет и седем съм.
– За мен сте момче, аз съм на седемдесет и шест.

– И пет!
Очите му се засмяха. Вие, които сега четете тая повест, гу-

бите. И то много. Задето не сте виждали отблизо този човек. За 
съжаление сте, защото ще получите представа за външността 
му от моята несръчна в писането ръка. Отблизо капитан Кларк 
престава да бъде както велик, така и грубиян, той мигновено се 
превръща в красавец без възраст, натъпкан с чар. Но ще изложа 
портретуването му в течението на разказа.

– Откъде знаете тия работи за мен?
– От госпожа Кларк.
– Да поседнем ли?
Спуснахме се. Леле-мале!... И това ако е кабина!...
– Ще ви помоля за едно, капитане, никакво кафе, нито чай, ще 

ви откажа незабавно. – Не можех да си представя как допирам 
някоя от чашите му до устата си. – Капитане, ще ме вземете ли?

– Докъде искате?
– Знам, че сте се запътили към Хавайските острови.
– Готов ли сте?
– Тук съм написал името си, стаята и телефона на хотела. За 

всеки случай. Остава да си купя някоя дрешка и малко лични 
вещи.

– Имате ли, макар и дребни, познания за морето?
– Да.
– Като казвам море...
– Разбирам ви.
– Мисля, че ще тръгнем до три дни.
– Но ако решите това да стане утре?...
Поднесе с два пръста визитната картичка на хотела пред 

очите си. Така си го и запомних този морски пътешественик 
– картичката, която означаваше лукс, изискана прислуга, све-
товноизвестен готвач и така нататък, беше кацнала плакатно 
върху неизрязани, почернели нокти, сред разрошена коса и 
луда посейдоновска брада. Но преди всичко буйни, забравили 
посоката на растежа си вежди, подслонили очи, пораждащи 
надежда, страх и внушението, че човекът все пак ще преодо-
лее всичко и ще пребъде.
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– Радвам се, че се появихте, момко.
– Ако се появят по-млади от мен?
– Има място за всички ни.

2.
Собственикът на „Илюзия“ се беше изплюл върху предвари-

телната ми представа за него. На кея се върнах като зашлевен 
на публично място. Непредвидено осъзнавах, че ми предстои да 
поживея няколко месеца – месеца ли казах? – върху трийсетина 
квадратни метра площ не с кривокрако насекомо, нито с чучело, 
предстоеше ми да деля жена със съперник, който ме превъзхожда.

От друга страна, все ми убягваше от ума, че насам върви 
френският. Като се сетих, започнах да извиквам думи и цели 
изречения от езика на една залязла империя, която доскоро се е 
радвала на приоритет, но си е отишла, за да докаже за кой ли път, 
че всичко е преходно, а най-вече културите и имперските велико-
лепия. Извинете за оригиналната мисъл.

– Искам да ме отведете – казах на епилептичен френски – там, 
откъдето започват туристите.

Арабинът се позамисли.
– Господине, вие сте в Танжер, разбирате ли, в Танжер може 

да се започне отвсякъде. Ще ви заведа на Крепостта.
В таксито се почувствах приятно не толкоз заради кадрите 

отляво и дясно, а поради туй, че беше топло. Улисан с прибли-
жаването си към „Илюзия“, допреди малко просто не можах да 
усетя хапливостта на подлия вятър. Сега ми се щеше понятието 
„крепост“ да се поотложи някак, да се нагнетя с топлина. По този 
повод ми хрумна идеята да си купя шапка. Купих си не една, а 
три – две яхтсменски и една чичестерка. Прииска ми се да за-
хвърля старите удобни ръкавици, но си зададох въпроса защо. И 
като имам пари, необходимо ли е да ги пилея? В този магазин за 
първи път ме стрелна трезвата мисълчица, че все пак би трябвало 
да спазвам някакво благоприличие към богатството си.

Преди да възляза на нос Спартел, минах през салата от криви 
и прави улички, къщи и къщички, дворчета, нагиздени с ветрее-
щи се пранета, площадчета, отрупани от сувенири, сергии с дан-

тели, кафенета, закусвални, ту влизах, ту излизах от владенията на 
Крепостта и всичко туй се оказа повече, отколкото съм очаквал от 
Танжер – звездата от съзвездието, което някога палеше бляновете 
на младостта ми. А и нещата, описани в туристическия справоч-
ник, се оказаха верни, истина се оказа и твърдението, че застанеш 
ли на буруна и протегнеш ли от него ръка, като нищо можеш да 
докоснеш Испания. През прозрачното пространство на вятъра Ги-
бралтарската скала отсреща ми заприлича на сфинкс и този сфинкс 
не бе по-малко загадъчен от оригинала, защото в лицето му се бяха 
скупчили тъжните черти на старата многострадална Европа. Бях 
доживял най-после до времето, когато можех да погледна към род-
ния си континент, стъпнал на друг континент. Но след разменените, 
макар и няколко думи с капитан Кларк, не само Европа – це лият 
свят се сгърчи в мрачна гримаса. Да бе, какво търся тук? Имах пари, 
имах обширен дом, в него шаваха все близки същества, най-сетне 
на вратата ми бе почукало щастието да поживея спокойно с жената, 
която ме беше стоплила през въшливия мой период, имах си внук, 
единият от синовете ми преуспяваше в бизнеса, другият в лите-
ратурата, уютни снахи, спретната майка, фуклив, но важещ баща, 
обществеността ме готвеше за кмет на град с бъдеще, обърнат към 
забележителен залив... И не на последно място – обираше ме три 
пъти по-младо от мен момиче с гърди и задник от страниците на 
„Плейбой“. Какво търся тук? Защо е необходимо да зарежа разко-
ша и да се набутам в една вмирисана гемия, в тясна кабина с кораво 
легълце, да ходя по нужда в тоалетна за джуджета, да се пуля срещу 
вятъра в безкрайните дежурства до щурвала, заливан от противна 
солена вода, която пронизва чак в ануса?

Чайките само пикираха, сякаш им беше противно да докос-
ват морето, съпротивляваха се на вятъра, а аз не свалях поглед от 
сфинкса, надрънкал ми тия истини. Почувствах се смачкан, овъг-
лен. По обратния път не погледнах нито сувенирите, нито прости-
тутките, които настояваха да ми кажат нещо важно.

3.
Сега вече се убедих, че хотелът ми е наистина отвратителен; 

по бароковия разкош на салона му стояха гипсирани фигури, 
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към рецепцията се приближаваха и отдалечаваха лица, отразили 
снобската светлина на душите си, и си нямах представа какво впе-
чатление съм произвел, като влязох с два вързопа, особено като 
махнах на едно от момчетата при бара. Понатрупал вятър по себе 
си, хич не ми се качваше направо в стаята, държах на всяка цена 
да преметна сто грама ром, да се нагледам на барок, та по този 
начин, ако успея, да стопя част от мъртвешкото си настроение, 
което ме подтикваше към доста примитивен ход – да се преместя 
веднага в друг хотел и още утре да избягам от Танжер. Някакво 
много човешко присъствие ми се мярна към ъгъла на салона, то в 
какво му се състоеше човешкото, сигурно същата снобска майна, 
но една жена, колкото и да е превзета, вкараш ли я в леглото си, 
веднага се очовечва, а в повечето случаи и освинства. Чашата 
пристигна навреме, иначе какви ли още можех да си ги надумам 
по адрес на жените, но тази от ъгъла, честно казано, ме ядосваше 
с непостижимостта си. О, в битието ми на крайбрежен гларус 
имах удивителни случаи... Тук ще спра. Блясъкът на прочутия 
френски хотел и плавността на човешките придвижвания в него 
ме респектираха. Ето, някакъв, много гъвкав, направен сякаш от 
силикон баровец, се приближава към чаровницата, привежда се, 
взима ръката ѝ, целува я, произнася няколко думи и се отдалеча-
ва. Запитах се, ще мога ли и аз някога така? Пари вече имам, до-
машно възпитание дал бог, но как да придобия туй придвижване 
и поднасяне на ръката към устата? Правил съм го много пъти, но 
не по същия начин, джанъм.

Хубаво! Колко мъничко му трябва на героя. Вдигнах чаша-
та, погледнах цвета на рома, хареса ми, не ми се харесаха двете 
последователни глътки, трябва да внимавам какви ги върша. Но 
по-важното е, сметнах аз, че вятърът от тялото ми изчезна. Олек-
на ми. Нещо прогони мрака от главата ми, облегнах се удобно и 
започнах да се наслаждавам на мисълта си. Чудесно е.

И какво да видя – сервитьорчето от бара се е изправило до 
мен. Потърсих повторно цвета на рома, ром нямаше. Момчето 
взе чашата. Напоследък работите ми вървяха повече от добре, 
всичко се подреждаше от само себе си: пари – колкото щеш, ху-
бав дом, стабилизирани деца, умно внуче, предлагат ми да стана 

кмет, красиво момиче със забележителни очертания, а на всичко 
отгоре, като капак, влюбих се за първи път в живота във влюбена 
в мен жена и ми предстоеше тепърва да разбера какво е истинска-
та любов, при това – върху яхта, в обиколка на света с отбиване 
на Хавайските острови.

– Какво бе, и сега ли? – Умопомрачителната дама от ъгъла на 
залата стоеше до мен. – Все аз ли ще те заговарям първа? – Тя от-
прави момчето с рома обратно. – Не ме целувай тук, познават ме.

Тъкмо бях взел решение да се отнасям почтително към парите 
си. И какво – платих си две нощи вместо една. Плюс заангажи-
раната стая за Дейзи. Така че едно преспиване в „Император“ 
ми излезе хиляда и четиристотин долара. В хотел „Роял“ наехме 
пак две стаи, този път по сто долара. И тъй като не разполагахме 
с много време – на другия ден следобед трябваше да заема без-
платната си „кабина“ в „презокеанския“ – заключихме се в моята 
стая до зори. Уж до зори, но успяхме да се съвземем по обед.

4.
– Жалко – изрече Дейзи, докато обядвахме набързо, – бях 

предвидила да те водя при бедуините и при едно интересно пле-
ме в Атласките планини, хората там са забравени и от Аллаха. 
Дай списъка. – Подадох ѝ списъка. – Всичко туй можем да го 
купим на една известна улица, но трябва да повикаме такси. Не, 
отначало ще повървим.

Пъхна ръка под мишницата ми – и ние станахме най-важното 
нещо на улицата, изпълнихме я цялата, животът по тротоарите 
и асфалта замря, хората потънаха в сградите, колите изчезнаха в 
пресечките, пред нас се ококори залязващо слънце, то се готвеше 
да потъне в Атлантика или да умре сред разлятата си по облаци-
те кръв. Уплаших се. Деветдесет на сто бях уверен, че туй съм 
го нарисувал в стихотворение – както вървим аз и тази, с която 
се обичаме, към залязващото слънце, в далечен непознат град, в 
далечна непозната страна, само че оная вървеше кротко до мен, 
опряла чело до рамото ми, а тази какво – тази потърси дланта ми, 
пъхна пръсти в джоба ми, но там се оказа тясно за двете ни ръце, 
та мина от другата ми страна, хвана другата ми ръка и как ли не 
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смени позите, все недоволна, все нещо не ѝ харесваше, докато 
накрая метна ръката ми на рамото си, обгърна с лява ръка кръста 
ми и се успокои. Продължихме все в тази крайнокварталска поза, 
идеше ми да се пукна от срам, тъй като и двамата не бяхме в пър-
вата си младост, но добре, че всичко се развиваше в безветрие, 
безвремие и безлюдие.

– Дейзи, ще ми кажеш ли най-после по какъв начин си се пре-
върнала в красавица? Ти там, на Милос, не представляваше чак 
такова събитие.

Дейзи не отговори, гледаше напред, гаснещата светлина стое-
ше на устните ѝ като червило. Сетих се, че не съм чул гласа си, 
което би трябвало да означава, че не го е чула и тя.

– Там и кожата ти беше по-друга – казах. Но отново не чух 
гласа си.  Пък, мама му стара, стряскаш ме и с елегантността си.

– Джими, тогава на острова бях все още пътуваща. – Тия думи 
тя ми ги издума по-късно, на една вахта, когато отново ѝ зададох 
същите въпроси. – Бяха минали само няколко дни след едноме-
сечно препускане и ядосваници по Червено море. Попаднахме 
на пирати,  разбираш ли, сомалийски несретници, хем виждат 
мизерията ни, хем не вярват.

– Може би са искали теб.
– Ти мен ме остави, мен в подобни случаи капитанът има 

къде да ме скрие и да се представи за самотен мореплавател. 
Разбойниците се перкулясали, как може американец да няма 
пари. Отървахме се от пиратите, налетяхме на Суецкия канал. 
Началниците сменени. Искат ни такса. Капитанът посиня. Ние 
този канал сме го минавали повече от двайсет пъти и сигурно 
ще го минем още двайсет пъти, къде ще му излезе краят, ако 
плащаме. „Илюзия“ се движи без такси... Капитанът държи на 
установеното, това за него е въпрос на чест. Арестуваха ни. Не-
очаквано се обадиха нисшите чиновници, решиха в наша полза, 
началниците разбраха каква е работата. Влязохме в Средизем-
ното. Хвана ни северният. Помолих да се скрием, напоследък 
избягваме бабаитлъците – изчакваме да мине лошото и тогава 
тръгваме. Добре, но този път капитанът се заинати, заигра му 
се на младост, бяхме взели две копелета от Суец. Съдба – за 

да те срещна. В Милос пристигнахме овърдаляни, изпокъсани, 
холандчетата се заклеха повече да не помирисват ветрила. На 
острова пък ни похлупи затишието. Съдба – за да те срещна. 
Капитанът се зае да кърпи. Аз спях. Пиех кафета в кокпита, къ-
дето ме намери... Друго нещо си е Танжер. Тук в яхтклуба ни 
носят на ръце, предоставят ни всичко, знаят че мизерстваме и 
ни обсипват с луксове. Капитанът не напусна, естествено, дуп-
ката си, но аз обитавам разкошна стая, къпя се по два пъти на 
ден, прислужват ми, нощем на „Илюзия“ правим каюткомпания 
със световни богаташи. Починах си, омекнах, добих истинските 
си цветове, накупих си дрехи, чаках героя си.

– Там кой ти целуна ръка?
– Май някакъв продуцент от испански произход. Тур Хейе-

рдал ме нарече Дамата на моретата, а проклетникът Кусто на-
реди всички морски благородници да целуват ръката ми. В него 
момент не можех да забелязвам продуцентите, чаках да се поя-
виш, капитанът ми даде хотела ти. Като те видях, пожелах да си 
поиграя на „ще ме познае ли, или няма да ме познае“. Друго да 
питаш?

– Какво търсеше оръжието в апартамента на ясновидката?
– Леля Заруи ли? Тя предсказала на Джими, че ще умре от 

холера, той, горкият, не я послуша и умря от полицай. Леля Заруи 
живеела в имота на леля Бренда, правела си бизнеса и непре-
къснато чакала гаджето си. Трябвало всеки ден да пристигне от 
Индокитай. А пистолетът държала, за да го убие.

– Дотук добре, но знаем, че виси ли на стената оръжие през 
първото действие, през третото трябва да гръмне.

– Да, ама забравяш, че Дейзи тогава не живееше в пиеса, ами 
в живота. И все пак, да си чул случайно някога Чехов да не излезе 
прав? Този пистолет Джими си го нарами с надеждата да му се 
нарадва, в смисъл – да убие още някого. Джими си беше такъв, 
Стояне, убиваше му се.

– И въпреки туй, ти...
– Пък може би и затуй. Не се стряскай. Човек не знае. Нищич-

ко не знае. Този пистолет по-сетне можеше да ми свърши една 
чудесна услуга. Карах си катера в тъмнината с трупа му. Пъл-
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на самота. Отчаяние. Да беше се появила поне една сълза да ми 
прави компания. Обезумявах. Знаех си, че всеки момент ще спра 
мотора и ще се прострелям.

– Но остана жива.
– Сигурно.
Къси са декемврийските дни, в Танжер те са и ветровити, а 

в края на улицата, по която вървяхме, небето угасваше, бяхме 
забравили, че отиваме за одеяла и чаршафи, Дейзи я тресеше от 
щастие, а и аз бях щастлив, но в същото време не можех да не се 
запитвам как е възможно всичко туй, как могат да се осъществят 
толкоз много блянове наведнъж в тъй кратък период от живота на 
един човек и ще намери ли той сили в себе си да понесе товара 
им, особено ако се вземе предвид обстоятелството, че ми липсва-
ше дори най-малка опитност в истинската помитаща любов.

5.
Притежавам необяснима страст към подреждане на нови 

квартири, но тази вечер не ми провървя, налагаше ми се да на-
хвърля покупките в кабината си и да побързам. Горе вече присти-
гаха. Дамите и господата от съседните яхти се трупаха в кокпита, 
а трупаха и по нещо за пиене, у нас бихме казали „за изпрово-
дяк“. Сигурен съм, че в света на ветроходството съществува от-
вратително кастово деление, но когато става дума за партитата на 
„Илюзия“, за гостуване при капитан Кларк, всички превзетости 
отпадаха, всички се изравняваха и оставаха да важат другите по-
казатели – кадърността, умението да бъдеш забавен, и, разбира 
се, чувството за хумор. Най ме изненада отчайващата елегант-
ност на гостите. Като погледнах Дейзи – и тя същата, както оня 
ден в салона на „Император“, само че този път си беше позволи-
ла един шарж, разбран може би само от мен, обеците ѝ слизаха 
много долу и ми приличаха на две бисерни козички, спуснали 
се да пият вода от котловинките на ключиците ѝ. Аз си бях и без 
това изряден, изобщо, почти винаги изглеждам добре, такъв си 
ми е джинсът, очите на жените ми го подсказваха, пък и Дейзи ми 
го сигнализира с триумфираща полуусмивчица. Капитан Кларк 
обаче бе заел мястото си непроменен, непипнат – същите мръсни 

маратонки, полуджинсовият омаскарен от няколко корабни бои 
панталон и стар вълнен пуловер, изпод който надничаше риза с 
неопределени шарки и сдъвкана яка. Помъчих се да си представя 
домакина издокаран и веднага го зачертах, капитанът беше роден 
и уютно посаден само в старите си дрехи, и да ви кажа ли – неиз-
къпан и рошав, плът от плътта на кораба си, отражение на плат-
ната му, на вехтата надстройка; поставѝ го на форщевена като 
емблема и няма да сбъркаш.

Забележителна смесица, лица от няколко националности, 
грозни. Богатите – до един красиви. Общо взето – повтарям се 
– бедните ентусиазирани лодки бъкат от грозни жени. И мъже. 
Луди. Ветроходците са луди. Свалям шапка на комунистическата 
власт, тя всъщност бе забранила ветроходството, за да не ѝ бягат 
жертвите по море и така бе попречила на лудите в Източна Евро-
па да се увеличават.

Бях донесъл два литра домашно поморийско тъкмо за такъв 
случай, да полеем тръгването, но се отказах да разпечатвам – на 
кого по-напред, палубата гъмжеше от говорещи глупаци, всеки 
държеше чашата си и разправяше нещо. Говореха едновременно 
всички. За метеорология, за скъсани платна, за калпави мотори, 
занемарени яхтклубове, където гледат да ти вземат таксата срещу 
нищо, говореха и за всичко останало. В такъв момент как да им 
предложиш българско вино, какво ще им кажеш и ще те чуе ли 
някой, друг е въпросът и дали някой ще разбере какво пие.

Постепенно обаче брътвежът се разсея. Не успях да разбера 
как вниманието на гостите непринудено се насочи към домаки-
ните. Присламчих се и аз. Както вече споменах, „пресконферен-
цията“ се осъществяваше на открито, все оня ветрец продължа-
ваше да си работи неприятно, обилна светлина ни заливаше от 
лампата на кея, а комбинацията от стария кораб, напълнен със 
съвременни мъже и жени, всички с уиски в ръце, събуждаше 
асоциации с някои от идиотщините на Фелини. Още в началото 
на разговора схванах, че участниците в купона стъпват за първи 
път на „Илюзия“. Техният бог в момента приличаше на истин-
ски бог, мистичен завоевател или шаман, но поклонниците му 
кощунствено настояваха да узнаят как точно е започнало всичко. 
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На нас ни е известно, че ще го прочетем в неиздадената ви още 
книга – започна някой – но все пак, къде всъщност срещнахте 
уважаемата госпожа Кларк, как започнахте? 

Този въпрос бих искал да задам и аз. Той беше много прост. 
А отговорът, макар и проточен, се оказа също така прост. Как-
то повечето от жителите на Нантъкет, и учителят по математика 
Айвъри Кларк се насочил към океана. Тази гибелна треска обаче 
го друснала в по-напреднала възраст, вече прехвърлял трийсет и 
пет. С жена си, също учителка, неусетно пропаднали в бездна-
та на ветрилата, но успоредно с това ги погълнала и една друга 
дейност – да приготвят и издадат по възможност най-пълната и 
най-достоверната история на нантъкетското китоловство, също-
то, да, което знаем от „Моби Дик“. Покосена обаче от оная бо-
лест, госпожа Кларк номер едно починала по-бързо, отколкото 
предполагали лекарите. Тази смърт извадила учителя от строя 
поне за една година, той се втренчил в отчаянието на нищото и се 
вцепенил. В туй състояние пред очите му попаднала вестникар-
ската обява – тя е известна на света от първата книга на капитана. 
Тъй капитанът научил, че в Плимът се продава огромна, неизляз-
ла още от строителните стапели яхта, една от първите лястовици 
на алуминиевите корита. Айвъри Кларк незабавно се появил в 
Англия и какво да види – корпусът е готов, а и не само корпусът. 
Но до крайния резултат, ако се продължава по същия начин, ос-
тават не по-малко от осем месеца. Математикът и капитанът в 
зародиш седнали пред строежа и започнали да обмислят. Много 
ясно, покупката била от глупава по-глупава, потрошаването на 
големите пари предстояло отсега нататък, математикът решил да 
се върне в Америката си, и тъй като бацилът на платната в този 
прочут град на ветроходството го бил заразил вече неизлечимо, 
предпочел в Нантъкет да си купи нещо старо и да изчезне от бре-
га. Добре, но капитанът в зародиш се покачил още няколко пъти 
на палубата, пък се и спуснал долу и тъкмо долната част – много-
бройните нехарактерни за една яхта кабинки, предвещаващи жи-
вот сред морето, а не състезателно перчене, наклонило везните. 
Бившият учител се върнал в родния си град, но не за да остане, а 
да продаде бащината къща.

Точно след осем месеца – всичкото туй време капитанът в за-
родиш прекарал в търбуха на рожбата си – „Илюзия“ нагазила 
във водата и, разбира се, предизвикала по една лека усмивчица 
у посветените, тя не била нито риба, нито рак, приличала ту на 
голяма яхта, ту на малко корабче. За скоростта да не говорим. 
Но се държала достойно, обещавала по-голяма от предполага-
емата стабилност. Докато изкусурявал някои последни детайли 
по палубата, от няколко дни насам в погледа му взело да се пъха 
някакво дамско-момичешко подобие. Накрая бъдещият морепла-
вател прекъснал работата си.

– Продължавайте – чул той грубия, направо нахален глас на 
момичето, – взема ли решение, ще ви кажа. Още не съм се убеди-
ла ще ми бъде ли изгодно да тръгна с вас.

– А някой поканил ли ви е?
Нахалницата посочила надписа. На един картон било изразе-

но кратко и ясно: Търся придружител до Нантъкет.
– Важи само за мъже – осведомил я този път математикът.
– Бе, за мен е важно да взема решението, после ще гледаме 

кой е мъж и кой жена.
Математикът се понамръщил, а мореплавателят се поухилил. 

Огледал я. (На това място пресконференцията се засмя гръмогласно. 
Мен пък ме учуди начинът на стария капитан да изразява ситуации.)

– Баща ти пуска ли те?
– Баща ми е свикнал да научава нещата по-късно.
– На колко си?
– Двайсет.
– А аз на четирийсет и пет.
– Това не ме интересува, интересува ме корабът ви.
Той седнал и запалил цигара. Поднесъл ѝ пакетчето си през 

борда. Дейзи го осведомила, че не пуши, нито е вкусвала алко-
хол, започнала да го уверява, че гласът ѝ не е прегракнал, просто 
се е родила така, както, да речем, той се е родил с глупостта си и 
с наследствения си пуританизъм.

– Е, за това съжалявам, че не сте мъж – отвърнал капитанът в 
зародиш. – Ако бяхте мъж, щях да ви взема веднага, за да си ви бия 
на воля в открито море, където никой няма да се застъпи за вас.
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– Корабът ви е никакъв, но вие сте красив и ще дойда.
Докато изричала това, Дейзи прескочила борда.
– Казахте, че ви интересува преди всичко корабът.
– Не обръщайте внимание на думите ми, говоря, каквото 

ми скимне.
– Слезте от палубата.
– Ще сляза само за да си взема някой парцал. Тази табела я 

метлосайте, не ви трябва повече.
Много дълго мълчание. 
През това време Дейзи се пъхнала в търбуха на яхтата, пораз-

гледала го, върнала се горе.
– Тръгвам заради кораба. – Върнала се на кея, оттам показала 

папката. В нея била цялата покнижнина на строежа, документа за 
собственост и парите на собственика. (Тук много силен смях.) – 
За да не тръгнете без мен.

На следващия ден Дейзи пристигнала с два куфара. Довела я 
с кола някаква нейна леля Бренда. Лелята изгледала мрачно учи-
теля по математика, изрекла едно „хм“, подала двеста паунда на 
„племенницата“ и си отишла.

Големи усложнения се получили покрай женитбата им, Ай-
въри Кларк заявил, че няма да тръгне никъде, докато не се оже-
нят. Дейзи свила рамене, нямала нищо против. Но работата била 
другаде – Айвъри Кларк бил дал дума, не пред кого да е, а пред 
себе си, отсега нататък никога да не напуща „Илюзия“, можел 
да направи компромис само за района на пристанището и то при 
крайни обстоятелства.

– Тогава няма защо да се женим – рекла спътницата му, – ще 
си караме така.

– Не мога така! – опънал се бъдещият мореплавател. – Какво 
ще кажа на децата си?

Дейзи се ядосала, тя бързала да изчезне минута по-скоро от 
тази част на света, такива бяха моите предположения, по всяка 
вероятност за нея е било непоносимо да живее повече в Пензънс 
при създадените обстоятелства, да не говорим, че момичето било 
скроено по съвсем друг начин, за съвсем други мащаби. То изчез-

нало за половин ден и повторно се появила с „леля“ си, няколко 
свидетели и един свещеник.

Историята и без това си беше захаросана, но в тази си част 
случаят Айвъри-Дейзи ми стана почти отвратителен. И не само 
на мен, погледнах – Дейзи я нямаше. Докато всички примираха 
от кеф, двойката от една холандска яхта остана твърде сериозна, 
както мъжът, така и жената предпочитаха да си пият, да се радват 
на факта, че са попаднали веднъж в живота си на мрачната, по-
лучила величествен цвят и слава „Илюзия“, нежели да обръщат 
внимание на капитана, който, поне според мен, не биваше да ни 
занимава със сватбата си.

След малко научих, че Дейзи има трийсетгодишен син. Хла-
пето било изработено и израсло на яхтата, изпекло се като трети 
член на екипажа, незаменим помощник, истинско морско тигър-
че, бащата тръпнел от сензацията, която готвел на океанския свят 
– синът му изобщо да не стъпи на гадната суша. Да, ама щом 
станал на двайсет, майка му го дръпнала настрана и му казала: 
Хенри, баща ти е луд. На теб вече са ти нужни жени и разни 
други преживявания. След два дни пристигаме на Мадейра. Там 
имаме чудесен приятел, държи школа по сърф, дресира делфини 
и скучаещи шведки.  Опитай се да поживееш при него, не успееш 
ли, сигнализирай, ще си те вземем.

Веднага след туй научих, че утре се отправяме за остров Ма-
дейра. Капитан Кларк изгарял от копнеж да види внучката си, 
вече станала на месец. Щял да иска сметка от сина си – откъде на 
къде кръстили бебето Дейзи, а не някакво подобно на неговото 
име. (Отново смях.)

И най-важното, научих го към края на приема – от внучката на 
Дейзи – отправяме се направо към Хавайските острови.

Всяка година, където и да се намира, в която и точка на све-
та, наближи ли декември, „Илюзия“ зарязва всичко и се насочва 
към Хавайските острови с огромен венец на борда. Вече трийсет 
години – тия пусти трийсет години: откакто яхтата е нагазила 
във водата, трийсет години брак, трийсетгодишен син, трийсет 
години, откакто капитан Кларк не е стъпвал като хората на суша, 
трийсет години, откакто на всеки седми декември „Илюзия“ се 
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приближава до Пърл Харбър. Там капитанът хвърля в морето ве-
нец в памет на непрежалимия си брат Джонатан. На седми декем-
ври 1941 година, при нападението им над Пърл Харбър, японците 
потопили и крайцера „Аризона“ с Джонатан и още 1099 души 
екипаж.

За първи път от трийсет години насам обаче по независими 
от капитана причини венецът ще бъде хвърлен в акваторията на 
лобното място с два, три или четири месеца закъснение.

6.
Сънувах, че се събуждам. Но блясъкът в илюминаторите 

ме отрезви с някаква дявол знае откъде взела се по това вре-
ме пролетна светлина. В тишината чух как океанът се трие 
в десния борд. Заедно с туй пееха птици. После осъзнах, че 
океанът го имаше, но птиците са измислица, хрумване на съ-
живеното ми от младост тяло, което освен останалото иска-
ше да се надигне рязко от леглото. Чудя се кое все пак ми 
внуши внезапно, че не се събуждам в спалня, а в кубрик и 
се налага да пестя по-резките движения. Всъщност, какво да 
сторя, тялото ми цвилеше от здраве. Хаосът край мен не ме 
уплаши, казах си: има време, ще ги подредим тия вещи, на-
купени от паникьосания стар човек, усетил гъдела на дългия 
път. Отчая ме видът на елегантната пижама, тя предизвика 
младежки прилив на ирония – хубава работа, и това ми било 
ветроходец, запътил се по извивката на планетата в пижама. 
Изглежда снощи съм би доста фиркан, щом съм успял да се 
маскирам по такъв начин. Оставаше само да се покажа в този 
си вид пред капитана.

Той пък кога се е наспал, кога е потеглил, защо не съм чул 
мотора из лабиринта на марината, що за юнга съм аз, да проспя и 
вдигането на платната, за какво са ме подслонили тия добри хора. 
Съблякох пижамата, нахлузих вехти джинси и непретенциозна  
памучна риза. Какво ли чини в момента Дейзи? Влязох в тоалет-
ната. Не ми се стори много тясна. Организмът ми се държеше 
като младежки.

– Хай!

– Хай! – Едва успях да отвърна на поздрава му. И тук, разбира 
се, бях сгафил, би трябвало пръв да го поздравя.

– Знаете ли, момко, седя до щурвала, пия си кафето и си мисля 
как да ви наричам. Кажете ми най-после едно име.

– Името ми е много делнично – отвърнах, – в България мина-
ва за грозно, там вече почти никой не се нарича Стоян.

– Харесва ми.
– Но вие ще предпочетете по-късо.
– Да.
– Викат ми Тачо.
– Ще ви наричам Стин, струва ми се, че произлиза от Стоян.
– Благодаря ви.
– Направете си кафе.
Леле-мале, тук беше не само кухнята, но и койката на капи-

тана, щурманската маса с ценни, подарявани отвсякъде карти, 
част от библиотеката му, няколко негови снимки и нито една на 
жена му, някоя и друга лоция, уреди за измерване и изчисления, 
корабният дневник, можеше да се види портретът на „Илюзия“ 
като млада (сега тя ми харесва повече), десетина пълни бутилки 
от снощи, донесени и сякаш забравени от гостите чаши, няколко 
неизмити, засъхнали чаши за кафе, още топлото джезве, в което 
капитанът си е приготвил кафето, но хич и не помислил поне да 
го изплакне, хаос – гребен до отворена консерва с херинга, няма-
ше местенце да поставиш поне лъжичката, която преди малко си 
измил. Измих си голяма чаена чаша, измих джезвето, напълних 
го с вода. Задръстената дюза на газта не пламна веднага, а и като 
пламна, загоря само с няколко дупчици, беше задръстена с дебел 
слой засъхнала мазнина. В края на краищата ще мия съдовете и 
пак ще оправдая очакванията на собствениците, повели ме така 
благородно по пътеката към моята мечта, помислих бодро аз. 
Бавно възлизах нагоре с кафето си. Европа и Африка ме заслепи-
ха изведнъж, далеч в измитото утро пламтяха Пиренеите, вдясно 
розовееха Атласките планини.

– Май не обичате да говорите много. Дейзи ми откри, че 
ветроходството е нещо като част от познанието ви за света. Със-
тезател ли каза, нещо подобно.
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– Дори треньор – подчертах. Нарочно. – И какво? Тази сутрин 
за първи път пътувам с истински ветроход. Някога притежавахме 
семейна яхтичка. Наричаше се малко иронично с претенциозното 
име „Ножът на ветровете“. Никога не посмяхме да се отдалечим 
от брега.

– Такова ли ви е морето?
– Морето си е в ред, капитане, но граничарите стреляха.
– Стреляха?
– Когато се опиянявахме от далечините.
Капитан Кларк не зададе допълнителен въпрос, сметна, че 

нещо не сме се разбрали, поогледа ме, почака и не подхвана отно-
во темата. С това може би му се харесах повече, изглежда имаше 
слабост към хората, които в дадени моменти се скриват в сянката 
на замисленото си мълчание. Обратно на неговия обичай да из-
казва започнатото докрай.

– И за вас ли светът представлява неизмеримо пространство?
– За мен светът е бил и май ще си остане една огромна, не-

обозрима пространственост. Необятността му именно ме омайва 
и ме държи нащрек

– Всичко е наистина относително, Стин. – Хайде, името ми 
вече потегля. – За „Илюзия“ обаче светът представлява лъже-
пространственост. Вече трийсет години обитавам все туй псев-
допространство и все съм някъде наблизо, колкото и да съм да-
леч. „Илюзия“ успя да свие пространството, да го сбръчка и да 
го сведе до големината на топка за тенис. Докато се замислиш, 
тя е вече другаде, за нея не съществува Екваторът, нито Гринуич, 
Тропикът на Рака и Тропикът на Козирога, „Илюзия“ не мечтае 
за която и да е точка от пространствата на моретата, помисля ли 
си за нея, тя тръгва и я постига. Толкоз.

– Тогава вие сте много нещастен човек, капитане. Нима нищо 
на този свят не може да ви уплаши с размерите си?

– Може, разбира се – „Илюзия“. – Мярна ми се лицето ѝ, мяр-
на се и изчезна, изглежда Дейзи бе разбрала, че съпругът ѝ раз-
вива идеите си пред нова жертва. – Яхтата не е само трийсетина 
квадратни метра площ, за чуждия поглед тия трийсетина метра 
са нищо, но за мен и Дейзи, а ще видите, след време и за вас, ще 

се окажат огромна територия от предна палуба, задна палуба, ко-
кпит, четири кабини, тоалетна, предна мачта, задна мачта, предно 
платно, средно платно, задно платно. Това е необозримо простран-
ство, далечина... Но защо да ви убеждавам, ще се уверите сам.

Появи се Дейзи с чаша в ръка. Край нея вонеше на остров 
Цейлон. Без да каже дума, тя седна и веднага се очерта равнобе-
дрения любовен триъгълник. Удиви ме начинът ѝ на възлизане, 
изплуването ѝ от утробата на кораба, само в бикини, изпървом 
главата ѝ в битпазара на палубата, после върху мръсното платно 
на грота и накрая голото ѝ рамо, безброй пъти целувано от мен, 
фиксирано върху бавния, импотентен океан. Това е, седна, удави 
се в чая си, в мълчанието. Сигурна, че вече владее и двама ни, 
Дейзи не направи и опит да опъне коремчето си. Сега тя нямаше 
нищо общо с дамата от салона на „Император“, но и в „домашна-
та си обстановка“, сред тромавите вълни, особено след първото 
ми преспиване на „Илюзия“, бях готов на още по-необмислени 
постъпки заради нея. Когато пъхна чашата си в ръцете ми и из-
чезна необяснимо, заедно с топлината на чая, тя сякаш ми пода-
ри малко от телесната си топлина, защото, какво да ви кажа, от 
вчера, откакто бяхме извършили покупките ми в оная търговска 
улица на Танжер, се чувствах изоставен, зарязан, отначало сред 
навалицата на купона, после в разделението на кабините ни, та 
чак до този момент, пронизан от топлината на порцелана.

– Не се наемам да твърдя, че работите върху палубата на 
„Илюзия“ са вървели винаги гладко. – Гласът на капитан Кларк ме 
събуди. – Не всеки може да се роди с моя инат, нито пък с моята 
издръжливост. През последните десет години Дейзи се провали 
четири пъти, четири пъти я напускаше и отиваше при своя Хенри. 
–  Майка му стара, кой беше Хенри. Сърцето ми се стопи от рев-
ност. – Но се завръщаше. Не ѝ се разсърдих нито веднъж, Дейзи 
винаги е била свободна да върши каквото си ще. Освен че е млада, 
тя е и майка. А аз,  какво, аз съм коравосърдечен баща. Когато 
Хенри ни напусна, за една бройка да го отлъча и залича от живота 
си. Стин, с какво ще си обясниш бъбривостта ми пред теб?

– Не се казва Стин! – обади се в движение Дейзи. – От балкан-
ска скромност, но най-вече от балканска липса на самочувствие, 
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нашият приятел не посмя да се представи с най-приблизителното 
си име, Джими.

– Обичам туй име, знаете ли? – Богатата брада на капитана се 
хилеше. – И ви отива. Дейзи, виж човека и кажи, не му ли отива?

– Такава ми беше думата.
Като взимаше чашата, тя докосна ръката ми тук-там, а с това 

ме съживи. Щом разбра, че жена му сяда за по-продължително 
време, господарят на „Илюзия“ се изправи, изглежда, отказал се 
от намерението си да ми наговори всичко още в първия ден. И 
автоматически се превърна в скитащия, вършещ нещо по палу-
бата човек.

7.
Тласкаше ни страничен вятър. Той не беше безименен. С 

тукашните ветрове бях запознат някога от моите си, събирани 
с такава любов учебници по мореплаване. Местните ветрове 
се зараждат някъде край Азорските острови, на тях се подчи-
няват всички в региона, би следвало да ги уважи и Дейзи, да 
се пооблече малко в декемврийския ден. Но тя седеше до мен 
почти гола. Пиеше чая, нослето ѝ се виреше още повече, от-
варяха се и ноздричките ѝ. Като не можех друго, наблюдавах 
с наслада устните ѝ, особено при допира им до чашата и все 
повече ми се изясняваха страстите на Джими в ония времена,  
когато Дейзи се е състояла, само от устни. Не съм вече нищо 
друго освен наследник на онова скачащо във водата момче, 
очертавах се като удължител, продължител на нечий угаснал 
преди трийсет години живот. Но заслужава ли тази чест копе-
лето му с копеле? От разказаното ми за него добих представа-
та, че е било склонно да убива хора. А пък аз едва ли бих по-
сегнал и на къртица. Но се позамислих. Не заради къртицата. 
Например, мога ли да изпадна в такова състояние, че да убия 
капитан Кларк?

– На теб сигурно ти е направило впечатление колко свободно 
се движа по сушата – каза тя. – Мога да нощувам в хотели и да 
водя разни случайни мъже на борда, да ги зачислявам в екипажа 
ни и да си правя с тях околосветски пътешествия.

– Удивлявало ме е – отвърнах. – И тъй като не можах да налучкам 
друго обяснение, сметнах, че капитан Кларк е едромащабно скроен.

– Глупости.
Бизанът беше единственото по-здраво, макар и мръсно до 

делириум, платно. Зад него – ако се вземе предвид погледът ми 
откъм руля – върху надеждната, подновена мачта на грота, плат-
ното приличаше на самарското знаме. Същото важеше и за стак-
села, при носа на яхтата. Макар и напълнени с вятър, трите плат-
на можеха да предизвикат отчаянието и у най-смелия оптимист. 
Защо? Нима бе толкоз трудно постепенно да се подновят, вместо 
да се кърпят?

Паузата ми се стори необходима, имах нужда да си поема въз-
дух, преди да продължа подхванатия разговор. Тъкмо да отворя 
уста обаче, хрумна ми да се пиша мъдрец и замълчах. Дейзи се 
усмихна.

– Можеш да идваш по всяко време в кабината ми, да стоиш 
колкото щеш при мен на вахтите ми. Разбра ли какво ти се каза?... 
Ави няма да трепне. – За първи път го наричаше с малкото му 
име. – Има ми сляпо доверие. Разбра ли какво ти се казва? На 
него и през ум не може да му мине, че съм в състояние да го излъ-
жа. И беше прав. Той знае всичко за мен, но не знае за Джими, аз 
можех да се закълна в името на сина си за своята целомъдреност, 
но само до момента, когато Джими се появи отново.

– Аз ли съм Джими? – Всъщност бях смаян.
– Нито едно отклонение, нито следа от присъствието на друг 

мъж. Затова му се предоставя правото да ми вярва изцяло. Но си 
има и други причини. Капитан Кларк е маниак.

– Чакай малко, той знае ли за изнасилването ти?
– От игла до конец, както си е, не знае само името Джими.
– Боже мой!
– Макар че имам глас на пачавра...
– Майко моя, капитан Кларк – маниак!
– И всичко друго от този род... Започваме да се обезветряваме. 

Засече ли времето?
Преди да отвърна, че не съм засякъл времето, тъй като никой 

не ми е нареждал, капитанът дотърча и се зае с автопилота. Освен 
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това каза, че от три часа и петнайсет минути не сме се докосвали 
до щурвала. И тъй като вятърът продължаваше да си духа все със 
същата плътност, без да променя посоката, веднага схванах, че 
нещо в центровката на кораба куца. Когато капитанът се отдале-
чи, споделих туй с жена му.

– Защото не е достатъчно сръчен – отвърна Дейзи. – Един от 
малцината сакати в ръцете капитани.

– С това ми става още по-симпатичен – рекох. – И така ли ще 
стоиш все до мен, през цялото пътуване?

– Поне докато се наситя да те гледам. Дълго те чаках, мили,  
по цели нощи се питах ще дойдеш ли. Сега те виждам до мен, ако 
протегна ръка, ще те докосна.

– Което ще бъде глупаво, разбира се.
Но ръката ѝ ме докосна.
– Той е гибелно сигурен в мен, мога да върша недопустими за 

човешките представи за брака деяния, но той ще продължава да 
е катастрофално сигурен в моята вярност, не защото има някакво 
идеалистическо отношение към моята личност, а защото е сляпо 
убеден в неповторимостта си, в божествеността си... Нали ти ка-
зах, капитанът е маниак, големите яхтсмени са луди, но най-голе-
мите между тях са и маниаци.

Доколкото си спомням, в дните и нощите на остров Милос 
Дейзи ми се представи в друга светлина, тя беше земна, дръзка и 
силова, помня как смъкна и захвърли роклята си в тъмнината, та 
после я търсихме няколко минути, и като захвърли роклята, оказа 
се, че е дошла без гащички, нарочно, да не пречат, да не забавят, 
макар и със секунди, жертвоприношението...

– Тук ти си друга – прошепнах аз, – освен че си по-красива, 
но си нежна, вече притежаваш необходимата за всяка екзотична 
жена тайнственост, това ме превръща от влюбен старик в гибел-
но потънал младеж, решен на всичко. Като казвам „всичко“, раз-
бираш ли горе-долу за какво става дума?

– Джими, аз бях длъжна да те покоря, ние трябва да живеем 
отсега нататък при изравнени шансове, не като в Гърция, там ти 
ми избяга с такава лекота.

– Дейзи, ти нормална жена ли си?

– Не, разбира се, някога бях избягала от хората в гората, един-
ствена, застанала срещу всички деца на Пензънс. Да оставим ми-
налото. Сега си при мен и вече си имам цел.

– За каква цел ми говориш, не усещаш ли, че съм твой чак до 
вътрешността на далака си?

– Работата е, че трябва да полудееш, да станеш като Джи-
ми, дори да го надминеш. И моля те, не шепти, тук никой не 
подслушва.

Тези от вас, които са пътували под платна, знаят, че до щур-
вала или до руля се водят само несериозни разговори, породени 
от духането на вятъра, свистенето на вантите или от внушението, 
че се намираш някъде между две точки – точката на тръгване-
то и точката на пристигането – все едно че висиш във въздуха 
и олекваш, а какво можеш да очакваш от олекнали събеседни-
ци? Доколкото можех да проникна с погледа си в горнището на 
бикините, гърдите на Дейзи не бяха онези ръбани до насита от 
зъбите ми гърди, в улеите между плата и плътта се потайваха 
огромни и неизследвани от мен соломонови рудници, галерии и 
пространства, в които ми се щеше да изчезна, да бродя като са-
мотен откривател, и това да стане още сега, на секундата, тук, 
върху мръсната палуба, по възможност на предната палуба, под 
крясъците на албатросите, краката ѝ да ритнат една от кръпките 
на стаксела, да го пробият, да оставят дупката на вечния спомен 
от неудържимата страст на двама, тръгнали да се намерят и наме-
рили се. Завземаше ме перкулясващото убеждение, че тази мека, 
полугола жена ми е непозната и ако я тръшна върху палубата, ще 
осъществим премиерата си.

Ах, колко излишен беше тук капитан Кларк.

8.
В кабината имаше много шкафчета, но и аз бях накупил дос-

татъчно вещи да ги напълня. Преди всичко застлах койката, поиз-
пънах се върху чистия чаршаф, помирисах девствените възглав-
ници, а те ме позоваха да си почина поне четвърт час. В този 
четвърт час размислях откъде да започна. Всичко бе натрупано 
върху втората койка. Можех да взема някои от нещата и да ги 
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хвърля направо в океана, така казах и на Дейзи, когато пристигна, 
а тя ми рече:

– Из непознатите острови ще ги подаряваме било на вожда, 
било на магьосника, с тях ще си заплащаш и сексуалните услуги 
на полинезийките.

– Така може – отвърнах, – хич не бях се досетил.
– Като се подредиш, ела горе. Намирам, че с теб дежурството 

ми тече неусетно.
Веднага се домъкна капитанът. Той не сметна, че съм довля-

къл излишни глупости. Показах му четирите пижами.
– Защо, много добре, никъде не е писано, че яхтсмените не 

обличат пижами.
– Ще си изберете ли две от тях?
– Не – засмя се очарователно той, – аз съм капитан Кларк.
Засмях се и аз.
– Да ти помогна, Джими?
– Не е работа за капитани, мистър. Пък ми доставя и удо-

волствие. Обичам да подреждам кабините си.
Капитан Кларк измънка едно „чудна работа“ и излезе да ниже 

тегелите си по палубата. Дотърча жена му.
– Ти ли си пожелал?
– Дейзи, какво искаш?
– Праща ме да помагам.
Изглежда съм я погледнал не с моите, а с очите на звяр, чиято 

самка са убили преди месец. Дейзи изхвърча навън и веднага чух 
гласа ѝ.

– Ави, защо ме излъга, Джими не приема никаква помощ.
– Туй момче няма капка самочувствие – отвърна загрижен 

глас. – Трябва да му се внуши, че на „Илюзия“ пътуват гиганти, а 
не наплашени от комунизма човечета.

На най-достъпното място подредих бутилките, после бельото, 
за книгите се замислих, но и те наскачаха по лавицата, само че 
легнали, после – чаршафите, двете неразопаковани одеяла, пан-
талоните, ризите, непромокаемите защитни облекла и така на-
татък, до въдиците, харпуна и неопреновия костюм – една вещ, 
повече за изхвърляне в морето, отколкото да заема цяло шкафче. 

Горкият аз, де да знам, че само след няколко часа ще ми се нало-
жи да сефтосам скъпоструващата дреха.

Щом прибрах вещите зад вратичките на шкафчетата, по-
чувствах, че съм приятно уморен и повече от необходимото 
щастлив. Полегнах си повторно. Намирах се в собствено, може 
да се каже, неприкосновено убежище и то не къде да е, а в една 
от привлекателните точки на Атлантическия океан. Имах си кът-
че само за мен и то, къде мислите, в утробата на световноизвест-
ната яхта „Илюзия“, капитанът ѝ ми беше заповядал да престана 
да се чувствам наплашено от комунизма човече и ме бе произвел 
в чин бог.

Пак не успях да си отдъхна като хората, надигнах се за вто-
ри път. Изправих сгъваемата масичка на крачето ѝ. Домашното 
червено застана прелестно върху нея. Отидох в кабината на ка-
питана, измих три винени чаши, орисани за сефтосване, но не 
каквито си ги помислихте – на високи столчета, а обикновени, 
като за корабче.

Като изпихме първата чаша, капитанът пожела да му раз-
кажа нещо повече за Поморие. Започнах да му разказвам. В 
това време Дейзи отпиваше по една капка и на свой ред слу-
шаше, тя, горката, вече искаше искрено да научи още факти 
за България, тъй като се бе продънила от любов към един 
българин.

Не се безпокойте, не проявих никакъв бабаитлък и не 
представих родината си като седмото чудо на света, разказах 
толкоз, колкото трябваше, само че виното, тази огромна бу-
тилка, подарена ми от безимен помориец, надскочи възмож-
ностите си – първи в рая прекрачих аз, но и собственикът на 
„Илюзия“ ме настигна бързо, разбрах го, като запяхме заедно 
„Всичко на този свят е любов“. Стана прекалено шеметно, 
кабината ми разшири размерите си и полетя. Дейзи се почув-
ства малко неудобно, излезе да се вахтосва, а ние се прегър-
нахме и продължавахме да повтаряме, че всичко на този свят 
е любов: аз – винаги с верни тонове, капитанът – щастливо 
фалшиво. Накрая ме прегърна и изфъфли: – Джими, къде си 
бил досега бе, човек!
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9.
– Не съм те довела тук да се целуваш с капитана, а с мен – из-

съска Дейзи, като я сменях в кокпита.
– Не сме се целували.
– Но се прегръщахте.
– Беше ми приятно, знаеш ли?
Отдалечи се. Задникът ѝ опъваше повече от всякога панта-

лона. Слънцето залязваше загрижено. Първият ми атлантически 
залез, който наблюдавах от яхта. Хубавото вино бе напоило ду-
шата ми с лека, лъчезарна тъга заради факта, че светът е прелес-
тен, а надали ти остават повече от петдесет-шейсет години да му 
се радваш. Над главата ми прелетя стрела от ято. Откъм левия 
борд се разминавахме с танкер, по-надолу, пак по същата посока, 
бързаше лайнер. Хъркането на капитана стържеше тишината и 
поднебесието. Дейзи се появи с горещи чайове и пуловер, когато 
взимах чашата от ръката ѝ, понечих да опипам бюста под нейния 
пуловер, но не успях. 

За първи път от години пиех чай. Дейзи посочи водата край 
бордовете – бяхме нагазили в океанска прерия, така наричах зе-
лените вълни край нас.

– Водорасли.
– Не са водорасли – възрази любимата ми.
Наведох се през борда, не можах да схвана добре, взех кан-

джата, загребах с нея. Дейзи имаше и нямаше право – измъкнах 
огромни валма от тръстикови листа и коренища на тръстики, те 
плаваха в луга от водорасли. Насочих канджата към очите ѝ. Тя 
се увери и кимна в знак на съгласие.

– Ходът ни е силно забавен.
– Надявам се да прекосим тази гадост, преди да падне нощта 

– отвърнах.
Устните ѝ, насочени към ръба на чашата, зовяха, завиждах на 

китайския мандарин от рисунката, той редовно си целуваше моя-
та Дейзи, а в същото време обсипаната му с жасмин роба долу се 
надигаше от възбуда, докарваше ревността на повърхността на 
съзнанието ми, всеки миг можех да дигна ръка и да ударя чашата. 
Такъв китаец заслужава наистина да му строшиш главата.

– Винаги когато пресичаме такава зона, Джими, обхваща ме 
тягостното чувство, че крача през разрухата, която никога няма 
да свърши. Всичко туй, което ни огражда, е доплавало от съседни 
брегове, там е ставало нещо без нас, без присъствието ни, а още 
по-навътре в сушата се състояват още по-големи събития, които 
ние никога няма да видим. Някъде се издигат планини, греят зе-
лени плодородни долини, там живеят хора с друг светоглед, така 
наречените сухоземни, но ние не знаем нищо за тях, ние бродим 
само по най-меката част на планетата, контактуваме с пристани-
щата, пък в повечето случаи не стигаме и до пристанищата, само 
до марините, до яхтклубове. Закопняла съм да се изкача на някой 
връх с лифт, да пренощувам в палатка, да се загубя в гора, или да 
побъбря с жители на Памир. Няма такова нещо. Ние обитаваме 
меката част на света, тази, в която можеш да се удавиш.

Мандаринът отново целуна устните на Дейзи, робата му се 
надигна повторно и най-вече от туй дяволско изпъкване на дре-
хата му извадих заключението, че домашното вино, което бях до-
мъкнал от хиляди километри, е чудесно.

– Караш ме да се замисля и по туй нещо – отвърнах. – Сякаш 
са малко натрупаните край нас други поводи. Да, Дейзи, това за-
служава да се обсъди, вие наистина сте загубили в живота. Боже 
мой, откакто се помня, мечтая само за моретата, а ето какво ми 
надума един човек, който живее в тях.

– Понякога ми се ще да ловя пеперуди, да се събудя в неизвес-
тен пустинен оазис, да наблюдавам стадата как пият вода, да чуя 
звънците им.

Слънцето се продъни на запад и остави напрегната отровна 
светлина върху вълните. Малко преди да изчезне и тя, видях как 
се измъкваме – коренищата, лугата, гниенето се разреждаха, вече 
очаквах да добием нормалния си ход. Без да каже дума повече, 
макар че също видя увеличаващата се бистрота край нас, Дейзи 
се изправи, ослуша се, чу хъркането на капитана, целуна ме и из-
чезна, отнесе мандарина. Останах само аз и хъркането. Включих 
светлините на яхтата. Учуди ме, че работеха. Но въпреки измък-
ването ни от „прерията“, ходът не се оправи. Преди мракът да се 
сгъсти съвсем, успях да забележа, че морето се изчисти изцяло. 
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Нещо ни теглеше назад обаче, ние нямахме ход, веднага трябва-
ше да събудя капитана. Каква неприятност, точно на първото ми 
дежурство. Или пък да повикам Дейзи? Тя можеше да каже точно 
как да постъпя.

Като се питам, и днес още не мога да си отговоря защо не 
тръгнах към нейната кабина, нито към койката на капитана. От-
ворих шкафчето с неопреновия костюм. Съблякох дрехите си, 
навлякох неопрена и чак тогава се уверих, че съм си го купил 
по мярка. Хванах се за щурвала, обезветрих, старите кръпка до 
кръпка кранти дигнаха шум до небето. При хаотичното ни по-
люшване и при този шум капитанът нямаше как да не се събуди. 
Бях изключил от сметката българското домашно вино. Вместо ка-
питана, събуди се и довтаса Дейзи. Бог да я благослови. Схвана 
веднага какво трябва да прави. Казах ѝ на първо време да не го 
прави, да чака знак от мен. Привързах се с осигурителното въже, 
спуснах се откъм кърмата, насочих се към витлото. Опипах го 
добре – голямо разочарование, витлото бе обрало по пътя си не 
само коренища, край него се беше усукало и сега висеше надолу 
парче от трал. Слава богу, нишката, от която бе изплетена торба-
та на риболовното съоръжение, не ми се видя от най-дебелите. 
Задърпах, насам, натам, нищо. Голяма беля, закачалката нямаше 
нито начало, нито край. Откъде да започнеш. Подадох се от во-
дата. Поисках нож. Дейзи се забави, браво на нея, беше разбра-
ла, че не става дума за кухненския нож. Поех го и я помолих да 
напълни ветрилата. „Илюзия“ потегли, но ходът се отрази слабо 
на „опашката“, тя не щръкна, както очаквах. И все пак ми поз-
воли да заработя с ножа. Спореше ми слабо, прерязвах мрежата 
влакно по влакно, заедно с тръстиките: действах в пълна тъм-
нина и си знаех, че ако търкам търпеливо с острието, ще изтече 
доста време, но ще си свърша работата. Хващаше ме яд заради 
шибания ми късмет да вися като изсъхнал комар над океанската 
бездна. Два часа рязане. Толкоз отчете часовникът ми. Най-упо-
ритите влакна бяха останали впити около метала, те нямаше да 
окажат фатално съпротивление и можехме да се справим с тях 
в марината на Мадейра. Поне почистих руля, с него нямаше да 
имаме проблеми.

Първото нещо, което видях горе, беше светещата Дейзи, отра-
зяваше звездните пулсации и светеше.

– Джими, знаеш ли какво – поех горещото кафе от ръката ѝ, – 
все си мислех, че не си сторил нищо полезно на този свят, но тази 
нощ записвам в актива ти премиера.

Погледнах платната, автопилота, ослушах се в тишината на 
хода, опитах кафето.

– Дейзи, защо ме обиждаш така, ами Харпо?
– Какъв Харпо?
– Съпротивляваше се на насилието. За малко да остане с нищо 

и никакъв гроб. Сега има два, вторият за чудо и приказ, а аз гор-
кият – без нито един.

Дейзи изтърси, че съм хвалипръцко и отиде да спи.

10.
Александър Вутимски навремето беше запял една песен с не-

гов текст, от който в главата ми се е съхранил най-жизненият ѝ 
куплет:

Къде са седемте пияни негри, 
развилнели се в оранжевия бар, 
под звуците на саксофона 
в нощта на Занзибар...

Поетът ни представя Занзибар като декадентски остров. Съв-
сем обратното на острова с „оранжевите барове“ е Мадейра: кро-
тък, населен с трудолюбиви жители, подчинени на етнографията 
си и традициите, здраво привързани с пъпната си връв към майка 
Португалия. Съдбата бе определила именно тази разработена, те-
расирана, култивирана земя да се изпречи на пътя ми като първо 
пристанище по започналото вече мое странстване. Тогава не ми 
беше много ясно радваше ли ме, или ме дразнеше прекъсването. 
Едва тръгнали, трябваше да спираме. Заради едно бебе.

Мадейра лежи прелестно в океана, четири острова, видях ги 
в лоцията, на 380 мили (към 600 километра) западно от Мароко и 
260 мили (400 километра) северно от Канарските острови. Кога-
то влизахме във Фуншал, валеше равен напоителен дъжд, който 
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тук неизбежно се превръща във вино. Пренебрегнахме приста-
нището и се набутахме в марината. На кея ни очакваха десетина 
души. Както разбрах по-късно – и началникът на пристанището. 
Сред тълпичката обаче рязко се врязваше в погледа ми Хенри, 
висок и златен англосаксонец, откъснал главата на майка си. За 
съжаление, в лицето, a и в тялото на младежа долових присъст-
вието на леко обезпокояваща инфантилност.

– Къде е Дейзи? – изгърмя зад гърба ми гласът на капитан 
Кларк.

Хенри докопа ловко въжето, което му хвърлих.
– Ави, млъкни!
Това пък беше гласът на съпругата му.
– Хенри, не чу ли какво те питам? Къде е внучката ми?
Синът привързваше яхтата.
Изненадващо, поне за мен, Дейзи скочи на кея и се отправи не 

към сина си, не и към началника на пристанището, а към най-въз-
растния от посрещачите. Сигурен съм, че туй противоречи на ети-
кецията, а може би още повече на местните обичаи, но след като се 
ръкува сърдечно с бащата на булката, тя го прегърна и го целуна. 
Веднага искам да изясня, че детето Хенри беше объркало много 
нещата. Навремето майка му го бе свалила на този бряг да го спаси 
от чикиите, да задушава на воля скандинавки, а Хенри, глупакът, 
взел, че се влюбил в една аборигенка, дъщеря на този местен про-
изводител на вино, заграден в момента от четиримата си сина. Си-
новете не знаеха как да реагират. Като видяха, че Хенри се качва в 
яхтата, последваха го. Хенри прегърна баща си. Изглежда това не 
трогна капитана. Докато братята се ръкуваха с капитана и го при-
ветстваха, Хенри се опита да обясни някои неща – според доктора 
бебето не бивало да бъде извеждано в такова време.

– Какво му е на времето? – поиска да знае капитанът.
– От вчера непрекъснато вали.
– Какво като вали?
– Опасяваме се, леко покашля.
– Не плашете внучката ми с времето, ние никога не се боим от 

времето. Тя трябваше да ме чака тук, това щеше да се отбележи 
като първото нейно посрещане на дядо ѝ.

– Татко, ще те закараме у дома, затова сме дошли. Хем ще 
видиш къде живея.

– Никъде няма да ме закарате. Сине, ти забрави ли, че баща ти 
никога не напуска кораба си?

– Да, но... – Хенри изглеждаше по-скоро уплашен, отколкото 
изненадан. – Смятах, че поне заради малката Дейзи.

– Сине, ти откога вече не познаваш баща си?
– Добре, татко, ще я доведем.
– Няма! – Лицето на Дейзи се беше разкрасило още повече от 

яростта. – Момчета, какво чакате, нали тръгваме?
Всички бяхме мокри, в разправията никому не бе дошло на ум 

да се пази от дъжда. Дейзи поведе посрещачите към микробусчето.
На кея беше останал само началникът на пристанището, 

вир-вода, слисан, качи се ловко при нас, капитан Кларк го пре-
гърна страстно.

– Джими, готов ли си да забавляваш господин Паутильо, до-
като приготвя кафето?

Това е то капитан Кларк, това исках да ви кажа, внучката бе 
забравена, а той, макар и капитан, не ми заповяда да се заема със 
сервирането. Допуснах, че е тактика, нещо напълно обикновено 
при такива случаи, но когато предложих аз да приготвя всичко, 
той ме натисна към седалката и измъкна джезвето. Тази негова 
реакция изтри от съзнанието ми цялата предишна случка в дъжда.

Господин Паутильо извади забавен португалски английски, 
но с него се оказа приятно да се разговаря. Ако бива да се напра-
ви с две думи характеристиката му, преди всичко трябва да се от-
бележи: луд по явлението „Илюзия“. Повече кафяв, поради слън-
цето, и повече германец, отколкото португалец – липсваха му и 
мустачките, и тъмната лесно застаряваща кожа – началникът на 
пристанището в главния град на остров Мадейра – Фуншал, ми 
се видя доволно щастлив от пристигането ни.

Капитан Кларк се появи не само с подноса, а и с думите:
– Джими, ти преди малко успя ли да разбереш, че след случи-

лото се на кея вече нямам син и ако не дай боже се случи нещо с 
мен, наследникът на този мухлясал, но славен кораб ставаш ти?

Докато се съвземем от изненадата, старецът продължи:
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– Нарочно казвам това сега, пред приятеля и длъжностното 
лице господин Паутильо, понеже тъкмо той може да оформи на 
книга подробностите.

– Капитан Кларк – зяпнах аз.
– Не мисли, че не забелязах онова нещо. – Останах безмълвен, 

хабер си нямах за по-нататъшния развой на мислите му. – Преди 
четири нощи. – Наля кафето в две еднакви и една от друг сервиз 
чашки, захабени от недоизмиване, някъде по ръбовете чукнати. – 
Когато разчисти витлото.

– Вижте какво, капитан Кларк – започнах. – Навън вали, не 
само господин Паутильо, но и ние с вас сме намокрени, та пред-
лагам да донеса нещо друго за пиене.

– Джими, още от първото ни виждане те харесах.
Отдалечих се в моята кабина. Докато ровичках в личния 

си склад за бутилката, кой знае защо мисълта ми опоскваше 
един-единствен епизод – как този палавник Хенри бе успял да 
събере на кея две различни, ама съвсем различни една за друга 
фамилии: местните работяги, спретнати къщовници, от векове 
приведени към земята, да я чоплят и изсмукват от недрата ѝ вино, 
без да са мръднали където и да е от острова, а от другата страна 
– Дейзи, Айвъри и Хенри, които не само че не притежават поне 
по два квадратни метра собствена земя, ами не са се и спирали 
на определено място за повече от седмица. Освен в случаите, ко-
гато им се налага ремонт или изчакват да стихне някой особено 
свиреп вятър.

Към бутилката прибавих три от моите чаши.
Налях точно така, както обикновено се налива ромът, поже-

лахме взаимно да ни се случат някои приятни неща и капитанът 
продължи да ми се кълне в любов. Мълчах и го слушах слиса-
но. Дори не направих опит да му възразя, защото схващах, че 
всяка изказана дума бе предварително премислена. Изведнъж си 
представих огромната самота на исполина и ролята, която този 
забележителен артист изпълнява върху необятната сцена на океа-
ните, мислите му напоследък за неизбежния край – „Яхтата ще 
ме надживее на всяка цена, защото човекът умира, но илюзия-
та остава да броди над останките му“ – и тогава този кораб ще 

увисне като воденичен камък върху шията на Дейзи, за Хенри 
няма никакъв смисъл да говорим, а капитанът бил привърженик 
на това, корабите да умират от логична смърт, те нямат място в 
музеите, както се надяват общинарите в Нантъкет или начални-
кът на пристанището във Фуншал.

– Логичният гроб на корабите, драги приятели, си остава само 
дъното, вечният си покой те трябва да търсят там, а не в музеите, 
както смятат някои. Разбра ли, Джими? Казвам го на теб, защото 
Дейзи е жена, тя като нищо може да зареже гнилата кръпка зара-
ди внучката си. И тъй като отворих уста, той почти изкрещя. – 
Корабът вече ти е завещан и това те превръща в негов пленник!... 
Джими, кажи ми, защо те обикнах?

– Говорите като човек, тръгнал да умира утре – успях да изрека.
– Утре, другиден, по-другиден...
Гласът му този път прозвуча съвсем загадъчно. Наведох глава 

и се втренчих във вишневото око на чашата.

11.
Дейзи се върна на другия ден по обяд. Лицето ѝ беше затворе-

но, красиво и щастливо. Тя направо изтича в кабината ми.
– Джими, ставай да се увериш, че те обичам.
Пристигаше тъкмо навреме, защото вече и аз я обичах много. 

В очите ѝ прочетох, че е замислила някакво събитие.
– Вземи си и малко пари да платим едно мълчание.
– Според теб, колко струва по тия места мълчанието?
– Ми, знам ли, може би петдесет.
Казахме довиждане на капитана. Той също ни каза довижда-

не. Занимаваше се с нещо особено важно, този път над щурман-
ската маса – сменяше батериите на радиото.

Натика ме в някакъв утрепан лендроувър, даде ми да разбера, 
че мястото ми е зад волана. Заповяда ми да карам по указанията ѝ.

– Не се учудвай, Джими, взех го от роднините.
– Можеш ли да кормуваш?
– Почти не, нямам и документ, но тук всички са мои хора.
– А как си се дотътрила до кея?
– С налучкване на педали и туй-онуй. Просто имах шанс.
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Някои от улиците вече ми бяха известни. Научих ги преди 
обяд от импровизирана разходка. Дейзи не беше съвсем уверена, 
но каза, че всички улички водят винаги към изходната артерия на 
града, а тя пък задължително те повежда край морето. Отивали 
сме в едно чудесно рибарско селище, натъпкано с рибни ресто-
рантчета, но няма да видим почти нищо и много жалко. Полута 
се малко из паметта си и изрови името на градчето – Камара де 
Лобос, на пет мили от яхтата ни. Имах да ѝ казвам много неща, 
предстоеше ни да проведем обширен разговор, но виждах и усе-
щах, че сега не е моментът.

– Джими, слушай кво ще ти изпея – там съм виждала едно 
хотелче с не толкова пуританска фасадка и мисля, че няма какво 
да ти обяснявам повече. Също така мисля, че в това градче не ме 
познават особено, поне се надявам на това.

И хотелчето, и фасадата му се оказаха повече отколкото пред-
полагах почтени, защото в този остров абсолютно всичко си беше 
такова, но нямахме време да търсим нещо друго, наехме апарта-
ментчето, съблякохме се и на бърза ръка възвърнахме всичките 
си сексуални хрумвания, взехме душ, пак възвръщахме хрумва-
ния, пак душ и накрая се отпуснахме в нашите си разговори, кои-
то този път не приличаха на брътвеж.

– Дейзи, капитан Кларк ме прави наследник на „Илюзия“.
– Джими, ти убеди ли се, че от ден на ден все повече те обиква
– Убедих се – отвърнах без желание.
– А ти ме обичаш все еднакво.
– Мъжът ти ме прави наследник на „Илюзия“, бе, разбираш ли?
– Убивам те, ако си отклонил.
– Не съм казал нито да, нито не.
– Ще се съгласиш.
– Той не иска да знае изобщо съгласен ли съм, сплетничат 

нещо с началника на пристанището, подготвят документ, взеха 
ми и паспорта.

– Сигурно е необходимо.
Тя си играеше с подробностите ми.
– Но аз нямам никакви намерения... Дошъл съм само до Ха-

вайските острови.

– Значи не ме обичаш.
– А ти знаеш ли какво ме чака на сушата?
– Какво наричаш суша?
– У дома.
– Джими, не ставай подъл, искам да кажа, малък човек. Какво 

ще правиш на шибаната суша? Всички човечета живеят на суша-
та, ти си роден да живееш в морето, с Дейзи, на „Илюзия“. На 
сушата изсъхват какавидите, китовете плуват.

– Мила, не ми говори като на юноша. И каква е тази фиксидея 
у мъжа ти да умира.

– И ти ли го долови?
– Доловил... Каза си го направо.
– На мен не го е заявил, но нещо става с този човек, внушил 

си е, че ще умре скоро и най-важното – че със смъртта си ще из-
влече печалба. Искам да кажа, че няма да стане смешен... Хайде, 
тръгваме.

Хенри живееше от другата страна, източно от Фуншал, в голя-
ма къща с висока бяла ограда. В пристройките към къщата кроту-
ваха няколко представителни бъчви с луда течност, няколко кипа-
риса, няколко палми, гаражи, едно полуизтощено от служене куче 
и една стара талига под навес, реликва някаква, спомен от време-
то, когато реколтата се е прибирала с конска тяга. В спокойния 
ден, докато дъждът се оттегляше някъде другаде, замлъкналите от 
няколко дни птици се разпяваха. Всичко бе варосано, боядисано, 
чисто, и въпреки туй от къщата, от складовете, от навесите, дори 
от кипарисите намирисваше на старо, залежало вино.

Жената на Хенри гледаше щастливо уплашена, досущ като 
Богородица, а Дейзи номер две спеше под излишно за здраве-
то, но сякаш задължително за португалския интериор на стаята 
розово балдахинче, потънала в собствената си бебешка грозота. 
Влязоха две снахи, и те, горките, от португалското ежедневие, но 
след малко влезе третата снаха – финландка и веднага напълни 
помещението с блясък. Поговорих малко с Хенри, един истински 
будала, който накрая се оказва печеливш, защото – какво? – ще 
скита, ще скита с „Илюзия“, ще се лиши от този спокоен рай с 
бъчвите, в които можеш да скочиш и да плуваш. Понеже не мога 
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да гледам дълго време бебета, ловко изместих интереса си към 
двора, излязох, копнеех да остана сам в крепостта. Слънцето за-
почна да се закача с покривите, калдъръма и снежнобелите сте-
ни. Изгърмя самолет, сигурно докарваше нови туристи. Искаше 
ми се да остана поне пет-шест дни на Мадейра, знаех че има как-
во да се види, но бях сигурен в опърничавия характер на капитан 
Кларк. Нищо чудно, приберем ли се подир малко в „Илюзия“, да 
потеглим. Дейзи можеше да отложи отплаването, разбира се, в 
крайна сметка в повечето случаи умееше да се налага, но нещо 
ми подсказваше, че и тя не обича да блее дълго време по такива 
същества като внучки и тем подобни.

Най-малкият брат ни върна на кея. Свечеряваше.
– Отнехте ми чудесната плячка – рече господин Паутильо с 

престорено обиден тон. – А и кметът на града бе определил вид-
но място за „Илюзия“. Но карай да върви, на каика изглежда му е 
писано да служи и на втори господар.

– Дейзи, знаеш ли какво съм намислил? – започна да фъфли  
капитан Кларк.

– Добре, Ави, тръгваме!
– Чака ни път – добави хрисимо капитанът.
Началникът на пристанището се учуди и на туй, но най-много 

го изненада фактът, че капитан Кларк напуска Мадейра, без да 
види новородената си внучка.

Което щеше да укрепи още повече легендата за великия ак-
тьор на водните пространства.

12.
Още една захабена от употреба мисъл: Щастливи са тия, които 

пишат, могат да обитават мизерен затвор, но да летят по всички 
посоки на света. Преди много години, като млад мъж, на някол-
ко пъти се хванах за писалката, копнеех да нарисувам вселената, 
по която бленувах. А ето че сега съм възседнал тази вселена и 
копнежът ми да съчинявам се е изпарил, но въпреки туй пиша 
всеки ден, запълвам моя собствен корабен дневник, вече като 
хроникьор на всекидневието, а не като автор. Водя си дневника 
на български и мога да го оставям навсякъде, без опасения, че 

някой ще прочете написаното. Защо правя това ли – изработвам 
си черна кутия на поведението, на новото ми битие, в случай, че 
изчезна някъде, синовете ми да узнаят какви ги е забъркал баща 
им, докъде е стигнал, да им спестя догадките. Ние – като имате 
предвид „Илюзия“, капитан Кларк, Дейзи и моя бургаска милост 
– не представляваме нищо повече от един „призрак на океана“. 
В тази спокойна или развълнувана атлантическа бездна, както ви 
е известно, трафикът е винаги гъст. Много съдове минават близо 
до нас, кажи-речи, ще ни се тръкнат, та мога да видя с просто око 
как някои се пулят от изненада, да не говорим за туристите, нака-
марили се по левия или десния борд на лайнерите, за да фотогра-
фират кораба фантом, белким после, като проявят негативите, на 
гланца им да проличи доколко „Илюзия“-та е действителност, а 
не фантом, на какъвто им е заприличал. Срещаме и такива, които 
не виждат дрипавата черна яхта за първи път, те често ни ма-
хат приятелски, но и те са изненадани посвоему – вместо двама 
налудничави, виждат трима. Но и тримата красиви, стари, забе-
лежителни. Както и да е, в личния си корабен дневник си позво-
лявам някои отклонения, например на едно място съм записал: 
„Туристите или яхтаджиите махат приятелски на „Илюзия“, но 
намират се между тях нахалници, дето си мислят: да, тази славна 
отрепка вече отнася от стария към новия свят един добре израбо-
тен любовен триъгълник.“

Големи бяха тъкмежите ни за остров Мадейра, надявахме се 
да останем там поне седмица. Дейзи и аз смятахме да се налуду-
ваме, преди да хванем дългото трасе до Панамския канал. Ина-
тът на капитан Кларк обаче смачка кроежите ни, задоволихме се 
само с ония три часа в почтеното хотелче на Камара де Лобос, 
където, ако бях дал петдесетте като бакшиш на собственика, за да 
мълчи, можеше да ме изгледат учудено, слава богу, собственикът 
се учуди само от факта, че напущаме в същия ден хотела му и, 
нищо чудно, късно следобед да се е досетил каква е работата, но 
почти сигурно е, че не познава Дейзи.

Сутринта на другия ден не успяхме да тръгнем рано, така се 
беше канил капитанът, но какво да сторим – чакахме венеца. Ве-
нецът се оказа пищен, на хора, които са се престарали, изработен 
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само от свежи восъчни растения тип „евъргрийн“. Донесе го гос-
подин Паутильо с някакъв друг местен португалец, той зяпаше 
по такъв начин капитана, сякаш се канеше да го изяде и да го 
запази само за себе си.

Понякога дълго наблюдавах картите. Атлантическият океан и 
там изглеждаше красив, от първи поглед още си личеше, че съ-
държа ценни вещества, от тях най-ценни ми се струваха острови-
те на Карибското море, едно пространство, натъпканото до пре-
сита от имена като Доменика, Санта Лучия, Барбадос, Гренада, 
Бахами, Ямайка, Тринидад, Пуерто Рико и да спра дотук, защото 
трябва да напълня цяла страница. Как ли ще се чувствам след ня-
колко дни или седмици, когато се врежем в общността на всички 
тия разпилени от бога бисери?

Откакто сме напуснали Мадейра, ни подухна само веднъж, 
разпъна ни на кръст, наистина, но приех това като бойно кръще-
ние, изпитание повече за предпазното ми облекло, отколкото за 
духа ми. При дневните, пък и при някои от нощните ми дежурства, 
Дейзи се наместваше при мен и започваха безкрайните ни разго-
вори, уж незначителни, но кои влюбени могат да сторят разлика 
между разговор и брътвеж. Денем ни покриваше променливото 
небе, а нощем звездният шарф, отдолу водата ни подплиск ваше, 
барабанеше по металната обшивка на каика, скромното мъждука-
не на компаса облизваше устните на гаджето ми, те и без помощ-
та на компаса показваха къде се крие част от голямата сладост на 
Дейзи, а това, общо взето, се отразяваше много неблагоприятно 
за здравето, тъй като и аз, и тя вече изнемогвахме. Видеше ли 
ни отблизо или отдалеч, капитан Кларк искрено ни се радваше. 
Радваше ни се, но не съзнаваше горкия на каква инквизиция ни 
е подхвърлил, нас, чувствата ни, душите ни и опънатите ни като 
струни пред скъсване, желания. Не че нямахме възможност да си 
свършим работата, докато капитанът хърка юнашки; ние бяхме в 
състояние да извършим чудеса, но Дейзи, след няколко откъслеч-
ни пламенни докосвания с ръце и бърни, реши, че на палубата би 
трябвало да се държим почтено към капитана, скрупулите ѝ се 
събудиха изведнъж и вече, при все, че изгаряхме един за друг, за-
почнахме да избягваме дори най-невинните докосвания. За себе 

си мога да кажа също така, че след като бях признат за втори 
господар на яхтата, и особено след като усетих чара на този про-
клет иначе по детски инат, на свой ред се бронирах с почтеност. 
Ето по какъв начин върху палубата на сиво-черната парцалива, 
разхвърляна и мръсна до отчаяние „фрегата“ настъпи ад. Не на-
стоявам, че съм обичал необикновено, обичах, както се обича за 
първи път, и ако някой по него време се бе осмелил да ми каже 
в лицето, че ще мога да живея без Дейзи, бих му счупил носа. 
Дейзи какво, Дейзи обичаше също за първи път, тя ме обичаше 
от трийсет години насам, само дето не беше ясно кога ще дойде 
туй време да ѝ потърся сметка за наглостта да обожава в мое лице 
един някогашен изнасилвач и безпросветен резач на трупове, на 
всичко отгоре, да ми прикачи и името му.

Усещах океана като живо същество, като гигантска амеба, коя-
то не само че диша и шава, но е информирана за моето съществу-
ване, за присъствието ми. Като гледах как по гърба на тази амеба 
се движат и други кораби, аз се мръщех, копнеех да бъда един-
ствен, животното под мен да знае, че само аз го газя, най-щастлив 
бивах в самотните си дежурства, когато капитанът и съпругата 
му спяха долу и повърхността на моята амеба биваше пуста, то-
гава именно се осмелявах да ѝ пусна по някоя плаха думичка, 
задавах и въпроси, а тя ми отговаряше – океанът проумяваше, че 
най-сетне, след толкова години, съм при него, че той е само мой. 
През годините на съзнателното си съществувание винаги съм бил 
пленник на идеята, че няма нищо по-красиво от туй да прекараш 
живота си под ветрила и ниско, колкото може по-близо до люспи-
те на чудовището океан, което да те...

Прекалено внезапно се появи Дейзи, изведнъж се настани до 
щурвала, уцели момента, когато нямах нужда от друго присъст-
вие до себе си. Едва я виждах в тъмнината, по-скоро, долавях 
повишената ѝ от леглото телесна топлина. Не ми се щеше да я за-
подозра в сомнамбулизъм, навярно я душеше някаква безсъница, 
някаква залепена в съзнанието ѝ мисъл, а туй никак не подхож-
даше на някогашното зверче от гората в околността на Пензънс. 
Балканската ми природа ме подканяше да я заговоря, а навиците, 
които придобивах върху палубата на „Илюзия“, ме дърпаха към 
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мълчанието и точно в този нощен час разбрах още веднъж колко 
важно за организма е то. Дейзи продължаваше да стои неподвиж-
но на пейчицата, в ръцете ѝ нямаше нито чаша чай, нито кафе, 
нито цигара. Постоя още малко и си отиде. Поблъсках си главата 
над загадката какво ли би могло да я развълнува по такъв странен 
начин? Нищо, ако не се смята странното подмятане на капитан 
Кларк за предстоящото му умиране.

13.
Настъпиха калпави времена, ветровете започнаха да играят, 

простихме се с твърдия курс и влязохме в „танцувалната зала“ 
– всеки нов курс изискваше смяна на ветрилата, автопилотът 
се превърна в чучело, през тия дни и нощи не се усетих нито 
веднъж сух, нямахме възможност да говорим за каквото и да 
е, само действахме, понякога бавно, безволево, друг път, както 
се полага при такива случаи, енергично, но винаги в стила на 
механичните кукли. Тези денонощия по-късно бяха отбеляза-
ни в корабния ми дневник като „животинския период на пъте-
шествието“, защото докато траеха, ние не само не говорехме, 
ние и не мислехме. Нито идвахме от миналото, нито отивахме 
в бъдещето, имах чувството тогава, че от сътворението на све-
та живеем само в настоящето, с всичките му хиксове – удря-
не на главите в гика, подхлъзвания, падания и навлеченото от 
капитан Кларк бедствие, произтичащото от страстта му към 
лучена салата с хайвер от забравих каква риба. Но този път 
хайверът се оказа малко вехт, та съпружеската двойка получи 
семейно стомашно разстройство. Аз останах здрав благодаре-
ние на обещанието си да не приемам нищо за ядене от ръката 
на стареца, който, освен че не се съобразяваше с хигиената, 
ами проявяваше някаква плюшкинова небрежност към про-
дуктите за готвене. Той ми поднесе блюдото, докато бях при 
щурвала. Благодарих му горещо и след малко хвърлих прочу-
тата му салата в океана. Горката Дейзи, застанала от другата 
страна на масата, ще не ще опитала от шедьовъра, и все пак се 
отърва леко, но старецът създаде доста смях сред разлюляното 
и без това пространство от платна, мачти, вода, вълни, облаци 

и късчета от небето, които от време на време се показваха, кол-
кото да внушат утехата, че все пак не става дума за потоп, а за 
обикновено продънване на времето. Аз бях този, който прека-
рах почти цялото това време при щурвала като герой, а героят 
капитан бе превърнат в отрепка. Но, както споменах, всичко се 
разви пред облаците и вълните, остана скрито за публиката, тя 
си боготвореше капитана и нямаше никаква представа от него-
вите задкулисни патила.

14.
– Иди да поспиш – каза един следобед Дейзи. Тя сложи ръка 

върху щурвала, но точно там, където лежеше тогава моята ръка. 
С това сякаш ми заяви, че както лошото време, така и стомаш-
ното разстройство са безсилни срещу голямата любов. Водното 
пространство край яхтата бе изпълнено с милиони неорганизи-
рани вълни без гребени, без пяна, с овална заобленост и мета-
лен блясък. Блясъкът се изстрелваше от синьото слънчево небе. 
Платната висяха като бездиханни птици, а ние се клатушкаме 
неопределено. Блясъкът обаче, само блясъкът и калайдисани-
те вълни ми напомняха за най-хубавите мигове от живота ми, 
когато привечер се връщах от Созопол, насочен към Бургас, и 
платната на „Ножът на ветровете“ се издуваха като сутиен в пе-
перуда стил на бай-дъ-уинд. Никакъв шум, пълна тишина, само 
ритъмът от мелодията на радиото и пияното чувство, че стоиш 
на място. Тия подиробедни мигове никога няма да ги забравя. 

– И Честита нова година!
Исках да попитам Дейзи кога е влязла тая Нова година и защо 

не сме празнували снощи настъпването ѝ, но не ми достигаха 
сили за въпроси. Бавно се надигнах и с клатушкане тръгнах към 
кабината си.

Сякаш схванала моята смъртна замаяност и пълната ми де-
зинформираност за времето, гласът ѝ добави:

– Днес е пети януари.
Тогава не разбрах какво ми се казва, ала щом легнах, преди 

да заспя, на първата минута от залюляването ми в неспирното 
клатушкане си помислих: Боже мой, наистина ли е пети януари?
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15.
Съпоставях нашето плаване с лудешките състезателни епопеи 

на другите от световните регати. А и за мен плаването под ветри-
ла в младостта ми означаваше само надпрепускане, нерви, амби-
ции, неуморно прилагане на някаква тактика. В лодките ние не 
плавахме, ние бягахме, подскачахме, промушвахме се, увисвах-
ме, откренявахме, опъвахме, натягахме, ние мразехме хубавото 
време с приятен умерен вятър, търсехме само силните ветрове. 
Ако не беше успокояващата ласка, която ми даряваше семейна-
та ни яхтичка, едва ли бих се докоснал до наркозата на морето, 
нямаше да го забележа, да се влюбя в него и може би нямаше да 
узрея за стремежа си към Хаваите.

Дейзи почука на вратичката и каза, че ще сторя нещо добро за 
психиката си, ако се кача при нея. Психиката ми напоследък се 
чувстваше перфектно и не разбирах какво би могло да я накара 
да се почувства още по-добре, пък и никак не ми се ставаше от 
койката, но бива ли да откаже човек, когато го зове жена? Часов-
никът сочеше дванайсет. Бяха ми се събрали четири часа сън. 
Ослушах се. Не чух хъркането на капитана. Кабината ми се зада-
вяше от дневна светлина. Излязох, без да се обличам, знаех, че не 
е много шик по бански гащета, но в тия ширини, след като бяхме 
слезли вече на юг, не можех да спя облечен. Денят можеше да из-
криви човека с блясъка си и синята си светлина, която излизаше 
от океана като дихание, но направи ми впечатление нещо друго 
– бяхме обградени от китове. За малко да изврякам към капитана, 
той в това време извършваше обедните си изчисления по слън-
цето и сякаш не забелязваше обсадата. Навреме се досетих, че 
капитан Кларк сигурно е виждал подобни зрелища стотици пъти.

– Такова нещо и ние не сме забелязвали много често – рече 
Дейзи. Най-много два или три пъти. Затова те повиках. Виж ги, 
тия животни вече нямат нито страх, нито срам, ще се отрият о 
бордовете ни. Картината ти е позната сигурно от телевизията, ето 
ти я и на живо.

– Дейзи, капитанът не ми харесва.
– Защото продължаваш да му обръщаш внимание. Гледай ки-

товете, не гледай капитаните.

– Все ми се струва, че ни подозира.
– Ами време е да не ти се струва, на него и през ум не му ми-

нава, защото е маниак, не ме карай да те целуна пред очите му, 
той не може и да помисли, разбираш ли – някой да посмее, който 
и да е той – както ти да посегнеш на мен, така и аз на теб.

Не бях в състояние да си обясня доверчивостта на китката, 
тя пък какво диреше на десетина метра от десния борд на „Илю-
зия“. Що се отнася до китчето, хлапето беше длъжно да не се 
отделя от майка си. Освободих щурвала и обезветрих. Застанах-
ме на място. Майката и детето ѝ се полутаха учудено наоколо и 
отново се нанизаха, този път край левия ни борд. Стадото поот-
мина. Нито майката, нито бебето имаха вид на същества, които 
ни обръщат внимание. Държанието ме обиждаше. Върнах се в 
кабината, взех маската и един шнорхел. Капитанът бе изчезнал, 
сигурно в складовата кабина на бака. Допълнително ме изненада 
пълната му апатия към туй, което предприемахме.

Скочих във водата. Направих няколко маха и докоснах кожата 
на китката. Когато допрях цялата си длан, стори ми се, че усещам 
ударите на спокойното ѝ сърце, животът на огромния ѝ органи-
зъм, плискането на кръвта в него, въздухът в дробовете, проце-
сите, плъзнали по капилярите, усетих химията на един далечен, 
забулен в мъглата на незнанието свят, който ме върна към учени-
ческата скамейка, книгите, копнежите – и ме накара да си помисля 
за кой ли път, че вече не съм оня сив човек от всекидневието.

Бебето изчезна. Поех въздух и го последвах. Слязох при цици-
те на китката. Бебето си отхапа късче мляко и изчезна повторно, 
но аз се оказах изобретателен – дощя ми се да вкуся от неизвест-
ното. Налапах едно от зърната на майката. Всмукнах. Млякото 
ме опари. В мен кипна духът на откривателството. Вълнуваше ме 
усещането, че съм първият от хората. Плъзнах се край тялото ѝ, 
запътих се към опашката. Натъкнах се на Дейзи. Беше се гмур-
нала без маска, целунах я, пъхнах ръка в горнището на бикините, 
напипах гърдата ѝ, стори ми се по-привлекателна от цицата на 
китката. Ненадейно се настроих към по-мащабна лудория. По-
смъкнах леко долнището на бикините, целунах храсталачето ѝ, 
усетих го как се запалва, а женището край него потръпва. Долу 
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никой не ни виждаше, прикриваше ни тялото на китката. Добре, 
но бебето обърка замисъла ми, то просто се навря помежду ни 
и усетих колко по-нежна е кожата му от кожата на майката. По-
чесах китката. Дейзи тръгна към повърхността, пое си въздух 
и се върна. Навря ръката си там. Искаше да узнае дали съм се 
втвърдил. Бях се втвърдил. Посочих към китката. Дейзи веднага 
схвана какво ѝ казвам и ме стисна силно. Заболя ме, въздухът ми 
секна и се засилих нагоре. Тя ме последва.

– Джими, не обичам подобен хумор!
Болеше ме, навярно лицето ми е било сгърчено от болка, но 

въпреки болката забелязах, че капитан Кларк е отново в добро 
настроение, беше се облегнал на релинга и ни се любуваше.

– Дебелак! – изкрещя допълнително Дейзи. – Ще ти го откъсна!
Майка му стара, ревнуваше ме от една китка.
Като видя съпругата си ядосана, капитанът, който и без това се 

забавляваше с играта ни, се засмя гърлено, като холандец в бъчва.
Като изтеглях съпругата на палубата, макар и задъхан от иг-

рата и от дългото задържане на въздуха, отново се натъкнах на 
гърдите ѝ. Те излязоха от бездната мокри, напрегнати. И тъй като 
преди малко, долу, се намирахме извън пределите на „Илюзия“, 
на нас ни бяха позволени доста неща, които всъщност не може-
хме да реализираме – или въздухът се изчерпваше, или ни пре-
чеше законът за гравитацията – вече стояхме един срещу друг, 
мокри, задъхани и се мразехме, но не по-малко мразехме и капи-
тана, демоничната преграда, застанала между моята мъжка изпъ-
кналост и нейната вдлъбнатина.

16.
Живеех в необятна безметежност. Приближавахме към 

най-просторната дължина на Северния Атлантик, устремени към 
горещите Карибски острови. Като казвам „устремени“, не разби-
райте „забързани“, напротив, движехме се яваш-яваш, все в тра-
диционния стил на „Илюзия“, при силни ветрове не измъчвахме 
всички платна, а затишията не ни дразнеха. Обичах дежурствата 
си. В ония часове отнякъде изплуваше могъщото, безкомпро-
мисно A3. Единственият буден човек на борда! Представях си, 

че корабът е мой, докаран до туй състояние според моя вкус, и 
сега препускам по вълните със самочувствието на мъж, който е 
спечелил всичките си биологически и екзистенциални лотарии.

Личният ми корабен дневник набъбваше. Притиснат от слън-
цето, не можех да измисля и нанеса в него кой знае какви откри-
тия на умствената човешка деятелност, но в замяна на туй пък 
никой не надзърташе в страниците ми да прецени колко струвам. 
Чувствах се перманентно щастлив. Освен това, на два пъти си 
спомних, че съм богат, та по този повод си въобразих, че съм ми-
тично същество, великан, нагазил с единия си крак в океана, а с 
другия стъпил върху далечната провинциална суша. Побързах да 
удавя това усещане с уиски. Трябва да ви призная – успях; както 
си седях до щурвала, долових звездите над себе си като съвсем 
близко физическо присъствие, замислих се и по това явление, на-
края го възприех като следствие на нещо не по-малко тревожно 
за духовното ми здраве и долях допълнителни дози уиски в огъ-
ня. Напоследък забелязвам, че повече ми се пише, отколкото ми 
се чете. Вторачвам се в дневника. Лошо. Застрашена е жанрова-
та му чистота, избива ме на съчинителство. Това означава, че се 
е обадил един отколешен мой порок. На тази възраст той може 
да се разрази като мизерна старческа графомания. Ето, в цели 
четири страници съм развил някаква странна визия за странен 
четириъгълник: Дейзи, капитан Кларк, Моя милост и „Илюзия“. 
Не се подсмихвайте – „Илюзия“. Към нея клоня. Бавно, на ета-
пи, ден след ден, вахта след вахта, потъвам в нея, сраствам се 
със старите кости на яхтата, с всяка нейна вехта или подменена 
част, с несменяемия ѝ корпус от метал или със съвършено новото 
ѝ, подарено наскоро радио, с кръпките ѝ, с потайните ѝ тъмни 
кътчета на мишките, с всяка потребна и излишна вещ по снагата 
ѝ. В резюмето на разказа, не особено сполучливо като литера-
тура, е отбелязано как изчезват те – най-напред капитана, след 
него Дейзи. Оставаме АЗ и „Илюзия“. Единство в двойна плът. 
Аз и старата кранта оставаме като органична потребност не само 
на пейзажа и на любопитството на хората, но и на извънземните 
цивилизации. Корабите са по-красиви от хората, особено стари-
те, a излязат ли от мода, те стават очарователни, натоварват се с 
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допълнителна индивидуалност, с душа... Тази новела, както и да 
е, но другата, не мога да си обясня зачеването на другата и как да 
си отговоря какво търси в корабния дневник? Става дума за деня 
на китовете, а още по-точно – за подводната игра на Стоян Же-
чев, Дейзи, китката и рожбата на китката. Всъщност оня момент, 
когато Стоян Жечев се устремява към задната част на кита, тоест 
– към вулвата на китката, но по пътя се сблъсква с Дейзи. Дейзи 
направо го спира и парира стремежа му да обладае една самка в 
периода, в който кърми бебето си и е забранено от самата приро-
да да допуща болни содомисти до себе си.

В дневника, за който става дума, започнах да изграждам и об-
раза на капитан Кларк. Не знаех за какво можеше да ми послужи, 
навярно за нищо. Всеки ден наслагвах парченце по парченце, пи-
рамидата растеше, събирах, залепвах, както лястовицата залепва 
дребните късчета кал, за да изработи гнездото. Всъщност извай-
вах паметник, тъй като възнамерявах да му се поклоня, пък ако 
се случи да потънем някъде и дневникът попадне в ръцете на на-
следниците ми, да се разбере с кого точно съм тръгнал на път. Зо-
веше ме обаянието му, трудно обяснимият чар на мореплавателя, 
който ме покори в първата секунда на приближаването ми към 
него. Прегледах книгите му, нищо особено, бяха написани с по-
вече от необходимия при такива случаи захлас, но изобилстваха 
с преживелици, много факти, а декорът се променяше шеметно, 
страниците гъмжаха от импресии, а вглъбяването и задълбоча-
ването липсваха, долавяше се себепоказването, дори фукането. 
Спокойно мога да призная, че книгите на капитана не допринесо-
ха за влюбването ми в него. От тях обаче разбрах, че авторът им 
обожава Дейзи и сина си Хенри, жертви, пленници на налудни-
чавата му идея да ги превърне в нещо като мачта и кил на кораба 
му. И тук му е мястото да си призная, че обичта ми към тази лич-
ност се разрази неспасяемо след трудно обяснимия ѝ жест да ме 
направи пряк и единствен наследник на легендарната „Илюзия“.

17.
Изградих и втори образ на капитан Кларк. Този образ не го 

поставих на пиедестал, а направо върху мръсната палуба. Към 

него отправих ненавистта си. Аз и Дейзи направо намразихме 
нейния Айвъри, омразата ни взе такива размери, че вече пред-
почитахме да го няма, да се пръждоса, да изчезне от очите ни. 
Това не го изразявахме гласно, какво говоря, не го допускахме 
и в мислите си, омразата витаеше дълбоко в организмите ни, не 
знам къде, тя не беше и в духа ни, по-вероятно, поне допущах, 
че се потайва в неизвестен, съществуваш само в телата на сил-
но влюбените орган, определен само за такъв вид омраза, както 
черният дроб е определен да филтрира и съхранява токсичната 
ни химия. Айвъри пречеше, стоеше между двама ни, спъваше 
любовта ни, възпираше ни да се нахвърлим един в друг. Нада-
ли бих преувеличил, ако кажа, че денонощно вървях по палуба-
та щръкнал. Някъде край мен, ама много близо до мен, с вечно 
наточени и изнесени напред гърди, шаваше Дейзи. Бях сигурен, 
че лудее за мен. В деня на китовете, долу, под най-нежната, ро-
зово-белезникава кожа на китката, усетила, че сме защитени от 
всякакъв поглед, тя бе готова на всичко, дори да умре от недостиг 
на кислород, виждах мехурчетата пред устата ѝ, разбирах я, по-
беснялата Дейзи искаше да ми се навре докрай, но как? Въздухът 
винаги свършваше, налагаше се да се отделяме един от друг, да 
изплуваме, да глътнем пресен кислород и отново да се спуснем 
под белезникавото сияние на китката, където въздухът ни отново 
се изчерпваше, и пак на повърхността, и пак долу – игра с начало, 
но без край, а то си има един естествен край, разбира се, стига да 
бъде премахната пречката Айвъри, стига да намеря сили в себе 
си, да го убия. Никога не сме си разменяли и намеци за такава 
дейност. Аз и Дейзи мълчахме и се пържехме в тигана на соб-
ствения си ад. Но един ден...

– Ще пренебрегнеш ли най-после скрупулите си! – изкрещях 
един ден. – Чуй го как хърка! Трябват ни само три минути.

– Не мога, Джими, тая работа няма да стане тук, знаеш, че на 
тая тема съм шантава.

– И никакъв остров насам!...
– Въпросът ни ще се уреди в Панама.
– С тази мръсна, парцалива кранта, с този вмирисан на мише-

вини кораб туй означава не по-малко от месец... Ще го убия!
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– По-скоро – аз.
О, как обичах тази обезумяла по мен англичанка!

18.
Мислите ми пълзяха по небето, търсеха да изцедят нещичко 

от звездите, а както ни е известно, звездите са се отказали да от-
говарят на въпроси; оказа се, че са сухи, празни, излезе, че цялото 
звездно пространство било пусто, из него се срещат само искря-
щи блясъци, но отправим ли се към тия блясъци, ще останем с 
пръст в устата, защото изведнъж ще се окаже, че те са отдавна 
угаснали камънаци.  На такова небе наподобява и световната фи-
лософия, в която се давя. Някои от самотните звезди ми приличат 
на философи пустинници, а съзвездията – на философски школи. 
И едните, и другите обаче сякаш имат за цел да се отричат един 
друг, създава се хаос от противоречия. От този хаос лично към 
моето съзнание успява да се шмугне някоя временна мисъл, като 
тази, да речем: Всичко е суета на суетите. От суета ли се оби-
чаме двамата с Дейзи? Или пък, ако приемем, че всичко e егои-
зъм – от чист егоизъм ли се измъчваме и бродим по нажежения 
тиган? А може би от най-първична биология? Колкото и да се 
старая, не мога да надскоча ръста си, ние, обикновените хора, 
не сме в състояние да строим теореми, да извличаме формули, 
да мислим дълбоко. Ние, обикновените хора, ще продължаваме 
да мислим повърхностно, защото, пак според мен, повърхност-
ната философия е по-вярната. Както е рекъл Хераклит,  хората 
търсят знанието в своите си малки светове, а не в големия и общ 
свят. Цитирам Хераклит не за да се перча, срещал съм го някога 
и съвсем случайно, когато се бях запътил към Френсис Бейкън 
заради мълвата, че моят идол Шекспир и този англичанин са едно 
и също лице.

Такъв съм, когато дежуря нощем сред спокойно море и под 
кротки звезди, заглеждам се в небето, а загледа ли се човек в не-
бето, няма начин да не потъне в размисли, разбира се – повърх-
ностни...

Допрях леко ръка до брадата му, така обичаше да го събуж-
даме. Капитанът отвори очи и както винаги при такива случаи, 

загледа се няколко мига в будната синя точка на радиото. Като 
седна на койката, вече можеше да се каже, че е излязъл от съня. 
В това седнало положение едрият му ръст смали още повече раз-
мерите на кабината. Едва сега запалих лампата и всичко, което 
до този момент беше сянка, предположения, се превърна в реал-
ност. От няколко нощи насам, по-точно, откакто бяхме навлезли 
в по-топлите предели на Атлантика, той спеше само по ризка и 
бермуди. Щом палвах лампата, заглеждах се в огромните и много 
груби пръсти на краката му, те винаги ми говореха за сила и чо-
вешка доброта.

Изкачих се обратно в кокпита. Спеше ми се. Подир малко ка-
питанът се приближи с неизбежното си горещо кафе.

– Джими, ти отново ме събуди по-късно. – Погледна по навик 
компаса и автоматичния пилот. – Пак си будувал цял час повече.

– Не ми се спеше – отвърнах. От друга страна, сетих се, че 
може да ме заговори за дълго и добавих: – Но сега умирам за сън.

– Много ме щадиш, Джими, душата ти е прекалено добра. А 
не бива да ме щадиш, ние, старците, не заслужаваме милост.

– Кокетничите със старостта, капитане, вие сте по-млад от 
всички ни на борда.

– Ще ти повторя още веднъж, Джими, страхувам се, че Дейзи 
ще ме изиграе, подозирам я, че като умра, ще ме излъже и няма 
да ме хвърли в морето.

– И със смъртта кокетничите, сър, стига вече, омръзнахте ни.
– Надеждата ми е, че ще се наложиш и ще ме хвърлите на 

акулите, дето и да се намираме, чуваш ли?
– Добре, капитане, вие умрете, а другото го искайте от мен.
Тръгнах си. Чух го колко шумно сръбна от кафето и заби едно 

много кратичко, но остро изреченийце в гърба ми.
– Ще видите.
Главата ми тежеше за сън, краката ми се влачеха, трудно се 

проврях до кабината си. Тази нощ, далеч преди да се разсъмне, 
дори не помислих за най-обикновеното – как Дейзи сега спи на 
две крачки от мен, в дълбокия сън са укротени гърдите ѝ, очите 
ѝ, вечно открехнатите ѝ, налети с любовна отрова устни, спи си 
и чашата между краката ѝ, будуват единствено легендарните ѝ 
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ноздрички, но как да ги види човек в тъмното, тръпнещи, открех-
ващи се като актинии.

Щом усетих леглото под плещите си, помирисах спокойствие-
то, онова спокойствие, което обгръща само здравите, щастливи 
хора малко преди потънат в съня. И точно една секунда преди 
да заспя, стреснат от умирането на капитан Кларк, примигна 
светкавично въпросът: За какъв дявол този човек започна да ни 
повтаря почти всеки ден, че ще умре скоро? Да не би, за да ни 
остави на спокойствие в голямата изгаряща любов? Дали пък не 
знаеше много за нас, повече отколкото двама влюбени могат да 
предположат?

Ха сега иди да спиш, капитан Жечев!... Така ли ми викаха ня-
кога? Такова ли беше името ми?

Надигнах се, приготвих си кафе пред учудения му поглед. 
Приседнах. Небето беше същото, само на изток вече се очерта-
ваше въображаемото розово ръбче, повтарям – въображаемо, все 
още далечно, предполагаемо.

– Джими, какво става с теб?
– Нищо, капитане, само дето се сепнах и скочих, опарен от 

една мисъл – гузен негонен бягах – че може би знаеш и се над-
смиваш зад гърба ни.

– Почти съм сигурен, Джими, но туй не бива да те тревожи. 
Иди да спиш, момчето ми, ти беше като никога капнал за сън.

– Вече не ми се спи.
– Да, но нарушаваме хубавия ритъм на хубавите ни дежур-

ства. Не бива да го разчупваме, този ритъм е много важен за веч-
но плаващите.

– Капитан Кларк, не ме предизвиквайте да извикам, та да ни 
чуят сплесканите чудовища на дъното – какво целите с тая ваша 
смърт?

– Нищо – отвърна тихо капитан Кларк, или Айвъри, пък има-
ше и някакво много свойско название на този човек, употребено 
два или три пъти от жена му. Така и не го запомних, но ми направи 
впечатление, защото ми доказа ясно, че тия двамата са скрепени 
от нещо много по-силно от любовта. – Нищо, освен това, че ис-
кам, ако умра, да умра скоро, преди да стана прекалено смешен.

– Вие сам ли разбрахте, че вече сте смешен?
– А ти схвана ли го?
– Вие ми го внушавате.
– Джими, този разговор не може да има ясен край. Трябва да 

го зарежем и да си поговорим за хубави неща, например как ти 
ще продължиш да плаваш с „Илюзия“ и как ще се откажеш, в 
името на капитан Кларк, да модернизираш и стерилизираш тази 
чудесна илюзия за туй, което трябва да бъде.

– На това ли казвате „хубави неща“?
– Завиждам ти, Джими, на теб тепърва ти предстоят радости-

те. Че ти още не си видял остров Тринидад, не си прекосил Ек-
ватора. За съжаление сега не ни предстои този празник, но след 
като хвърлим венеца върху брат ми Джонатан и се наситиш на 
Хавайските острови...

– Това ми е достатъчно – казах бързо. – Нищо повече не ми 
е нужно. Искам да опровергая легендата, че никой никога не е 
постигнал мечтата си.

Казах „лека нощ“ и оставих чашата си до чашата му. Капитан 
Кларк не отговори честно на въпроса ми, но пък и аз едва ли го 
бях задал честно, искам да кажа, че при един подобен разговор би 
трябвало да спомена и името на съпругата му... Знаеше ли, че го 
мамим? Дори и не подозираше, маниакът му с маниак.

Преди да се прибера повторно, нагло погледнах в каютата на 
спящата, вратата ѝ напоследък беше винаги отворена заради по-
духването, но в тъмнината не видях нищо. Посегнах към лампа-
та. Отказах се. Умирах да видя жената, която обичах и която па-
зеше прелестите си само за мен. Намерих запалката си. Щракнах. 
Светлината облиза всичко, каквото можеше да бъде облизано от 
спящата Дейзи. От щракането и от светлинката тя потръпна ця-
лата, усмихна се и отвори още повече бременните си от страст 
устни...

Капитан Кларк, от кога си заумирал, дявол да те вземе, уми-
рай по-бързо, преди да съм умрял аз! Едва пренесох туй срамно 
и тежко за плещите ми пожелание до леглото си. Тръшнах се от-
чаяно и мисля, че заспах, но все пак не бях сигурен... Може би. 
Може би спях, а може би и не спях.
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Но засънувах, сънувах, че устните ѝ се допират до устата ми, 
усещах ги като полъх на невероятен пасат, тя ги отъркваше леко, 
сякаш обърсваше любовната ми слюнка, а всъщност изсушаваше 
аромата на току-що изпитото от мен кафе.

– Няма да издържа, мили мой, не съм толкова силна, за как-
вато се имах, не съм вече зверчето от гората край родното ми 
градче, а усещам, че и Джими вече умира в мен, проумяваш ли 
какво ти се шепне, капитан Жечев, ти преставаш да бъдеш по-
вече продължението, ти си! – ти си началото на най-голямата 
ми любов, любовта на дъртата шафрантия Дейзи, която, както 
подозирам, няма да издържи и ще наруши желязното си пра-
вило. Най-добре ще стане, ако пристъпя обета си и те изям без 
остатък – шептяха устните в ушите ми, – отколкото да го убия. 
Никак не ми се ще да го премахна, но ако ти не сториш това, 
ще го убия аз, защото не мога повече да издържа на страстта, 
издънвам се, не от друго, а от страст, разбираш ли, от великата 
първична страст, която би прегазила дори живота, досущ като в 
старите гръцки трагедии.

Накрая шептенето ѝ замря, тя вкара езика си в ухото ми, 
овлажни съня ми, направи го още по-красив.

– Лека нощ, капитан Жечев.
Сънят ми бе започнал и се беше развил като по поръчка, сън 

на победилия вече мъж, точно както си го мечтаех и иди после 
да разправяш, Стояне, че мечтите на хората никога не се сбъдват.

19.
Вятърът беше накренил „черната дама“ добре, а и кръпките 

ѝ се държаха прилично. Зад нас се очертаваше ярка синкавобяла 
струя, по-ярка от всякога върху потъмнелия океан. Дейзи стоеше 
като закована под дъжда, в гумираната си мантия, в гумираната 
си качулка. От качулката ѝ се стичаше вода, мярна ми се мокър 
кичур, от веждите ѝ капеше. Англичанката ми се стори по-мило-
видна от всякога, напомняше ми мокро врабче.

– Здравейте, капитан Жечев.
В кафетата, които носех, валеше. Дейзи посегна и награби го-

лямата моя чаша. Правеше го за първи път, а това означаваше, 

че в момента умираше за повече гореща течност. Сега хъркане-
то достигаше до нас съвсем приглушено от дъжда, от приятното 
свистене на вятъра. Видимостта ми се стори мизерна. Погледнах 
още веднъж часовника, наближаваше един, обедно време. Напра-
вих си сметката. Спал съм цели седем часа, и то дълбоко. През 
тия часове бе изтекло дежурството на капитана плюс два часа от 
дежурството на Дейзи... Трябва да се има предвид, че капитан 
Кларк винаги дежуреше повече от целия екипаж.

Отново ме бяха нарекли „капитан Жечев“, това нещо го чувах 
за втори път този ден. Момент, първия път не го ли сънувах? И 
какво е това невероятно съвпадение? Сънувал си нещо, а то след 
малко ти се появява на живо. Май че туй кафе беше най-сполуч-
ливото в живота ми... Пиех и си мислех за съвпаденията. Вече 
втори път ме наричаха с истинското ми име. Замислих се допъл-
нително, напрегнах се, мъглата на тайнственото започна да се 
поразрежда. Знаех, че всичко можеше да ми се изясни изведнъж, 
ако запитам, но не исках да задавам въпроси, беше ми приятно да 
разнищвам бримка по бримка. Очертаваше се предположението, 
че онова приятно приключение тази сутрин не го бях сънувал, 
по всяка вероятност Дейзи бе дошла на живо в кабината ми и 
е натикала наистина шестоъгълния си шептящ език в ухото ми. 
Да, капитан Жечев, точно така – Джими вече умира. На неговото 
място идваш ти и по този повод, както се казва, е наложително 
да черпиш.

Донесох бутилката и чашите.
Дейзи каза:
– Знаеш, че не пия.
Капитан Жечев каза:
– Днес обаче ще пиеш!
– Защото вали ли?
– И защото вали.
– По какъв случай?
– Капитан Жечев черпи.
Студената ѝ мокра ръка легна върху ръката ми. Глътнах добре, 

тя както винаги – вяло, но малко повече от друг път.
– Къде си се забързала с тия натегнати платна?
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– Знам ли? Надявам се да връхлетим по-бързо на някой от 
островите, да стъпим на суша, да си взема всичко, което ми се 
полага от теб. Иначе ще ми се наложи да го убия.

– Вместо да го убиваш, няма ли да бъде по-изгодно, ако сле-
зем в кабината ми? Снощи те чух да мълвиш, че си готова да 
пратиш по дяволите табуто си.

– Така – мокри?
– Мокри!
– И да се блъснем в някой кораб?
– Пък да се блъснем – изсъсках аз.– Вече ми е все едно.
Ноздричките ѝ щракнаха няколко пъти, усетих я как задиша 

по-дълбоко, а след това се вгледа в завесата на дъжда, сякаш да 
се увери, че насреща не се задава каквото и да е. В туй време аз 
проучих надеждното застопоряване на автомата, накреняването. 
Дишах също дълбоко. Сърце ми промени ритъма си. Допих всич-
ко от чашата. Хванах ръката ѝ. Повлякох мократа плът и гумини-
раната материя зад себе си.

В кабината се целунахме до пускане на кръв. Тя изобщо не се 
интересуваше повече от нищо, но аз се ослушах. Стори ми се, че 
хъркането, което досега пробиваше редицата на кабините, секна. 
Дейзи разкопчаваше мантията си, трескаво посягаше и към мои-
те копчета, дърпаше, те не се даваха, тя се отказваше и се залавя-
ше отново за своето облекло. Продължавах да стоя неподвижно и 
да се ослушвам. Чаках да чуя хъркането.

– Дейзи.
Дейзи се укроти.
– Дейзи!...
Дейзи напусна спокойно кабината ми.
– Какво правиш бе, Дейзи, защо не си на мястото си, не виж-

даш ли какво ни заобикаля?
– Виждам!
– Ще връхлетим.
– Да връхлетим!
– Какво? – учуди се капитанът.
– Омръзна ми.
– Какво каза?

– Казах, че си ми омръзнал. Защо се събуди по никое време?
– Нали знаеш какъв е сънят ми, когато нямаме видимост.
– Знам! – извика Дейзи. – Знам!!!
– Прибери се на сухо. – Изпъшка няколко пъти. Това озна-

чаваше, че влиза в ботушите си. – В такова време нямам вяра 
никому... Джими!

Обадих се.
– Буден ли си?
– Да, капитане.
– Свободен си до полунощ.
– Не, капитане.
– Спокойно, Джими. Дейзи може да те увери, че в такова вре-

ме мога да издържа и двайсет часа.
– Добре, капитане.
Дейзи приготви кафето, поднесе му го и се прибра.
Подадох глава навън, видях дъжда, исполина до руля, огро-

мната му, винаги весела брада, по нея светлееха отделни капчици, 
така беше само отначало, след туй брадата се намокри и доби ми-
ньорен цвят. На подобна гледка трудно можех да издържа. Пов-
тарям: Дъждът, щурвалът, исполинският капитан в исполинското 
си защитно облекло, исполинските крака, исполинските гумени 
ботуши – всичко туй вместено под гика на голямото ветрило, но 
какво ветрило, боже мой, закърпено, не като ония педерастки 
бели-беленички дакрончета на лакираните яхти. В този момент 
капитан Кларк ми заприлича на последния мохикан от великата 
океанска прерия и не само че не можах да отместя погледа си от 
тая картина, но тръгнах към нея.

– Чудесно време, Джими, луд съм по такива преживявания – 
водата е не само под краката ти, тя шурти и над главата ти, трудно 
се взираш пред себе си, но пък знаеш, че ходът ти е блестящ и 
руля ти се подчинява повече от всякога.

Какво можех да отвърна на стария човек, същите усещания 
вилнееха и у мен. Предстоеше ми да изживея още едно от меч-
таните ми изпитания. Копнеех за дежурството си. Бях уверен, че 
ще имам същото време, плюс пълната нощна тъмнина.

– Джими, какво има?
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– Нищо, капитане, гледам ви.
– Обичам да ме гледат и да ми се възхищават – отвърна той.
Какво да го правиш, закоравял маниак.
Отправих се към леговището си, там пред мен се откриваха 

три възможности: да се вмъкне и без това разгневената Дейзи и 
да продължим, да се наспя допълнително, или пък да почета. При 
гротмачтата се натъкнах на една метаморфоза в нейната сублимна 
фаза – върху наветрената палуба, изпод разкошно бухнала пяна, 
започваха да се появяват части от тялото на Афродита. Дъждът 
изми и разголи най-напред раменете, след туй бюста ѝ, лъсна ко-
рем, пъпа, който го украсяваше, сапунената пяна се спускаше по 
нозете на хубавицата, която впрочем несъзнателно се обърна с 
гръб към мен и ми показа задника си, пак се обърна с лице към 
мен и ми показа този път не какво да е, а тъмното облаче над 
делтата си. Ръцете на Афродита зачестено търкаха очите, там на 
богинята ѝ пареше, пречеше ѝ да прогледне. Накрая дъждът изми 
и косата ѝ, грейна грозната при къпане глава на Дейзи.

20.
Джими е мъртъв. Изчезна. От днес преставам да бъда продъл-

жение на друга, непозната и нищо незначеща за мен личност. На 
хиляди мили от Бургас! Намирах се в средата на океана, устре-
мен към Карибските острови. Няма значение към кой от тях ще 
налетим, стига да не е комунистическата Куба. Аз и Дейзи вед-
нага ще напуснем кораба, ще се затворим в някой хотел и ще се 
борим, докато рухнем. Такъв е обикновено естественият финал 
на всяко любовно натрупване, напрежението трябва да се разгра-
ди, да заприличаме на нормални хора. За да възвърнем симпатии-
те си към един човек, когото сега мразим. Малко е да се каже 
мразим, ние сме готови да го убием. При открити и освободени 
от условности човешки отношения, аз и тази жена, жена му де, 
трябва да се устремим един към друг, без да му мислим и хич 
да не ни пука какво ще рече повелителят на моретата капитан 
Кларк. Но ние не можем да се устремим един към друг, капитан 
Кларк притежава документ за собственост, квитанция, че жената, 
която ме обича, е негова жена, а и тя самата се подчинява на свои, 

написани някъде в характера ѝ закони и така нататък. Така беше 
поне допреди час. Много добре видях как преди малко съпругата 
на Повелителя се изкъпа и запали надеждата ми, че подредената 
ми кабина в най-скоро време може да изгърми от събития, при 
които да изпадат дори книгите от лавицата.

Измъкнах личния си дневник от гумирания калъф. С калъф 
ми го бяха продали в магазина на марината. Досещате се защо 
– да не потъва. Отворих го и нанесох датата. Дневникът ми се 
стори по-ведър, по-весел, страниците му вече бяха подушили, че 
Джими е аут. Отразих точно този факт, смъртта на младия лъчеза-
рен негодник и възстановяването на Стоян Калоянов Жечев като 
автентичност, и нещо повече – като един от собствениците на 
„Илюзия“. Налагаше ли ни се да плачем за Джими? Едва ли. Кой 
беше той? Едно плимътско копеле, едно състезателче по скоко-
ве във вода, тъпкач на курортистки, изнасилвач на подрастващи 
момиченца, убиец, хладнокръвен резач на трупове. А кой бях аз? 
Изтръпнах, уплаших се; едно бургаско хулиганче, състезателче 
по ветроходство, оправяч на курортистки, младеж с пресъхнали 
чувства, екскурзовод, който не е убивал, не е и изнасилвал, може 
би защото не е ставало нужда, но ето го и като петдесет и седем 
годишен чичко, как изненадващо тръгна към вулвата на китовата 
самка, тъй като всеки на тоя свят живее със своята изявена или 
неосъзната перверзия. Сега, като пиша тези редове, ако не широ-
ката читателска сган, то поне психиатрите ще бъдат заинтересу-
вани от моята повест – тя ще види бял свят, не може да не бъде 
отпечатана, защото съм богат и ще си я издам сам – та въпросни-
те детективи на човешките души ще кажат, ако не друго, това: и 
този перверзен тип са го гласили за кмет на един град?

Вратичката се отвори рязко, в кабината ми се пъхна Дейзи, 
тя влезе неочаквано, така както би влязла Съдбата или Смъртта. 
Косата ѝ беше нито суха, нито мокра, но ми се стори замайваща и 
уханна. Устните ѝ предяха, бяха като инфектирани, нацапани със 
светловиолетово червило, предполагам, че такъв може да бъде 
само цветът на натуралния цианкалий. Същите обеци, като в ба-
роковия танжерски хотел. Виолетова блузка с подчертани шевове. 
Дейзи сякаш държеше да ми докаже, че разполага с много дрехи, 
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но панталонките, с които ми се натрапи, какво да ви кажа, без да 
ме гризе съвестта, бих забранил на жените да излизат по улиците 
с подобни шорти, за да се спестят редица автомобилни катастро-
фи. Най-важната част на гъза ѝ се намираше извън дрехата.

Не, тази жена не можеше да бъде моя жена, но тази жена каза:
– Стояне, обичам те, луда съм по теб.
Смешни думи, комични, искам да кажа, че такива думи биха 

могли  да изстрелят както бейбитата от холивудските романчета, 
така и героини на Чеховите драми.

Ударихме се един в друг. От сътресението обецата на лявото ѝ 
ухо изпадна. Посегнах да извадя и обецата от дясното ухо.

– Стин, ти луд ли си? Остави го да си живее.
А това, според мен, е също перверзия. Гърдите ѝ ми се пред-

лагаха, бяха почти изхвръкнали от гнездата си, но аз не посег-
нах към тях, бръкнах направо в чашата ѝ, тъй като умирах, едва 
се крепях на краката си. Дейзи ритна последователно въздуха с 
двата си крака, обсипаните със скъпоценни камъни сандалки по-
летяха нанякъде, там мигновено заблещукаха лакираните ѝ но-
кътчета. Погледнато отстрани, сигурно е било много смешно, но 
на мен тогава не ми беше до смях, като видях как от светски мас-
карад партньорката ми се превърна за секунди в зверчето от кло-
ните на дърветата. Дейзи ме събори върху койката и след малко 
се уверих, че насъбраната женска страст е способна да погълне 
мъжката, защото аз именно бях този, който усети, че платната 
са обезветрени. „Илюзия“ се олюляваше като пияна, крилата ѝ 
припляскваха остро, а гикът на задното платно нанасяше удари 
по нещо твърдо. Дейзи ме стискаше, не ми позволяваше да се 
надигна и произнасяше някакво неразбираемо за мен проклятие 
към съпруга си. Напрегнах се и я победих, успях да се изправя.

21.
При кърмата, вляво от спасителната лодка, беше най-чисто, 

дъждът блъскаше върху измитата палуба с амбицията да я измие 
още повече. Капитан Кларк сякаш нарочно си е избирал точно 
това място да коленичи, такава представа се създаде тогава у мен, 
че старият морски тигър е коленичил да целуне кораба си, но е 

паднал по лице. Гумираната пелерина го закриляше от дъжда, не 
съществуваше опасност да бъде намокрен, но аз вече бях вир-во-
да. Смъртта с положителност е настъпила, когато е променял 
курса, но преди да застопори автопилота. Без да го обръщам с 
лицето нагоре, опипах всички точки на пулса. Пулс нямаше. С 
капитана се бе случило най-страшното и като възприех тази ин-
формация без съмнения, дощя ми се да изкрещя от мъка, да изви-
ся гласно протеста си към небето, където в туй време, зад пороя 
и облаците, мижитурски се потайваше подлият бог.

Най-после се появи и Дейзи, екипирана против влагата. Под 
стряхата на капишона очите ѝ изстрелваха гневни блясъци, при-
същи на ненашибана вълчица. По сведеното ми лице, след като 
не можа да намери очите ми, Дейзи най-после се досети, че е 
време да погледне и към съпруга си. Това, което не успях да сторя 
аз – да извикам, го направи тя. Кой знае защо, след като извика, 
Дейзи отметна капишона и се хвърли към мъртвия. Наведох се и 
аз, докато в ушите ми звучаха писъците ѝ, успяхме да извърнем 
исполина към небето. Дейзи закрещя, припълзя до гърдите на ус-
покоения вече човек, започна да обсипва лицето и брадата му с 
целувки.

Според мен, очерта се най-удобното време да се заема със ста-
билизирането на кораба. Хвърлих се към шкота, хванах вятъра.

– Дейзи, подръж за малко.
Не ми обърна внимание.
– Помогни де!
Все едно, че ме нямаше, Дейзи прегръщаше, целуваше и пла-

чеше, така че напразни се оказаха опитите ми да я измъкна поне 
за момент от сътресението. Извърших процедурите сам, „Илю-
зия“ се укроти, полегна на левия си борд, всичко влезе в ритъма 
си, подчини се на руля и компаса, остана само тази нелепа смърт 
на капитана, цивренето на жена му и фактът, че никога не ми се 
е случвало да бъда по-мокър през последните трийсет години. 
Съблякох се пред кабината, вмъкнах се вътре зъзнещ и първото 
нещо, което ми хрумна да сторя, бе да надигна бутилката. Награ-
бих хавлия, подсуших се, отворих шкафчето с бельото си. Всяка 
облечена дрешка ме загряваше допълнително. Нахлузих джинси. 
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Преди да облека обаче най-дебелия си пуловер, усетих. че нещо 
в джоба на панталона ми убива. Измъкнах дребна пластмасова 
фигурка. Вгледах се – фигурката носеше пожарникарско облекло. 
По дяволите, какво пък беше туй? Боже, колко късно се досетих – 
пожарникарският командир от пожарникарската кола на моя внук. 
Само дето не можах да се досетя как се наричаше внукът ми.

22.
Човек живее, за да сменя ризи и заблуди. Вече не съм скло-

нен да твърдя, че най-важното нещо на този свят е любовта, нито 
вкарването и изкарването, а съществуването – да виждаш възду-
ха пред себе си.

23.
Трети ден върху капитана вали, но място за безпокойство 

няма, Дейзи го е покрила добре. Трудно беше, ала все пак ус-
пяхме да го изтеглим напред, настанихме го на десния борд, до 
грота. Така пожела съпругата му, сигурно не е искала двамата 
да бъдат непрекъснато пред очите ми. Дейзи се прибираше по-
някога в кабината си и може би поспиваше, после идваше при 
него, за да продължи плача си, с изтощени, сухи очи. При всяка 
промяна на курса, приключех ли със застопоряването, аз също 
поспивах, най-много по два часа, събуждаше ме часовникът. Ко-
гато бивах в кабината, без да сме се уговаряли, Дейзи също ог-
леждаше пространството под дъжда, ние винаги се взирахме за 
кораб. Няколко пъти предложих да пуснем капитана в морето, да 
изпълним най-после желанието му, но Дейзи мълчешком отказ-
ваше да изберем този вариант. От настъпването на смъртта Дейзи 
само мълчеше.

Защо споменах този трети ден, споменах го, защото тогава зад 
гърба ни най-после се появи кораб. За съжаления – лайнър. Лай-
нърите са високомерни, капризни за спиране. Побързах, изстре-
лях три червени ракети, почаках, изстрелях още три. Сигнализи-
раха ми, че са ни видели. Великанът се приближи внимателно, с 
намален ход. Вмъкнах се в подветрената му страна при свалени 
ветрила, на мотор. Оказа се „американец“ от Бостън, наричаше 

се „Браун хорс“. Както винаги при подобни случаи, старческата 
му туристическа паплач се струпа по всичките етажи на борда. 
Дъжд не дъжд, камерите и фотоапаратите се задъхваха. Пред-
ставях си как ни виждат отгоре, като на длан, смъкнати платна, 
оголена палуба, трупът, Дейзи до него и аз, единственият, кой-
то се движеше, действаше и разговаряше с тях. Капитанът ми се 
представи с името Бъркли, аз му се представих с името Жечев. 
Докато разговаряхме, очаквах Дейзи да се включи, това може-
ше да увеличи шансовете ни, но Дейзи не помръдна, съзнателно 
или несъзнателно предостави всичко на мен. Схванах, че капитан 
Бъркли дори не е чувал за „Илюзия“, но един от помощниците му 
се появи до него и май го осведоми. Струва ми се, че и без наме-
сата на помощника работата щеше да се уреди, първият капитан 
ми направи впечатление на разбран, делови северняк, не сметна, 
че е нужно да губи време с лекарски оглед, ами нареди да започ-
не прехвърлянето. За мое учудване то се осъществи блестящо, 
без помощта на десетината механизирани приспособления, само 
с четири морячета и една моторна лодка. Прехвърлиха най-на-
пред трупа, а после кавалерски пренесоха и Дейзи, а и вещите ѝ, 
натъпкани в две прогнили, вонящи на мухъл торби.

24.
Стопяването на Дейзи във въздуха и вклиняването в съзна-

нието на втвърдения от мъжко самочувствие Стоян Жечев, че 
жената на живота му се е изпарила завинаги, вцепени не само 
мен, но и кораба, в чийто пълен господар се бях превърнал. Вече 
пътувах без смисъл, подчинявах се само на ветровете, техните 
посоки се превърнаха в мои посоки. Представете си, забравих 
къде съм запокитил личния си дневник. Друго, най-после имах 
свободен достъп до всички сегашни дневници на „Илюзия“, цял 
куп, библиотека, те сигурно представляваха едно от богатства-
та, плаващи по морето, мечта за редица океански музеи, но не 
сторих и опит да надзърна в тях. Плавах. Само това. И допущах 
само една-единствена мисъл от време на време да се доближи до 
мен, то не беше и мисъл, а направо рутинен, много прост въпрос: 
– какво търся тук бос и гол, когато там съм богат и знатен човек? 
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Сам не знаех колко поносимо е било всичко първите двайсети-
на дни, докато духаха ветровете. Сепнах се, когато ме натисна 
затишието.

В абсолютното безветрие неочаквано ме споходи отсъствието 
на капитан Кларк. Капитан Кларк го нямаше вече. Той пък защо. 
Хайде, Дейзи го бе последвала, тя доказа, че не е чак толкоз сво-
боден човек, или пък, че не е на очакваната висота, но той защо 
си тръгна толкоз рано? Бях повече от сигурен, че този мъж сам бе 
поискал смъртта си, просто я беше изпросил от волята си. Както 
и да е, капитанът вече не е между живите. Тогава защо държа 
венеца му долу? Спуснах се в малкото складче. Изнесох венеца 
на палубата. Огледах го. Хареса ми. И в началото го бях харесал. 
Замахнах с всички сили. Метнах го през десния борд. Венецът 
цопна прилично върху дисциплинирано гладката синева на Ка-
рибско море. Задържа се над водата. Някой се беше погрижил 
предварително за неговата плаваемост. Погледах малко зеления 
кръг, порадвах му се, дори измислих някаква мисълчица по слу-
чая, няколко не толкоз обикновени думи за стария собственик на 
„Илюзия“ , но на палубата беше толкоз горещо, че побързах да 
се прибера в кабината си, където беше още по-горещо. Издърпах 
влажния чаршаф от койката. Застелих сух. Притиснах го с потния 
си гръб. Усетих кратко тъничко удоволствие. Зачаках. Именно за-
чаках. Аз чаках. Какво? Когато има затишие, се чака. Поне знаеш 
какво очакваш. А сега аз чаках нещо друго. Какво е то?... Глу-
пако, на теб кой ти даде право да се разпореждаш с венците? От 
къде на къде един венец, определен за Пърл Харбър, го хвърляш 
в Карибското море? Всеки мъртвец си има свой венец.

Излязох горе, намерих канджата и изтеглих зеления кръг об-
ратно  на палубата, където той сякаш пламна и изсъхна момен-
тално. Легнах върху мокрия чаршаф, чаршафи има много, можех 
да взема и Дейзините, но ме мързеше да сменям постоянно.

В съня ми се позавъртя много приятна музика. По-късно тя 
премина в неочакван и още по-приятен женски смях. Поизвърнах 
се лекичко. Бях готов да се усмихна, тъй като дори в полусънно-
то си състояни долавях здравеняка в себе си, само така може да 
помисли човек за тялото си, което е съумяло в такава горещина 

не само да заспи, но да има и хубави сънища. Стори ми се, че се 
усмихвам. Смехът вече заблестя. Но ето, че настъпи и тишината. 
Стана ми някак скучно, ала и удобно да си спя. И съвсем внезап-
но дочух скандирането.

Да, скандиране, много близо до мен звънливи женски и мъж-
ки гласове скандираха нещо неразбираемо. Отначало неразбира-
емо, по-късно стана разбираемо.

– Ка-пи-тан Хикс!... Ка-пи-тан Хикс!
Още мъничко ми трябваше да отгатна, че се отнася до мен. В 

тези горещи и лилави на цвят моментчета, по-досетливите умове 
би трябвало да схванат, че скандирането не се отнася до капитан 
Кларк, а до другия капитан, неизвестният.

Помислих още мъничко. Реших, че вече е необходимо да се 
покажа, ако не за друго, да разгадая слуховия мираж от музика, 
смях и скандиране.

До левия ми борд бе спряла дванайсетметрова, дръзко и сме-
ло конструирана моторна яхта с прекалено висок мостик. По 
палубите на мостика стърчаха подсъдно млади монокинчета, от 
всички цветове на човешките раси. Между тях се мяркаха някол-
ко мъже. Гърдите на момичетата стърчаха нагло, яхтата прилича-
ше на елха, окичена с портокали.

Собственикът на този плаващ куклен театър ми махна прека-
лено приветливо. Отвърнах му.

– Все още не сме усвоили името ви, капитане. Не знаем как 
да ви наричаме.

Казах името си. Моето име извън България наподобява звук, 
който може да бъде получен от падането на много суха дива кру-
ша върху ръждясал ламаринен покрив.

Собственикът на яхтата прояви такт, макар че не разбра точ-
ното звукосъчетание, отвори уста за по-нататъшен разговор, но 
едно от придружаващите го по пътя на удоволствията патенце, 
настоя да чуе всичко както си е. Потретих, почетвъртих. Патенца-
та, с името ми на уста, внезапно наскачаха във водата, доплуваха 
до „Илюзия“ и се накатериха по борда. Наобиколиха ме. Разноц-
ветните им цици, вече мокри, отразяваха по различен начин из-
пълнения с крясъците им залез. От мостика ни следеше някакво 



406 407

подобие на професионална камера. Не знаех как да се държа, тях-
ната цел беше да ме пипнат и хвърлят във водата. Успяха. По-
плувахме си както трябва. Разхладих се, освежих се. Качих се на 
палубата. За моя изненада патенцата ме последваха и нещата мо-
жеха да вземат доста неприятен характер, но една незначителна 
подробност ме спаси. Едно от голите маймунчета за удоволствие 
на мъжете от яхтата, взе, че нахлузи неочаквано венеца върху ра-
менете си.

– Това не е за вас – рекох.
– А за кого?
– За Джонатан.
– Кой е той?
– Моряче от гибелта при Пърл Харбър.
Патенцата нададоха писъци, захвърлиха венеца и се върнаха в 

гълъбарника си. Мъжете примираха от смях.
– Миналата година изкъпахме и капитан Кларк – поясни 

собственикът на гълъбарника. – Показахме го на целия свят.
Това ме поуспокои. Щом и старият капитан... Нека ме видят.
Богаташът ми предложи напитки. Отказах. Поисках студена 

вода. Подариха ми три литра. Изгъзицата, декорирана с името 
„Алеф“ – и до днес не съм проумял какво означава, – потегли към 
залеза. Заех се с подаръка. Започнах, глътка след глътка. Докато 
привърших първата бутилка, раздвижен от прохладата, проник-
нала във вътрешностите ми, си мислех какво ли не, най-вече за 
моя морски провинциализъм. Колко дни вече вися в горещината 
и не смея да скоча във водата заради тоя пусти страх от просло-
вутите карибски акули. Погледнах другата бутилка и скочих пов-
торно в морето. Обиколих няколко пъти старата брънтия, върнах 
се при прохладната вода. Тази вода не бих разменил за нито едно 
прочуто уиски на света.

25.
„Илюзия“ започна да се съпротивлява скоро след като излезе 

вятърът. Тук искам да си призная, че натъпкан с много описания 
и за тази част на света, като по абсолютно правило, след затишие-
то заочаквах ураган. Не произлезе нищо подобно, задуха хубав, 

повече от благоприятен вятър, който обещаваше да ме изстреля 
право в Панамския канал.

Когато се появи вятърът, пътят ми логично се напълни с ония 
няколко трилиона сребърни частици, които правят живота све-
тъл, а светът обитаем и много неща, дотогава бягали от теб, сега 
ти се предлагат сами. Неочаквано започваш да се убеждаваш, че 
светлите частици, нахлули по пътя ти, всъщност са и в теб, вече 
са станали твои, немислимо е нещо да ти ги отнеме. Направо ми 
вървеше. Да не говорим за работите, станали там. Да погледнем 
тук. Сам съм, но с едно нещо, в което и всичко останало е мое. 
Провирам се през огромния каньон на светлината. Пее ми се. 
Това ми напомня връщането от Созопол до Бургас със следобед-
ния източен вятър и „Ножът на ветровете“, отворила платната си 
като пеперуда. Там ми предстояха да измина всеки път само де-
вет мили, а тук – няколкостотин, но тогава през тези девет мили 
с мен препускаше и младостта.

Яхтата изпъшка. Издаде звук, от който ме заболя сърцето. Тази 
тежка въздишка се изтръгна от корпуса, от кабините, от мачтите. 
В нея имаше болка, породена от осъзната безнадеждност. Бих ка-
зал, изпъшкаха славните трийсет години. Чудесното ми настрое-
ние се помрачи. Възприех въздишката на „Илюзия“ като изява 
на лошо поведение, дори като лична обида към новия капитан. 
Докато преглътна обидата, скъса се бизана. По цялата дължина, 
без видима причина – скъса се; през цепнатината съзрях морето 
и минаващо корабче.

Забравих да ви кажа, че от страх да не налетя на остров Куба, 
където можеха да ми стрелят на месо, бях влязъл в Карибието, 
като се проврях между Санто Доминго и Порто Рико. Корабчето 
ми се стори бито и пребито, изглежда вършеше някаква непри-
влекателна или направо проклета работа, мярнаха ми се две-три 
много негърски лица, в които не видях и отблясъче от доброта.

Слязох в „подземието“ за платно. Лесно намерих бизан, сам 
бях подредил и сортирал платната, за ужас на капитан Кларк. 
Тогава той направи и някакво изявление: „Този Джими занимава 
вниманието ми“. Тъкмо си мислех за „този Джими“, както се бях 
привел да вдигна платното, и подуших най-неприятната миризма 
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за един моряк. Да, Стоянчо, това е – в кораба ти е проникнала 
водичка. Докато бях зает с преместването на всички платна върху 
по-горните лавици, стараех се да разгадая какво ли са помислили 
черните лица при вида на един още по-мърляв кораб от техния. 
Така правя обикновено, когато се натъкна на нещо много тревож-
но. Хвърлям мислите си другаде.

Изнесох платното. „Дежурното“ се беше спраскало от горе 
до долу. Зееше като злокобна усмивка. Какво искаше корабът от 
мен? „Илюзия“ си правеше илюзии, че ще ме стресне, тя, горка-
та, не познаваше ината ми във ветроходството. Бях потомък на 
страшилище, прегазило няколко чудесни дъбови гори. Току-що 
поставеният бизан ми се ухили с безбройните си кръпки, но 
тук какво ли не беше закърпено десетки пъти, като се изключи 
радио станцията. Пътят пред мен продължаваше да блести с три-
лионите си звездички. Представих си как ще вляза в марината на 
Панамския канал. „Моля ви се, яхтата ми е бедна и ако искате да 
я снимате, пуснете два долара в касичката пред вас.“ С това ис-
кам да ви напомня, че традицията си е традиция. И другата обява: 
„Търся придружител до Хавайските острови.“

Надали има втори тип като мен така добре да овладява нер-
вите си при всякакви изненади в морето. Сега, например, вие 
едва ли предполагате, че цялата оптимистична визия за Панама 
съм я изградил върху много сериозната тревога, че в „Илюзия“ 
прониква вода.

26.
Когато сметнах, че е минало едно достойно време за изчаква-

не, много спокойно обезветрих и освободих от задължения бун-
товничката, наречена „Илюзия“. Старата мърлява дама се залюля 
в неопределени посоки, учудена, че са я поставили в най-неиз-
годния ѝ режим. Стараех се да удължа колкото мога пътя до дъно-
то на кораба. Хрумна ми да се отбия и до огледалото. Видях ли-
цето си за първи път от дълго време, небръснато. Майчице моя, 
бях очарователен и с брада. Тези сини очи, ах, тези сини очи!... 
Ненапразно едно от дупенцата на „Алеф“, което също ме хвър-
ляше във водата, извряка в ухото ми: Ама вие сте абсолютен!...

Добре, но какво е това под петите ми?... Влага. Вода. Няма-
ше защо да ходя по-далеч, картината се изясни. Особено когато 
брантията се залюшка по двете посоки на кила си. Тогава чух 
и водата, тя бълбукна ясно между подовата дъсчена настилка и 
външната метална обшивка, с която майсторите от яхтостроител-
ницата така силно се перчели и взимали акъла на младия и не 
още капитан Кларк.

27.
Колумбия. Ко-лум-би-я.  Заглавие на страна, която не ме е 

вълнувала. Написах го надълго, защото сега виждам почти целия 
ѝ бряг, опънат край левия ми борд. Движа се косо, компромисно. 
Или, или... Второто „или“ означава Панама.

Преди това предвидливото бургаско хъшлаче Барбуна бе на-
тъпкало „пашкула“ с най-необходимото. Смятах, че ще се нало-
жи да ударя няколко допълнителни помпи на лодчицата, но като 
опипах бордовете ѝ, ми се харесаха. Най-напред настаних на 
сигурно място трийсетте дневника на капитан Кларк и чифт от 
тъмните очила на Дейзи.

На автопилота повече не можех да се уповавам, водата в трю-
ма караше „Илюзия“ да танцува. Наложи ми се да се хвана плът-
но за щурвала. Дейзи ми е споменавала, че „Илюзия“ е кораб 
на няколко челни удара. Всичко е минавало без неприятности. 
Обшивката е издържала винаги. Добре, но ето, хубав вятър, чу-
десно море, време само за пришпорване на платната, а старата 
дама изохка, защото долу най-неочаквано са изпукали няколко 
заварки. Можех ли да се сърдя на бижуто си? Глупости. Сега да 
видим как ще се справя с проблемите. Ще успея ли да издаяна до 
Панама? Задача само за капитан Жечев.

– Харпо, цинико свински, видя ли какви ги надробихме – на 
теб два гроба, на мен – нито един. Само един венец, но и той е на 
друг човек и ако го употребя, ще се превърна в мародер!...

Тия глупости си ги говорех с пълен глас, както си бях свикнал 
от „Ножа на ветровете“.

Стисках щурвала и блъсках тишината с отдавна неупотребя-
вания с глас.
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– В края на краищата, ще писна с радиостанцията, но зна-
еш кой ще дойде да ме спасява – лекетата от Бермудските 
острови, в антуража си от разноцветни цици. Те умират да 
дават помощ на давещите се и след туй да разправят всичко в 
каюткомпа ниите. Не, капитан Жечев няма да ви достави това 
удоволствие.

Стояне, озлобяваш! Не усещаш ли, че липсата на някаква 
строго фиксирана жена те измъква от равновесие? Прикътах 
бутилката. Цапнах му една глътка. Първата мисъл, която се 
появи след глътката бе, че „пашкула“, както си е подреден и 
готов, ми гарантира живота.

28.
Но събитията се развиха малко по-припряно от очаквано-

то. Корабът променяше държането си всеки половин час и 
се съпротивляваше още по-нагло. „Илюзия“ вече приличаше 
на дебела бременна в деветия месец жена... Сбогом, Панама! 
Колумбия, няма как, виждаш какво става... Свих рязко към 
Колумбия. Освен това включих и мотора. Защото направо 
потъвах. Майка му стара, какъв близък човек имах в Колум-
бия, в тази страна живееше някакъв много мой човек. Да бе, 
майката на Джими. Леля Бренда – така ли беше името ѝ – 
преди прословутите трийсет години пращаше племенника си 
Джими да докара тая нимфоманка, зарязала баща му, да ѝ я 
докарат в Плимът, не откъде да е, ами от Колумбия, по-точно 
Картахена, та там, в Плимът, леля Бренда да каже на ним-
фоманката „ти защо заряза така нагло брат ми, ма!“ и да ѝ 
зашлеви шамар, а после да си я пусне на свобода... Ако тряб-
ва да разсъждаваме по дейзински (какво ли чини в момента 
Дейзи?) тази нимфоманка се пада малко нещо и моя майка. 
На колко ли години е сега? Жива ли е? Обзе ме необяснимо 
настървение да видя майка си. Иначе за какво да отивам в 
тази страна? Нали всяко пътуване трябва да има цел? Глът-
нах още малко.

– Дръж се, Джими!
Боже, колко е далече още Колумбия!...

29.
Много интересен звук от тръкването на фалшкила по дъното. 

Такъв звук съм чувал няколко пъти в заливчето на остров Света 
Анастасия, до Бургас. Веднага реших и познах – „Илюзия“ се 
тръкна с кила си върху загладена скала, покрита с тънък слой пя-
сък и нанос от празни мидени черупки. Прокаженицата полегна 
внимателно и не много драматично на десния си борд. Вълна-
та след нас побърза да ни залее – първо „пашкула“, който въ-
преки това остана сух, после кърмата и мен. Усетих как водата 
незабавно се превърна в сол, през нея слънцето побърза да ме 
захапе. Следващите гриви ни заобикаляха и продължаваха към 
брега. До пясъчната ивица оставаха не повече от двайсетина ме-
тра. Най-лошото бе зад гърба ми. Прекръстих се неграмотно и се 
учудих на размекването си. Наоколо не приличаше на рай. Пре-
ди всичко усетих, че мирисът на море се дави в неизвестен за 
мен тръпчиво кисел мирис на химия. Поогледах се още малко 
– никаква опасност от повторно срутване, крантата си остана в 
същата класическа поза, макар приведена, но с гордо и високо 
издигнати мачти на смел ветроход. Освободих шкотите. Платна-
та рухнаха, натежали от смъртна, органична умора. Тогава пред 
очите ми се откри бряг нито от първи, нито от втори, нито от 
трети тип – видях ометена, употребена и изоставена територия, 
прорязана от стари циментови канализации.

Седнах в „пашкула“ и го освободих от скрипците. Хуба-
во весло, хубава лодчица, това беше най-ценният предмет след 
радио станцията на яхтата. В приятния прибой изтеглих спаси-
телката на безопасно разстояние от водата. Седнах на кърмата ѝ. 
Мислех. Благославях. Преценявах. Джаснах се в някаква фило-
софска екскурзия за ценностите и тяхната преходност.

Погледнах часовника. Четири без десет. Изтръпнах. Нагазих 
във водата. Заплувах към крушението. В четири без пет включих 
радиостанцията. Само пет минути оставаха до времето на днеш-
ния сеанс. Зачаках. С писукания, с плачове и с какво ли не – оба-
ди се целият свят. Само Дейзи не се обади. Изчаках цели трийсет 
минути. Върнах се на брега. Измъкнах една тениска и едни бер-
муди. Облякох се. По навик бръкнах в джоба на бермудите. Из-
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вадих нещо дребно, върху което си поблъсках главата. Накрая се 
досетих, че това не е нищо друго, само пластмасовият пожарен 
командир. Просълзих се, върнах командира в джоба си и не мога 
точно да си спомня как го изрекох, на глас ли или си го помислих:

– Няма хавайски острови.
Ослушах се. Наблизо пердашеха коли, изглежда минаваше 

някакъв път. Взех неотклонния, най-важен за мен пакет с парите, 
документите и кредитните карти.

30.
Шосе като шосе. Какво не мина по него. Само таксито, кое-

то ми трябваше, дойде след половин час. В замяна на това шо-
фьорът се оказа комунист, от съпротивата, пълничък, спечен и 
готов да действа. С лекота се съгласи да напуснем шосето и да 
се запътим по лошия терен, към морето. Попитах го убивал ли 
е. Погледна ме учудено. Че как така, нали затова бях там. Бяхме 
решили да избием всички. Добър, жертвоготовен човек. Скоро се 
убедих в това.

Пашкулът не се оказа там, където го бях оставил. Видяхме 
го във водата. До него бяха нагазили две метисчета със суро-
ви погледи и остри, лъскави мускулчета. Те вадеха от лодката 
дневниците на капитан Кларк и ги хвърляха в прибоя. Бутил-
ките с минерална вода – също. Притичахме. Без да му обяс-
ня всичко, шофьорът бе разбрал ситуацията. Извика им нещо. 
Плячкаджиите отвърнаха с думи, които почти разбрах, без да 
ми се превеждат, те твърдяха, че лодката не се намирала на су-
шата, а във водата, а всяка вещ, която е в морето сама, не е на 
никого. Разярен и трогателен без предел, шофьорът нагази в 
прибоя, дори видях как един от дневниците се удари в коляно-
то му. В ръката на единия от метисите блесна нож. Притичах, 
издърпах безумеца на сухо. Той бързо влезе в колата и захвана 
да зове полицията. Чух го да им обяснява местонахождението 
ни. Погледнах към плячкаджиите. Продължаваха да изхвърлят 
ненужния за тях товар и преценяваха, но много спокойно, коя 
вещ ще им свърши работа. Оставиха облеклото, секстантата, 
компасите, една демодирана камера и много модерен фотоапа-

рат. Без да ни погледнат дори, те се метнаха на лодката и загреба-
ха към майната си.

Наведох се и взех от пясъка очилата на Дейзи.

31.
Събудих се богат и могъщ. Ах, как трудно се обръснах. Но 

като се обръснах, се почувствах още по-могъщ. В басейна пада-
ха огромни капки дъжд, примесени със слънце. Между капките 
плуваше едра стогодишна баба, с нехайно прихлупена гумена 
шапка. Влязох във водата тихичко, да не изплаша мастодонта. 
Заплувах. Бабата излезе и си отиде, без да ме усети. Почувствах 
се още по-богат. Спря да вали. Напуснах басейна. Не знаех какво 
да хвана – пътеката, очертана с мраморни плочи, или посоката 
през мократа крехка трева. Доверих се на фирмата, запраших 
през тревата, понесъл сандалите си в ръце. Допирът на ходилата 
до майката трева ме направи още по-могъщ, нещо повече – раз-
весели ме. Провирах се между неизвестни за мен цветя и храсти 
от райски тип, все измислици на местната екваториална флора, 
по всяка вероятност кръстени с испански имена. Целият този ал-
хабренски разкош, наблъскан с петдесетина огромни къщи, бун-
гала и апартаментчета, заграден от високи бели стени, се нарича 
„Дона бланка“. Апартаментът ми се потайваше под две огромни 
орехови приумици, само че с по-светли листа. И палми, разби-
ра се. Палми – колкото щеш. Хвърлих си един душ и полегнах. 
Беше ми хубаво. Гъделът от допира на тревата до ходилата наис-
тина ме бе развеселил. През витрината видях, че отново вали. 
Пак с ония капки. Те падаха тежко върху цветята, цапардосваха 
ги, наказваха ги за нещо. След като си отдъхнах добре, започнах 
битката с телефона.

– Татко, откъде се обаждаш? И сега ли намери. Със Сия бър-
заме за важна бизнес вечеря... Говорѝ с жена си. Не, давам ти 
Стоянчо. Стоянчо, говорѝ с дядо си.

Малкият забоботи нещо неразбираемо. Оставих го да се изка-
же. От думите му прецедих само две къси изречения:

– Ти не си хубав дядо. Ти си лош дядо.
Затворих.
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Капитан Жечев, я тръгни сега по тревата да видим ще се раз-
веселиш ли отново.

Следобед, още към три, наех едно от плажните автомобилче-
та на мотела. По много комичен начин преваляваше и спираше. 
Това се усещаше най-вече по ламаринената обвивка на колата.

„Дона Бланка“ ми се стори най-представителната от всички 
летовни формации край брега. Всичко насам беше много краси-
во, но аз бързах само към най-грозната, замърсена и наказана от 
безлюдие част на морето. Нямаше вятър, нямаше прибой. „Илю-
зия“ стоеше великолепно полегнала, с впечатляващ наклон на 
мачтите, красива в платнените си дрипи и малко нещо напомняше 
Търнър. Не много самотна. Дребни, едва забележими креолчета 
влизаха и излизаха откъм моята каюта. Понякога победоносно, 
но безшумно показваха съкровищата си – бутилка с нещо специ-
ално. Тъй като наближаваше четири, започнах да се събличам. 
Когато се запътих към брега, смая ме ненадейното появяване на 
човек от щурманската кабина. Щом ме видя, индианец май, той 
изчезна обратно в кабината и се появи с опашка от още двама 
много дебели индианци. Едва сега забелязах и привързаната към 
кърмата на яхтата работна лодка. Тримата се прибраха. По всяка 
вероятност демонтираха радиостанцията. Недалеч от мен спря 
камион отрепка с четирима бели. Довтаса нова работна лодка, 
но с мотор. Двама бели. Четиримата от камиона нагазиха в мо-
рето и заплуваха. Скоро в  щурманската кабина избухна олелия. 
Индианците едва не полетяха във водата, наблъскаха ги в очука-
ната им сеферка. Отдалечиха се и се превърнаха в наблюдатели. 
Нали знаете, най-важните са битките за радиостанциите. Ками-
онджиите се заловиха за мачтите и цялото останало скатаване. 
Инстинктивно се опипах за цигари. Включих мотора и драснах. 
Върнах се след половин час. Гребната работна лодка на индиан-
ците беше изчезнала. Чудно, появи се „пашкула“. Разбойниците 
погледаха малко и също се изпариха. Пушех и наблюдавах как 
събличат старата дама. Камионджиите действаха ловко, те раз-
бираха от ветроходство и знаеха цената на нещата – например, 
че гротмачтата може да надскочи поне петдесет хиляди долара. 
Оная същата, старата на богаташката яхта и нова-новеничката за 

тях, която им беше подарена в Танжер. Сега тя, бизанът, тиковете 
им, вантите и всичко останало биваше привързвано върху ками-
она. Преди да завали сериозно, моторницата се отвърза от кърма-
та на кораба и се отдалечи. Хич не ми стана ясно защо трябваше 
да отнасят радиостанцията по вода. Да, те знаеха как да осигу-
рят превоза на грота, но въпреки туй поклатих скептично глава. 
Три флагчета привързаха към опашката на мачтата, а тя стърчеше 
далеч и далеч назад. Пристигна такси, запали фарове и тръгна 
точно на пет метра разстояние от флагчетата. Да им свалиш шап-
ка на тези бандити. Край яхтата и в търбуха ѝ пъплеха дребни 
плячкаджии. Едно дете изнесе венеца, погледа го, погледа го, па 
го захвърли.

Разсъблечена, оглозгана и омаскарена, старицата най-сетне бе 
оставена самичка под силния дъжд. Очаквах, че ще завали още 
по-настойчиво, но не съм и допускал, че стихията ще вземе точно 
сега екваториалните си размери. Струите направо удавиха остан-
ките на кораба, останаха да се белеят само буквите, с които бе из-
писана думата илюзия, но скоро и те се размазаха, отидоха, както 
обичам да казвам аз, по дяволите.

1 август 1993 - 23 август 1994, Тел Авив



416 417

Стършелите пред паметника на „Попивко Папкин“, февруари 1948 г. Долу от 
ляво на дясно: Алеко Големанов, Петър Незнакомов и Васил Цонев; Средната ре-
дица: Тодор Данаилов, Николай Широв – Тарас, Челкаш, Павел Вежинов, Марко 
Бехар и Борис Априлов – Ахасфер. Отзад: Никола Мирчев, Пламен Цонев, Нико-

лай Цонев, Емил Робов, Димитър Светлин и Захари Петров – Харкин.

Няма го вече човекът и писателят, който бе избрал за свой 
псевдоним името на прокълнатия вечен скитник евреин. Приюти 
го чужда земя далеч от оня южен черноморски бряг, който той 
толкова обичаше и който даваше възможност животът му да при-
лича на някакво фантастично приключение, доколкото това беше 
възможно в оня свят, където премина съществуването на всички 
ни, родените през двадесетте години.

Той не обичаше София, града, в който трябваше да изкарва 
хляба си. Сърцето му го влечеше все там на югоизток, към мал-
кото Търново, към оная вечнозелена планина с легендарното име 
Странджа, на която прокуденото му тракийско семейство след 
Междусъюзническата война бе намерило приют, към Бургас, ве-
селия космополитен град, където бе учил и обикнал морето.

Нашето познанство и приятелство се зародиха на пристанище-
то в Бургас. Него, тогава 12–13-годишен хлапак, го бяха открили 
в трюма на някакъв чуждестранен параход (както всяко бургаско 
момче, беше мечтал да избяга по море някъде отвъд хоризонта, 
само че той се бе опитал и да осъществи мечтата си), бяха го из-
мъкнали оттам целия очернен от въглищен прах, бяха го предали 
на местните власти и с това го бяха направили идол на бургаската 
младеж. Аз също в тази възраст си строих сал и вече бях почнал 
да го пълня с консерви, необходими за далечното плаване, когато 
баща ми го откри и насече с брадва. Като ученици в гимназията 
два съпернически колектива, членове на които бяхме двамата, си 

ПЕТЪР НЕЗНАКОМОВ

ВЕТРОХОДЕЦЪТ СЕ ОТПРАВИ

ЗА ПОСЛЕДНО ПЛАВАНЕ...

                Биографичен разказ за Борис Априлов, издаден 
в книгата му „Моите стари усмихнати приятели“ - 
1996 г.; по-късно дава разрешението си този текст 
да бъде напечатан като послеслов към романа „Ха-
вайските острови“ при издаването му в 1997 г.
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построихме две саморъчни ветроходки, тяхната беше кръстена, 
както вече се подразбира, Ахасфер, а нашата – Еол. С тях ние 
обиколихме почти цялото Южно Черноморие – от Несебър, през 
Света Анастасия и Созопол до Галасо (сегашното Синеморец) 
при турската граница. Как няма да обикнеш завинаги морето, 
това наше най-докарано на сол родно Черно море, другите мо-
рета са много по-солени, дори неприятно солени. Тогава никой 
не пречеше на лодките и платноходките да сноват по цялата тази 
акватория, никой не се боеше, че можем да емигрираме в Турция. 
За нас тогава Турция беше най-малко желаната, тя бе страната на 
вековния поробител, тъмна, изостанала икономически, по-скоро 
оттам се очакваха емигранти.

Трудностите за младите „частни“ мореплаватели започнаха 
след 9 септември. Всички любителски лодки, особено пък плат-
ноходките, трябваше да се зарегистрират, за всяко качено на тях 
лице трябваше да се вади от пристанищните управления открит 
лист, всички лодки, плават къде плават, привечер трябваше да се 
прибират в пристанището, където са зарегистрирани и да връщат 
откритите листове... А бе и до Созопол да отидеш, дори по сухо, 
също трябваше да вадиш открит лист. Изобщо правеше се всичко 
възможно да се отблъснат момчетата, бъдещите моряци и защит-
ници на морските граници на родината, от морето. Параноичната 
милиционерска и граничарска подозрителност и бюрократиче-
ски идиотизъм съсипаха ветроходството. Навътре в морето мо-
жеше да влизаш под ветрила само колективно, под зоркото око на 
отговорник, който се отчиташе там, където трябва.

И въпреки всичко това Атанас Джавков, вече с псевдоним Бо-
рис Априлов-Ахасфер, член на колектива на вестник „Стършел“ 
и начеващ писател маринист, отново започна да строи ветроход-
ка. Този път не саморъчна, построиха му я майстори, които през 
шейсетте години, когато започна да се диша по-леко, отново си 
спомниха за стария занаят. Беше чудесна малка яхтичка за двама 
души, тип „финка“, с платна грот и стаксел, пъргава като морска 
лястовица*. Съсобственик на Априлов беше Жак Шемтов, също 
на работа по онова време в „Стършел“, наш приятел и най-симпа-
тичния, весел и смел евреин, когото някога съм познавал. Естест-

вено, третият съекипник бях аз (при нужда финката побираше 
дори четирима души).

Благодарение на тази „финка“ летата и ранните есени в Созо-
пол станаха незабравими.

Особено си спомням един необикновено топъл, спокоен и 
слънчев октомври през 1964 година. Тълпите курортисти се 
бяха вече изринали, беше си заминала и „късната полякиня“ 
(събирателен образ на последните чужденци, фанатични почи-
татели на Созопол), цялото градче миришеше на ферментираща 
в каците шира и на печени лефери и паламуди. Ние бяхме една 
чудесна мъжка компания, населявахме почивната писателска 
станция, освен нас тримата, спомням си още Рангел Вълчанов 
и Захари Жандов, те пък бяха акостирали в почивната станция 
на кинематографистите. Изведнъж решихме да се прехранваме 
само със собствен улов на риба, краби, миди, скариди, „фрути 
ди маре“, както казват италианците и испанците. Денят ни поч-
ваше така: рано сутрин капитанът Ахото, както му викахме по 
бургаски, галено от Ахасфер, отиваше в пристанищното упра-
вление с паспортите ни, за да извади открити листове за влизане 
в морето (тази бюрократична мярка отпадна чак след 10 ноем-
ври 1989 г., не зная дали пак не я възстановиха), след това отива-
хме на рибарския кей и скачахме във „финката“, с нас през този 
октомври идваше и Рангел Вълчанов, софийският шоп, който  
– да му се не надяваш, също стана страшен яхтаджийски запа-
лянко и на стари години си построи собствена яхта. Дигахме 
платната и „морякът“, сутрешният бриз, ни понасяше покрай 
острова Свети Иван и скалата Свети Петър, навътре към „ачи-
ка“, както рибарите наричат бургаския залив в най-широката му 
част, между Поморие и Созопол. Там сваляхме грота и стаксела, 
вадехме такъмите (влакната от конски косъм) за лов на попчета, 
ние ги наричахме по созополски „кая“ (дънна риба) и застанали 
по двама на двата борда, започвахме риболова. Ако не кълвеше, 
двама от нас хващаха греблата и подкарваха лекичко „финка-
та“, а другите двама хвърляха от кърмата предварително под-
готвените „чепари“ за лов на сафрид и на особено любимата ни 
пo онова време черноморска риба змарид (тя през осемдесетте 
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години по необясним начин изчезна от Черно море, обичаше, из-
глежда, по-чисти води).

Прекрасни мъжки времена на очакване „каята“ да подръп-
не такъмите, сафридът или змаридът да проблесне и затрепти 
сред прозрачната синя вода зад кърмата, времена на шеги и игра 
на капитани и пирати (тя се състоеше в крясък на най-различ-
ни моряшки ругатни на български, гръцки, турски, италиански 
и английски език, с които се обсипвахме един други с продра-
ни барабски гласове). И всичкото това гарнирано с абсолютното 
чувство за свобода и волност, което може да ти достави само ски-
тането по морето с помощта на платна, ветроходството. Хванеш 
ли руля, седнал удобно на кърмата, заслушан в скърцането на 
мачтата, в свистенето на вятъра във вантите, в приплясването на 
грота при поворотите, не ти трябва друго мъжко щастие...

След като наловяхме достатъчно риба за обеда и вечерята, 
прибирахме грижливо такъмите, навървяхме рибата на връзки, 
вдигахме платната и вземахме курс към устието на Ропотамо, на-
влизахме на платна в реката и стигахме до дървеното скеле пред 
бараката, където живееше самотникът Робинзон, латвиецът Ве-
ляотс. Той беше работил дълго време в Българската кинематогра-
фия като художник-изпълнител, беше емигрант и близък приятел 
на Рангел. Веляотс ни посрещаше добродушно усмихнат, береше 
късни домати от малката си градинка, правеше салата, ние изваж-
дахме донесената ракия или водка, сядахме на грубо скованата 
дървена масичка в сянката на обвитите със странджански лиани 
стари брястове и пийвахме най-сладката ичкия на света. Веляотс 
не приказваше, той беше прочут мълчаливец, но ни слушаше с 
удоволствие, докато подпийваше едва-едва от чашката, не беше 
голям любител на алкохола, не приличаше на белогвардеец. Оби-
чаше да прави компания на редките гости и им се радваше.

Към два-три часа си тръгвахме, за да хванем следобедния 
бриз, който да ни откара в Созопол. Не искахме да причинява-
ме неприятности на Ахото. Той не биваше да закъснява, вечерта 
трябваше да се яви при дежурния на пристанището, за да не съз-
дава „ситуация“, така граничарите наричаха граничните произ-
шествия. Гребяхме до устието на реката, а след това, ако трябва, 

и докато излезем от завета на Маслен нос. Щом лъхнеше вятърът 
и около „финката“ заиграваха „белите зайчета“, вдигахме платна-
та. Ако вятърът беше попътен, отзад, движехме се на „пупа“ и в 
Созопол се връщахме за час, час и половина, като изпитвахме не-
описуема наслада от солените заливащи ни пръски, вдигнати от 
бързия ход. Но духаха ли драмаданите (северните ветрове), „ма-
истро“ и „грео“, връщането не беше толкова лесно, трябваше да 
правим тегел след тегел, да се движим на зигзаг, да „орцараме“, 
както се казва по рибарски, докато заобиколим нос Христос и 
оттам нещата ставаха вече по-лесни, поне си спестявахме мъчи-
телните тегели. Тогава пристигахме в Созополското пристанище 
в последния момент, дежурният ни посрещаше с кръвнишки пог-
лед, колкото и иначе да бяхме приятели. С граничарската служба 
по онова време шега нямаше. Приставахме на определеното за 
„финката“ място на кея срещу Рибарското училище, там тогава 
се помещаваше Н-ското поделение, военноморска част, чието ис-
тинско име не биваше да се споменава, врагът все още дебнеше 
отвсякъде. Хвърляхме котвата, завързвахме носа на „финката“ на 
халката на кея и се прибирахме в столовата на писателската по-
чивна станция, за да изпържим наловената риба и да я полеем 
с две-три бутилки памидово вино, най-евтиното и най-хубавото 
вино тогава. Никога не съм ял толкова вкусна риба като тази, коя-
то бяхме наловили сами.

Но не винаги всичко завършваше така благополучно. Една 
сут рин Ахото, капитанът, реши да замине сам с „финката“ за 
Поморие от другата страна на залива, имаше там някаква лична 
работа и не искаше да заангажира и нас, и да ни лишава, може 
би, от последния за годината плаж. Времето беше необикновено 
топло за втората част на октомври. Ахото излезе на гребла вън 
от защитната стена на вълнолома, вдигна платното, попътният 
вятър го подхвана, той взе курс на север право към Поморие и 
скоро се превърна в черна точица сред „ачика“.

До обед времето беше великолепно, ние с Жак и приятелката 
му Соня, една руса, прилична на скандинавка красавица, се къ-
пахме до насита във вече доста хладката вода. Само че навън, на 
пясъка беше твърде задушно, дори горещо и това малко ни раз-
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тревожи. И имало защо, някъде към три часа след пладне откъм 
северозапад изведнъж изникна черен космат облак, закри слън-
цето и Созопол потъна в някаква хладна сянка. Чуха се зловещи 
далечни тътени. Идеше буря, светкавици започнаха да прорязват 
небето, дълги, начупени, синкавопламтящи, просто пробождаха 
повърхността на морето, все още задрямало в тревожно очаква-
не. Вятър още нямаше и тъкмо това беше най-зловещото. После 
първият студен полъх разклати клоните на дърветата в отсрещна-
та морска градина и ни накара да потръпнем. Морето се накъдри 
и после, както става през август, се разрази страшна буря, съвсем 
неочаквана за такъв спокоен край морето месец като октомври. 
Първата ни мисъл беше как ще се върне в такава буря нашият 
самотен ветроходец, ще надделее ли у него разумът да остане да 
нощува в Поморие, или пък ще се подчини на идиотската запо-
вед непременно по мръкнало да си бъде в пристанището, където 
„финката“ е регистрирана – откритият му лист беше за един ден.

Надявахме се, че разумът ще надделее, пък утре ще се оп-
равяме някак с пристанищните власти и граничарите. И те са в 
края на краищата хора, които знаят, че на море всичко се случва. 
Към шест часа те пратиха едно младо граничарче да ни пита дали 
другарят Априлов случайно не се е прибрал, без в залисията от 
бурята да се обади там, където трябва. Момчето, познато момче, 
видя тревогата ни и разбра, че не се е прибрал другарят Априлов 
и не е нарушил заповедта. Изказахме предположението, че като е 
видял приближаващата буря, може би е останал да преспи в По-
морие. Момчето каза, че началството проверило, но от Поморие 
съобщили по телефона, че малко преди започването на бурята 
Априлов напуснал поморийската акватория. Излязохме от столо-
вата, чухме страховития шум на разбиващия се в скалите прибой 
на юг от градския плаж, видяхме превиващите се от вятъра дър-
вета в отсрещната морска градина. Небето продължаваше да се 
разкъсва от побеснелите светкавици, тътенът след това разтърс-
ваше града. Тревогата ни обхвана и граничарчето. И то разбра, 
че сега не е време за бюрокрация, че тя почва да звучи вече като 
цинизъм, когато се касае за човешки живот, пък макар и на гнил 
интелигент. Поканихме го да изпие чашка коняк. То каза, че ще 

отиде да отрапортува в граничния пункт на пристана и веднага 
ще се върне, за да сподели с нас страховете ни, а и да си изпие 
коняка.

Пуснахме бойлера в станцията, пратихме домакинката да 
купи от Казиното още една бутилка коняк. Ахото не беше люби-
тел на алкохола, не беше от страстните созополски пиячи, един-
ственото, което си позволяваше, след като закотви „финката“ на 
кея и се прибере в столовата, беше един малък коняк. Алкохолът, 
когато „финката“ е на вода, беше абсолютно забранен, това пра-
вило той спазваше през целия си живот. По-късно, в голямата му 
яхта за тричленен екипаж, в долапчето над твърдото му тясно 
капитанско легло се намираше бутилка коняк, но това беше не-
прикосновен запас, само за най-краен случай.

Часовете се изнизваха... седем часа̀... осем часа̀... В осем и по-
ловина заедно с граничарчето се изсипахме на ниския рибарски 
кей. Огромни вълни се разбиваха с трясък от другата страна на 
вълнолома и го прехвърляха, като ни ръсеха със студени пръски. 
Чакахме десетина минути, ослушвахме се, освен воя на вятъра не 
се чуваше нищо друго. Слава богу, от време на време се виждаше 
светлината на маяка пред входа на пристанището. Надявахме се, 
че ще я види и Ахото, след като премине покрай остров Света 
Анастасия, прекръстен по онова време на остров Болшевик.

Разбрахме, че е безсмислено да стърчим на кея. Започнахме 
да обмисляме, да не би да е по-добре да дигнем в тревога приста-
нищните власти, за да организират някакво спасително мероприя-
тие, макар че да дириш една такава черупка като нашата „финка“ 
в разбушувалото се море, е все едно да търсиш игла в купа сено. 
Ахото обаче ни спести възможността да видим киселата физио-
номия на дежурния в пристанищното управление, особено ако 
той беше от ония, макар и редки, сухоземни плъхове, които само 
се перчат с белите си униформи, а са твърде далеч от психиката 
на истинските моряци и рибари. Към десет часа изведнъж го ви-
дяхме да се появява като призрак при оставената отворена желяз-
на врата на двора на станцията. Беше мокър до кости, треперещ, 
зъзнещ, слава богу, беше си взел якето, но то висеше като мокра 
дрипа на раменете му. Хвърлихме се да го прегръщаме, после му 
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свлякохме мокрите дрехи, неговите пръсти просто не му се под-
чиняваха, и го пъхнахме под горещия душ. И чак тогава видяхме 
колко са разкървавени от въжетата на грота и стаксела дланите 
на двете му ръце, кой знае с какви усилия бе успял да смъкне 
платната, иначе бурята е щяла да го преобърне и да го завлече на 
дъното.

След душа и голямата чаша коняк, която този път той гаврът-
на с видимо удоволствие, Ахото върна дара си говор. Първото, 
което каза, беше:

– Ей, за първи път се уплаших в морето!
Засмяхме се, изпитвахме страшна нужда да се смеем, след 

като голямото изпитание бе свършило с такъв хубав край.
– Има си хас да не си се уплашил – рекох му. – И на нас тука, 

на суша и на завет, ни се бе дръпнало лайното...
– Дано не ми се случи втори път, че човек може и да го намра-

зи това море. А такова нещо ще ме довърши...
Това беше всичко, което ни каза. Отведохме го горе в стаята 

му, сложихме го в леглото, където отново започна да трака със 
зъби. Завихме го с пет войнишки одеяла и той мигновено заспа. 
Събуди се чак на другия ден следобед, но никому и тогава, и по-
сле не разказа какво е преживял в тази страшна нощ. Просто не 
искаше отново да си спомня за кошмара...

Но любовта му към морето, към ветроходството не изчезна. 
Напротив, още повече нарасна. След три-четири години той, кой-
то никога не си купи кола и не се научи да шофира, започна да 
строи нова собствена яхта, която кръсти „Ахасфер“, беше влюбен 
в това име и в странната прокълната романтика, което то излъчва. 
Издържа трудния изпит за правоспособен капитан на вече истин-
ска яхта, превъзмогна и десетките бюрократични препятствия, 
които изискаше по онова време регистрацията на частен плава-
телен съд. В чиновническото съзнание притежателят на подобно 
превозно средство непременно се свързваше с потенциална из-
мяна на родината, най-тежкото престъпление по онова време. И 
тръгна да обикаля с „Ахасфер“ цялото крайбрежие, тясната каю-
та на яхтата му беше станала втори дом, той там всъщност и на-
писа по-голямата част от морските си разкази, новели и повести, 

разбира се, когато яхтата беше на пристан в Созопол и можеше да 
трака на машината. В морето на север от Дуранкулак и на юг от 
Резово обаче не му позволяваха да навлезе. Не можа да се сбъдне 
и детската му мечта да посети със собствен плавателен съд гръц-
ките егейски острови.

На всичко това Ахото устоя, но на болестта не успя. Споле-
тя го най-гадната за един моряк, особено ветроходец, болежка 
– хернията. С херния морякът самотник не може да тича по ръба 
на борда, да хвърля и вдига тежката котва, да дърпа опънатите до 
скъсване въжета на грота и стакселите. С херния той е вече един 
инвалид.

С това всъщност се започна бавната агония на Ахото. Защото 
морето единствено му даваше оная свобода, житейска и творче-
ска, която му липсваше на сушата.

Защо беше така, защо на сушата му бе по-трудно, отколкото в 
бурното и опасно море?

Защото почти целия си съзнателен живот той трябваше да 
прекара под несправедливо лепнатите му идеологически ети-
кети. Какво толкова лошо бе сторил? Ще се опитам да разкажа 
накратко.

Беше се родил през 1921 година в Малко Търново, освободе-
но от турската робия само осем години преди това. Семейството 
произхождало от поробената Източна Тракия и имало тежката 
участ на хилядите балкански семейства, намерили приют в сво-
бодната родина след Междусъюзническата война. В началото 
на трийсетте години бащата направил ново преселение вече в 
Бургас, където станал продавач на вестници. Помня му будката, 
точно срещу главния вход на пристанището. Много често вестни-
ците ги продаваше малкият Наско, бъдещият Борис Априлов и 
Ахасфер, оня, когото бяха открили в трюма на мръсния гръц-
ки параход. В първите класове на гимназията Наско, по прякор 
Джавката, извърши първата фатална грешка в живота си, както 
повечето момчета от бежански семейства, стана член на нацио-
налистическа организация, поставила си за цел осъществяването 
на националните идеали и отхвърлянето на Берлинския и Ньой-
ския договор, стана ратник. Но това продължава не повече от 
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две-три години. Когато в идеологията на ратническата организа-
ция под влиянието на победилия в Германия хитлерофашизъм за-
почват да се прокрадват антисемитски влияния, юношата скъсва 
решително с нея. Повечето от приятелите му са от богати еврей-
ски семейства, сближавал ги е фактът, че и те са в някакъв сми-
съл бежанци, и когато ратниците и легионерите почват да чупят 
витрините на еврейските магазини, Джавката, Ахото, Ахасфер 
застава на страната на приятелите си, а не на побойниците. Кога-
то през 1939 година започва Втората световна война, младежът, 
който вече пописва и печати в ученическия гимназиален литера-
турен вестник, се влюбва в еврейско момиче и любовта им трае 
през цялото време, докато момичето носи на гърдите си жълтата 
еврейска значка, а той служи войник в крайбрежната артилерия. 
Първият граждански брак, сключен в Бургас след 9 септември 
1944 година, е неговият, със същото момиче със звездата. През 
време на войната под влиянието на приятелите си евреи, учещи 
в Американския колеж в София, бъдещият член на писателската 
двойка братя Мормареви – Мориц Йомтов е един от тях, Ахото 
изучава усилено английски език и заобиква американската и ан-
глийската литература, предимно на морска тематика. Чете усиле-
но отначало Джек Лондон, после Марк Твен, Мелвил и Хемин-
гуей, Киплинг и Конрад от англичаните. Под тях но влияние пише 
и първите си морски разкази, отначало доста подражателни, но 
това е съвсем естествено, кой от нас изведнъж е ставал майстор. 
Заобиква и джазовата музика, пее нюорлеанските негърски блу-
сове, които му останаха любими до края на дните му. За всичко 
това преди 9 септември се изисква и голяма доза смелост, бран-
ниците никак не го обичат, легионерите му се заканват. Но след 
9 септември тъкмо това пък се обръща срещу него. Първо му се 
лепва етикетът член на фашистка организация – ратник, а ведна-
га след това и още по-опасният етикет – англофил, и то отявлен. 
Подгонен от Бургас, Ахото се преселва в София, за пръв път се 
отделя за по-дълго време от морето. Не го приемат в университе-
та. Почва да пише и печата разкази – хумористичните под псев-
донима Ахасфер, а сериозните, на морска тематика под псевдо-
нима Борис Априлов. Челкаш, Валери Петров, пък и моя милост, 

забелязват хумористичния му талант и не след дълго, мисля, че 
през 1947 година, начеващият писател е приютен в редакцията на 
„Стършел“, подобно на други подгонени и анатемосани млади и 
талантливи труженици на перото. Челкаш действително по онова 
време се бе превърнал в истинско крило на сираци и сиромаси. 
В „Стършел“ Ахото работи не повече от десетина години, тогава 
издаде първите си книги, въз основа на които бе приет за член 
на Съюза на българските писатели, пак с препоръката на Чел-
каш, на Валери Петров, на Павел Вежинов и моята. През това 
време той бе един от съавторите на забранените след премиера-
та Стършелови сатирични спектакли. Тогава отново си спомни-
ха за младежките му „прегрешения“. Той напусна редакцията на 
„Стършел“ по собствено желание (макар че не беше съвсем по 
собствено) и беше един от първите, ако не единственият българ-
ски писател, който се опита да живее само от писателски труд, 
без да е на щат някъде и да получава заплата. Сътрудничеше на 
радиото, продължаваше да пише разкази и за „Стършел“, но само 
разкази, отказа се завинаги от политическия фейлетон, получи 
някаква контрактация за написване произведения за живота на 
рибарите и моряците, отърва се от станалата му противна София, 
замина за любимия си Созопол, почна да пише и детски разкази и 
пиеси, играха му няколко от тези пиеси в Радиотеатъра, в Кукле-
ния и Младежкия театър. С първите по-големи хонорари започна 
да си строи споменатата в началото „финка“ и вече никой не мо-
жеше да го върне в София. Идваше само да предаде за печат на-
писаното, да го предложи на някой театър и отново запрашваше 
за крайбрежието. Там го оставяха да си живее, както си иска, той 
се чувстваше свободен и щастлив, но затова пък през целия си 
живот не получи нито някакъв пост в писателската йерархия, ни 
орден, ни звание, ни някаква литературна награда, с изключение 
на една за детската си книга „Приключенията на Лиско“, една 
от най-хубавите творби за деца в съвременната ни литература. 
Неговите кръгли годишнини не бяха отбелязвани в печата, името 
му рядко се споменаваше в обзори и в доклади за състоянието на 
литературата. Литературните критици почти не се занимаваха с 
него, единствен Яко Молхов се опитваше да посочи все по-узря-
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ващия му талант в прозата на морска тематика. Драгомир Асенов 
също отбелязваше явния му успех в детската драматургия. И тол-
коз. Но Ахото упорстваше да бъде независим и колкото това да 
беше трудно, да се издържа само с писателски труд. Едва когато 
жена му заболя тежко, постъпи отново на работа, но пак далеч 
от София и по-близо до морето. Стана за три години драматург 
на Сливенския окръжен театър, тих, но съвсем слабо заплатен 
писателски пристан.

Така живя Ахото далеч от облаги и признание през целия то-
талитарен период от нашата история. Продължаваше да пише и 
да плава по морето със собствен плавателен съд. Но да стигне 
до мечтаните Егейски острови не можа. Не му позволиха това 
удоволствие.

Той сам си го позволи, но вече на стари години и вече когато 
не можеше поради болестта си да управлява собствената си яхта. 
Това стана след промяната на 10 ноември 1989 година. Тъй като 
двете му дъщери се бяха преселили със семействата си и с вну-
ците му в Израел, жена му от години лежеше прикована на легло 
от тежка болест, а неговата пенсия, поради липсата на достатъч-
но трудов стаж, бе пределно ниска, Ахото също бе принуден да  
замине в далечната страна. Все пак и там нямаше да бъде далеч 
от морето. Но почти всяко лято се връщаше в България, носеше 
нови написани разкази и новели, каквито в Израел нямаше къде 
да печата, носеше и детски пиеси, които в далечната чужбина 
нямаше кой да играе... Като свършеше работата си в София, ху-
кваше към Бургас и Созопол, към любимия южен бряг. Една не-
гова стара приятелка го развеждаше с колата си по плажовете, 
заливчетата, скалистите носове, където бе преминала младостта 
му. На връщане непременно се отбиваха в моята селска къща в 
Даново. Потъвахме в спомени, в Израел бил по-добре матери-
ално, преведените му на английски детски пиеси се играели 
тук-таме из Европа, получавал прилични хонорари, но страшно 
му липсвала България, Созопол, приятелите. В Тел Авив нямал 
подходяща среда, оплакваше се от бездуховността на тамошно-
то общество, загрижено единствено за бизнеса си. Голямата му 
радост пак била морето, на двайсет минути ход от жилището му, 

си намерил малко спокойно, посещавано рядко от други хора за-
ливче и там с огромно удоволствие плувал самотно и наблюдавал 
чайките и за няколко часа отново бил щастлив.

– Можеш да ме разбереш, нали? – питаше ме през всеки де-
сетина минути.

Ох, как да не го разбирах! Нали и на мен ми липсваше страш-
но морето, а поради инфлацията то беше почти напълно забране-
но и за мен.

За последен път Ахото дойде в Даново през лятото на 1994 
година. Пак го доведе приятелката му, беше вече болен, изнемо-
щял, с жълтеникава бледост на лицето, отказа да пие дори чашка 
домашна крушова ракия, измайсторена лично от мене. Отказа и 
кафе, имал страшни, почти непоносими болки в стомаха. Съси-
пала го беше смъртта на любимата му дъщеря Лора, едно нео-
бикновено интелигентно, интересно и даровито момиче, което 
тук в България бе написало десетина многообещаващи разказа, 
а после изведнъж бе замлъкнало. Донесе ми и току-що отпеча-
тания му в списание „Пламък“ нов малък пътеписен роман, оза-
главен „Цикладските острови“. Той бе резултат от осъществената 
му най-после детска мечта. Миналата година, не, разбира се, със 
собствената си яхта, за това вече не бил способен, а с кабота-
жен туристически кораб, бе посетил и прекарал по няколко дни 
в островите Парос, Наксос, Иос, Сикинос и Тира (Санторини).

Прегърнахме се на раздяла по-крепко от друг път, той се про-
сълзи и аз някак интуитивно почувствувах, че го виждам за по-
следен път. След това се зачетох в романа му. Беше го написал 
чудесно, може би в нашата литература няма друг така вълнуващ, 
така наситен с любов към морето, към пристанищата и плажо-
вете, към живота на крайбрежните хора пътепис като неговия. 
Съветвам всички читатели, които обичат морската екзотика, да 
го прочетат и да разберат и те с какво последно свое удоволствие 
го е писал този неуморим ветроходец.

През пролетта дойде и трагичната вест за неговата кончина. 
Угаснал в непоносими мъки, вече изгубил способността да гово-
ри, както разказва по-голямата му дъщеря, се примъкнал до пи-
шещата си машина и с огромно усилие, с един пръст, буква по 
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буква написал: ״Б-ъ-л-г-а-р-и-я!“. На следния ден се отправил за 
последното си плаване.

Погребали го далеч от родната страна, далеч от любимия бряг, 
но все пак на една височина, от която се виждало морето.

Друго море, не Черното, но все пак море...
Оказа се, обаче, че пътеписният роман “Цикладските остро-

ви“ не е последната творба, написана от Борис Априлов. От 1 
август 1993 година до края на август 1994 година, вече тежко 
и неизлечимо болен, докато е можел да трака на машината, той 
е писал и довършил един голям роман, озаглавен „Хавайските 
острови“. Пак острови, тези острови бяха неговият постоянен 
мираж, те пълнеха сънищата му, помагаха му да преодолее бол-
ките от тежката болест, сгряваха последните му дни.

Романът не е автобиографичен, както „Цикладските остро-
ви“, но главният герой и тук е ветроходецът, неуморимият и про-
кълнат скитник Ахасфер, сега с името Стоян Жечев. Този образ 
е по-мащабен, по-трагичен; промените след 10 ноември 1989 го-
дина са дали възможност на автора открито да говори за неща, 
които в по-ранните му творби само се загатваха.

Написан на един дъх, с подкупваща жестока искреност, с 
трескава бързина, засилена от предчувствието за близкия край, 
романът доставя истинско удоволствие на съвременния читател, 
който също живее в жестоко време.

Петър Незнакомов
1997

* Базиран изцяло върху лични спомени, ръкописът, разбира се, съдържа 
някои неточности, на които не искам да се спирам тук. Като цяло той пре-
дава доста точно атмосферата на времето и характера на Ахото, живо-
тът му сред не съвсем приятелското обкръжение... По-точни данни можете 
да откриете в творчеството и автобиографиите на Борис Априлов.

Дж. В. 2014

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 
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хора, които го познаха на улицата по лице, зарадваха му се, оби-
чаха книгите му...

И постепенно – точно както в стиха на Валери Петров „Днес 
си имам часовник, но нямам мечта!...“ – всичко загуби очаро-
ванието си. Нямаше ги там Мокситата, Димбитата, Домбитата, 
Чимитата, нито дори Акулите и Квадратните същества, за да се 
бори с тях и да ги надхитря.

Завърна се няколко пъти да ги потърси обратно в Нашата гора 
– но като в тъп сън – тя вече не беше НАШАТА, а някаква съвсем 
друга, чужда. Без ограничения, но и без приятели, без Мечти!!!

Вместо за Море и Свобода – хората мечтаеха за Магарешки 
тръни или поне за насъщния!... Разединиха се, намразиха се при-
ятели с приятели.

В тази песимистична трагедия имаше едно-единствено хуба-
во нещо: че Ахото умря!

Той почина на 10 април 1995 г.
Не доживя да види пълната разруха 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...



436 437

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
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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.
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