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Георги Константинов

ГЕО МИЛЕВ — НЕУДЪРЖИМАТА 
ПЛАМЕННОСТ 
(Към 95-та годишнина на списание „Пламък“)

Един	от	най-пламенните	български	поети.	Гениална	глава,	жестоко	
белязана	от	огнен	шрапнел	на	Дойранския	фронт...	Създател	на	искрящо-
то	от	артистизъм	списание	„Везни“	и	на	списанието-легенда	„Пламък“.	
Автор	на	безпощадна	публицистика	и	на	ярки	поетически	творби	—	като	
„Дъжд“,	„Изповед“,	„Ад“,	„Ден	на	гнева“,	поемата	„Септември“	—	творби,	
озарени	от	една	световна	война	и	от	българския	пожар	през	септември	
1923-та.	Поетът,	на	когото	знаменитият	белгийски	поет	Емил	Верхарн	
е	казал:	„Вие	сте	самата	пламенност!“...

И	по	някакъв	каприз	на	съдбата	този	пламенен	български	поет	е	ро-
ден	в	студен	януарски	ден.	Годината	е	1895-та.	Родното	място	е	Раднево,	
недалеч	от	Стара	Загора.	Самият	Гео	ще	напише	в	своето	„Експресио-
нистично	календарче	за	1921	година“:	„В	този	ден	съм	аз	роден.	Голямата	
мечка	настръхна	замръзнала	—	бяла	от	лед;	между	блестящите	и	ледни	
зъби	—	разтрошения	диск	на	Полярната	звезда...	Аз	грабвам	в	ръка	сърцето	
си	—	огромен	леден	камък	—	и	чакам:	готов	за	бой.	Горко	на	меките	чела!“

Какво	пророчество	за	лична	духовна	мисия!
Гео	Милев	споменава	Полярната	звезда	в	януарското	небе,	но	всъщ-

ност	 е	 роден	под	 високата	 звезда	на	творчеството.	Сред	тракийски-
те	снегове	е	избликнал	един	артистичен	пламък,	събрал	цветовете	на	
много	дарби.	Според	спомена	на	баща	му,	възрожденецът-книжар	Мильо	
Касабов,	малкият	Георги	още	три-четири	годишен	започва	да	рисува	—	с	
пръчка	в	градинската	пръст,	с	молив	по	къщните	стени.	Едва	тръгнал	
на	училище,	нашарва	купища	листове	с	карикатури	и	скици	на	познати	
хора,	с	автопортрети.	Често	пъти	ръката	му	изпълва	белите	полета	на	
учебници	и	тетрадки.	Рисунките	му	са	нещо	като	продължение	и	почивка	
след	 дългото	четене...	Обича	да	казва	наизуст	прочетеното,	 изправен	
пред	погледите	на	близки	и	познати	хора.	Още	отрано	става	вдъхновен	
рецитатор	на	Ботев,	Вазов,	дядо	Славейков,	на	по-новите	поети,	между	
които	съкровено	място	заема	Яворов.	Започва	да	разлиства	и	страници	от	
световната	поезия,	неведнъж	рецитира	стихове	на	различни	езици.	Като	
ученик	в	старозагорската	гимназия	сам	издава	и	лично	редактира	ръкопис-
ни	вестници.	Твърде	рано	е	започнало	и	неговото	поетическо	авторство.	
Пише	стихове,	подрежда	творбите	си	в	ръкописни,	изящно	изработени	
сборници.	В	едно	от	своите	юношески	издания	(вестник	„Изкуство“	от	
6-ти	септември	1909	година)	за	пръв	път	се	подписва	със	съкратеното	
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собствено	име	Гео	—	вместо	Георги.	По-късно	прибавя	и	бащиното	име	
Милев.	Поетическото	начало	е	доста	хаотично,	с	белези	на	разнопосочни	
влияния,	но	стремително	и	неудържимо.	По-нататък	по	възходящия	път	
ще	се	появят	стихосбирките	„Жестокият	пръстен“,	 „Иконите	спят“,	
поемата	„Септември“...

Казано	на	библейски	език	—	чудото	е	станало,	то	вече	има	образ	и	име.	
Под	българското	небе	е	разцъфтяло	странно	и	своенравно	артистично	
цвете,	нямащо	равно	на	себе	си	в	родната	ни	литература.	Неповторима	
дарба,	избликнала	от	видимите	и	невидими	висоти	на	българския	дух	и	
устремена	към	света.	Дарба,	която	има	чувствителните	сетива	за	всяка	
духовна	промяна,	за	всяко	значимо	вълнение	за	човечеството	—	било	на	
запад,	било	на	изток,	в	полето	на	творчеството	или	по	бойните	полета,	
по	време	на	всеобщи	надежди	или	в	дни	на	погром.	Истински	пример	за	
многостранен	български	талант,	появил	се	не	толкова	поради,	колкото	
въпреки	 балканските	нрави.	И	 стърчащ	високо	 в	 родния	пейзаж	—	над	
провинциалната	грандомания	и	нашенските	комплекси	за	малоценност.

Точно	тази	многостранна	дарба,	родствена	с	гениалност,	го	съпровож-
да	чак	до	ранната	му	смърт.	Тя	му	помага	да	сътворява	стихове	и	да	пре-
вежда	стихове,	да	води	полемики	по	различни	естетически	и	обществени	въ-
проси,	да	рецензира	и	режисира	театрални	постановки	(например	пиесата	
на	Стриндберг	„Мъртвешки	танц“	в	Народния	театър),	да	издава	будещи	
респект	поетически	антологии,	да	редактира	две	знаменити	литературни	
списания,	да	рисува	образи	на	свои	съвременници,	да	оформя	собственоръчно	
корици	на	книги,	да	напише	и	защити	докторска	дисертация,	да	състави	
немско-български	речник,	да	премине	през	много	житейски	и	творчески	
противоречия	и	да	стигне	до	своята	върхова	поема	„Септември“,	която	
му	отрежда	видно	място	в	българската,	пък	и	в	цялата	европейска	поезия.

Изреждайки	(в	доста	съкратен	вид)	тези	проявления	на	мощната	му	
творческа	енергия,	нека	не	забравяме,	че	говорим	за	един	поет,	жестоко	
убит	само	на	30-годишна	възраст.	Уви,	в	България	никога	не	е	било	изклю-
чение	да	бъдат	брутално	погубвани	изключителните	ни	поети.	Особено,	
когато	те	дръзко	изричат	истината	в	лицето	на	тираничната	и	духовно	
ограничена	власт.

Нискочелите	убийци	едва	ли	са	си	представяли	какъв	поет,	какъв	из-
браник	на	музите	те	загробват	в	коварната	софийска	нощ.	Само	смътно	
са	усещали,	че	неговите	свободолюбиви	думи	са	изречени	с	категорична	
убеденост	и	опасна	дарба.	Точно	така	—	сигурно	само	по	нашите	земи	
може	да	съществува	такова	съчетание	от	думи:	„опасна	дарба“!	Да	бъ-
деш	свободолюбив	и	истински	талантлив	в	България	винаги	е	било	опасно	
предизвикателство.	Неслучайно	понякога	наричат	страната	ни	„земя	на	
убитите	поети“...

Можем	само	да	гадаем	колко	още	неповторими	творби	щеше	да	съз-
даде	Гео,	ако	беше	продължил	своя	творчески	полет	отвъд	Христовата	
си	възраст...	Навярно	щеше	да	изведе	на	още	по-висока	орбита	и	своя	буен	
артистизъм,	и	своето	дръзко	чувство	за	справедливост,	и	своя	тънък	
усет	към	магията	на	заобикалящата	ни	природа.	Несъмнено	най-висока-
та	мярка,	която	той	ни	е	оставил,	е	поемата	„Септември“,	искряща	от	
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социална	страст	и	епически	патос.	Ала	да	си	спомним,	че	още	в	първата	
му	книга	„Жестокият	пръстен“	имаше	и	такива	лирически	бисери:

О,	дъжд,	о,	дъжд,	обилен	и	печален
—	по	тротоарите	танцуваща	вода!	—
Пиян,	разголен,	волен,	вакханален
—	но	с	черна	маска	—	ти	танцуваш
безсмисления	танец	на	скръбта...
Само	за	миг	скръбно	да	предположим	—	може	да	е	валял	същият	дъжд	

в	гибелната	майска	нощ	на	1925-та	година...
	
II.
Но	да	се	върнем	към	най-ранната	младост	на	поета	и	да	отбележим	

нещо	много	важно.	Когато	17-годишният	Гео	заминава	да	следва	в	Лайпциг,	
той	вече	е	овладял	добре	основните	европейски	езици.	Да	не	забравяме	и	това,	
че	природната	му	способност	на	полиглот	е	само	част	от	неистовата	му	
амбиция	да	сближи	своята	българска	артистичност	с	литературата	на	
Европа	и	света,	да	бъде	активен	съвременник	на	всичко	ново	по	литера-
турната	планета.	Роден	в	малка	(и	донякъде	периферна)	балканска	страна,	
той	ясно	приема	себе	си	като	модерен	български	европеец	или	европейски	
българин	—	като	многостранна	творческа	личност,	презираща	всякакви	
граници.	И	то	във	време,	когато	точно	жаждата	за	преразпределение	на	
границите	е	причина	за	близкото	избухване	на	световна	кървава	война.

След	двегодишно	студенстване	в	Германия,	той	се	отправя	за	Лондон,	
където	има	намерение	да	усъвършенствува	английския	си	език,	да	обога-
ти	познанията	си	за	английската	литература.	Но	както	писмата	му,	
така	и	творбите	му,	идващи	оттам,	подсказват,	че	литературата	като	
наука	не	може	да	му	даде	много.	Всъщност	той	е	намерил	своя	собствен	
излаз	към	просторното	литературно	море.	Новите	творчески	течения	
на	века	—	символизъм,	експресионизъм,	току-що	появилият	се	футуризъм	
—	люшкат	и	неговата	поетическа	лодка.	В	творчеството	му	не	липсват	и	
негови,	твърде	реалистични	впрочем,	наблюдения	и	настроения	в	големия	
град	край	Темза:

...Заплетени	от	век	в	стъкла,	и	дим,	и	лампи	—	скитат
безсънните	тълпи	на	вавилоновия	град.
И	стенат:	ала	кой	ще	чуй	какво	те	питат?
И	ще	ли	чуят	те	сами	—	любимите	от	нас	—
глас	от	всевишна	песен?..
По	 същото	 време	 гръмва	 оръдейната	песен	на	Първата	 световна	

война	и	Гео	Милев	трябва	да	се	върне	от	своя	естетски	мир	в	мрачните	
окопи	на	Балканския	фронт.

Един	странен,	даже	и	абсурден	факт:	великолепното	му	знаене	на	ев-
ропейски	езици	е	причина	да	бъде	пратен	на	предна	фронтова	линия	—	като	
началник	на	команда	от	26	немски	войника,	обслужващи	подслушвателен	
апарат	на	дойранския	фронт.	Командата	има	за	задача	да	прихваща	и	
разгадава	вражеските	телефонни	заповеди,	издавани	на	различни	езици	и	
тъй	като	сред	немските	офицери	няма	специалист	с	такава	ерудиция,	
възлагат	командирството	на	нашия	поет.	След	жестокото	му	раняване	
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(„главата	ми	—	кървав	фенер	с	разтрошени	стъкла....“)	той	дълги	дни	се	
мята	на	границата	между	живота	и	смъртта...	Оживява,	но	го	очаква	
познатият	маршрут	към	Германия	—	този	път	не	като	романтичен	сту-
дент	по	литература,	а	като	пациент	в	немските	болници.	Това	внимание	
към	лекуването	му	се	дължи	преди	всичко	на	германската	държава,	която	
го	възприема	като	офицер,	командвал	по	време	на	войната	немска	част.	
Малко	след	пристигането	си	поетът	ще	напише	споменатото	стихотво-
рение,	тръгвайки	от	един	стих	на	руския	поет	Саша	Чорни:

Главата	ми	—
кървав	фенер	с	разтрошени	стъкла,
загубен	през	вятър	и	дъжд,	и	мъгла
в	полунощни	поля.
Аз	умирам	под	кота	506
и	възкръсвам	в	Берлин	и	Париж.
Няма	век,	няма	час	—	има	Днес!
Ала	наивно	е	да	се	помисли,	че	Гео-Милевият	дух	може	да	бъде	огра-

ничен	от	рамката	на	болничното	легло	и	че	неговите	мисли	витаят	само	
около	предишни	и	бъдещи	медицински	операции.	Нямаме	представа	как	
точно	е	станало	това,	но	още	от	първите	си	седмици	там	Гео	започва	
да	сътрудничи	на	лявото	модернистично	списание	„Акцион“	(предоста-
вя	свои	текстове,	превежда	на	немски	„Богомилски	легенди“	от	Николай	
Райнов),	 влиза	 във	 връзка	и	 със	 сродното	 „Дер	щурм“,	 следи	 отблизо	и	
въстанието	на	спартакистите,	за	което	написва	съпричастни	думи	в	
„Грозни	прози“.	Неговата	поетика	намира	все	по-здрави	опорни	точки	в	
немския	експресионизъм,	още	повече,	че	това	литературно	течение	по-
лучава	значителна	доза	социална	енергия	от	настъпилите	революционни	
събития	—	както	на	запад,	така	и	на	изток.	Несъмнено	Гео	Милев	е	търсел	
скорошно	изцеление	от	тежката	контузия	и	в	трескавата	литературна	
работа,	която	винаги	е	била	съществена	част	от	неговия	стил	на	живот.	
Превежда	нови	стихове,	завършва	превода	си	на	„Поетическо	изкуство“	от	
Боало,	получава	по	пощата	току-що	излезлия	на	български	негов	превод	на	
„Хамлет“	и	прави	конкретни	бележки	по	него.	По	същото	време	разсъждава	
за	необходимостта	от	ново	литературно	списание	в	България	и	знаем,	
че	това	ще	бъде	„Везни“,	станало	месеци	по-късно	истинска	трибуна	на	
авангардизма	у	нас.	В	Берлин	вероятно	се	ражда	и	творбата	„Моята	душа“,	
написана	на	немски	език,	чийто	стил	подсказва,	макар	и	без	категорично	
доказателство,	Гео-Милевото	авторство.	В	нея	има	и	такива	редове:

Душата	ми	е	бунт,	душата	ми	е	погром.
Душата	ми	е	чистилище	(помитащ	огън).
Душата	ми	е	факел,	хвърлен	в	сърцата.
Душата	ми	е	яростният	пристъп	на	
една	отчаяна	маса,	която	къса,	която	гори...
Неусетно	и	естествено	младият	Гео	Милев	върви	към	своя	истински	

поетически	език	—	езикът	на	„Ад“,	на	„Ден	на	гнева“,	на	„Септември“...	Към	
онази	речева	стихия	на	вулканичната	му	артистичност,	към	звучната	и	
синкопирана	музика	на	неговия	бунтовен	дух.	Широкият	свят	му	е	подарил	
просторна	свобода	на	мислите,	думите	и	жестовете.	И	скоро	Гео	Милев	ще	
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се	изправи	сред	мъгливия	пейзаж	като	голям	и	вдъхновен	европейски	поет...
Още	първите	броеве	на	неговото	списание	„Везни“	показват	това.	Българ-
ската	поезия	вече	никога	няма	да	бъде	само	това,	което	е	било	досега...

Защото	„Везни“	е	първият	ярък	знак	на	Гео-Милевата	жажда	за	лите-
ратурно	обновление	в	културния	ни	живот.	Промяна,	в	която	се	въздигат	
нови	творчески	кумири	и	се	развенчават	всепризнати	автори.	Под	флага	на	
европеизирането	на	българската	литература	там	се	обявяват	на	висок	глас	
нови	естетически	правила.	Понесен	от	обновителна	стихия	и	преводаческа	
страст,	Гео	Милев	лансира	десетки,	в	повечето	случаи	малко	известни	у	
нас,	имена	световната	литература:	от	Рембо,	Ибсен,	Ницше,	Метерлинк,	
Верхарн,	до	Демел,	Блез	Сандрар,	Пол	Валери,	Киркегор,	Александър	Блок,	
Маяковски.	В	списанието	нахлува	и	младата	вълна	от	български	поети-аван-
гардисти.	В	трите	годишнини	на	„Везни“	са	публикувани	творби	от	близо	
хиляда	автора.	Там	проблясват	и	дарбите	на	такива	български	творци	като	
Людмил	Стоянов,	Христо	Ясенов,	Николай	Райнов,	Емануил	Попдимитров,	
Николай	Лилиев,	Ламар,	Чавдар	Мутафов	и	много	други.	Новаторските	ли-
тературни	текстове	вървят	ръка	за	ръка	с	творби	на	модерни	художници:	
Ван	Гог,	Гоген,	Едуард	Мунк,	Кокошка,	Кандински,	Шагал.	Появяват	се	и	
творби	на	млади	български	художници	като	Иван	Милев,	Сирак	Скитник,	
Васил	Захариев,	Цанко	Лавренов.	Активно	е	вниманието	на	Гео	Милев	и	към	
изявите	на	българския	театър.	Неговата	студия	„Театрално	изкуство“	и	
паметните	му	изяви	като	режисьор	(особено	споменатата	постановка	на	
„Мъртвешки	танц“	от	Стриндберг	в	Народния	театър,	събудила	със	своята	
новост	немалко	спорове	в	театралните	среди)	показват,	че	театърът	е	
друга	негова	голяма	любов.	Активни	са	оценителските	реакции	на	Гео	Ми-
лев	и	към	българската	музика,	не	пропуска	да	дискутира	даже	проблемите	
на	родната	архитектура...	Но	по-важна	за	нас	е	архитектурата	на	Гео	
Милевата	поезия	в	този	динамичен	период.	В	1922	година	под	перото	му	се	
появяват	и	такива	пламенни	късове:

Братя,
сега	е	последния	час,	
последния	ден;
100	години	пред	нас	
Камил	Демолен	
говори	разпалено	
и	убедително	
и	сочи	
великата	страшна	Бастилия.
Сега	е	последния	час.
Всеки	от	нас	
с	последни	усилия	
трябва	да	скочи	
на	крак!
	
...„Денят	на	гнева“	е	започнал	и	скоро	ще	достигне	своя	зенит.
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III.
Вече	казахме,	че	списание	 „Пламък“	е	истинска	творческа	легенда.	

Легенда,	 чието	начало	 е	 едно	 драматично	 време	 —	 1924-та	 година.	И	
всички	знаем,	че	главният	герой	в	тази	легенда	е	неукротимият	и	щедро	
талантлив	Гео	Милев.	Той	пръв	вижда	в	мечтите	си	това	списание	—	бъл-
гарска	трибуна	на	европейския	модернизъм,	трептящ	флаг	на	социалната	
чувствителност	и	пример	на	искрено	родолюбие.	В	легендата	вплитат	
имената	си	и	такива	творци	като	Христо	Ясенов,	Антон	Страшимиров,	
Георги	Шейтанов,	Ламар,	Николай	Хрелков	и	много	още.	Точно	в	„Пламък“	
излизат	многократно	и	творбите	на	почти	непознатите	дотогава	у	нас	
световни	поети	и	писатели	—	да	споменем	само	Верхарн,	Ъптон	Синклер,	
Маяковски,	Уитман.	Списание	„Пламък“	е	не	само	вълнуващ	сбор	от	ар-
тистични	думи,	а	пламтящо	огнище	на	идеи,	дързък	диспут	с	мрачната	
българска	реалност,	непрекъснат	бунт	на	мисълта.	Това	е	предната	линия	
на	радикалните	хуманни	идеи,	на	младите	луди	глави	в	литературата	ни,	
които	са	обзети	от	силната	жажда	за	промяна	на	действителността.	
Мощен	катализатор	за	този	изблик	са	кървавите	Септемврийски	събития	
от	1923	г.	Новите	мисли,	вдъхновени	от	дълбоко	съпричастие	с	народната	
драма,	дръзките	метафори,	съзвучни	с	модерните	търсения	на	запад	и	
на	изток	се	стрелкат	в	почти	всички	публикации	на	списанието.	На	пръв	
поглед	те	се	стрелкат	хаотично,	но	погледнати	мащабно,	звучат	по	своему	
единно	и	целенасочено.	Огромна	роля	за	това	просторно	единство	играе	
самата	личност	на	Гео	Милев.	Неслучайно	Антон	Страшимиров	казва	
за	него,	че	„хора	като	Гео	Милев	се	раждат	на	100	години	един	път“...С	
публицистично	и	поетическо	перо	Гео	критикува,	спори,	разобличава,	вее	
високо	своето	творческо	знаме,	изразявайки	не	само	свои	лични,	но	и	общи	
духовни	въжделения.	В	думите	му,	особено	в	публицистичните,	напират	
тревога	и	болка	за	страдащия	народ,	те	са	пронизани	от	силни,	нека	ка-
жем,	Ботеви	искри.	Да	си	припомним	някои	от	тези	думи:

„..Изпод	 отломките	на	фантазията	излиза	 поетът,	 пробуден	 от	
своите	розови	сънища	и	лазурни	блянове	—	слисан,	изумен,	прогледнал	—	и	
вижда	пред	себе	си	разкървавения	лик	на	Народа...“

Или:
„Забранено	е	—
да	се	говори
да	се	мисли
да	се	пише
да	се	чете
а	най-сетне	и
да	се	живее...“
И	финалът	на	същата	статия	(„Полицейска	критика“):
„Ще останем там дето е народа!	За	да	останем	верни	на	мисълта	и	

съвестта	си.	И	да	останем	истински	родолюбци,	а	не	„родолюбци“	като	
ония	алчни	тартюфи,	които	с	разпалени	жестове	призовават	всеки	час	
образа	на	България,	а	в	мрака	на	нощта	клаха	и	колят	българския	народ.“

Все	по-силно	кипи	вулканичен	огън	и	в	поезията	му..	В	брой	7—8,	1924	
година	на	„Пламък“	се	появява	земетръсната	поема	„Септември“	на	Гео	



  Георги Константинов  11

Милев,	която	поражда	смъртта	и	безсмъртието	на	големия	български	
и	европейски	поет.	Една	поема,	която	извисява	народната	трагедия	до	
планетарна	драма:

Нощта	ражда	из	мъртва	утроба
вековната	злоба
на	роба...
Тази	драма,	в	която	„хора	на	черния	труд“	въстават	с	„воля	за	све-

тъл	живот“,	се	разиграва	тук,	но	тя	е	стряскащ	вик	към	целия	свят.	Тя	
тръгва	от	„Мъглиж,	Стара	и	Нова	Загора“,	от	Берковица	или	Сарамбей,	
но	нейният	луд	порив	и	последвал	погром	искат	обяснение	и	възмездие	от	
цялата	планета.	Тя	блъска	по	вратите	на	световните	религии	и	идеологии,	
раздрусва	съвести	и	властолюбия.	„Метежният	устрем“	е	имал	всъщност	
едно-единствено	искане	към	този	свят:	справедливост.	И	светът	трябва	
да	отговори,	защо	справедливостта	е	удавена	в	море	от	кръв...

Ала	Гео	съзира	в	тази	гибелна	драма	и	затрептял	лъч	на	планетарна	
надежда:

По	небесните	лостове	
високи	без	край	
със	въжета	и	лостове	
ще	снемем	блаженния	рай	
долу	
върху	печалния	
в	кърви	обляния	
земен	шар.	
Всичко	писано	от	философи,	поети	—	
ще	се	сбъдне!...
За	тази	поема	е	писано	и	говорено	много.	Ще	споменем	само,	че	Гео	

Милевата	поема	 „Септември“	 е	най-превежданата	българска	поема	по	
света:	 била	 е	 претворявана	на	немски,	френски,	 испански,	 английски,	
португалски,	италиански,	руски,	гръцки	и	много	други	езици,	включително	
на	китайски	и	японски.	Може	да	се	каже,	че	публикацията	на	поемата	
„Септември“	е	знаков	връх	в	цялата	годишнина	на	на	списание	„Пламък“	—	
като	че	ли	всичко	останало	в	неговите	страници	предизвестява	и	подготвя	
излизането	на	тази	поема.	Да,	поемата	„Септември“	е	рядък	шедьовър	и	
в	българската	поезия,	и	в	европейската	литература.	

Самият	Гео	Милев	стои	високо	над	своето	време	—	като	неугасващ	
фар	над	гърмящия	прибой	на	българската	съдба.	И	в	най-мрачните	мигове	
на	народния	живот,	когато	се	надига	тиранията	на	несправедливостта	и	
властва	грубия	диктат	на	бездарието	—	думите,	които	той	ни	е	оставил,	
вдъхват	смела	надежда	във	всяко	честно	сърце.

И	пак	чуваме	гласа	на	големия	поет:
„Но	все	пак:	всяка	тирания	—	колкото	и	черна	да	е	тя	—	е	само	една	

черна	запетая	в	историческото	развитие	на	обществото;	никога	точка.“
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Георги Милев Касабов  
(баща на Гео Милев)

Из „Гео Милев 
ЖИВОТ И ТВОРЧЕСТВО“ 1

Уâîä
Настоящите	редове	не	пиша	за	публикуване	изцяло,	защото	всеки	би	

погледнал	песимистично	и	дори	учудено	и	пренебрежително,	когато	види,	
че	бащата	описва	живота	и	творчеството	на	сина.	Наистина	това	не	един	
път	ме	е	карало	да	оставям	перото	и	да	не	захващам	тази	работа.	Също	
тъй	начинът	на	погубването	на	Гео	създаде	у	мен	чувства,	неизпитвани	
от	мнозина,	и	малцина	са,	с	които	би	могло	да	се	споделят	мисли	в	подобни	
случаи,	като	ние	не	можем	още	да	допуснем,	че	той	е	погубен,	изчезнал	
завинаги,	мъртъв.	И	това	обстоятелство	също	ми	е	спирало	перото.	Да	
опиша	живота	на	изчезналия	ми	син,	когато	аз	не	допускам,	че	е	изчезнал,	
аз	го	очаквам	всеки	момент	да	се	появи.	Не	видели	неговата	трагична	
кончина,	ние	не	вярваме,	че	той	е	убит,	ние	си	го	знаем,	че	е	жив,	и	си	го	
чакаме	всеки	ден.	Ето	при	тези	обстоятелства	сядам	да	пиша	черти	из	
живота	и	творчеството	на	Гео.	Как,	защо	най-сетне	съм	се	решил	на	това?	
Едно	съзнание,	че	аз	всекидневно	отивам	към	своя	край;	също	така,	че	Гео	
малко	време	работи,	за	да	има	някои	по-близки,	които	да	са	узнали	или	да	
знаят	нещо	от	неговия	живот,	някои	подробности,	на	вид	незначителни,	
които	един	ден	за	неговата	биография	биха	имали	значение;	едно	съзнание	
като	учовек,	че	Гео	не	беше	от	обикновените	хора	(не	го	казвам,	защото	
съм	му	баща),	то	рано-късно	ще	да	има	хора,	които	ще	подирят	черти	из	
живота	на	Гео,	каквито	с	моето	заминаване	от	света	много	такива	ще	
изчезнат	за	ония,	които	един	ден	ще	поискат	да	знаят	такива;	най-после	
след	три	години	от	изчезването	на	Гео,	навремени	вече	илюзията,	че	той	
е	жив,	че	ще	го	видим,	започва	да	отстъпва	на	действителността,	ни	
говори	—	свършено	е	с	Гео.	Но	защо	още	съм	взел	най-сетне	перото,	за	да	
опиша	живота	на	сина	си?	Казах,	че	Гео	бе	необикновен	човек.	Това	ще	го	
кажат	мнозина,	които	са	се	познавали	с	него:	приятели	или	неприятели.	
Тази	му	необикновеност	за	мене	сега	повече	изпъква	и	става	същина,	която	
аз	вече	ценя	не	като	баща,	а	като	човек...

В шêîëàòà çà çàïàсíè îфèöерè
В	началото	на	март	1916	г.	Георги	бе	повикан	да	отбие	военната	си	

повинност.	Той	искаше	да	остане	като	редник,	ако	го	оставеха,	но	аз,	
1 Биографичните бележки на бащата Мильо Касабов за Гео Милев се съхраняват в 

Къща музей „Гео Милев“, Стара Загора.
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като	имах	предвид,	че	във	войната	офицерът	е	по-запазен,	настоях	да	
не	иска	да	остане	като	войник,	ако	го	определят	за	Школата	за	запасни	
подпоручици.	И	така	той	биде	изпратен	в	тази	школа	в	Княжево	при	Со-
фия.	Сега	през	шестте	месеца	на	курса	в	тази	школа	той	в	младежката	
си	възраст	е	имал	случай	да	се	събира	с	младежи	от	разни	положения	и	
с	разни	настроения	и	да	не	има	възможност	да	се	занимава	с	четене	и	
писане.	Не	съм	го	разбрал	добре,	когато	искаше	да	остане	редник,	че	той	
ненавиждал	военщината,	и	тук	следователно	е	бил	лош	войник	и	поради	
особеното	му	държание	при	завършване	на	курса	не	е	бил	произведен	в	
първия	офицерски	чин	—	подпоручик,	а	е	оставен	само	старши	подофицер.

Нà áîéíèя фрîíò
Георги	е	бил	определен	да	пристъпи	и	довърши	военната	си	служба	в	

34	троянски	полк.
В	средата	на	септември	1916	г.,	след	като	прекара	при	нас	3—4	дни,	

един	ден	при	проливен	дъжд	изпратихме	Георги	и	всички	негови	другари	
от	школата,	отиващи	при	частите	си	за	фронта.	Троянскят	полк	беше	
при	Дойран.	С	първото	си	писмо	ни	съобщаваше,	че	е	прекарал	в	землянки,	
натъпкани	за	предпазване	от	неприятелските	гранати,	които	се	пукали	
над	тях,	и	поради	дъжда	и	кишата,	и	че	в	землянката	е	било	ужасно,	като	
прокапвало	и	на	врата	му.	Така	прекара	до	края	на	декември.

На	Дойранския	фронт	неприятелят	е	бил	от	англичани	и	малко	итали-
анци.	Познаващ	английски	език,	той	се	е	занимавал	сега	с	италианския	език	
и	на	фронта	го	е	научил	също.	Въобще	езици	да	учи	за	него	е	било	много	лека	
работа.	Покрай	немски,	френски	и	англиийски	той	се	ползваше	от	италиански,	
испански,	полски,	чешки,	руски,	сръбски,	шведски	и	почти	всички	европейски	
езици.	Заради	тези	му	познания	на	езици	и	най-вече	на	немски	и	английски	в	
началото	на	1917	г.	той	е	бил	назначен	началник	на	една	команда	от	26	души	
немски	войници,	завеждащи	слуховия	апарат	пред	Дойранския	фронт.

Сëóõîâèяò àïàрàò
Нашият	фронт	при	Дойран	е	бил	по	височините,	а	тази	команда	със	

слуховия	апарат	се	настанила	в	една	къща	на	изпразнения	гр.	Дойран	от	
жителите	си,	край	самото	езеро.	С	този	апарат,	приемните	жици,	кои-
то	са	били	спуснати	в	езерото,	се	слушали	всички	разпоредби	и	команди	
на	неприятеля,	давани	лично	по	телефона.	Същият	апарат	е	приемал	и	
съобщенията	по	безжичния	телеграф	или	телефон.	Така	те	първи	са	зало-
вили	радиотелеграмата	на	неприятеля	от	Букурещ	за	солунския	фронт,	
с	която	известявали	напущането	на	Букурещ	и	завземането	му	от	съюз-
ните	немски	и	български	войски.	Войниците,	които	завеждали	апарата,	
били	упражнени	да	слушат,	да	следят	и	да	предават	само	оня	разговор	или	
команда,	които	са	били	интересни	за	отбраната,	от	много	други,	които	
за	неопитния	слушател	били	цяла	вавилония	от	шумове	и	глъч.	Опитните	
немски	войници	могли	да	схващат	думите	на	непонятния	за	тях	език	и	да	
ги	предават	веднага	чрез	говор.	Георги	е	слушал	така	предаващите	му	раз-
говори	на	английски	от	насрещния	неприятел	и	от	разговор	или	команда,	
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които	са	били	интересни,	давал	заповед	на	служещите	да	му	предават	само	
интересното.	Така	той	проследявал	целия	интересен	разговор,	заповед	или	
команда	на	неприятеля	и	веднага	по	телефона	го	предавал	на	немския	и	
българския	щаб,	които	били	зад	нашия	фронт,	за	да	се	разпореждат	по-
нататък,	ако	е	нужно.	По	този	начин	нашите	са	вземали	своевременно	
нужните	мерки	за	отбиване	на	готвещото	се	от	неприятеля	нападение,	
като	са	съсредоточавали	сили	там,	където	неприятелят	се	е	разпоредил	
да	стане	нападение.	Също	тъй	по	този	начин	са	могли	да	се	спасят	от	
преследване	бегълци,	наши	пленници	у	неприятеля,	и	много	други	навреме	
вземали	мерки	от	страна	на	нашия	фронт.

В ãр. Дîéрàí
Георги	е	прекарал	добре,	защото	неприятелят	не	подозирал	и	не	об-

стрелвал	града.	Дори	той	е	отивал	в	черквата	и	читалището	да	се	рови	в	
любимите	му	книги.	Тук	прочитал	на	славянски	черковните	служебници	
Минеи	и	други	и	се	опознал	с	черковния	ред	и	черковните	песни	и	четива,	
което	му	после	послужи,	за	да	преработи	съчинената	още	през	1914	г.	в	
Лайпциг	„Панахида	за	поета	П.	К.	Яворов“.	Навремето	смъртта	на	Яворов	
го	така	порази,	че	още	тогава	е	написал	поемата	си	по	случая,	озаглавена	
„Панахида	за	Яворов“,	но	после	я	допълня	на	заглавието	£:	канон,	антифон,	
икос	и	др.,	които	тук	в	Дойран	се	бе	запознал	и	с	черковния	ред	на	служ-
бата,	и	с	песните,	тяхното	значение	и	наименование.	Оттук	е	взел	един	
ръкописен	требник	от	1782	г.,	и	го	съхранявал	повече	от	собствения	си	
живот.	Този	требник	е	изнесен	из	кръв	и	огън	и	досега	стои	в	библиоте-
ката	му	на	първо	място.

Бяãàíе îò Дîéрàí
Най-после	през	март	неприятелят	узнал	за	настанената	команда	със	

слуховия	апарат	в	Дойран	и	самото	£	местонахождение	и	един	ден	започнал	
обстрелването	£.	Повече	да	се	стои	е	било	невъзможно	и	трябвало	да	се	
бяга.	В	това	бягане	Георги	за	лекота	е	хвърлил	раницата	с	необходимите	
му	дрехи,	бръснач	и	др.,	а	само	требника	и	Библията,	която	му	бях	дал	
след	свършване	на	гимназията	с	посвещение,	е	изнесъл	и	опазил	със	себе	
си.	Шрапнели	се	пръскали	около	бегълците,	но	те	благополучно	изнесли	
слуховия	апарат	и	се	затулили	зад	едни	върхове	—	спасили	се.	Наблизо	има-
ло	мочурливо	място	и	те	турили	жиците	на	апарата	в	калта	и	учудени	
останали,	 че	 апаратът	работел	 също	както	когато	жиците	били	 във	
водите	на	Дойранското	езеро,	а	започнали	пак	работата	си.	Направили	
си	землянки	при	Студената	скала,	в	скрита	местност	между	два	върха.

Рàíяâàíеòî ìó äî сìúрò
В	края	на	март	и	началото	на	април	1917	г.	англичаните	много	засилили	

нападението	на	Дойранския	фронт.	Ден	не	се	минаваше	без	големи	боеве.	
Сега	работата	на	командата	със	слуховия	апарат	е	била	много	голяма.	
Сполучливите	отбивания	на	неприятелските	нападения	 се	 дължат	на	
заловените	от	слуховия	апарат	разпоредби.
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Но	 все	 пак	 англичаните	не	преставали	 да	нападат	нашия	фронт	
при	Дойран	всекидневно.	Дори	боевете	се	засилват	стихийно	през	вто-
рата	половина	на	април.	Георги	молил	за	отпуск	по-рано,	такава	сега	му	
била	разрешена,	но	полковият	командир	го	задържал,	докато	преминат	
силните	 боеве.	Обаче	 и	 сега	неприятелят	узнал	навярно	 от	плененни	
местонаходжението	на	слуховия	апарат	и	рано	още	в	зори	на	29	април	
1917	г.	англичаните	насочили	цялата	си	артилерия	от	гаубици,	фугаси,	
шрапнели	и	всевъзможен	огън	на	самото	местонахождение	на	команда-
та	със	слуховия	апарат.	Всичката	команда	е	била	още	в	сън.	Огънят	на	
неприятеля	е	бил	смъртоносен.	Всичко	било	превърнато	на	развалини	в	
половин	час	време.	Всичката	команда	на	място	е	била	избита.	Огънят	
продължил	до	обяд	и	никой	не	можел	да	се	притече	на	помощ.	След	прекра-
тяване	на	неприятелския	огън	санитарите	намерили	Георги	и	само	един	
немски	войник	в	безнадеждно	положение,	но	единствените,	които	давали	
признаци	на	живот.	Георги	бил	ранен	тежко:	една	част	от	черепа	му	над	
дясното	око	и	самото	му	дясно	око	били	избити.	Малко	рани	по	лицето	
и	с	такива	и	по-големи	по	цялото	тяло.	Но	най-голямата	рана	била	тази	
в	главата	и	окото.	Така	изнесен	в	една	немска	полска	болница	и	в	пълно	
безсъзнание	останал	до	6	май	(цяла	седмица).	От	Георги	нямахме	отдавна	
писмо	и	едно	ужасно	предчувствие	ни	налегна,	та	запитах	в	дивизионното	
тук	управление	да	разузнаят	живо-здраво	ли	е.	На	другия	ден	ме	повикаха	
и	ми	съобщиха,	че	Георги	бил	убит	на	29.IV.	Как	понесох	това	съобщение,	
не	зная.	До	вечерта	не	отидох	в	магазина	и	у	дома	вечерта	нищо	не	ка-
зах	на	майка	му.	На	другия	ден	по	обяд	пак	ме	повикаха	в	дивизията	и	
сега	ми	съобщиха,	че	Георги	бил	жив,	тежко	ранен	в	една	немска	болница.	
Първото	ми	запитване	е	било	в	същия	ден	на	раняването	му,	когато	още	
с	положителност	не	знаели	за	участта	му,	но	го	записали	за	убит	и	на	
другия	ден,	като	научили	положението,	съобщили	това	в	дивизията.	Сега	
трябваше	да	кажа	на	майка	му,	че	Георги	е	ранен	малко	и	пр.	Този	ден	
също	не	отидох	на	работа	и	останах	у	дома	да	оплакваме	новата	участ	
на	Георги.	Все	още	обаче	на	знаехме	къде	и	доколко	е	ранен.	Писах	на	нашия	
д-р	Градецки,	който	беше	също	наблизо	татък	на	фронта	към	Беласица,	
да	подири	и	намери	Георги.

На	6	май	Георги,	като	дошъл	в	съзнание,	и	първата	му	работа	била	
да	напише	писмо	на	майка	си.	Писмото	си	захващаше	така:	„Днес	е	Гер-
гьовден	и	трябваше	да	съм	си	у	дома,	понеже	имам	разрешен	отпуск,	но	
командирът	ме	задържа,	а	през	това	време	ме	сполетя,	слабо	закачен	от	
английските	мръсотии,	с	няколко	драскотини	по	лицето,	та	прекарвам	в	
болница	и	пр.“	Получихме	писмото	по-късно	и	от	д-р	Градецки,	който	бил	
при	Георги.	И	той	не	казва	точно	какво	е	положението:	доколко	е	ранява-
нето	на	Георги.	Разменихме	няколко	писма	и	нищо	не	узнахме	повече	или	
по-подробно.	През	юли	Георги	е	бил	преместен	от	болница	в	болница,	докато	
да	пристигне	в	София.	Тук	го	е	лекувал	германският	професор	Голдехмер,	
който	е	бил	над	цялото	лечебно	дело	на	балканския	фронт.	Той	казал	на	
Георги,	че	благодарение	на	вещината	на	лекаря,	който	пръв	го	е	приел	и	
лекувал,	той	е	направил	всичко,	което	е	можело	да	се	направи	за	него	и	
неговото	положение.	Д-р	Градецки	и	Георги	писали	на	Димитра	Атанасов	
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да	ни	подготви,	особено	майка	му,	с	тежкото	положение	от	раната	на	
Георги	и	да	не	се	изненадаме,	когато	го	видим,	тъй	като	той	се	завърна	
през	август.	Няма	защо	да	разправям	как1	..........................	назначението	
му	излезе	указ	за	назначение	на	руския	бежанец	Дуван	Торцов,	който	не	е	
бил	никакъв	режисьор	дотогава,	но	властващите	искаха	да	се	помогне	на	
руските	бежанци	от	царска	Русия,	които	бяха	нападнали	страната	в	го-
лямо	количество	и	все	с	претенции.	Това	озлоби	много	Георги	и	вече	помня,	
че	критиката	му	към	всичко,	що	не	одобряваше,	ставаше	все	по-остра.	
За	примирение	нито	дума,	той	не	търпеше	никакви	посредствености.

Усèëеíà рàáîòà
Аз	не	можех	с	книгоиздателство	„Везни“	да	насмогна	да	отговоря	на	

плодовитостта	на	приготвените	за	печат	книги,	защото	нямах	широк	
устроен	пазар,	поради	това	не	можех	и	да	отговарям	за	плащане	на	хо-
норари	за	непласирани	книги,	а	Георги	на	първо	време	очакваше	само	от	
хонорар	своята	издръжка.	Но	вече	семеен,	имаше	и	дете	и	не	приемаше	
да	поиска	инвалидна	пенсия.	Тогава	той	се	зае	усилено	да	работи,	като	
превеждаше	книги	за	други	издателства.	Той	пишеше	всякога	и	всякъде,	
където	можеше	да	намери	безшумно	място.	Еднъж	го	заварих	на	една	маса	
в	един	ъгъл	на	кафене	„Алказар“	след	обяд,	когато	нямаше	посетители,	че	
пишеше.	Той	пишеше	бърже	и	усилено.	У	дома	си	поради	децата	денем	не	
можеше	да	работи,	но	затова	той	цяла	нощ	работеше.	Неговото	усилено	
работене	беше	нещо	особено,	трудът	му	необикновен.	Така	се	мъчеше	да	
насмогне	на	разноските	си,	понеже	аз	много	слабо	можех	да	го	подпомагам.	
Никакви	увещания	да	се	пази,	че	утре	ще	спре	да	гледа	с	единственото	му	
око,	не	го	възпираха.	Освен	своята	работа	идвали	са	мнозина	да	преглежда	
работата	им	в	преводно	и	стилно	отношение	и	въобще	напоследък	той	
беше	станал	популяран	като	неуморим	работник,	като	добър	преводач	и	
като	най-добрия	познавач	на	българския	език,	неговите	изрази	и	тънкости.	
Колкото	и	да	имаше	работа,	но	понеже	тази	му	работа	се	плащаше	слабо	
и	не	навреме,	той	се	принуди	да	поиска	инвалидна	песния,	и	то	пак	поради	
срам	и	самонадеяността	си	той	не	поиска	пенсия	на	чина	си	поручик	от	
ротата,	а	за	подпоручик,	какъвто	е	бил	през	време	на	войната.	Или	пък	
поради	туй,	че	не	хранеше	симпатии	към	военщината,	не	искаше	да	се	
казва,	че	е	някакъв	поручик.	Пенсията	му	слабо	го	улесняваше,	а	разхо-
дите	му	поради	скъпотията	ставаха	все	по-големи	и	той	се	съсипваше	
да	работи.	Точен	на	 дадената	 си	 дума	да	 свърши	известна	работа	 го	
рекомандуваше	на	всички	и	всички	му	поверяваха	работа.	Дори	и	Цанко	
Бакалов	—	министър	на	земеделския	кабинет,	—	когото	е	критикувал,	му	
е	поверил	да	му	преведе	сбирка	пак	в	стихове	от	български	на	френски,	
която	работа	е	свършил	отлично.

Сï. „Пëàìúê“
След	9	юни	1923	г.	и	след	септември	1923	г.	в	страната	безогледно	се	

нанасяше	удар	след	удар	на	пролетарските	борци	и	се	подпомагаше	и	за-
криляше	капитализмът,	съживяваше	се	чорбаджийството.	Георги	като	

1 Текстът от стр. 34 до стр. 43 липсва.



  Георги Милев Касабов  17

начетен	и	просветен	не	можеше	да	не	вижда	всичко	това,	да	не	чувства	
своето	положение	на	черен	работник	и	да	не	се	заеме	с	работата	си	„на	
страната	на	народа“,	както	казваше.	И	той	започна	през	пролетта	на	
1924	г.	заедно	с	А.	Страшимиров,	Хр.	Ясенов	и	др.,	под	негово	главно	ре-
дактиране,	да	списва	и	издава	сп.	„Пламък“,	в	което	пишеше	статии	за	
вечното	стремление	на	бедните	да	получат	облекчение,	за	трудещите	се	
да	получат	отмора,	за	обременените	да	получат	облекчение	и	пр.,	с	една	
реч,	списание	с	ляво	направление,	и	то	сега,	когато	никой	не	искаше	да	
се	яви	в	помощ	на	падналите	и	притеснените	работници	след	несполуч-
ливия	им	опит	да	въстанат	през	септември	1923	г.	Нещо	повече	—	всеки	
отбягваше	да	има	общо	 с	 работничеството	или	 с	 идеалите	му,	никой	
не	желаеше	да	приеме	поздрав	на	улицата	от	работник,	камо	ли	да	му	
се	притече	на	помощ	с	утешителна	дума	или	с	„чаша	вода“.	Още	повече	
след	създаването	на	Закона	за	защита	на	държавата,	с	който	организи-
раното	работничетво	се	туряше	на	преследване	и	вън	от	законите	на	
страната.	И	когато	всички	поети,	писатели	и	пр.	отидоха	на	страната	
на	властващите,	за	да	получат	раздаваните	щедро	сега	синекури	и	други	
облаги,	Георги	отиде	по	пътя	на	страданието,	„на	страната	на	народа“.	
Наистина	той	беше	справедлив,	милозлив	и	вярваше	в	доброто	и	очакваше	
блажения	земен	строй,	ако	и	да	не	беше	комунист,	дори	беше	противник	
на	тия,	които	квалифицираха	поезията	на	„буржоазна“	и	„пролетарска	
поезия“.	В	сп.	„Пламък“	той	защитаваше	правдата	на	работничеството,	
на	пролетариата	и	в	стихове,	но	тази	поезия	само	я	ценеше	като	правда,	
без	да	допуща	да	се	нарича	тя	пролетарска.	Според	него	поезията	е	една	
и	главно	тя	трябва	да	е	не	тенденциозна,	а	справедлива,	но	не	вреди	да	е	
добра	поезия	в	такъв	случай	с	мотив	буржоазен	или	пролетарски.	Според	
него	тенденциозната	поезия	не	е	поезия.

В	кн.	7—8	на	„Пламък“	Георги	печата	поемата	„Септември“,	която	
предизвиква	 критики	и	противниците	 го	посочваха	на	 властта	като	
бунтар.	Мнозина	вече	бяха	осъдени	по	Закона	за	защита	на	държавата	за	
статии	и	др.	т.	и	сега	прокурорът	заведе	дело	против	Георги	за	поемата	
„Септември“	и	срещу	гаранция	от	5000	лева	го	пуснаха	на	свобода.	

Из	ден	в	ден	властващите	ставаха	по-нахални	в	преследване	на	ко-
мунисти	и	всички,	които	се	покажеха	противници	на	властниците	или	с	
критики	и	неодобрения.	Мнозина,	които	биваха	залавяни	и	отвеждани	в	
участъците,	изчезваха	от	там	безследно	(убиваха	ги)	или	ги	просто	уби-
ваха,	като	ги	отвеждаше	полицията	от	едно	място	на	друго	под	предлог,	
че	са	се	опитвали	да	бягат.	А	мнозина	други	паднаха	убити	посред	бял	ден	
на	улицата	в	София	и	другаде,	и	убийците	незаловени.

В	началото	на	1925	г.	в	XI	кн.	на	„Пламък“	Георги	отправя		Отвор ен о	
п и смо 	 д о 	 Б о р и с 	 В а з о в 		като	председател	на	комитета	и	универ-
сален	наследник	на	брат	си,	поета	Иван	Вазов,	в	което	писмо	го	упреква,	
че	е	допуснал	да	се	прокара	33	на	държавата,	по	който	и	него	са	подвели	
за	поемата	му	„Септември“,	и	че	според	този	закон	би	трябвало	да	бъде	
унищожена	цялата	поезия	на	брат	му	Иван	Вазов,	ценното	от	която	е	
именно	стихотворения	от	характер,	попадащ	под	ЗЗД,	и	че	той	като	
универсален	наследник	на	брата	си	зле	го	разбира	и	представлява.	А	пред	
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познати	поети,	артисти	и	др.	при	среща	или	в	събрания	той	е	говорел	
без	страх	и	укоризнено	за	всичко,	което	става	и	се	върши	от	властта	
спрямо	беззащитни	хора.

След	атентата	в	„Св.	Неделя“	от	екзалтирани	провокатори	наста-
на	особено	в	София	ужасно	положение	за	организираното	работничест-
во,	 за	комунистите:	просто	бяха	предадени	на	поголовно	изтребление.	
Затворите	препълнуени,	 училищата	и	др.	места	също,	а	 всяка	нощ	се	
отвеждали	деятелни	хора	на	заколение	или	затриване.	Хората	със	страх	
едва	 са	шушнели,	 а	Георги,	 казват,	без	 страх	 е	 говорел	наляво	и	дясно	
неодобрително,	че	не	може	нощем	да	работи	от	писъците	на	жертвите	
и	шума	на	колите	и	автомобилите,	с	които	са	отнасяли	нещастните	
хора	на	заколение.	Той	просто	е	бил	възбуден	от	незаконните	репресалии	
на	властта,	от	такава	своего	рода	вътрешна	война,	в	която	пасивната	
страна	избиват	и	властта	за	оправдание	свое	казва,	че	възбуденият	на-
род,	сродниците	на	пострадалите	в	„Св.	Неделя“,	неотговорни	фактори	
вършели	всичко	това.		

И Геîрãè óáèò
В	Стара	Загора	нямаше	такива	и	толкова	безобразия	и	за	това,	що	е	

ставало	в	София,	не	знаехме,	защото	вестниците	нищо	не	пишеха	или	съв-
сем	слабо	като	опровержение	на	слухове	неоснователни.	Така	че	не	взехме	
с	време	мерки	да	повикаме	Георги	тук,	за	да	можехме	да	предотвратим	
погубването	му.

На	15	май	1925	г.,	когато	е	била	поспряла	хайката	против	комуни-
стите,	замеделците	и	против	всякой	заподозрян,	наклеветен	или	личен	
неприязнен	някому	от	силните	(а	такива	неприятели	и	неприязнени	е	
имало	и	либерали,	и	демократи,	и	безпартийни,	особено	идеалисти	тол-
стоисти,	вегетарианци,	младежи,	поети,	писатели	и	др.),	всички	станали	
жертва	на	мъст	на	развилнелите	се	властници	и	техните	креатури	—	на	
14	май	е	било	насрочено	делото	на	Георги	по	ЗЗД	за	поемата	„Септември“.	
Види	се,	че	тая	работа	е	била	нагласена,	та	в	този	ден	целият	печат	
гръмна	с	цинично	осъждане	и	критика	на	тази	поема	като	бунтовническа	
и	заплашваха	съда,	ако	не	го	накаже.	И	въпреки	защитата	му	пред	съда,	
че	произведението,	за	което	го	съдят,	е	чисто	поетична	творба,	че	за	
такива,	дори	и	за	по-явни	позиви	другаде	не	предават	авторите	на	съд,	
съдът	е	осъдил	Георги	на	1	година	затвор	и	20	000	лв.	глоба.

На	 утринта	обаче	на	 15	май	 един	агент	от	Обществената	безо-
пасност	го	взел	от	дома	му	и	го	отвел	и	оттам	вече	се	изгубва.	А	защо	
са	го	оставили	тъща	му,	жена	му	и	децата	му	сам	да	бъде	отведен	от	
агента	и	никой	не	е	отишъл	с	него	да	видят	и	знаят	къде	го	отвеждат?	
—	Не	зная.	Надвечер	същия	ден	жена	му	уж	го	видяла	на	един	прозорец	на	
работническото	здание,	където	бил	затворен	и	където	тя	отишла	да	го	
подири,	но	времето	било	лошо	и	пр.,	а	това	е	било	в	петък	и	чак	на	другия	
ден	тя	е	телеграфирала	на	брата	му	Борис	да	отиде	в	София.	На	мене	
никой	нищо	не	съобщава,	нито	на	майка	му.	И	Борис	не	е	знаел	за	какво	го	
викат,	отива	в	София	чак	във	вторник	(18.V.).	Познатият	му	Вл.	Начев,	
директор	на	Обществената	безопасност,	го	залъгвал	няколко	дни,	че	ще	
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подири,	че	много	арестувани	имало,	но	той	ще	го	намери,	успокоявал	го	и	
пр.	и	гледал	да	го	изпрати	обратно	в	Стара	Загора,	и	в	събота	(23.V.)	Борис	
се	завръща	с	надежда,	че	Начев	няма	да	остави	да	го	не	намери.	Докато	
е	бил	в	София,	ходил	със	снахата	при	военния	и	гражданския	прокурор,	
но	никой	нищо	не	знаел	и	не	вземал	никакви	мерки	да	узнаят.	И	чак	след	
завръщането	си	Борис	ни	съобщава	за	всичко,	що	се	е	случило	с	Георги,	
и	защо	е	ходил	в	София.	И	се	изплашихме,	и	не	можехме	да	допуснем,	че	
може	да	се	случи	с	него	нещо	лошо	като	инвалид	и	като	известен	писател.	
Подадох	на	24.V.	дълга	телеграма	до	министъра	на	войната	ген.	Вълков	
като	познат	ми,	че	в	негови	ръце	оставям	съдбата	на	Георги.	Повикал	
съм	вълка	да	пази	овцата.	Какво	да	се	предприеме?	Окр.	управител	тук	
Андреев	уж	съчувства	ни	и	току	вика	по	телефона	Вл.	Начев	да	му	говори	и	
да	дири	Георги	и	все	не	му	се	удава	възможност	да	го	намери	или	го	намира	
и	Начев	го	успокоява,	че	го	дири	и	пр.	залъгалки.	Всички	ни	уверяват,	че	
лошо	с	Георги	не	може	да	се	случи.	Особено	Дим.	Атанасов	знае,	че	и	др.	т.	
писатели	били	задържани,	но	в	интерес	на	държавата	ги	укриват,	обаче	
с	тях	няма	да	се	случи	нищо	лошо.	И	ние	като	всички	вярваме	на	лъжите,	
които	са	нам	угодни.	И	все	чакаме	от	Вл.	Начев	съобщение.	Но	трябваше	
да	отидем	в	София	и	сега	узнаваме	за	оня	ад,	който	е	преживявала	София.	
Размислихме,	че	трябва	да	отиде	майка	му,	и	наредихме	къде	и	при	кого	
да	отиде.	Завърна	се	след	една	седмица,	и	нищо	не	разбрала,	само	слушала	
за	ужасите,	които	са	ставали	в	София.	Страхът	ни	за	Георги,	че	е	по-
губен,	ставаше	от	ден	на	ден	все	по-голям,	но	все	още	не	ни	се	вярва,	че	
е	погубен.	През	юли	снахата	телеграфически	ни	вика	с	Бориса	в	София.	
Отидохме.	Каза	ни,	че	скоро	излезли	от	затвора,	казвали,	че	знаели	Гео	
в	коя	стая	бил	затворен,	запитали	се	оказа,	че	го	знаели	до	третия	ден	
след	задържането	му.	Борис	се	завърна,	а	аз	останах	с	цел	да	се	срещна	с	
ген.	Вълков.	Той	бе	във	Варна.	Един	приятел	ми	каза	да	не	стоя	повече	в	
София,	защото	неминуемо	в	Обществената	вече	знаят	за	пристигането	
ми	и	че	ще	са	пуснали	агент	в	следите	ми.	И	наистина,	щом	се	завърнах,	
ми	съобщиха,	че	идвал	един	агент	и	казвал,	че	знаел	где	е	Георги	и	пр.	Този	
агент	дойде	наскоро	и	уверяваше,	че	Гео	е	жив	и	че	се	намира	в	Сливенския	
затвор.	Да	се	уверим	в	това,	ни	отправяше	до	някой	офицер,	пребиваващ	
в	Горна	баня,	той	го	бил	отвел	в	Сливен	и	пр.	По-късно	разбрахме	играта,	
която	ми	устройваха	от	Обществената:	ако	отидем	в	Горна	баня,	може	
татък	да	ни	пребият	—	местата	са	удобни,	а	ако	отидем	в	Сливен,	вече	
не	ще	се	повърнем	в	София	да	ги	безпокоим	с	бъбренията	си,	защото	аз	не	
се	предпазвах,	като	не	знаех	страха	им,	и	говорех	открито	с	всекиго,	с	
когото	се	срещнех.	Решихме	да	се	завърнем	в	Стара	Загора	и	да	обмислим	
как	да	подирим	Георги	в	Сливен.	Тук,	в	София,	научихме	от	излезлите	от	
затвора,	че	в	стаята	си	Георги	се	държал	много	стегнато	и	предизвикател-
но	за	Обществената	безопасност,	като	протестирал	за	измъчванията,	
които	правели	над	затворените,	понеже	чувал	писъците	им.	В	София	се	
срещнах	с	видинския	митрополит	Неофит	и	тукашния	Павел	и	наредих	
да	се	срещнат	с	ген.	Вълков	и	го	попитат	за	участта	на	Георги.

В	Стара	Загора	наредихме	да	отиде	в	Сливен	майка	му	и	въобще	до	
кого	да	се	отнесе	и	как	да	разпита	за	Георги.	Завърна	се	след	една	седмица	
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и	разправя,	че	уж	бил	там	—	не	бил	там,	а	по-късно	разбрахме,	че	всичко	е	
лъжа.	Сега	дойдоха	уж	случайно	познати	на	Георги:	един	архитект,	който	
държал	много	на	Георги	за	упътванията	в	изкуството	художество	и	пр.,	и	
се	представи,	че	пътува	за	Сливен	от	тяхната	тайна	организация,	за	да	
облекчат	участта	на	Георги	в	Сливен	и	пр.	Втори	също	познат	артист	
все	с	уверение,	че	те	знаят,	че	Гео	е	жив,	и	те	не	ще	допуснат	да	загине	и	
пр.	А	се	разбира,	че	дори	такива	личности	са	в	услуга	на	Обществената	
като	шпиони.	Нещо	повече,	когато	снахата	се	завърна,	ни	писа,	че	Ушева	
(известна	дама)	ходела	да	я	дири,	за	да	£	каже,	че	научила	за	Гео,	че	е	жив	
и	че	го	пазили	македонстващите.	Такива	падения,	такива	безобразия	за	
пари	от	близки	(и	Ушева,	а	и	дъщеря	£	е	вземала	от	Гео	уроци	по	театрал-
ното	изкуство).

Обаче	 един	ден	през	юли,	 когато	Вл.	Начев	 бе	 в	Стара	 Загора,	ми	
съобщи,	че	за	Гео	повече	да	не	се	надяваме,	защото	той	узнал,	че	са	го	
погубили	„неотговорни	фактори“.	Где	и	как,	не	се	казва.	Как	понесохме	
това	съобщение!	Щях	да	припадна.	Но	като	не	сме	видели,	след	разговори	
и	разсъждения	пак	не	допущахме	да	е	погубен.	Още	повече	че,	види	се,	да	ни	
държат	в	надежда,	все	ни	идваха	от	разни	приближени	до	Обществената	
източници,	че	Гео	бил	жив,	но	му	отсекли	дясната	ръка,	с	която	пишел,	и	
пр.	А	тукашният	митрополит,	като	се	завърна,	ми	съобщи,	че	се	е	срещнал	
с	ген.	Вълков	и	той	на	въпросите	му	за	Георги	отговорил	кратко:	„Аз	раз-
поредих	за	него.“	Лаконичен	отговор.	Какво	е	разпоредил?	Лошо	или	добро?	
Нам	се	искаше	да	вярваме	за	последното.	И	един	ден	поисках	да	споделя	
оптимизма	си	за	това	известие	с	Вл.	Начев,	като	го	наблюдавах	как	ще	
реагира	лицето	му.	Лице	скала,	нищо	не	помръдна.	Отговори	лаконически:	
„Дано	аз	да	съм	се	излъгал.“

Подадох	поред	две	молби	до	царя,	до	министър-председателя,	до	во-
енния	министър	и	до	министъра	на	вътрешните	работи	и	до	министъ-
ра	на	правосъдието.	Подадохме	и	обща	молба	до	Народното	събрание	с	
копия	до	всички	народни	представители,	също	и	до	Ляпчев,	щом	състави	
кабинет	в	началото	на	1926	г.	като	министър-председател,	и	министъра	
на	вътрешните	работи,	но	отникъде	никакъв	отговор.	Само	царят	чрез	
канцеларията	ми	съобщи,	че	изпратил	първата	ми	молба	до	министъра	
на	вътр.	работи.

Никой	не	чул,	никой	не	видял,	никой	нищо	не	знае,	а	всички	знаят,	че	
Георги	е	погубен.	Пред	нас	никой	нищо	не	казва.	Ние	свикнахме	с	много	
тревоги	по	него,	заседна	ни	ужасна	печал	в	сърцето,	непрежалим	го	пре-
жалихме,	като	не	сме	видели	изчезването	му,	очаквахме	го	всеки	ден	да	
го	видим.

Георги	току-що	 започваше	 своето	 литературно	дело,	той	 остави	
много	недовършено,	а	на	нас	тежко	наследство	—	жалбите,	на	жена	си	още	
по-тежко	—	да	отгледа	две	малолетни	сирачета.

Разбрахме	вече	по-късно,	че	напусто	сме	се	блъскали	да	го	търсим	и	
дирим,	времената	не	позволяват	сега	да	се	предприеме	нищо.	В	това	от-
ношение	снахата	нищо	не	предприема.	Но	рано-късно	ще	трябва	децата	
му	да	подирят	убиеца	на	баща	си.	Кой	е	той?	Кого	да	държим	отговорен?	
Никой	друг	освен	ген.	Вълков,	защото:	1.	Той	като	военен	министър	имаше	
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цялата	власт	в	ръцете	си,	понеже	след	атентата	в	„Св.	Неделя“	Народ-
ното	събрание	гласува	военно	положение	в	страната.	Всичките	арести,	
избивания	и	пр.	са	ги	вършили	военни	кръвясали.	2.	Той	казал	на	староза-
горския	митрополит	Павел:	„Аз	разпоредих	за	него	(Гео).“	Дали	и	др.	като	
Борис	Вазов	нямат	пръст	в	подстрекаване	да	бъде	убит	Гео,	това	остава	
да	се	подири,	когато	ще	се	развържат	много	езици,	защото	сега	са	свързани	
и	защото	нищо	не	остава	скрито	под	слънцето	на	тази	земя.

Лèòерàòóрíîòî íàсëеäсòâî íà Геî
Аз	не	съм	се	 занимавал	да	съставя	един	списък	на	всичко,	което	е	

дело	оригинално	или	преводно	на	Гео,	защото	сега	не	може	да	става	дума	
за	препечатване	на	нещо	негово,	сега	духовете	се	дирижират	от	явната	
и	тайната	полиция	на	властта.	Печатът	в	ръцете	на	властта	е	готов	
при	първо	подсказване	да	вдигне	тревога,	че	се	надига	чрез	творенията	си	
един	опасен	за	нацията	такъв	и	онакъв	и	др.	Не	беше	ли	проф.	Арнаудов,	
който	през	1927	г.	помества	в	сп.	„Читалищен	преглед“	една	статия	върху	
творчеството	на	Гео	и	на	другия	ден	вестниците,	особено	в	„Свободна	
реч“,	го	заклеймяваха	като	изменник	и	че	си	е	позволил	да	пише	за	един	
никакъв,	и	че	ако	си	позволява	така,	може	да	отиде	при	любимия	си	Гео.	
Така	недвусмислено	го	заплашваха.	А	Страшимиров,	който	също	писа	в	сп.	
„Ведрина“	малки	работи,	биде	заплашен	и	принуден	да	спре	списанието	си.

Да	правя	оценка	на	работата	му,	не	ми	е	работа.	Един	ден	ще	има	
кой	да	му	преценява	работата	по	литературно	и	пр.	гледища.	Ще	споме-
на	само	за	първата	му	сбирка	стихове	под	наслов	„Жестокият	пръстен“.	
Всичко	в	тази	книга	е	символично.	Цветната	картина	е	войната	и	мирът	
на	земята:	черният	тържествуващ	демон	с	ножа	е	войната,	а	в	краката	
на	повалената	жена	е	мирът.	Първото	стихотворение	е	биографията	на	
Гео	за	всичко,	което	е	способствало	(особено	раняването	му)	за	пречист-
ването	на	духа	му,	да	се	издигне	творчески	(поетът	е	пророк)	и	да	каже	за	
следващите	стихотворения	също	като	че	бог	говори.	В	тази	стихосбирка	
има	стихотворения,	в	които	се	говори	за	някакво	минало	на	някакъв	друг,	
минал	живот,	в	който	е	бил,	напр.	в	„Парсифал“	и	др.,	а	също,	че	го	очаква	
едно	грозящо	бъдеще	като	в	„Луната,	старата	змия“.	Говори	за	едно	пре-
раждане,	както	в	края	на	„Докато	не	обърнеш	ти	поглед“.	Всички	тези	му	
стихове	са	станали	загадка	за	мене,	нито	съм	можал	да	ги	отгатна	сам,	
а	той	не	е	бил	при	мене	от	1919	г.	насетне,	па	и	по-рано	от	1912	г.	за	да	
беседваме	върху	смисъла	на	тези	му	стихове...
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Ламар

НА МОДЕРНИЗМА  
ПРИЛЯГА ЕДНА ДУМА — ГЕО! 
(Интервю с поета)

1. Как станахте поет?
—	Можеш	ли	да	обясниш	защо	изгревът	е	красив?	Чини	ми	се,	че	при-

родата	на	Калейца,	на	Балкана,	манатарките	в	дъбовото	усое,	песента	
на	 звънците,	 косачите	и	 седенкарите,	моминският	смях,	 сватбите	и	
греяната	ракия	са	ми	воздигнали	мислите	ненадейно	и	невидимо.	Тогава	
слугувах	на	попа,	та	 вземах	църковни	 угарки	и	на	тяхната	 светлина	
прописах	нощем.	Денем	си	повтарях	на	ум	написаното,	вървях	пред	попа	
заднешком	на	първия	и	втория	прянос,	та	дояждах	нафората...

2. Откъде е този псевдоним „Горчица“ под първите Ви стихове?
—	Модата	беше	такава!	Да	се	крие	истинското	име!	На	писателския	

занаят	се	гледаше	като	на	нещо	нефела.	Пък	и	не	от	вчера	е	казано	„Ци-
гулар	къща	не	храни!“	А	стишките	ми	бяха	съвсем	неуметни,	хлапешки	
въздишки	в	рими.	Да	се	приказва	в	рими	нима	е	поезия?	За	смисъла	на	този	
псевдоним	ще	кажа,	че	е	от	пелина	на	детството	ми,	макар	че	под	кър-
пилото	на	дрешките	ми,	душата	си	остана	яка.

3. Какво мислите за модернизма в изкуството от времето на Гео 
Милев?

—	Приляга	му	една	само	дума,	Гео!

4. Друга дума?
—	Революционност!

5. Не ли прекалено голяма тази дума?
—	Изданията	на	Гео	свършиха	прекалено	голяма	работа.	Дори	само	

„Пламък“	да	беше!	И,	понеже	става	дума	за	модернизма,	ще	кажа,	че	Геови-
те	издания	пропагандираха	новото.	Новото	от	нас	и	чужбина!	В	литера-
турата,	изкуството,	музиката,	живописта,	философията	и	религията!	Та	
той	беше	събрал	около	себе	си	за	сътрудничество	най-талантливото	от	
нашата	интелигенция...	И	модерните	веяния	от	запад,	на	Демеля	напри-
мер,	на	Верхарна	и	Бехер,	влиянието	на	руските	футуристи	с	глашатая	
им	Маяковски,	бяха	нещо,	което	служеше	на	революцията.

Не	знам	защо	думата	футуризъм	твърде	често	плаши	някои	хора.	Че	
нали	футуризмът	беше	прогресивно	нещо.	Пък	и	Маяковски	си	отиде	от	
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този	свят	футурист.	Само,	че	не	от	типа	на	Клюев!	Той	внесе	революцио-
нен	заряд	в	бесния	ритъм	на	стиха.	Зареди	динамит	в	стиха.	И	когато	
стихът	му	се	разчупи,	тръгнаха	по	него	синеблузите	и	мужиците!	Е,	тук	
се	прокрадваше	и	имажинизма!	Образи!	Образи!	Метафори!	Словесна	плява	
понякога!	Но	така	се	прочиства	пътя!	Времето	беше	такова:

...	Орете	със	плугове	дюните
и	сейте	че	огън	изригва	материка
и	готви	зловещата	среща	с	Америка!
А	и	младостта	си	казваше	думата	с	известна	неопитност,	липсата	

на	жизнен	път.	Това	става	с	всички	автори!
И	само	с	мене	ли	беше	така?
Чавдар	Мутафов:
...	Прозорецът	бе	изгаснал	съвсем.	В	стаята	се	разстилаше	черен	и	

лепкав	здрач,	като	срамна	тайна.
Николай	Райнов:
...	Под	куполи	мразни	вдън	бездни
И	плискат	ме	капки	алмазни
от	ледни	вериги:	снеми	ги	—
Мария!
Людмил	Стоянов:
...	О,	тъжна,	тъжна	Канна!
Смъртта	на	моя	бог	—	о,	мрачен	Картаген!
Христо	Ясенов:
...	Разкъсана	е	земната	верига
и	аз	съм	със	развързани	крила.

6. Какво мислите за реализма в изкуството?
—	Истинското	изкуство	 започва	 оттам,	 дето	 свършва	реализма.	

Реализмът	на	живота	си	е	реализъм	на	живота.	В	изкуството	той	се	
транформира	в	други	форми	и	чувства.	Един	синтез,	който	никой	няма	
да	обясни!

7. Какво мислите за критиката?
—	Нима	тя	установява	дарбата?

8. Какво разбирате под израза „белязан от съдбата“?
Човек	 е	 белязан	от	своята	 съдба	по	две	посоки.	Или	му	 е	 останал	

външен	белег,	както	моя,	до	окото	(Още	в	люлка	една	комшийка	ми	залеп-
ва	мастилен	палец	на	челото!	Дали	е	мислила,	че	стиховете	се	пишат	с	
мастило!)	или	пък	е	белязан	с	духовните	си	способности,	да	твори	това,	
което	„набелязания“	не	би	могъл.

9. Отде това пофренчено име? Или по-точно изфренчено? Защо не го 
изоставите и пак да си бъдете Лальо Маринов?

—	В	литературното	ми	покръстване	нямаше	скрит	смисъл!	Мода!	
Знаете,	и	Гео	не	е	роден	като	Гео,	а	като	Георги!	Късно	е	да	го	сменя.	А	и	
какво	би	повлияло	на	таланта	ми	(Ако	все	пак	го	имам!)?
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10. Какво ще кажете за израза „На шантав чиляк му дай път!“ Важи 
ли за литературните пътища и пътуващите по тях?

—	Този	израз	го	е	рекъл	и	Илия	Бешков!	Той	беше	философ.	Умни	неща	
знаеше	перото	му,	а	и	импровизатор	беше.

Безспорно	пътищата	минават	и	през	литературата!	Отнася	се	и	до	
моето	писане	—	пиша	като	луд	до	среднощ.	Човек	се	мъчи	и	лута	в	неземна	
неизвестност!

11. Какво мислите за „пожеланията“ за успех в изкуството?
—	Някои	хора	смятат,	че	с	пожелания	всичко	се	успява.	Един	ми	пожела	

процъфтяване	на	таланта,	а	аз	му	отвърнах:	Дадено!

12. Как сте се учили от Маяковски?
—	Явно	е,	че	имам	влияние	от	Маяковски,	но	за	учене	е	вече	късно!

13. Как работите над езика?
—	Всеки	знае	как	се	пише.	Ако	можеш	—	ще	напишеш,	ако	не	—	здраве!

14. Какви съвети ще дадете на младите писатели?
—	Аз	съм	написал	най-малко	една	гальота	стихове,	които	съм	захвър-

лил.	Всеки	занаят	се	учи.	Поетът	трябва	да	работи	извънредно	много,	за	
да	овладее	своя	занаят	—	поезията!

15. Какво мислите за популярността на писателя?
—	Тя	зависи	от	творчеството	му.	А	се	случва	и	друго.	Веднъж	оти-

дох	при	секретаря	на	един	министър.	Казах	му,	че	ме	вика	министърът.	
Кой	сте,	пита	ме.	Ламар,	отвръщам.	Каква	Ви	е	професията?	Писател.	
Специалност	—	пиша	стихове!	Такъв	„народ“	никога	не	може	да	познава,	а	
най-малко	да	утвърждава	писателя!

16. Вашите мисли за оригиналното?
—	То	е	неповторимото.	Когато	не	се	оригиналничи!	Най-съществе-

ното	в	творчеството	е	—	творецът	да	намери	границата,	по	която	да	
влезе	в	ливадата	на	изкуството	и	да	не	остане	вън	от	нея.	Понякога	се	
стига	до	маниерничене,	това	е	неминуемо	в	процеса	на	работата.	Но	
въпросът	е	тука	как	едно	нещо	може	да	повлияе	на	четеца,	как	то	ще	
бъде	предадено	от	автора.	Там	е	тънкостта	и	смисъла	на	изкуството.	
Всеки	има	спомени	за	своя	дом,	за	своята	градина	или	ливада,	за	онова	
което	е	минало	през	неговите	сетива	и	когато	после	чете	написаното	
от	поета,	който	го	е	пресъздал,	се	получава	изкуството!	Ако	се	получава,	
разбира	се!

17. Какво мислите за своето творчество? Удовлетворен ли сте?
—	От	тоя	свят	ще	си	отида	очарован	от	себе	си.	Не	от	лично	въз-

хищение,	а	от	чувства	към	народа.	Възвърнах	се	към	стихосбирките	си	
и	прочетох	стихове,	от	които	сам	се	удивих.	Те	не	са	много	поетични,	
те	не	са	дори	добре	изгладени,	но	са	смислени,	и	аз	сам	се	чудя	как	съм	
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ги	написал.	Това	се	дължи	на	онова	чувство,	което	ме	е	прикрепвало	към	
големия	обем	на	народната	мъдрост.

18. Обичате ли истината?
—	Ще	си	отида	с	отворени	очи	към	истината,	към	правдата	и	свобо-

дата.	Человекът	не	е	вълмо,	ваяно	от	чужди	ръце.	Той	е	личност,	той	е	
гордост	и	съдба	сам	за	себе	си	и	за	обществото!

19. Какво разбирате в израза „Свое мнение“?
—	Някои	си	позволяват	да	мислят,	че	когато	човек	мисли	по	своему	и	

има	мнение	несъответствуващо	с	общото	мнение,	както	то	се	устроява	
административно	—	то	той	мисли	погрешно.	Не	разтварям	вратите	на	
негодуванието,	което	е	присъщо	нам,	а	отбелязвам	това	състояние	да	
го	запомним!

20. В какво вярвате най-много?
—	На	младини	вярвах	и	в	бога,	и	в	дявола.	Сега	само	в	себе	си!	

21. Какво е самомнителността?
—	Да	мислиш,	че	превъзхождаш	другите.	Никога	не	съм	мислил,	че	пре-

възхождам	другите,	но	съм	се	самосъхранявал	те	да	ме	не	превъзхождат.

22. Обичате ли славата?
—	Да!	Но	тази,	която	залязва	рано!

23. Какво е творецът сред хората?
—	Личност,	която	се	отличава	от	другите!	Изкуството	е	всеотдайна	

духовна	изява,	то	е	притежание	на	способните.

24. А поетичният усет?
—	Художествената	спойка	между	чувственото	и	изразеното!

25. Как се научава стихосложението?
—	То	не	се	учи.	То	е	дарба!

26. Не завиждате ли на младите поети?
—	Завиждам	им!	Предстои	им	да	воюват	за	славата	си!

1970 г.
Драгалевци

(Разговорът е воден от Нели Дечева)
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НОВА ПОЕЗИЯ

Калин Донков

СТИХОТВОРЕНИЯ

НИКОЙ НА ПРАГА

ОПТИКА

Аêî ïîеòúò с÷óïè î÷èëàòà сè,
òîé âе÷е íяìà íîâè äà сè êóïè.
Пîеòèòе сà áеäíè â íàше âреìе.

Дîáре, ÷е íяìà äà áрîè, äà сìяòà,
èãëà äà âäяâà, ãâîçäеé äà çàáèâà.
Тîé èìà сàìî сòèõîâе äà ïèше
è íяêàê с òàçè рàáîòà се сïрàâя.

Аêî ïîрú÷âàш сòèõîâе çà âêúщè,
íе ìó êóïóâàé î÷èëà, ëþáèìà.
Нàëеé ìó âèíî â ÷àшà òúíêîсòеííà.
Прîáóòàé ìó ëþáîâ. Нàêàрàé ãî äà сòрàäà.
Сúëçèòе íà ïîеòà сà êîíòàêòíè ëещè
è äóìèòе ïреç òяõ се âèжäàò èсòèíсêè,
ïреêрàсíè, сìúрòîíîсíè...

ÆЕСТ

Дà íе ïîâярâàш, ÷е îще сúì íà сâеòà!
Вúжеòî íà сëó÷àя íе îáòеãíàõ ëè àç с òежесòòà сè?
Не ìеí ëè ëþáîâíà еêсïëîçèя ãрîçíî рàçêúсà?
Не ìîéòî ëè áеäíî сúрöе êàòî êîс íàжàëеí îòëеòя?

Дà íе ïîâярâàш, ÷е îще сúì íà сâеòà...
Нàé-ìрúсíàòà äóìà äî äрúжêàòà â ìеí е çàáèòà.
Оòрîâàòà áèсòрà — ïî÷òè äîáрîâîëíî èçïèòà.
Сàìî сìúрò е öеíàòà. И сàìî сìúрò ще ïëàòя.
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Дà íе ïîâярâàш, ÷е îще сúì íà сâеòà.
Æèâîòúò еäâà ìе òúрïè. А è êîëêî жèâîò îсòàíà!
Нî âе÷е сëîжèõ рúêà íà òâîяòà рàíà,
áрàòêî ìîé...
И íе ìîãà äà òрúãíà, äîêàòî íе сïре êрúâòà.

ПРОХЛАДНА ЕЛЕГИЯ

Зëàòíè ÷еëþсòè òрàêàò
çàëеäеíè ëîçя.
Вúâ îêîòî íà ìрàêà
çëîáíî çрее сúëçà.

Нереäîâеí, íеäúãàâ
êреòà íîщíèяò âëàê.
И ëóíàòà е êрúãëà
êàòî êрúãúë сèрàê.

Аêî áëúсêà äî óòре
рàâíîäóшíèяò ïóëс,
ще îсúìíеì áеç óïреê
è ëþáеçíè íà âêóс.

Нî âúâ ïрúсòèòе реäêè
êîé îò íàс çàäúржà
ìàëêî сúí áеç òàáëеòêè
è ëþáîâ áеç ëúжà?

Иëè сòрàсò áеç îòрîâà?
Иëè çâúí áеç рúжäà?
А è òè сè ãîòîâà
äà сè òрúãíеш â äúжäà!

В сìяõ — äî сèâèя úãúë.
В ïëà÷ — сëеä ïúòíèя çíàê...
И çеìяòà е êрúãëà
êàòî êрúãúë сèрàê.
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NON GRATA
  На Светлин

Аêî èçêóсòâîòî е íàшеòî îòе÷есòâî,
çàщî íе ìîжеì äà сìе ÷óжäеíöè â жèâîòà?
Трàíçèòíî äà се ìярâàìе ïîíяêîãà,
äà сíèìàìе фîíòàíè, öúрêâè, ïрîсяöè.
Дà ïрîáâàìе áëþäà, äà ïèшеì êàрòè÷êè.
Иëè ïîíе äà íè ïîíîсяò êóфàрà...

Аêî èçêóсòâîòî е íàшеòî îòе÷есòâî,
÷óжáèíàòà íà äеëíèêà çàщî íè îìàãьîсâà — 
áрîäяãè ìрà÷íè, еìèãрàíòè ïîäîçрèòеëíè,
с àäресè, òàòóèрàíè â óсìèâêèòе
íà áëеäíèòе жеíè, ïрèèжäàщè îò çäрà÷à.

Оòìесòâà се âеêúò
è áúäещеòî âêî÷àíеíî се рàçäâèжâà.
А íèêîé îòêúì áàщèíèя ïрàã íе рúêîìàõà.
(Кúäе сìе се çàâúрíàëè òîãàâà!)
Преìèòà âèõúр íеëþáеçíàòà çеìя — 
îò òàçè ïрúсò ëè сìе çàìесеíè íàèсòèíà?
Не ìîже äà се êóïè ãрîá â èçêóсòâîòî
è â íея ще íè âúрíàò íежеëàíè.
Зà äà íè ìú÷è ãрóáàòà £ ïрîшêà.

А ìúрòâèòе ще áúäàò íà íеáеòî... 

1988 г.

БЯГ

Сáîãîì, сáîãîì... Аç áúрçàõ!
    Аâòîсòрàäè, ìî÷óрè, ïóсòèíè.
Сïîëó÷ëèâî жèâяõ. Сïîреä äрóãè: жèâяõ íеèçãîäíî.
Нî äîòè÷àõ. И òряáâà íеçàáàâíî îò âàс äà çàìèíà.
В íяêîé сâяò. В íяêîé âеê. В ïреèçïîäíяòà.

Сêîрîсòòà íà íещàòà îò сòúïêèòе 
òежêî íàрàсòâà.

Вúçрàсòòà íè рàçïрúсêâà: áеçïîãрешíî, 
îáìèсëеíî, ряçêî.
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Сàìî âярíîсò ãîр÷è ïîä êîрàòà 
íà сìешíèòе áяãсòâà.

И сúëçàòà äúëáàе áеòîíà íà íàшèòе ìàсêè.

Есеíòà èìà íóжäà îò ïúòíèê. А сúщî è çèìàòà.
И íàсúí íè áîäе íà сеêóíäàòà îсòрèяò ëàêúò.
Сáîãîì, сáîãîì! Пîеçèяòà е èçëе÷èìà
сàìî òîëêîâà, êîëêîòî е èçëе÷èì рàêúò.

А íàä âсяêà рàçäяëà рàçìàõâàò êîìеòèòе áè÷îâе.
Пàряò âсè÷êè шîсеòà, ïîсèïàíè щеäрî сúс âúãëеí.
И äîрè äà се срещíеì, òî ще áúäе, 

çàщîòî сìе òè÷àëè,
áеç äà çíàеì, ÷е çеìяòà е òîëêîâà êрúãëà.

НИКОЙ НА ПРАГА

И âеêúò сè îòèâà!
Беç äà êàже êîìó íè îсòàâя...
А жèâîòúò îáúрêàí сâîя шàíс è äî äíес íе îòãàòíà.
Прîâеòреòе íîщòà! Иçêëþ÷еòе фàëшèâèòе сëàâеè!
Тèшèíàòà ëеêóâà. (Беçïëàòíî.)

Тèшèíàòà îсòàâà.
Тя áеçãрèжíî рàçâúжäà íàäежäè.
Мèëîсòèâî îáâèâà ëþáîâíèòе ïàêîсòè сìешíè.
Нà сúäáàòà âúâ êíèãàòà íèщî íе ïèше, èçãëежäà.
Иëè — ïèше ïîãрешíî.

Бîже, íèêîé íà ïрàãà!
Оò îòâúäíîòî âее ïрîõëàäà.
Бèòèеòî ïî íàâèê â íàс áàíàëíî се âïèâà.
А ïîеçèяòà? Пîеçèяòà е êàòî шîêîëàäà:
êîãàòî е èсòèíсêà, е ãîр÷èâà...
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Петър Анастасов

СТИХОТВОРЕНИЯ

АПОКАЛИПСИС

И òàя íîщ â óòрîáàòà íà ìрàêà
íе ïеяò сëàâеè,
à ãрà÷àò ãàрâàíè.
И íерîäеíèòе ïèщяò, çàщîòî íяêîé
с Бúëãàрèя се ãàâрè.

Дàëè е áîã?
Иëè ïîреäíèяò îсâîáîäèòеë?
Иëè сàìèòе íèе?
Не çíàì.
Нî èсêàì äà ïîïèòàì:
êúäе ìè е рîäèíàòà?
Кúäе е ìàìà?
Кúäе е Мàрêîâî,
íî íе с îãрàäèòе 
è çàìúöèòе íеïрèсòúïíè?

Оò сòрàшíîòî ïîäêîрèе íà ìîçúêà
îìрàçà ïúïëè.
Исóс îжесòî÷еí рàçìàõâà áè÷à.
Иêîíèòе се рàçсúáëè÷àò.
Зàáрàâèëà çà Йîâî áàëêàíäжè
âúрòè êþ÷еöè õóáàâàòà Яíà.
Юíàêúò íà ïîëяíàòà ëежè.

И òрàâесòèòè â áяëà ïреìяíà...

* * *  

В ÷àсà íà òâîеòî ìúë÷àíèе, рîäèíî,
êîãàòî ïëà÷еш çà óáèòèòе ïîеòè
è щúрêеëúò âèсè â íеáеòî сèíьî,
è сëúíöеòî òè áàëàäè÷íî сâеòè...
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Кîãàòî сòèõîâеòе сà ïреêрàсíè
è äàже ре÷èòе áеç òяõ íе ìîãàò,
êîãàòî âе÷ерòà сìèреíî ãàсíе
è ïëàìâà Деáеëяíîâèяò îãúí...

Нàèсòèíà íе áèõ ìîãúë áеçãрèжíî
íà äàäеíîòî äàрîì äà се рàäâàì,
íî сòрàõ äà íе óìрà сêîрîïîсòèжíî
â äóшàòà ìè áеçсрàìíî се ïрîêрàäâà.

И âсè÷êî сè îòèâà ïî ìесòàòà,
è âе÷е ìîãà сàì äà ïрîóìея:
òе ïрîсòî ïреìèíàâàõà ÷ерòàòà,
à íèе ïрîсòî сïèрàìе ïреä íея.

Пîеçèяòà âсúщíîсò е Гîëãîòà,
êîяòî íè срîäяâà с âе÷íîсòòà.
Нî íèе сìе ïî-ìàëêè îò жèâîòà, 
à òе сà ïî-ãîëеìè îò сìúрòòà.

* * *

В ïîëóíîщ
ще сè âçеìà òрèêрàêîòî сòîë÷е 
è ще сеäíà êрàé Мëе÷íèя ïúò. 
Аç îïèòàõ îò âсè÷êè íàсëàäè è ïîâе÷е 
íе жеëàя äà сëóжà íà сâîяòà ïëúò.

Пîжèâяõ íà çеìяòà, çà íèщî íе ïëà÷à, 
сàìî äеòî ïрîïóсíàõ äà áúäà щàсòëèâ. 
Нî ще áúäà íàâярíî, êîãàòî ïàëà÷à 
се íàäâесè íàä ìеíе, äîáúр è âежëèâ.

И íàâярíî ïîä ëóäàòà ëóííà сеêèрà 
ще óсеòя â еäèí âúçõèòèòеëеí ìèã, 
÷е ÷îâеêúò се рàжäà, êîãàòî óìèрà, 
è с òîâà е áеçсìúрòеí, с òîâà е âеëèê.

Аç îòâèêíàõ îò áëèçêèя êрàé äà се ïëàшà, 
ìíîãî сâîè íещà íе äîâúршèõ äîêрàé. 
Нî äîêрàé ще èçïèя îòрîâíàòà ÷àшà, 
à ïúê âèе решàâàéòе — àä èëè рàé.
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А сеãà
ще çàïàëя öèãàрà îò ãîресò,
îáãîреí îò ïîреäíàòà çеìíà áеäà,
è ще õâúрëя êèáрèòеíà êëе÷êà îòãîре,
à ïúê äîëó ще ìèсëяò, ÷е ïàäà çâеçäà...

ОБЛИЧАНЕ НА МЪРТВЕЦ

Æеíèòе ãî ïрàâяò äîáре.
Те âëàãàò äóшà â рèòóàëèòе ãрóáè.
Мúжúò е òряáâàëî äà óìре,
çà äà áúäе îáëе÷еí òîëêîâà õóáàâî.

Тя ãî îáëè÷à с ëþáîâ è с òúãà
ïî сëàäîсòíî òîïëîòî íеãîâî òяëî.
Еäíè÷êàòà рàçëèêà е, ÷е сеãà
ìúжúò е сòóäеí 
è íе ще îãëеäàëî.

Еäíè÷êàòà рàçëèêà...
И îще еäíà —
сеãà сà íàèсòèíà äâàìà! 
Аêî òîãàâà е èìàëî äрóãà жеíà,
сеãà äрóãà жеíà íяìà.

Сеãà е еäèíсòâеíà!
И íеêà áîëè!
Нî êîé òúржесòâîòî £ ще îòíеìе?
Сëеä òîëêîâà áяãсòâà òîé îòäеëè
çà íея äîсòàòú÷íî âреìе.

Сеãà ще ìó êàже îíеçè íещà,
êîèòî ïреãëúщàше с áîëêà ïреäè.
И òîé ще ìúë÷è ïреä сóрîâàòà ïрàâîòà
íà òàя, êîяòî ãî ïîáеäè.

И ïîсëе, êîãàòî с ïресòîреíà сêрúá
с öâеòя ãî çàòрóïàò è сеäíàò êрàé íеãî,
ще áúäе ïрèâеòëèâ â êîсòþìà сè сêúï,
ще áúäе ó÷òèâ è â êîâ÷еãà.
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Сëеä íяêîëêî ìесеöà òя ще óìре
îò ìúêà, ÷е ãî е îсòàâèëà сàì.
Нî ãîре, êîãàòî äî íеãî се äîáере,
ще âèäè, ÷е äрóãàòà âе÷е е òàì...

* * *

Сòóäеíî е ïреç яíóàрè.
Нî âúрõó ìîеòî ëèöе
сúëçàòà êàòî âúãëеí ïàрè.
Пîìíè сúëçàòà ìè, сúрöе!

Пîìíè ïе÷àòà áîжесòâеí,
êрèсòàëíàòà ÷èсòîòà,
êрàсèâàòà сàìîжерòâà
è ãîрäàòà сàìîòà.

Сèìеîí Сïèрèäîíîâ • Кîìïîçèöèя
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НОВА ПРОЗА

Владимир Зарев

ЧУДОВИЩЕТО 
Откъс от роман

„Господи, освободи ме от всички изкушения, но не веднага.“
                             Свети Августин

1.
Нищо	не	остава	завинаги...		

2.
Със	Симеон	сме	в	парка,	в	дивата,	неопитомена	част	на	парка,	ли-

шена	сякаш	от	разум	и	посоки,	със	случайни	пътеки,	които	завършват	в	
полянки,	огрени	от	слънцето,	превзети	от	храсталаци	и	прорасла	трева.	
Дърветата	наоколо	са	стари	като	мен,	вмислени	в	себе	си	като	мен	и	
уморени	в	борбата	за	светлина	като	мен.	Те	оставят	воднисти	сенки,	
въздухът	е	напоен	с	мириса	на	гъби,	на	гниещ	дънер	и	на	плесен,	но	най-вече	
с	тишина	и	със	забрава.	Напоследък,	когато	бива	нарушена	самотата	ми,	
ме	обхваща	особено	носталгично	настроение,	винаги,	когато	има	някой	с	
мен	се	чувствам	изоставен.	Напуснат	и	забравен.	

Симеон	се	опитва	да	се	доближи	до	един	пудел,	перверзно	красив	и	
глезен,	 със	 специална	прическа,	 с	 грива	на	 лъв	и	 с	топка	на	опашката	
си.	Пуделът	прилича	на	плюшена	играчка,	а	бабата,	която	го	разхожда,	
навярно	 е	 реститутка,	тя	 е	 облечена	разточително	 скъпо	 в	маркови	
дрехи,	от	сбърчената	£	шия	висят	златни	ланци,	очите	£	са	късогледи	
и	безцветни,	устните	тънки	и	зли,	в	ръцете	си	държи	чадърче	против	
слънце.	Тя	си	мисли,	че	Симеон	иска	да	се	сприятели	с	нейния	пудел	и	да	
го	погали,	но	аз	зная,	че	внукът	ми	гори	от	нетърпение	да	се	сприятели	
с	нейния	пудел,	за	да	го	фрасне	с	жилавата	пръчка	и	така	да	го	накаже	за	
прекалената	му	до	глупост	красота.	Някак	смайваща	и	уродлива	красота.	
Кучето	подскача	на	фризираните	си	крака,	а	Симеон	е	изплезил	езика	си	
от	напрежение.	Назрява	кофликт,	непреодолим	и	шумен.	Аз	поздравявам	
учтиво	бабата,	която	е	на	моя	възраст,	но	иска	да	прилича	на	палава	
ученичка,	тя	ми	се	усмихва,	зъбите	£	от	металокерамика	са	искрящо,	
съмнително	 бели.	По	някакъв	необясним	начин	 белият	пудел	и	 белите	
зъби,	бялата	усмивка	на	бабата	си	приличат.	Хващам	ръката	на	Симеон	
и	го	повличам	в	полумрака	под	сплетените	клони,	зеленината	е	млада	и	
силна,	тя	опиянява	и	сякаш	свети.

—	Какво	ти	е	направило	това	нещастно	куче?	—	питам	Симеон.
—	Куче	идиот	—	отвръща	отмъстително	моят	внук	и	прибира	езика	си.
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—	Един	час	щях	да	се	разправям	с	онази	наконтена	баба,	ако	го	беше	
шибнал.

—	Бабето	беше	абсолтен	и	парадоскален	идиот	—	отвръща	убедено	
Симеон.	Думите	 „абсолютен“	 и	 „парадоксален“	 прозвучават	 странно,	
някак	пресилено,	с	абсурден	и	пародоксален	възторг	в	неговите	уста.	Той	
разсеяно	захвърля	пръчката,	тя	вече	не	му	е	нужна,	с	нея	не	може	да	се	
направи	никаква	беля.	—	Егати	накичената	и	гадна	бабушкера.

Днес	той	донесе	от	училище	съчинението	си,	което	ме	умили	до	сълзи	
с	правописните	си	грешки	и	на	което	учителката	съвсем	справедливо	му	
беше	написала	тройка.	Да	получиш	тройка	във	втори	клас,	да	изкараш	
три	минус,	 когато	най-ниската	бележка	 в	 класа	 обикновено	 е	петица,	
си	е	направо	интелектуален	подвиг.	Мони	е	способен	да	го	извърши,	той	
е	способен	също	да	изкара	три	плюс	по	математика	и	да	ме	извади	от	
обувките	сутрин,	докато	го	будя.	Парцаливата	му	тетрадка	по	български	
език	не	е	подвързана,	а	листа	с	произведението,	с	контролното	е	надрас-
кан	с	червено,	с	нервния	и	отмъстителен	почерк	на	учителката	му.	Тя	е	
с	оредяла	коса,	с	огромни	гърди,	които	разсейват	момчетата	и	очилата	
£	са	винаги	запотени.	Помня	съчинението	му	буква	по	буква	заедно	с	из-
пуснатите	препинателни	знаци	и	правописните	грешки.

																„Моят	Дядо
Моят	дядо	е	голям	писател	той	пише	румани	(надраскал	е	думата	с	

„у“)	той	е	по	нисак	1.20	м	и	е	по	пълнича	(беше	изпуснал	„к“-то“)	но	е	много	
добър	дядо	и	всички	го	обичаме.							

																	Симеон	и	Мама“
Разчувстван	ще	добавя,	че	това	е	най-докосващата	ме,	най-трогва-

щата	сърцето	ми	похвала,	която	съм	получавал,	макар	че	аз	наистина	
не	съм	малко	„пълнича...“	и	слава	Богу	съм	висок	метър	и	седемдесет	и	
шест	сантиметра.	Телефонът	ми	звъни,	един	интелигентен	служител	в	
МТЕЛ	качи	на	ай-пада	ми	„Ода	на	радостта“	от	Деветата	симфония	на	
Бетовен	и	сега	винаги,	когато	някой	ме	потърси,	аз	разпръсквам	около	
себе	си	радост.	Красота,	възвисяващо	могъщество	и	възторжена	радост!

—	Къде	сте?	—	това	е	малката	ми	дъщеря	Ирина.	Тя	винаги	бърза	и	
няма	време,	никога	няма	време	за	сина	си,	за	баща	си	и	най-вече	за	себе	си.	
Навярно	затова	мъжете	я	напускат	—	мъчително,	жестоко	и	също	така	
забързано.	Те	просто	си	взимат	куфара,	усмихват	се	неловко,	затварят	
тихо	вратата	след	себе	си	и	разбиват	сърцето	£.	Сърцето	на	Ирина	е	
постоянно	и	сякаш	завинаги	разбито.

—	В	парка	—	отвръщам,	—	поиграхме	си	с	един	пудел.
—	Върнаха	ли	на	Симеон	съчинението	по	български	език?
—	Не!	—	тя	винаги	ме	хваща	когато	лъжа,	по	тази	причина	прибавям.	

—	Пуделът	беше	много	особен,	беше	подстриган	като	лъв,	всъщност	като	
теб!

—	Всъщност	—	Ирина	се	задъхва	и	от	бързане	повтаря	тази	паразитна	
дума	—	обаждам	ти	се,	за	да	ти	се	извиня.	

—	За	какво?
—	Защото,	скъпи,	вече	две	седмици	съм	изоставила	Симеон	при	теб.	

Аз	съм	гадна,	отвратителна	майка!
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—	Вярно	е,	ти	си	едновременно	лоша	майка	и	лоша	дъщеря.
—	Не	се	гъбаркай,	нали	знаеш,	просто	си	нямаш	представа.	Този	път	

чувствам	че...	ще	видиш.	Ще	ми	простиш	ли?
—	Аз	съм	ти	простил,	още	когато	се	роди.
—	Само,	че	такова...	аз	за	друго.	Моля	те,	коленопреклонно	те	моля,	

татенце,	да	приемеш	онова	момиче!
—	Кое	момиче?	 —	питам,	макар	че	 дори	 в	нейната	 задъханост	съм	

разбрал	за	какво	става	дума.
—	Тя	 всъщност	е	жена.	Прекрасна	журналистка.	Страхотна	е,	ще	

видиш.
—	Знаеш,	че	аз	отказвам	на	всички	медии,	заклел	съм	се.	От	една	година	

не	давам	интервюта.	
—	Тя	не	е	като	другите	журналисти,	чела	е	всичките	ти	книги.	Обо-

жава	ги.
—	На	никого!
—	Тя	е	повече	от	твой	верен	фен,	обича	те,	ще	видиш,	направо	те	

боготвори.	
—	На	никого	и	при	никакви	обстоятелства	—	усещам,	че	подтичване-

то	на	Симеон	ми	идва	в	повече	и	ризата	ме	стяга	около	врата.	И	той,	и	
дъщеря	ми	бързат	заникъде	и	ми	е	трудно	да	ги	следвам.

—	Не	иска	интервю,	а	да	напише	книга	за	теб!	Цяла,	истинска	и	дебела	
книга.	Не	бъди	проклет.

—	Не	съм	проклет,	а	последователен.
—	В	трамвая	съм	и	слизам,	не	мога	да	говоря	повече.	Целуни	Симеон.	

Утре	или	вдруги	ден	ще	дойда	да	ви	изпера	и	да	ви	сготвя.
Усещам	как	подобна	на	преминалата	през	листата	размита	свет-

лина	отново	ме	обзема	оная	позната	тъга,	бавна	и	тържествена	тя	ме	
изпълва	като	течност.	Нежна,	обсебваща	ме	и	безпричинна	печал,	която	
давам	си	сметка,	вече	не	е	страх	от	смъртта,	а	е	част,	най-болезнената	
и	забележима	част	от	самата	смърт.	„Толкова	ли	е	близо?“	—	мисля	си.	
В	паниката	си,	в	уплаха	вдигам	и	обгръщам	Симеон,	притискам	го	към	
себе	си	топъл	и	до	полуда	жив,	все	още	мирише	на	бебе	и	на	мляко.	Той	не	
обича	подобни	нежности,	които	му	пречат	да	се	чувства	мъж,	гледа	ме	
изумен,	с	някаква	неопитна	надменност	и	ми	става	срамно.	В	ръката	си	
държи	празна	черупка	от	охлюв,	лъскава	и	избледняла	на	слънцето,	един	
развиващ	в	спирала	и	напуснат	свят.	

—	Виждаш	ли,	дядо,	на	този	охлюв	му	е	свършила	батерията	—	казва	
внукът	ми	притеснен	от	моя	изблик	на	обич,	всъщност	на	глупав	и	не-
овладяем	страх.	

—	Да	—	отвръщам	аз,	—	батерията!	Когато	батерията	свърши...
—	Скучно	ми	е	—	казва	Симеон	и	подритва	едно	камъче,	—	искаш	ли	да	

си	играем?
—	На	какво?	—	питам	наивно,	с	пресилен	ентусиазъм	аз.
—	Много	просто,	ти ще бъдеш Чудовищото!	—	отвръща	жестоко	Симеон	

и	ме	поглежда	хитро	с	учудените	си	невинни	очи.
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3.
Симеон	отказа	да	вечеря	със	сготвения	от	мен	гювеч,	патладжаните	

и	картофите	наистина	изглеждаха	сурови,	а	шилешкото	месо	прекалено	
тлъсто	и	заспа	полугладен.	Навярно	гювечът	не	беше	толкова	безвкусен	
и	недопечен,	но	по	този	начин	той	успя	да	ме	надхитри	и	за	„лека	нощ“	му	
разреших	да	хапне	двата	шоколада	„Милка“,	обича	ги	с	цели	лешникови	ядки,	
които	трябваше	да	му	стигнат	до	края	на	седмицата.	Ако	Ирина	разбере	
ще	си	имам	неприятности,	тя	е	убедена,	че	Симеон	не	бива	да	яде	сладко,	
защото	и	без	това	е	преизпълнен	с	енергия,	„дива,	вредна,	неупотребима	
енергия“	—	обича	да	повтаря	тя,	„която	го	прави	да	прилича	на	ония	све-
товни	пакостници	Макс	и	Мориц,	сякаш	той	е	и	двамата	едновременно.	
На	десет	години	Симеон	е	разпуснат,	разглезен	и	неовлядано	истеричен,	
не	ми	се	мисли	какъв	ще	бъде	на	петнадесет!“	Понякога	това	я	разсмива,	
друг	път	същите	думи	я	разплакват,	най-често	я	оставят	безразлична,	
защото	тя	бърза	за	някъде	и	няма	време	да	прояви	собствените	си	емоции.	

Макар	че	не	яде	сладко,	солено	и	люто,	че	е	вегетарианка,	почти	веган,	
че	сутрин	скача	на	въже	в	стаята	си	и	ходи	редовно	на	фитнес,	на	триде-
сет	и	пет	години	Ирина	е	също	толкова	истерична.	По	най-невероятния	и	
нервен	начин	тя	разделя	живота	си	на	обстоятелства,	които	я	принужда-
ват	да	бърза	и	обстоятелства,	които	прекършват	този	неин	непрестанен	
устрем	и	я	забавят.	В	това	несвършващо	лутане	извън	себе	си,	но	най-вече	
вътре	в	себе	си,	в	собствената	си	неувереност	и	в	копнежа	да	се	прави	
на	изоставената,	ала	силна	жена,	тя	губи	смайващо	количество	енергия,	
пътьом	се	оженва	за	„някой	боклук“,	а	сетне	във	всеобщата	си	залисия,	
от	седем	години	не	може	да	завърши	доктората	си	по	древнотракийско	
изкуство,	се	развежда	с	него.	Едва	няколко	месеца	по-късно	разбира,	че	го	
е	обичала,	че	не	просто	страда,	а	не	може	без	него,	че	за	всичко	е	виновна	
тя,	защото	го	е	хранила	единствено	с	яйца	на	очи,	„правя	ги	вкусни,	но	все	
пак...“	—	понякога	това	признание	я	разсмива,	друг	път	я	разплаква,	обаче	
най-често	тя	няма	време	да	реагира	на	собствената	си	болка,	всъщност	на	
някаква	задъхана	в	нея	скръб,	трайна	и	изтощителна	като	смайващата	£	
диета.	А	„оня	наивен,	оглупял	и	пъпчив	нещастник“	я	бил	сменил	„за	един	
посредствен,	дългокрак	и	едрогърдест	боклук,	жалък	боклук	с	високо	дупе,	
увиснали	цици	и	две	шумни	деца,	който	всяка	вечер	му	готви	гювеч,	но	не	с	
телешко	или	поне	със	свинско	месо,	а	с	овче,	представяш	ли	си	каква	гнус,	
мазен	и	подгизнал	в	холестерол	гювеч,	от	който	ще	получи	инфаркт	или	
най-малкото	ще	отъпее.	Дано	и	двамата	да	отъпеят!“	—	след	тази	тирада	
от	невинна	ненавист	тя	изяжда	няколко	филии	хляб	и	после	се	намразва.

„Доколкото	помня	—	обаждам	се	примирително	аз,	—	яйцата,	дори	и	
пържени,	дори	и	направени	майсторски	на	очи	също	съдържат	доста	хо-
рестерол.“	Понякога	този	безобиден	мой	упрек,	който	има	за	цел	небрежно	
да	я	поучи	и	да	я	спаси,	поне	да	удължи	във	времето	следващия	£	брак,	я	
разсмива,	друг	път	я	натъжава	и	разплаква.	Изведнъж	си	давам	сметка,	
че	гювечът,	който	изстива	във	фурната,	ще	трябва	поне	три	дни	да	си	
го	ям	сам	и	това	ме	изпълва	едновременно	със	задоволство	и	със	само-
съжаление.	Решението	да	го	сготвя	е	очевидно	подсъзнателно,	защото	
един	истински	и	уханен	гювеч	си	е	направо	кулинарен	разврат,	изискват	
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се	търпение,	интуиция,	а	също	почти	всички	зеленчуци	—	лук,	картофи,	
моркови,	патладжани,	зелен	боб,	чушки,	домати,	тиквички,	бамя,	магданоз,	
дори	грах,	зеле...	и	най-сетне	сочното,	хванало	апетитна	коричка	шилешко	
месо.	Направих	огромната,	несвършваща	тава	с	гювеч	най-вече	с	надеж-
дата	да	зарадвам	Симеон,	по	понятни	причини	той	също	не	понася	яйца	
на	очи,	но	пред	моето	старание	той	предпочете	шоколада,	защото	Ирина	
никога	не	би	му	дала	дори	да	близне	блокче	от	калоричното	и	наречено	на	
оная	величествена	крава	изкушение.	

Всички	тези	съждения	ми	дават	повод	да	се	замисля	и	за	себе	си.	Ви-
новно,	отчаяно,	донякъде	трагически.	Преди	тридесет,	дори	преди	десет	
години	мен	въобще	не	ме	интересуваше	какво	ще	ям,	бях	сладокусник,	ала	
изпълнен	с	безразличие	към	формата	и	вкуса	на	своето	насищане.	Сега	
аз	ставам	все	по-лаком	и	храната	ме	вълнува	сякаш	е	млада,	не	толкова	
хубава,	а	по-скоро	сексапилна	жена	със	запомнящи	се	и	предизвикателни	
форми.	Докато	се	храня	се	опитвам	да	си	внуша,	че	изпитвам	някаква	
интелектуална	наслада,	ала	всъщност	храната	ми	доставя	чувствено,	
плътско,	няма	да	крия	срамно	удоволствие.	Копнея	това,	което	ям,	да	
е	пикантно,	да	бъде	обсебващо,	греховно	вкусно,	а	не	да	е	здравословно	
и	съобразено	с	фалшивите	правила	на	здравия	разум.	Някой	справедливо	
беше	изрекъл,	че	всички	свирепи,	съкрушаващи	диети	водят	към	това	да	
си	умреш	гладен	и	дебел.	Дали	тази	моя	страст	към	ниските	вибрации	на	
телесното,	това	невинно,	но	будещо	съжаление	преувеличение	не	е	част	
от	старостта	или	по-точно	не	бележи	съмнението,	че	животът	свършва,	
а	също	тревогата,	началото	на	старостта,	когато	човек	е	подвластен	
едновременно	на	 възвисяващия	си,	просветлен	в	 годините	дух,	но	и	на	
умореното	 си,	 запуснато	и	 умиращо	тяло?	Тяло,	 което	помни	 своите	
подвизи,	но	те	сякаш	са	извършени	не	от	мен,	когато	съм	бил	по-млад,	а	
от	друг	непознат	мъж.

		
4.
Увил	съм	се	с	родопско	одеало	в	люлеещия	се	стол,	то	има	цвета	на	

разпалени	въглени,	на	тлееща	жерава,	но	дори	и	в	него	ми	е	хладно.	Пуснал	
съм	по	уредбата	третата	симфония	на	Малер,	на	масичката	до	мен	съм	
приготвил	няколко	книги,	вече	доста	остарели,	с	пожълтели	страници	и	
възбуждащия	издъх	на	изпаряваща	се	хартия.	Не	зная	доколко	помня	жи-
вота	си,	но	със	сигурност	помня	огромната	част	от	хубавите	романи,	
които	съм	чел	в	младостта	и	в	своята	нетърпелива	зрялост	и	по	тази	
причина	зная	защо	ги	харесвам.	Те	са	непоклатими	у	мен,	някаква	озаря-
ваща	светлина	от	тях	се	е	спотаила	у	мен,	превърнала	се	е	в	част	от	
собствената	ми	същност.	Думите	са	изчезнали,	останали	са	техните	
значения,	предчувствията	и	сенките	на	изказаното.	Книгите,	които	са	
тревожно	смълчани	до	дясната	ми	ръка,	съм	ги	забравил	и	сега	искам	да	
разбера	по	каква	неясна	причина	съм	преживял	познатото	подчинение	
пред	тях,	защо	те	са	ме	разтревожили	и	смутили,	защо	съм	ги	харесвал.	
Този	месец	това	са	„Животът	начин	на	употреба“	и	„Вещите“	на	Жорж	
Перек	и	„Вечеря	в	Париж“	на	Клод	Мориак.	

Разположил	съм	се	в	хола,	той	не	е	голям,	но	излъчва	уют,	подреден	е	
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със	стилни	мебели,	които	съхраняват	освен	своето	достолепие,	но	и	вре-
мето,	дълбината	и	пространството	на	времето.	Стените	са	буквално	
тапицирани	с	картини,	с	най-впечатляващата	част	от	моята	едновре-
менно	смълчана	и	бъбрива	колекция,	която	съм	събирал	повече	с	любов,	
отколкото	с	пари,	така	се	отглежда	и	дете,	в	продължение	на	петдесет	
години.	Това	е	моят	магически	свят	—	неизменен,	повтарящ	се,	безкрайно	
познат	и	във	всеки	миг	различен,	свят	сякаш	притихнал	в	уплах	и	в	печал	
от	временното,	от	разпадащото	се	в	битието,	потънал	в	полусенките	
на	своето	несвършване,	а	може	би	в	изречените,	всъщност	в	записаните	
думи	на	моя	общо	взето	скучен	живот.

В	този	миг	компютърът	на	бюрото	ми	започва	да	цвърчи,	звук,	който	
обикновено	се	издава	от	ужасено	и	настъпено	животно.	Напоследък	мразя	
да	ме	безпокоят	когато	и	да	било,	но	ненавиждам	да	ме	безпокоят	нощем.	
Надигам	се	с	неудоволствие	и	си	мисля,	че	навярно	това	желание	да	напус-
неш	живота	като	останеш	в	него,	също	е	типичен	белег	на	старостта.	
Привидно	ти	стоиш	в	ежедневието,	озърташ	се,	придвижваш	се	трудно	
в	него,	но	всъщност	си	потънал	в	себе	си,	в	онова	изпълнено	с	фалшива	
равносметка	и	неискрено	покаяние	стъписване,	в	мъчителното	усещане,	
че	миналото	безнадеждно	нараства,	а	бъдещето	неумолимо	намалява.

С	въздишка	сядам	зад	бюрото,	а	вече	без	любопитство	и	омерзение	
разбирам,	че	по	скайпа	ме	търси	голямата	ми	дъщеря	от	Америка.	Обик-
новено	тя	се	сеща	за	мен,	когато	нейната	осемдесет	годишна	свекърва	
се	загуби	в	София,	всъщност	в	себе	си,	в	собствената	си	забрава	и	някой	
трябва	да	я	намери	в	разпрострелия	се	град,	в	дебрите	на	несвършващата	
£	безпаметност	и	да	я	върне	у	дома	£,	при	оная	бивша	медицинска	сестра,	
която	също	е	на	осемдесет	години	и	е	наета	да	живее	с	нея	и	да	се	грижи	
за	нея,	да	я	гледа.	Свекървата	на	Дария	не	е	с	ума	си,	страда	от	масивна	и	
поразяваща	амнезия,	но	е	подвижна	и	бърза	като	невестулка,	докато	тази	
медицинска	сестра	е	напълно	с	акъла	си,	мисли	бързо	и	решава	сложни	и	
объркващи	за	мен	ребуси	и	кръстословици,	обаче	краката	£	едва	я	държат,	
бавна	е	като	костенурка	и	когато	достопочетаемата	свекърва	успее	да	
напипа	ключовете	от	апартамента	им	на	улица	„Парчевич“,	тя	мигновено	
изчезва	в	своята	старческа	безпризорност,	в	свободата	си.	

Ако	се	замислим,	постоянното	£	желание,	а	най-вече	умението	£	да	
избяга	я	превръща	в	пленник	на	безбрежието	и	случайността,	нейната	
свобода	е	истинския	£	затвор	и	аз	вярвам,	че	този	парадокс,	който	гра-
ничи	с	абсурда,	навярно	също	е	траен	признак	на	старостта,	само	че	
на	нейния	изпълнен	със	забрава	и	позор	свършек.	Когато	свекървата	на	
Дария	изчезне	в	своето	щастливо	мъченичество,	медицинската	сестра	
се	обажда	на	дъщеря	ми,	а	тя	мигновено	звъни	на	мен.	Аз	от	своя	страна	
се	обаждам	на	телефон	112,	„безпокои	ви	писателят...“	—	съобщавам	с	не-
брежна	тържественост,	но	те	не	се	впечатляват,	макар	че	са	ме	гледали	
по	телевизията,	въпреки	че	се	случва	някой	от	операторите	да	е	чел	мой	
роман,	какво	като	съм	писател	след	като	им	създавам	неудобството	и	
грижата	да	търсят	едно	палаво,	измъкнало	се	по	лятна	рокля	в	студения	
ноември	бабе.	А	аз	се	надигам,	обличам	се	и	независимо	от	часа	и	времето	
навън	отивам	в	черквата	„Свети	Седмочисленици“,	единственото	място,	
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посочено	и	осветено	от	Бога,	което	свекървата	на	Дария	е	в	състояние	
да	намери	с	празния	си	ум	и	да	се	прислони	там,	по-скоро	да	се	спотаи	в	
изпълнения	с	мирис	на	тамян,	на	горели	свещи,	на	изречена	човешка	скръб	
полумрак.	Докато	се	стопли	сред	шепота	и	молбите	на	хората	и	още,	до-
като	дремне	и	някое	погребение	я	нахрани	с	дъхава	погача,	с	подсладено	
жито	и	сухи	сладки.	

—	Здравей,	татенце	—	гласът	на	Дария	е	игрив	и	закачлив,	не	трепти	
от	тревога,	следователно	свекърва	£	не	успяла	да	открадне	ключовете	
от	медицинската	сестра	и	аз	ще	пожаля	ония	симпатяги	от	телефона	
на	спасението	112.	

—	Здравей,	миличка,	на	какво	дължа	вниманието,	честта,	удоволст-
вието	и	така	нататък?

В	екрана	на	компютъра	ми	Дария	се	усмихва	сякаш	съм	изрекъл	нещо	
безсмислено,	възникнало	в	старческия	ми	ум,	нещо	глупаво	и	обидно,	кое-
то	трябва	да	ми	прости.	Тя	е	по-хубава	от	Ирина,	направо	е	красавица,	
прилича	на	майка	си,	но	е	интелигентна	и	умна	като	мен.	Не	£	го	казвам,	
защото	повторението,	тафтологията	е	като	прахта,	отначало	покрива,	
а	сетне	задушава	и	убива	всичко.

—	Как	си,	татенце?	Как	е	кръвното	и	диабета?	—	тя	се	замисля	за	
миг.	—	Пишеш	ли	нещо	ново?

Тази	загриженост	едновременно	за	здравето	и	за	духовното	ми	неспо-
койствие	ме	смущава,	тя	е	опасна	и	честно	казано	в	този	миг	аз	предпо-
читам	свекърва	£	да	е	надхитрила	медицинската	сестра	и	да	е	избягала	
в	нищото,	в	непознатото	навън,	следователно	наистина	в	собственото	
си	безредие.	

—	Добре	съм	—	отвръщам	бодро,	—	Симеон	е	при	мен.	Сестра	ти	ми	го	
остави	преди	седмица.	Днес	му	готвих	гювеч.

—	Безпокоя	се	за	теб	—	казва	тя.	
—	Но	не	му	хареса	—	въздишам	аз,	—	картофите	и	патладжаните	били	

сурови.
—	Мисля	те,	наистина	се	тревожа.
Дария	 също	има	три	 епични	и	 катастрофални	брака,	 но	по	 друга	

причина.	Тя	винаги	постъпва	правилно,	а	това	съсипва	живота	на	всеки	
истински	мъж,	освен	ако	не	е	някой	пълен	мухлю.	Лошото	е,	че	мъжете,	
които	се	влюбваха	в	голямата	ми	дъщеря,	са	ярки	личности	и	се	отлича-
ват	с	оправдано	самочувствие,	с	бликаща	мъжественост	и	със	забележимо	
интелектуално	присъствие,	с	надмощие,	което	тя	харесва,	в	което	се	
влюбва,	но	което	впоследствие	отхвърля	и	съблича	като	стара	и	изно-
сена	дреха.	Многократно	съм	£	повтарял	собственото	си	верую	—	видиш	
ли	една	жена	да	постъпва	правилно,	бъди	нащрек.	И	още:	видиш	ли	една	
жена	да	постъпва	правилно,	значи	преди	това	тя	е	опитала	всички	други	
възможности.	Но	Дария	не	схваща	дълбокия	промисъл	на	тези	думи,	тя	
е	феминистка,	 заклета	фиминистка,	а	всички	феминистки	постъпват	
правилно,	постоянно	и	завинаги	правилно,	стъписващо	и	пагубно	правилно,	
докато	мъжете	им	не	ги	напуснат,	освен	ако	не	са	безлични	и	заврени	в	
ъгъла	мишоци.	Тя	не	е	в	състояние	да	осъзнае	и	да	се	пребори	с	очевидното	
противоречие	да	харесва	породисти	мъже,	направо	неосъществени	тирани	
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и	в	същото	време	да	постъпва	непрекъснато	правилно	според	нейните	
феминистки	разбирания.

—	Имам	огромна	молба	към	теб,	татенце	—	ето	от	това	се	страхувах.	
В	усмивката	£	пробягва	оная	убеденост,	че	ще	се	наложи,	оная	несломи-
мост,	която	притежава	от	бебешка	възраст.

—	Целият	съм	в	слух	—	усмихвам	се	вяло	и	аз,	но	се	моля	връзката	с	
Америка	да	рухне,	интернета	да	се	разпадне	и	аз	да	зачета	на	спокойствие	
„Вещите“	или	„Вечеря	в	Париж“.

—	Обещай	ми,	че	ще	го	направиш?
—	Кое?
—	Най-простото	и	лесното	—	да	се	срещнеш	с	нея!
—	Да	се	срещна	с	коя?
—	Тя	наистина	те	цени,	във	възторг	е	от	твоите	романи.	Чела	те	е	

още	в	гимназията.
—	Искаш	да	кажеш...	
—	Боготвори	те,	татенце.	Ще	видиш,	ще	се	получи	страхотно	между	

вас.	Тя	не	моли	за	интервю,	иска	да	напише	книга	за	теб,	да	те	разкаже.	
—	Ти	откъде	я	познаваш	проклетата	досадница	—	опитвам	се	да	запазя	

хладнокръвие,	защото	този	разговор	с	тази	молба	ме	уморява	и	ми	идва	
в	повече.	Дария	сбърчва	високото	си	чело,	тя	бърза	да	скалъпи	отговора,	
защото	просто	не	може	да	 се	 досети	откъде	познава	тази	 впила	 се	 в	
живота	ми	натрапница.	Най-сетне	лицето	£	просветва	и	красотата	£	
заблестява	на	екрана,	направо	става	ослепителна.

—	Ами	разбира	се,	гледай	каква	съм	загубена,	Евгени	ме	помоли.
Евгени	е	нейният	трети	съпруг,	висок,	строен	хубавец,	високоплатен	

компютърен	магьосник,	мускулест	и	приличен	повече	на	бияч	в	дискотека,	
с	който	в	момента	се	развежда.	Това	не	£	пречи	да	се	грижи	за	неговата	
загубила	себе	си	майка,	защото	по	този	начин	разчесва	своето	благород-
ство	и	удовлетворява	свободата	си.	Дария	и	изпълнената	£	единствено	
със	забрава	свекърва	са	еднакво	привързани	към	величието	на	свободата	
и	я	постигат	с	всякакви	средства,	дори	с	помощта	на	подчинението	—	
едната	като	краде	ключа	от	затвора	си,	а	другата	като	обслужва	по	този	
най-правилен	начин	своята	надмогваща	всичко	независимост,	казано	по	
друг	начин	безумието	на	феминизма	си.	Двете	почти	не	се	познават,	но	
са	съдбовно	обвързани,	като	от	тяхната	френетична	връзка	си	изпащам	
най-често	аз	и	ленивите	оператори	на	линията	за	спешни	повиквания	112.		

—	Е,	щом	те	е	помолил	Евгени...	вие	с	него	как?	—	започвам	да	кашлям	
в	неудобството	си.

—	О,	все	така,	всичко	е	решено.	Но	си	оставаме	добри	приятели,	бих	
казала	близки	приятели	—	тя	премълчава	за	миг	и	облизва	устните	си,	—	
няма	да	сгреша	ако	кажа,	че	Евгени	е	моят	най-добър	приятел.

Те	продължават	да	делят	една	и	съща	къща	в	Станфорд	в	близост	
до	неговата	компания	и	до	университета,	в	който	тя	преподава	руска	и	
славянска	литература,	предполагам,	че	и	спят	заедно,	възможно	е	той	
да	£	направи	още	едно,	трето	дете,	но	неговото	решение	да	се	разведат	
е	непоколебимо	до	ожесточение	и	аз	не	го	одобрявам,	но	го	разбирам.		

—	Значи	може	утре	да	ти	се	обади?
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—	Страх	ме	е	от	тази	жена,	от	нейната	натраплива,	направо	обидна	
настойчивост	—	отвръщам	сериозно	аз.	—	Боя	се,	че	тя,	или	някой	друг	с	
нейна	помощ	иска	да	се	подиграе	с	мен.	

—	Във	 всичко	 виждаш	 заплаха	 и	 конспирация,	татенце,	 наистина	
остаряваш.

—	Боя	се,	че	ще	се	изгаврят	с	мен	и	ще	ме	направят	смешен	навръх	
седемдесетата	ми	годишнина.	Едно	от	малкото	неща,	които	все	още	мога,	
е	да	не	изглеждам	жалък	и	смешен.	Оставете	ме	на	мира.

—	Тя	е	братовчедка	на	Евгени	—	този	аргумент	ми	се	вижда	абсурдно	
правилен	като	нейния	феминизъм.

—	Не	зная,	нека	да	помисля.
—	Ти	обеща,	татенце	—	сега	тя	прилича	на	онова	чаровно	малко	моми-

ченце,	което	преди	тридесет	години	беше	в	състояние	да	измоли	от	мен	
сладолед	дори	и	през	зимата,	през	най-мрачните	и	студени	дни	на	януари.	

—	Не	се	глези,	Дария.	Как	са	децата?
От	Дария	аз	имам	още	двама	внуци,	единият	вече	е	на	петнадесет	

години,	пъпчив	красавец	от	първия	£	съпруг,	а	другият	е	на	пет,	също	
така	умилително	прекрасен	като	Симеон	и	е	син	на	нейния	бивш	съпруг	
и	вече	най-добър	приятел	Евгени.

—	Ще	ти	кажа,	ако	се	закълнеш,	че	ще	приемеш	и	изслушаш	тази	из-
пълнена	с	преклонение	към	теб	госпожица.

—	Заклевам	се	—	отвръщам	уморено,	вече	не	ми	се	четат	нито	„Вещи-
те“,	нито	„Вечеря	в	Париж“.	—	Нека	ми	се	обади	утре	по	обяд.

Задъхано	и	пестеливо,	бих	казал	скъперническки	Дария	ми	говори	за	
децата,	но	в	Америка	сега	е	ден,	те	вече	са	се	разбягали	в	този	празен	
и	залисан	ден	и	аз	не	мога	да	ги	видя.	Отначало	дъщеря	ми	ги	водеше	в	
България	всяка	година,	вече	идват	през	три	и	аз	си	мисля,	че	едва	ли	ще	
имам	щастието	да	бъда	с	тях	„на	живо“	повече	от	два	пъти.	Това	също	е	
типично	за	старостта,	тя	ни	прави	сантиментални,	често	ни	просълзява	
и	фетишизира	любовта,	превръща	любовта	ни	едновременно	в	постоянна	
надежда	и	в	постянно	бъдеще,	в	надежда,	която	безсмислено	се	повтаря,	
и	в	бъдеще,	което	все	отлагаме,	а	е	вече	толкова	малко,	че	можем	да	дос-
тигнем	до	края	му	с	поглед.

—	Закъснявам	за	лекции	—	ужасява	се	изведнъж	Дария.	—	Можеш	да	го	
допечеш.

—	Моля?	—	питам	объркано	аз.
—	Гювечът.	Пусни	го	на	двеста	градуса	за	петнадесет	минути,	кар-

тофите	и	патладжана	ще	станат	муци.	
—	Целуни	децата!	От	дядо	им	—	обръщам	глава,	защото	не	искам	Дария	

да	види	сълзите	ми.
—	Целуни	Мони	и	поздрави	на	Ирина.	Писала	ми	е,	че	има	нов	приятел.
—	А	дано,	но	надали	—	отвръщам	повече	на	себе	си	аз,	защото	екра-

нът	на	компютъра	се	изпразва	от	отлитащата	усмивка	на	дъщеря	ми	
и	тъмно	посивява.
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5.
Жената,	която	е	кръстосала	дългите	си	крака	пред	мен,	е	обидно	мла-

да,	навярно	няма	повече	от	двадесет	и	пет	години	и	едва	ли	е	любимата	
братовчедка	на	оня	„най-добър	приятел“	на	дъщеря	ми	Евгени,	защото	той	
отдавна	е	надхвърлил	четиридесетте.	Тя	не	е	ослепително	красива	като	
Дария,	дори	не	е	хубава,	но	по	някакъв	особен	начин	повлича,	принуждава	
те	да	£	обърнеш	внимание,	да	я	разгледаш	и	да	останеш	с	нея.	Тя	е	ярко	и	
естествено	червенокоса,	лицето	£	е	обсипано	с	лунички,	което	му	придава	
нещо	палаво,	направо	хашлашко,	но	това,	което	изумява,	са	очите	£.	Сини,	
поглъщащо	дълбоки,	несвършващи	и	леко	издърпани	като	на	котка.	Тези	очи	
привличат	и	объркват,	в	тях	не	се	потъва,	а	се	пада	като	в	пропаст	и	по	
тази	причина	аз	гледам	настрани,	вторачил	съм	се	в	картината	на	Жоро	
Слона	със	стрелката,	която	сякаш	сочи	моя	разместен	и	объркан	свят,	
изначалието	и	хаоса	в	мен.	Името	на	момичето	е	също	странно,	тя	се	
казва	Ния,	облечена	е	с	изящна	сдържаност,	блузата	е	с	жабо	и	е	затворена	
по	врата	£,	полата	£	е	пределно	дълга	и	черна,	но	въпреки	усилието	да	се	
скрие	в	това	целомъдрие,	дрехите	£	непредизвикателно	и	без	тя	да	го	желае	
подчертават	стройното	£	тяло,	а	също	малките,	високи	и	вирнати	гърди.	

—	Имах	огромно,	непреодолимо	желание	да	се	срещна	с	вас	—	изрича	
тя	с	дълбокия	си,	мелодичен	глас	и	отмества	димящото	кафе.	—	Разби-
рам	вашата	съпротива,	ценя	вашето	желание	да	излезете,	да	напуснете	
този	неуютен,	омърлявен	и	гневен	свят	—	останах	с	впечатление,	че	това	
словосъчетание	„неуютен,	омърлявен	и	гневен“	тя	си	го	беше	измислила	
предварително.	—	Да	се	махнете,	да	останете	единствено	в	думите	на	
вашите	книги,	които	съм	препрочитала	и	толкова	обичам.

За	да	се	съглася	на	тази	изпълнена	с	невидима	заплаха	среща	ми	се	бяха	
обадили	мой	приятел,	професор	по	драматургия	и	бивш	ректор	на	НАТФИЗ,	
един	състудент,	с	който	не	се	бях	виждал	от	четирдесет	години,	секре-
тарката	на	списанието,	в	което	работих	преди	да	се	пенсионирам,	двама	
колеги	писатели,	с	единия	пием	кафе	на	площад	„Славейков“,	а	с	другия	се	
разхождам	из	парка	и	най-сетне	дъщерите	ми.	Това	натрапливо	внимание,	
глуповатото	ходатайство,	 граничещо	 с	нахалство,	ми	беше	неприят-
но,	аз	наистина	се	чувствам	уморен,	предаден	и	най-важното	пределно	
омерзен	и	искам	да	се	оттегля	от	този	суетен	свят	и	да	остана	във	вече	
изказаното,	в	думите	си,	да	се	прибера	в	голямата	и	препълнена	къща	на	
моите	думи,	да	прекрача	прага	£	и	да	затръшна	вратата	след	себе	си.	От	
дългото	взиране	в	нея	абстрактната	картина	на	Жоро	Слона	оживява,	
ентропията	върху	платното	изведнъж	се	осмисля,	случайното	в	него	се	
подрежда,	добива	дълбочина	и	послание	и	от	приумица	и	хаос	картината	
се	превръща	в	диалог	и	разгадка,	в	дълбока	и	тайнствена	споделеност.

Търпеливо	и	напоително	жената	говори	за	моите	книги	и	аз	разбирам,	
че	тя	наистина	ги	е	чела,	че	ги	познава	и	може	би	ги	харесва.	Все	повече	
ми	се	иска	да	е	впечатлена	от	тях,	да	изпитва	подчинение	пред	образи-
те,	пред	смислите	и	енергията	на	думите,	наистина	да	ги	харесва.	Тя	се	
усмихва,	когато	говори	за	някои	от	героите,	но	не	снизходително	или	с	
ирония,	а	с	особено	вълнение,	от	което	ми	става	топло	в	плътния	халат	
и	хубаво.	Най-сетне	млъква,	отпива	от	вече	изстиналото	кафе,	изважда	
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миниатюрно,	изящно	диктофонче,	вглежда	се	в	него	унесено,	включва	го	
и	го	поставя	между	нас	като	предмет	на	съзаклятие.	Малката	барокова	
масичка	се	променя,	губи	част	от	чара	си,	но	се	натоварва	с	нежелани	
обещания	и	със	значения.

—	Благодаря	ви	—	казвам	аз	и	без	да	го	желая,	отново	потъвам	в	очите	
£,	—	но	не	виждам	с	какво	бих	могъл	да	ви	помогна.

—	Просто	ще	говорим,	аз	умея	да	питам	—	тя	се	изчервява	сякаш	е	
изрекла	нещо	срамно	и	лицето	£	потъва	в	луничките.

—	Ще	говорим	за	какво?	—	усещам	се	нервен	и	още	по-лошо	безпомощен,	
яд	ме	е	че	се	боя	от	тези	невероятни	очи,	които	сега	ми	се	струват	из-
пълнени	с	доверчивост,	с	уплаха	и	най-вече	с	детинска	почуда.

—	Повярвайте,	няма	да	бъде	трудно.	Аз	ще	се	съобразявам	с	вашето	
свободно	време,	ще	идвам	само	когато	имате	настроение	за...

—	Ще	говорим	за	какво?	—	прекъсвам	я	грубо.
—	 За	 всичко,	 което	пожелаете	и	 за	 което	 се	 съгласите.	Вие	ще	 си	

спомняте...
—	Ще	си	спомням	какво?	—	въпросът	ми	вече	звучи	невъзпитано.
—	За	себе	си,	за	живота	си,	за	любимите	хора	в	него.	
—	За	недоизреченото,	за	онова,	което	споделяме	единствено	със	себе	си	

в	уплах,	в	покруса	и	в	радост,	в	срам	и	в	победа	—	опитвам	се	да	я	иронизи-
рам.	—	За	победите	над	себе	си	и	над	другите,	но	най-вече	за	пораженията,	
за	властта	на	пораженията,	за	тяхната	тирания.

—	Ето	виждате	ли,	вие	сам	го	казахте	—	сега	неудобството	и	чер-
венината	£	изглеждат	прекрасни	и	нетърпими.	Тя	осъзнава	своето	не-
възпитание	да	се	натрапи	в	моя	дом,	в	моя	уморен	и	помръкващ	свят,	в	
този	сънлив	следобед,	но	у	нея	се	възражда	надеждата,	че	той	няма	да	е	
последен,	че	ние	ще	си	говорим	и	нейното	незабележимо	диктофонче	няма	
да	ни	разделя,	а	ще	ни	сближава	в	нарастващата	ми	изповед,	включено	
сякаш	от	моята	искреност	и	ще	ми	помогне	да	изоставя	картината	на	
един	от	най-значимите	български	художници	Жоро	Слона.

Аз	наистина	съм	се	заклел	да	угася	прожекторите	и	да	сляза	от	сцена-
та,	да	се	затворя	в	себе	си,	но	причината	не	е	само	в	удивителния	факт,	
че	за	последните	двадесет	и	пет	години	съм	дал	навярно	над	петстотин	
интервюта.	Освен	страха	от	повторение,	а	по	подобие	постоянството	на	
прахта	повторението	наистина	ни	засипва	с	блаженството	на	скуката	и	
ни	убива	с	тишина	и	със	забрава.	Истинската	причина	да	спусна	завесата	
зад	себе	си	не	са	гръмките	ръкопляскания,	несвършващите	аплаузи,	а	че	
напоследък	аз	започнах	да	забравям	имена	и	думи,	аз	ги	зная,	те	стоят	в	
съзнанието	ми,	но	не	мога	да	ги	изрека.	Аз	бавно	и	сигурно	потъвам	в	за-
бравата,	в	съня	на	околното,	в	оня	изначален	хаос,	който	толкова	властно	
ме	привлече	в	картината	на	Жоро	Слона.	Опитвам	се	да	обясня	на	Ния,	
че	вече	почти	не	си	спомням	себе	си.	Момчето	в	толкова	далечното	и	до	
болка	идеализирано,	всъщност	хербаризирано	в	съзнанието	ми	детство,	
юношата,	младият,	а	после	достолепният	мъж	съм	ги	забравил,	сякаш	
не	съм	бил	аз.	Те	ми	приличат	на	близки,	на	добри	приятели,	с	които	съм	
общувал	и	споделял,	но	съм	се	разделил	с	тях	и	не	съм	ги	виждал	отдавна.	
Объркващо,	недопустимо,	тревожно	отдавна.
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—	Страх	ме	е,	че	няма	какво	да	си	спомня	—	завършвам	и	оставам	за-
тънал	за	миг	в	очите	£.	—	И	още	по-лошо,	госпожице.	Страх	ме	е,	че	това	
което	си	спомня,	ще	бъде	сянката	на	моя	живот,	проявената	на	светлина	
сянка,	а	то	значи	лъжата	за	мен.

Ния	потрепва	като	че	ли	съм	я	ударил,	тя	си	играе	с	пръстена	на	
лявата	ръка,	сребърен,	приличен	на	змия.	Очите	£,	прекрасните	£	очи	се	
пълнят	със	сълзи	и	на	мен	изведнъж	ми	става	мъчно,	само	че	не	зная	за	
кой	от	двама	ни,	за	нея	или	за	мен	самия.

—	Моля	ви,	нека	да	опитаме.	Ето	сега,	в	този	миг,	за	какво	си	спом-
няте?

Опитвам	да	се	вмисля,	притварям	клепачи,	във	внезапно	бликналия	
полумрак	най-неочаквано	пред	мен	изниква	нещо,	което	в	първия	миг	ме	
обърква,	а	после	ме	кара	да	се	усмихна	с	облекчение.	Когато	бях	съвсем	
малък,	четири	или	петгодишен	и	мама	ме	водеше	в	градинката	на	черк-
вата	„Свети	Седмочисленици“	или	при	своите	колеги	на	24	май,	тя	беше	
учителка	по	история,	аз	се	събличах	съвсем	гол,	заприличвах	на	ангелче	и	
започвах	да	тичам.	Хората	се	усмихваха	и	ме	криеха,	защото	те	разби-
раха	цялото	двусмислие,	това,	което	правех,	беше	неприлично,	но	така	
невинно,	толкова	непорочно,	че	те	се	умиляваха	и	пречеха	на	мама	да	ме	
хване	и	облече.	Тази	игра	продължаваше	минути,	харесваше	ми	да	ядосвам	
мама,	харесваше	ми	да	бъда	център	на	внимание,	ала	най-важното,	опи-
яняваше	ме	свободата	да	извършвам	нещо	непривично,	по	неразбираеми	
за	мен	причини	непозволено	и	срамно.

Ненадейно	в	 съзнанието	ми	изниква	още	един	неповикан	и	пределно	
странен	спомен.	Едно	лято,	докато	живеех	на	улица	„Любен	Каравелов“,	в	
часовете	на	прииждащите	юлски	нощи,	в	припадащия	дъхав	полумрак,	по	
напечения	тротоар	на	улицата	се	появяваше	абсолютно	гол	мъж,	който	уне-
сено,	сякаш	привлечен	от	някаква	своя	висша	цел,	тичаше.	Беше	навярно	над	
петдесетгодишен,	много	космат,	полуплешив	и	вмислен	в	себе	си,	дотолкова	
съсредоточен,	че	неговата	побягнала	и	странно	непорочна	голота	създаваше	
усещането	като	че	ли	той	се	моли.	Чресалата	му	властно	се	полюляваха,	но	
мъжът	не	излъчваше	похот,	насилие	и	дори	неприличие,	а	единствено	копне-
жа	да	пренесе	своята	необикновенност	и	да	достигне	някъде.	В	първия	миг	
жените	ужасено	се	отдръпваха,	мъжете	по	улицата	опасно	настръхваха,	но	
всички	някак	разбираха,	че	той	не	беше	заплаха,	че	не	желае	да	покаже	голо-
тата	си,	а	по	някакъв	неразгадаем	начин	да	се	самопостигне	и	осъществи.	
Това	продължи	десетина	дни,	винаги	в	полумрака	и	в	шепота	на	прииждащата	
нощ,	изглежда	странникът	беше	луд,	прибраха	го	и	той	завинаги	изчезна.

—	Чудесно.	Ето,	виждате	ли,	страхотно	се	получи?	
—	Но	тези	спомени	не	означават	нищо,	те	носят	някакъв	отвлечен	

смисъл,	но	не	разказват	за	мен.
—	Направо	не	очаквах	—	тя	се	усмихва	стеснително.	—	Фантастично	

се	получи!	
Ния	посяга	 към	диктофончето,	 пръстите	на	ръцете	£	 са	 дълги	и	

фини	като	на	пианистка	и	в	този	миг	на	мен	ми	става	безпощадно	ясно,	
че	огромната	болка,	изпълнената	със	заплаха	тъга,	която	изпитвах,	не	
беше	за	нея,	а	предчувствие	за	мен	самия.
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НОВА ПОЕЗИЯ

Божидар Томов

СТИХОТВОРЕНИЯ

ТИХО

А êàê е òèõî òàì, à êàê е òèõî...
Иëè ïúê ìóçèêà çâó÷è, íî àç íе ÷óâàì.
И сòúïêèòе íе ÷óâàì... И се сêрèõà
è сеíêèòе íà çâóöèòе.
Тúé ìè се сòрóâà.
Зàщîòî òàì íе сúì. Не сúì âсе îще, 
à íяêúäе íàáëèçî. Иëè â êúщè.
Оòòàòúê се îòáèâàì сàìî íîщеì,
êîãàòî сúíèщàòà сà еäíè è сúщè.
Зà ìèã ïрîáëясâàò îáрàçè è äóìè,
èçре÷еíè èëè ïúê ïреìúë÷àíè.
Нî àç íе ÷óâàì, à âúрâяò срещó ìè...
И âсяêà äóìà â ìеíе ще îсòàíе.
И сèãóрíî ïî ïúòя ще ìе срещíàò
îíеçè, äеòî âсè÷êî ìè ïрîсòèõà — 
çà âсяêà сòúïêà èëè äóìà ãрешíà...
И êàê е òèõî òàì...
Аõ, êàê е òèõî!

СНЯГ

Тîçè сíяã êîëêî òèõî âàëè.
Тîçè ãрàä ще е óòре рàçëè÷еí.
Нî è â íеãî сúс òеá сìе áèëè,
ìîе âúçрàсòíî, ìàëêî ìîìè÷е.
Дà, íàâсяêúäе... Сàìî сеãà,
òóê ïî äúëãàòà óëèöà сàìî, 
âúâ рúêàòà óсещàì сíеãà,
à äëàíòà òè, íàé-òîïëà, я íяìà.
Бàâíî сòúïâàì, ïрèáèрàì се. Сàì.
Мîяò òúìеí è ïрàçеí ïрîçîреö
ìе ïîсрещà... Не ãëеäàì íàòàì,
à íàãîре. И âсе ïî-íàãîре.
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СЕДЕМ

Иìàì сеäеì äóшè 
è âсè÷êèòе сòрàшíî рàçëè÷íè.
Иìàì сеäеì äóшè, 
êîòàрàêúò се ïрúсêà îò çàâèсò.
Иìàì сеäеì äóшè, 
ìîãà сеäеì жеíè äà îáè÷àì...
(Нî íе сìея, рàçáèрà се, 
сеäеì жеíè сà ìè ìíîãî.) 
Иìàì сеäеì äóшè 
è жèâея íà сеäеì íеáеòà.
Иìàì сеäеì äóшè...
Сеäеì ëóäíèöè ïëà÷àò çà ìеíе.

РОБИНЗОН
  
Æèâея íà сàìîòíèя сè îсòрîâ 
è âсеêè äеí сúáèрàì 
áóòèëêèòе, èçõâúрëеíè îò ïрèëèâà. 
Пèсìà 
îò ìîèòе âсе îще жèâè 
ïрèяòеëè 
è îò ìîìè÷еòà, êîèòî сúì îáè÷àë íяêîãà.
Пîíяêîãà ïрèсòèãàò сúщî îще 
è äрóãè.
Дî ÷îâеê, êîãîòî íèêîãà íе сúì ïîçíàâàë.
Нàâярíî — 
íà îсòрîâà 
ïреäèшеí îáèòàòеë.

ЗАВЕСА

Гàсяò ïрîжеêòîрà.
Пîä ïрàшíèòе çàâесè
òеàòúрúò îòèâà ìàé íà êèíî.
Дîáре.
Нàëеéòе âèíî.

И íе÷èé ãëàс,
ïрèсòèãíàë îòäàëе÷е,
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ìе ïèòà: О, êúäе?... Кúäе сè?...
Кúäе сòе âсè÷êè?...
Тè êàжè, ÷îâе÷е.

Сúрöеòî ìè îò áîëêà ще се сâèе:
Кúäе сòе âèе, 
Дà, êúäе сòе âèе? —
Прèяòеëè, àêòьîрè èëè äрóãè...
Прèяòеëè, àêòьîрè è сúïрóãè — 
Кúäе сòе?...

Гàсяò ïрîжеêòîрà
è сàìî â ãàрäерîáà
âèсè еäíî çàáрàâеíî ïàëòî.

Дàëè е ìîе?
Аõ, äàëè е ìîе òî?

VENI, VIDI, VICI?...

Æèâîòúò ïреìèíàâà êàòî сòèõ, 
çà êîéòî çíàì, ÷е íяìà âòîрè ïрî÷èò.
Не êàçâàì — 
àç äîéäîõ è ïîáеäèõ, 
à сàìî: 
...áяõ, âèäяõ 
è ìíîãîòî÷èе
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Румен Леонидов

СТИХОТВОРЕНИЯ

ЗВЪНЕЦ

Дîäеòî äжàïà с ïîсèíеëè íîçе
è ïîäсìúр÷à ïîä сòреõèòе äúжäеöúò,
ще сêúсà сèíäжèрà íеáесíîòî ïсе
è ще èçîõêà â сúíя сè ìúрòâеöúò.

Дîäеòî сâеòêàâèöè сúсêàò îòâúí
è се êèêîòяò óсòèòе íà ìрàêà,
ще сòрèе сòúêëàòà ïúрâèяò ãрúì
è òèшèíàòà ще ìëúêíе ïреãрàêíàëà.

И óäàр ще срóòè âсеëеíсêèя çèä,
è ще рàççèíеì ãúрëà îíеìеëè,
íà äâе ще се сöеïè âúçäóшíèяò щèò
è ще çàïúрõà â ãúрäèòе íè õеëèé...

И íяêúäе îãúí ще âèрíе ãëàâà,
è ще се âïèяò â î÷èòе íè íîêòè,
ще ëóìíàò êîсèòе íè êàòî òреâà,
è ще ïàäíе ìесîòî îò êîêàëà...

Ще èсêàìе âсè÷êî òîâà äà е сúí,
äà се сúáóäèì â ÷àршàфèòе ïîòíè...
Ще õрясíе îáà÷е ïîсëеäíèяò ãрúì.
И ще ïресòàíеì äà áúäеì жèâîòíè.

ПТИЦА

Сëеä íяêàêâà ìóшèöà
èçâеäíúж
âëеòя è сòàяòà се çàïреìяòà...
Иçëèçàò, сêúïà, сëеä îáèëеí äúжä
è ÷ерâеèòе òúìíè íàä çеìяòà...
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Неäеé äà áèеш с êëþí, äà ãóáèш ìîщ,
âáесеíà èâèöà îò ïерóшèíà,
÷е è êóòреòî с íîêúò òóê е íîж —
ïреç òеáе ëесíî ìîже äà ïреìèíе.
Не áëúсêàé â óжàс âèòèòе êрèëе,
íе âäèãàé âряâà ïреä ëèöеòî áîжèе.
Неäеé êúëâà îò òúíêîòî ïерäе —
è àç сúì òúрсèë òîçè ïúò — íе ìîже!
И àç сúì óäряë âúâ ëеòеж сòúêëî,
è óìúрëóшеíî äîâ÷ерà сòрàäàõ —
äàëè íàèсòèíà е çëîòî — çëî,
щîì сàìî èсòèíàòà е ïреãрàäà?
Щîì âе÷е èçõîä íяìàìе îòòóê,
щîì íàс íе íè сïàсяâà íèщî äрóãî —
ìëúêíè! Сòàíè íà ìúíè÷úê þìрóê!
Иëè ïîíе íà ìúíè÷êî âëе÷óãî...

СТРАХ

Сòрàõóâàì се îò сâîя сìяõ.
Не сìея äà âè се èçсìея,
íеìея.
И сàìî äеáеëèòе ìè óсòíè
òúíêî се óсìèõâàò.
Еäèí сúâсеì серèîçеí ãрàжäàíèí
â÷ерà се çàäàâè
îò еäíà íесäúâêàíà óсìèâêà è óìря.
Сòрàõóâàì се îò сâîя сìяõ.
Сìеõúò е çäрàâе, íî êîãàòî è
äóõúò è çäрàâ...
А áîëíèяò îò сìяõ íàâсяêúäе âúрâè
óõèëеí.
Сòрàõóâàì се îò сâîя сòрàõ
Не се òресà îò сìяõ.
Треïеря.

НАКАЗАНО ЗАВИНАГИ ХВЪРЧИЛО...

Леòè ìè се, íî сúì çäрàâî ïрèâúрçàí
è êúì äîсеãàшíèòе сè ïреâúïëúщеíèя.
Леòя íà еäíî ìясòî.
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Исêàì äà се ìàõíà,
рàçâяâàì îïàшêà îò ïàрöàëè,
íàäóâàì áóçè îò ïерãàìеíò,
рàçìàõâàì рúöе ïреä âяòúрà,
íî íе се ïîëó÷àâà.
Нèщî íе сòàâà.
Сèãóрíî е âреìе
äà се ïрèçеìя
è â çеìяòà äà íàìеря óòеõà,
â ïîëеòà êúì сêóòèòе íà Бîãà.

СВЕТИ ДУХ, ДУХОВДЕН

Иäàò îòäîëó êîсà÷è, êîсà÷è с ÷ерíè êà÷óëêè,
áàâíî èç òúìíîòî êрà÷àò, áрîäíèöè âîäяò çà áóëêè.
Сòрàшíà êîсèòáà ще ïàäíе, ëóííà среäíîщíà

 êîсèòáà,
âúëöè ще âèяò äî ïëàäíе, äеâсòâеíè êúрâè ще ïèяò.
Иäàò îòäîëó êîсà÷è, äâàìà ïî äâàìà íàсòúïâàò,
ãàрâàíè ãрà÷àò ëè, ãрà÷àò, òрúíèòе òрúïíàò,

 èçòрúïâàò.
Гîëè рóсàëêè íàäçúрòàò, шèïêèòе шèïîâе ãîëяò,
сâеêúрúò áèе сâеêúрâà, çúëâà íà äеâер се ìîëè.
Иäàò îòäîëó êîсà÷è, áëясêàò êîсèòе èì îсòрè,
Чер êîííèê òеõеí âîäà÷ е, âîäè сìúрòòà íè íà ãîсòè.
Пúíîâе ïëàìâàò â çеëеíî, ëóìâàò çеëеíè îãíьîâе,
çìèè рàçâèâàò âреòеíî, áèяò се çìèè с íîжîâе.
Иäàò îòäîëó êîсà÷è, äóìà äîрè íе ïрîäóìâàò.
Сîâà îïëàêâà сеäìà÷е, ÷óìà се ëþáè сúс ÷óìà.
Гúр÷àò се ÷ерíè â рîсàòà. Рîсеí сà âïëеëè â êîсèòе.
Пèсúöè сеïâàò ãîрàòà, ïрèëеï рàçäèïëеí çàëèòà.
Тèõî рèäàяò òреâèòе. Бяãàò êîшóòè íà ïрúсòè.
И се òúрêóëâàò ãëàâèòе îò òеëàòà îòêúсíàòè.
Иäàò, ïрèèжäàò êîсà÷è. Крúсòеí с íеêрúсòеí 

се сáèрàò.
Вëà÷àò се ìúрòâèòе, ïëà÷àò. Æèâèòе 

с рàäîсò óìèрàò.
Пîâе÷е íяìà сïàсеíè. Иìà еäíè òàëàсúìè.
Всè÷êî е îêîсеíî. Зà âеíеöà îò òрúíè.



52 ÏËÀÌÚÊ

Георги Ангелов

СТИХОТВОРЕНИЯ

ОПЕРАЦИЯ „Ь“

Оòìеíя се áрàêúò.
Вúâежäàò се ãрîáèщà çà äîìàшíè ëþáèìöè.

Оòìеíя се âîеííàòà сëóжáà.
Вúâежäàò се ïàрàäè íà îáрàòíèòе.

Вìесòî Вàçîâ
се âúâежäà Хеëîóèí.

Оòìеíяò се ÷àсîâеòе ïî èсòîрèя.
Вúâежäàò се ïрàâàòà íà ÷îâеêà.

Оòìеíя се ãрàíè÷íàòà áрàçäà.
„Оòе÷есòâî áеç ãрàíèöè!“ íè сòèãà.

Иäèîòèòе сà äîâîëíè,
íàрîäúò — îáëú÷еí,
ìúрòâèòе — òе íеêà áäяò...

Терèòîрèяòà е ïîäãîòâеíà 
çà çàëè÷àâàíе
â îïреäеëеíèя срîê.

АВТОПОРТРЕТ С ЛИСТО

Зàáрàâèõ сâеòëèíàòà íà äеíя.
 
Нàïèсàõ íяêîëêî ïèсìà äî õîрàòà
с еäèíсòâеíàòà ìèсúë:
жерòâàòà äà íе ïîíàся ó÷àсòòà сè.
Вíèìàòеëíî êàïàíà äà рàçòâîрè.
Дà ïîäàäе рúêà íà äрóãà жерòâà.

Рàсòяõà êóï÷èíèòе ëèсòè.
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Нàêрàя,

êîãàòî сòàíà ясíî, ÷е ÷îâеê 
íе ìîже ëèсòîïàä äà äèрèжèрà,
âóëêàíè äà òреíèрà,
се çàâèõ
сúс есеííàòà шóìà
è ïîòеãëèõ
êúì ïî-äîáрèя сâяò.
Дà ïрîâеря.

* * *

Еäèí сëеä äрóã сïîêîеí ïрúсò
ще íè ïîâèêà.
И íяìà äà âèшèì рúсò
òîãàâà с íèêîé.

Ще âèäèì êàòî сряçàí íерâ
êàêâî êîïíееì
è êîé е áяë, è êîé е ÷ер,
è êîé сèâее.

И ще èçïëóâà êàòî êèò
îò òерöèерà,
êàòî êàсêеò, óíèë íà âèä 
èëè ãàëерà,

ïреïúëíеíà с äîсòîéíè äíè,
à íе с äîсàäà,
рîáóâàíе èëè жеíè
ïîëóîòêрàäíàòè

жèâîòúò íè — сâèреï è áëàã,
íеëеï è äèâеí...
И ìîже áè òîãàâà ÷àê
ïреä íеãàòèâà

ïрèсúäàòà ще рàçáереì —
íеçàêúсíяëà, 
срàâíяâàéêè ãî, щеì — íе щеì,
с îрèãèíàëà.



54 ÏËÀÌÚÊ

* * *

Сâúршâàò äóìèòе ïîëеêà.
Сáîãîì, äóìè...
И íàãîре ìíîãî ëеêî
è áеçшóìíî

се ïîíàся âúâ сïèрàëà
есòесòâîòî
íà äóшàòà îòìàëяëà
с Хрèсòî Бîòеâ.

Не Верãèëèé, à Пîеòúò
íà Бàëêàíà
сúïрîâîжäà âúâ íеáеòî
âсеêè сòрàííèê,

ïîжеëàë äà се ïîâòîрè
êрúãîâрàòúò,
â êîéòî âсè÷êî íè ãîâîрè
ìíîãîêрàòíî:

Вèе èìàòе îïîрà
â íеîáяòà.
Вреìеííî е âсеêè êîреí
âúâ çеìяòà.

* * *
               На Димитър Горсов

Гëóõî ìúë÷àíèе â „òàçè сòрàíà“ âè îáãрàжäà,
òúжíè ïреäöè, îòïúòóâàëè â äрóãèя сâяò...
Вàшèòе ïëî÷è íàäãрîáíè òреâàòà îáсàжäà,
òреâàòà è êúсàòà ïàìеò çà ìúрòâèя áрàò...

Кîíеòе âè сàìî âсе îще ïреïóсêàò â íеáеòî.
Оíеçè êîíе íà ïрàäреâíèя áúëãàрсêè Бîã.
Те öâèëяò íàïрàçíî — çîâàò Хâúрêîâàòàòà ÷еòà.
И òеõíèяò âèê е ïрîщàëеí, ïе÷àëеí, âèсîê.

И íèе сëеä âàс ще èç÷еçíеì ïîëеêà â çеìяòà,
è íàс ще ïîêрèе òрèìеòрîâà îсòрà òреâà...
Нàé-ìíîãî, êîãàòî ìèíàâà ÷îâеêúò с êîсàòà,
çà ìèã äà се сïúíе âúâ íяêîя êîíсêà ãëàâà. 
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В ОСЕМ РЕДА

Аç сúì сèí íà äúржàâà, êîяòî îòäàâíà я íяìà
è êúì äèâà рîáèя îòíîâî ïîëеêà ïúëçè.
Усîéíè âúçäèшêè ÷ерòàяò âúрâежà £ сàìî
è с жàëêî ïрîáëеéâàíе êреòàò îâöе è êîçè.

Дúëáîêàòà ïрîïàсò, íеâèäèìà, âе÷е ãè ÷àêà
â êрàя íà ïúòя èì — íеîòâрàòèìà íàãëеä...
И âе÷е рàçáèрàì çàщî Хрèсòî Бîòеâ е ïëàêàë
è сêрúáíàòà òàéíà íà âсеêè, рîäеí çà ïîеò.

ПРИПИСКА

Пî÷èíè сè, óáîãè Еâсòрàòèе,
îò òежêèя òрóä.
Неêà ÷óяò íàâреä ïî çеìяòà íè
â яíóàрсêèя сòóä:

Всяêà äîáëесò ïàрàòà ïîãóáè.
Иíîрîäеöúò âëàсòâà ïреçряí.
А ïúê êîéòî Бúëãàрèя ëþáè,
е äîсóщ êàòî äúá 
â óрàãàí.

Нèêîé áеëеã íе ще äà çàрàсòâà,
ïîäëîсòòà íе èçâрúщà î÷è,
íî âúâ ìеíе ïî ïрежíеìó ясíî
îще „Беëà сúì, áеëà...“ 
çâó÷è.

Неêà àç, ïреïèсâà÷úò, èçòëея
â ïîрóãàíàòà áúëãàрсêà ïрúсò.
В òàçè êíèжèöà âèжäàìе íея,
îще жèâà,
ìàêàр è íà êрúсò.



56 ÏËÀÌÚÊ

Светозар Аврамов

СТИХОТВОРЕНИЯ

РАЗМИСЪЛ

Зàòâàряì ëè се òèõî â сеáе сè,
èëè сúì âе÷е òâúрäе óìîреí?
Нèìà äîсòèãíàõ сâîя õреáеò
è ãëеäàì êúì сâеòà — сìèреí?

Дàëè íеïрàâäèòе ïрèеìàì?
Иëè ìúë÷àíèеòî е ïрîòесò?
Æèâяõ â êîíфëèêòíî âреìе,
çà áúäíîòî ïúê — íяìà âесò.

Еäíè÷êîòî, êîеòî ìè îсòàâà —
íàäежäà сâеòëà âúâ äîáрîòî.
Осòàíàëîòî е еäíà çàáрàâà
íà ìîя сêрîìеí, òèõ жèâîò.

НОСТАЛГИЯ

...И òàçè íîщ Сеí-Сàíс ще сëóшàì
çà òеá с íîсòàëãèя ще сè ïрèïîìíя.
Ще èсêàì êàòî ïòèöà äà се сãóшèш
â îáяòèяòà ìè сàìîòíè è áеçäîìíè.

И òâîяòà ëþáîâ ïàê â ìèсëèòе ìè
сâеòëî ще âèòàе è ще áúäе жèâà.
И àç ще òúрся íежíàòà òè áëèçîсò,
ще òе сúíóâàì — êàòî сàìîäèâà.

И ïрèçîрè óсìèõíàòî ще се сúáóäя,
à òâîеòî óõàíèе ще сâеòè â ìîя äеí...
Зàщî ëè âèêàì ìèíàëè ìèíóòè?
Æèâîòúò ïрîäúëжàâà è áеç ìеí...
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ВЪЗМОÆНОСТ

Не âúçäèшàé, ÷е есеíòà сè îòèâà —
îòëèòàò âсè÷êè сеçîíè â жèâîòà.
Вàжíîòî е — äà îсòàрееì êрàсèâî
è îò сеáе сè — äà îсòàâèì äîáрîòî!

Не сòрàäàé çà íèщî ïрîïóсíàòî,
âсè÷êî е сòàíàëî — êàêòî е ïèсàíî.
Бëàãîсëàâяé сâеòëèòе óсòреìè,
с êîèòî óçíàâàш âе÷íèòе èсòèíè!

Всеêè ìèã ïрèеìè êàòî äàр Бîжè!
И се рàäâàé íà ÷óжäîòî щàсòèе —
òîâà е ïреêрàсíà âúçìîжíîсò
жèâîòúò òè äà íе ìèíе íàïрàçíî!

В ЕСЕННАТА ТИШИНА

Пîòúâàì â есеííàòà òèшèíà, çàсëóшàí
â шеïîòà íà ïàäàщèòе жúëòè ëèсòè.
Преãрúщà ìе òúãàòà áеçâúçäóшíà
è òè âúçêрúсâàш â íежíèòе ìè ìèсëè.

И îще äúëãî â сòàрèя êâàрòàë òе òúрся,
à òè êàòî сúрöе â сúрöеòî ìè ïóëсèрàш.
И àç сè сïîìíяì срещàòà íè ïúрâà
è с òреïеò â îрîсеíîòî íеáе се âçèрàì.

Нî çíàя — áëèçîсòòà íè е сеãà ìе÷òàíèе,
íàõëóâàщî âúâ âреìеòî îòìèíàëî...
Оïèòâàì се äà òе çàáрàâя, сòрàííèöе,
íî òè â жèâîòà ìè ще сâеòèш âèíàãè!

ПЪТ
 На моята майка

Иçïрàâеí ïреä îсàíêàòà òè íà сâеòèöà,
ïреãрúщàì òе сеãà сìèреíî, ìàìî.
Нà 90 òè îще íè äàряâàш сúс èсêрèöè
è îще íè ïîäêреïяш с óìîреíî рàìî.
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Сïîäеëяì òè çà ìîè âúрõîâе è áеçäíè,
çà òúрсеíèя â òúìíèíàòà сâеòúë áрîä.
И èсêàì íèêîãà îò ìеí äà íе èç÷еçíеш,
çàщîòî òè ìè äàäе ïúòя êúì äîáрîòî.

И ìîже áè сúì сòàíàë сòàрîìîäеí,
íî íрàâсòâеíèòе òè óрîöè сëеäâàì.
В íеëеêèя жèâîò — ëþáîâ ìе âîäè...
И àç íà áëèжíèòе îсòàâàì ïреäàí!

Сèìеîí Сïèрèäîíîâ • Ве÷ереí ïеéçàж
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НОВА КНИГА

Здравка Евтимова

ИЗ „ЗЕЛЕНИТЕ ОЧИ НА ВЯТЪРА“ 
(Откъс от роман)

... чаплите летяха на север, към извора на реката, цветът на кри-
лете им почти се сливаше с този на небето така фино и меко, че човек 
би казал — може би птиците са очите на вятъра.

   Ани Пру, из разказа „Онези стари каубойски песни“

Един баща бил толкова лош, че даже си нямал дете.
   Никола, син на поетесата Красимира Зафирова 

от Перник

Скрих	се	в	килера,	но	и	там	се	чуваше.	Баща	ми	крещеше	на	мама	та-
кива	думи,	че	ако	излезеха	от	моите	уста,	щеше	да	ми	отреже	и	ушите,	
и	ръцете	едновременно.	От	много	хора	съм	хващала	такива	приказки	—	в	
хлебарницата.	Когато	стигнаха	до	мене	за	пръв	път,	попитах	тате	какво	
означават,	и	той	ми	лепна	плесник.	Полека	свикнах,	убедих	се,	че	всичко,	
изречено	от	човешка	уста,	е	мръсно,	и	ако	не	искаш	бой,	скрий	се	в	килера.	
Прозорчето	е	малко,	но	под	него	е	светло	и	буквите	се	виждат.

Аз	не	ги	зная	всичките	—	по	картинките	от	буквара	се	сещам	коя	бук-
ва	що	за	птица	е.	„К“	се	е	изправила	до	картинка	на	кон,	значи	буквата	е	
кон.	Видя	ли	„К“	някъде,	все	я	товаря	с	торби	—	мама	ме	праща	на	покупки	
на	Пишман	пазар,	защото	там	е	по-евтино.	Обучила	ме	е	—	„Измети	на	
лелката!“;	аз	измитам	и	лелката	ми	дава	два	домата	повече,	донасям	вода	
на	лелката	от	минералния	извор,	тя	ми	подарява	тиквичка,	после	влача	
торбите,	тежки	като	камиони,	но	мисля	за	конската	буква	„К“.	Конят	носи	
торбите	вместо	мен	и	ми	е	лесно.	Полека	научих	буквата	„Т“	—	трева.	Баща	
ми	ми	разпорежда:	„Иди	копай	картофите!“	—	и	аз	ходя,	ръцете	ме	заболя-
ват,	затуй	мисля	за	буквата	трева	и	на	нея	си	почивам.	Много	е	хубаво.

Вече	ми	е	радостно,	когато	мама	и	тате	се	карат	—	седя	в	килера	с	
книгата.	В	нея	има	много	коне	с	конската	буква,	пълно	е	с	трева	и	аз	се	
чудя	що	за	приказка	е	това.	Ясно,	конете	хрупат	тревата,	но	аз	искам	
истории	и	за	други	неща.	Най-добре	е,	когато	не	ти	обръщат	внимание	—	
тате	се	унася,	ако	в	бутилката	му	ракията	е	свършила.	Заспива.	Веднъж,	
докато	хъркаше,	се	научих	да	сменям	каналите	на	телевизора.	Не	исках	да	
гледам	как	ритат	топката.	И	тя	е	от	кожа,	и	аз	съм	от	кожа	—	кожата	
ме	боли	от	бой,	а	топката	я	боли	от	ритници.	Затова	избягах	от	този	
канал	и	гледах	как	една	леля	приказва	за	щастието.	Но	тя	не	разбираше	
нищо	от	щастие.
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За	да	не	те	забелязват,	не	бива	да	си	хубава	—	като	си	хубава	като	мама,	
всички	тебе	гледат	и	работата	на	зле	се	отива.	Ако	си	грозен,	като	прияте-
ля	на	мама,	пак	всички	тебе	гледат	—	най-добре	е	някъде	по	средата:	нито	
хубав,	нито	грозен,	нито	висок,	нито	нисък,	или	най-добре	да	си	бабичка,	
но	аз	не	съм	бабичка,	а	дете	защото	ми	казват	„Сладурче!“	Не	искам	да	ми	
подмятат	„сладурче“,	затова	отивам	при	бръснарката	Арисана,	измитам	
фризьорския	£	салон,	нося	£	минерална	вода	от	извора	и	£	казвам	тихо:

—	Арисанке,	мерси,	моля,	острижи	ме	нула	номер.
Гласът	ми	е	силен	като	кремък,	затова	го	пречупвам	и	шептя.	Ако	

приказвам	много,	мама	ме	гледа	така,	че	по-добре	да	ме	удари	по	устата,	
вместо	да	ме	гледа	така,	а	баща	ми	направо	ме	шамари.

—	Защо	да	те	остригвам?	—	пита	Арисанка.
—	Заради	жегата	—	лъжа	аз.	—	Въшките	се	люпят	на	топло	в	дългите	

коси.	Хапят	като	тигри.
Арисанка	ме	стриже	нула	номер	и	така	ставам	нито	ниска,	нито	висока,	

нито	хубава,	нито	грозна,	обличам	черна	фланелка	за	50	стотинки	—	мета	
магазина	за	фланелки	втора	употреба	на	Федьо,	нося	му	вода.	Жена	му	е	
болна,	много	дебела	и	аз	сгъвам	дрехите	вместо	нея.	Те	миришат	на	старо	
чекмедже	—	жената	на	Федьо	казва,	че	Европа	миришела	точно	така,	затова	
трябва	да	проветрявам.	Милата	дебеланка	ми	даде	без	пари	черна	фланелка	
и	черни	къси	панталонки.	Те	ме	стягат,	а	фланелката	е	широка	като	вятър	
около	мене.	Жената	на	Федьо	ми	подари	и	сандали,	скъсани,	грамадни,	направо	
безкрайни.	Като	вървя,	шляпам	и	никой	не	поглежда	към	мене.

Аз	съм	едно	свободно	дете.	Улицата	е	небе	за	мене,	седна	да	отдъхна	
с	буквара	някъде,	хора	ми	подхвърлят	стотинки	до	съдраните	сандали	и	
забогатявам.	В	нас	веднага	се	събличам	и	се	нагиздвам	в	зелената	роклич-
ка	—	баща	ми	не	иска	някой	да	се	заблуди,	че	съм	просякиня.

Един	ден	мама	каза:
—	Сбогом,	Ано!	—	дойде	и	ме	прегърна,	дори	ме	целуна.
—	Защо	ме	целуваш?	—	уплаших	се	аз.	—	Ще	умреш	ли?
—	Ще	умра	—	рече	тя	и	се	разсмя.
Когато	човек	умира	по	телевизора,	не	се	смее,	а	плаче	—	поправих	я	аз.
—	Аз	ще	умра!	—	отсече	мама.	—	Ето	ти...	тя	извади	един	шоколад,	

голям	от	тука	до	тавана,	една	нова	рокличка	—	от	хубавите,	почти	като	
нови,	от	магазина	на	Федьо,	сандали	и	два	лева.	—	Чао,	момиче!

Телевизорът	каза,	че	умрелите	отивали	на	небето,	но	освен	луна	и	
няколко	тънки	звезди,	не	съм	забелязала	нито	един	човек	там.	Естестено,	
небето	е	далече	и	докато	я	закара	самолетът	дотам,	доста	път	трябва	
да	бъхтят,	пък	ако	са	изпили	с	Косьо	парите	за	билета,	трябва	да	ходят	
пеш	до	небето	—	да	се	катерят	на	планината,	до	върха,	после	да	намерят	
някой	бор,	дето	стига	небето.	Тя	ще	се	умори,	Косьо	ще	се	напие	два	пъти,	
тя	ще	получи	бъбречна	криза	и	това	ще	ги	забави.

—	Как	да	знам,	че	си	стигнала	небето?	—	бях	я	попитала,	преди	да	се	
завърти	с	гръб	към	мене,	а	тя	обясни:

—	Като	завали	дъжд,	сложи	един	леген	и	събери	водата.	Да	знаеш,	че	
аз	ти	пращам	дъжда.	Измий	се	с	водата	от	легена	и	повече	няма	да	ти	е	
тъжно.
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—	Чао,	мамо!	—	казах	£.	—	Недей	да	вдигаш	Косьо,	като	е	пиян,	много	
тежи!	Ще	получиш	бъбречна	криза	и	ми	е	жал	да	гледам	как	тебе	и	дъжда	
ви	боли.

Тогава	мама	остави	куфара	на	земята,	дойде	до	мене	и	пак	ме	целуна,	
в	очите	£	като	главички	на	карфици	прободоха	сълзи.	Значи	вярно	ще	мре.

—	Не	бой	се,	смъртта	не	боли!	—	излъгах	я	аз.
Тя	не	беше	страхлива.	Взе	си	куфара,	даде	ми	още	два	лева	и	тръгна	

към	небето.	Косьо	я	прибра	на	улицата	в	стария	си	опел	камионетка.	И	
оттогава	не	съм	я	срещала.

След	мама,	приятелката	на	баща	ми	беше	огромна,	много	здрава	жена.	
Казваше	се	Дарина.	Нито	баща	ми	говореше,	нито	тя.	Лягаха	направо	на	
земята	и	точно	както	ги	учеше	телевизорът	правеха.	Телевизорът	учи	
хората	на	любов.	Никой	не	ме	закачаше,	затова	обичам	любовта:	взимам	
си	буквара,	мъча	се	да	чета,	но	не	мога	да	се	сетя	как	да	подредя	картин-
ки	вместо	буквите.	Как	да	питам	Дарина,	като	тя	не	приказва	съвсем	
никак?	Зная	само	един	начин	—	измитам	кухнята,	почиствам	любовта	
от	пода,	нося	минерална	вода.	Тя	пие.	Така	пие	магарето	на	съседа,	един	
час	гълта	и	преглъща,	докато	не	види	дъното	на	кофата.	Дарина	лочи,	
жабурка,	докато	не	съзре	дъното	на	каната.

—	Коя	е	тая	буква?	—	питам	я	и	£	показвам	една	страница,	на	която	
е	нарисувана	малина.

—	„М“	—	казва	тя.
После	пак	£	нося	вода.	Тя	пие	като	магарето	на	съседа	и	накрая	от-

рязва:	„П“.	Аз	ги	запомням,	обикалям	двора	и	си	повтарям	„ППП“,	„МММ“.	
Момчето	на	съседа,	Шушомир,	наднича	през	зида	и	пита:

—	Да	не	си	откачила	от	глад?
Аз	се	боя	да	не	забравя	буквите,	не	спирам,	повтарям	си	наум	„П-П-

П“,	„М-М-М“,	гледам	прасето	и	малината	в	буквара,	а	Шушомир	изчезва,	
след	малко	се	появява	—	покатерил	се	е	на	зида	—	зидът	е	висок	оттук	до	
върха	на	черешата.

Моят	баща	и	бащата	на	Шушомир	са	се	били	за	майка	ми,	за	един	
глиган,	за	едно	агне,	за	една	копа	сено,	за	една	чаша	ракия	и	не	могат	да	се	
гледат.	Като	се	видят,	се	смазват	от	бой,	баща	ми	е	грамаден,	по-дълъг	
дори	от	яката	Дарина,	а	бащата	на	Шушомир	е	още	по-грамаден.	Майка	
му,	напротив,	е	дребна	синеока	като	лекарството	против	бълхи,	и	не	ме	
е	страх	от	нея.	Тя	ме	наблюдава,	но	никога	не	ме	е	била.

Имам	си	начин	—	ако	искаш	да	не	те	бият,	се	криеш	в	килера	или	из-
миташ	пред	къщата	на	човека	и	му	носиш	вода	от	минералния	извор.	Аз	
изметох	пред	Шушомировата	порта,	оставих	там	едно	шише	с	минерална	
вода,	Шушомир	изрита	шишето,	но	майка	му	го	плесна.	Оттогава	жената	
не	ме	мрази,	даже	напротив.	Веднъж,	както	в	турски	сериал,	ми	остави	
торба	с	храна,	но	баща	ми	такъв	ми	завъртя	по	врата,	че	паднах,	и	едно	
куче	ми	измъкна	торбата	изпод	носа.

Сега	Шушомир	се	покатери	на	оня	зид	—	два	метра	висок	—	той	се	ка-
тери	много	добре,	тънък	е	като	червей,	но	аз	съм	тънка	като	по-тънък	
червей	и	се	катеря	по-бързо	от	него.	Освен	това	познавам	киселец,	лапад,	
хрян,	забелязала	съм	коя	трева	пасе	котката	на	Шушомир,	като	е	болна,	и	
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аз,	щом	ми	домъчнее,	паса	същата	трева.	Затова	има	дни,	когато	се	съм-
нявам,	че	съм	се	превърнала	на	котка,	тичам	до	огледалото	на	здравата	
Дарина	—	тя	не	дава	да	пипам	нищо	нейно,	но	не	крещя,	защото	не	може	да	
приказва.	Радвах	се,	че	не	може,	но	се	оказа,	че	съм	се	радвала	прекалено	рано.

—	Хлапе!	—	изрева	онзи	ден	тя.	—	Не	барай!
Истината	е	—	тя	не	реве.	Гласът	£	е	такъв	—	като	на	магарето	на	

съседа,	и	аз,	за	да	взема	нещо	нейно,	първо	измитам	кухнята,	нося	£	кана	
вода,	тя	пие	два	часа	и	половина	и	ми	позволява:	„Барай	какво	искаш!“

Взимам	огледалото	£,	 оглеждам	се	—	не	 съм	котарак,	 а	 човек	 с	 ос-
тригана	нула	номер	коса,	черна	фланелка	като	парашут,	до	глезените,	и	
панталонки.	Чудя	се	как	съм	се	навряла	в	тях,	бебето	на	кметицата	е	за	
тия	панталонки,	но	аз	си	правя	сметка	да	измета	в	магазина	за	втора	
употреба	на	Федьо,	дебелата	му	жена	е	добра	също	както	по	телевизята.	
Дано	ми	подари	някои	по-големи	панталонки.

—	На!	—	казва	Шушомир,	който	се	е	изкатерил	навръх	зида.	Хвърли	ми	
отгоре	една	торба	—	отвътре	така	мирише	на	хубаво,	че	направо	носът	
ми	поиска	да	се	откъсне	от	мене	и	да	избяга	при	торбата.	Даже	си	по-
мислих,	че	е	офейкал,	но	не	беше.	Не	носът,	стомахът	ми	си	бе	плюл	на	
петите.	Бях	останала	без	корем,	вместо	стомах	и	черва	—	само	дупка	в	
мене.	Хвана	ме	голям	страх.

—	Дръж!	—	подвикна	Шушомир	и	ми	хвърли	едни	панталонки.
Бяха	сини,	с	цип,	страхотни	панталонки,	като	по	телевизора.	За	миг	

забравих,	че	съм	останала	без	стомах	и	започнах	да	се	взирам	в	джоб-
четата	като	невидяла.	Сега	зная,	че	телевизорът	нищо	не	разбира	от	
щастие.	Никога	не	е	предавал	как	човек	се	радва	на	панталонки	—	готов	
е	да	си	извади	сърцето	и	да	го	сложи	в	най-малкото	джобче	—	така	то,	
сърцето,	което	все	не	вярва,	отблизо	ще	усети	каква	разкошна	дрешка	
му	е	спуснал	Шушомир.	Щото	дори	и	да	има	очи,	сърцето	е	един	нещас-
тен	затворник	между	костите	и	нищо	не	вижда,	докато	не	го	извадиш	
на	светло.

Тогава	вратът	ми	се	запали	и	си	рекох	—	край,	прекърши	се!	Баща	ми	
ритна	торбата,	която	миришеше	хубаво.	Още	един	път	помислих,	че	вра-
тът	ми	ще	се	строши,	по-добре	да	беше	се	строшил,	защото	при	третия	
шамар	така	ме	заболя,	че	се	проснах	на	земята.	Това	ми	се	пада,	като	съм	
глупава	—	трябваше	да	падна	още	от	първия	път.

—	Ще	те	утрепя!	—	кресна	Шушомир.
—	Аз	тебе	ще	утрепя!	—	кресна	баща	ми.
—	Грамаден	и	тъп!	—	Шушомир	беше	изчезнал	от	зида	и	викаше	от	

своя	двор.	Аз	бях	от	нашата	страна	до	баща	ми	и	нали	имам	само	един	
начин	—	пропълзях	до	метлата	и	почнах	да	мета	пред	краката	му.	После	
му	донесох	вода.	Не	ме	пердаши	повече,	но	водата	никак	не	свърши	работа.

—	Нож!	—	ревна	той.	Страшно	викна,	но	не	вярвах	да	ме	заколи.	Той	
не	колеше	пилета	дори,	мама	викаше	един	болен	съсед,	а	сега	дебелата	
Дарина	скълцва	главите	им.	Тя	е	по-голяма	от	къщата	и	ножът	в	ръцете	
£	изглежда	като	игла.	Баща	ми	наряза	прекрасните	панталонки	с	ножа.	
Аз	мога	да	броя	само	до	шест,	а	той	ги	съсече	на	повече	от	шест	парче-
та.	После	ги	сложи	в	плика,	дето	миришеше	хубаво,	набута	вътре	един	
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камък	—	после	камък,	парчета,	хубава	миризма	и	торбичка	прелетяха	
зад	зида,	тупнаха	в	двора	на	Шушомир.

—	Идиот!	—	това	извика	майката	на	Шушомир.
Баща	ми	нищо	не	извика.	Той	не	 обича	да	 дърдори	 врели-некипели,	

вместо	това	започна	любовта	с	Дарина	на	тревата,	но	аз	знам	всичко	за	
любовта	и	не	ми	е	интересно.	Чудех	се	какво	ли	имаше	в	оная	торба,	че	да	
мирише	толкова	хубаво.	И	както	се	чудех,	същевременно	плачех	за	стра-
хотните	панталонки,	които	ми	бяха	показали	какво	е	щастие.	Сега	нямах	
нито	стомах,	нито	щастие;	под	кожата,	дето	трябваше	да	е	коремът,	
имах	дупка,	а	така	ми	се	ядеше!	Избягах	на	поляната	и	започнах	да	паса	
оная	гъста	тъмнозелена	трева,	която	пасеше	котаракът	на	Шушомир,	
когато	го	мъчеше	болест.	Сега	със	сигурност	бях	станала	котка.	Пипнах	
се	по	врата,	дето	ме	бе	зашлевил	тате.	Стори	ми	се,	че	вече	са	ми	пора-
снали	десетина	котешки	косъма.	

—	Слушай	какво...	—	гласът	£	гръмна	така,	сякаш	бях	разбила	с	камък	
стъклата	на	всички	прозорци	в	къщата.	Изтървах	единствената	ваза,	
останала	от	мама,	преди	милата	да	умре	в	големия	си	куфар.	Изпуснах	
вазата	на	пода,	тя	издрънча	като	чук	и	се	строши	на	четири	парчета,	
—	а	грамадната	жена	на	баща	ми	изсумтя	по-страшно	от	кучето	Гашо,	
приближи	до	мене,	хвърли	ми	парче	тоалетна	хартия	и	каза:

—	Избърши	си	носа!	—	мислех,	че	ще	ме	загрее	по	врата,	пък	ръцете	
£	бяха	големи	почти	колкото	на	баща	ми.	Но	тя	не	ме	загря.	—	Стига	си	
циврила!	—	Вместо	да	ме	удари,	голямата	ми	пусна	50	стотинки	в	шепа-
та.	—	Купи	си	вафла.

Аз	не	си	купих	вафла.	Знам	едно	спасение	—	мета	с	метлата,	оста-
нала	отпреди	мама	да	потъне	в	оня	опел	камионетка,	дето	я	закара	при	
смъртта.	Взех	метлата	и	отхвърчах	първо	при	Димитричка	и	нейните	
банички.	Наведох	се,	три	пъти	преметох,	площадчето	издълбах,	три	пъти	
вода	от	минералния	извор	донесох	в	шишето	на	Димитричка.

—	Пийни	си,	ще	ти	минат	бъбреците	—	уверих	я	и	после	направо	като	
кучето	ни	Гашо,	като	е	гладно,	излаях:	—	Дай	ми	десет	стотинки!	Искам	
да	си	купя	лепило.	Ама	лепило,	дето	лепи	счупени	вази.

Тя	ми	даде	десет	стотинки,	после	ми	даде	още	две,	пък	се	досети	
нещо	и	ми	даде	още	пет.

—	Много	си	добра,	лельо	Димитричке!	—	казах	£	честно,	скочих	и	я	целу-
нах	по	бузата.	—	Все	ще	ти	мета,	докато	не	се	строши	метлата	на	мама.

Забелязах,	че	като	мета	с	мамината	метла,	ми	върви.	Сигурно	смър-
тта	разрешаваше	мама	да	ми	помага	от	оня	стар,	раздрънкан	опел.

После	метох	на	фризьорката	Кинче	—	три	пъти	метох,	три	пъти	вода	
£	носих,	тя	подхвърли	пет	стотинки	и	ми	кресна:	„Напаст	проклета!“.	
После	метох	пред	хлебарницата,	пред	павилиона	за	бира,	плод-зеленчука	
и	кебапчията	чак	в	края	на	улицата,	но	като	занесох	парите,	се	оказа,	
че	трябва	сто	пъти	по	толкова	да	мета,	за	да	купя	тубичка	лепило	за	
строшени	вази.	Стиснах	парите	и	си	тръгнах	към	нас	—	ще	мета	още	две	
години	и	все	за	една	тубичка	ще	заработя.

—	Защо	ходиш,	като	че	те	е	ритнал	кон?	—	рече	някой.	Шушомир!	—	Да	
не	си	болна?
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—	Баща	ми	не	дава	да	говоря	с	тебе	—	разкрих	му	аз.	—	Много	искам	да	
говоря	с	тебе,	но	не	мога.	Той	ще	ме	набие.

—	Добре,	само	аз	ще	говоря,	а	ти	ще	ми	правиш	знаци	—	предложи	Шу-
шомир.

Понякога	направо	не	мога	да	повярвам	колко	умно	дете	е	той.
—	Не	си	болна	—	предположи	Шушомир	и	аз	кимнах	с	глава.	—	Гладна	

си?	—	кимнах	с	глава,	после	обаче	си	признах,	въпреки	забраната:
—	Не	съм	чак	толкова	гладна.
—	Тогава	има	друго	нещо	и	се	люшкаш	така,	все	едно	те	е	хапал	пес?
Кимнах.
—	Какво	друго?
Кимнах	глава	три-четири	пъти,	а	той	ми	се	скара:
—	Обърка	ме!	Някой	те	е	бил?	Кажи	и	ще	ходя	да	му	метна	два	юмрука	

в	носа.
Тогава,	с	риск	тате	да	ме	сложи	да	спя	в	кучешката	колиба	при	ку-

чето	Гашо,	извиках:
—	Строших	вазата	на	мама,	нямам	пари	за	лепило	за	вази...	Нямам	

нищо	друго	от	мама!
—	Горкото	дете!	—	въздъхна	Шушомир.	Понякога	е	доста	милостив.	

—	Чакай,	аз	имам	лепило	за	вази.	Докато	лепим	вазата	на	майка	ти,	няма	
да	говориш	с	мене	и	няма	да	те	изхвърлят	в	колибата	на	кучето	Гашо.

Изумих	се	колко	умен	е	Шушомир.	Изхвърчах	като	ястреб	—	има	ги	из	не-
бето	над	Радомир	тези	страшни	летящи	гадини	и	ако	лъжеш,	ще	ти	изкълват	
лъжливия	мозък.	Донесох	парчетата	на	вазата,	а	Шушомир	—	лепилото.	Не	
посмяхме	да	отидем	нито	в	неговия,	нито	в	нашия	двор.	Моят	баща	щеше	
да	ми	одере	кожата	като	на	яре,	въпреки	че	той	е	бъзлив	човек.	От	кръв	му	
става	лошо	и	мама	плащаше	на	болния	съсед	да	коли	яретата,	а	сега	голя-
мата	жена,	„великанката“,	както	я	кръсти	Шушомир,	им	режеше	главите.

Скрихме	се	зад	павилиона	за	вестници	и	аз	много	внимавах	да	не	при-
казвам	на	Шушомир,	защото	баща	ми	щеше	да	ме	обеси	—	като	те	бесят,	
не	тече	кръв	и	той	нямаше	да	се	уплаши.	Залепихме	парчетата	едно	по	
едно,	идеално,	вазата	стана	по-хубава	отпреди	и	отново	си	имах	нещо	от	
моята	майка,	но	си	залепихме	пръстите	—	аз	моите	към	Шушомировите	
и	той	своите	към	моите.

—	Сега	какво	ще	правим?	—	удиви	се	момчето.	—	Сигурно	ще	ни	отсекат	
по	една	ръка.

Изведнъж	много	се	уплаших,	че	ще	остана	без	ръка	—	как	ще	мета!	
Как	ще	нося	вода?	По-добре	да	ми	отрежат	главата.	Без	да	ща,	съм	се	
разциврила,	а	това	най-особено	мразя	—	цивренето!	То	показва,	че	нищо	
не	можеш	да	правиш,	и	си	тъп	да	измислиш	нещо	друго,	освен	да	ти	от-
режат	главата.

—	Няма	да	ни	режат	ръцете	—	успокои	ме	Шушомир.	—	Само	по	няколко	
пръста	ще	ни	отрежат.	Я	да	ходим	до	мама.

Макар	че	е	тлъста,	майката	на	Шушомир	пее	много	хубаво.	Като	
ме	види	на	улицата	с	метлата	и	шишето	под	мишница,	все	ми	дава	по	
нещичко	—	круша,	дюля...	—	вчера	например	мушна	в	джобчето	ми	морена.	
Нито	дума	не	рече,	затова	си	помислих	дали	не	слага	отрова	да	ме	умори,	
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после	ще	ми	вземе	органите	и	ще	ги	продаде.	Не	знам	какво	е	„орган“,	си-
гурно	е	нещо	златно,	а	аз	откъде	накъде	ще	имам	злато?	Но	тя	не	мисли	
за	тази	работа.	Миех	всичко,	което	ми	дадеше	майката	на	Шушомир,	
дори	морената	измих,	но	пак	беше	много	вкусна.

—	Какво	сте	направили	вие,	бе?	—	изуми	се	майката	на	Шушомир.	—	
Луди	деца!

В	Радомир	има	един	луд	човек,	Пачо	ненормалния,	и	аз	веднага	се	усъм-
них	дали	не	съм	станала	ненормална	като	Пачо.	Майката	на	Шушомир,	
Вяра	—	баща	ми	я	нарича	„костенурката“	—	извади	нещо	в	шише,	което	
смърдеше	така,	щото	по-добре	ръката	да	ми	беше	отрязала,	но	тя	не	я	
отряза.	Намаза	там,	дето	ни	се	бяха	залепили	ръцете	с	Шушомир,	и	те	
се	разлепиха.

—	Мерси,	моля,	лельо	Вяра!	—	казах	аз.	Като	гледам	филми,	виждам,	
че	навсякъде	казват	„мерси“	и	„моля“.	Не	изчаках	нещо	да	каже,	грабнах	
нейната	метла	и	започнах	да	мета	пода.	Преди	да	£	дам	вода,	тя	рече:

—	Няма	нужда	да	чистиш,	я	по-добре	седни	—	и	сипа	на	мен	и	на	Шу-
шомир	по	една	много	голяма	и	много	дълбока	чиния	супа.	Аз	изядох	три	
дълбоки	чинии	супа	и	леля	Вяра	отбеляза:	—	Ти	си	умряла	от	глад	бе,	дете!	
—	но	въобще	не	беше	така.

—	Тя	е	умряла	от	глад,	защото	у	тях	никой	не	готви	—	обясни	Шушо-
мир.	—	Виж	я	колко	е	слаба.

—	Аз	готвя	—	възразих,	защото	готвех:	печах	картофи	на	жар,	чушки	
на	жар	и	нали	през	есента	бях	събрала	един	чувал	орехи,	сядах	до	някой	
камък	и	чук-тряс,	чук-прас	—	ядях	орехи,	докато	се	подуех	като	балон.	Ос-
вен	това	изгълтвах	киселец	цял	сноп,	нагъвах	лапад	и	хляб,	а	като	узрееха	
черешите	—	просто	по	цял	ден	не	спирах	да	дъвча.

—	На	ти!	—	каза	майката	на	Шушомир	и	ми	сложи	в	една	найлонова	
торба	сирене,	парче	сушено	месо	и	половин	хляб.	Аз	веднага	скочих	отно-
во	да	мета,	защото	още	преди	мама	да	умре	в	оная	камионетка	опел,	ми	
беше	разяснила:	„Няма	безплатен	обяд,	Ано.	Ако	ядеш	без	пари,	накрая	ще	
ти	прережат	гърлото“.	Но	една	найлонова	торба	с	храна	не	е	безплатен	
обяд,	реших	щастливо	аз.

—	Мерси,	моля,	лельо	Вяра!	—	казах	и	много	ми	се	искаше	да	я	целуна,	
но	може	би	смърдях	на	лошо	от	лепилото	или	миришех	на	прах	и	мръсни	
дрехи,	затова	само	се	поклоних,	както	по	филмите.

Добре,	но	у	нас	ме	докопа	грамадната	жена	на	баща	ми.
—	Слушай	какво...	—	подхвана	тя.	Гърлото	£	е	голямо	оттук	до	баира	

с	пресъхналия	кладенец.	Замръзнах	на	място.	Гласът	на	баща	ми	също	е	
грамаден,	сигурно	затова	двамата	не	си	говорят,	а	са	го	ударили	като	
във	филмите	по	телевизора	—	ни	бряг,	ни	край	има	тая	тяхна	тъпа	любов.	
За	да	я	умилостивя,	веднага	грабнах	метлата	и	забързах	да	мета	пред	
краката	£	—	огромни	крака!	И	десет	стъпала	да	имах,	всичкте	спокойно	се	
наместват	в	една	нейна	обувка	и	ще	остане	свободно	място	за	едно	магаре.

Докато	мета,	и	аз	не	знам	как	съм	успяла	да	натикам	торбичката	с	
храната	на	Шушомировата	майка	под	ризката	си.	Грамадната	нищо	не	
ми	казва,	вдига	ме	с	една	ръка	—	много	е	силна	—	тръска	ме	и	торбичката	
пада	на	пода.
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—	Гладна	ли	си?	—	попита,	преди	да	ме	пребие.
—	Не	съм	—	казвам	истината,	но	се	моля	да	не	метне	торбата	обратно	

в	Шушомировия	двор.	—	Не	изхвърляй	торбата,	моля	ти	се!
—	Седни!
Седнах.	Не	смея	да	мръдна.	Тя	ми	сипа	една	огромна	чиния	с	някаква	

манджа	—	хем	зелена,	хем	червена,	хем	кафява	—	и	заповяда:
—	Яж!
Страх	ме	беше	да	не	ям.	Както	ядях,	сълзи	взеха	да	се	леят	от	очите	ми.	
—	Гадно	ли	ти	е?	—	пита	ме	великанката.
—	Гадно	ми	е	—	казах	с	два	картофа,	полепнали	като	онова	лепило	за	

гърлото	ми.
—	За	майка	си	ли	плачеш?	Какво	я	притискаш	тази	ваза,	ще	си	стро-

шиш	ребрата?
Гледах	да	ги	глътна	тия	картофи,	и	за	да	не	усещам	колко	са	гнус-

ни,	замислих	се	за	кучето	Гашо.	Ако	беше	тука,	щеше	да	се	налапа	като	
шампион.

—	Аз	нямам	деца	—	подхвърли	голямата.	—	Няма	и	да	имам.	Ако	искаш,	
ти	да	си	ми	дете?	На	ти	един	шоколад.

Наистина	ми	даде	грама-а-а-ден	шоколад.
—	Искам	да	съм	ти	дете	—	съгласих	се	веднага	аз.
—	Хубаво	—	тя	ме	огледа.	—	Видя	ли	те	да	просиш,	ще	ти	откъсна	гла-

вата!
—	Добре.
—	Видя	ли	те	да	пушиш,	ще	ти	откъсна	главата!
—	Добре.
—	Чуя	ли	те	да	лъжеш,	ще	ти	откъсна	главата!
—	Добре.	
—	Видя	ли	те	мръсна,	ще	ти	откъсна	главата!	—	преди	да	кажа	„добре“,	

тя	се	изправи	и	къщата	се	разклати.
Излезе	от	стаята	и	аз	използвах	веднага	момента	да	нахапя	шокола-

да.	Беше	хубав	като	Космоса.	Гледах	Космоса	по	телевизията,	казаха,	че	
нямал	край	—	толкова	сладък	беше	шоколадът	—	хубост	без	край.	Тя	донесе	
някаква	рокличка,	на	цветя	и	щом	я	видях,	замръзнах	от	страх	—	с	нея	
щях	да	се	набивам	в	очите	не	само	на	кучетата	и	змиите,	но	и	на	хората.

—	Много	е	страхотна	—	казах,	и	то	си	бе	истина	от	всички	страни.	—	
Не	е	за	мене,	ще	я	изцапам	веднага	и	ти	ще	ми	откъснеш	главата.

Тя	нищо	не	отвърна,	тръсна	ме	два	пъти,	смъкна	ми	черната	фланелка	
и	черните	панталонки	и	ми	облече	рокличката.

„Боже!“	—	така	се	обръщаха	по	телевизора	към	един	човек,	закован	на	
две	кръстосани	дъски,	много	изтормозен	човек,	и	ми	беше	жал	за	него.	И	
аз,	като	съм	изтормозена,	му	казвам:	„Боже,	аз	съм	изтормозена	също	
като	тебе“.	Каква	страхотна	рокличка	е	тази,	Боже!

—	Виж	какво	хубаво	момиче	си,	Ано	—	рече	дебелата.	—	Нищо,	че	ти	е	
остригана	косата.	Ей	така	ще	ходиш,	ще	ти	купя	още	рокли.	Ти	си	мое	
момиче,	ако	някой	те	бие,	кажи,	ще	му	откъсна	главата	—	погледна	ме	
страшно	с	големите	си	зелени	очи	—	винаги	ме	е	страх	от	хора	със	зелени	
очи,	колата,	с	която	мама	отиде	да	умре,	също	беше	зелена.	Грамадният	
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като	път	глас	на	грамадната	изтрещя:	—	Ако	взимаш	дрога,	ще	ти	счупя	
главата!

После	се	наведе	над	мене,	целуна	ме	по	остригания	череп	и	каза:
—	Как	си,	щерко?

* * *
Разбираш	ли	какво	означава	за	мен	това	—	кара	десет	метра,	колкото	

завоят	да	скрие	детето	от	очите	ми,	и	спря.	Не	зная	жена	ли	не	беше	
виждал	от	век	време,	такъв	ли	си	беше;	като	го	погледнеш,	натам	отива	
мисълта,	сещаш	се	за	мечка,	за	глиган	и	гроб.	Космите	му	като	тополи	
—	по	ръцете,	по	краката,	по	лицето	—	четина,	самият	Господ	е	залепял	
очите	ми,	за	да	не	ги	забележа	досега.	Ден	преди	това	казах	на	детето,	
че	съм	умряла,	а	то	прошепна:	„Мамо,	смъртта	в	куфара	си	ли	носиш?“.	
—	„Да	—	казах,	—	Ани,	във	всеки	куфар	има	смърт.“

Бяхме	се	разбрали	с	Косьо,	заедно	ще	отидем	в	Лондон,	аз	говоря	ан-
глийски,	от	въздуха	ловя	думите,	на	челото	ми	сякаш	е	монтирано	сито	
и	дума	не	може	да	премине,	без	да	направи	пътека.	Камериерка,	гледачка	
на	баба,	гледачка	на	деца,	продавачка,	миячка	—	всичко,	само	не	тази	мизе-
рия,	дето	е	натиснала	всичко,	което	имам	—	кръв	и	кост	—	все	в	тинята.

Господ	ме	е	предназначил	за	светло	място,	не	за	пропастта,	в	която	
ме	хвърли	бащата	на	дъщеря	ми.	Оставям	на	пътя	детето	си	само	—	дреб-
но,	мършаво,	в	черна	фланелка	и	черни	панталонки;	сърце,	далак,	дроб	и	
кост,	ум	и	тиня	се	разкъсват	в	главата	ми.	Никога	не	съм	мислела,	че	да	
се	сбогуваш	с	дъщеря	е	невъзможно.	Тя	ме	пита:	„Мамо,	може	ли	смърт-
та	от	куфара	ти	да	вземе	мен?	Още	не	знам	азбуката	и	никаква	загуба	
няма	да	е	аз	да	умра,	пък	ти	да	останеш.	Ще	питам	смъртта	от	време	
на	време	да	ме	пуска	да	се	връщам	при	тебе.	Ще	облека	чиста	фланелка.	
Ще	измета	магазинчето	на	Федьо	и	той	ще	ми	я	подари“.

Но	по-добре	това	дете	да	остане	глупаво,	хич	да	не	научи	азбуката;	тя	
ще	го	хвърли	в	моята	тиня,	моята	жадна	кръв	ще	вкара	под	кожата	му.	
Хлапето	ще	усети	че	Бог	го	е	направил	за	нещо	силно	и	светло,	иначе	защо	
е	издигнал	в	главата	му	този	бент	—	да	задържа	думи	и	лица,	с	поглед	да	
стига	до	дъното	на	човешката	отрова,	да	пресмята	стъпките	—	тъмни	
и	тежки,	—	с	които	другият	ще	го	смачка.

Като	този,	с	космите	—	петдесет	километра	кара	и	спира.	Отначало	
беше	забавно,	но	после,	когато	спря	за	четвърти	път,	ми	се	щеше	никога	
да	не	го	бях	срещала.	Хубостта	пречи	на	светлото	място,	за	което	меч-
таех.	Глупаво	е	човек	да	хвърчи	подир	свободата,	той	трябва	да	се	ражда	
с	нея	в	ума	си.

Мъжът	отново	спира	край	пътя,	гълта	шоколад,	изведнъж	се	прех-
върля	на	салам	без	хляб,	вместо	хляб	отхапва	кромид	лук,	после	шоколад	и	
отново	се	случва	любов.	Седалката	е	лепкава,	космите	му	дращят,	кожата	
е	потна.	Извиках:

—	Не	искам	повече!
—	Айде	бе!	След	50	километра.	Знаеш...
Не	усетих	кога	са	изминали	тези	петдесет	километра,	като	че	бяха	

пет	метра.
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—	Не	искам	—	казах.
—	Така	ли?	—	кожата	му	отново	заблъска	лепкавата	пихтия	на	любо-

вта	и	когато	упражнението	приключи,	той	грабна	куфара	ми,	изхвърли	
го	по	средата	на	пътя	—	тесен	път	в	планината,	наоколо	гора,	дупки	в	
асфалта	и	бездънно	небе.	Попита:	

—	Искаш	ли	още?
—	Не!	—	отвърнах.
Грабна	ме	за	косата.	Прерови	чантата	ми,	събра	парите,	ако	пожи-

вее	в	Радомир,	никоя	жена	не	оставя	банкноти	в	дамската	си	чанта,	а	
ги	муши	при	мръсното	бельо.	Той	запокити	чантата	ми,	блъсна	ме	на	
асфалта,	запали	колата	и	замина.	Останах	сама	насред	Балкана,	а	може	
да	бе	Средна	гора.	Лошото	беше,	че	се	върна.	Чух	колата	—	ревеше	като	
вълчица.	Дали	бе	решил	да	ме	сгази,	да	счупи	краката	ми?	Метнах	куфара	
по	стръмния	склон.	Хвърлих	чантата	надолу.	Скочих	след	нея.

Склонът	бе	от	пясък	и	земя,	нямаше	много	скали,	търкалях	се	като	
стар	дюшек,	а	онзи	мяташе	нещо	по	мене.	В	началото	не	ме	уцели,	добре,	
че	наоколо	нямаше	камънак,	и	така,	посред	гора,	посред	юни	и	жега,	седях	
с	един	куфар,	чанта	и	двеста	и	десет	лева.

—	Ще	те	намеря!	Ще	ти	отрежа	главата	и	ще	ти	я	напъхам...	—	ако	
напиша	къде,	никой	няма	да	прочете	докрай	тази	тъмна	история.

Въобще	не	му	креснах,	съвсем	тихо,	като	змия	—	според	китайския	
зодиак	съм	зодия	змия	и	сигурно	затова	се	промъквам	безшумно,	—	потъ-
нах	в	някакъв	непроходим	гъсталак.	Имаше	шипки,	изподраха	ме,	но	не	
крещях	—	онзи	кряскаше	отгоре,	ликувах	—	добре,	че	попадах	сред	тези	хра-
сти,	не	в	лапите	му.	Зодия	змия	помни	и	отмъщава.	Няма	да	забравя	как	
изглеждаш,	зная	как	се	казваш,	и	ще	си	платиш,	Косьо	Косев,	моя	любов!
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НОВА ПРОЗА

Дарина Герова

ПЕСЕН ЗА БЕЛИЯ ЛИСТ

На Евгений

— Напиши ми разказ — покани ме художникът. — Да видя какъв съм.
— Какъв си? Талантлив! Твоите мадони са съвършени.
— Да, бе! Аз ги рисувам красиви, а те ме гледат отвисоко и всяка ху-

бост им се струва недостатъчна. Но това не го пиши.
— А тебе? Да те направя ли красив?
— Че аз съм си красив!
Засмях се, но той не се обиди.
Върнах се у дома, запалих нощната лампа — нито грозна, нито кра-

сива. Просто лампа. И се замислих...

Имало	едно	време	един	художник.	Той	се	сприятелил	с	белия	лист	за-
винаги.	Белият	лист	е	чист	и	пълен	с	обещания.	Не	е	просто	лист,	а	ново	
Начало,	с	което	художникът	се	ражда	отново	и	отново.	Търси	с	поглед	
безкрайността	и	започва...	Първата	черта	невинаги	му	харесва.	Втората	
погубва,	или	възвисява,	а	третата...	О,	тя	понякога	не	се	появява,	защото	
е	дъщеря	на	риска.	Заради	третата	черта	художникът	може	да	изхвърли	
белия	лист	и	да	посегне	към	нов.	За	ново	Начало.

Има	художници,	 които	развалят	красотата.	Нарочно.	Получават	
видения,	които	ги	карат	да	си	представят,	че	красотата	е	измислена,	
фалшива	и	ненужна.	Хармониите	ги	дразнят,	а	симетриите,	дори	онези,	
които	са	деца	на	природата,	ги	плашат.	От	сутрин	до	вечер	преследват	
разместените	си	внушения	и	пламенно	им	служат...

Има	такива	художници,	но	моят	приятел	не	е	от	тях.	Негласно	се	е	
клел	да	служи	на	Красотата.	Жените	и	хармонията	му	са	красиви.	Лицата	
на	неговите	мадони	са	като	червената	мантия	на	тореадорите	—	предиз-
викват	оценителите	да	им	се	съпротивляват.

Направете	 си	 удоволствието	да	 четете	художествени	критики	—	
никога	няма	да	узнаете	за	какво	иде	реч.	Красивото	ли	търсят	подобни	
редове	или	възпяват	антиподите	на	хубостта?	Е,	да.	Ще	ви	стане	ясно	
само	едно:	кой	на	кого	е	приятел.

А	моят	приятел	сам	си	е	критик.	В	търсене	на	красотата	е	пребро-
дил	Балкана	и	литературните	Балкани	на	мнозина	български	писатели.	
Близостта	му	с	белия	лист	е	родила	неговите	мадони,	рисувани	с	перо,	
скиците,	гравюрите	и	живописните	му	платна	и	най-вече	—	графичните	
илюстрации,	сестри	на	толкова	произведения.	Те	са	затворени	в	страни-
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ците	на	книгите	ни,	за	да	пътуват	към	млади	и	стари	за	голямо	и	малко	
четене,	а	създателят	им	—	художникът,	продължава	да	закусва	с	фанта-
зии	и	да	очаква	Деня	на	Великата	справедливост,	когато	талантите	ще	
бъдат	чествани	поне	колкото	Незнайния	войн	в	Деня	на	армията.

За	целия	живот	на	този	художник	е	виновен	белият	лист.
Сам	работи,	но	не	е	самотен.	Отдавна	не	пали	цигара,	за	да	има	повече	

дни	и	да	продължава	да	открива	красота	под	слънцето.
Но	как	се	рисува	с	думи	нарисуваната	хубост?	С	какви	слова	се	гради	

силуетът	на	нейния	верен	подчинен	—	художника?
Възпявала	съм	и	рисувачи,	и	писатели,	и	почти	никой	не	ми	е	благода-

рил.	Благодари	се	на	лекари,	носачи,	продавачи,	и	майстори	на	домашния	
уют;	а	писачите	сме	като	улични	музиканти	—	свирим	си,	а	улицата	си	
върви	покрай	нас...

* * *
Тази	моя	 вечер	 е	по-сложна	 от	 задача.	Опитвам	 се	 да	 опиша	 един	

художник,	но	и	един	приятел	—	с	цялото	му	недоверие	към	несъвършен-
ствата	на	живота.	Зная,	че	жреците	на	вдъхновението	не	са	обикновени	
простосмъртни.	Те	рядко	разбират	докрай	и	самите	себе	си,	а	как	да	ги	
проумее	техният	биограф?	Изпречват	ми	се	разни	цитати,	за	да	ми	пре-
чат.	Животът	бил	кратък,	изкуството	—	вечно.	Хм...	дрън-дрън.	Всичко	
е	важно	днес	в	живота.	Иначе	защо	ще	се	стрелят	така	често	за	власт	
и	пари?	Ами	да	се	хванат	да	рисуват!

...Нощната	лампа	не	ми	помага.	Абажурът	£	хвърля	жълти	петна	
върху	чистия	лист.	Долу	по	асфалта	хвърчи	кола	със	синкави	фарове	и	
техните	отблясъци	овладяват	за	миг	цялата	стая...

Как	се	редят	думи	за	художник,	който	създава	красота?
Казвал	ми	е,	че	като	момче	се	е	опитвал	да	рисува	на	свещ,	за	да	про-

вери	как	са	могли	да	работят	нощем	предците	му	в	далечните	векове,	но	
пламъкът	на	свещта	не	му	помагал.	Напомнял	му	залязващо	слънце,	което	
потрепва	и	се	колебае,	преди	да	потъне	зад	хоризонта.

Слънцето	отплава	към	други	земи,	а	художниците	остават	да	чакат	
утрото.	Белият	лист	и	слънцето	са	им	най-близките	музи.

...	За	последен	път	се	опитвам	да	започна	разказ	за	този	чудат	мъж	
и	не	успявам.	От	стената	иронично	ме	наблюдават	две	от	мадоните	му	
—	и	двете	—	по	свой	начин	крехки,	изтънчени	и	неуязвими	(когато	някой	се	
опитва	да	ме	обиди,	аз	ги	викам	на	помощ	и	те	ме	пазят	от	грозни	думи	
и	жестоки	погледи).

Ликът	на	едната	наподобява	българска	икона.	Заедно	сме	от	деня,	
когато	се	запознахме	с	нейния	създател	на	една	изложба.	Там	моят	бъдещ	
художник	на	разкази	се	появи	изневиделица	—	с	незакопчано	яке	и	една	опа-
кована	картина	под	мишница.	Имаше	вид	на	човек,	преминал	през	ката-
строфа.	Носеше	картината	за	някого	—	потърси	го	с	поглед,	но	не	го	откри.	
След	малко	посетителите	се	събраха	в	средата	на	салона.	Благороден	глас	
зарони	подбрани	думи	за	изкуството.	Останахме	двамата	встрани	—	и	
сами.	Сами	се	запознахме:	той	—	известен	художник,	аз	—	неизвестна	пи-
сателка.	Подаде	ми	пакета	с	картината	да	я	подържа,	докато	си	закоп-
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чае	якето.	Открил,	че	го	слушам	внимателно,	ме	избра,	както	мнозина	
се	доверяват	на	непознат....	да	ми	каже	какво	му	се	е	случило:	качил	се	
в	автобус,	а	един	млад	мъж	се	втурнал	към	него	и	го	ударил.	Не	обичал	
картини....	„Ял	съм	бой	като	момче	—	допълни	художникът	—	но	до	днес	
никой	не	ме	беше	бил,	защото	нося	картина.	А	можеше	да	нося	и	стъкло,	
или	огледало...“.	Накриво	се	позасмя	и	добави:	„Пречех	на	онова	хулиганче	
да	си	размахва	ръцете	и	краката	в	автобуса“.	Срещата	с	неочакваното	
зло	го	бе	смаяла	и	обидила	до	дън	душа,	защото	никой	от	спътниците	в	
автобуса	не	го	защитил.

В	салона	вече	ръкопляскаха,	а	ние	още	си	говорехме	за	гражданското	
мълчание	в	един	автобус.	Подадох	му	пакета	с	картината,	а	той	не	я	взе:	
„Занесете	я	у	вас.	Подарявам	ви	я“.

Прибрах	се	у	дома,	разгънах	опаковката	и	извадих	отвътре	графика	
на	женско	лице:	хубаво,	невинно	и	едва-едва	умислено.	Хармонично,	изящно	
лице	—	трудно	ще	го	открием	измежду	познати	и	непознати.	Поиска	ми	се	
да	я	скрия	някъде	и	да	си	я	пазя	—	за	кой	ли	живот?,	но	после	се	засрамих	
и	храбро	я	закачих	на	стената.

Потърсих	£	наименование.	Можех	да	я	нарека	само	с	едно	име:	„Жена“.	
Сигурно	така	изглежда	богинята	на	нежността,	която	ще	спаси	света	
от	хаоса	(ако	я	помолят!).

От	онази	далечна	вечер	мадоната	стои	на	мястото	си	в	хола	и	наб-
людава	семейството	ми,	без	да	го	съди.	Такива	са	мадоните!

Втората	графика	на	жена,	рисувана	с	перо	върху	белия	лист,	художни-
кът	ми	подари	по-късно,	когато	всичките	ми	близки	се	разпиляха	и	останах	
сама.	Беше	още	момиче:	безгрижно	и	своеволно	и	стискаше	между	крехките	
си	пръсти	цвят	от	розова	пъпка.	Тя	и	до	днес	е	момиче,	а	не	мадона	и	сти-
ска	между	пръстите	си	цвят	от	розова	пъпка.	Няма	на	кого	да	я	подари.

Угасих	лампата.	Зад	прозореца	не	виждах	небе.	Светеха	прозорците	
на	близкия	блок	и	напразно	се	опитваха	да	съживят	мрака	над	цименте-
ния	си	покрив.

Запалих	отново	лампата	и	двете	грации	ме	погледнаха	отвисоко.	Така	
примадоните	изучават	омърлушения	свят	около	себе	си.	Уж	са	горди	и	
надменни,	а	изглеждат	ласкави	и	все	се	готвят	за	нова	победа.

В	пишещата	ми	машина	белият	лист	заспа	непокътнат.
На	утрото	телефонът	звънна	по	някое	време.
—	Написа	ли	ми	разказа?
—	Не	съм.
—	Защо?
—	Нещо	друго	ми	хрумна.
—	Какво?
—	Песен	за	Белия	лист,	когото	Ламята-компютър	иска	да	изяде.
—	Песен	ли?	Прочети	я.
Затворих	очи	и	му	разказах	как	си	говорихме	миналата	вечер	с	пише-

щата	машина,	с	нощната	алампа	и	с	двете	мадони.
—	И	къде	там	съм	аз?	—	попита	художникът.
—	Не	усещаш	ли?	Ти	си	на	белия	лист,	над	твоите	мадони,	над	стаята	и	

над	балкона	отсреща,	защото	летиш	и	виждаш	всичко	и	рисуваш,	рисуваш...
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—	Тъй	ли?	Че	да	летя	да	рисувам	тогава.	Какво	друго	ми	остава?
Уж	не	беше	ядосан,	а	затвори	телефона.
Не	успях	да	му	кажа,	че	разказите	не	се	появяват	по	покана.	Те	са	

омагьосани	същества	—	бродят	ту	тук,	ту	там:	нечути,	невидими	—	и	
чакат	да	им	дойде	времето.

Около	всички	нас	е	пълно	с	невидими	разкази,	които	се	надяват	някой	
да	ги	събуди	—	така,	както	ненарисуваните	картини	всяко	утро	се	кланят	
на	слънцето...

Сèìеîí Сïèрèäîíîâ • Пеéçàж
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Станко Нацев

ДВА РАЗКАЗА

БЕЛЕГ ОТ ГОРЕЩА ЮТИЯ

Последният	квартирант	на	пенсионирания	тенор	от	хора	на	Опера-
та,	Мирчо	Крумов,	беше	едно	мълчаливо,	русоляво	момче.	Леко	накуцваше	с	
десния	крак	и	често	сам	играеше	на	табла.	Когато	му	омръзнеше	да	трака	
със	заровете,	отваряше	учебник	по	китайски	език	и	рисуваше	йероглифи.	
В	жабката	на	таксито,	което	караше,	имаше	сума	визитни	картички	
с	 адресите	и	телефоните	на	 хотели,	фризьорски	 салони,	 на	 еротични	
клубове,	на	лекари	и	зъболекари.	Пъстрееше	и	едно	картонче	на	частна	
художествена	галерия.	Собственикът	на	таксиметровата	фирма	му	обе-
ща	допълнителни	пари,	ако	закара	до	отбелязания	хотел	закъсал	пътник,	
ако	в	колата	влезе	разрошена	госпожа,	която	спешно	търси	фризьорка,	
защото	не	смее	в	такъв	вид	да	се	прибере	при	ревнивия	си	съпруг,	или	ако	
подпийнал	дъртак	търси	компанията	на	палава	млада	дама.

Една	от	визитките	в	жабката	помогна	и	на	Мирчо	Крумов	да	намери	
зъболекар,	който	да	уплътни	разхлопаните	му	протези.	От	благодарност	
за	услугата	тенорът	покани	квартиранта	си	на	чаша	уиски,	подарено	
му	 от	директора	на	Операта	по	повод	на	пенсионирането.	Още	 след	
първата	глътка	хазяинът	започна	да	подпитва	момчето,	защо	не	води	
тук	момичета	и	поради	каква	причина	се	е	притаил	в	стаята	си	като	
избягал	затворник	и	учи	китайски	букви,	вместо	да	се	захване	с	англий-
ския	език,	по	който	са	 луднали	и	млади,	и	 стари?	Момчето	мълчеше	и	
гледаше	надолу.	Бай	Мирчо	обаче	не	го	остави	на	мира	и	полюбопитства	
и	за	причината	на	окуцяването	му.	Предложи	му	от	своя	крем	за	мазане	
„Конски	кестен“,	който	дъщеря	му	бе	изпратила	от	Германия	да	лекува	
шиповете	в	колената.

Като	разбра,	че	няма	как	да	се	отърве	от	любопитството	на	пенси-
онирания	певец,	момчето	отиде	в	стаята	си,	извади	от	кожената	чанта,	
с	която	бе	пристигнал,	плик	със	снимки	и	се	върна.	Изтегли	от	плика	едно	
фото	и	го	сложи	на	масата:

—	Ето,	заради	това	момиче	избягах	тук!
—	За	пръв	път	виждам	мъж	да	бяга	от	жена!	—	възкликна	старецът,	

докато	си	наместваше	очилата,	за	да	разгледа	по-внимателно	снимката.	
—	Абе,	бяга	ли	се	от	такава	хубост?

—	Бях	център-нападател	в	нашия	градски	отбор	—	започна	да	разказва	
квартирантът.	—	При	вкаран	от	мене	гол	това	момиче	скачаше	и	изпълва-
ше	стадиона	с	радостни	викове	и	ръкопляскания.	След	всеки	мач,	вместо	
да	отида	с	останалите	да	поливам	победата,	аз	се	запътвах	към	нейната	
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квартира.	На	сутринта	си	тръгвах	изтощен	от	щастие.	Това	продължи	
до	момента,	когато	при	една	много	важна	среща,	център-нападателят	
на	противниковия	отбор	ме	подкоси	и	ми	счупи	десния	крак.	Лекарите	ме	
гипсираха	и	казаха,	че	повече	няма	да	мога	да	стъпя	на	терена.	Окуцях!	
Докато	чаках	моята	голяма	любов	да	ме	навести,	тя	тръгнала	след	оня,	
дето	ме	осакати.	В	деня	на	свалянето	на	гипса	ми,	се	омъжи	за	него.	—	
Таксиметровия	шофьор	замълча,	после	ядовито	допълни:	—	Как	може	едно	
момиче	да	те	гали,	да	ти	обещава	вечна	вярност	и	само	за	един	ден	да	те	
забрави?	Ето,	заради	нея	намразих	всички	жени!

Бай	Мирчо	повдигна	рамене	и	разтърка	брадата	си,	тъй	като	не	зна-
еше	какво	да	отвърне.	Квартирантът	въздъхна:

—	За	да	не	мисля	за	нея,	уча	китайски	език.	Кой	знае	—	може	някой	ден	
да	се	запътя	към	Азия.	Четох	в	един	вестник,	че	само	там	може	да	се	
намерят	верни	и	предани	жени.

—	Не	вярвай	на	всичко,	което	се	пише!	—	рече	хазяинът.	—	Аз	вече	за-
рязах	да	купувам	вестници.	Един	те	баламосва	с	едно,	друг	с	противопо-
ложното	и	всеки	се	бие	в	гърдите,	че	само	той	знае	истината.	Като	ти	
мине	уплахата	от	жените,	ще	те	запозная	с	една	моя	племеница.	Живее	
в	Луковит.	Много	свестно	момиче!

Таксиметровият	шофьор	се	надигна,	взе	снимката	и	каза,	че	отива	
да	си	легне,	защото	го	чакал	уморителен	ден.	Някакъв	колега	го	помолил	
да	поеме	и	неговата	смяна,	защото	щял	да	ходи	на	панихида	в	Петрич.

В	следобедните	часове	на	другия	ден	пенсионираният	хорист	усети,	
че	някой	припряно	отваря	външната	врата	на	дома	му.	Помисли,	че	може	
да	са	крадците,	за	които	сутринта	в	хлебарския	магазин	го	предупреди	
един	съсед,	че	шетали	из	квартала.	Не,	не	бяха	крадци,	квартирантът	
му	носеше	на	ръце	припаднало	момиче.	Положи	го	в	кревата	си	и	се	обади	
по	телефона	на	един	от	лекарите,	чиято	визитна	картичка	намери	в	ко-
лата.	Повиканият	доктор	пристигна	много	бързо.	Момичето	бълнуваше	
и	изгаряше	от	температура.	Лекарят	разкопча	блузата	му	и	ахна	—	от	
рамото	към	стомаха	му	розовееше	подута	кожа.

—	Това	пак	е	дело	на	оня	мошеник	от	студиото	„Ангели	и	демони“	—	
изруга	той.

—	Какво	студио,	какви	ангели	и	демони?	—	стресна	се	таксиметровият	
шофьор.

—	Там	има	един	тарикат,	който	прави	татуировки	с	долнокачест-
вен	туш	и	с	непочистени	игли!	—	изръмжа	докторът.	—	Това	е	третият	
инцидент	с	инфекция,	на	който	попадам.	Предупредих	полицията,	но	оня	
продължава	да	трови	мераклиите	да	се	разхубавяват	като	диваци.

Лекарят	повдигна	лявата	ръка	на	момичето	и	там	се	видя	контур	
на	 сърце,	 в	 което	 с	 латински	 букви	 бе	 изписано	Martin.	От	това	име	
тръгваха	котешки	стъпки,	които	се	спускаха	под	гърдите	на	момичето,	
заобикаляха	пъпа	му	и	хлътваха	в	тъмния	триъгълник	между	краката	му.	
Докторът	би	някаква	инжекция	на	бълнуващата	девойка,	после	още	една	
и	помоли	мъжете	да	остане	половин	час,	за	да	проследи	как	ще	се	развие	
инфекцията.	Хазяинът	го	покани	в	кухнята,	лекарят	си	изми	ръцете	на	
мивката,	седна	на	един	стол	и	запали	цигара.



  Станко Нацев  75

—	Не	мога	да	разбера	тия	глупави	хора,	дето	се	дупчат	с	разни	мръсни	
мастила,	за	да	се	разкрасяват	—	рече	той.	—	Не	приемам	и	помпането	със	
силикон,	също	така	съм	против	всякакви	лифтинги,	пилинги	и	ботокси.	
Склонен	съм	да	се	съглася	с	ония	религиозни	фанатици,	които	забраня-
ват	всякакво	посегателство	върху	тялото	ни,	дадено	от	Бога.	В	края	на	
краищата	и	за	грозните,	и	за	красивите	има	място	за	радост		и	щастие	
под	небето!

—	Така	е	—	вмъкна	се	в	приказките	му	пенсионираният	тенор,	—	но	по	
какъв	начин	са	могли	да	се	разхубавяват	диваците,	след	като	не	са	имали	
под	ръка	днешните	червила,	лакове	за	нокти	и	тушове	за	мигли?

Докторът	и	квартирантът	се	подсмихнаха	на	тая	глупост.
—	Всъщност	диваците	не	са	се	татуирали	за	хубост,	а	поради	прак-

тическа	необходимост	—	каза	лекарят.	—	Още	от	ранна	възраст	са	почвали	
да	вкарват	под	кожата	им	противоотрови	срещу	различни	видове	змии	и	
скорпиони.	От	кръста	надолу	са	противоотрови	срещу	лазещи	по	земята	
влечуги,	а	от	кръста	нагоре	—	против	ония	змии,	които	се	спускат	от	
дърветата.	За	да	се	знае	срещу	каква	конкретна	гадина	се	слага	противо-
отровата,	цветът	£	е	различен.	Също	и	рисунката	носи	информация.	След	
двайсет	години	помпане	с	противоотрови	туземецът	вече	бил	имунизиран	
срещу	всякакви	ухапвания.

—	Вероятно	от	тези	превантивни	татуировки	произлиза	днешната	
хомеопатия	—	обади	се	квартирантът.

Преди	докторът	да	му	отговори,	от	съседната	стая	се	чу	гласът	на	
момичето.	Тримата	се	втурнаха	към	него.	Температурата	беше	спадна-
ла,	отокът	понамалял.	Докторът	и	квартирантът	му	помогнаха	да	се	
привдигне	и	го	понесоха	към	таксито.	Пенсионираният	хорист	се	зачуди	
дали	ще	го	откарат	в	някоя	болница	или	ще	го	заведат	в	дома	му,	затова	
се	залепи	да	гледа	през	прозореца.	Когато	квартирантът	се	завърна,	той	
не	посмя	да	го	попита	какво	е	станало	с	девойката,	защото	беше	мъртво	
уморен	и	легна	да	спи	без	дори	да	си	свали	обувките.

След	две	седмици	на	вратата	се	позвъни.	Беше	момичето.	Каза,	че	
търси	таксиметровия	шофьор,	за	да	плати	всичко,	което	му	дължи	—	и	
пропътувания	път,	и	дългия	престой	на	колата...	Хазяинът	чак	сега	се	
сети,	че	това	лице	и	от	някаква	снимка	му	е	познато.	Извини	се	за	мо-
мент	и	се	вмъкна	в	стаята	на	наемателя	си.	Бръкна	в	кожената	чанта	и	
извади	от	плика	фотото	на	бившата	приятелка	на	център-нападателя.	
Боже	мой,	 каква	 страхотна	прилика!	Пъхна	 обратно	фотографията	и	
покани	момичето.

—	Влезте,	влезте!	Моят	човек		скоро	ще	дойде.	Ако	не	бързате,	може	
да	го	изчакате	и	лично	да	му	дадете	парите,	ако	пък	имате	неотложна	
работа,	аз	ще	му	ги	предам.

—	Имам	време	—	отвърна	момичето,	ще	го	дочакам.	Освен	това	искам	
да	му	благодаря,	че	ме	спаси	от	явна	смърт.

—	Как	така	от	явна	смърт?	—	попита	вечно	любопитният	бай	Мирчо.
—	Ами	оказа	се,	че	моят	организъм	има	непоносимост	към	некачест-

веното	мастило,	с	което	ме	рисуваха	в	„Ангели	и	демони“.	Добре,	че	ин-
фекцията	беше	открита	и	ликвидирана	навреме.
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—	И	за	какво	ви	беше	притрябвала	тази	татуировка?	—	попита	ста-
рецът.	—	Сигурно	онзи	Мартин	много	£	се	радва	всяка	вечер?

—	Няма	да	£	се	радва,	защото	аз	ще	я	изтрия	с	лазер!	—	тросна	се	
девойката.

—	Как	така?
—	Ще	я	изтрия,	както	вече	и	него	изтрих	от	главата	си!
—	Нищо	не	разбирам	—	повдигна	вежди	тенорът.
Очите	на	момичето	се	насълзиха:
—	Когато	ме	повикаха	за	справка	в	полицията,	се	оказа,	че	Мартин	е	

прилъгал	още	едно	момиче	да	си	направи	същата	татуировка.	Пак	в	името	
на	Голямата	любов.	Глупости!	—	избухна	девойката.	—	Идиотски	капризи	
на	разглезен	хубавец.	Не	искам	повече	нито	да	го	виждам,	нито	да	го	чу-
вам!	Не	желая	да	бъда	татуирана	кукла	в	неговата	перверзна	колекция!

Момичето	щеше	да	каже	още	нещо,	но	вратата	се	отвори	и	влезе	
квартирантът.	Двамата	влезнаха	в	неговата	стая,	а	любопитният	ха-
зяин	залепи	ухо	на	стената,	за	да	чуе	какво	си	говорят.	След	половин	час	
девойката	си	тръгна.	На	следващия	ден	отново	дойде.	После	идванията	
£	зачестиха.	Наемателят	се	прероди,	сякаш	стана	друг	човек.	Престана	
да	играе	сам	на	табла,	захвърли	учебника	с	йероглифите.	Дори	започна	да	
се	маже	с	лекарството	на	хазяина	си	„Конски	кестен“	и	сякаш	престана	
да	понакуцва.

След	няколко	месеца	таксиметровият	шофьор	каза,	че	ще	се	жени	за	
това	момиче.

—	Ако	нямаш	нищо	против	—	каза	му	бай	Мирчо	Крумов,	—	мога	да	
извикам	дъщерята	и	зетя	от	Германия	да	ви	станат	кумове.	Това	ще	е	
и	повод	да	се	видя	с	внуците,	защото	от	доста	време	не	сме	се	срещали.

—	Ще	попитам	бъдещата	си	съпруга	и	чак	тогава	ще	ти	отговоря	—	
засмя	се	бившият	футболист.

На	следващия	ден	момичето	дойде	в	предобедните	часове.
—	Сигурно	идваш	да	 говорим	 за	 кумовете?	—	посрещна	я	 усмихнат	

пенсионираният	тенор.
—	Не,	—	отвърна	девойката.	—	Идвам	да	попитам	що	за	човек	е	този	

ваш	квартирант?	Настоява	преди	да	се	венчаем,	да	си	направя	белег	с	
гореща	ютия	върху	ръката.	—	И	разплакана	продължи:	—	Току-що	изтри-
ха	татуировката	ми	и	сега	ще	трябва	отново	да	посегна	на	кожата	си.	
Защо	се	влюбвам	в	мъже,	които	искат	да	оставят	следи	върху	тялото	
ми,	вместо	да	ми	оставят	любовен	белег	в	душата,	който	да	остане	до	
края	на	живота	ми?

При	тези	думи	бай	Мирчо	влезе	в	стаята	на	квартиранта	си	и	изва-
ди	снимката	на	онова	фатално	момиче.	То	също	имаше	белег	от	гореща	
ютия	върху	ръката.

Дошлата	преди	малко	бъдеща	невеста	надничаше	зад	рамото	му.
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БАЛАДА В СИ МИНОР

Мезонета	го	купи	Киряков.	Опъна	на	покрива	му	слънчеви	батерии	
и	ме	извика	да	се	похвали.	Аз	тоя	човек	не	мога	да	го	понасям,	та	какво	
остава	да	седна	на	една	маса	с	него	да	пия	ракия.	По-точно	уиски,	защо-
то	ракията	не	отговаря	на	фасона	му	—	Киряков	има	печеливша	фирма	
за	някакъв	съмнителен	внос-износ.	Той	е	алчен	човек	с	лице	на	вечно	на-
стървена	хиена.	Дори	когато	се	усмихва,	имам	чувството,	че	е	готов	да	
ръфа	живо	месо.	На	два	пъти	му	отказвах	поканата	чрез	измислени	от	
мен	извинения,	но	на	третия	път	отидох.	

Младата	му	снаха	сложи	на	масата	от	кедрово	дърво	бутилка	първо-
класно	уиски,	две	кристални	чаши	и	купичка	с	ледени	блокчета.	Хиената	£	
каза	да	запали	позлатения	полилей,	тя	щракна	ключа	и	тръгна	по	стълбите	
нагоре.	Светлината	се	блъсна	в	кристалните	чаши,	окървави	се	и	потърси	
изцеление	от	болката	си	в	шотландската	течност.	От	горния	кат	на	мезо-
нета	заслиза	музика.	Нечии	пръсти	пъргаво	тичаха	по	струните	на	китара.

—	Не	знаех,	че	снаха	ти	е	музикантка	—	казах	на	Киряков,	не	защото	
това	кой	знае	колко	ме	интересуваше,	а	защото	не	знаех	с	какви	приказки	
да	запълня	времето,	докато	въртя	в	ръката	си	уискито.

Киряков	се	разсмя	и	физиономията	му	заприлича	на	доволно	от	пляч-
ката	си	диво	животно.

—	Всъщност	свири	синът	ми	—	каза	новият	ми	съсед,	щом	спря	да	се	
хили.	—	Заради	него	купих	този	мезонет.	Горната	част	тапицирах	с	корк	
и	с	най-нови	изолационни	материали,	за	да	се	използва	като	звукозаписно	
студио.	Това	момче	ми	припика	мерака	да	го	завъртя	в	моя	бизнес.	Не	искал	
да	се	занимава	с	далавери,	с	гешефти,	с	рекети,	с	банкови	транзакции.	Били	
простотии.	Побъркал	се	е	да	става	композитор	и	шеф	на	банда	—	като	
Джон	Ленън.	Какъв	нов	Джон	Ленън	ще	става?	Ами	че	него	не	го	бива	дори	
за	рефер	на	състезание	по	табла!	Тая	музика	толкова	го	изнежи,	че	доби	
женски	табиети.	Ако	облече	дамски	дрехи,	ще	го	вземат	за	бардама	и	в	
някой	тъмен	парк	може	да	му	посегнат.

Хиената	отново	се	разсмя	и	продължи:
—	Категорично	отрязах	музикалните	мераци	на	момчето.	То	залиня	

и	щеше	по	никое	време	да	си	тръгне	от	тоя	свят.	Сума	пари	изпотроших	
по	алчни	доктори,		докато	го	освестя	и	върна	в	нормалния	живот.	Казах	
му,	 че	нямам	нищо	против	Джон	Ленън	и	цялата	останала	 сюрия	 от	
дрънкащи	безделници,	но	не	разполагам	с	излишни	пари,	за	да	ги	пръска	по	
записите	на	своите	музикални	изцепки.	Той	отвърна,	че	за	тези	записи	не	
са	нужни	нито	симфонични	оркестри,	нито	рокбанди,	а	само	един	елек-
тронен	синтезатор,	който	може	да	възпроизвежда	звуците	на	китара,	
пиано,	тромпет,	саксофон,	кларнет	и	барабан.	Записът	на	всеки	един	от	
тези	инструменти	се	наслагвал	върху	предишния	и	по	този	евтин	начин	
можело	да	се	замени	цяла	тайфа	от	свирачи.

Киряков	замълча	за	секунда,	после	внезапно	ме	попита:
—	Ти	знаеше	ли,	че	вече	по	такъв	начин	се	прави	музика?
—	Не	знаех	—	откровено	си	признах	и	бързо	глътнах	от	чашата,	за	да	

не	става	нужда	повече	да	се	обяснявам.
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—	И	аз	не	знаех	—	хиената	приглади	косата	си.	—	Съгласих	се	с	тая	при-
щявка	на	моя	хубавец,	но	му	заявих,	че	искам	от	него	по-скоро	да	се	ожени	и	
да	ми	роди	внук,	който	ще	прихване	моя	бизнес.	Казах	му	го,	но	все	едно	че	
го	рекох	на	старите	си	гащи.	Наложи	се	аз	да	му	търся	невеста.	Ще	кажеш	
—	какво	по-лесно	от	това?	И	ще	си	прав.	Фрашкан	съм	до	ушите	с	долари	
и	мога	да	си	купя	за	снаха	даже	европейска	принцеса.	Но	се	съмнявам,	че	
дори	най-дрипавата	баронеса	ще	се	съгласи	да	дойде	да	живее	в	нашата	
българска	дивотия.	А	красавиците,	които	срещам	по	ресторанти,	барове	
и	кафенета,	са	пълни	боклуци.	Накрая	стана	така,	че	случайността	ми	
помогна.	Видях	едно	свестно	момиче	в	оръжейния	магазин,	където	отидох	
да	се	заредя	с	патрони	за	отстрел	на	едър	дивеч,		понеже	бях	поканил	на	
лов	двама	министри.	И	в	тоя	магазин	открих	отвсякъде	първокласно	жен-
ско	същество.	Чак	дъвката	в	устата	ми	се	втвърди,	докато	я	оглеждах.	
Толкова	готина,	че	червилото	и	обиците	биха	я	загрозили.	Не	разбираше	
нищо	от	пушки,	пистолети	и	патрони,	но	пълнеше	магазина	със	запячи,	
пишман	авджии	и	оръфани	бракониери.	Поканих	момичето	на	кафе,	но	то	
ми	отказа.	Имала	си	сериозен	приятел,	който	много	я	ревнувал.	Глупости!	
Приятел!	Ревност!	Принудих	я	да	приеме	поканата	ми	чрез	натиск	от	
страна	на	работодателя	£.	Пуснах	му	една	прилична	сума	в	джоба	и	от	
него	разбрах,	че	момичето	е	без	баща	и	живеело	с	болнавата	си	майка	в	
някакво	малко	градче.	Парите	едва	им	стигали	за	храна	и	не	оставала	дори	
стотинка	за	лекарствата	на	майката.	След	като	си	взела	дипломата,	
дъщерята	хванала	автобуса	за	София	и	дофтасала	тук	да	търси	работа.

Хиената	сипа	ново	уиски,	пусна	в	чашите	по	едно	ледено	кубче	и	про-
дължи:

—	Не	знам	по	какви	врати	е	хлопала,	но	накрая	парашутът	£	се	отворил	
и	кацнала	в	оръжейния	магазин.	Едва	при	третата	ни	среща	се	съгласи	да	
се	омъжи	за	моя	льохман.	Мисля,	че	прие	да	ми	стане	снаха	не	толкова,	
защото	е	харесала	нашия	Джон	Ленън,	а	защото	обещах	да	поема	разнос-
ките	по	сърдечната	операция	на	майка	£.	Всъщност	аз	съвсем	не	държа	
да	е	влюбена	до	уши	в	моя	син,	а	да	ми	роди	внук.	Казах	внук	и	веднага	ми	
се	прииска	да	ти	покажа	стаята,	която	съм	приготвил	за	това	момче.

Киряков	тежко	се	надигна	от	масата	и	с	властен	жест	ме	прикани	
да	 го	последвам.	Вратата,	през	 която	минахме,	не	 беше	 с	 обикновено	
матирано	стъкло,	а	с	витраж,	който	изобразяваше	две	пеперуди,	които	
танцуват	под	ласките	на	слънцето.	Креватчето	на	очаквания	малчуган	
беше	от	бяло	дърво	и	застлано	със	синя	копринена	завивка.	От	тавана	се	
спускаше	люлка,	а	зад	нея	се	виждаше	проходилка	със	звънчета.	В	ъгъла	
бе	паркирано	пъстро	камионче,	а	под	дългото	дантелено	перде	на	прозо-
реца	се	криеха	плюшено	мече	и	коте	с	изплезен	език.	В	ъгъла	бе	подпряна	
пластмасова	пушка,	която	изстрелва	гумени	патрончета	и	присветва,	
когато	се	натисне	спусъкът	£.	

—	Харесва	ли	ти?	—	тупна	ме	по	рамото	Киряков.
—	Нямам	думи!	—	промърморих	аз.
—	Ще	ти	споделя	още	нещо	—	каза	хиената	и	ме	хвана	под	ръка:	—	Ако	

това	момиче	не	ми	роди	наследник,	ще	го	подменя	с	друго!
—	Как	така	ще	го	подмениш?	Това	да	не	ти	е	ловно	куче?	—	изумих	се	аз.
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—	Ще	го	подменя	като	две	и	две	четири	—	отвърна	той	и	очите	му	
злобно	засвяткаха.	—	Вече	трета	година	чакам	от	нея	наследник,	а	тя	се	
офлянква.	Не	обичам	да	се	ебават	с	мене!

В	този	момент	ми	се	стори,	че	някава	сянка	минава	зад	витражната	
врата	на	детската	стая.	Казах	на	хиената:

—	Всичко	ще	бъде	наред,	съседе,	но	сега	те	моля	да	ме	извиниш,	защото	
трябва	да	видя,	дали	наемателят	в	моята	партерна	боксониера	вече	се	
е	нанесъл.	Той	е	симпатично	момче,	което	е	дошло	да	защити	докторан-
тура	по	информатика.

Хиената	дори	не	се	опита	да	ме	спре.
—	Тръгвай!	—	рече	той.	—	Ценя	хората,	които	използват	всеки	удобен	

момент,	за	да	правят	пари.	Дори	те	да	идват	от	наеми.	Както	е	обичал	
да	казва	банкерът	Буров:	„Тарикатите	живеят	от	баламите,	баламите	
от	труда	си!“

Не	помня	колко	време	мина	от	този	разговор,	когато	една	нощ	някой	
позвъни	на	вратата	ми.	Погледнах	през	шпионката	и	видях,	че	е	Киряков-
младши	от	отсрещния	апартамент.

—	Моля	ви	да	ми	помогнете	—	запелтечи	той.	—	Жена	ми	е	изчезнала.
—	Как	така	ще	изчезне	посред	нощ?	—	попитах	сънливо	аз.	—	Къде	ще	

ходи	като	навън	вали	сняг	на	парцали	и	човек	може	да	си	навлече	някоя	
пневмовния	от	този	студ?

—	Вечеряхме	в	един	ресторант,	прибрахме	се,	легнахме,	заспахме	—	взе	
да	обяснява	синът	на	хиената.	—	По	едно	време	се	събудих	със	страхотна	
мелодия	в	главата	и	реших	да	се	кача	в	студиото	и	да	я	запиша	на	синте-
затора.	Гледам	—	леглото	до	мен	празно.	Жена	ми	се	изнизала	някъде	по	
нощница	и	по	пантофи.	Палтото	£	виси	на	закачалката,	под	него	обув-
ките	—	както	ги	беше	захвърлила.	Погледнах	през	балкона.	Светеше	само	
прозорецът	на	вашата	партерна	боксониера.	Беше	достатъчно	осветено,	
за	да	видя,	че		няма	никакви	следи	по	снега.	Затова	ви	и	позвъних.

Аз	също	се	наведох	да	огледам	двора.	Прозорецът	на	боксониерата	
ми	вече	беше	тъмен	и	колкото	и	да	се	взирах,	не	съзрях	никакви	стъпки.

—	Приберете	се	и	си	легнете	—	казах	на	уплашения	музикант.	—	Сигу-
рен	съм,	че	от	цялата	тази	история	ще	излезе	една	прекрасна	балада	в	
си	минор.	—	Усмихнах	се	хитровато	и	продължих:	—	Ако	съпругата	ви	не	
се	върне	до	сутринта,	ще	я	обявим	в	полицията	за	издирване.	Но	едва	ли	
ще	се	стигне	дотам.	Според	мен	тя	е	вдигната	от	извънземни.

Казах	тази	глупост,	защото	не	знаех	по	какъв	друг	начин	да	успокоя	
младия	си	съсед:

—	Няма	нищо	да	£	 сторят.	Зелените	човечета	са	я	харесали	като	
представителна	хубавица	и	 са	решили	да	я	 сканират,	 за	 да	попълнят	
картотечната	си	информация	за	тукашния	хомо	сапиенс.

—	Кой	е	тоя	хомо	сапиенс?	—	стресна	се	Киряков-младши.
Не	се	сдържах	и	се	разсмях	на	тъпия	му	въпрос.
—	Всички	ние	сме	хомо	сапиенс	—	рекох	аз	и	го	поведох	към	опразненото	

легло.
Налях	му	чаша	уиски,	за	да	се	успокои	—	от	онова,	с	което	ме	почерпи	

баща	му.	Той	обърна	още	две	и	се	търколи	в	спалнята.	На	сутринта	чух	
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вратата	на	съседите	ми	да	се	отключва	и	видях	снахата	на	Киряков	на	
пръсти	да	се	вмъква	вътре.

—	Къде	беше	цяла	нощ?	—	извика	Джон	Ленън.
—	Тебе	това	какво	те	засяга?	—	сопна	се	жена	му	и	всичко	внезапно	

утихна.
Към	обяд	снегът	спря	да	вали	и	аз	слязох	да	изрина	пътека	през	двора,	

защото	всички	от	блока	се	правят	на	големи	тарикати	и	всеки	смята	за	
унижение	да	пипне	нещо	с	ръка,	което	се	смята	за	общо	ползване.	Учудих	
се	като	видях	позатрупани	стъпки.	Помислих	си,	че	е	идвал	пощальонът	
и	отворих	пощенската	си	кутия.	В	нея	се	мъдреше	само	ключът	от	бок-
сониерата,	която	бях	дал	под	наем.	Отключих	и	влязох.	На	масата	имаше	
лист	хартия	с	припряно	надраскани	думи:	„Извинявай,	хазяине,	но	ми	се	
налага	спешно	да	замина.	В	чекмеджето	на	бюрото	съм	оставил	парите	
за	месеца.“

Нямаше	никакъв	подпис.	Преброих	банкнотите	—	бяха	точни	до	лев-
че.	В	дъното	на	чекмеджето	напипах	някаква	снимка.	Сложих	очилата	и	
любопитно	я	заразглеждах.	Беше	от	нечия	абитуриентска	вечер.	Целият	
гимназиален	клас	се	беше	подредил	за	увековечаване.	В	средата	—	класната	
учителка	и	директорът.	Зад	тях	—	на	втория	ред	—	съзрях	снахата	на	
Киряков,	сияеща	от	щастие,	склонила	глава	към	рамото	на	...	моя	кварти-
рант.	Мушнах	фотото	в	джоба	си	и	когато	се	върнах	горе	в	апартамента	
си,	го	изгорих	с	кибритена	клечка.	Така	завинаги	унищожих		една	тайна.

След	девет	месеца	снахата	на	хиената	роди	момче.	Кръстиха	го	на	
него.	С	три	байпаса	на	сърцето	тук	дойде	да	живее	майката	на	снаха	му,	
тоест	—	сватята	от	малкото	провинциално	градче.	Щеше	да	помага	при	
отглеждането	на	детето.	Веднъж	видях	квартирантът	ми	да	кара	такси,	
но	не	съм	сигурен,	че	беше	той.	Киряков-син	наистина	написа	балада	в	си	
минор,	която	стана	хит.	

Жена	му	продължава	да	не	ме	гледа	в	очите.
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Д-р Боримир Фурнаджиев

КУПОНЪТ НА МАРЧЕЛА 
Разказ

Още	с	идването	на	купона	у	Марчела,	оня,	докторът,	започна	да	драз-
ни	мнозина.	Трябва	да	се	признае,	че	купонът	се	развиваше	стандартно	
—	маркови	питиета,	сандвичи	и	пици,	купени	от	ъгъла	на	„Стамболийски“.	
Е,	и	музика,	която	беше	безлична,	като	блондинка	на	сутринта	след	запой.	
Някъде	по	средата	на	купона,	може	би	се	бяха	изпафкали	и	две-три	цигарки	
с	марихуана,	защото	се	носеше	оня	характерен	сладникав	мирис.	Венци	
Басиста	на	„Група	8“	доведе	тоя	доктор.	Всички	го	забелязахме,	защото	
първо	беше	хубав	мъж	на	около	тридесет	и	пет-четиридесет	години	и	за-
щото	още	на	първата	минута	извади	някакви	дискове	от	джоба	си.	Това,	
че	ги	извади,	беше	само	началото,	и	едва	ли	се	забеляза	от	мнозина,	но	
когато	ги	подаде	на	Марчела,	и	то	с	жест	и	кимване	на	глава,	нетърпящи	
възражения	да	ги	пусне,	много	от	нас	се	спогледахме.	И	Марчела,	въпреки	
че	беше	наша	колежка,	ние	някак	си	почувствахме,	че	едва	ли	трябва	да	се	
съобразява	с	нас.	Безмълвно	спря	своя	диск	и	пусна	тоя	на	доктора.	Трябва	
да	призная,	че	тоя	доктор	доста	подличко	беше	подбрал	музика,	дето	се	
казва	—	за	нежни	девойки.	Подредил	беше	тоя	тарикат	балади	от	„Юрая	
Хийп“,	през	„Скорпиънс“,	та	до	„Уайтснейк“.	

Е,	аз	като	познавач,	също	бях	използвал	гласа	на	Дейвид	Ковърдейл	с	
ония	топли	нотки	и	характерното	дишане,	точно	в	такива	моменти	да	
впечатлявам	мацките	край	мен.	Трябваше	да	му	се	признае	на	доктора,	че	
мадамите	на	купона	веднага	напериха	уши	и	започнаха	да	го	оглеждат,	и	
то	доста	директно.	Соня	дори	попита	Марчела,	кое	е	това	готино	парче	
и	к`ъв	е.	

Използвайки	да	си	сипя	едно	питие	в	кухнята,	чух,	че	Катя	обясня-
ваше	на	Вероника,	че	тоя	доктор	бил	голям	специалист	в	белодробната	
болница	и	че	бил	готин,	имал	хиляди	музикални	дискове,	свирел	на	китара	и	
направо	бил	страшен.	И	не	се	знаело	женен	ли	е,	разведен	ли	е,	свободен	ли	
е,	но	не	бил	на	Марчела	гадже,	а	били	само	приятели.	Е,	бил	малко	циничен	
в	приказките,	ама	нали	ги	знаеш	докторите.	А	и	при	тия	млади	сестри	
край	тях.	И	най-важното	—	Соня	чак	шепнеше	—	цинизмът	му	бил	такъв	
един,	по	ръба	на	бръснача,	и	чак	ти	ставало	хубаво	от	него.	В	смисъл,	че	
чак	ти	се	приисквало,	и	Вероника	знаела	за	какво	става	дума.	Двете	ме	
погледнаха,	отпиха	от	чашите	си,	целунаха	ме	едновременно	и	със	смях	
излязоха	към	хола	да	видят	доктора.

Аз	още	в	началото	трябваше	да	спомена,	че	не	съм	ревнив.	Бях	дошъл	
при	Марчела	просто	да	се	забавлявам	с	колегите.	Не	помня	дали	споменах,	
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че	почти	всички	на	купона	бяхме	колеги.	Всичките	сме	колеги	химици	и	ра-
ботим	заедно	в	„ШмонФарма“,	една	израелска	фирма	у	нас.	Само	Венци	беше	
фармацевт	и	свиреше	на	бас	в	нашумялата	група	„Осем“.	Не	бях	ревнив	и	
по	друга	причина,	бях	спал	и	с	Вероника,	и	с	Катя,	като	двете	като	че	ли	
се	досещаха,	но	явно	не	им	пукаше.	С	Марчела	бях	спал	още	като	студент,	
но	сега	бях	само	приятел,	защото	още	във	втори	курс	се	разбра,	че	ще	си	
бъдем	само	приятели.	Дори	знаех	всичките	£	връзки	след	мен,	а	и	тя	моите.

Така	че,	не	му	се	дразнех	на	доктора,	дори	и	защото	също	събирах	
музика	и	имах	скромните	пет-шестстотин	диска.	Добро	начало,	както	
ми	каза	една	вечер	Тома	Спространов	на	друго	място	в	друго	време	и	с	
друг	алкохол.

С	такива	лениви	мисли	в	главата	и	сто	грама	„Грандс“	в	чашата,	се	
върнах	в	хола	и	наблюдавах	колегите.	Докторът	беше	станал	център	на	
вниманието,	което	явно	дразнеше	мъжката	част.	Дразнеха	се,	защото	
три	от	момичетата	бяха	окупирали	доктора,	а	той	говореше	нещо	смеш-
но,	защото	и	трите	се	смееха	искрено	и	вече	се	прокрадваше	оня	блясък	в	
очите,	който	не	се	получава	от	алкохол.	Получава	си	се	тоя	издайнически	
блясък	от	лека	възбуда,	от	силно	привличане,	дълбоко	харесване	и	предвеща-
ва	сексуална	авантюра,	наречена	от	жените	„Що	пък	не,	я	колко	е	хубаво“.

Само	че,	за	да	схване	този	блясък,	за	да	знае	къде	да	настъпи	или	от-
стъпи	временно	в	атаката	си,	мъжът	трябва	да	има	доста	опит,	да	бъде	
„печен“,	както	казвахме	в	махалата.	Нашата	махала,	Коньовица,	си	беше	
училище	за	мъже.	А	тоя	доктор	явно	беше	печен.	Не	го	познавах	и	не	беше	
от	квартала,	защото	ние	за	двадесет-тридесет	години	се	опознавахме	и	
дори	запомняхме	физиономии	от	Възраждане	до	края	на	„Стамболийски“	
чак	в	Западния	парк.	Та	в	тоя	ред	на	лениви	мисли	виждах	нарастващо	на-
прежение	в	мъжете.	Музиката	беше	хубава,	на	„Скорпиънс“	кой	не	се	кефи	и	
дори	две-три	двойки	танцуваха	или	се	целуваха	в	другия	край	на	хола.	То	и	
Марчела	наливаше	сто	октана	бензин	в	огъня,	като	сипеше	констатации,	
че	Ачо	докторът,	свирил	на	китара	и	че	имал	записи	с	нашумялата	група	
на	Венци.	Че	имал	авторски	песни	текст	и	музика	и	свирил,	но	не	пеел,	в	
тази	нашумяла	в	София	група	„Осем“,	и	то	защото	не	си	харесвал	гласа.

Тогава	явно	със	злобичка	в	изказа	Делчо	се	обади:
—	Не	знам	за	гласа	на	доктора,	но	много	цинични	са	това	докторите.	

Мислят	се	за	голяма	работа.	Като	облекат	белите	престилки	и	с	тях	
не	се	говори.	И	всички	чукат	като	разпрани	поне	на	думи.	То	не	остана	
сестра	или	докторка,	да	не	е	оправена.	А	и	за	пациентките	си	така	гово-
рят,	че	едва	ли	не	припадат	по	тях,	преглед,	рецепта,	два	комплимента	
и	са	готови.

Делчо	беше	вкарал	повече	питиета	и	му	беше	паднало	пердето.	Трябва	
да	вметна,	че	поначало	ние	химиците	не	сме	много	по	тая	част	—	жените.	
А	бе,	направо	сме	си	смотани.	Е,	има	и	изключения,	визирам	себе	си,	но	
аз	попаднах	малко	случайно	в	химията,	защото	в	математиката	съвсем	
пропаднах.	

Знае	се,	че	математици,	шахматисти,	инженери	хич	ги	няма	по	жен-
ската	част.	Не,	че	сме	лоши	хора,	ама	сме	много	аналитични,	все	анализи,	
проекти,	 разсъждения.	А	животът	и	жените	искат	импровизации.	 За	
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жалост	не	сме	артисти,	доктори,	адвокати.	Което	си	е	дадено	от	Бога,	
то	си	е	така.	Няма	мърдане.	Лошото	е,	че	жените	имат	един	вътрешен	
уред,	сигурно	някъде	под,	зад	или	в	сърцето,	с	който	безпогрешно	усещаха	
мъжа-пич	и	левака.	Е,	с	левака	правеха	компромиси,	ама	винаги	си	търсеха	
мъжкара	за	себе	си.	

А	докторът	си	беше	мъжкар.	Само,	че	аз	пак	се	отдадох	на	моите	вече	
алкохолни	мисли	тази	вечер	и	не	слушах	диалозите	около	хипократовия	
служител.

Купонът	продължаваше	стандартно,	когато	се	чу	голямата	балада	
на	„Цепелин“.	Да,	онази	великата	„Стълба	към	небе“.	Видях,	че	лицето	на	
доктора	сякаш	се	изопна.	Някаква	мисъл	премина	през	иначе	красивите	
му	сини	очи	и	като	че	ли	тези	очи	посивяха.	Беше	настъпила	тишина,	и	
той	обръщайки	се	уж	към	Делчо	да	продължи	някаква	реплика,	сякаш	се	
обърна	към	всички.

„Казвате,	че	сме	цинични,	не,	аз	ви	казвам,	че	сме	реални.	Не	искам	
да	ставам	сериозен	тази	вечер	и	искам	да	не	съм	отегчителен,	но	ще	ви	
разкажа	два	мои	случая,	само	от	вчера	и	днес,	ей	така,	за	илюстрация.	
Дано	са	ви	интересни.“	

Докторът	посегна	към	бутилката	уиски,	той	я	беше	донесъл,	отсипа	
си	два	пръста,	изпи	ги	на	екс	и	продължи.

„Снощи	застъпих	дежурен.	Имах	един	пациент,	циганин,	който	бях	
приел	преди	три	дни	с	последна,	остра	фаза	на	туберкулоза.	Разбрах	от	
колегата,	че	е	зле.	В	смисъл	потъва.	Така	казваме,	когато	започва	да	по-
тъва	в	небитието.	Изпада	в	безсъзнание,	дишането	става	характерно,	
макар	че	е	на	апаратно	дишане	и	накачен	с	електроди	за	сърцето.	Зна-
ем,	че	след	няколко	часа	центърът	на	дишане	ще	спре	в	мозъка,	оттам	
сърцето,	 и	това	ще	 е	 краят.	Дори	последния	ден	разрешихме	на	жена	
му,	циганката,	да	стои	при	него.	Тя	не	му	беше	истинска	жена,	което	не	
пречеше	да	има	три	деца	от	него.	Беше	хубава	мургава	жена,	на	която	£	
даваш	четиридесет	години,	а	се	оказва	на	двадесет	и	осем.	Е,	нямаше	зъби	
отпред,	като	изключим	един	отстрани	златен,	по	техния	си	тертип.	
Те	така	си	правят,	избиват	един	зъб	още	като	момичета	и	си	правят	
златен.	Да	се	види,	че	са	богати.	Та	тази	женица,	защото	ме	знаеше,	че	
аз	съм	го	приел,	като	ме	видя	и	ми	вика:	Ела,	докторе,	да	те	питам	нещо	
и	да	пушим	по	цигара.

Излязохме	на	балкона,	снощи	беше	хубава	вечер,	топла,	жената	запали	
цигара,	нещо	зарови	в	джоба	и	ми	подаде	два	лева.	„Земи	—	вика,	—	да	пиеш	
едно	кафенце	и	ми	кажи,	ама	честно,	има	ли	пневмония	моя?“

—	Не,	няма	—	рекох	—	има	ТБЦ,	туберкулоза,	виждаш,	че	е	зле.	
Тя	ме	погледна	и	казва:	
—	Ей,	успокои	ме,	знаех	си	аз,	че	ще	се	оправи,	щото	аз	съм	чула,	че	от	

пневмония	се	умира.	А	знаеш	ли	какъв	мъж	беше	преди	месец	—	кило	ракия	
изпиваше	и	тия	на	пазара	се	чудеха.	Дори	му	даваха	на	вересия	да	видят,	
че	на	кило	и	половина	ходи	и	не	пада.	И	сега	като	се	оправи,	ще	черпим	
яко.	Ние	сме	чисти	цигани,	имаме	чешма	и	в	къщата,	а	не	само	на	двора.

—	Добре	де	—	казвам	£,	—	ако	нещо	се	случи	и	почине?
—	Що	да	почива	—	вика	тя,	—	сега	си	заспа	и	дори	си	хърка,	виж	как	сил-
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но	хърка,	чак	се	дави,	значи	му	минава.	Той	така	си	хърка	и	като	е	пиян	и	
пак	му	мине	после.	И	да	ти	кажа,	докторе,	като	пие,	не	посяга.	Не	е	като	
другите,	да	бият.	За	т`ва,	ти	си	пийни	кафенце	със	сестрата,	я	виж	к`ва	
е	хубава	и	млада	и	се	грижи	за	моя,	и	подлогата	изхвърли,	че	нямате	сани-
тарки,	гледам.	И	възглавницата	му	оправи,	и	виж	с	к`ви	жици	го	накичи,	
да	работило	сърцето	—	вика.	И	т`ва	дето	викаш	ТБЦ-то	се	лекува,	знам	
аз,	ама	от	пневмония	се	мре,	пак	ти	казвам,	знам	аз.

Гледах	я	милата	циганка,	мургава,	хубава	и	кристално	неграмотна.	
Чак	ти	става	симпатична	с	тая	чиста	простота.	Как	да	£	кажеш,	че	
това	дишане	—	моторното,	предвещаваше	два-три	часа	живот.	Все	пак	
£	обясних,	да	си	тръгва,	но	ако	нещо	стане	и	той	си	отиде,	тя	утре	да	
дойде,	да	не	е	сега	при	него,	просто	няма	нужда.	

—	Аз	и	цигарки	ще	му	купя	—	каза	циганката,	—	утре	като	се	наспи	да	
си	запали	една.	

—	Да	—	казвам,	—	купи	му	с	тия	два	лева.	
—	Не	—	вика	—	те	са	за	теб	и	сестрата,	толкова	имам,	ама	не	сме	бед	ни,		

и	утре,	че	се	видим.	—	И	пак	се	усмихна:	—	А	бе,	щом	не	е	пневмония,	добре	е.	
И	тръгна	толкова	спокойна	и	доволна,	че	ми	загорча	в	устата,	все	

едно	бях	пушил	пет	цигари	наведнъж.
Час	по-късно	циганинът	си	почина.	Просто	спря	да	диша,	тихо	спо-

койно,	само	с	няколко	потрепвания,	така	познати	на	всички	нас	от	екипа	
и	така	гадно	непреодолими	за	свикване	психически.	

Ще	ви	призная,	че	не	спахме	до	сутринта.	А	екипът	ни	е	—	ние,	двама	
лекари	с	колегата	и	две	чудни	млади	сестрички.	Но	не	зная	в	такива	мо-
менти	дали	изобщо	си	мислим	дали	сестрата	до	нас	е	хубава,	става	ли	за	
сваляне	или	други	такива	неща.	Само	се	сменяхме	да	дремнем	по	два	часа	
като	равни,	сестри	и	лекари,	просто	като	екип.	

И	знаете	ли	какво	направих	сутринта	—	просто	си	тръгнах,	час	по-
рано.	Не	исках	да	виждам	циганката.	Казах	на	колегите,	а	и	те	знаят	за	
тези	състояния,	че	съм	в	другата	база	и	отидох	в	кабинета	на	доцента	
—	имаме	ключ	всички.	И	когато	пиех	третото	си	кафе	за	тази	нощ,	в	ка-
бинета	влезе	една	от	най-красивите	ни	пациентки	този	месец.

Казваше	се	Милка,	красива	жена,	на	около	45	години,	но	наистина	кра-
сива.	Висока	брюнетка	с	големи	сини	очи,	хубав	бюст,	който	няма	как	да	
ти	избяга	от	очите	и	кристално	бели	и	равни	зъби,	като	от	оная	реклама	
на	оня	досаден	стоматолог,	дето	те	причаква	в	гората	да	те	прегледа	в	
тъмните	нощи.	

Милка	винаги	беше	с	дискретен,	но	запомнящ	се	парфюм.	Доцентът	
я	беше	приел	преди	седмица	по	повод	съмнение	за	астма.	Рентгенът	из-
ненадващо	показа	голяма	туморна	маса	в	целия	десен	дроб.	Неоперабилен	
—	тоест	не	може	да	се	оперира,	късно	беше	дошла,	с	разсейки.	А	нямала	
никакви	оплаквания,	само	леко	кашляне	последния	месец,	но	било	уж	от	
цигарите.	То	кой	не	пуши	вече,	казваше.

Предишният	ден	я	бяхме	пратили	на	скенер,	като	по-прецизно	изслед-
ване,	дано	да	има	шанс	за	операция.	Уви	и	скенерът	показваше	обхващане	
на	цялата	трахея	и	аортата.

Не	знаех	какво	да	кажа	и	гледах	скенера	доста	дълго	и	тъпо.	В	стаята	
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влезе	и	колегата	от	хирургичното	отделение.	Милка	ни	гледаше	и	двамата,	
усмихваше	се	толкова	прекрасно,	чак	да	се	влюбиш	от	пръв	поглед,	има	
такива	жени.	Гледаше	ни,	усмихваше	се,	и	каза:	

„Много	ви	благодаря,	доктор,	каза	името	на	колегата,	че	отървахме	
операцията.	Вашият	колега	ми	обясни,	че	ме	праща	в	диспансера.	Щели	да	
ме	облъчат	няколко	нагревки	и	малко	хапчета,	и	готово.	Аз	съм	си	правила	
физиотерапия,	защото	имах	синузит	като	студентка	и	ги	понасям	добре.	
Ще	дойда	да	почерпя	повече,	но	ето	сега	това	уиски	за	здраве.

Гледахме	я	и	не	казвахме	нищо.	Дори	и	не	попитахме	кой	колега	£	е	
казал	това.	В	медицината	има	такива	тежки	моменти,	когато	трябва	с	
много	думи,	деликатно	и	внимателно	да	обясниш,	защо	не	оперираш.	Много	
пациенти	се	усещат,	че	щом	не	се	наемаме	на	операция,	значи	нещата	са	
лоши,	че	няма	шанс.	Българинът	поначало	е	човек	на	действието	и	има	
респект	от	хирурзите.	Това	психиатри,	психоаналитици	у	нас	не	се	ко-
тират.	Виж,	нещо	да	резнеш,	да	зашиеш,	с	една	дума	да	оправиш,	вдъхва	
спокойствие	и	респект	у	пациента.	Така	е.	Приятелят	колега	мълчеше	и	
той,	милият,	уморен	след	нощното	дежурство.	

А	милата	красива	млада	жена	се	радваше,	че	е	отървала	операция-
та,	а	не	знаеше,	че	облъчванията	и	химиотерапията	бяха	решение,	но	
не	в	нейна	полза.	Очакваха	я	месеци	на	жестоки	изпитания,	окапване	на	
косата,	стапяне	на	теглото.	Знаехме	само	след	месец	на	какво	щеше	да	
прилича.	Бяхме	виждали	десетки	такива	случаи.	Тръгна	си	усмихната	от	
болницата,	дори	оставила	същото	уиски	и	бонбони	на	сестрите.	Беше	
усмихната	и	спокойна.	Знаехме,	че	до	няколко	месеца	няма	да	е	между	
живите.	А	оставащите	£	месеци	щяха	да	са	...	е,	за	какво	да	говорим.

Докторът	млъкна.	Музиката	беше	свършила.	
Всички	някак	мълчахме	безсмислено.	Докторът,	за	да	разчупи	тиши-

ната,	се	пресегна,	отсипа	отново	уиски,	вдигна	пред	очите	си	чашата,	
завъртя	я,	продължи:

„Ето	това	е	цинизъм,	да	пием	за	здравето	на	една	жена,	а	здравето	
безвъзвратно	да	си	отива	от	нея.	Това	е	цинизъм,	че	нищо	не	може	да	се	
направи.	Може	само	глупаво	да	се	разсъждава,	че	някой	горе,	Големият	
татко,	е	натиснал	нейното	копче	и	я	вика	при	себе	си,	че	му	е	нужна.	
Такава	млада,	умна,	красива.	Това	е	цинизъм.	А	не,	че	някой	в	някоя	стая	
е	спал	с	колежка.	Някоя	правила	свирки	на	някой	—	да	прави!	Ако	искат	в	
стая,	ако	искат	в	цъфнала	ръж,	нали	двамата	го	искат,	какъв	е	пробле-
мът?	Морала	ли	нарушаваме,	или	хората	какво	ще	кажат?	Майната	им	
на	всички	и	всичко.	Ако	можех	тази	жена,	а	и	циганина	да	ги	спася,	да	си	
живеят	още	20—30	години	или	колкото	Господ	им	е	дал,	пък	ако	ще	жена	
да	не	видя	и	десет	години.

Последното	докторът	го	каза	като	да	мине	за	шега,	но	просто	не	се	
получи.

Това,	 че	 следващите	двадесет	минути	 се	 разотидохме	и	 купонът	
свърши,	е	само	подробност.	Тръгнах	си	с	Вероника,	дори	нямах	желание	да	
спя	с	нея.	Изпратих	я	до	тях,	не	се	качих,	а	и	тя	не	настояваше.	По	пътя	
мълчахме	дълго,	но	пред	тях	тя	промълви	—	„Ей,	не	искам	да	съм	доктор“.

Същото	си	мислех	и	аз.	Химик,	инженер,	философ	какъвто	щеш,	на-
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ивник	или	левак	с	жените,	но	без	докторлък,	без	дежурства,	починали,	
носилки,	кръв,	мръсни	чаршафи,	подгизнали	от	пот	и	урина	на	отишъл	си	
от	нас	и	света	човек.

Кофти	беше	този	ъгъл	на	живота,	от	него	се	виждаше	сивото,	мръс-
ното,	жестокото	ни	ежедневие.

Не	бях	пушил	поне	два	часа.	Запалих	цигара	и	тръгнах	надолу	към	мола	
на	„Стамболийски“.	Трябваше	да	му	взема	телефона	на	доктора.	Хареса	ми,	
не	му	се	дразнех.	Халал	му	бяха	и	жените,	и	парите,	и	френската	любов.	
Каквото	и	да	му	правеха.	А	беше	си	го	заслужил.	Той	беше	бодигарда	на	
живота,	на	нашия	живот.	А	смъртта	около	него,	никой	не	я	отчиташе,	
как	се	понася,	всеки	ден,	всяка	нощ.

Исках	да	го	видя	пак,	чувствах	го,	че	е	от	моята	порода.	Знаех	и	начи-
на	да	станем	приятели.	Музиката	щеше	да	ни	събере.	Щях	да	му	запиша	
МР-3	на	„Ролинг	Стоунс“,	там	бях	силен.	Имах	всичко.

Сèìеîí Сïèрèäîíîâ • Зàçîряâàíе
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НОВА ПОЕЗИЯ

Пламен Киров

СТИХОТВОРЕНИЯ

МОЛИТВА

Оáè÷àì òе.

Нî се áîя îò сеáе сè.
Оò сâîяòà íàäìеííà èçíеíàäà,
÷е òîëêîç áúрçî сâúршè òèшèíàòà ìè
è ìóçèêàòà íà ëèöеòî òè
е èçãреâúò,
сëеä êîéòî öâеòîâеòе 
ïрîãîâîрèõà.

Не ãè рàçáèрàì —
äúëãî èçïîâяäâàõ ìрàêà
íà сâîяòà сàìîâãëúáеíà есеííîсò,
à âе÷е сúì íîâîрîäеí.
И áеç ïîíяòèя.

Дâèжеíèя è ìèрèсè, è çâóöè
сà ìîяòà рîäèíà... Нî сúì â íея
êàòî äèõàíèе,
êîеòî íе е ìîе.
И íеêà êàòî íеãî сúì áеçïîìîщеí
âúâ òâîяòà âсеëеíсêà íеèçáежíîсò.

Оáè÷àé ìе.

Бúäè ìè ìàéêà.
Сúòâîрè ìе
с еäíî äèõàíèе, с еäíà âúçäèшêà —
îíàçè — íà âíеçàïíàòà òреâîãà — 
êîãàòî íèщî íе е îáясíèìî.

Бúäè ìè ìàéêà.
Пресúçäàé ìе
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сúс ïîãëеä, сúс еäíî äâèжеíèе — 
è íеêà äà сúì сìешеí è äîсòàòú÷еí —
жèâîòúò е ïî-ìúäúр îò ìе÷òèòе.

И íеêà с òяõ äà сâúршè òèшèíàòà ìè 
è ìîяò сòрàõ äà ïрîãîâîрè
с áîëêàòà,
êîяòî е ëþáîâ.

Оáè÷àì òе.

НЕЩО МЕ НЯМА В ТАЗИ ЛЮБОВ

Преä î÷èòе ìè
сèâî îãúí÷е сâеòè —
â òúíêà ïеïеë ïëàìú÷еòî се êрèе
è öèãàрèòе сà с ãëàâè íà êîìеòè
è с îïàшêè,
óâèòè â õàрòèя.

Тàíöóâàìе áëóсà
íà êрúâòà сè ãîрещà.
Пеïеëòà äà се рîíè —
ìèíàëî — сâúршеíî.
Кàêâî,
÷е îãúí÷еòî е сúрöе íà íещîòî,
êîеòî ще íè ïреêúршè.
 
Още
èìà âреìе
äà сìе сè â àäà —
среä ïеïеë è äèì, среä èсêàíà áîëêà,
â íàсëàäàòà òúìíà —
äà áúäеì ïрèäàòúê
íà íяêîé ïîäîáеí.
И — íе òîëêîâà.

Нàсëàäàòà ярîсòíà
сâеòè è ãàсíе
с îòáëясúêà âëàсòеí â î÷èòе
íà òîçè, êîéòî â íàс ще ïрîрàсíе — 
îáè÷àí, îáè÷àщ.
Иëè ìú÷èòеë.
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А ëþáîâòà е îòсúсòâèе. И äрàìàòè÷íî.
Дèàëîã íà сàìîòíèê. 
Сáúрêàíî ïëеìе.
Трúãâàì сè. Вреìе е. Нèщî ëè÷íî.
Прîсòî òряáâà. Не çíàя çàщî. 
Нî е âреìе.

ПРОЛЕТЕН МАДРИГАЛ

Вúрâяò ïîä êëîíèòе — щàсòëèâî îáясíèìè —
áàрîêîâè ìîìè÷еòà, ãîòè÷есêè ìîì÷еòà.
Нî êрúâíèòе èì ãрóïè
сà íесúâìесòèìè
сúс íàс.
И с àрîìàòà íà äрúâ÷еòàòà.

Аäàìîâèòе яáúëêè сà ïúëíè с ãúрëеí ãряõ.
Рúöеòе äèрèжèрàò çеíèöèòе íà ïòèöèòе.
Гëàâèòе íè сà íîòè
â ìеëîäèя çà сìяõ.
И сìеяò íè се òúíêîêîрè рèöàрè.

Преãрúщàò се íà êëîíèòе ïîä ясíàòà ïе÷àë
среä ïрèâе÷ер,
êîяòî 
сãúсòяâà öâеòîâеòе.
А âсеêè ÷ереí сòâîë íàä òяõ е ìàäрèãàë
сúс áèâшàòà äóшà íà öâеòе.

СМЪРТТА НА МИНОТАВЪРА

Нà îäеяëîòî шàрêèòе ярêè сà реáóсè.
Лàáèрèíò.
Тâîéòî òяëî е ïúòяò.
И öеëóâàì ãúрäèòе òè — ересè,
рîäèëè ãреõà íà äúõà òè.

Мàëêà áëóäíèöе,
ще се сâèя â ïрîсòрàíсòâîòî,
ще îсòàâя ïëúòòà òè íеóêрîòеíà
сàìà äà îсúçíàâà òàéíсòâîòî
íà сâîяòà õèщíà âсеëеíà.
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А êîãàòî óòèõíеш —
óêрîòеíî íеìúäрà —
ëþáîâòà сè ïреâúрíàëà âúâ îìрàçà,
ще òè ïîäíесà ãëàâàòà íà ëþëяêà êúäрàâ
â èсïàíсêàòà яêà íà âàçàòà.

ТОПЛИНАТА МИ БЯЛА

Кàòî äúãà —
ìежäó êрèëе íà ëешîяä —
èçãряâàì с ïëàìíàëî òяëî
è сúсêà
â ïреäíîщíèя õëàä
òîïëèíàòà ìè áяëà.

Лóìíàë
â êрîòêàòà ïàìеò íà çàëеçà,
срèâàì с âèêà сè
÷àсîâеòе сìúë÷àíè
è âçрèâяâàì
îçîííàòà ïреäïàрàëèçà
íà íîщíîòî îò÷àяíèе. 

Вïàìеòèë —
â äèõàíèя êúсè —
ïëàìúöèòе íà ïеïерóäèòе,
ïî öâеòíàòà èì сòúëáà —
êúì äîìà сè —
êàòеря
рàçöúфòяëàòà àрêà íà ÷óäîòî.

И се âрúщàì â íеáеòî
íà сèíè îòêîсè.
И â сëúíöеòî
сâîéòî ÷ерâеíî сãúсòяâàì.
Кîéòî èìà âúïрîсè,
íеêà èìà âúïрîсè...
Аç òрúãâàì êúì сеáе сè...
И îсòàâàì.
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БЕЗСМЪРТНИЯТ ХОРАЛ НА ЛЯТОТО 

Беçсìúрòíè áяõìе.
А íе òряáâàше.
Мîреòî áеше íàшеòî íеáе.
И ïяíàòà íè äàâеше.
Врúõëèòàше
сúс сèâàòà ãрàäóшêà
íà ìеõóрèòе.
Пîòúâàõìе
âúâ î÷íèòе èì яáúëêè.
Зàçèäàíè
â ïрîçрà÷íèòе èì ÷ереïè.
Вúëíèòе èäâàõà è сâеòеõà
ãрúáíàöèòе íà рèáè.
И íà ïòèöè.
Пîсяãàõìе êúì îсòрèòе èì áëясúöè
è çíàеõìе,
÷е ìîжеì
äà сè âçеìеì
çâеçäà.
И äà е íàшà.
Мîжеõìе.

Не ìîжеõìе.
Беçсìúрòíè áяõìе.
А íе òряáâàше.
Меõóрèòе
îòíàсяõà ëèöàòà íè.
Дúëáîêî
ãè çàрàâяõà âúâ ïясúêà.
И ïясúêúò áе íàшеòî íеáе.
Аíòè÷еí сúí
áе äúíîòî ìó çëàòíî.
Сúáóжäàõìе се
â ïясú÷íèòе êóëè.
Æèâееõìе â ìîреòî
êàòî ïòèöè.
Пóëсèрàõìе
êàòî сúрöà íà ïясúêà.
И сâеòеõà ãрúáíàöèòе íè ìîрсêè.
Оò ìíîãî сâеòëèíà. И áеçрàçсúäсòâî.
Оò ìíîãî сâеòëèíà.
И îò áеçсìúрòèе.
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ЗНАМ

Нàâярíî ще ìè òряáâà ìíîãî áúäеще,
çàщîòî â сяíêàòà сè âе÷е сúì íàâëяçúë.

Нàâярíî ще ìè òряáâà ìíîãî áúäеще.

И щîì íе ìîãà äà сúì äрóã — ще сòàíà ìóçèêà.
Ще сúì фàëшèâ êàòî èçсúõíàëî ëèсòî.
И íеêà ìе èçïеяò öâеòîâеòе
сúс ãúрëеíèòе âеòрîâе íà çàëеçà.

Аç çíàì — ще ìе èçсëóшà òúìíèíàòà.
Кîãàòî ìîçúêúò ìè сòàâà рàçсòîяíèе,
êîãàòî êîреíúò ìè се ïреâрúщà â ìúëíèя,
êîãàòî ìе èçïяâàò âеòрîâеòе —
àç çíàì —
ще ìе èçсëóшà òúìíèíàòà.

Сèìеîí 
Сïèрèäîíîâ • 
Нàсòрîеíèе



    93

Ваня Душева

СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Бяõ äрúâ÷е,
äúрâî,
èçсúõíàëî äúрâî.

Осòàíàõ êîреí÷е —
èçâèòî
âúâ âúïрîсèòеëíà.

* * *

Иçîëèрàõìе се
с PVC ïрîçîрöè,
âрàòè,
ïîêрèâè с OSB.

Оãрàäèõìе се
с äâà ìеòрà îãрàäè.

Нî íе сòàíàõìе õрàì.
Осêîòяõìе.
Рúìжèì, êâè÷èì, сúсêàìе.

* * *
     Роботът София
     е създаден да помага на
     възрастни хора...
                           Из новините

„Бîã сúçäàäе ÷îâеêà
ïî сâîé îáрàç è ïîäîáèе.“
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Чîâеêúò сúçäàäе Сîфèя
è áеáе Аìîре.

Чîâеêúò íяìà íóжäà
îò сеáе сè.

Бîã íàïóсíà Зеìяòà.

ПИСМО

В ïèсìîòî íà ìîеòî
рóсêî äрóãàр÷е —
äâе íîсíè êúрïè÷êè.

Тîé се êàçâàше Вàíя,
êàòî ìеí.
Треòè ïîë íяìà.

Тîé çíàеше, ÷е сúì òя —
сúс сíèìêàòà, с êîяòî ìó ãîсòóâàõ.

Аç çíàеõ, ÷е е òîé —
сúс сíèìêàòà, с êîяòî ìè ãîсòóâà.

Сеãà сìе â рàçëè÷íè ëàãерè...

Тîé íе е çíàеë,
÷е äâеòе íîсíè êúрïè÷êè
ще сúáèрàò сúëçèòе ìè
сëеä 40 ãîäèíè.

КЪЩАТА НА ЯВОРОВ

Тàçè êúщà
е äîì.
Дîìúò е õрàì,
à êëàäеíеöúò
íе ïресúõâà.

Нà ïеéêàòà
ìе ÷àêàò
äâе äóшè.
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* * *

Не ìè е âреìе
çà ëяòî.
Æèâея îще ïрîëеòòà,
ìàêàр ÷е
сяêàш
есеí рèсóâà
â êîсàòà ìè.

Все îще â ìе÷òèòе ìè
щúрêеëè сòрîяò ãíеçäà.
Лясòîâèöè íàä ãëàâàòà
âещàяò äúжä
с äúãà.

А е óсèëíî âреìеòî,
ãîрещíèöè ïрîãàряò
êрèëàòà íà ìе÷òèòе ìè —
ìîìèíсêèòе.

Дíес ìàìà ìе ïреãúрíà,
êàçà ìè:
„Тè сáúäíà
ìîèòе ìе÷òè.“

Дúщеря ìè ìе ïреãúрíà,
êàçà:
„Мàìî, òè сè ìè
çàâèíàãè.“

И рóêíà ëеòеí äúжä.

Дúãà íàä ìеí — ìúжúò ìè.

Дîéäе ìè âреìеòî çà ëяòî,
çàïî÷âà ïрîëеòòà
íà äúщеря íè.
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* * *

Мîяòà êúщà
е âреìеííî ïрèсòàíèще,
ïîäãîòîâêà çà äúëãèя
ïúò.

Мîеòî òяëî — óáежèще,
ïàшêóë,
îò êîéòî ще ëèòíà
êúì îíàçè сâеòëèíà.

Тàì íèщî
íе ще ìè е íóжíî —
сàìî ëþáîâ è äîáрîòà.

Мîяòà êúщà е êреïîсò,
â êîяòî òрóïàì ïîêàяíèе.

И ïîрàсòâàì,
çà äà èìàì êрèëà.

Сèìеîí Сïèрèäîíîâ • Усòреì
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Иван Бързаков

СТИХОТВОРЕНИЯ

НА СТЕНАТА
 Светът е забравил за всеки един от нас.

В ÷àêàëíяòà íà ïîëèêëèíèêàòà,
сòрàííî ïреáëеäíяë,
еäèí ÷îâеê сòîè, èçãúрáеí öяë,
     íà сèâàòà сòеíà —
êàòî íàêàçàí.
Преä Всеâèшíèя.
Неóäúржèìî è èçïëàшíî
     òреïеряò â срàì
рúöеòе è êрàêàòà.
Гëеäàò ãî сúс óïреê
    сеäíàëèòе õîрà — сòàòóè.
Иçëèшеí е!

И еòî, ÷е äеíяò
    áеçìúëâíî се îòäàâà
       íà íîщòà...
Чîâеêúò е îсòàíàë сàì.
И îще ÷àêà реä.
Оòâúí, ïî рàäèîòî сâèрè ïесеíòà:
„Чóäесíî е,
  ÷е ìîжеì òúé äà се îáè÷àìе!“

Сеãà
 òîé се е ïрîсíàë òàì —
íà ãîëèя öèìеíò.
И âе÷е íе òреïерè.
В сãрàäàòà
  се сïóсêà ìúрòâà òèшèíà.

Сúíóâàì —
ëеòя.
И ëеòя çàеäíî с òеá.
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Беç äà сïèрàìе.
Беçãрàíè÷íî äàëе÷
è îò ìúêàòà,
è îò ïîäëîсòòà.
Брàòêî ìîé, òè ïîíе
   èìàé ìèëîсò!
Грàáíè ìе!
Вäèãíè ìе íàãîре, íàãîре —
â òâîя ярîсòеí ïîрèâ!
Не ìе îсòàâяé сàì!
Еëà!

ВЯТЪРЪТ
 На Пенчо Славейков и всички странници
 — и преди, и сега

Тúрся âяòúрà.
Гîрäèя, сèëíèя âяòúр.
Рàçâèëíяë се.
Рàçïèëяë
  áеçâúçâрàòíî
с ëèсòàòà
íà есеíòà
è èëþçèèòе
      íà ìëàäîсòòà íè.
Кúäе сè?
Еëà!
Оáãúрíè ìе,
     âçеìè ìе
â ãíеâà сè!
Сâèсòèш...
Кàê сâèсòèш!
Дà çàáрàâя сâеòà
                íà сêрúáòà.
Дà çàáрàâя çà
         äреáíèòе, àë÷íè ÷îâе÷еòà,
êîèòî рîáóâàò...
Дà íе âèжäàì è òеçè,
êîèòî çàãèâàò.
Оáре÷еíèòе.
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СИРЕНАТА НА ПАРАХОДА

Оòçâó÷à 
 áеçâúçâрàòíî âúâ ìеí
сèреíàòà
 íà äàëе÷íîòî ïëàâàíе...
Иçìèсëеíà —
  êàòî î÷èòе òè.
Тóê íяìà еçерî.
Няìà ìîреòà è íяìà реêè.
Не е èìàëî íèêîãà!

Тóê èìà сàìîòà.
Сòóäеíà è ïрîíèçâàщà —
êàòî
 ìúãëàòà íà жèâîòà íè.

И íе òе÷е íàíèêúäе.

ЗВЕЗДНА НОЩ

Нîщòà рàçãрúщà âëàсòíî
еäíî ãîëяìî,
  ÷ерíî íàìеòàëî.
Цяëîòî —
  âúâ çâеçäíè èçóìрóäè...

И âсè÷êî сòрàсòíî
 â íàс — àìáèöèèòе è íàäежäèòе —
е сàìî
 òреïеòà íà ïеïерóäè.
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ВНЕЗАПНОТО ПОКОЛЕНИЕ

Джина Дундова-Панчева

СТИХОТВОРЕНИЯ

ТЪГА

Тúãà се сïóсêà íàä ãрàäà
êàòî ïерî îò áîëíà ïòèöà,
êàòî çâеçäà, êîяòî сëèçà
ïî сâîäà ÷ереí íà íîщòà.

Сêрúáòà íè шеïíе â óòрèíòà
с ëèсòà ïîсëеäíè íà òîïîëà
â çîрè ïреìрúçíàëà è ãîëà,
â сòóäà çàïëàêàëà сàìà.

Сúëçà ïрîáяãâà ïî ïëúòòà
êàòî еäíà äúжäîâíà êàïêà
íà îáëàêà âúçäèшêà êрàòêà
è сòîí îò ìîрсêàòà âúëíà.

Преäè äà çàâàëè сíеãà
ïреäè сèяíèеòî áяëî
ïрîсòîрà äà е çàâëàäяëî
òúãà íè íîсè есеíòà.

НА БАЩА МИ

В сúíя сè âèжäàì ëеäеíè öâеòя.
Иçïëóâà сèëóеòúò íà áàщà ìè
íà ïúòя, â ïîсреáреíàòà ãîрà,
среä сíежíèòе âúëíè íà яíóàрè.
Пî сòúïêèòе ìó òè÷àì ïреç сíеãà
è âèêàì ãî äà äîéäе ïàê ïрè ìеíе,
íî èсêà ãî çà сеáе сè Сìúрòòà,
äîрè â сúíя ìè ÷àêà äà ãî âçеìе.
Преïúâàì се ïреç ïàäàщèя ìрàê,
çàòè÷âàì се äà срещíà òàì áàщà сè.
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„Хеé òàòêî, êàçâàì, âèжäàш ëè ìе êàê
èçãóáèõ се âíеçàïíî âúâ сúíя сè?“
Сëеä íеãî áúрçàì, íî íе сïèрà òîé,
è сòúïêèòе сòîïяâàò се, áëеäíеяò.
Зà сáîãîì ìе äîêîсâà сúс ëþáîâ,
íî ïрúсòèòе ìó, íежíè, ëеäеíеяò...
Оáè÷àì ãî è çíàì, ÷е ще е с ìеí
ïреç õреáеòèòе сíежíè ÷àê äîêрàя
è òàì ще ìе ïîсрещíе íяêîé äеí,
íî êîé ще áúäе òîçè äеí — íе çíàя.

БУДЕН СЪН

Кàê äà се сáîãóâàì с íещî òîëêîâà êрàсèâî?
Чóâсòâàì се îáре÷еíà íà сòóä è сàìîòà...
Нîщеì äà сúíóâàì â ìрàêà ïëàìú÷е èãрèâî,
сóòрèí äà се áóäя â áеçíàäежäíà сèâîòà...
Тîëêîâà ãîäèíè се îáè÷àõìе сúс òеáе,
ïëóâàõìе â ïрîõëàäíèòе âîäè íà ìëàäîсòòà,

òè÷àõìе èç шàреíè ãрàäèíè â äрóãî âреìе...
Сêîрî ще çàòúíеì среä сíеãà íà сòàрîсòòà...
Кàê äà òè ïîìàõàì íà рàçäяëà è äà òрúãíà,
êàê ïóсòèíяòà ïреä òеá äà èçáерà?
Лóòàì се è çíàì — â сúíя сè ïàê ще òе ïреãúрíà.
С òеáe ще се áóäя è äî òеáе ще çàсïя.

СБОГУВАНЕ

Прîшеïâàò сè íещî ëèсòàòà,
ãîâîряò çà êрàя íà ëяòîòî.
Æúëòее, áëеäíее òреâàòà,
ïрîáëясâà íà äþëèòе çëàòîòî.
Сòóäеí è çàäúõàí е âяòúрúò,
ïîäãîíèë íàìрúщеíè îáëàöè.
В íеáеòî, íàä õúëìà íàäâèсíàëî,
ïреïóсêàò ïреç сèíьîòî êîííèöè.
Пî жèöèòе ïòèöèòе ïреëеòíè
íè ìàõàò с êрèëà çà сáîãóâàíе.
Дîáèëè сà òеí сëúí÷îãëеäèòе —
íà ÷ерíè ëèöà се ëþáóâàìе.



102 ÏËÀÌÚÊ

Усìèõâàò се ïрàшíèòе äâîр÷еòà
с ãëàíö òúìíî-êîрàëîâ сà ÷óшêèòе.
Тúãàòà сêîâàâà óсìèâêèòе.
Зàïëàêâàò ïрèòèõíàëè êрóшèòе.
Пî ïúòя îòèâà сè ëяòîòî,
рàçâяëî êîсè îò жàрàâà.
Крúжè çà äîâèжäàíе яòîòî
è õëàäíî â äóшèòе íè сòàâà...

 
ПАРАЛЕЛЕН СВЯТ

Сïàсяâàõ се âúâ ïàрàëеëеí сâяò...
Преäсòàâяõ сè, ÷е сúì с êрèëà íà ïеïерóäà
è äеëíèêúò ìè áеше ïî-áîãàò —

êрàсèâà, î÷àрîâàщà çàáëóäà.

Сúáóжäàì се îò òîçè äúëúã сúí,
èçïúëíèë с öâеòîâе áеçáрîé ãîäèíè
è âèжäàì сóìàòîõàòà íàâúí —
èçìрúçíàëè сëеä çèìàòà ãрàäèíè.

Тúãàòà êрîòêî ìàõà ìè с рúêà,
ïрèâеäеíà íàä çеìíèòе íеâîëè,
сúçряëà áîëесò, áеäíîсò, сàìîòà
çà ìàëêî сúсòрàäàíèе се ìîëè.

Нî ìîже áè îсòàâà â ìëàäîсòòà
óõàíèеòî íà öúфíàëèòе êëîíè
è îíçè òîïúë âяòúр â óòрèíòà,
óсïяâàщ òúìíèíàòà äà ïрîãîíè.

ÆАР-ПТИЦА

Дî òеá сúì è ïîòúâàì íяêúäе
â íàé-сëàäêèя, èçâе÷еí ãряõ,
êúäеòî íяìà îò÷àяíèе
áеäè, íещàсòèя è сòрàõ.
 
Преãрúщàш ìе è íяìà ìèíàëî
áëеäíее сïîìеí сúêрóшеí.
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Сеãà сúì с òеá è ÷óâàì — òèõî е.
Нîщòà е èçãреâ ïрерîäеí.

И сâеòè сяíêàòà òè â òúìíîòî —
âúçêрúсíàë Феíèêс â ïеïеëòà
íà â÷ерàшíèòе íè áеçóìèя
äàëе÷ îò âсяêà сóеòà.

С êрèëàòà îãíеíè ïîëèòàìе
íà сëеëèòе се Иí è Яí
è íяìà â÷ерà, óòре... òèõî е
âúâ òîçè äреâеí áîжè õрàì.

Сèìеîí Сïèрèäîíîâ • Прèâëè÷àíе
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ВНЕЗАПНОТО ПОКОЛЕНИЕ

Радослав Райков (Рони Райк)

ГОНИТБАТА 
Новела

Уейн	 Глас	 подръпна	 кожените	 си	 ръкавици,	 с	 които	шофираше	 и	
като	увеличи	музиката	в	купето	на	колата,	се	облегна	назад.	Изправи	
гръб,	прилепи	го	в	облегалката	на	седалката	и	обви	здраво	пръсти	около	
волана.	Погледна	дългите	бели	снопове	светлина	отпред,	с	които	фаро-
вете	осветяваха	черния	асфалт	и	натисна	педала	на	газта.	Часовникът	
на	таблото	показваше	01.25,	а	стрелката	на	осветения	в	мъгливозелено	
скоростомер	—	160	км/ч.	Уейн	се	усмихна	и	си	помисли,	че	ако	продължава	
така,	някъде	към	8	часа	трябва	да	пристигне	в	Грийнлийф.	

Грийнлийф	се	намираше	в	съседния	щат,	но	Уейн	имаше	важна	среща	
на	сутринта	и	затова	реши	да	кара	през	нощта.	Освен	това	обичаше	да	
шофира	при	екстремни	условия	—	нощ,	дъжд,	сняг...	Магистралата	беше	
почти	празна,	а	и	никой	не	рискуваше	да	кара	толкова	бързо	и	с	тази	
скорост	Уейн	изпреварваше	всички	автомобили,	изпречили	се	на	пътя	му.	
Това	го	изпълваше	със	задоволство	—	да	е	първи,	винаги,	във	всичко.	

Но	чувството	му	за	триумф	не	продължи	дълго.	Към	2	часа	в	огледа-
лото	му	за	обратно	виждане	се	появиха	два	големи	четвъртити	фара,	
които	само	за	няколко	секунди	се	увеличиха	и	заблестяха	ослепително.	
Автомобилът	бързо	се	изнесе	в	съседната	лента	и	отлетя	напред.

Уейн	премига	невярващо,	изгледа	с	широко	отворени	очи	как	червени-
те	задни	светлини	на	непознатия	автомобил	се	изгубват	в	далечината	и	
бавно	започна	да	пресмята	наум	с	каква	скорост	би	трябвало	да	се	движи.	
Най-малко	220	км/ч.	А	неговото	порше	колко	можеше	да	вдигне?	260	км./ч.	
максимум.	Е,	поне	бе	длъжен	да	опита.	Най-малкото,	защото	се	оказа,	че	
има	някой,	по-добър	от	него.

Уейн	вдиша	дълбоко,	после	издиша	бавно,	разпредели	пръстите	си	по	
волана,	впери	поглед	в	мрака	напред,	и	започна	бавно	да	притиска	педала	
на	газта.	Внимателно	следваше	плавните,	широки	завои,	пригодени	за	ви-
соки	скорости	и	излезе	по	средата	между	трите	ленти	на	магистралата.

Две	минути	му	 бяха	 достатъчни,	 за	 да	 зърне	 отново	 червените	
светлини	на	 автомобила	 пред	него.	По	начина,	 по	 който	 се	 движеше,	
Уейн	прецени,	че	е	управляван	от	професионален	пилот	или	най-малкото	
от	професионален	шофьор.	Но	Уейн	също	бе	участвал	в	немалко	ралита	и	
знаеше	как	да	кара	с	220	км/ч.	Нямаше	да	се	предаде	лесно.

Формата	на	задните	светлини	на	непознатата	кола	позволиха	на	
Уейн	да	я	разпознае.	Това	беше	безспорният	звяр	на	пътищата	—	ламбор-
гини	авентадор.	Предницата	на	поршето	обаче	скоро	се	залепи	за	него.	
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Кривна	в	съседната	лента	и	започна	да	се	изравнява	с	колата.	Искаше	да	
види	кой	е	вътре.	Но	вътрешността	се	оказа	толкова	тъмна,	че	не	успя	
да	различи	даже	силует.

След	няколко	секунди	успоредно	каране,	ламборгинито	направи	нещо	
неочаквано.	Уейн	дори	помисли,	че	иска	да	го	удари.	Рязко	тръгна	към	него	
и	се	залепи	само	на	сантиметри	от	каросерията	му,	без	изобщо	да	намали	
скоростта.	Глас	извъртя	волана	вляво	и	отне	от	газта.	Но	като	разбра,	
че	шофьорът	на	ламборгинито	нарочно	е	извършил	маневрата,	само	за	
да	му	покаже,	че	може	да	го	управлява	до	съвършенство	с	200	км/ч.,	Уейн	
настъпи	акселератора	и	отново	се	изравни	с	него.	Стисна	волана	с	една	
ръка,	а	другата	протегна	към	жабката.	Без	да	изпуска	от	очи	пътя	и	
италианския	автомобил,	той	опипом	бръкна	вътре.	Извади	фенер.	Тъкмо	
го	включи	и	насочи	към	салона	на	ламборгинито,	когато	видя	как	ниски-
ят	му	таван	се	измества	плавно	встрани	и	осъзна,	че	колата	отпрашва	
напред.	Напред?	250	км/ч.,	прецени	Глас.	Боже	господи,	не	можеше	да	се	
бори	с	такова	чудовище,	което	вдига	320	км/ч.	Можеше	само	да	се	опитва	
да	го	следва.	

Но	все	някога	трябваше	да	спре	на	бензиностанция.	А	и	срещата	му	
в	Грийнлийф	някак	си	изведнъж	избледня	пред	новото	предизвикателство.	
Трябваше	на	всяка	цена	да	разбере	кой	кара	така	перфектно	тази	кола.	И	
кой	имаше	пари	да	си	я	позволи.	Личеше	си,	че	е	чисто	нова.	Като	току-що	
излязла	от	завода.	Ако	беше	някой	от	автомобилния	спорт,	щеше	да	се	
радва	да	се	запознае	с	него,	макар	че	точно	в	момента	нямаше	никакво	
желание	да	се	здрависва	с	човека,	който	така	очевидно	му	се	присмиваше.	

Ламборгинито	се	„влачеше“	със	180	км/ч.	и	беше	очевидно,	че	го	чака.	
Сега	ще	го	подпра,	помисли	си	Уейн	и	се	приближи	до	задната	му	броня.	
Свирна	му	с	клаксона	и	ламборгинито	плавно	се	изнесе	в	съседната	лента,	
освобождавайки	му	пътя.	„Проклето	копеле,	и	се	подиграва	с	мен“.	Уейн	
мина	зад	него	отново	и	пак	застана	на	сантиметри	от	бронята	му.	На-
тисна	клаксона.	Ламборгинито	невъзмутимо	се	върна	в	предишната	лен-
та,	правейки	му	път	отново.	Намали	до	150	км/ч	и	разярен,	Уейн	полетя	
напред.	После	обаче	съобрази,	че	след	няколко	километра	има	отбивка	от	
магистралата	и	най-вероятно	ламборгинито	се	приготвя	за	нея.	Помисли	
дали	все	още	иска	да	се	запознае	с	шофьора	и	преди	да	е	решил	окончателно,	
го	стресна	остър	звук.	Погледна	в	огледалото	за	обратно	виждане.	И	видя,	
че	цялото	е	заето	от	огромните	четвъртити	фарове	на	ламборгинито.	То	
яростно	го	подпираше	и	Уейн	усети	съвсем	ясно	как	бронята	му	стърже	
в	неговата.	„Този	е	луд...	при	тази	скорост	ще	се	пребием.“	Глас	бързо	се	
престрои	в	съседната	лента,	давайки	му	път.	Ламборгинито	мина	зад	
него	и	отново	започна	да	го	подпира.	„По	дяволите,	какво	иска?	Нарочно	ли	
копира	действията	ми	или	какво?“	Натисна	педала	на	газта	и	стрелката	
на	скоростомера	замря	на	200	км/ч.	Ламборгинито	го	настигна	за	отри-
цателно	време	и	отново	започна	да	го	подпира.	Отклонението	профуча	
покрай	тях	и	Уейн	разбра,	че	непознатият	шофьор	не	е	имал	намерение	
да	излиза	от	магистралата.	„Тогава	защо	намали?	Нарочно	ли?“

Авентадорът	изведнъж	се	изнесе	в	лявата	лента.	Даде	газ	и	започна	
да	го	изпреварва.	Уейн	грабна	фенера	от	седалката	до	него,	включи	го	и	
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завъртя	силния	сноп	светлина	право	към	купето.	И	щеше	да	си	остане	
така	—	с	едната	ръка	стиснала	фенера,	а	другата,	поставена	на	волана	—	
ако	не	беше	шеметната	скорост,	с	която	летяха.	Защото	онова,	което	
освети,	го	ужаси!	Защото	не	освети	нищо!	Купето	на	колата	беше	празно!	
Кожената	седалка	зад	волана	пустееше!	В	ламборгинито	нямаше	никой!

Той	панически	развъртя	снопа	светлина,	докато	ниският,	прилепнал	
към	земята	автомобил	му	се	изплъзваше.	Уейн	скочи	на	газта,	за	да	го	
догони.	„Не...	това...	е	невъзможно!	Няма	начин.	Няма	как...	просто...“	Но	
ламборгинито	увеличи	на	250	км/ч.	и	Уейн	започна	да	усеща	вибрациите	на	
собствената	си	кола.	Поршето	просто	се	тресеше	под	напора	на	250-те	
км/ч.	Не	можеше	да	вдигне	повече	от	260.	Ресорите	се	огъваха	яростно	
и	пищяха	от	неимоверното	напрежение.	Гумите	свиреха	на	завоите,	бу-
талата	работеха	с	бясна	скорост,	оборотите	на	двигателя	гонеха	своя	
връх.	Моторът	ревеше	като	ранен	звяр.	Всичко	работеше	на	предела	на	
възможностите	си.	Уейн	също,	но	яростта	го	крепеше.	Тя	кипеше	в	него,	
подклаждана	от	онова,	което	току-що	беше	зърнал.	

Но	ламборгинито	започна	бавно	да	изчезва	в	мрака,	отдалечавайки	
се	 с	 280	км/ч.	Уейн	въздъхна	и	отпусна	педала	на	газта.	Колко	леко	се	
шофираше	със	150	км./ч.

* * *
Хоризонтът	постепенно	избледняваше	и	се	наливаше	със	свежа	зе-

ленина.	Зад	хълмовете	той	вече	се	обагряше	във	виолетово	и	оранжево,	
а	слънчевите	лъчи	се	разливаха	по	небето,	което	заблестя	като	голямо	
сребърно	езеро.	Просветляваше	и	денят	придобиваше	кехлибарен	оттенък,	
за	да	грейне	в	меден	и	накрая	засияе	в	лимонен	блясък.

Уейн	разбра,	че	въпреки	шеметната	надпревара	няма	да	стигне	Грийн-
лийф	в	8	часа,	защото	беше	изпуснал	отклонението	за	него;	то	отлетя	
встрани	от	магистралата	точно,	когато	установи,	че	ламборгинито	е	
празно.	Беше	толкова	шокиран,	че	съвсем	забрави	закъде	е	тръгнал.	Из-
тормозен	от	преживяното,	изтощен	психически	и	физически,	той	реши	
да	спре	в	първия	мотел,	който	види.

Не	му	се	наложи	да	чака	дълго.	Огромна	светеща	табела	по	пътя	го	
уведоми,	че	след	5	км.	го	очаква	„American	Inn“.	Обнадежден	и	посъбуден	от	
новината,	той	се	изправи	на	седалката	и	смени	станцията	на	радиото	
на	кънтри	музика,	за	да	се	разведри.	

Но	разведряването	му	трая	кратко.	Мотелът	се	намираше	от	дяс-
ната	страна	на	пътя	и	след	кратка	отбивка,	обточена	с	гъсти	зелени	
борове,	се	стигаше	до	малко	дървено	хотелче	на	три	етажа,	с	кошници	
цветя	на	всеки	балкон,	сводест	вход	и	голямо	ръждивокафяво	куче,	излег-
нало	се	пред	дъбовата	врата,	което	известяваше	за	всеки	посетител.	Но	
на	паркинга	към	мотела,	който	беше	съвсем	празен,	с	изключение	на	един	
бял	форд	и	една	синя	мазда,	стоеше	съвсем	спокойно	и	вече	със	студен	
двигател	ослепително	червено	ламборгини	авентадор.

Уейн	наби	спирачки	и	замръзна	по	средата	на	алеята,	спускаща	се	към	
хотела.	След	като	няколко	секунди	се	взираше	невярващо	в	ламборгинито,	
той	бавно	проследи	с	очи	цялата	околност,	а	после	отново	впери	поглед	
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в	укротения	звяр.	Само	допреди	малко	бе	ревял	с	280	км/ч.,	а	сега	седеше	
кротко	като	коте.	Уейн	подкара	поршето	си	към	италианския	автомо-
бил	и	спря	напречно	зад	него.	Така	шофьорът	на	ламборгинито	щеше	да	е	
принуден	да	извика	Уейн,	за	да	премести	колата	си.	Той	се	усмихна	и	угаси	
двигателя.	Слезе	и	вдиша	от	свежия	планински	въздух.	Трясна	вратата	и	
бавно	закрачи	към	мистериозния	автомобил.	Започна	да	го	обикаля	и	оглеж-
да.	Внимателно	постави	длан	на	стъклото	откъм	страната	на	шофьора,	
сякаш	го	беше	страх,	че	ще	го	хване	ток.	После	прилепи	длан	плътно	и	я	
отдръпна.	Видя	отпечатъка	си	и	продължи	да	я	обхожда.	Ритна	дебелите	
£	гуми	и	направи	още	един	кръг	около	нея.	После	отправи	взор	към	мотела	
и	се	насочи	към	дървената	постройка.	Кучето	излая	два	пъти	и	се	завъртя	
около	него.	Уейн	открехна	вратата	и	влезе	във	фоайето.	На	рецепцията	
стоеше	млада	жена,	която	му	се	усмихна	и	го	поздрави.

—	Добро	утро,	сър!	
—	Добро	утро.	
—	Стая	ли	ще	желаете?
—	Да,	една,	за	няколко	часа.	Трябва	да	се	наспя.	Цяла	нощ	шофирах.	
Капнал	 съм.	Между	 другото,	 да	 знаете	 случайно	 кога	 дойде	това	

ламборгини	отвън?
—	Кога	е	дошло	какво?	—	сбърчи	тя	малкото	си	носле.
—	Червената	кола	отвън?
—	О!	—	тя	се	усмихна	закачливо.	—	Разбирам.
—	Моля?
—	Ами	преди	час	и	нещо.
—	Да,	ясно...	Но-о...	какво	беше	това	„О,	разбирам“?
—	Ами...	—	тя	пак	се	усмихна	—	сигурно	ще	ме	питате	в	коя	стая	е	

водачът	£,	както	вече	направиха	други	двама.
—	Видели	сте	водачът	£?	—	Уейн	настръхна;	не	можеше	да	повярва	на	

ушите	си.
—	Да,	разбира	се...	Нали	си	взе	стая	—	момичето	изглеждаше	изненадано.
—	И	в	коя	стая	е?	—	попита	той.
—	Ето,	виждате	ли?	Но	не	мога	да	ви	кажа.	Поверителна	информация.
—	А	другите	двама...	те...	за	какво	го	търсеха?
—	Не	мога	да	кажа	със	сигурност	—	ухили	се	тя,	—	но-о...	все	си	мисля,	

че	е	заради	русата	£	коса,	сините	£	очи	и	страхотното	£	тяло.
Уейн	примига.
—	Моля?!
—	Да-а...	Ами	заради	тези	неща...	нали	разбирате...	—	После	се	наведе	

през	рецепцията	към	него	и	му	прошепна:	—	Другите	ми	дадоха	по	20	до-
лара,	но	аз	отново	не	им	казах...	Държа	на	работата	си,	ние	сме	почтен	
хотел,	не	крайпътен	вертеп...

—	Да-а...	сигурно	—	смотолеви	той	и	без	дори	да	я	погледне	повече,	на-
пълно	объркан	и	озадачен,	тръгна	към	колата	си.

—	Хей,	не	искате	ли	стая?	—	извика	след	него	момичето,	но	той	дори	
не	я	чу.

Но	да,	разбира	се,	колата	трябваше	да	има	водач.	Това,	че	не	видя	никой	
в	нея,	не	значеше	нищо.	Сигурно	светлината	се	е	отразила	в	прозореца	и	
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не	е	видял	както	трябва.	Можеше	да	се	закълне,	че	освети	празната	се-
далка	зад	волана,	но	как	всъщност	тогава	би	се	движела	колата.	„Когато	
си	сигурен	в	невъзможното,	а	в	един	момент	то	се	окаже	съвсем	възможно	
и	прозаично,	просто	трябва	да	го	приемеш.“	Колата	не	е	устроена	да	се	
движи	сама.	Значи	просто	не	е	видял	водача	£.	От	просто	по	просто.	Но...	
жена!	Никоя	жена	не	може	да	кара	по	този	начин.	Никоя	жена	не	би	могла	
да	бъде	толкова	перфектна	в	шофирането	си.	Още	повече	пък	 синеока	
блондинка.	От	ухажори	те	нямат	време	дори	да	се	научат	да	карат,	как-
во	остава	да	шофират	така	брилянтно.	За	това	са	нужни	тренировки...	
много	тренировки...

Той	реши	да	дремне	в	колата.	Ако	наемеше	стая,	щеше	да	се	отпусне	
в	удобното	легло	и	да	заспи	дълбоко.	А	не	искаше	да	изпуска	шофьора.	

Настани	се	на	двете	седалки	в	топлото	порше	с	лице	към	ламборги-
нито	и	се	изтегна	доколкото	можеше.	Загледан	в	лъщящия	£	червен	цвят,	
той	постепенно	се	унесе.

„Какво,	по	дяволите,	става?	Земетресение	ли?!...“	
Уейн	скочи,	удари	си	главата	в	тавана	на	колата	и	се	хвана	за	те-

мето.	Стисна	очи	и	преди	да	ги	отвори	отново	усети	как	поршето	му	се	
измества	настрани,	навярно	бутано	от	ламборгинито.	Отвори	широко	
очи,	само	за	да	установи,	че	това	е	истина.	Ламборгинито	избутваше	
задната	част	на	колата	му	настрани,	за	да	се	освободи	от	хватката	му.	

„Тази	е	луда!“	Уейн	отвори	врата	и	понечи	да	слезе.	Колата	обаче	се	
плъзгаше	по	асфалта	и	повлече	краката	му	под	нея.	Той	се	хвана	за	каросе-
рията	и	се	издърпа	нагоре.	После	се	оттласна,	падна	по	гръб	на	земята	и	
се	претърколи	по	асфалта	няколко	пъти,	за	да	се	отдалечи	от	пълзящото	
към	него	порше.	После	скочи	на	крака	и	се	затича	към	кървавочервената	
кола.	Но	вече	бе	късно.	Тя	стоеше,	обърнала	предницата	си	на	извежда-
щата	към	магистралата	алея.	Уейн	разбра,	че	няма	да	я	стигне	преди	
тя	да	тръгне	и	се	отказа.	Но	ламборгинито	не	помръдваше.	Той	вдигна	
поглед,	след	като	не	чу	рева	на	неговия	двигател.	Двамата	се	„гледаха“	
втренчено	и	изчакваха	взаимно.	Уейн	бавно	извъртя	глава	да	види	в	какво	
състояние	е	поршето	му.	Цялата	задна	част	отдясно	бе	хлътнала,	слава	
богу	ламарината	не	беше	нарязала	гумата,	но	формата	и	боята	£	бяха	
отишли.	„Ах,	ти-и...	кучко	такава!“

—	Ще	ми	платиш,	мръснице!	—	изрева	той	и	се	хвърли	към	ламборги-
нито,	което	с	рев	и	черни	следи	по	асфалта	се	откъсна	и	полетя	напред.	
Той	продължи	да	тича	след	него	чак	до	магистралата.

—	Кучка-а-а...
Уейн	се	преви	на	две	от	умора,	дишайки	тежко	и	остана	така	няколко	

секунди.	После	се	изправи	и	тръгна	обратно	към	паркинга.	И	когато	го	
стигна,	замръзна	на	място.	Към	белия	форд,	едната	от	двете	коли,	до	
които	беше	паркирало	ламборгинито,	крачеше	ослепителна	блондинка.	От	
това	разстояние	не	можеше	да	види	очите	£,	но	си	личеше,	че	под	строгия	
делови	костюм	от	сако	и	пола	се	крие	страхотно	тяло.

Уейн	се	затича	по	склона	надолу.
—	Мис...	мис...	—	ръкомахаше	той.	—	Момент,	моля...
Той	успя	да	стигне	до	колата	и	видя,	че	очите	на	жената,	която	го	
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гледаше	отегчено,	бяха	морскосини.	Вероятно	си	мислеше,	че	е	поредният,	
който	ще	поиска	телефона	£	за	среща.

—	Мис...	този	форд	ваш	ли	е?
—	Разбира	се,	че	е	мой	—	троснато	отвърна	тя.
—	А	това...	ламборгини...	което	току-що	тръгна?
—	Какво	за	него?
—	Ами-и	то...	знаете	ли	нещо	за	него?
—	Откъде	накъде?	—	нервничеше	блондинката.
—	Ами-и...	момичето	вътре	ми	каза,	че	вие	сте	слезли	от	ламборгинито	

и	сте	си	наели	стая.	Някъде	към	03.00	часа.
—	Да,	дойдох	тук	към	3	ч.,	но	с	форда	си.	И	между	другото	на	вас	какво	

ви	влиза	в	работата?
—	Аз...	нищо...	аз...	ами	няма	значение!
Той	махна	с	ръка	и	влезе	в	хотела.	Чу	как	жената	се	качи	на	колата	

си	и	потегли.
—	Трябва	да	ви	кажа,	че	сте	заблудила	всички	—	обърна	се	той	към	

момичето	на	рецепцията.
—	За	кое,	сър?
—	За	жената...	за	блондинката.	Не	е	от	ламборгинито,	а	от	форда.
—	Ами-и...	сутринта	бях	задрямала	и	ми	се	видя,	че	слиза	от...	черве-

ната	кола,	де.	Те	двете	бяха	спрели	една	до	друга	и-и...
—	В	барчето	сервират	ли	кафе?
—	Да,	сър.
Глас	седна	на	една	от	свободните	маси	и	замислено	пусна	две	бучки	

захар	в	чашата	си.	Не	виждаше	смисъл	да	тръгва	отново	след	ламбор-
гинито,	защото	то	пак	можеше	да	вдигне	250	км/ч	и	Уейн	нямаше	да	е	
в	състояние	да	го	настигне.	А	това	означаваше,	че	губи	всички	шансове	
някога	да	узнае	кой	е	шофьорът	му.	„И	срещата	си	пропуснах,	и	нищо	не	
открих“,	допи	той	кафето	си	и	стана.	

С	мисли	за	пропуснатата	среща	в	Грийнлийф	той	излезе	от	хотела.	
Но	когато	видя	смачканата	си	кола,	образът	на	бутащото	го	ламборгини	
се	завърна.	Главата	му	забуча	от	оглушителния	шум	на	стържещи	една	в	
друга	ламарини	и	ритна	обезформеното	място.	Дано	само	да	не	му	беше	
повредило	двигателя.	Той	се	качи	в	поршето	и	вкара	контактния	ключ.	
Завъртя	го	и	леко	подаде	газ,	като	изключи	от	скорост.	Слава	богу,	порше-
то	замърка.	Всичко	беше	наред.	Даде	на	заден	ход,	обърна	и	пое	по	алеята,	
отвеждаща	към	магистралата.	Когато	излезе	на	нея,	подкара	със	120	км/ч.	

От	двете	£	страни	се	редяха	гъсти	борови	гори	и	въздухът	бе	свеж.	
Пусна	климатика	да	влезе	малко	чист	въздух	и	настрои	радиото	на	лю-
бимата	си	 станция.	Облегна	 се	назад	доволен	и	машинално	погледна	в	
огледалото	за	обратно	виждане	да	види	каква	е	обстановката	зад	него.	
Обстановката	зад	него	хич	не	беше	добра.	От	първата	отбивка	измежду	
високите	борове	изскочи	червеното	ламборгини.	И	тръгна	след	него.	

Уейн	едва	не	катастрофира.	Би	спирачки,	но	тук	нямаше	как	да	спре	и	
затова	продължи	да	кара.	Но	вече	почти	не	гледаше	пътя.	Очите	му	бяха	
фиксирани	към	огледалото	за	обратно	виждане,	почти	цялото	изпълнено	
с	образа	на	кървавочервеното	страшилище.	Дори	се	обърна	да	 го	види.	
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Сърцето	му	заби	лудо,	ръцете	му	започнаха	да	треперят.	Ламборгинито	
се	приближаваше	все	повече	и	повече.	Съзнаваше,	че	не	може	да	му	избяга.	
На	света	съществуваха	само	две	коли,	по-бързи	от	ламборгинито	—	Бугати	
и	Кьонигсег	Агера.	Ала	и	двете	струваха	по	2	милиона	всяка.

Но	в	случая	не	парите	бяха	важни.	Въпросът	беше:	„Кой	кара	ламбор-
гинито,	след	като	не	е	блондинката?“	Но	и	върху	това	той	не	можеше	
да	мисли	сега,	защото	авентадорът	скъсяваше	разстоянието	и	застана	
само	на	няколко	сантиметра	от	задната	му	броня.	Но	не	предприе	нищо.	
Просто	го	следваше,	без	да	променя	дистанцията	ни	най-малко.	Уейн	и	
без	това	бе	ядосан	и	едва	ли	можеше	да	се	нервира	повече.	Но	след	като	
някой,	и	то	непознат,	бе	дръзнал	да	смачка	колата	му,	неговата	щеше	
да	последва	съдбата	му.	Той	рязко	натисна	спирачката	и	стрелката	на	
скоростомера	падна	от	120	на	90	км/ч	за	миг,	после	отново	и	продължи	
да	се	движи	с	50	км/ч,	а	накрая	и	за	трети	път	и	поршето	запълзя	с	30	
км/ч.;	но	ламборгинито	така	перфектно	го	следваше,	че	дори	и	за	секунда	
не	промени	дистанцията	от	няколко	 сантиметра	помежду	им.	 „Боже	
господи,	що	за	рефлекси...	Но	дори	и	така	да	е,	откъде	знае	кога	точно	ще	
натисна	спирачката	и	с	колко	ще	намаля...	не,	това	е	напълно	невъзможно!“	

Уейн	превключи	на	по-ниска	предавка	и	натисна	педала	на	 газта.	
Поршето	полетя	напред	и	той	сменяше	скоростите	една	след	друга	във	
френетична	последователност,	изпитвайки	дали	фабричните	показатели,	
че	колата	му	може	да	вдигне	от	0	до	100	км/ч.	за	3.5	секунди	наистина	са	
достоверни.	Установи	това,	но	заедно	с	него	установи	и	факта,	че	фа-
бричните	показатели	на	ламборгинито	за	2.8	секунди	също	са	достоверни.	
То	се	залепи	отново	зад	него	и	продължи	да	го	следва	на	сантиметри	от	
бронята	му.	Бе	толкова	близо,	че	в	огледалото	за	обратно	виждане	изглеж-
даше	така,	сякаш	ламборгинито	е	влязло	в	поршето.	„Мамицата	ти,	какво	
искаш?“	—	изруга	Глас	и	като	се	подготви,	изведнъж	отскочи	напред	със	
150	км/ч.	В	ситуацията	отзад	обаче	нищо	не	се	промени.	В	момента,	в	
който	поршето	полетя	напред,	преследвачът	му	също	се	устреми	след	
него.	Сякаш	го	направиха	едновременно.	Сякаш	бяха	свързани.	И	дистан-
цията	между	двата	автомобила	оставаше	в	рамките	на	3	сантиметра	
—	ни	повече,	ни	по-малко.	„Това	вече	не	е	истина!“	

Глас	извъртя	волана	рязко	вдясно	и	прекоси	по	диагонал	трите	ленти	
на	магистралата.	Но	и	това	не	помогна.	Ламборгинито	остана	неотлъчно	
зад	него	като	залепено.	Дори	зави	под	същия	ъгъл,	под	който	и	поршето.	
Уейн	се	върна	отново	в	най-лявата	лента	и	обмисли	следващия	си	ход.	
Издължената	предница	на	поршето	 гълташе	 гладно	 черния	асфалт,	 а	
пунктираната	линия	почти	се	сливаше.	Глас	отправи	очи	за	пореден	път	
към	огледалото	за	обратно	виждане,	където	ламборгинито	го	следваше	
най-неотлъчно	и	спокойно.	Не	му	се	искаше	да	го	прави,	но...	Уейн	подръпна	
обезопасителния	си	колан,	обхвана	здраво	волана	и	скочи	с	двата	си	крака	
на	 спирачките.	 Гумите	 засвириха	по	настилката	и	почнаха	да	 горят.	
Но	гумите	на	червения	звяр	също	почнаха	да	горят.	Разнесе	се	задушлив	
мирис	на	изгоряла	гума	и	облак	гъст	дим.	Поршето	се	завъртя	почти	не-
контролируемо	по	магистралата	и	единственото,	което	Глас	видя,	бе,	че	
ламборгинито	се	върти	заедно	с	него,	но	продължава	да	стои	отзад	и	да	
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спазва	най-невъзмутимо	дистанцията	от	3	см.	Но	нито	за	миг	не	остана	
встрани	от	поршето	или	не	се	блъсна	в	него.	

Уейн	се	изправи	на	седалката,	чувствайки	как	кръвта	пулсира	в	сле-
поочията	му,	как	двигателят	се	дави	и	замира.	Вдигна	очи	и	изгледа	в	
огледалото	яростно	червения	автомобил,	който	мирно	стоеше	залепен	
за	задната	му	броня.	Неговият	мотор	обаче	мъркаше	като	доволно	коте,	
получило	„Уискъс“	току-що.	Ламборгинито	като	че	ли	просто	се	забавля-
ваше	с	поршето.	Глас	вече	не	бе	сигурен	кой	кого	преследва!	

Той	се	извъртя	на	седалката	назад	и	фиксира	с	хладен	поглед	червено-
то	чудовище.	То	блестеше	на	млечното	слънце,	обвито	в	тънка	мъглица	
като	полиран	елмаз.	Издължената	му	предница	приличаше	на	изплезен	
език;	все	едно	ламборгинито	му	се	смееше	подигравателно.	

„Мамка	ти“	—	изруга	Глас	и	откопча	колана	си.	Блъсна	вратата	и	
слезе	от	колата.	Закрачи	решително	към	ламборгинито.	В	този	момент	
автомобилът	изръмжа	раздразнено,	даде	на	заден	ход,	след	което	тръг-
на	напред.	Удари	се	в	поршето	и	продължи	да	го	блъска,	изтласквайки	го	
встрани	от	пътя.	„Мамицата	ти,	съсипа	ми	колата“.	Глас	се	затича	към	
поршето,	а	ламборгинито	изчезна	в	далечината.	

Той	огледа	щетите.	Сега	задницата	му	бе	хлътнала	и	от	другата	
страна,	а	характерният	спойлер	под	задното	стъкло	бе	начупен.	Боята	се	
беше	напукала	и	отлюспила	по	пътя	на	големи	парчета.	Той	изруга	отново	
и	огледа	пораженията,	прокарвайки	ръка	по	наранените	места	—	сякаш	
родител	преглеждаше	ожуленото	коляно	на	детето	си.	„Ще	си	платиш	за	
това“	—	извика	той	и	забеляза,	че	предните	гуми	вече	почти	бяха	пропад-
нали	в	канавката.	Внимателно	се	качи	в	автомобила,	включи	на	задна	и	
се	върна	на	пътя.	Обърна	колата	напред	и	бавно	подкара	в	аварийната	
лента.	Добре	все	пак,	че	можеше	да	се	движи.	Очевидно	трябваше	да	се	
откаже.	Ламборгинито	беше	спечелило	и	Уейн	вече	нямаше	желание	нито	
да	разбере	кой	го	кара,	нито	на	кого	принадлежи.	

Но	вече	не	той	определяше	правилата.	Защото	зад	следващия	завой	
го	чакаше	изненада.	Спряло	в	средното	платно	кротуваше	ламборгинито.	
Първата	мисъл	на	Уейн	бе	да	го	удари	отзад,	но	предположи,	че	авента-
дорът	веднага	ще	 се	 хвърли	напред.	Поне	 сега	и	то	 вече	 бе	повредено.	
Но	това	явно	изобщо	не	притесняваше	шофьора	на	скъпата	кола.	Уейн	
предполагаше,	че	сега	поне	той	ще	слезе	и	двамата	ще	се	сбият.	Но	нищо	
подобно	не	последва.

Уейн	 се	 движеше	много	 бавно.	Просто	пълзеше.	 Защото	не	 знаеше	
какво	да	предприеме,	докато	наближаваше	ламборгинито.	Нито	да	кара	
пред	него,	нито	зад	него.	Затова	се	изравни	с	него.	И	спря.	Дали	сега	щеше	
да	има	шанса	да	види	кой	го	управлява.	Наведе	се	към	съседния	страничен	
прозорец	и	ламборгинито	изрева.	Просто	отлепи	от	пътя	и	се	стрелна	
като	пусната	от	арбалет	стрела.	Но	само	след	няколко	метра	намали	и	
отново	спря.	Глас	гледа	червената	кола	пред	него	известно	време,	после	
реши	да	се	опита	да	я	излъже.	Включи	на	скорост,	нави	волана	наляво	и	
гумите	му	изсвириха.	Оставяйки	черни	следи	по	асфалта,	той	се	устреми	
към	лявата	лента,	след	това	изведнъж	смени	посоката	и	задмина	ламбор-
гинито	отдясно.	То	обаче	изобщо	не	помръдна.	Глас	наби	спирачки	и	спря	
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на	десетина	метра	пред	него.	След	което	ламборгинито	тръгна.	Очевидно	
просто	го	беше	чакало.	Чакало,	за	да	си	поиграят.	Много	по-интересно	е	
да	преследваш,	отколкото	да	бъдеш	преследван.	Никой	не	обича	ролята	
на	жертва.	Уейн	също.	Но	сега	бе	принуден	да	я	приеме.	Защото	ламбор-
гинито	започна	да	го	блъска	отзад.	

—	Не,	копеле	мръсно,	разби	ми	цялата	кола!	—	изкрещя	той	и	пое	на-
пред,	постепенно	увеличавайки	скоростта.	Това	обаче,	както	винаги,	не	
помогна	особено,	защото	ламборгинито	винаги	го	настигаше	и	след	някол-
ко	секунди,	през	които	Глас	имаше	чувството,	че	се	прицелва,	го	удряше.	
На	няколко	пъти	той	се	опита	да	избегне	атаките	му,	но	не	успяваше.	
А	в	опита	си	да	му	се	изплъзне,	Уейн	постоянно	увеличаваше	скоростта.	

Вече	се	движеха	с	200	км/ч.,	когато	зад	тях	ненадейно	зави	полицейска	
сирена	и	автомобил	на	магистрална	полиция	се	понесе	след	тях.	

—	О,	да,	най-после!	—извика	Глас	и	намали.	БМВ-то	се	залепи	зад	лам-
боргинито.	

Уейн	изкрещя:
—	Сандви-и-ич!
И	яростно	натисна	спирачките.	Но	вместо	да	се	забие	в	него,	както	

и	преди,	ламборгинито	спази	неизменната	дистанция	от	3	сантиметра	
перфектно	и	замря	точно	зад	бронята	му.	Полицаите	в	БМВ-то	обаче	
неудържимо	се	забиха	в	ламборгинито,	превръщайки	задницата	му	в	къл-
бо	от	ламарина.	Това	обаче	изглежда	най-малко	не	притесни	водача	на	
червения	звяр,	който	започна	неистово	да	натиска	Уейн.	Ламарината	по	
разбитата	задна	част	на	поршето	застърга	по	асфалта	и	от	нея	полетяха	
искри	във	всички	посоки.	С	хлътнала	задница,	Глас	нямаше	намерение	да	
търпи	повече	поражения	и	превключи	на	четвърта.	Освобождавайки	пътя	
на	ламборгинито,	то	веднага	се	спусна	след	него.	Но	БМВ-то	остана	на	
шосето	с	пушещ	двигател.	

Двете	коли	се	движеха	в	идеален	синхрон	една	зад	друга	по	магистра-
лата.	Появата	на	полицията	като	че	ли	отърва	Глас	от	желанието	на	
ламборгинито	да	си	играе	с	него	на	котка	и	мишка.	Но	въпреки	неизгодното	
си	положение,	Уейн	се	радваше	на	факта,	че	полицията	ги	е	забелязала.	Сега	
от	БМВ-то	щяха	да	съобщят	на	предните	постове	за	тях	и	най-вероятно	
щяха	да	сложат	заграждения.	Дано	да	поставят	и	веригата	с	шипове.	За	
пръв	път	в	живота	си	Уейн	бе	на	страната	на	пътната	полиция.	Като	
собственик	на	порше,	той	често	пренебрегваше	ограниченията	на	ско-
ростта	и	неведнъж	си	бе	имал	проблеми	с	тях.	Но	сега	споделяха	общи	
интереси.	Да	заловят	шофьора	на	ламборгинито!	

Само	няколко	километра	по-нагоре	Уейн	видя	пътната	блокада.	Два	
полицейски	шевролета	бяха	спрели	перпендикулярно	на	магистралата,	а	
между	тях	се	виждаше	тънка	черна	линия.	Веригата!	Бяха	разпънали	вери-
гата.	Но	Уейн	нямаше	намерение	да	си	пука	гумите.	И	тъй	като	нямаше	
да	издържи	още	един	удар	отзад,	той	реши	да	подмами	ламборгинито.	Беше	
логично	шофьорът	му	да	повярва,	че	Уейн	ще	иска	да	мине	през	блокадата.	
И	той	увеличи	скоростта.	Нарочно.	Полицаите,	които	стояха	около	коли-
те	си,	забелязаха,	че	очевидно	двамата	нямат	намерение	да	се	подчинят	
на	заповедта	да	спрат	и	извадиха	оръжието	си,	като	се	отдалечиха	от	
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автомобилите	си.	Поршето	водеше	парада,	а	ламборгиното	го	следваше	
неотлъчно.	В	последния	момент	Глас	възнамеряваше	да	завие	наляво	и	да	
спре,	а	ламборгинито	да	мине	през	шиповете.	Освен	ако	не	се	залепеше	
пак	плътно	зад	него.	И	не	спреше	също	на	сантиметри	от	бронята	му.	
Но	тогава	щеше	да	бъде	заловен	от	полицията.	Би	ли	поел	този	риск?	В	
крайна	сметка	дори	и	да	минеше	през	веригата,	отново	щяха	да	го	арес-
туват.	Така	че	просто	нямаше	избор.	И	в	двата	случая.	Ламборгинито	бе	
попаднало	в	капан!	Освен	ако...	

И	Уейн	с	ужас	видя	картината,	която	се	разиграва	зад	гърба	му.	Лам-
боргинито	бе	изостанало	назад	и	точно	в	този	момент	набираше	скорост,	
носейки	се	към	него.	Глас	като	че	ли	виждаше	въздушните	струи,	обти-
чащи	каросерията	му.	То	се	бе	насочило	право	към	него	с	внушителните	
280	км/ч.	Но	какво	възнамеряваше	да	направи?	Да	не	би...	И	точно	тогава	
ламборгинито	се	блъсна	в	него	с	цялата	си	маса	от	1575	кг.,	увеличена	
десетократно	от	високата	скорост,	стърженето	на	ламарина	в	лама-
рина	огласи	планинската	околност,	броните	им	изчезнаха	една	в	друга	и	
закачайки	се	за	поршето,	предните	гуми	на	авентадора	попаднаха	върху	
каросерията	му.	Те	се	въртяха	бясно	и	само	за	части	от	секундата	из-
драпаха	нагоре	по	нея,	задните	колела	изхвърлиха	ламборгинито	напред,	
долната	част	на	шасито	му	се	плъзна	по	покрива	на	поршето,	пръскайки	
искри	и	колата	полетя	във	въздуха.	Ужасен,	Уейн	натисна	спирачките	с	
всички	сили,	наблюдавайки	невероятната	сцена.	Сянката	на	авентадора	
попадна	върху	предното	му	стъкло,	докато	прелиташе	над	него	и	отскочи	
напред,	докато	прелиташе	над	блокадата.	После	ламборгинито	падна	от	
другата	£	страна	сред	дъжд	от	искри	и	стържене	на	ламарина	и	почти	
без	закъснение	продължи	напред,	изчезвайки	зад	завоя.	

Уейн	пое	удара	с	полицейския	шевролет	странично,	но	предпазният	
колан	го	спаси	от	наранявания.	Полицаите	се	разбягаха,	за	да	не	бъдат	
премазани.	Глас	използва	момента	и	откопчавайки	колана	си,	изхвърча	
от	поршето.	Насочи	се	към	здравата	полицейска	патрулка,	към	която	
се	затича	и	един	от	униформените	в	тревата	в	опит	да	го	спре.	Другите	
извадиха	оръжието	си,	но	вече	бе	късно.	Другарят	им	бе	ударен	в	лицето	
с	юмрук	и	падайки	върху	каросерията,	започна	да	се	свлича	надолу.	Глас	
грабна	пистолета	му,	запали	двигателя	и	със	свистящи	гуми	се	откъсна	
от	снопа	куршуми,	който	се	изсипа	подире	му.	Полицаите	застанаха	по	
средата	на	магистралата	и	продължиха	да	 стрелят,	но	патрулният	
шевролет	вече	чезнеше	зад	завоя.

Глас	натисна	до	дупка	педала	на	газта,	но	шевролетът	бе	твърде	
немощен,	за	да	се	бори	с	ламборгинито.	Въпреки	това	той	го	настигна	
и	започна	да	го	следва	от	разстояние,	защото	просто	не	можеше	да	го	
доближи.	От	радиостанцията	се	носеха	гласове	и	по	специално	един,	кой-
то	постоянно	повтаряше:	„Клиф,	обади	се.	Клиф,	обади	се,	тук	е	Ричард.	
Какво	става	при	вас?	Хванахте	ли	ненормалните?“

Уейн	сграбчи	радиостанцията.
—	Обажда	се	ненормалният.	Слушай	ме	внимателно,	защото	иначе	

ще	си	имате	още	неприятности.	Ламборгинито	лети	към	вас.	Аз	съм	в	
полицейската	кола,	с	любезното	разрешение	на	Клиф.	Другата	е	повре-
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дена,	така	че	не	може	да	тръгне.	Направете	още	една	блокада.	Сложете	
веригата	с	шипове.	И	заемете	позиция	за	стрелба.	Аз	ще	се	опитам	да	
продупча	гумите	му,	но	не	съм	сигурен,	че	ще	успея.	Движим	се	със	180	
км/ч.	Току-що	отминахме	134-ти	км.

—	Кой,	по	дяволите	си	ти,	мътните	да	те	вземат?
—	Не	разбираш	ли,	че	се	опитвам	да	помогна.	Ако	исках	да	избягам,	щях	

ли	да	ти	казвам	къде	сме,	и	да	искам	да	слагаш	веригата.	Размърдайте	си	
задниците,	защото	твоето	приятелче	Клиф	и	другарчетата	му	нищо	не	
направиха.	Ламборгинито	трябва	да	заловите,	не	мен.	Твоите	колеги	ще	сви-
детелстват,	че	той	ми	потроши	колата.	Те	видяха	как	ме	избута	от	пътя.	И	
как	ме	използва	като	трамплин	да	прескочи	блокадата.	Така	че	действайте!	

—	Какво-о...	Използвал	е	поршето	като	трамплин...	Ти	ли	си	този	от	
поршето?!

Уейн	не	отговори.
—	Добре,	добре...	Ще	направим	нова	блокада...	след	10	км.	Бъди	готов!	

Но	като	дойдеш	и	теб	ще	хвана,	да	знаеш.	Мътните	да	те	вземат!
—	Нямаш	проблем.	А	сега	ще	се	опитам	да	спра	ламборгинито.	Ако	

не	успея,	искам	още	две	коли	зад	блокадата.	За	да	го	прихванат,	ако	пак	
успее	да	мине	някак	си.	

—	Няма	да	мине,	бъди	спокоен.	И	ти	няма	да	минеш.	
—	Разбрах	вече,	мътните	да	ме	вземат	—	отвърна	Глас	и	грабна	пис-

толета,	който	бе	хвърлил	на	седалката	до	него.	Свали	прозореца,	нагоди	
колата	да	е	малко	по-вдясно	от	ламборгинито	и	се	подаде	навън.	Трябва-
ше	да	стреля	с	лявата	ръка.	Нямаше	на	улучи	гумите.	Но	поне	щеше	да	
го	сплаши.	И	натисна	спусъка.	Куршумът	с	въртеливо	движение	излетя	
от	цевта,	засвистя	във	въздуха	и	се	заби	в	каросерията	му.	Глас	реши	да	
опита	пак,	но	започнаха	завои	и	той	осъзна,	че	ако	не	иска	да	се	пребие,	
трябва	 да	прекрати	 стрелбата.	А	и	тя	изведнъж	 стана	невъзможна,	
защото	ламборгинито	постоянно	се	скриваше	зад	поредния	завой.	Уейн	
здраво	хвана	волана	и	почувства,	че	му	остава	само	да	чака	блокадата.	
Защото	скоро	забеляза,	че	вече	изобщо	не	вижда	колата.	Авентадорът	бе	
дръпнал	безнадеждно	напред	и	той	съвсем	го	бе	изгубил	от	поглед.	Десет-
те	километра	бяха	изминати	бързо	и	малко	преди	да	съгледа	блокадата,	
Глас	зърна	ламборгинито.	Явно	завоите	не	му	бяха	позволили	да	се	движи	
твърде	бързо,	а	и	блокадата	отпред	сега	представляваше	дилема.	Вече	
нямаше	никакви	автомобили	пред	него	и	не	можеше	да	повтори	стария	
номер.	Освен	това,	ако	си	мислеше,	че	Уейн	ще	се	хване	два	пъти	на	един	
и	същи	номер,	много	се	лъжеше.	А	и	шевролетът	бе	много	по-висок	от	
поршето	и	нямаше	да	може	да	го	използва	като	трамплин.	

Уейн	намали	съвсем,	защото	ламборгинито	почти	спря.	Искаше	да	
накара	Уейн	да	мине	пред	него.	Но	просто	нямаше	да	му	се	получи.	Не	и	
този	път.	То	стоеше	на	100	м.	от	двете	коли,	които	преграждаха	пътя	
му	и	двата	доджа,	спрели	зад	блокадата.	Въпреки	пренебрежението	си,	
полицаите	бяха	изпълнили	заръката	на	Глас.	

Ламборгинито	не	помръдваше	от	мястото	си.	Полицаите	бяха	заели	
позиция	за	стрелба	и	при	всяко	форсиране	на	двигателя	притискаха	пръ-
сти	към	спусъците.	
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—	Ха	сега	да	те	видя,	мръсно	копеле	такова	—	застана	зад	него	Уейн.	
—	Хайде	давай,	какво	чакаш...

И	сякаш	чуло	думите	му,	ламборгинито	се	устреми	напред.	Зави	леко	
надясно,	към	края	на	пътя,	където	Глас	забеляза...	малко	възвишение.	То	
беше	полегато	от	едната	страна	и	отвесно	от	другата.	И	за	нещастие	
на	всички	бе	обърнато	с	ниската	си	част	към	пътя.	Червеното	чудови-
ще	се	изкачи	по	него	с	над	200	км/ч.,	изхвърча	във	въздуха	и	се	понесе	над	
блокадата.	

—	Стреляйте,	стреляйте,	да	ви	се	не	види,	стреляйте,	какво	чака-
те	—	викаше	по	радиостанцията	Глас,	но	полицаите	бяха	в	шок,	извили	
глави	 нагоре,	 погълнати	 от	 гледката	на	 изписващото	парабола	 лам-
боргини.	Все	пак	и	той	не	вярваше	първият	път,	когато	това	се	случи.	
Оръжията	висяха	в	ръцете	им	и	само	проследяваха	с	поглед	лупинга	на	
ламборгинито.	Което	най-после	се	стовари	на	пътя	сред	дъжд	от	искри	
и	симфония	на	скърцаща	ламарина.	То	обаче	не	успя	да	преодолее	и	двата	
доджа,	паркирани	малко	по-нататък	и	падна	връз	тях.	Пронизителното	
стържене	на	метал	в	метал	като	че	ли	изкара	полицаите	от	унеса	им,	
докато	ламборгинито	слизаше	от	покривите	на	двете	коли.	Шофьорите	
в	първите	запалиха	двигателите.	Обърнаха	шевролетите	и	потеглиха	
след	ламборгинито,	което	се	откъсна	напред.

—	Махнете	веригата,	махнете	веригата,	по	дяволите...
Някой	все	пак	го	чу	и	започна	да	я	издърпва.	Уейн	се	промуши	през	

свободното	пространство	и	пое	след	полицейските	коли.	Служителите	
на	реда	се	метнаха	на	своите	патрулки	и	тръгнаха	след	Уейн.	По	магис-
тралата	се	заформи	дълга	редица.	

—	Ей,	вие,	от	доджовете	отпред,	притиснете	го,	а	ние	ще	го	приклещим	
отзад.	Пет	автомобила	сме,	ще	се	справим	—	извика	по	радиостанцията	
Уейн.

—	На	теб	пък	кой	ти	даде	правото	да	командваш?	Не	стига,	че	летиш	
по	магистралата	като	луд,	ами	и	се	самоназначи	за	шеф	на	операцията.

—	Като	те	гледам	теб	не	се	справяш	особено.
—	А	аз	теб	ще	те	гледам	през	решетките	—	извика	сержантът.
—	Мен	ме	преследва	от	цял	ден	и	знам	за	него	много	повече,	отколко-

то	вие	—	отвърна	Глас	и	се	прилепи	плътно	зад	ламборгинито.	То	се	озова	
между	трите	автомобила	и	започна	да	се	чувства	некомфортно.	И	както	
винаги	в	такива	ситуации,	то	подпря	двете	полицейски	коли	пред	себе	си	
и	започна	да	ги	бута.	

—	Приклещете	го	и	го	изкарайте	от	пътя.	На	магистралата	ламборги-
нито	няма	равно	на	себе	си,	но	иначе	е	много	нисък	автомобил.	Изкарайте	
го	от	пътя	в	полето	и	няма	да	може	да	продължи.	

Двата	доджа	водеха	истинска	борба	с	него.	То	ги	натискаше	и	се	оп-
итваше	да	си	пробие	път	между	тях,	а	те	се	движеха	съвсем	близо	един	
до	друг	и	не	му	позволяваха.	Тогава	ламборгинито	опита	друга	тактика.	
Реши	да	ги	изпревари.	Но	те	зашариха	по	цялата	широчина	на	магистра-
лата,	опитвайки	се	постоянно	да	бъдат	пред	него.	Тогава	ламборгинито	
опита	комбиниран	подход.	Започна	да	ги	бута	и	да	се	опитва	да	ги	из-
превари	едновременно.	Но	полицаите	бяха	добре	обучени	и	знаеха	всички	
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номера	на	нарушителите.	И	докато	една	от	полицейските	коли	и	лам-
боргинито	бяха	в	най-дясната	лента,	Уейн	съзря	своя	шанс.	Изравни	се	
с	мистериозната	кола	и	рязко	зави	към	нея.	Удари	шофьорската	врата	и	
сред	оглушителното	дращене	на	ламарина	в	ламарина,	Уейн	продължи	да	
притиска	ламборгинито	към	края	на	пътя.	То	се	опита	да	се	отскубне,	но	
се	натресе	на	доджа	пред	него.	Другият	додж	разбра	какво	се	опитва	да	
направи	Глас	и	препречи	пътя	за	бягство	на	ламборгинито	отзад,	тъкмо	
когато	то	започна	да	набива	спирачки.	Патрулката	го	подпря	с	броня	и	
започна	да	го	тласка.	

—	Айде	сега	да	те	видя,	нещастник	такъв!
Четирите	коли	се	движеха	в	плътен	пакет	в	най-дясната	лента	и	

дружно	притискаха	ламборгинито	към	края	на	асфалтираната	лента,	
което	едва	шаваше	в	капана.	Стържеха	ламарини,	пръскаха	се	стопове	и	
мигачи,	по	шосето	оставаха	стъкла	и	неразпознаваеми	части	от	всички	
автомобили.	Войната	ламборгинито	да	се	изтласка	от	пътя	беше	жесто-
ка;	една	от	най-големите,	в	която	бяха	участвали	полицаите.	А	и	Уейн.	
Само	че	той	винаги	бе	от	другата	страна.	И	сега	разбираше	желанието	
на	блюстителите	на	реда	да	хванат	някой	нарушител,	който	се	поди-
грава	с	тях.	

Но	 борбата	бе	предрешена.	Италианският	автомобил	може	да	 бе	
много	бърз	на	пътя,	но	в	случая	това	не	беше	достатъчно.	Действител-
но	мощният	му	двигател	 успяваше	да	му	 отвори	малко	място	между	
автомобилите,	което	обаче	бързо	бе	заемано	отново.	Нямаше	шанс	да	се	
справи	с	три	автомобила	наведнъж.	А	и	ако	Уейн	правилно	си	спомняше,	
ламборгинито	никъде	не	бе	спирало,	за	да	зареди	с	бензин.	Така	че	битката	
щеше	да	свърши	съвсем	скоро.	Ако	не	беше	отклонението...

Вдясно	 от	магистралата	 се	протягаше	 черен	път,	 който,	 както	
уведомяваше	табелката,	водеше	до	частно	имение	на	5	км.	Той	слизаше	
от	магистралата	и	поемаше	направо	през	гората.	Тъй	като	се	движеха	в	
най-дясната	лента,	нямаше	как	нито	една	кола	да	заключи	напълно	обръча	
от	автомобили	около	ламборгинито.	А	то	видя	отклонението.	И	рязко	сви	
надясно.	Слезе	от	магистралата	със	скок	като	хищен	звяр,	приземи	се	на	
черния	път	и	продължи	по	него.	Само	Уейн	успя	да	реагира	достатъчно	
бързо.	Доджът	отпред	натисна	спирачки,	а	този	отзад,	движещ	се	с	над	
180	км/ч.,	закачи	задницата	на	Глас,	който	се	опита	да	се	промуши	пред	
него,	през	дупката,	освободена	от	ламборгинито.	Но	униформените	не	
успяха	да	спрат	навреме	и	закачайки	бронята	на	шевролета,	управляван	
от	Уейн,	го	накараха	да	се	завърти,	той	се	преобърна	и	слезе	от	магис-
тралата,	хлъзгайки	се	на	таван	по	черния	път	надолу.	Всичко	се	завъртя	
като	в	калейдоскоп	—	дърветата	се	обърнаха	наопаки,	а	небето	се	спусна	
на	земята.	Препасан	с	предпазния	колан,	Уейн	обаче	не	пострада.	Но	инер-
цията	бе	доста	силна	и	преобърна	автомобила	още	веднъж.	Този	път	на	
колелата	му.	Глас	премига	и	тръскайки	глава,	само	за	секунди	се	опомни.	
Бързо	установи	кое	е	напред	и	кое	—	назад,	и	опипвайки	главата	си,	за	да	
провери	дали	не	е	ранен,	включи	на	скорост	и	потегли	напред.	Влезе	в	коло-
возите	на	черния	път	и	следвайки	кичурите	трева,	прорасли	по	средата,	
бързо	настигна	ламборгинито,	което	се	мъчеше	с	неравния	терен.
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—	Е,	тук	аз	вече	съм	господар,	животно	такова.	Сега	вече	попадна	в	
капана!

Въпреки	това	зад	ламборгинито	се	извиваше	вълна	от	кал	със	скорост	
над	100	км/ч.	Завесата	пречеше	на	Глас	да	го	следва	отблизо,	чистачки-
те	отстраняваха	калните	потоци.	Уейн	обаче	знаеше,	че	това	няма	да	
продължи	дълго	—	рано	или	късно	ламборгинито	щеше	да	затъне	или	да	се	
озове	пред	препятствие,	което	нямаше	да	може	да	преодолее.	

И	точно	така	стана.	Колата	мина	през	няколко	камъка,	които	спокой-
но	биха	преминали	под	другите	автомобили,	но	не	и	под	магистрален	звяр,	
легнал	ниско	над	земята.	Те	застъргаха	под	шасито	му	и	рязко	снижиха	
скоростта	му.	Въпреки	че	коловозите	много	не	му	позволяваха	да	мърда,	
ламборгинито	затанцува	в	тях	и	успя	да	„изплюе“	двата	камъка	зад	себе	
си.	Те	обаче	го	изкараха	от	траекторията	му,	която	не	му	позволи	да	
вземе	следващия	завой.	Автомобилът	продължи	да	се	пързаля	през	калта	
неконтролируемо	право	напред	към	високите	борове.	Пред	тях	се	издигаше	
малко	възвишение,	високо	около	метър,	в	което	ламборгинито	се	заби	с	
над	90	км/ч.	За	да	не	го	изпусне,	Глас	летеше	зад	него	със	същата	скорост	
и	също	не	успя	да	вземе	острия	завой.	Натисна	спирачките,	но	колата	му	
поднесе	наляво	към	ламборгинито.	То	се	опита	да	даде	на	заден	ход,	но	бе	
засечено	от	шевролета	на	Глас,	който,	с	тази	скорост,	и	доста	по-висок	
от	него,	направо	се	покатери	върху	каросерията	му.	Ламборгинито	изрева	
отдолу.	Уейн	дръпна	ръчната	спирачка.	Грабна	пистолета	от	пасажерска-
та	седалка	и	отваряйки	вратата,	се	наведе.	Стреля	в	прозореца	откъм	
шофьорската	страна.	Червената	кола	форсира	двигателя	и	тръгна	назад.	
Уейн	се	залюля	отгоре	и	улови	за	каросерията.	

—	Мамка	ти,	нещастник	такъв!
Глас	видя	как	се	отдалечава	от	хълмчето,	носен	от	червения	звяр	под	

него	и	усети	как	рязко	спира.	Шевролетът	му	полетя	назад	и	смъквайки	
се	от	ламборгинито,	легна	на	дясната	си	страна.	Претърколил	се	неволно	
от	шофьорското	място	на	съседното,	Глас	чу	само	как	авентадорът	се	
понася	напред.	Усети	как	главата	му	започва	да	бучи	от	нахлулата	в	нея	
кръв.	Напипа	оръжието	под	себе	си	и	улавяйки	се	за	ръба	на	каросерията	
над	него,	се	изтегли	на	мускули.	Стъпи	на	волана,	за	да	запази	равновесие	
и	протягайки	ръце	напред,	ги	опря	на	вратата	за	стабилност.	Прицели	
се	внимателно	и	изпразни	пълнителя	в	гумите	на	ламборгинито.	То	про-
дължи	още	малко	напред	в	истинска	агония	от	гърчове.	След	това	забави	
ход	и	заривайки	нос	в	калта,	затихна.	

Уейн	не	вярваше	на	очите	си.	Ламборгинито	наистина	ли	бе	спряло?	
Може	би,	но	този	път	не	по	собствено	желание.	Той	продължи	да	стои	с	
насочен	напред	пистолет	още	малко.	Всичко	ли	бе	свършило?	А	може	би	
не,	защото	от	ламборгинито	не	излизаше	никой.	„Вероятно	съм	го	улучил	
като	стрелях	преди	малко	в	купето	на	автомобила“,	помисли	си	той	и	се	
покатери	върху	шевролета.	Скочи	на	земята	и	провери	пълнителя.	Беше	
му	останал	1	куршум.	Изправи	се	и	извика	високо:

—	Слушай	какво,	копеле	мръсно.	Имам	още	няколко	патрона.	Сигурен	
съм,	че	ме	видя	в	страничното	огледало,	като	го	проверявах.	Така	че	излез	
с	вдигнати	ръце	или	ще	те	застрелям	като	куче.	
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Отговор	от	ламборгинито	обаче	не	последва.	Дори	и	шум	не	долетя.	
„Да	не	би	вече	да	е	мъртъв?“,	запита	се	Глас.

—	Чуй	ме	добре.	Убеден	съм,	че	си	зле	ранен.	Иначе	вече	да	беше	излязъл.	
Така	че	се	предай	и	всичко	ще	бъде	наред.

Опръсканият	с	кал	червен	хищник	стоеше	на	десетина	метра	пред	
него	като	препариран.	Сякаш	никога	не	се	бе	движел.	А	Господ	ми	е	свиде-
тел	колко	добре	се	движеше.	

Уейн	направи	крачка	към	него,	стискайки	оръжието.	Чувстваше	се	
на	края	на	силите	си,	но	адреналинът	го	крепеше.	Омразата	и	желанието	
да	види	кой	управлява	ламборгинито	така	перфектно	му	даваха	сили.	Без	
да	го	изпуска	от	очи,	той	направи	втора,	и	трета	крачка.	Ламборгинито	
изобщо	не	понечи	да	бяга	както	досега.	Глас	застана	до	задното	му	ляво	
колело	и	опря	ръка	на	каросерията	му.	„Какъв	автомобил	наистина!	Но	
не	това	е	въпросът	сега!“

Той	посегна	внимателно	и	много	бавно	към	шофьорската	врата.	Зна-
еше,	че	ще	се	отвори	нагоре,	което	даваше	възможност	на	човека	вътре	
да	стреля	в	краката	му,	ако	е	въоръжен.	Затова	трябваше	да	клекне	и	да	
стреля	пръв.	Той	пъхна	пръсти	в	дръжката	и	натисна.	Вратата	се	плъзна	
нагоре	безшумно	и	Уейн	стреля	в	купето.	

Но	това,	което	съзря	вътре,	надмина	всичките	му	очаквания.	Гледаше	
изумен,	без	да	помръдне,	смаян,	затаил	дъх.	Пистолетът	увисна	в	ръката	
му.	Челюстта	също.	Защото	онова,	което	виждаше,	нямаше	нищо	общо	
със	здравия	разум.	Защото	нямаше	какво	да	се	види.	Защото	купето	на	
колата	бе	празно.	Така,	както	го	бе	видял	и	през	изминалата	нощ.	И	което	
бе	отхвърлил	като	възможност.	В	ламборгинито	нямаше	никой.	Колата	
просто	нямаше	шофьор!	

Уейн	стоеше	замръзнал,	клекнал	до	автомобила.	Не	мислеше.	Изобщо	
не	можеше	да	мисли.	Бе	изпразнен	от	емоции	и	разум;	изпразнен	от	съ-
държание.	Цялото	му	същество	бе	изпълнено	с	една	огромна,	безкрайна,	
неимоверна	и	всепоглъщаща	изненада.	Мигаше,	взирайки	се	в	празното	
купе,	без	да	може	да	го	възприеме,	без	да	знае	какво	да	прави,	без	да	може	
да	реагира.	

Едва	след	минута	пистолетът	му	натежа	и	той	се	опомни.	И	бавно	
започна	да	се	изправя.	Най-сетне	чу	воя	на	сирените	на	полицейските	
автомобили,	 които	идваха	насам,	подскачайки	по	 коловозите.	 За	 да	 се	
забавят	толкова	много,	явно	бяха	предизвикали	меле	на	магистралата	
след	отскубването	на	ламборгинито.

Той	влезе	в	авентадора	и	опипвайки	кожената	седалка,	внимателно	
седна.	Сякаш	се	страхуваше,	че	по	нея	може	да	тече	ток.	Заоглежда	ин-
териора	на	колата	и	заопипва	уредите.	Всички	стрелки	сочеха	нулата,	
двигателят	бе	изгаснал,	в	гората	се	чуваше	единствено	песента	на	ня-
каква	птичка.	Видя	копчетата	за	отваряне	на	багажника	и	мотора	и	
ги	натисна.	Слезе	от	ламборгинито	и	надникна	в	багажника.	В	тясното	
пространство	нямаше	нищо	необичайно.	Задължителният	триъгълник,	
аптечка,	резервна	гума...	Тръгна	покрай	колата	и	хвана	капака	на	мото-
ра.	Вдигна	го	до	половината	и	така	си	и	остана.	Очите	му	се	разшириха,	
пулсът	му	се	ускори,	сърцето	му	се	качи	в	гърлото.	Почти	се	задави,	някой	
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изкара	въздуха	от	дробовете	му.	Защото	това,	което	наблюдаваше	сега,	
нямаше	нищо	общо	с	баналната	и	тривиална	загадка	как	едно	обикновено	
ламборгини	се	движи	без	шофьор.	Това	бе	толкова	лесно	обяснимо	пред	
онова,	което	се	криеше	под	капака	на	двигателя.	И	което	вече	наистина	
нямаше	нищо	общо	със	здравия	разум!	

Под	капака	на	мотора,	в	металното	му	легло,	удобно	настанен,	кротко	
пулсираше	жив	човешки	мозък.	Части	от	него,	като	бели	пипала	се	бяха	
протегнали	и	свързали	с	различните	системи	на	автомобила.	И	Уейн	има-
ше	чувството,	че	мозъкът	го	изучава.	Сякаш	разговаряше	с	него.	Но	не	
разбираше	и	думичка.	А	и	не	чуваше	нищо.	Всичко	беше	в	съзнанието	му.	
Двете	съзнания	си	комуникираха.	Това	на	ламборгинито	и	неговото.	Но	то	
не	бе	шофирано	от	човек.	То	бе	управлявано	от	мозък,	който	можеше	да	
използва	100	%	от	своите	способности,	не	като	нашия,	който,	затворен	
в	тялото	ни,	работи	с	не	повече	от	20%	от	своите	възможности.

—	Не	мърдай!	—	прогърмя	силен	глас	зад	него.
Уейн	и	не	мислеше	да	мърда.	Той	изобщо	не	осъзнаваше	къде	е,	докато	

гласът	на	полицая	не	го	стресна.	Погълнат	от	онова,	което	виждаше	в	
момента,	той	дори	не	беше	усетил	кога	бе	дошла	полицията.	

—	Пусни	пистолета	и	постави	ръце	на	тила.
—	Ела...	Ела	да	видиш	това...	—	замаяно	и	непреднамерено	Уейн	замахна	

с	оръжието	към	автомобила,	което	накара	полицаят	да	прилепи	пръст	
в	спусъка.	

—	Дори	не	си	го	и	помисляй.	Ръцете	на	тила	и	се	разкрачи.
—	Знаеш	ли,	може	да	ме	застреляш,	ако	искаш,	но	това	изобщо	не	ме	

интересува	в	момента.	А	що	се	отнася	до	пистолета,	ето	ти	го.	
Глас	го	хвърли	в	калта	между	двамата	и	се	опря	на	ламборгинито,	

взрян	в	онова,	което	се	криеше	под	капака	му.	
—	Казах	ръцете	на	тила!
Но	тъй	като	Глас	не	 се	 подчини	нито	на	тази,	 нито	на	 другите	

заповеди,	а	след	малко	пристигнаха	и	колегите	на	полицая,	той	започна	
внимателно	да	се	приближава	с	оръжие,	насочено	напред.	Още	дузина	ръце	
го	прикриваха,	застанали	зад	отворените	врати	на	патрулките.	

Пазен	от	другарите	си,	той	приближи	Уейн	и	след	като	му	нареди	да	
се	отдръпне,	надникна.	Не	издаде	и	звук.	Просто	си	остана	там,	където	
застана.	Което	се	случи	и	с	всички	други,	които	се	приближиха.

* * *
Докторът	гледаше	Глас	над	половинките	си	очила	и	се	чудеше	как	да	

му	обясни	онова,	което	току-що	бе	прочел	на	разбираем	език.
—	Мозъкът	е	на	Бари	Стокард.	Бари	Стокард	е	собственикът	на	лам-

боргинито.	Не	знаем	как	мозъкът	му	се	е	озовал	в	колата.	Сега	се	опитваме	
да	разберем.	Много	по-парадоксалното	в	случая	е,	че	вместо	да	настъпи	
мозъчна	смърт,	мозъкът	се	е	свързал	с	отделните	системи	за	задвижване	и	
управление	на	автомобила.	Когато	докараха	ламборгинито	тук,	те	бяха	в	
пълна	симбиоза.	Затова,	когато	ги	разделихме,	мозъкът	загина.	Сега	имаме	
само	една	сива	топка	мъртва	тъкан,	която,	естествено,	ще	изследваме.	
Но	предполагам,	че	детайлите	по	самото	свързване	ще	останат	загадка.	
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А	що	се	отнася	до	вашите	перипетии	с	него	по	пътя,	допускам,	че	той	
просто	се	е	учил	да	кара.	Естествено,	Стокард	е	притежавал	шофьорска	
книжка	и	е	карал	ламборгини,	така	че	мозъкът	му	е	имал	всички	базови	
познания,	 но...	 вие	 сте	 се	 оказали	 голямо	предизвикателство	 за	 него.	
Очевидно	другите,	които	е	подбирал	по	магистралата,	не	са	се	хванали	
на	играта	му.	Докато	вие	—	да.	И	той	ви	е	приел	за	партньор.	Затова	е	
копирал	шофирането	ви.	За	да	види	дали	ще	успее	да	го	повтори,	дали	го	
е	усвоил.	На	базата	на	това	е	започнал	да	се	самоусъвършенства.	И	вече	
е	престанал	да	ви	копира.	И	когато	сте	го	притиснали,	той	вече	е	знаел	
всичко	необходимо,	за	да	се	измъкне.	Но	аз	ви	поздравявам.	Вие	успяхте	
да	се	справите	с	мозък,	който	използва	100%	от	своите	възможности.	
Докато,	ние,	хората,	както	знаете,	оползотворяваме	едва	20%	от	него-
вите	способности.	

—	Да,	докторе...	Но	не	искам	да	ставам	медийна	звезда.	Представям	
си	заглавията	във	вестниците...

—	Спокойно,	няма	да	станете	медийна	звезда...	дори	и	да	ви	се	иска.	
Военните	и	секретните	служби	потулиха	всичко.	

Уейн	стана	и	като	стисна	ръката	на	доктора,	напусна	кабинета	му.	
Излезе	на	яркото	слънце	навън	и	погледна	очуканото	си	порше.	„Очевидно	
другите,	които	е	подбирал	по	магистралата,	не	са	се	хванали	на	играта	
му.	Докато	вие	—	да.	И	той	ви	е	приел	за	партньор.“	Реши	да	закара	пор-
шето	си	в	автоморгата.	И	да	си	купи	фолксваген	голф.	

Сèìеîí Сïèрèäîíîâ 
• Пеéçàж
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Слушането	на	радио	в	навечерието	на	незаобиколимо	великата	хори-
зонтална	тишина	е	като	свободно	падане	във	времето	и	пространството,	
където	квазиреалистично	се	сливат	минало	и	настояще.

Събуждам	се	рано,	рано,	преди	да	прогледа	утрото.	Мисълта	ми	увисва	
над	предметите	в	спалнята,	припомня	си	къде	е	странствала	в	добата	
на	сънищата,	ефимерна	територия	на	душата,	където	Създателя	смес-
ва	мечти	и	реалност,	спомени	и	мистерии.	В	ушите	автоматично	се	е	
събудил	и	квартируващия	там	свиленосъскащ	космически	писък.	Според	
някои	стенело	кръвното,	според	мен	без	илюзии	стареещите	години.	В	
паметта	се	боричкат	сенките	на	накъсани	етюди,	на	недокърмени	об-
рази,	липсват	и	символи	за	тълкуване	и	отгоре	на	всичко	си	припомням,	
че	отдавна	не	съм	летял	насън,	а	в	отдалечаващото	се	„преди“	и	това	го	
имаше	и	то	често.	

Усещането	за	левитация	е	феноменално.	Размахваш	ръце	и	с	лек	под-
скок	поемаш	безплътно	лек	из	етера.	Ставаш	част	от	астрала,	ставаш	
невидим,	свързан	с	физическото	тяло	чрез	тънка	сребърна	нишка.

Знаех	го	от	списание	„Космос“,	по	онова	време	лидер	в	космологията.	
Екшъни	и	анимации	не	ми	се	гледат,	затова	включвам	транзистора	—	ки-
тайски,	но	с	впечатляваща	акустика.

Предаването	„По	първи	петли“	—	е	интригуващо,	интересно,	с	фено-
ве	из	цялата	страна,	организирани	в	клуб.	Радеят	за	българското	и	са	с	
верен	усет	към	музикалното	и	жанрово	разнообразие.	Призори	музиката	
е	панацея	срещу	апокалиптични	видения,	еретизми,	егоизми,	амнезии	и	
летаргии,	тя	е	олтар,	в	който	душата	се	пречиства	и	се	убеждаваш,	че	
животът	още	те	търпи.	С	всяка	мелодия	отново	се	раждаш,	телепор-
тираш	се	в	миналото,	в	бъдещето,	във	времето	и	пространството,	там	
където	не	 си	 бил	и	никога	няма	да	 бъдеш.	 Гостуваш	на	метафорични	
светове,	срещаш	бленувани	лирични	персонажи,	превръщаш	нежността	
си	в	самоинквизиция.

Звуците	са	глобален	език,	роден	много	преди	думите,	роден	при	Сът-
ворението,	 заедно	 с	планините	и	 океаните,	 ветровете	и	 ледовете.	 Те	
са	предистория	на	живота.	Сплотени	в	мелодия	помагат	на	човека	да	
комуникира	с	живото	и	неживото,	да	пада	и	се	изправя,	да	се	разкайва	и	
прощава.	Трудно	се	обяснява	пластиката	на	звука	с	думи.	Чрез	звуците	
душата	разговаря	с	бога	и	природата,	с	любовта	и	смъртта,	и	особено	
с	раждането	и	възнесението,	чрез	които	повдига	пелените	на	времето	и	
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човекът	открива,	че	е	вярвал	на	уютни	лъжи,	а	е	отхвърлял	горчиви,	но	
верни	истини.	Първият	дизайнер	на	звуци	е	природата.

Една	сутрин	набарах	емисията	„Старият	албум“	на	радио	Белград	и	
вкусих	от	сръбски	изворен	адреналин.	Оказа	се	на	ниво.	Славяни	сме,	бал-
канци	сме,	затова	тоналността	и	ритмичността	близки,	завладяващи.	
Трелите	се	напреварват	в	дивна	балканска	хармония.	Плетат	и	разпли-
тат	дълбинни	пулсации	от	страдания	и	патетична	поднебесна	радост.	
Стародавни	делии,	дилбери,	бекрии	и	бюлбюли	разказват	притчи,	разширя-
ват	света,	връщат	ме	в	общото	ни	патриархално	битие,	доминирано	от	
полумесеца.	Въображението	и	интуицията	се	самозабравят	в	епичното	
звучене	на	музикалните	илюстрации,	чиито	рефрени	са	безсмъртни.	Те	са	
рамо,	на	което	можеш	да	се	опреш	и	тъгуваш	—	„и	когато	съм	щастлив,	
и	когато	съм	тъжен,	песен	моя,	верни	друже,	винаги	ще	съм	ти	длъжен“.

Комшийските	песни	са	закичени	с	ружи.	С	тях	посрещат	и	изпращат	
орача,	гурбетчията,	войника	и	новородения	живот.

При	 нас,	макар	 и	 с	 бодли,	 песните	 ни	 предпочитат	царствения	
трендафил.	Мъка	се	стича	от	родените	в	общото	робство	творби.	Ние	
жалим	за	Яна	и	Балканджи	Йово,	те	за	невръстния	Марко,	отвлечен	от	
сеймените	за	еничарин.	

Някои	мелодии	си	припомних	от	детството.	Майка	ми	и	съседката,	
леля	Цветанка,	плетейки,	ги	пееха	с	тиха	тъга.	Мъжете	им	служеха	запас	
в	Сърбия	и	оттам	ги	бяха	донесли	като	рожби	на	културния	обмен	през	
войната.

Спомних	си	и	епизод	от	следването...
Седим	в	„Грозда“	с	приятела	ми	Арсо.	Взели	бяхме	стипендиите,	но	

настроение	йок.	Навън	отдавна	тъмно,	ръми,	киша	и	в	очите	на	Арсо.	
Ани,	от	ИСИТО	го	е	изоставила	—	омъжва	се	за	неин	колега.	От	уредбата	
звучи	за	трети	път,	по	настояване	на	приятеля	ми,	сръбския	хит	„Вехни,	
вехни,	мой	Невене“—	съчувстващ,	приютяващ	нежно	мъката	му	подслон.

—	Саше,	иде	ми	да	я	гръмна,	па	да	гръмна	и	себе	си!	—	навежда	се	към	
мен	Арсо	и	отново	налива	за	кой	ли	път.

—	Аййде,	живели!	Матер	и!	—	псува	по	брезнишки	и	поръчва	нова	бу-
тилка.

Тръгваме	си	в	полунощ,	пресушили	стипендиите	до	капка...
Усещам,	че	в	гърлото	ми	напира	някакъв	хермафродит,	нещо	средно	

между	стон	и	псувня,	а	под	ресниците	срамежливо	пълзи	издайническа	
влага.	—	На	последната	среща	на	випуска	Арсо	го	нямаше.	Завинаги!

Връщам	с	в	настоящето	и	изненадата	ме	хваща	за	гърлото.	Щом	чух	
„Зайди,	зайди,	ясно	слънце“	славянофилството	ми	помръкна.	Последваха	
„Йовано,	Йованке“	и	„Гугутка	пее“.	Нагла	кражба.	Радиопиратство.	Песни	
като	протегната	длан,	на	която	оставяш	сърце,	душа	и	литваш	на	въз-
бог.	Звуците	капят	като	листето	на	гората,	оцветено	с	есенна	печал,	с	
копнеж	по	зеленото	пълноводие	на	младините.

Докато	се	терзаех,	в	паметта	ми	изплува	дядо!
Отидох	да	го	навестя,	бях	гимназист.	Заварих	го	с	дудука	в	ръце,	при-

мижал,	отдаден	на	свирнята,	дружка	на	самотията	му,	обвила	с	повет	
от	забрава	двора	и	къщата.
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—	Хубава	песен!	—	въздъхна	като	свърши.	—	Откраднах	я	от	Сърбия	в	
Европейската	война,	като	пленник.	

Пак	културен	обмен.	Години	по-късно	в	столичното	кино	„Влайкова“	се	
натъкнах	на	същата	мелодия,	която	помагаше	на	сръбски	военнопленник	
да	краде	праскови	и	любов...	

Отдавна	нежив,	 до	мен	 оживя	дядо	 с	последните	 си	 думи	от	онзи	
далечен	разговор.

—	Межда	за	хубавата	песен	няма,	да	знаш!	Тя	не	дели,	а	събира	хората,	
каквито	и	да	са	и	откъдето	и	да	са.	Очовечава	ги!

Мисията	на	американската	космическа	сонда	„Вояджър“	с	„Излел	е	
Дельо	хайдутин“	на	борда	е	потвърждение	на	думите	му,	потвърждение	
на	 стремежа	на	човечеството	не	 само	 за	 земно,	но	и	 за	 галактическо	
братство.

Не	усетих	кога	минаха	два	часа.	Надничащият	в	прозореца	ден	прик-
лючващо	посегна	към	транзистора	и	връчи	думата	на	телевизията.

Сèìеîí Сïèрèäîíîâ • Сеëсêà сâàòáà
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БЪЛГАРСКИ ПЪТЕПИС

Златимир Коларов

ПАНАМА, ПАНАМА СИТИ  
И ПАНАМСКИЯТ КАНАЛ

С	прехвърляне	в	Хамбург,	осемнайсет	часа	висене	по	летищата	и	два	
полета,	с	жена	ми	пристигнахме	в	Панама	сити.	Аз	за	участие	в	Панамери-
канския	конгрес	по	ревматология,	тя	като	придружител,	а	не	да	„заличим	
офшорните	си	фирми	заради	аферата	Panama	papers“,	както	се	шегуваха	
наши	приятели	преди	да	тръгнем.	На	излизане	от	летището	въздухът	
ни	блъсна	в	гърдите	—	топъл,	влажен,	тежък	—	тропически	въздух.	В	не-
бето	белееха	тежки,	кълбести	облаци.	Палмите	се	поклащаха	уморено	в	
задухата,	таксиметровите	шофьори	бързаха	да	вземат	клиенти	за	града.	

До	този	момент	познанията	ми	за	страната	се	изчерпваха	с	тек-
стовете,	които	прочетох	в	Интернет:

...Панама е най-южната държава в Централна Америка. Тя граничи 
с Коста Рика, Колумбия, с Карибско море и Тихия океан... 

...Панама е испанска колония до 1821 г., когато е присъединена към 
Велика Колумбия на Симон Боливар...

...Панама има представителна демокрация. Еднокамерният парла-
мент се избира на всеки 5 години и се състои от 78 депутати...

...Официален език е испанският...

...Основната религия е римо-католицизмът... 

...Страната е разделена на 9 провинции и 5 територии... 

...Разположението на Панамския провлак е стратегическо. Страна-
та контролира Панамския канал, който свързва Атлантическия с Тихия 
океан.

И	няколко	исторически	дати	за	Панама,	пак	от	Интернет:

1501 г. — открита от испанците;
1502 г. — Христофор Колумб основава първите селища;
1519 г. — основан град Панама;
1542 г. — територията е подчинена на Генерал-капитанство Гвате-

мала;
1671 г. — град Панама е разрушен и разграбен от английски пирати;
1718 г. — влиза в състава на Вицекралство Нова Гренада;
1821 г. — Панама става независима от испанците във Федерация Ве-

лика Колумбия;
1830 г. — влиза в състава на Нова Гренада (Колумбия);
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3 ноември 1903 г. — провъзгласена е независимостта на Република 
Панама;

1914 г. — открит е Панамският канал, територията около който 
става собственост на САЩ;

1979 г. — Зоната на Панамския канал става панамска;
1989 г. — въоръжена намеса на САЩ и сваляне на военния режим на 

Нориега, демократизация на страната...

В	наредените	като	на	парад	от	двете	страни	на	изхода	на	летището	
шофьори,	среден	на	ръст	набит	мургав	мъж	държеше	табелка	с	надпис	
„Kolarov“.	Туристическите	агенции	работят	безупречно	по	всички	мери-
диани	и	паралели	на	Земята	—	помислих	си.	

След	половин	час	пътуване	по	широка	трилентова	магистрала	прис-
тигнахме	в	хотела	—	лъскава,	висока	двайсететажна	сграда	сред	гора	от	
небостъргачи.	Настанихме	се	и	излязохме	да	потърсим	място	за	вечеря	
и	междувременно	да	разгледаме	околността.	

Бързо	се	смрачаваше.	Буквално	за	половин	час	настъпваше	нощта.	
Небето	се	променяше	от	синьо,	през	виолетово	до	черно	за	минути.	Възду-
хът	бе	напоен	с	влага,	задухата	продължаваше	без	прохлада	и	през	нощта.	
Типичен	тропически	залез,	коренно	различен	от	дългите	и	бавни	летни	
залези	в	България,	разведрени	от	хладния	предвечерен	полъх	и	розовите	
отражения	над	хоризонта	—	мислех	си.	Залезът	в	Панама	не	ни	изненада,	
бяхме	наблюдавали	подобни	бързи	залези	в	Абу	Даби,	Маями,	Сингапур,	Ка-
уай,	Хонолулу,	Куала	Лумпур	и	Бали	и	продължихме	безцелната	си	разходка	
из	нощна	Панама,	озарени	от	електрическите	отблясъци	на	рекламите	
и	околните	искрящи	сгради.	

И	пак	информация	от	Интернет:

...Панама Сити е столица от 3 ноември 1903 г., когато е провъзгласена 
независимостта на Панама. Той е и най-големият град на държавата 
Панама. Основан е през 1519 г. на мястото на индианско селище. Намира 
се на Панамския канал. Населението на града е над 800 000 жители...

...Панама е политическият, административният и културният 
център на страната... 

...Повече от половината население на Панама живее в столицата 
Панама Сити и околностите Ј...

...В Панама се намират фабрики и цехове за текстилна, кожарска и 
тютюнева промишленост. Има пристанище и аерогара...

... Град Панама е световен банков център...

Следващите	четири	дни	съчетавах	посещение	на	конгреса,	разглеж-
дане	на	постери,	слушане	на	лекции,	изнесени	от	световни	ревматолози,	
срещи	с	колеги	от	Европа,	Америка	и	Азия	и	в	свободното	време	—	разходки	
из	околностите	на	Панама	Сити.	Последният	ден	отделих	за	разходка	с	
кола	до	Карибско	море	за	посещение	на	град	Колон,	разрушен	като	град	
Панама	от	пиратите	на	Хенри	Морган	през	1651	г.	
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И	кратка	финансова	и	икономическа	информация	за	Панама	от	Ин-
тернет,	допълнена	от	разказите	на	двамата	шофьори,	които	наехме	да	
ни	разходят	съответно	до	Панамския	канал,	до	Стария	град	и	до	Карибско	
море:

...Паричната единица е американският долар, а местните монети, 
използвани като центове, се наричат балбоа... 

...Страната е един от най-големите финансови, търговски и транс-
портни центрове в Латинска Америка. Голяма роля в икономиката на 
Панама играе и Панамският канал, през който минават годишно над 
14 000 кораба, даващи приход от около 500 млн. щатски долара. В стра-
ната действат американски капитали. Водеща промишлена дейност 
е корабоплаването...“

...Износ: дрехи, банани, месо от едър рогат добитък, морски продукти, 
захар, кафе, тютюн. Селско стопанство — отглеждат се главно банани, 
цитруси, кафе, тютюн и др.

Впечатленията	ми	от	Панама	Сити	са	контрастите	—	центърът	с	
огромен	брой	бляскави	искрящи	на	слънцето	и	през	нощта	небостъргачи	
и	широки	улици	и	магистрали,	които	пресичат	града	в	няколко	посоки,	и,	
както	е	отбелязано	в	Интернет	—	„...градът е оживен, динамичен и мо-
дерен, често е сравняван с Маями“,	и	само	на	няколко	километра	от	тях	
—	гета,	изпити	хора	в	изпокъсани,	мръсни	дрехи,	мърляви	деца, свадливи,	
изнервени	жени,	сиви,	нискоетажни	къщи	с	продънени	покриви	и	олюпена	
мазилка,	пране	по	терасите	и	прозорците,	счупени	стъкла,	сергии,	зад	
които	стоят	мургави,	изпити	хора	и	продават	от	цитрусови	плодове,	
напитки	и	храни,	до	болтове,	гайки	и	автомобилни	части,	вади	по	улиците,	
затлачени	с	мръсотия,	просяци,	седнали	в	пръстта...	Не	мога	да	си	обясня	
контрастите	при	положение,	че	Панама	Сити	е	световен	банков	център,	
че	само	от	Панамския	канал	годишно	се	печелят	стотици	милиони	долари	
и	каналът	е	собственост	на	Панама	от	2000	година...	От	разговорите	с	
шофьорите,	които	наехме	да	ни	разходят	до	Панамския	канал	и	до	Кариб-
ско	море,	разбираме,	че	корупцията	е	хванала	в	отровните	си	пипала	и	
Панама,	и	панамския	народ,	при	положение,	че	са	малко	над	четири	мили-
она	и	при	тези	приходи	в	страната	не	би	трябвало	да	има	бедни	и	гладни	
на	прага	на	пълната	мизерия,	които	видяхме	в	следващите	дни...	Но	за	
тях	по-нататък,	ще	вървя	хронологично	по	реда	на	посетените	места:

...Стария град. Английският пират Хенри Морган унищожава града 
през 1671 г. Останките от този първи колониален град се намират на 
около 4 км от центъра на Панама. Известни са като Panama Viejo (стара 
Панама)...

Старият	 град	навява	 усещането	 за	Испания	 от	 средните	 векове	
—	същите	тесни,	пищни	улички	без	тротоари,	две-триетажни	сгради	с	
орнаменти	над	вратите	и	прозорците,	боядисани	в	пастелни	цветове,	
масивни	железни	порти	с	гербове	и	ръждясали	ключалки,	две-три	църкви	и	
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катедрали.	Уникалният	експонат	в	катедралата	е	макет	с	фигури,	пре-
създаващи	библейски	сюжети	от	Стария	и	Новия	Завет,	дело	на	ученичка	
с	артистични	наклонности	—	показва	ни	го	шофьорът	Хуанито	Фернандес.

...75—85% от населението се самоопределят като католици и 15—25% 
като евангелисти. 

...Религията на 2% от населението на Панама е бахайството. В сто-
лицата се намира един от седемте бахайски домове на преклонението в 
света. 

...По-малки религиозни групи са евреите и мюсюлманите — около 10 000 
души всяка и още по-малки групи индуисти, будисти и растафари. 

...Местните религии са ибеоргун на племето Куна и маматата на 
племето Нгобе...

Да	отидеш	в	Панама	и	да	не	видиш	Панамския	канал	е	като	да	отидеш	
в	Рим	и	да	не	видиш	папата...	

...Преди	години	видях	папа	Йоан-Павел	II	при	последното	му	появяване	
на	папския	прозорец	на	Ватикана	на	Връбница,	любимият	му	църковен	
празник.	Тогава	Папата	прекръсти	хората	на	площада	и	удари	с	ръка	по	
черчевето	на	прозореца,	все	едно,	че	каза:	„Аз	бях	до	тук!“	и	се	отегли.	Така	
и	стана	—	почина	скоро	след	това.	

Авантюристичната	ми	природа	да	опозная	света	и	страстта	да	на-
уча	колкото	се	може	повече	в	областта	на	ревматологията	ме	отведоха	
и	до	Панама	и	Панамския	канал.	Та	и	него	видях	—	с	корабите,	теглени	
от	„мулетата“	(малки,	но	мощни	релсови	електрически	локомотиви)	през	
двата	шлюза	Мирафлорес	и	Педро	Мигел,	които	ги	спущат	от	26	метра	
до	нивото	на	Тихия	океан,	преминах	с	кола	и	по	Моста	на	Америките,	
който	свързва	Северна	с	Южна	Америка	над	Панамския	канал.	И	други	
неща	видях,	но	за	тях	—	след	малко...

...Панамският провлак се формира преди 3 млн. години...

...Панамският канал е изкуствено прокопан канал, който пресича 
Панамския провлак в най-ниската му част на територията на Панама, 
свързва Тихия океан с Атлантическия океан и разделя Северна от Южна 
Америка. Той е едно от Седемте чудеса на модерния свят...

... Каналът се състои от две изкуствени езера, съединени с канали 
и реки с удълбочено русло и с три системи шлюзове, които изравняват 
нивото на водата.

...Строежът му е започнат от френска компания, но след нейния 
фалит с проекта се заемат САЩ и го завършват. Строежът продължава 
от 1904 до 1914 г. 

...В строителството на канала са участвали 75 000 работници, 27 
500 са загинали от малария и жълта треска. Строежът придобива лоша 
слава и пристигащите от Франция работници са си докарвали ковчезите...

...Построяването на Панамския канал е огромна инвестиция. За 
онези времена струва 390 милиона долара на САЩ или над 400 милиарда 
долара сега...
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...Панамският канал е дълъг 81,6 kм, дълбок 12,5 м и широк 150 м. Съо-
ръжен е с три системи от шлюзове. За 24 часа се прекосява от 48 кораба...

...Годишният трафик расте от 1000 кораба в началото до 14 702 през 
2008 г. 

...За периода 1914—2010 г. през канала са преминали 815 000 морски 
съда...

...От построяването си до 1999 г. каналът се контролира от САЩ, 
след това — съвместно от САЩ и Панама, а от 31 декември 1999 г. от 
специална панамска правителствена агенция...

...Най-ранното споменаване на канал, преминаващ през Панамския 
провлак е от 1534 г., когато испанският крал Карл V нарежда проучване на 
трасе през Панама за преминаването на кораби между Испания и Перу и 
да даде на испанците преимущество в съперничеството им с Португалия. 

...През 2007 г. започва разширение на канала — идея, приета на рефе-
рендум, в резултат на който след 2014—2015 г. през него ще преминават 
супертанкери с водоизместимост до 170 хиляди тона...

(Два-три месеца след завръщането ми от Панама прочетох в Интер-
нет, че панамските власти са открили разширението на канала, на чиито 
довършителни работи бяхме свидетели с жена ми — видяхме крановете, 
тежките машини, извозващи камъни, чакъл и пръст, другите — каращи 
стомана и бетон...)

На	път	за	поречието	на	река	Чагрес	за	посещение	на	Острова	на	май-
муните	с	лодка	и	индианско	селище	в	джунглата	на	един	от	бреговете	на	
реката,	шофьорът	Енрике	Гонзалес	ни	разказа	за	движението	за	независи-
мост	на	Панама,	за	студентските	вълнения	от	70-те	години	на	миналия	
век,	покосили	живота	на	над	50	младежи,	на	които	сега	е	издигнат	памет-
ник	в	столицата,	за	самоотвержената	и	активна	политика	на	генерал	
Торихос	Ерера,	успял	да	отвоюва	с	политически	средства	от	САЩ	през	
1977	г.	суверенитета	на	Панама	над	канала,	който	е	бил	предоставен	на	
Америка	за	вечни	времена	срещу	10	милиона	долара,	за	убийството	му	от	
диктатора	Нориега,	впоследствие	свален	от	власт	с	помощта	на	САЩ	и	
заточен	в	затвор,	покрай	чиито	високи	стени,	обрамчени	с	бодлива	тел	
и	покрити	с	растения,	минахме	с	колата	и	стигнахме	до	малък	пристан	
за	моторни	лодки	на	поречието	на	реката.	

Бе	по	обед,	слънцето	грееше	отвесно,	пред	нас	се	гънеха	разлетите	
нашироко	кафяво-зелени	води	на	реката,	браздени	от	моторни	лодки	и	от	
тесни	и	дълги	индиански	кану	с	бензинови	двигатели.	

Кратка	информация	от	Интернет:

...На територията на Панама има над 500 реки. Повечето от тях не 
са плавателни и образуват крайбрежни делти...

Наехме	широка	моторна	лодка,	управлявана	от	изпит,	мълчалив,	се-
демдесетинагодишен	индианец	и	се	понесохме	към	Острова	на	маймуни-
те	—	атракция,	предлагана	на	всички	любопитни	чужденци.	По	бреговете	
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на	острова	видяхме	папагали,	игуани,	държахме	малка,	колкото	гущерче,	
игуана	и	я	пуснахме	в	плитчините,	стигнахме	до	острова	и	маймуните	
наскачаха	в	лодката,	по	раменети	и	главите	ни,	подмамени	от	бананите,	
които	купихме	от	стария	индианец.	Имахме	опит	с	маймунското	любо-
питство	от	срещите	с	еволюционните	ни	събратя	в	Храма	Улувату	на	
остров	Бали,	където	маймените	крадат	и	отнасят	в	храстите	очилата	
и	шапките	на	туристите	и	местни	жители	ги	вземат	и	връщат	на	при-
тежателите	срещу	скромната	сума	от	няколко	десетки	хиляди	рупии	и	
в	хиндуисткия	храм	при	пещерите	Бату,	с	най-високата	статуя	в	света	
на	Бога	на	войната	Муруган	в	Малайзия,	недалеч	от	столицата	Куала	
Лумпур,	които	се	катереха	по	раменете	и	главите	и	вземаха	от	ръцете	
ни	бананите	като	панамските	си	събратя	и	крадяха	каквото	им	попадне.	
Някои	ни	прегръщаха	и	целуваха	—	израз	на	най-искрените	им	маймунски	
чувства	към	наивния	и	любпитен	европеец.

На	 връщане	 от	Острова	на	маймуните	 се	 отбихме	 до	 индианско	
селище	в	джунглата	на	другия	бряг	на	реката.	Шофьорът,	който	беше	
неотлъчно	с	нас	в	лодката,	поиска	разрешение	от	старейшината	на	се-
лото,	за	да	го	разгледаме.	Каза,	че	територията	на	индианските	села	е	
защитена	от	закона	и	в	нея	може	да	се	проникне	само	със	съгласието	на	
жителите.	Получихме	разрешението	срещу	20	долара	и	тръгнахме	през	
прашните	пътеки	между	наколни	жилища	без	стени,	покрити	с	широки	
палмови	листа.	Наколни	заради	наводненията	през	дъждовния	сезон.	За	
всяко	семейство	имаше	по	едно	жилище.	Скована	стълба	водеше	към	горния	
етаж	(равна	площ	от	сковани	дъски	от	десетина	квадратни	метра),	къде-
то	живееше	семейството	—	баби,	дядовци,	родители,	деца,	всички	заедно.	
Тя	бе	кухня,	гостна,	всекидневна,	спалня,	столова.	Виждаха	се	скупчени	
тенджери	и	чинии,	очукани	играчки,	одеала,	земеделски	сечива.	Жилища	
без	електричество,	без	канализация.	Две	външни	чешми	снабдяваха	селото	
с	вода	с	неясна	чистота,	докарана	незнайно	откъде.	

Няколко	стари	индианки	с	вид	на	нашите	познати	ромки	плетяха	
рогозки	от	палмово	лико	под	широк	навес,	който	изпълняваше	функцията	
на	форум	и	средище	за	селото,	където	се	решаваха	всички	общи	проблеми.	
Друга	петнайсетинагодишна	индианка	кърмеше	малкото	си,	колкото	кукла	
бебе.	Приятелката	£	си	клатеше	краката	и	ни	гледаше	с	любопитство.	
Спокойна,	тиха	индианска	идилия,	където	няма	амбиции	и	страсти	за	
просперитет,	слава	и	богаство,	за	надбягване	с	времето	и	другите,	за	
справяне	с	проблеми	и	задачите,	където	времето	е	спряло	от	времето	
преди	Колумб	—	си	помислих.	

Пълна	боса	индианка	с	прашни	крака,	развалени	зъби	и	избеляла	бас-
мена	рокля	ни	разказа	на	испански	историята	на	селището.	На	английски	
превеждаше	шофьорът.	Показа	ни	избеляла	снимка	на	най-стария	член	на	
селото,	който	преди	полета	до	луната	е	обучавал	американските	астрона-
вти	за	оцеляване	в	джунглата	—	нисък,	мускулест	индианец	с	препаска	на	
кръста	и	копие	в	скута.	В	ръцете	го	гледаха	астронавтите	от	мисиите	
Аполо.	Явно	той	бе	гордостта	на	селото.	Показаха	ни	плетени	сувенири	от	
лико,	боядисани	в	ярки	цветове,	получени	от	различни	растения,	дървени	
фигури	от	най-тежкото	дърво	в	света.	Не	ми	беше	ясно	как	и	с	какво	са	
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обработвали	дървото.	Попитах	—	показаха	ми	самоделни	сечива	от	метал	
и	камък.	Питах	ги	за	здравното	обслужване	—	отговориха	ми,	че	се	лекуват	
с	билки	и	отвари	от	растения,	цветя	и	плодове,	които	берат	в	джунглата.	
Сутрин	откарват	децата	с	кану	до	пристана,	където	наехме	лодката.	
Там	се	качват	на	автобус	до	близкото	училище	на	тридесет	километра	
и	вечер	автобусът	връща	децата	до	брега.	Докато	разговаряхме	с	босата	
индианка	няколко	сополиви	пет-шест	годишни	босоноги	мургави	хлапета	
ни	гледаха,	прикрити	зад	избелелите	поли	на	старите	жени.	Дадох	им	
двайсет	долара.	Те	ме	дариха	с	широка	детска	усмивка	и	ми	стана	топло.

Индианките	и	двама	стари	инцианци	(младите	бяха	с	канутата	по	
реката	да	ловят	риба)	ни	показаха	стар	индиански	танц.	В	монотонното	
им	пеене	се	доляваха	и	испански	нотки.	

Информация	от	Интернет:

...Културата на Панама произхожда от европейската, смесена с 
африканската и местната индианска култура... 

...Танцът тамборито е испански танц, съчетан с местни музикални 
теми, танцови движения и ритми. Той е символ на смесването на раз-
лични култури в Панама... 

...На панамският фолклор се посветени многобройните фестивали, 
танци и традиции, които се показват на представления и концерти в 
Панама сити и страната с изпълнение на испанско реге, регетон, кубин-
ска, хаитянска и колумбийска музика, джаз и блус... 

...Пример за смесената култура на Панама са традиционните про-
изведения, като дърворезби, церемониални маски, грънчарство и архи-
тектура... 

Качихме	се	на	лодката	и	се	върнахме	на	пристана.	Енрике	Гонзалес	
ни	показа	съседното	село,	сгушено	сред	палмите	на	хълма	над	брега.	Каза,	
че	то	е	богато,	защото	продавали	на	туристически	фирми	различни	су-
венири	срещу	няколко	долара	и	имали	петромаксови	лампи	и	ламаринени	
покриви	на	наколните	си	жилище.	И	беше	прав	—	през	широките	палмови	
листа	зърнах	боядисаните	в	синьо	ламарини	на	покривите	и	плетената	
телена	ограда.	

Информация	от	Интернет:

...През 2014 населението на Панама е 3 918 302 души... 

...Според данните от 2000 г., най-голяма част от населението (50.1%) 
са метисите. ...Негрите и мулатите са 22%... 

...Останалата част от населението са: 8.6% бели латиноамериканци, 
6.7% индианци, 5.5% азиатци и 7.1% други.

...Индианците в Панама са 7 племена...

Индианците,	с	които	се	запознах	в	Панама,	приличаха	много	на	на-
шите	роми	с	тази	разлика,	че	стандартът	на	ромите	в	България	и	от	
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най-крайните	квартали	на	градовете	и	от	най-затънтените	краища	на	
страната,	е	много	по-висок	от	този	на	индианците	от	Панама.

Следващия,	предпоследен	ден	прекарах	в	залите	на	Конгресния	цен-
тър	в	слушане	на	лекции	и	доклади,	в	разглеждане	на	постери,	в	срещи	и	
разговори	с	колеги,	въпреки	съблазните,	които	ме	подтикваха	да	заменя	
ревматологията	с	екзотиката	навън	от	залата.

Обикновено	последният	ден	на	всеки	конгрес	е	скучен	и	безличен.	Към	
възбудата	от	видяното	и	 чутото	 се	прибавя	и	 умората	от	висенето	
цял	ден	в	залите.	Затова,	най-често	го	отделяме	за	социална	програма.	
Така	и	в	Панама	—	последният	ден	наехме	кола	от	хотела	и	отидохме	до	
Карибско	море	и	гр.	Колон,	разрушен	от	Хенри	Морган	през	1671	г.	И	сега	
сред	 съборените	крепостни	 стени	 стоят	дебелите	железни	топове,	 с	
които	испанците	са	отблъсквали	набезите	на	пиратите,	но	не	са	успели	
да	съхранят	града.	

Бе	горещо,	тропическо	време	през	сухия	сезон	на	годината.	По	пътя	
видяхме	множество	 горски	пожари.	Шофьорът	Хуанито	каза,	 че	не	 ги	
гасят	—	оставят	ги	да	изтлеят.	През	следващия	осеммесечен	дъждовен	
сезон,	когато	вали	всеки	ден	и	реките	преливат,	джунглата	ще	се	възста-
нови	напълно.

В	две	заведения	ни	предложиха	кафе,	отказахме.	Печките	бяха	черни,	
покрити	с	мазнини	и	нечистотии,	чашите	—	олющени,	потъмнели,	мръсни,	
собствениците	на	кафенетата	—	боси,	с	прашни	ръце	и	лекьосани	прес-
тилки,	масите	—	прашни,	със	следи	и	курешки	от	птици.	

Група	 кубинци	 се	 къпеха	 с	 дрехи	 в	морето.	Пееха,	танцуваха	 и	 се	
поклащаха	във	водата	в	бавния,	сластен	ритъм	на	негърски	спиричуъл.	
Учудих	се,	че	са	с	дрехи.	Осъзнах	го	след	половин	час	под	жаркото	тропи-
ческо	слънце,	което	за	минути	зачерви	кожата	на	гърба	ми.	Въпреки	това	
се	пекох	на	брега	и	плувах	в	Карибско	море.

На	връщане	минахме	през	квартал	от	едноетажни	сгради	до	тесен	
канал,	пълен	с	изгнили	метални	кофи	и	битови	отпадъци,	умрели	живот-
ни,	изгнили	листа	и	корени.	Вонеше	на	леш	и	мърша.	На	метър	от	канала	
три	годишно	босо	момиченце	в	мръсна	сива	ризка	ни	гледаше	от	вратата	
на	дома	си,	надвесен	над	канала.

Много	са	бедни	—	обърнах	се	към	шофьора	Хуанито	Фернандес.
Защо	да	са	бедни	—	искрено	се	учуди	той.	—	Мъжете	са	рибари,	по	цял	

ден	са	в	морето	и	ловят	риба.	Имат	достатъчно	храна	и	ядат	три	пъти	
на	ден.

Явно,	панамският	критерий	за	бедност	е,	ако	се	храниш	един,	най-мно-
го	два	пъти	на	ден	—	си	помислих,	—	а	ако	се	храниш	три	пъти	е	показател	
за	стандарт.	А	мръсотията,	затлачения	канал,	изгнилите	животински	
трупове	и	вонята	са	част	от	пейзажа,	който,	като	палмите,	дъждовете	
и	Канала,	са	нормални	неща	за	тази	част	на	света	и	за	страната...

Спомних	 си	 какво	 каза	Вики	—	приятелката	на	племеника	ми	 след	
едногодишното	им	околосветско	пътешествие:	

„България	никак	не	е	лоша	страна	за	живеене.	Трябва	само	да	я	оправим	
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като	социална	организация	и	отношение	на	хората	един	към	друг.	Иначе	
всичко	ни	е	наред	—	природа,	бит,	икономика	дори.	И	най-сетне	българинът	
трябва	да	престане	да	се	оплаква,	а	да	работи,	но	не	поединично,	а	в	екип.	
И	да	си	избере	достойни	хора,	които	да	го	управляват...“	Кратка	и	прос-
та	формула,	но	много	трудна	за	изпълнение	—	мисля	си	сега,	като	гледам	
по	телевизията	новините,	два	месеца	след	завръщането	ми	от	Панама.

Надвечер	се	върнахме	в	хотела.	За	половин	час	нощта	ни	обви	в	тъм-
но-синия	си	креп,	наситен	със	задуха	и	влага.	Въпреки	изгорения	гръб,	не	
устоях	на	изкушението	и	с	жена	ми	отидохме	да	се	разхладим	в	басейна	на	
хотела.	Както	се	бяхме	срещали	с	маймуните	по	тропиците,	познавахме	
и	нощното	къпане	в	хотелските	басейни	по	същите	географски	ширини	—	
на	басейна	на	покрива	на	хотела	в	Сингапур	на	8-ми	етаж.	Тогава	заваля	
—	мек,	топъл,	нежен,	тропически	дъжд	в	сумрака	на	топлата	тропическа	
нощ,	изпълнена	с	отблясъците	от	светлините	на	ресторанта	и	бара	по	
водата	в	басейна,	различен	от	нашия	остър,	тежък,	летен,	хладен	дъжд.	
И	басейна	на	покрива	на	хотела	в	Куала	Лумпур	на	4-тия	етаж.	Тогава	не	
валя,	но	отблясъците	и	топлината	бяха	същите	като	в	Сингапур.	Съвсем	
различни	бяха	нагънатия	като	огромна	дебела	змиорка,	отрупан	с	расте-
ния	и	цветя	басейн	на	хотел	Sanur	paradise	plaza	на	брега	на	Балийско	море	
в	остров	Бали,	на	най-големия	басейн	в	САЩ	на	хотел	Biltmore	в	Маями	и	
тесния	басейн	на	хотела	в	Лос	Анжелис.	Въпреки	тропическата	екзотика,	
нито	един	от	тях	не	може	да	се	сравни	с	чара	на	любимия	ни	басейн	в	
България	—	басейна	на	Костандово	в	полето	край	Ракитово	—	малък	оазис	
сред	китката	дървета	встрани	от	пътя...	—	мислех	си,	обзет	внезапно	
от	носталгия	по	измъчената	ни	родина.

Сутринта	на	следващия	ден	във	фоайето	на	хотела	ни	чакаше	мургави-
ят,	набит	шофьор	с	табелката	„Kolarov“	и	ни	откара	до	международното	
летище.	След	нови	двайсетина	часа	висене	по	летищата	и	два	полета,	
пристигнахме	в	София	в	ранния	следобед.	Столицата	ни	посрещна	с	лят-
на	задуха,	искрящи	молове	и	политически,	типично	балкански	крамоли.	
Въздухът	вибрираше	от	напрежение.	За	втори	път	си	спомних	думите	
на	приятелката	на	племенника	ми:	

„България	никак	не	е	лоша	страна	за	живеене.	Трябва	само	да	я	опра-
вим	като	социална	организация	и	отношение	на	хората	един	към	друг.	
Иначе	всичко	ни	е	наред...“
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АРХИВ „ПЛАМЪК“
За първи път в „Пламък“ — брой 23, 1974 г.

 
Борис Христов

СТИХОТВОРЕНИЯ

СВАТБАТА НА МАМА

Сëеçе îò õúëìà è òрúãíà íàíяêúäе,
ïîòúíà áàщà ìè â òреâèòе çеëеíè.
âе÷е äâàéсеò ãîäèíè àç ãî î÷àêâàì
è îò äâàéсеò ãîäèíè ìàìà се жеíè.
Сàìîòíè è òúжíè äîõîжäàò ìúжеòе —
ïрè÷есàíè ìеêî, с ïîõîäêè êрàсèâè.
Гîâîряò, сàìè сè ïреäëàãàò рúöеòе.
А òя è íе èсêà äà çíàе. Щàсòëèâà
èçëèçà íàâúí è се рîâè èç äâîрà,
õîäè äîíяêúäе — с ìëяêî се âрúщà,
сяäà íà ïрàãà, с òèшèíàòà ãîâîрè.
Оòêàêòî я ïîìíя, âсе сè е сúщàòà.

Нî íяêîé äеí ще ïрèсòèãíе жеíèõà
è ще ïрèсеäíеìе â сòàяòà òрèìà.
Тèõî ще âèяò êëàрíеòèòе, òèõî
ще áúäе â äóшèòе íè — ще ìúë÷èìе.
Трîõèòе òîé ще реäè, òя ще ãî ãëеäà.
Нàé-ïîсëе ще çàãîâîряò çà çäрàâеòî.
Ще îжèâее íàшàòà êúщèöà áеäíà,
ще сè òрúãíà òîãàâà — ще ãè îсòàâя.
Ще ïîïëà÷е íà ïрàãà ìîяòà ìàéêà
è ще сè ëеãíе áàâíî â íîщòà
äî êрîòêîòî рàìî íà íеïîçíàòèя
è äî сúрöеòî íà ìúрòâèя ìè áàщà.
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* * *

Трîìïеòúò íà Арìсòрîíã îò сëúíöе ãîëяìî
ïреä ïрàãà íà þжíîòî сеëî âúçäèшà.
Иçëèçàì íà äâîрà è ÷óâàì êàê ìàìà
íàä âесòíèêà с ìîèòе сòèõîâе срè÷à.

Мèíàâàì íà ïрúсòè îò сòрàõ äà íе срóòя
òèшèíàòà êрàé íея, îò ÷еìшèрà çеëеíà.
В òрîìïеòà íà íеãúрà ìàìà се âсëóшâà,
êàòî â çâúí — çëàòîóсòà è óìîреíà.

И îòíîâî íàä âесòíèêà, с äóìè èçâеçàí,
òя íàâежäà ãëàâàòà сè ïресòàряëà.
Рúêàòà £ сâеòè ïîäîáíî íà жеçúë —
êîсòеëèâà è îсëеïèòеëíî áяëà.

Ще ìèíàò ãîäèíè è ïàê ще èçãряâà
сëúíöеòî êàòî сеëяíèí âúрõó õúëìà.
А â äíè êàòî òîçè è àç ще óçряâàì
çà сìúрòòà — â сàìîòàòà ще се ïреïúâàì.

Нî êàêâî áе çà ìàìà, âсе ще се ïèòàì,
ìîяò сòèõ, с êîéòî сïà òя â þëсêàòà âе÷ер —
÷еìшèрúò çеëеí ïîсреä äâîрà èëè ïúê
òрîìïеòúò íà Арìсòрîíã ãîрещ è äàëе÷еí.

Сèìеîí Сïèрèäîíîâ • 
Юëèя
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Архив „Пламък“, брой 4, 1979 г.

Йордан Попов

Из „МАЛАГЕНИЯ“ 
Повест

Софийската	красавица	Малагения	ридаеше	неутешимо,	облакътена	
върху	парапета	на	малкия	провинциален	мост.	Красавицата	бе	толкова	
млада,	че	и	без	грим	изглеждаше	на	тридесет	и	няколко	години,	а	мостът	бе	
толкова	стар,	че	гривите	на	циментовите	лъвове	непрекъснато	се	ронеха	
и	бяха	на	изчезване,	та	животните	приличаха	повече	на	видри.	Мостът	
бе	построен	преди	години	и	се	предвиждаше	под	него	да	минава	река.	Тъй	
като	река	не	се	намери,	пространството	под	моста	стана	любимо	място	
за	разходка	на	гражданите	и	находчиви	търговци	разположиха	малките	
си	будчици	и	павилиончета	с	галантерия	и	кинкалерия	отдолу,	на	суши-
на.	По	самия	мост	отдавна	никой	не	минаваше	и	обстоятелството,	че	
красавицата	Малагения	бе	избрала	за	опорна	точка	в	риданията	си	овал-
ния	парапет,	говореше	красноречиво,	че	тя	е	от	друг	край	на	страната.	
Тукашните	граждани	плачеха	на	строго	определени	места.	Освен	това	
Малагения	бе	висока	млада	жена	с	дълги	бедра	и	предизвикателен	поглед,	
докато	местната	порода	жени	бяха	ниски,	трътлести	и	гледаха	предимно	
върховете	на	обувките	си.	Що	се	касае	до	мъжете	в	градчето,	те	ходеха	
малко	неестествено	изпъчени,	с	поглед	към	керемидите	на	къщите.	Така	
погледите	на	двата	пола	непрекъснато	се	разминаваха,	което	беше	при-
чина	за	много	несполучливи	бракове.

Подобно	на	своите	съграждани	и	кметът	на	градчето	Радан	Бохоров	
ходеше	изпъчен,	гледаше	—	не	бихме	казали	към	керемидите,	но	във	всеки	
случай	нагоре	—	и	бракът	му,	макар	и	съгласуван	с	по-горна	инстанция,	
не	беше	от	най-сполучливите.

Бохоров	бе	станал	рано	сутринта	да	се	наслади	на	прясно	разкопаните	
улици	на	градчето.	Всяка	вечер	той	навиваше	будилника	да	го	събуди	точно	в	
седем	часа,	но	имаше	навика	да	става	половин	час	по-рано,	да	хапне	набързо	
и	да	излезе	веднага,	тъй	като	самият	звън	ужасно	го	дразнеше.	Заради	този	
неприятен	звън	той	би	изхвърлил	самия	часовник,	но	за	съжаление	това	бе	
единствният	му	спомен	от	една	далечна	неразвита	страна,	която	посети	
като	член	на	набързо	сформирана	делегация.	Страната	произвеждаше	само	
гребла	за	лодки,	глицерин	и	будилници,	та	всички	си	донесоха	по	един	будилник.	
По	външен	вид	будилникът	твърде	много	приличаше	на	унгарска	ютия	от	
началото	на	века	и	издаваше	и	звук,	подобен	на	този	от	зъболекарска	машина.	
Ето	защо,	когато	Бохоров	имаше	час	при	зъболекаря	и	чуеше	неприятния	звук	
на	машинката,	се	стряскаше	и	едва	сподавяше	възгласа	„успах	се“.

Ръмеше	тих	дъждец	и	Бохоров	разтвори	своя	огромен	черен	чадър	с	
кокалена	дръжка,	имитация	на	слонова	кост,	правен	по	специална	поръчка	
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в	подземието	на	местния	промкомбинат.	Мина	по	централната	разкопана	
улица	и	поздрави	учтиво	двамата	пияници,	които	бяха	прекарали	нощта	
в	по-широката	част	на	изкопа.	Хвърли	остатъците	от	сутрешната	си	
закуска	под	чашата	на	градския	шадраван,	който	не	свиреше	поради	липса	
на	вода,	и	се	отправи	към	моста.

Малагения	плачеше	и	сълзите	£,	примесени	с	капките	дъжд,	оформяха	
две	внушителни	вадички,	които	квасеха	полюшващата	се	в	ридания	гръд.	
Първият	човек	на	града	не	отмина	изпадналата	в	беда	красавица.	Не	би	
я	отминал	и	последният!	Бохоров	се	приближи	с	твърда	стъпка	към	пла-
чещата	жена	и	попита	с	мелодичен	глас:

—	Защо	плачеш,	дете	мое?
Детето	бе	една	педя	по-високо	от	утешителя.
—	То	едно	ли	е,	две	ли	са	—	изхълца	красавицата	и	оправи	с	небрежен	

жест	разпилените	си	руси	коси.
—	Тоест	причините	са	комплексни	—	покашля	се	делово	Бохоров	и	сви	

в	прав	ъгъл	лакътя	си.	—	Влезте	ми	под	чадъра,	като	превантивна	мярка	
срещу	евентуална	настинка!

Столичната	красавица	не	чака	втора	покана	и	хвана	провинциалния	
кмет	под	ръка.	Вървяха	известно	време	мълчешком,	крачейки	бавно	под	
огромния	чадър,	и	Бохоров	си	спомни	точно	такъв	дъждовен	ден	и	двама	
влюбени	под	един	чадър.	Сцената	бе	от	италиански	филм	и	разходката	
на	влюбените	свърши	в	една	романтична	мансарда,	стените	на	която	
бяха	налепени	с	изрезки	от	цветни	списания.	Силвия	и	Джулио	седяха	на	
някаква	рунтава	кожа,	 с	преплетени	пръсти	на	ръцете	и	 всеотдайни	
погледи,	а	светината	на	една	свещ,	залепена	небрежно	в	чинийка	за	кафе,	
хвърляше	игриви	отблясъци	върху	лицата	им.	Бохоров	бе	гледал	този	филм	
седем	пъти,	и	то	само	за	тази	сцена.

—	Не	ви	попитах	как	се	казвате	—	наруши	мълчанието	той.
—	Малагения	—	отвърна	красавицата	и	се	притисна	още	по-плътно	до	

него.	Уханието	на	непознат	досега	парфюм	премрежи	очите	му,	накара	
чувствителните	му	ноздри	да	потреперят	и	в	гърдите	му	преминаха	една	
след	друга	три	топли	вълни	и	две	студени.

—	Малагения...	Малагения...	Това	име	ми	е	познато	отнякъде!	—	Бо-
хоров	напрегна	паметта	си	и	две	едва	загатнати	отвесни	бръчки	сега	
решително	прорязаха	челото	му.	—	Били	ли	сте	на	спецкурс	по	райониране,	
прогнозиране,	специализиране	и	интегриране	услугите	на	населението	в	
условията	на	развита	база	от	нов	тип?

Този	въпрос	накара	красавицаа	да	избухне	в	смях	и	да	разкрие	два	реда	
ослепително	бели,	правилни	зъби	с	една-единствена	пломба	на	третия	
долен	кътник	вляво.

—	Духовит	човек	сте	вие!	Ще	ме	спукате	от	смях...
Изненадан	от	тази	рязка	промяна	в	настроението	на	дамата,	Бохоров	

рязко	смени	посоката	на	движение	и	сега	непослушните	му	крака	го	носеха	
към	мъглявите	очертания	на	Младежкия	парк,	създаден	с	доброволния	
труд	на	две	поколения	пенсионери.

—	И	защо	плачехте	до	перилата	на	нашия	забележителен	мост?	—	по-
пита	Бохоров,	защото	отново	бе	негов	ред	да	каже	нещо.
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—	Напуснах	приятеля	си	—	нацупи	се	тя.	—	Ужасен	скандал.
—	По-добре	скандал	с	приятел,	отколкото	флиртове	с	неприятел!	—	

каза	Бохоров	и	се	зарадва	вътрешно	от	хрумналата	му	фраза.
—	Не	флиртовете	бяха	причина	в	случая!	—	махна	с	ръка	Малагения.	—	Не	

мога	да	понасям	шума	от	двутактов	мотор	на	автомобил.	Та	това	мъж	ли	
е	—	осем	години	да	търкаля	една	таратайка	и	да	не	може	да	я	смени	с	нов	
автомобил!	И	все	пак	краят	на	едно	приятелство	винаги	натъжава.	Сори.

Бохоров	сля	въздишката	си	с	нейната,	за	да	демонстрира	съпричастие	
към	нетрайната	£	тъга.

—	Не	мислете,	че	като	съм	издигнат	ръководител	и	кмет	на	един	
перспективен	град,	съм	чужд	на	човешките	вълнения	и	страдания.	Знам	
какво	значи	да	загубиш	приятел.	Имам	брат,	с	когото	преди	години	бяхме	
добри	приятели,	но	сега	съм	разочарован	от	него	до	дъното	на	душата	си	
и	не	чувствам	никаква	потребност	да	го	видя.

Софийската	красавица	отново	се	заля	в	смях	—	това,	че	кметът	бил	
приятел	с	брат	си,	£	се	стори	нова	промяна	на	духовитост.	Между	друго-
то	алеята,	по	която	вървяха,	се	стесни,	декоративните	храсти	отляво	
и	отдясно	се	загубиха,	за	да	отстъпят	място	на	млада,	гъста	гора.	Дъ-
ждът	бе	спрял	и	твърде	бледото	за	сезона	слънце	се	опитваше	да	пробие	
между	два	навъсени	облака.	Бохоров	не	смееше	да	свие	чадъра,	тъй	като	
с	това	щеше	да	отпадне	и	тази	естествена	близост,	вдъхновила	не	един	
мъж	за	велики	дела.

По	едно	време	Малагения	спря	и	се	огледа.	Накъдето	и	да	обърнеше	
глава,	виждаше	смълчани	дървета.	Тя	спря	очи	на	спътника	си	и	отново	
сълзите	рукнаха	неудържимо.

—	И	вие	сте	като	всички	мъже,	не	повече!	За	какво	ме	доведохте	тук,	
в	гората,	та	аз	не	зная	дори	името	ви!

—	Името	ми	е	Радан	Бохоров	—	представи	се	със	закъснение	той.	—	И	
за	да	подчертая	особената	си	симпатия	към	вас,	Малагения,	разрешавам	
и	моля	да	ме	наричате	Радко	или	Раденце.

Тя	кръстоса	ръце	отпред	и	обхвана	раменете	си	с	длани	като	малка	
горска	фея,	захвърлена	в	склад	за	гориво-смазочни	материали.	После	раздви-
жи	на	равномерни	тласъци	разкошните	си	мигли	и	продума	с	примирение:

—	Бихте	могли	да	ме	поканите	някъде	да	се	подкрепя	с	чаша	чай	или	
един	напръстник	коняк,	другарю	Бохоров.	Освен	това,	ако	се	измъчвате	
от	скрупули	и	изпитвате	боязън	от	съгражданите	си	за	това,	какво	биха	
си	помислили,	ако	ви	видят	под	ръка	с	една	непозната,	то...

С	поривист	жест	той	сложи	длан	на	устата	£.	Служебното	му	поло-
жение	го	бе	научило	да	запушва	устата	на	тоя	и	оня	при	всеки	възникнал	
повод,	но	сега	жестовете	му	откриваха	проява	на	трогателна	обич	и	ласка.

—	Не	говорете	така,	малка	жестока	красавице,	и	не	ме	наричайте	
„другарю	Бохоров“.	Нека	не	пренасяме	кабинетните	отношения	тук,	в	
лоното	на	природата.	Сред	природата	трябва	да	 сме	чисти	и	наивни	
като	деца,	вярвам	го!

—	Ще	можем	ли?	—	изгледа	го	иронично	Малагения,	тази	абсолютно	
нетипична	за	нашия	нов	живот	кокетка,	която	тепърва	ще	опознаваме.

Бохоров	се	усмихна	загадъчно,	хвана	я	за	ръка	и	я	поведе	към	едно	
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огромно	дърво.	Тук	той	сви	чадъра,	окачи	го	на	един	клон	и	извади	връзка	
с	тридесет	и	три	ключа.	Опитната	му	ръка	веднага	набара	това,	което	
търсеше	—	малко	пиринчено	ключе.	Красавицата	следеше	движенията	му	
с	недоумяващ	поглед.	От	човек,	който	отключва	и	заключва	тридесет	и	
три	брави,	можеше	да	се	очаква	всичко!	Бохоров	бръкна	в	хралупата	на	
дървото	и	направи	знак	на	Малагения	да	надникне.	В	хралупата	имаше	
малко	барче.	Ключето	щракна,	малката	дървена	вратичка	зейна	и	провин-
циалният	кмет	извади	шише	френски	коняк,	две	чашки	от	чешки	кристал,	
италиански	шоколадени	бонбони	и	китайски	термос,	пълен	с	топъл	ан-
глийски	чай.	Горската	фея	Малагения	изръкопляска	и	се	провикна:

—	Рачо,	ама	ти	си	вълшебник!
Поласкан	от	този	искрен	ентусиазъм,	вълшебникът	се	поклони	дълбо-

ко,	с	ръка	на	сърцето,	подобно	на	аплодиран	тенор	от	Миланската	скала,	
бръкна	повторно	в	хралупата	и	извади	оттам	две	сгъваеми	столчета	и	
миниатюрна	масичка.	Този	неподозиран	провинциален	лукс	направи	необ-
ходимото	впечатление	на	столичната	красавица.

—	Идеята	за	това	горско	барче	е	моя	—	прочете	мислите	£	Бохоров	и	
отвори	термоса.	—	Може	би	първо	чашка	топъл	чай?

От	гърлото	на	термоса	излизаше	пара,	Малагения	пое	любезно	пред-
ложената	чашка	и	я	задвижи	между	дланите	си,	поемайки	топлината.

—	Рачо,	но	това	е	фантастично,	чаят	е	почти	горещ!
—	Фантастичното	не	е	материалистична	категория	—	отвърна	то-

ку-що	произведеният	вълшебник.	—	Всяка	сутрин	една	служителка	идва	
и	зарежда	горското	барче	с	всичко	необходимо,	като	слага	непременно	и	
термос	с	топъл	чай.	Провинцията,	душичко,	има	някои	предимства	пред	
столицата.	Досега	 съм	облагородил	 четири	 хралупи	 в	 околностите	на	
моя	град...

След	 чая	пиха	коняк,	 а	 след	 коняка	 отново	 чай.	Едва	 сега	Бохоров,	
преодолявайки	една	стеснителност,	характерна	за	момчетата	от	пу-
бертета,	взе	ръката	на	Малагения	в	пухкавите	си	розови	длани	и	рече	с	
леко	треперещ	глас:

—	Щастлива	сте,	че	ме	познавате,	Малагения.	В	днешно	време	тар-
тюфите	никнат	като	 гъби	 в	 гората	и	 голяма	рядкост	е	 да	 срещнеш	
откровен	с	вас	и	съвсем	чистосърдечно	ви	признавам,	че	питая	обич...	
Обичам	ви,	позната	и	непозната	Малагения!	Вълк	да	излезе	срещу	мен	
сега,	ще	го	хвана	с	голи	ръце,	ще	му	превия	врата	и	ще	го	принудя	да	яде	
тревата	под	обувките	ти!

Развеселена	от	алкохола	и	думите	му,	Малагения	се	разсмя	с	така-
ва	сила,	че	полуотворената	вратичка	на	барчето	се	хлопна,	а	някаква	
стресната	птица	изпусна	гъсеницата,	която	държеше	в	човката	си,	на	
рамото	на	Бохоров.

—	Махнете	я	от	мен,	моля	ви	се!	—	кресна	истерично	Радан	Бохоров.	
—	Нищо	не	ми	е	по-противно	от...

И	той	дори	не	произнесе	думата	от	погнуса.	Тресяща	се	от	смях,	Ма-
лагения	хвана	с	два	пръста	гадната	твар	и	я	хвърли	така	рязко	нагоре,	
че	гъсеницата	падна	в	гнездото	на	същата	птица,	която	я	бе	изуснала.	
За	да	разсее	неблагоприятното	впечатление	от	проявения	страх,	Радан	
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Бохоров	погледна	демонстративно	японския	си	часовник,	оправи	иглата	
на	вратовръзката	си	—	евтин	подарък	от	скъпо	струващ	на	държавата	
дипломат	—	и	предложи	разходка.	Малагения	отново	прояви	привързаност-
та	си	към	него,	като	го	хвана	под	ръка	и	тръгна	послушно,	но	умишлено	
смаляваше	крачката	си,	за	да	не	го	кара	да	тича.

Излязоха	отново	на	централната	алея.	Някакво	бордо	старче	с	тояга	
в	ръка	и	огромна	раница	на	гърба	поздрави	стегнато	и	отчетливо:

—	Здраве	же-лаем,	дру-гарю	До-нов!
При	самото	разминаване	се	видя,	че	тоягата	всъщност	не	е	тояга,	

а	етернитова	тръба,	а	раницата	е	пълна	с	тухли.
Бохоров	поздрави	вяло	с	кимване	на	глава	и	обясни	на	Малагения,	че	

Донов	е	бившият	кмет	на	града.	Старецът	просто	е	сбъркал	имената.	
Какво	да	се	прави,	склероза.	По	принцип	всяко	смесване	на	две	имена	в	съз-
нанието	на	хората	било	недопустимо.	При	бившия	кмет	съществували	
възмутителни	прояви	на	безстопанственост	и	главоломен	ръст	на	краж-
бите	от	общественото	строителство	за	лични	цели.	Обикновена	картина	
било	да	видиш	как	граждани	мъкнат	тръби,	тухли	и	други	строителни	
материали,	без	да	им	мигне	окото.	Едва	сега	общинските	работи	пот-
ръгнали	напред	с	растящи	темпове	и	градът	си	отдъхнал	от	своеволия.

—	Само	една	ваша	дума,	Малагения	—	заключи	Бохоров,	—	и	вие	ще	ос-
танете	в	този	динамично	развиващ	се	град.	Ще	ви	устроя	така,	че	да	ме	
запомните.	Кажи,	душо!

Слънцето	огря	притихналия	парк,	краищата	на	клонките	блестяха,	
две	катерички	прекосиха	алеята	в	бясна	гонитба.	До	ствола	на	поваленото	
дърво	на	малка	полянка	се	мярнаха	бронзови	мечета	в	композиция,	близка	
на	тази	от	картината	на	Шишкин.

—	Това	пък	какво	е?	—	попита	красавицата	и	се	направи,	че	предложе-
нието	не	я	интересува	кой	знае	колко.	—	Тези	мечета	тук.

—	Паметник	на	културата	—	отвърна	неохотно	Бохоров.	—	Репинови	
мечета.	Материал	за	изработка	—	бронз.	Скулптор	—	Дамян	Асенов.	Ме-
четата	са	отлети	от	фигурата	на	летеца-герой.

—	Не	разбрах	последното	—	призна	си	Малагения.
—	Преди	тук,	на	това	място,	 се	намираше	паметникът	на	лете-

ца-герой	 Гицов	 —	 поясни	 с	 нарастваща	неохота	Бохоров.	 —	 Тъй	 като	
последните	намерени	 документи	изясниха,	 че	 въпросният	Гицов	не	 е	
летец-герой,	а	моряк,	предал	се	в	плен,	решихме	да	претопим	фигурата	
на	летеца	и	от	нея	да	отлеем	ей	тия	мечета.	Репин	е	сигурна	марка...	
И	все	пак	чакам	отговор	на	повдигнатия	от	мен	въпрос.	Искате	ли	да	
живеете	в	този	град?

—	Бих	живяла	—	въздъхна	мечтателно	Малагения,	—	ако	ми	се	осигури	
добро	самостоятелно	жилище,	хубава	заплата	и	много	свободно	време.	
Това	ще	ми	позволи	да	работя,	колкото	ми	стигат	силите,	в	областта	
на	културата.

—	Благодаря	ти	—	каза	развълнувано	Бохоров	и	целуна	ръка	с	галант-
ността	на	командирован	поляк.	—	От	името	на	културната	общественост	
в	града	и	от	мое	име	ти	благодаря	за	изразената	готовност...

Гората	отново	проредя,	взеха	да	се	мяркат	познатите	декоративни	
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храсти.	Пред	последния	шипков	храст	Бохоров	се	спря,	впи	томителен	
поглед	в	прекрасното	лице	на	Малагения	и	промълви:

—	Имате	очарователни	очи,	приятелко	моя	ненагледна...	Едни	такива	
зелени,	зелени...	като	оградата	на	лесничейството.

Лукава	усмивка	се	разля	по	лицето	на	столичната	красавица.
—	Пази	се	от	такива	очи,	приятелю,	те	хипнотизират!
Зениците	£	се	свиха,	от	погледа	£	повя	хлад,	който	накара	Бохоров	

да	потръпне.	

2.
Едно	ситнокъдраво	същество	от	женски	пол	разглеждаше	с	любопит-

ство	масивната	метална	мастилница	в	кабинета	на	Бохоров	и	почукваше	
с	пръст	двете	бухалчета,	за	да	чуе	какъв	звук	издават	кухите	им	главички.	
Отдало	се	напълно	на	своето	занимание,	съществото	не	забеляза	кога	е	
влязъл	самият	кмет.	Ето	защо	думите	му	го	стреснаха:

—	Ей	вие,	идете	си,	днес	не	мога	да	ви	приема!
—	В	какъв	смисъл?	—	ококори	очи	съществото.	—	Уточнете	се.
То	беше	оставило	недопрано	пране,	недоварено	ястие	и	неподготвено	

дете	в	къщи	и	би	се	радвало	да	го	освободят	толкова	рано,	но	нещо	му	
подсказваше,	че	в	случая	се	касае	за	някаква	грешка.

—	Хубаво	ще	се	уточня	аз!	—	скръцна	със	зъби	Бохоров	и	точно	в	този	
момент	осъзна	грешката	си.	Ситнокъдравото	същество	не	беше	случайна	
посетителка,	а	неговата	нова	секретарка	Юрукова.	Той	бутна	с	погнуса	
натрупаната	книжнина	настрани	и	се	отпусна	тежко	в	креслото	си.	Не	
си	спомняше	да	го	е	боляло	глава	по	такъв	нечовешки	начин.	С	леко	тре-
переща	ръка	отля	от	гарафата	половин	чаша	вода	и	глътна	три	хапчета	
с	цвета	на	родния	трибагреник:	бяло,	зелено	и	червено.

Междувременно	секретарката	се	бе	изпарила	и	той	натисна	звънеца.	
Тя	подаде	колебливо	глава.

—	Да	дойде	веднага	Мушморока	Алурков!
Мушморока	Алурков	бе	неговата	дясна	ръка.	Произхождаше	от	средно	

фабрикантско	семейство.	Баща	му	притежаваше	фабрика	за	зеленчукови	
консерви,	а	майка	му	наследи	две	мелници.	Леля	му	навремето	беше	получила	
подарък	от	Мусолини	—	дамски	велосипед.	В	условията	на	бавно	съвземащо	се	
стопанство	и	гладни	военни	и	следвоенни	години	вуйчо	му	бе	един	от	апосто-
лите	на	черната	борса.	Съзнавайки	своя	неблагоприятен	социален	произход,	
Мушморока	Алурков	прие	новата	власт	с	горещото	желание	да	£	служи	по	
приятен	за	нея	начин.	От	шестима	кметове	на	града	само	при	един	изпад-
на	в	немилост,	и	то	за	много	къс	срок.	Творческата	си	природа	обаче	можа	
да	разкрие	едва	при	условията,	създадени	му	от	Радан	Бохоров.	Мушморока	
Алурков	вършеше	чудеса.	Преди	години	организира	такъв	търг	на	автомо-
били,	че	някои	се	снабдиха	с	коли	в	движение	на	цена	за	ръчна	шевна	машина.	
На	банкета,	организиран	от	него,	се	ядеше	черен	хайвер	със	супена	лъжица.

Отекна	 леко	почукване	и	Мушморока	Алурков	 влезе	—	 за	изумление	
на	Бохоров	—	през	прозореца.	Все	пак	кабинетът	беше	на	втория	етаж	и	
такава	поява	бе	фрапираща.	Скачайки	пъргаво	на	пода,	влезлият	сложи	
пръст	на	устните	си	и	обясни	шепнешком:
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—	Минавам	по	скелята	отвън,	за	да	не	ме	види	секретарката.	Имам	
си	съображения...

—	Бе	аз	току-що	я	изпратих	да	те	търси!	—	разтри	чело	с	пръсти	
Бохоров.

—	Докато	ме	търси,	ние	можем	да	си	проведем	разговора	—	ухили	се	
Мушморока	Алурков	и	приседна	на	 един	от	фотьойлите.	Беше	 в	 добро	
разположение	на	духа	и	запали	цигара,	без	да	иска	специално	разрешение.

—	Имам	скъпа	гостенка	—	забарабани	с	пръсти	по	бюрото	Бохоров.	—	
Временно	е	настанена	в	хотела,	но	ще	трябва	да	£	се	намери	най-доброто,	
което	е	в	нашите	възможности.

Мушморока	Алурков	извади	от	вътрешния	си	джоб	огромен	портфейл,	
а	от	една	преграда	—	малко	червено	тефтерче.	Започна	да	прелиства	теф-
терчето,	да	се	взира	в	ситно	изписаните	страници	и	да	почесва	със	зъби	
долната	си	устна	—	непреодолян	навик	от	гимназията.

—	Най-добрата	възможност	—	рече	той	след	кратка	пауза	—	е	да	настаним	
скъпата	гостенка	в	ловния	дом.	За	съжаление	в	момента	там	има	школа	за	
профсъюзни	активисти.	Предлагам	да	закриете	тримесечната	школа	два	
месеца	предсрочно,	като	се	обосновете	с	изненадващо	добрите	резултати.

Мушморока	Алурков	притежаваше	прекрасното	качество	не	само	да	
опише	състоянието	на	нещата,	а	и	да	предложи	как	биха	могли	да	бъдат	
изменени	и	на	какво	основание.	Ловният	дом,	за	който	ставаше	дума,	бе	
кокетна	сграда	от	камък	и	дърво	в	края	на	града.	Имаше	просторен	двор	
с	иглолистни	насаждения,	няколко	плодни	дръвчета,	алпинеум,	езерце	с	
червени	рибки	и	клетка	за	две	сърнички.	Оградата	бе	обикновен	тухлен	зид	
на	петдесет	сантиметра	от	земята	и	продължение	от	цеви	на	бракувано	
оръжие.	Желязната	врата	бе	специално	изработена	в	Самоков.	В	сградата	
имаше	шест	спални	помещения,	салон	с	цветен	телевизор	и	трапезария.	
Три	чифта	разкошни	 еленови	рога,	 две	 глави	на	 глигани-близнаци,	 една	
на	вълк	и	една	на	мечка	заедно	с	осем	картини	на	ловна	тематика,	бяха	
част	от	скромната	украса	на	този	скромен	дом.	Цялата	тази	красота	
бе	осъществена	благодарение	на	 средствата	за	благоустрояването	на	
града,	предаването	на	билки	от	учащите	се	и	безплатен	труд.

—	Щом	се	налага,	ще	закрия	школата!	—	отсече	Бохоров.	—	Уреди	един	
прощален	банкет	и	слово	за	закриването	в	размер	на	четири	страници...

—	Една	страница	анализ	—	продължи	мисълта	му	Алурков,	—	две	страни-
ци	принципни	постановки	и	една	страница	увереност	в	бъдещите	успехи.	
На	четири	места	остроумия,	за	да	прозвучи	необходимият	смях	в	залата.

—	Точно	така	—	кимна	доволно	Бохоров	и	 запали	цигара.	—	Нашата	
гостенка	ще	остане	в	града	месец,	два,	а	може	би	година.	По	това	време	
не	искам	да	бъде	обезпокоявана	по	никакъв	начин	и	от	никого.

Според	Мушморока	Алурков	гарантирано	спокойствие	можело	да	има	
само	при	условие,	че	се	прекъсне	експлоатацията	на	ловния	дом.	Мотиви:	
ремонт	на	санитарните	възли	и	влага	в	сутерена,	дължаща	се	на	подпоч-
вени	води.

—	Прекъсвам	експлоатацията	—	заяви	Бохоров.	—	Нашата	гостенка	е	
артистична	натура	и	трябва	да	има	пълно	спокойствие.	Тя	ще	играе	роля	
в	културния	живот	на	града	срещу	подходящо	заплащане.
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—	Значи	артистка?	—	попита	Мушморока	Алурков.
—	Артистка	и	половина.
Мушморока	дълго	въртя	очи	по	тавана	на	кабинета	и	прелиства	

тефтерчето	си.	В	града	имаше	малък	по	численост	полупрофесионален	
театър.	Режисьорът	получаваше	заплата	на	диспечер	от	автогарата,	
драматургът	се	водеше	агроном	в	земеделското	стопанство,	двама	ак-
тьори	бяха	стругари	пети	разряд,	но	поради	извънредни	репетиции	им	
вдигнаха	разряда,	едната	актриса	заемаше	щатна	бройка	в	развъдника	
за	пъстърва,	а	другата	се	числеше	към	тружениците	на	„Лунапарк“,	но	
вместо	 да	 пълни	пушки	на	 стрелбището,	 изпразваше	 от	 съдържание	
поставяните	 исторически	 пиеси,	 играейки	 непрекъснато	 ролята	 на	
княгиня.	Когато	£	намекваха,	че	може	би	има	по-подходяща	роля	за	нея	
от	тази	на	княгиня,	тя	ходеше	да	припада	в	кабинетите	на	ръководи-
телите	от	окръжния	град	и	приучи	секретарките	им	да	държат	шише	
с	амоняк	в	първото	чекмедже	отгоре	надолу.	След	всеки	припадък	тя	
получаваше	необходимото	съчувствие	и	се	връщаше	в	градския	театър	
доказана	княгиня.

Мушморока	Алурков	 съобрази,	 че	 скъпата	 гостенка	 едва	 ли	ще	 се	
набърква	в	играта	на	подобен	театър,	и	предложи	нещо	смислено	—	да	се	
уредят	на	скъпата	гостенка	поредица	от	рецитали.	Два	месеца	подго-
товка	с	помощта	на	диспечера	от	автогарата,	седем	месеца	рецитали,	
три	месеца	почивка.

—	Прекрасно!	—	скочи	ентусиазирано	от	мястото	си	Бохоров	и	отиде	
да	стисне	дясната	си	ръка.

—	Винаги	на	вашите	услуги	—	поклони	се	чинно	Мушморока	Алурков.
В	това	време	през	вратата	се	подаде	главата	на	ситнокъдравото	

същество	и	съобщи:
—	Другарю	Бохоров,	никъде	не	можах	да	открия	Алурков.	Днес	той	

въобще	не	е	идвал	на	работа.
Мушморока	Алурков	се	обърна	с	лице	към	секретарката	и	каза	въз-

мутено:
—	Юрукова,	дори	в	мое	присъствие	не	се	свените	да	ме	клеветите	пред	

началството.	Не	забравяйте,	че	търпението	ми	има	граници!
Ситнокъдравото	 същество	 се	плесна	по	 челото	и	 запристъпя	 от	

крак	на	крак.
—	Да	пукна,	ако	съм	го	направила	нарочно!	Търся	ви	навсякъде,	а	вие	

сте	се	вмъкнали	тука.
—	Може	би	ще	разправяте	след	това,	че	съм	се	вмъкнал	през	прозоре-

ца?	—	скръсти	ръце	на	гърди	Мушморока	Алурков.	—	Какви	ли	не	неща	се	
говорят	по	мой	адрес.

—	Не	съм	ви	видяла	кога	сте	минали	през	стаята	—	отпусна	немощно	
ръце	къдрокосото	същество	с	ужасно	объркан	вид	на	лицето.	—	Другарю	
Бохоров,	разрешавате	ли	да	изтичам	до	здравпункта	да	си	премеря	кръв-
ното?

Бохоров	великодушно	разреши.
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3.
От	две	седмици	софийската	красавица	Малагения	живееше	в	горския	

дом,	потопена	в	оная	провинциална	скука,	която	прави	движенията	пред	
включения	телевизор	отпуснати	и	вяли,	съня	след	обилното	ядене	—	тежък,	
а	погледа	върху	стрелката	на	кантарчето	—	почти	гневен.	Безсънните	
софийски	нощи	и	ободряващи	сутрешни	кафета	в	неизвестни	драгалевски	
вили	останаха	нейде	далеч	зад	гърба	£,	в	някаква	синкава	мъгла,	където	
все	още	се	мяркаха	силуетите	на	развеселени	стопански	дейци	и	компли-
цирани	интелектуалци,	склонни	да	си	правят	самоунищожителни	анализи	
пред	първата	попаднала	им	жена.	

Сутрин	Малагения	взимаше	един	душ,	закусваше	сама	в	просторната	
трапезария	и	излизаше	да	се	разходи	в	двора.	На	малка	дървена	поставка	
слагаше	орехи	и	лешници	за	двете	катерички,	провираше	ръка	и	милваше	
сърничките	в	клетката	до	оградата,	затичваше	се	по	кривата	пътечка	
на	алпинеума	и	с	ускорен	дъх	сядаше	да	наблюдава	червените	рибки	в	ба-
сейнчето.	Огледалната	водна	повърхност	отразяваше	неповторимата	
красота	на	лицето	£	и	дори	рибките	се	спотаяваха	в	един	процеп	между	
камъните,	за	да	не	пречат.	Птиците	по	клоните	на	дърветата	се	над-
пяваха	с	канарчетата	и	зелените	папагалчета	от	петте	кафеза,	окаче-
ни	на	терасата,	и	този	многогласов	птичи	хор	караше	Малагения	да	се	
усмихва	блажено,	да	се	протяга	сладостно	под	сенките	на	дърветата	и	
да	се	полюшва	на	люлката,	опъната	между	два	бора,	с	отпуснати	нерви,	
без	каквато	и	да	е	мисъл	в	главата.

Идеята	за	изнасяне	на	самостоятелен	рецитал	пред	гражданството	£	
допадна,	ето	защо	в	късните	следобедни	часове	тя	вече	работеше	над	себе	
си	и	се	стремеше	да	запомни	наизуст	поне	един	куплет	на	ден.	На	обяд	£	
носеха	яденето	в	шест	малки	съдинки:	четири	превъзходно	сготвени	блюда	
и	два	възхитителни	десерта,	които	предизвикваха	у	нея	нарастващ	апе-
тит.	Умението	на	готвача	—	истински	кулинарен	талант,	произлязъл	от	
недрата	на	народната	кухня,	се	сравняваше	с	това	на	прочутите	китайски	
майстори	и	в	тази	връзка	вместо	Юрдан	Ценов	всички	му	викаха	Ю	Це.

Понякога	 сутрин,	 понякога	привечер	при	Малагения	идваше	мани-
кюристката-педикюристка	Пепа,	 една	 от	ония	 очарователни	 градски	
клюкарки,	 които	можеха	 да	 разкажат	 един	 човешки	живот	или	 една	
дългогодишна	любов,	завършила	трагично,	за	времето,	достатъчно	да	се	
изпили	един	нокът.

Маникюристката-педикюристка	Пепа	бе	съпруга	на	противопожар-
ния	капитан	Харманлиев,	който	бе	известен	с	това,	че	бързайки	да	вдигне	
пожарникарите	в	учебна	тревога,	бе	забравил	ютията	си	включена,	след	
което	се	наложи	да	гаси	пожара	в	собствения	си	дом	и	тревогата	изгуби	
напълно	учебния	си	характер.	Пламъците	бяха	укротени	за	някакви	си	
петнайсет	минути,	но	пожарът	в	това	семейство	бушува	месеци	наред	
и	изпепели	онова	доверие	между	съпрузите,	което	прави	брачните	вериги	
по-леки.	Този	житейски	епизод	се	отрази	върху	името	на	маникюристка-
та-педикюристка	по	най-баналния	провинциален	начин:	лепнаха	£	прякор	
Пепа	Нестинарката.	Очевидци	твърдяха,	че	тя	прекосила	с	боси	крака	по	
жаравата,	за	да	спаси	вносната	си	нощница	от	соа	екрю.
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Пепа	Нестинарката	 бе	 сладкодумна	жена.	 Разказа	 си	 обикновено	
придружаваше	с	гласови	имитации	на	участниците,	изпъстряше	го	с	пи-
кантни	подробности,	произнасяше	по-солените	думи	и	изрази	с	лицемерен	
свян	и	се	тресеше	от	смях,	когато	£	се	удадеше	да	направи	сполучливо	
сравнение.	Не	бързаше	да	научи	някои	неща	за	издигнатата	си	клиентка,	
въпреки	че	бе	тласкана	от	едно	женско	любопитство.	Механизмът	за	
създаване	на	въздействаща	провинциална	клюка	я	бе	научил	на	търпение	
и	тя	чакаше	от	Малагения	някакъв	пристъп	на	откровеност.

Мръкнеше	ли	навън,	бравата	щракваше	и	на	вратата	на	горския	дом	
се	появяваше	Радан	Бохоров	с	букет	свежи	цветя.	Малагения	поемаше	цве-
тята	с	усмивка	и	ги	поставяше	с	грациозни	жестове	във	вазата	от	чешки	
кристал,	след	което	присядаше	на	мечата	кожа	в	съседство	до	камината.	
С	подкосени	от	вълнение	крака	Бохоров	се	свличаше	бездиханно	до	нея,	
обсипваше	ръцете	£	с	целувки	и	мърмореше	странни,	несвързани	слова.	
Тогава	зелените	£	очи	се	засмиваха	и	тя	произнасяше	почти	шепнешком:

Знай,	моите	нежни	ласки	са	като	еднодневки,
които	галят	леко	безсънни	езера,
а	мъжките	милувки	върху	цветята	крехки
минават	—	както	плугът	над	земните	недра!
—	Задълбочи	ли	се	човек	много	в	стиховете	—	въздъхваше	Бохоров	—	

загубва	охота	за	всичко...	Струва	ти	се,	че	си	мравчица,	помъкнала	към	
мравуняка	житен	клас.	Чувстваш	се	като	прашинка	цимент	в	колелото	на	
бетонобъркачката...	Малка	снежинка	върху	снагата	на	заводския	комин...

Омаломощен	от	опита	си	за	литературен	разбор,	Бохоров	млъкваше	
и	двамата	излизаха	да	пият	кафето	си	на	терасата.

—	Прекрасен	рецитал	ще	стане,	Малагения	—	казваше	той	между	две	
глътки	от	дефицитната	кафява	течност.	—	Ще	ги	разплачеш,	помни	ми	
думата...

Тази	вечер	Радан	Бохоров	донесе	букет	от	теменуги.	Беше	облечен	
официално,	с	дантелена	кърпичка	в	джоба	на	сакото.	Ухаеше	отдалече	на	
одеколон	„Парис“	и	скърцащите	му	черни	обувки	с	дебел	ток	придаваха	осо-
бена	стегнатост	на	походката.	Малагения	бе	облякла	рокля	от	бледосин	
жоржет	и	тя	твърде	добре	очертаваше	пищните	£	форми.

—	Малагения	—	каза	делово	Бохоров,	—	ти	така	хубаво	си	закръглила	
ханша,	пу,	да	не	ти	е	уроки!

Вместо	да	се	зарадва	на	похвалата,	столичната	красавица	се	начу-
мери.

—	Е	да,	разбира	се,	отговарям	все	повече	и	повече	на	принизения	ти	
провинциален	вкус,	нали?	—	обърна	му	гръб	тя.	—	Какво	съм	аз,	освен	една	
клета	затворница!

Той	прегърна	раменете	£,	като	се	опита	да	я	успокои	с	нежни	думи.	
Какъв	затвор	е	това	—	цял	кокетен	дворец,	с	градина	и	удобства,	с	цветен	
телевизор	и	библиотека.	Знае	ли	тя,	че	в	блоковите	жилища	при	входната	
магистрала	 са	наблъскани	по	три	инженерски	 семейства	 в	 двустайно	
апартаментче?	Представя	ли	си	картината	сутрин	пред	всяка	една	то-
алетна.	Горският	дом	разполага	със	седем	санитарни	възела!	А	какъв	фонд	
от	отлежали	вина	крие	влажната	избица!	Е	да,	сега	малката	прелестна	
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отшелница	е	изолирана,	за	да	не	става	ежедневие	на	гражданите,	да	има	
възможност	да	подготви	поетичния	рецитал.	После,	 когато	хората	я	
опознаят	от	сцената,	ще	я	носят	на	ръце.	Тя	ще	вкуси	и	от	славата,	и	
от	парите.

Малагения	прокара	дългите	си	пръсти	през	леко	оредяващата	му	коса	
и	взе	да	се	глези:

—	Само	похот	виждам	в	 очите	ти,	 лъжльо!	Само	похот	и	желания	
плътски...	Кажи	сега	кога	ще	ми	купиш	кон?	Нали	ми	обеща	кон	за	езда,	
кога	ще	го	докараш	най-сетне?

4.
Песента	на	птиците	огласяше	простора,	горският	дом	миришеше	

на	борова	смола	и	здравец,	а	в	двора	един	бял	кон	пръхтеше	неспокойно,	
гъделичкан	по	ноздрите	с	пуйче	перо	от	Мушморока	Алурков.	Дясната	
ръка	на	Бохоров	се	мъчеше	да	предизвика	изцвилване,	което	да	подскаже	
на	спящата	красавица,	че	желанията	£,	макар	и	трудни,	в	края	на	краи-
щата	се	сбъдват.

Алурков	се	справи	с	поставената	му	задача	от	кмета	блестящо.	Той	
успя	да	прехвърли	едната	сърничка	в	зоокъта	на	пионерския	дом,	срещу	
което	му	преведоха	парите,	отпуснати	за	клуба	по	авиомоделизъм.	Тези	
пари	от	своя	страна	той	преведе	на	цирка	и	получи	срещу	тях	стария	
кон	Цезар,	кротко	и	безобидно	животно	с	нрав	на	овца	и	загладен	гръб,	
предразполагащ	към	езда.	След	упорито	боравене	с	перото	Алурков	накара	
коня	да	изпръхти	така,	че	Малагения	се	показа	още	сънена	на	прозореца.

—	Оле!	—	провикна	се	ентусиазирано	тя	и	слезе	в	двора	по	нощница.	
Конят	размърда	неспокойно	уши	и	 застана	неподвижен	като	статуя.	
Малагения	дълго	му	се	радва,	опипва	го,	изтича	да	вземе	гребен	и	му	среса	
гривата,	след	това	отскочи	до	трапезарията	и	донесе	три	бучки	захар.	
Цезар	пое	лакомо	бучките	от	дланта	£	с	бърните	си	и	в	погледа	му	тя	
долови	нещо	от	предаността	на	Бохоров.	Погълната	от	грижи	и	ласки	
по	 коня,	тя	 съвсем	 забрави	присъствието	на	Алурков	 и	 сега	 човекът	
мяташе	към	животното	завистливи	погледи.	Малагения,	то	се	знае,	не	
разбираше	от	коне.	Тя	прие	препоръчителните	думи	и	цената,	съобщена	
от	Мушморока	Алурков,	за	чиста	монета.	Тъй	като	нямаше	още	костюм	
за	езда,	нахлузи	джинсите	си	и	яхна	Цезар	по	мъжки.

—	Навеждайте	се	на	изхода!	—	провикна	се	Алурков	след	нея,	защото	
тя	подкара	коня	в	тръс.	—	Внимавайте	да	не	паднете.

След	малко	копитата	зачаткаха	по	каменната	настилка	зад	сградата	
на	горския	дом	и	Малагения,	гордо	изправена	на	гърба	на	Цезар,	с	развяна	
руса	коса	се	понесе	към	близката	гора.

5.
Бели	брези,	бяла	пътека	и	бяла	красавица	на	чисто	бял	кон	—	точно	

така	Малагения	препускаше	в	съзнанието	на	Радан	Бохоров.	Вятър	я	вее	
на	бяла	кобила...

Той	кимаше	машинално	на	потока	от	думи,	извиращ	от	устата	на	
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преводачката,	и	раздвижваше	изтръпналия	си	ляв	крак.	На	задната	се-
далка	Хулио	Халаваго,	гостът	от	Тринидат,	безуспешно	се	бореше	срещу	
дрямката,	подпомогната	от	предателството	на	изпития	алкохол.	През	
минута-две	главата	му	хлътваше	като	посечена	надолу,	за	да	бъде	повдиг-
ната	в	следващия	миг	от	омаломощения	и	разколебан	в	съпротивата	врат.

Бяха	посетили	вече	розоварна	в	Долината	на	розите	и	сега	пътуваха	
към	тракторния	завод.	Две	девойки	в	национална	носия	играха	с	госта	
хоро,	след	което	трета	му	поднесе	пирографиран	сувенир	с	истинско	ро-
зово	масло.	Домакините	взеха	да	ръкопляскат,	а	Хулио	Халаваго	изтри	с	
длан	лявото	си	око	и	каза	с	развълнуван	глас:	

—	Компаньерос!	Три	пъти	съм	плакал	в	живота	си...	Първия	път	—	кога-
то	умря	майка	ми.	Втория	път	—	когато	почина	нашият	герой	Балтазар.	
И	третия	пък	—	сега,	когато	ваша	девойка,	красива	като	българска	роза,	
ми	поднесе	тази	есенция,	символ	на	новия	живот.	Грасиа!

Отдаден	на	мислите	си	за	Малагения,	Бохоров	не	обръщаше	никакво	
внимание	на	природните	красоти	зад	стъклото.	Погледът	му	се	рееше	
по	крайпътните	насаждения	и	виждаше	само	едно:	меча	кожа,	камина,	
Малагения.

Затвори	очи	—	меча	кожа,	камина,	Малагения.
Отвори	ги	—	пак	същото.
Пристигнаха	в	завода	за	трактори.	Придружени	от	млад	инженер	с	

трудно	за	запомняне	име	и	стара	преводачка	с	лесно	за	забравяне	при-
съствие,	Халаваго	и	Бохоров	влязоха	в	два	цеха,	разгледаха	столовата	за	
работниците	и	опитаха	храната.	Когато	слязоха	долу	на	двора,	видяха,че	
ги	чакат	група	работници.	Гръмна	хоро	и	гостът,	подхванат	от	две	моми	
в	национална	носия,	заскача.	След	това	към	него	приближи	трета	девой-
ка	с	малко	тракторче-сувенир	в	ръце.	Тя	приклекна	по	тиролски	маниер,	
връчи	поривисто	тракторчето	и	без	да	е	предвидено	в	сценария,	целуна	
госта	по	устата.	Екнаха	ръкопляскания,	а	Хулио	Халаваго	изтри	с	длан	
лявото	си	око	и	каза	с	развълнуван	глас:

—	Компаньерос!	Три	пъти	съм	плакал	в	живота	си...	Първия	път	—	ко-
гато	умря	майка	ми.	Втория	път	—	когато	почина	нашият	герой	Балта-
зар.	И	третия	пък	—	сега,	когато	ваша	девойка,	красива	като	българска	
роза,	ми	поднесе	това	тракторче	—	образец	на	онези	трактори,	които	
порят	земната	твърд	на	редица	страни,	включително	далечния	и	близък	
Тринидат!	Грасиа!

—	Е,	това	е!	—	махна	с	ръка	Бохоров	и	автомобилът	се	приближи.	—	До	
нови	срещи,	челници	и	начелници!

По	програма	имаха	 вечеря	 в	 характерен	ресторант,	преспиване	и	
посещение	на	Извора	на	Белоногата.	След	вечеря	преводачката	заяви,	че	е	
уморена	и	не	издържа	на	дълго	пътуване,	взе	си	ключа,	каза	едно	служебно	
„лека	нощ“	и	се	оттегли	в	стаята	си.	Хулио	и	Радан	останаха	да	си	допият	
„кабернето“.	Латиноамериканецът	изпадна	в	състояние	на	дълги	монолози,	
езикът	на	Сервантес	и	Лопе	де	Вега	ечеше	в	притихналото	заведение	и	за	
българина	остана	да	запълва	паузите	с	една	и	съща	реплика:

—	Харесваш	ми,	амиго.	Каквото	ти	е	на	сърцето,	това	ти	е	на	езика!	
Ха	наздраве!
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На	другата	сутрин	преводачката	се	оплака,	че	е	имала	киселини	и	
не	е	спала	цяла	нощ.	Стомахът	£	бил	деликатен	и	не	можел	да	понася	
българската	национална	кухня	такава,	каквато	е	застъпена	в	битовите	
заведения.	В	прекрасно	състояние	на	духа	Хулио	попита	може	ли	вместо	
чай	да	му	се	сервира	агнешка	главичка.	Преводачката	неохотно	предаде	
думите	му	и	изпи	демонстративно	две	лъжички	сода	бикарбонат	с	чая.	
След	това	се	обърна	към	водача	на	групата	Бохоров	и	помоли	да	прибяг-
ват	по-рядко	до	езиковото	£	посредничество,	за	да	не	създава	по	пътя	
неприятности	на	шофьора.	Шофьорът	и	Бохоров	си	размениха	погледи.

—	Откъде	намерихте	тази	съученичка	на	прабаба	ми?	—	питаше	пог-
ледът	на	шофьорчето.

—	Мˆни-мˆни!	—	отвърна	погледът	на	Бохоров.	—	Жена	без	внимание	
—	звяр	без	плячка.

При	Извора	на	Белоногата	пристигнаха	някъде	по	обяд.	Имаше	и	ня-
колко	автобуса	с	туристи.	Една	екскурзоводка	се	представи	на	Бохоров	и	
взе	да	разказва	легендата	за	Гергана.	Беше	селска	мома,	набита,	яка,	без	
подробности	като	талия	и	прическа.	Преводачката	превеждаше	с	такъв	
вид,	сякаш	светът	£	е	крив.	След	беседата	екскурзоводката	изтича	ня-
къде,	загуби	се	от	погледите	и	се	върна	запъхтяна	с	китка	росни	цветя.	
Подаде	китката	на	госта	с	такъв	момински	свян,	сякаш	се	събличаше	
пред	него.	Туристите	наоколо	изръкопляскаха,	а	Хулио	Халаваго	изтри	с	
длан	лявото	си	око	и	каза	развълнувано.

—	Компаньерос!	Три	пъти	съм	плакал	в	живота	си...	Първия	път	—	ко-
гато	умря	майка	ми.	Втория	път	—	когато	почина	нашият	герой	Балта-
зар.	И	третия	път	—	сега,	когато	видях	този	паметник	на	българската	
революционерка	 Гергана,	 сразила	 с	мъжествената	 си	 ръка	 везира	 на	
противника.	Нека	никога	не	пресъхва	този	бистър	извор	на	мъжество	и	
непреклонност!	Грасиа!

По	обратния	път	на	Хулио	Халаваго	се	наложи	да	плаче	на	още	две	
места	за	трети	път.

Така	свърши	това	весело	пътуване,	освежено	от	слаби	северозападни	
ветрове,	разкъсана	облачност	и	падналия	на	места	протоколен	плач.

6.
Малагения	 се	изправи	на	 седлото	и	 като	 заслони	 с	 длан	 очите	 си,	

впери	поглед	в	небесата.	Самолетът	описа	слаб	кръг	и	от	него	скочи	па-
рашутист.	Копринената	гъба	се	разтвори	зад	гърба	му	и	тялото	с	леки	
полюшквания	се	устреми	надолу.	Самолетът	отмина	и	Малагения	сигурно	
щеше	да	забрави	за	скочилия,	ако	не	го	видя	след	десетина	минути	да	виси	
на	два	клона	в	гората,	одран	от	гъсталака	и	оплетен	в	собствените	си	
въжета.	Позата	му	бе	толкова	неудобна	и	въжетата	така	заплетени,	че	
Малагения	изрази	удивлението	си	с	твърде	грубичък	израз:

—	Ако	не	мине	оттук	човек,	ще	има	да	висите	като	паяк!
—	Помогнете	ми!	 —	 изпъшка	 висящият	мъж.	—	Помогнете	на	 един	

човек,	изпаднал	в	беда.
Конят	Цезар	подигравателно	изцвили,	а	Малагения	се	приближи	до	

оплетения	и	го	запита:
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—	Що	за	птица	сте	вие,	любезни?	Преди	да	ви	освободя,	аз	искам	да	
узная	някои	неща	за	вас.	Откъде	да	знам,	може	да	сте	диверсант.	Лите-
ратурата	сочи	аналогични	примери.

—	Точно	обратното,	гражданко!	—	възрази	оплетеният.	Днес	никой	не	
е	луд	да	пуща	диверсанти	с	парашут.	С	парашут	се	пущат	лектори.	Един	
такъв	лектор	виси	пред	очите	ви.

Конят	клатеше	недоверчиво	глава,	ездачката	също.	От	височината	
на	своята	безизходица	мъжът	реши	да	даде	някои	необходими	сведения	
за	себе	си.

—	Повярвайте,	лектор	съм.	Идвам	да	чета	лекция	в	школата	за	профсъ-
юзни	активисти,	настанена	в	горския	дом	накрая	на	града.	За	съжаление,	
не	се	насоих	много	точно	и	паднах	тук.	Помогнете	ми,	защото	имам	болки	
в	левия	крак	и	под	дясната	мишница.

—	Вие,	любезни,	сякаш	падате	от	небето	—	каза	Малагения	и	направи	
кръг	с	коня,	за	да	го	огледа	от	вси	страни.	—	Школата	бе	закрита	тър-
жествено	преди	един	месец.

Оплетеният	изпъшка,	раздвижи	се	отново,	зашептяха	листата	на	
придръпваните	от	въжетата	клони.

—	Да	предположим,	че	сте	права	—	каза	той.	—	Значи	ли	това,	че	ние	
ще	разменяме	мисли	 в	това	принудително	положение,	 което	 е	 съвсем	
неприемливо	за	едната	страна?	Обективно	погледнато,	спасението	на	
човешки	живот	или	конкретната	помощ	за	индивида	въпреки	спорадичния	
характер	на	страничните	фактори...

—	Достатъчно!	—	каза	Малагения	и	взе	да	отмотава	въжетата.	—	Вие	
сте	лектор,	вярвам	ви.

Къде	със	своя,	къде	с	чужда	помощ	висящият	стъпи	на	краката	си	и	
изохка.	Левият	му	крак	бе	контузен.	Малагения	го	опипа	с	пръсти,	накара	
го	да	свие	крака	в	коляното	и	като	се	убеди,	че	няма	счупване,	каза:

—	Ето	на,	куцукате.	Излиза,	че	за	да	бъде	услугата	пълна,	трябва	да	
ви	взема	на	коня	си,	така	ли?

Сега	човекът	нямаше	този	угрижен	вид,	характерен	за	периода,	пре-
каран	на	клоните.	Кимна	в	съласие	и	взе	да	попива	потта	от	гърдите	си	
с	кърпичка.

—	Може	би	—	продължи	Малагения	—	ще	трябва	да	споделя	с	вас	тра-
пезата	си,	банята	си,	леглото?

Конят	изцвили	подигравателно	и	откри	големите	си	жълти	зъби.	Мъ-
жът	се	огледа	безпомощно	—	въпросите	на	красавицата	го	притесняваха.	
Свикнал	да	отговаря	на	всички	въпроси	с	твърд,	плътнен	глас,	сега	той	
отговори	с	колеблив	фалцет:

—	Ще	намеря	легло	в	хотела...	Не	съм	чак	толкова	нахален.
—	Откъде	да	ви	знам!	—	измърмори	Малагения.	—	Откакто	слязохте	

на	земята,	погледът	ви	съвсем	се	промени...	Хайде,	качвайте	се	отзад,	
докато	не	ми	е	хрумнало	да	ви	окача	отново	на	клона.

Той	се	покатери	с	мъка	на	конската	задница	и	след	кратко	колебание	
хвана	ездачката	за	кръста.	Красавицата	прибра	косата	си	през	рамо	и	
дръпна	юздите.	Мирисът	на	жена,	употребяваща	вносна	козметика,	на-
кара	лектора	да	примижи	сладостно,	да	забрави	премеждието	и	болката	
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в	левия	крак.	Цезар	послушно	крачеше	с	двойния	товар	по	познатия	път	
и	мислеше	за	живота	си,	прекаран	под	купола	на	цирка.	Пред	вратата	на	
горския	дом	Малагения	скочи	пъргаво	и	потупа	коня	по	шията.	Лекторът,	
очевидно	градски	човек,	се	сурна	откъм	задницата	и	запази	равновесие	бла-
годарение	на	това,	че	се	залови	с	ръце	за	опашката,	сплетена	на	плитка.	
Един	истински	ездови	кон	би	отстранил	с	профилактичен	къч	лектора	
пет-шест	метра	по-далеч,	но	Цезар	се	задоволи	само	с	това	да	го	плесне	
с	плитката	по	устата.

—	Знаете	ли	—	обърна	се	леко	зашеметеният	лектор	към	Малагения.	—	
Кой	знае	защо,	точно	така	си	представях	зданието,	в	което	се	помещава	
школата.	Камък,	дърво	и	фантазия.

Малагения	го	покани	да	влезе	и	огледа	с	критично	око	стъпката	му.	
Лекторът	ходеше	малко	неестествено	разкрачен	и	леко	накуцваше.

—	Седнете!	—	покани	го	Малагения.	—	Чаша	уиски?
—	С	лед	—	кимна	лекторът	и	като	намери	външния	си	вид	за	незадоволи-

телен,	седна	на	крайчеца	на	един	от	фотьойлите.	Беше	уморен,	миришеше	
на	бензин	и	конска	пот.	След	първата	глътка	уиски	той	се	засмя	безпри-
чинно,	настани	се	удобно	на	фотьойла,	подбели	очи	и	заспа	с	чаша	в	ръка.

Точно	в	този	вид	го	завари	и	дошлият	привечер	Бохоров.	Когато	щракна	
ключа	за	осветлението,	замръзна	в	рамките	на	вратата.	Мъжът	спеше	
разкрачен	в	средата	на	всекидневната	и	хъркаше	така,	че	стъклата	на	
горския	дом	дрънчаха.	Бохоров	разгледа	отблизо	с	нарастваща	ненавист	
грозното	небръснато	лице	и	тази	зинала	паст,	издаваща	отвратителни	
гърлени	звуци,	слезе	по	стълбата	в	мазето,	зареди	ловната	си	пушка	с	
патрони	за	дива	свиня	и	отново	се	качи	горе	при	неканения	гост.	Онзи	
примляска	с	уста	насън,	поразмърда	се	и	отново	захърка.

Ето	на,	помисли	си	с	горчивина	Бохоров,	какво	коварство	таи	жената	
в	себе	си.	Приютяваш	я,	стопляш	я	с	грижите	си,	обличаш	я,	купуваш	
£	масивна	гривна	за	четиристотин	седемдесет	и	осем	лева	и	петдесет	
стотинки,	изпълняваш	всеки	неин	каприз	с	надеждата	да	ти	отвърне	с	
малко	обич,	малко	топлота...	И	какво?	Шибан	от	мисли	за	нея,	ти	пре-
косяваш	страната,	терзаеш	се	от	натрапчиви	мисли	в	самотата	на	
бездушната	хотелска	стая	и	очакваш	мига...	Пред	прага	на	тази	така	
дълго	чакана	среща	след	принудителна	раздяла	чувствуваш	кръвта	ти	
да	бие	лудо	в	слепоочията,	с	отмаляла	от	вълнение	ръка	отваряш	вход-
ната	врата,	за	да	видиш,	че	мястото	ти	е	заето	от	някакъв	мерзавец,	
който	 е	нахлузил	пантофите	ти,	 наметнал	 е	 халата	ти	и	 дъхти	на	
предпочитаното	от	теб	уиски...	Ех	ти,	романт£ко	закъснял	Бохоров,	
обърна	гръб	на	семейството	си,	на	лепкавата	провинциална	клюка,	на	
пост	и	обществено	положение	с	единственото	желание	да	контакту-
ваш	с	прекрасното,	да	извличаш	опиянение	и	познание	от	тези	бадемови	
зелени	очи,	в	които	е	скрита	магията	на	женското	привличане!	Сега,	
романт£ко	Радан,	доволен	ли	си?	Отминал	е	пирът	и	други	са	посягали	
с	нечисти	лапи	към	определеното	за	теб	и	както	винаги	в	тоз	живот	
суров,	трохите	от	трапезата	те	чакат...

Невидима	ръка	сякаш	го	давеше,	той	усещаше	железните	£	пръсти	на	
гърлото	си,	а	очите	му	се	пълнеха	със	сълзи.	Вдигна	ловната	пушка	и	се	
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прицели	в	черепа	на	спящия	лектор.	Последният	отново	примляска	насън	
и	мръдна	леко	наляво,	за	да	се	нагласи	точно	на	мушката...

Да,	ще	натиснеш	спусъка,	късни	романт£ко	Радан,	ще	пратиш	този	
отвратителен	женкар	в	армията	на	небесните	донжуани...	Опечалената	
вдовица	ще	разбере	какъв	чувствителен	мъж	е	имала,	ще	му	прости	увле-
чението,	ще	изтегли	всичките	си	спестявания	за	внушителен	надгробен	
паметник?	Глупости!	Ще	разбере,	че	£	отива	да	носи	черно...	Мушморока	
Алурков	ще	осигури	една	плоча	от	надгробната	конфекция	и	ще	загледа	
с	предани	очи	новия	кмет.	Това	е	то...	Пък	и	нашите	вестници,	нали	не	
носят	сензацията,	ще	отделят	сто	петдесет	и	пет	реда	за	това,	че	ко-
жарският	цех	си	е	изпълнил	плана	за	тримесечието	и	само	четири	реда	
за	роматичната	смърт	на	кмета...	Ще	го	забравят	още	на	третия	ден,	
уважението	на	хората	е	нетрайно	като	властта.	И	все	пак	нали	за	една-
та	чест	живее	човек?

Чу	се	гръм	и	лекторът	отвори	очи.	На	горния	етаж	Малагения	бе	
изпуснала	таблата	за	кафе	на	пода.	Изненадата	бе	от	такъв	характер,	
че	Бохоров	едва	не	натисна	спусъка.	Непознаият	мъж	видя	двете	цеви,	
насочени	към	главата	му,	и	рече:

—	Какъв	кошмар!	Сънувах,	че	в	условията	на	малка	локална	война	съм	
попаднал	в	ръцете	на	врага.	Моля	ви,	отместете	цевта.	Не	забравяйте,	
че	веднъж	на	сто	години	и	празна	пушка	гърми.

Бохоров	нервно	се	изсмя.
—	На	ваше	място	вместо	да	разказвам	съня	си,	бих	прочел	последната	

си	молитва,	ясно	ли	е?
Непознатият	стана	бавно	от	мястото	си	и	без	да	изправя	ръст,	

мина	зад	фотьойла	—	смешно	прикритие	за	опитен	ловец	като	Бохоров.
—	Щом	говорите	за	молитва,	то	очевидно	ме	бъркате	с	друг	човек!	—	

каза	лекторът.	—	Моля	ви	да	отместите	цевта.	Разбирам,	че	в	горския	
дом	вървят	шеги	с	празни	ловни	пушки,	но	това	държане	под	прицел	ме	
изнервя.

Бохоров	бе	направо	вбесен	от	поучителния	тон	на	неканения	гост.	Той	
предъвка	една	сръбска	псувня,	отиде	до	прозореца,	сложи	на	перваза	една	
саксия,	отдалечи	се	на	пет	крачки	и	гръмна.	Трясъкът	накара	гостът	да	
залегне	на	пода,	на	горния	етаж	Малагения	изписка,	саксията	се	пръсна	
на	десетки	дребни	парчета.	Неизвестно	квартално	куче	пролая	няколко	
пъти	в	очакване	на	втори	изстрел,	но	бързо	се	отегчи	и	замлъкна.

Софийската	 красавица	 се	 спусна	по	 витата	 стълба	 и	 като	 видя	
провинциалния	кмет	с	димяща	пушка	в	ръка,	 се	провикна	с	премиерен	
театрален	патос:

—	Ти	не	го	уби,	нали?
—	Уви,	не	го	—	гърдите	на	Бохоров	се	свиваха	и	разпущаха	от	вълнение	

като	ковашки	мех	малък	размер.	С	ръка	посочи	остатъците	от	сакси-
ята	на	перваза	и	две	шепи	простреляна	родна	земя.	—	Сега	черепът	на	
този	нравствен	изрод,	дето	се	гърчи	като	червей	на	килима,	можеше	да	
изглежда	така.

Малагения	се	усмихна	прелестно	и	сложи	ръка	на	рамото	му.
—	Добре,	че	не	го	застреля.	Щеше	да	ти	се	отвори	голямо	копане	в	
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градината,	а	ми	изглеждаш	умореничък,	умореничък...	Пък	кой	знае	дали	
ни	се	намира	и	права	лопата.

Беше	облечена	в	домашна	роба	от	полупрозрачна	материя	и	формите	
на	тялото	£	накараха	дъхът	му	да	спре.	Малко	над	глезените	една	ивица	
от	пъстра	бродерия	създаваше	илюзията,	че	красавицата	ходи	боса	край	
цветна	леха.	Гневът	на	чуждото	присъствие	обаче	бе	толкова	голям,	че	
Бохоров	се	освободи	от	магията	на	зелените	£	очи	с	едно	тръсване	на	глава.

—	Кой	е	този	и	какво	прави	тука?
—	Само	без	сцени	на	ревност!	—	предупреди	Малагения	и	седна	на	по-

стланата	кожа.	—	Има	уста,	сам	да	каже.
—	Именувам	се	Господин	Господинов	—	представи	се	непознатият,	без	

да	става	от	пода.	—	Дойдох	тук,	за	да	изнеса	лекция	пред	профсюзните	
активисти.

—	Твърде	приемлива	версия	за	наивници	—	изгледа	го	с	презрение	Бохоров	
и	зареди	празната	цев.	—	Искате	да	кажете,	че	сте	лектор?

—	Нека	другарката	потвърди	—	каза	разтреперан	гостът	и	се	надиг-
на.	—	Благодарение	на	нея	съм	тук.

Малагения	обхвана	коленете	си	с	ръце.
—	И	на	коня.	Впрочем,	Рачо,	благодаря	ти	за	това	прекрасно	животно!	

Знаеш	ли,	направих	чудесна	разходка...
—	За	коня	после	—	прекъсна	я	Бохоров	с	явни	следи	на	умора	в	движе-

нията.	—	Преди	всичко	човека!	Откъде	се	взе	така	нареченият	лектор,	
самоназвал	се	с	нищо	неговорещото	име	Господинов?

Малагения	разказа	в	какво	окаяно	положение	го	е	намерила	в	гората	
и	как	се	е	смилила	над	него.	Ако	по	закон	£	се	полагало	някаква	награда,	
нямала	нищо	против	да	я	получи.	Гостът	видимо	се	окуражи	от	думите	
£	—	не	само	се	изправи	съвсем,	но	зае	мястото	си	във	фотьойла,	без	да	има	
съответните	указания	за	това.

—	Аз	се	числя	към	експерименталната	група	на	полевите	лектори.	По	
една	нова	методология	ние	излитаме	от	центъра	с	учебен	самолет	и	се	
спускаме	с	парашут	на	определените	предварително	места	по	определен	
график.	Според	указанието,	след	лекцията	ни	извозват	с	джипки	обратно	
до	центъра.	Разбира	се,	не	всичко	е	благополучно	за	нашего	брата	лектора.	
Измени	се	посоката	на	вятъра,	и	се	насадиш	на	пачи	яйца.	Другарката	ме	
свари	в	твърде	окаяно	положение	и	аз	£	благодаря	за	всичко,	което	направи	
за	мен.	Тя	ме	спаси	от	безперспективно	висене.

Бохоров,	с	пушка	при	нозе,	гледаше	с	подчертано	недоверие	ту	към	спа-
сения,	ту	към	спасителката.	Непознатият	спомена	твърде	съществено	
обстоятелство	около	новата	методология	за	изнасяне	на	лекция,	но	кой	
мъж	би	погледнал	на	покана	от	Малагения	само	като	проява	на	човещина?

Малагения,	усетила	раздвоението	му,	се	засмя	подигравателно:
—	Ако	не	вярваш	на	нас,	питай	коня.	Той	стана	свидетел	на	случката	

в	гората	и	ни	докара	дотук.
Това,	което	не	успя	да	направи	обаянието	на	зелените	очи,	този	път	

постигна	камшикът	на	подигравката.
—	Имате	късмет,	че	ме	сварвате	в	добро	настроение!	—	каза	Бохоров	

и	се	облакъти	с	ужасно	мрачно	лице	на	масата.
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7.
Красивата	млада	дама	в	жокейски	костюм,	 с	прекрасна	руса	коса,	

прибрана	под	елегантна	спортна	шапка,	лъскави	ботуши	и	брич,	данте-
лено	жабо	на	гърдите	и	изящни	ръкавици	не	можеше	да	не	направи	необ-
ходимото	впечатление	на	града.	Разходките	£	на	кон	из	парка	накараха	
младите	бащи,	доблестни	чиновници	с	подчертан	интерес	към	таблата	и	
белота,	да	извеждат	редовно	децата	си	на	чист	въздух.	Докато	малките	
се	радваха	на	пенсионирания	цирков	кон	Цезар,	бащите	гледаха	ездачката	
с	огладнели	очи	и	цъкаха	възхитени.	Цъкането	с	език	караше	Малагения	
да	се	черви	от	удоволствие,	докато	конят	го	възприемаше	като	подкана	
за	по-бърз	ход	и	се	понасяе	в	тръс.	Така	миражът	изчезваше	за	броени	ми-
нути	в	отвъдния	край	на	гората,	за	да	се	появи	отново	на	следващия	ден.

Маникюристката-педикюристка	Пепа,	 по	 прякор	Нестинарката,	
беше	безсилна	да	задоволи	женското	любопитство.	Намираше	се	горе-долу	
в	положението	на	кварталния	супермаркет,	който	с	три	вида	макарони,	
пръснати	на	пет	щанда,	 посрещаше	нарастналите	покупателни	 въз-
можности	на	населението.	Разговорите	за	туршии	и	плетки,	за	послед-
ния	грип	или	подходящите	чиленца	и	модели	за	художествено	издържани	
ковьори	бяха	изместени	от	загадъчната	личност	на	Малагения.	Сама	не	
разполагаща	с	достатъчно	сведения,	Пепа	Нестинарката	изстискваше	
безжалостно	вехнещата	от	година	на	 година	фантазия.	От	думите	£	
стана	ясно,	че	софийската	красавица	е	била	съпруга	на	швейцарското	во-
енноморско	аташе.	Тъй	като,	преди	да	дойде	в	нашата	страна,	аташето	
обикаляло	страните	от	Ориента,	и	самите	му	възгледи	върху	живота	били	
малко	ориенталски.	Той	считал	например,	че	не	е	подходящо	съпругата	
на	едно	военноморско	аташе	да	бъде	актриса	и	настоявал	тя	да	напусне	
театъра.	А	Малагения	била	свързана	със	сцената,	тя	разказвала	с	жар	
за	мечтаните	от	нея	роли,	за	голямото	изкуство.	„А	ти	би	ли	напуснал	
флотата?“	—	питала	огорчената	до	вдън	душа	българка.	Аташето	мръ-
щело	русолявите	 си	швейцарски	 вежди	и	 държало	на	 своето.	 „Ето	кой	
руши	духа	на	Хелзинки!“	—	обаждаше	се	на	това	място	съпругът	на	Пепа,	
противопожарният	капитан	Харманлиев.

Това	станало	основната	причина	за	разрива	между	чуждото	аташе	
и	нашата	актриса	и	Малагения	решила	да	показва	 своето	изкуство	 в	
дълбоката	провинция...

Със	себе	си	Малагения	взела	само	бижутата.	В	една	кутия	за	вафли	
тя	държала	гривна	от	масивно	злато	с	рубини,	огърлица	—	подарък	от	
бившия	етиопски	император,	обици	на	руска	княгиня,	купени	на	търг	в	
Брюксел,	сребърен	нож	за	рязане	на	книги	със	седефена	дръжка,	дузина	
пръстени,	гръден	златен	часовник	във	формата	на	сърце	и	други	злат-
ни	дреболии.	Когато	слушателките	на	Пепа	Нестинарката	задаваха	
въпроси	 за	 сегашния	 личен	живот	на	 актрисата,	маникюристката-
педикюристка	се	усмихваше	загадъчно	и	се	измъкваше	с	неутралната	
и	отвлечена	фраза:	

—	Тази	жена	таи	някаква	мъка.	Не	ме	разпитвайте	повече!
Последното	бе	вярно.	Пепа	го	бе	усетила	интуитивно.
Голямата	мъка	на	Малагения	се	състоеше	в	това,	че	за	два	месеца	успя	
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да	научи	само	два	куплета,	нещо	крайно	недостатъчно	за	самостоятелен	
рецитал.	Паметта	£	решително	отказваше	да	служи	дори	за	временен	
склад	било	на	интимна,	било	на	гражданска	поезия.	Определената	дата	
наближаваше,	афишите	бяха	напечатани	и	пласьорите	на	билети	чакаха	
само	да	им	се	даде	знак.

А	Малагения	не	знаеше	текста.	В	опит	да	научи	поне	още	два	куплета	
тя	съкрати	сутрешната	езда	от	два	часа	на	половин	час,	намали	време-
то	за	гледане	на	телевизия,	но	напразно.	Не	само	не	научи	нов	куплет,	
но	забрави	два	стиха	от	стария.	Това	я	направи	раздразнителна	и	груба.

—	Пиле,	недей	да	се	тревожиш!	—	мъчеше	се	да	я	успокои	Бохоров.	—	Ще	
измислим	нещо.

—	Ти	си	виновен	за	всичко,	ти,	ти,	ти!	—	размахваш	му	пръст	под	носа	
Малагения.	—	Кому	беше	нужен	именно	рецитал?	Защо	ме	затвори	между	
четири	стени,	а?	Може	ли	от	птица	в	клетка	да	чакаш	песен?

Птиците	в	петте	кафеза	на	терасата	се	пръскаха	от	трели,	за	да	
опровергаят	образното	сравнение	на	стопанката,	но	Бохоров	поклащаше	
скръбно	глава:

—	Не	може.
Тя	се	разхождаше	напред-назад	като	разярена	лъвица	и	отново	из-

ръмжаваше:
—	Да	стегнеш	тази	отрепка	Алурков,	че	само	като	го	видя,	ми	тъмнее	

пред	очите.	Вместо	да	го	натириш	да	събира	яйца	с	кошника	из	махалите,	
гласувал	си	му	пълно	доверие...

—	С	какво	се	е	провинил?	—	питаше	Бохоров.
—	С	какво,	с	какво	—	Малагения	взе	поувехналите	цветя	от	вазата	

и	ги	хвърли	с	ярост	през	прозореца.	—	Вместо	да	ми	купи	едно	шишенце	
„Кристиан	Диор“,	донесъл	ми	за	същите	пари	една	дамаджана	одеколон	
„Северно	сияние“.	Виждаш	ли	колко	му	е	акълът?

Бохоров	се	опита	да	го	защити	по	деликатен	начин.
—	В	случая	може	да	е	сгрешил,	но	уверявам	те,	че	в	главата	на	този	

Мушморок	се	раждат	прекрасни	идеи.
Наистина	беше	така.	След	като	Бохоров	сподели	с	него,	че	Малагения	

не	е	в	състояние	да	заусти	повече	от	два	куплета	и	над	рецитала	е	над-
виснала	опасност,	Алурков	се	разтича	да	намери	специалист	и	направи	
конкретно	предложение.	Целият	текст	може	да	бъде	записан	на	магнито-
фонна	лента	—	достатъчно	било	Малагения	да	го	прочете	художествено.	
Между	отделните	стихотворения	ще	звучат	музикални	интермедии	—	из-
пълнения	на	лютня	и	флейта.	Докато	магнитофонният	запис	се	излъчва,	
Малагения	ще	пресъздава	настроението	в	поетичните	късове	чрез	игра	
с	един-единствен	лъч	на	прожектора.	В	началото	на	рецитала	цялата	
светлина	на	сцената	постепенно	ще	се	изгуби,	за	да	остане	единственият	
светъл	лъч,	лъчът	на	поезията.	В	края	на	рецитала	от	един-единствен	
лъч	се	ражда	светлина,	светлина,	светлина,	която	залива	залата,	залива	
душите	на	публиката	—	пречиства,	избистря,	теши...

Спасителната	идея	бе	възприета	с	ентусиазъм	и	започнаха	усилия	за	
нейната	реализация.	Малагения	отново	възвърна	доброто	си	настроение	
и	непрекъснато	танцуваше	под	звуците	на	една	пресипнала	флейта.
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Спектакълът	се	наричаше	„Лъчите	на	зората“	и	афиши	бяха	разлепени	
на	всички	по-важни	места	в	града.	Бяха	посочени	и	девет	поредни	дати	
на	изнасянето	му.	Хорското	любопитство,	разяснителната	работа	на	
маникюристката-педикюристка,	както	и	ведрата	фигура	на	Малагения	
сигурно	щяха	да	препълнят	залата	на	културния	дом	и	без	 специални	
усилия.	Въпреки	това	 усилия	 бяха	положени.	С	 особена	настойчивост	
разпространителите	плъзнаха	из	предприятия	и	училища,	по	квартали,	
в	младежкия	клуб	и	пенсионерското	кафене	и	с	думи,	пред	които	бледнееха	
рекламите	на	продавачите	на	лотарийни	билети,	агитираха	всеки	поот-
делно.	За	най-добрия	разпространител	на	билети	Бохоров	обеща	екскурзия	
до	Букурещ	и	манастирите	на	Молдавия.	Обхванати	бяха	и	ония	от	па-
циентите,	които	можеха	да	се	движат	без	чужда	помощ.	Така	билетите	
за	всички	представления	баха	продадени.

Както	всякога	обаче,	така	и	сега	прекалената	агитация	даде	точ-
но	 обратния	резултат.	Първоначалното	подканяне	 възбуди	 известни	
подозрения	сред	гражданите,	но	натрапчивото	настояване	да	посетят	
непременно	 спектакъла	 ги	 убеди,	 че	 няма	нищо	по-хубаво	 от	това	 да	
си	седят	в	къщи.	На	първото	представление	дойдоха	само	осемнадесет	
души:	актьорите	от	полупрофесионалния	театър,	няколко	служителки	
от	съвета	и	една	никому	неизвестна	баба.	Разгневеният	Бохоров	сипеше	
огън	и	жупел	срещу	смутения	Алурков.

—	Къде	са	хората?	Нали	всички	билети	са	продадени?	Къде	са	зрите-
лите?	Пред	кого	ще	играе	Малагения?	Как	може	такова	отношение	към	
изкуството?	Правим	изкуство	за	масите	—	къде	са	тези	маси?

—	Еснафска	паплач,	 другарю	Бохоров	—	 оправдаваше	 се	Мушморока	
Алурков.	—	Дай	им	на	тях	тюрлю	гювеч	и	телевизионна	естрада!	Платиха	
си	билетите	като	попове,	пък	ето	на,	няма	ги.	Финансовият	успех	обаче	
е	пълен.

—	Не	е	въпросът	за	пари	—	гневеше	се	Бохоров.	—	Представи	си	какво	е	
да	рецитираш	на	празна	зала.

—	Шефе,	да	не	забравяме,	че	това	е	магнитофонен	запис,	а	не	жива	реци-
тация	—	ретушира	гнева	му	Алурков.	—	Малагения	ще	играе	с	лъч	светлина.

Бохоров	махна	ядно	с	ръка	и	седна	сам	в	средата	на	първия	ред.	Общо	
взето,	рециталът	мина	успешно.	На	актрисата	бяха	поднесени	девет-
найсет	кошници	с	цветя:	с	една	повече	от	броя	на	зрителите	в	залата.

На	следващия	ден	сутринта	Мушморока	Алурков	се	яви	в	кабинета	
на	Бохоров	във	вид,	който	се	придобива	след	спане	на	пейка	в	чакалнята	
на	гарата.	Дрехите	му	бяха	изпомачкани,	яката	на	ризата	захабена,	три	
плътни	ивици	зелена	боя	от	прясно	боядисана	пейка	сечаха	гърба	на	сакото	
му.	Зачервените	му	гуреливи	очи	издаваха	една	отвратително	прекарана	
нощ.	Външният	му	вид	съвсем	не	предизвика	състрадание	у	Бохоров.

—	Знаеш	ли,	драги	ми	Алурков	—	каза	той,	барабанейки	с	пръсти	по	
бюрото	си.	—	Турците	имат	една	прекрасна	поговорка.	Тя	гласи:	Никога	
не	е	късно	да	станеш	за	резил.

Мушморока	Алурков	запремига.	Дългата	му	служба	при	Бохоров	го	бе	
научила	да	чете	мислите	му,	да	предусеща	желанията	му,	да	познава	без-
погрешно	нрава	му,	да	прогнозира	степента	на	неговия	гняв.	Гневът	му	
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познаваше	десет	степени.	Употребата	на	турски	поговорки	изразяваше	
раздразнение	от	шеста	степен	по	скалата	на	Бохоров.	Следващата	седма	
степен	бе	вулканично	изригване	на	сръбски	псувни.

—	Другарю	Бохоров	—	измънка	Мушморока,	—	за	да	се	измени	съзнание-
то	на	хората,	са	необходими	години,	понякога	цели	векове.	Аз	не	мога	да	
накарам	тази	еснафска	паплач	да	зажаднее	за	култура	само	за	една-две	
седмици.	В	живота	има	 закономерности,	 с	 които	винаги	трябва	да	 се	
съобразяваме.	Там,	където	липсва	съзнанието,	идва	принудата.

—	Не	ми	дръж	лекции	—	прекъсна	го	Бохоров,	—	а	кажи	как	да	оправим	
нещата?

Мушморока	Алурков	облиза	изпръхналите	си	устни,	скъси	разстоя-
нието	между	себе	си	и	шефа,	след	което	зашептя:

—	Привечер	ще	спираме	електрическя	ток,	другарю	Бохоров.	Освет-
ление	ще	има	само	в	централната	част,	където	е	културният	дом.	Ха	да	
ги	видим	тогава	тия	провокатори	дали	ще	клечат	на	тъмно,	или	ще	се	
юрнат	към	„Лъчите	на	зората“?

Лицето	на	кмета	просветна.

8.
Редовното	спиране	на	електричеството	привечер	даде	своето	отраже-

ние	—	по	магазините	изчезнаха	свещите,	джобните	фенерчета,	примусите	
и	спиртът,	от	мазетата	и	таваните	се	изровиха	забравени	и	тънещи	в	
прах	стари	газени	лампи,	броят	на	пациентите	с	навехнати	и	счупени	
крайници	нарасна	три	пъти,	докато	успехът	на	учениците	се	понижи	с	
единадесет	пункта.	Ако	имаше	нещо	непроменено	в	града,	то	беше	броят	
на	зрителите	в	залата:	осемнайсет	души.	Малагения	излизаше	на	сцената	
в	ослепително	бяла	дълга	рокля	и	пурпурна	мантия,	хвърляше	мантията	
със	замах	на	пода	и	притичваше	като	подгонена	птица	с	простреляни	кри-
ла	в	срещуположния	край,	следвана	по	петите	от	сноп	светлина.	Гласът	
£,	записан	на	лента,	кънтеше	в	залата,	воплите	на	прокълнати	поети	
от	началото	на	века	лека-полека	заглъхваха,	за	да	отстъпят	място	на	
оптимистично-призивни	стихове	от	съвременни	творци.	Съкрушеното,	
обезверено	същество,	потръпващо	в	ридания	и	гърчове	пред	декор,	пресъз-
даващ	гроб	между	бреза	и	плачеща	върбичка,	вдигаше	леко	глава,	протягаше	
жадни	ръце	към	светлината	и	раздвижваше	пръсти.	Този	единствен	сноп	
светлина,	подръпван	като	струни	на	невидима	арфа,	разливаше	възви-
шено-романтична	мелодия,	в	която	се	стапяше	и	последният	стон	от	
гърдите	на	младата	жена.	Втори	сноп	светлина	под	друг	ъгъл	сменяше	
настроението	и	Малагения	с	извити	на	гърба	ръце	ваеше	пред	онемялата	
публика	образа	на	жената-борец.	От	обобщения	образ	на	боркинята	до	
конкретната	Жана	д`Арк	имаше	само	две	минути.	Лъчите	на	прожектора	
играеха	върху	червената	мантия	на	пода,	създавайки	алюзия	за	пламъци,	
и	една	музикална	фраза	от	„Марсилезата“	идеше	да	подскаже	финала	на	
делото,	т.е.	кладата.	Нов	лъч	светлина	под	нов	ъгъл	—	и	легендарната	
героиня	се	превръщаше	в	скромна	жена	на	строител-арматурист.

След	седмото	представление	на	спектакъла	Мушморока	Алурков	се	
яви	при	своя	патрон	в	съвсем	смачкан	вид,	четинеста	двуседмична	брада,	
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разпран	под	коляното	крачол	и	още	по-недоспали	очи.	Секретарката	Юру-
кова	едва	го	позна	и	зад	гърба	му	тайно	се	прекръсти.	Внезапна	простуда	
бе	направила	добре	смазания	му	глас	грапав	и	неприятен.

—	Знаеш	ли,	Алурков	—	каза	Бохоров,	като	барабанеше	с	пръстите	на	
двете	си	ръце	по	бюрото.	—	Турците	имат	една	прекрасна	поговорка.	Тя	
гласи:	Алащисала	маймуна	от	камшик	не	се	бои.	Може	би	съдбата	на	ар-
тистичните	прояви	на	Малагения	вече	не	те	вълнува?

—	Другарю	Бохоров	—	 чу	 се	промененият	до	неузнаваемост	глас	на	
Мушморока.	—	В	живота	има	закономерности,	с	които	винаги	трябва	да	
се	съобразяваме.	Там,	където	и	принудата	не	дава	резултати,	се	намесва	
армията...

Гражданското	население,	макар	и	с	паднал	от	затъмненията	дух,	не	
се	поддаде	на	упражнения	натиск	да	посети	масово	рецитала.	Вечерно	
време,	сякаш	на	инат,	то	се	тълпеше	в	осветения	периметър	на	централ-
ната	улица,	цъкаше	замислено	семки	на	площадчето	пред	културния	дом	
и	стелеше	килим	от	люспи,	но	в	залата	не	влезе.

В	един	от	ония	прекрасни	следобеди,	когато	градът	ухаеше	на	бирена	
мая,	ацетон	и	доматена	салца,	се	чу	маршова	стъпка	и	бодра	войнишка	песен:

Артилерио,	със	лава	врага	ни	посипи,
огън	и	жупел	от	вулкана	на	гнева...
По	строго	определен	график	части	от	поделението	край	града	започ-

наха	да	посещават	рецитала	 „Лъчите	на	 зората“.	Войниците	хрупаха	
вафли	във	фоайето,	заемаха	чинно	посочените	редове	и	уморени	от	стро-
еви	и	прочее	военни	подготовки,	се	укротяваха	моментално	на	местата	
си.	Гласът	на	вълшебницата	Малагения	леко	ги	унасяше,	водеше	ги	към	
ухаещи	копи	сено	и	добре	натъпкани	сламеници	в	полутъмни	помещения	
и	тези	големи,	остригани	деца,	които	само	преди	половин	час	сипеха	огън	
по	улицата	чрез	песента	си,	сега	блажено	спяха	с	ангелски	изражения	на	
лицата.	Дойдеше	ли	краят	на	спектакъла,	гражданските	навици	у	младите	
войници	се	събуждаха,	те	ставаха	на	крака	и	дълго	аплодираха	Малагения	
с	юнашко	ръкопляскане	и	френетични	викове	„бис“.	Красавицата	Малаге-
ния	правеше	дълбоки	поклони	и	прекрасните	£	гърди	оставяха	не	по-малко	
прекрасно	впечатление	на	жадната	за	поезия,	свързана	с	живота,	публика.

Това	бе	истински	триумф.	В	градския	вестник	„Трибуна“	излезе	ре-
кламна	рецензия	за	спектакъла	със	снимка	на	Малагения.	Тъй	като	поде-
лението	бе	малко,	а	залата	голяма,	триумфът	продължи	всичко	три	дни,	
като	последния	ден	дойде	сборна	част	от	посетилите	представлението	
в	предните	два	дни.

Един	запасен	чин,	отглеждащ	пчели-майки,	написа	писмо	до	градския	
вестник,	с	което	поставяше	под	съмнение	доколко	песента,	изпълнявана	
от	войниците,	е	патриотична.	Как	може,	пишеше	той,	да	се	пее	подобен	
текст	и	ние	да	си	правим	оглушки	относно	съдържанието	му.	„Артилерио,	
със	слава	врага	ни	посипи“.	На	подобни	песни	може	да	се	радва	само	врагът.

От	редакцията	отговориха	на	запасния	чин,	че	най-малко	врагът	би	
се	зарадвал	на	песен	с	подобно	съдържание.	В	текста	се	казва:	„Артилерио,	
СЪС	ЛАВА	врага	ни	посипи“,	а	не	„Артилерио,	СЪС	СЛАВА“.	Запасният	чин	
благодари	с	ново	писмо	за	отговора,	но	попита	има	ли	сила	в	страната,	
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която	да	накара	 кварталната	млекарка	 да	приема	 стъклен	 амбалаж,	
независимо	от	състоянието	на	складовата	база.	Този	път	редакцията	
гузно	замълча.

9.
Волгата	тръгна	по	черния	път,	вдигайки	облаци	прах	след	себе	си.	

Водите	на	язовира	примамливо	синееха	и	колибата	на	пазача	се	виждаше	
долу,	на	брега,	където	започваше	рядка	акациева	горичка.	Редакторът	на	
градския	вестник	„Трибуна“	Гавазов	се	любуваше	на	природната	гледка	и	
никак	не	можеше	да	разбере	на	какво	дължи	тази	чест	да	излезе	на	риболов	
с	Бохоров	и	Малагения.	Притеснен	от	присъствието	на	красавицата	до	
себе	си,	той	се	обливаше	в	пот	и	въртеше	в	ръцете	си	метална	кутийка	
от	английското	лекарство	„бруфен“,	пълна	с	живи	червеи	за	стръв.	Огро-
мните	петна	под	мишниците	му	растяха	и	той	чувствуваше	капките,	
стичащи	се	по	гърба	му.	Прозорците	бяха	затворени,	за	да	не	влиза	прах	
в	купето,	и	докато	Малагения	си	правеше	вятър	с	театрално	ветрило,	
Гавазов	мечтаеше	да	се	гмурне	в	язовира,	въпреки	че	от	подобни	гмуркания	
имаше	неприятен	спомен.	Веднъж	скочи	от	стената,	като	се	стремеше	
да	направи	фигура	във	въздуха.	Изпънатото	му	тяло	описа	красива	крива	
и	фигура	се	получи,	но	поради	спадане	на	водата	в	язовира	се	заби	като	
пирон	в	дъното	и	се	наложи	дълго	да	му	почистват	главата	от	лепкавата	
тиня.	Това	беше	преди	години,	когато	подписваше	материали	за	печат	
след	едно	прочитане.	Сега	беше	станал	по-предпазлив	и	в	непознати	води	
едва	потапяше	върха	на	палеца	си.	

Волгата	спря	и	те	слязоха.	Бохоров	извади	от	багажника	въдиците,	
кошницата	с	продукти,	три	бутилки	вино	и	надувен	дюшек	за	Малагения.

Пазачът	се	приближи	към	групата.	Беше	възрастен	човек	със	стро-
го,	прорязано	от	бръчки	бронзово	лице	и	твърде	дебело	за	сезона	облекло.	
Какви	са	задълженията	на	пазача?	—	попита	го	Бохоров,	като	продължи	
да	търси	нещо	в	багажника.

Пазачът	се	поокашля	и	отговори	стегнато:
—	Длъжен	е	да	предупреди,	че	уловът	на	риба	в	язовира	е	забранен.	

Длължен	е	да	пази	народното	богатство	като	зеницата	на	окото	си	и	да	
глобява	нарушителите...

—	Които	и	да	са	те	—	допълни	Бохоров.	—	Друго?
—	Длъжен	е	да	изземва	рибарските	принадлежности	и	да	съобщава	за	

нарушителите	на	съответните	органи.
—	Друго?	—	погледна	го	строго	Бохоров	и	поиска	с	жест	от	Гавазов	

металната	кутийка	с	червеите.
Пазачът	се	почеса	по	тила	и	смотолеви:
—	Да	бъде	опрятен...	Да	пази	колибата	от	пожар...
—	И	да	има	бутилка	олио	за	скъпи	гости	—	допълни	Бохоров,	а	редак-

торът	на	„Трибуна“	се	засмя	с	угоднически	глас.	
Пазачът	откъсна	някакъв	стрък	трева	и	започна	да	си	чисти	зъбите.
—	Няма	олио.
—	Щом	няма	—	каза	Бохоров,	—	яхай	велосипеда	и	донеси	от	селото.
Зад	колибата	 се	 виждаше	полегнал	 велосипед.	Пазачът	го	изправи,	
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подритна	гумите	с	крак	и	го	подкара	по	черния	път.	Бохоров	седна	зад	
волана	и	направи	маневра,	за	да	сложи	колата	на	сянка.	Вещите	примък-
наха	на	три-четири	метра	от	брега.	Малагения	влезе	в	колибата	да	се	
преоблече	и	излезе	оттам	в	оранжев	бански	костюм	и	ориенталски	чехли,	
купени	от	прочутия	истанбулски	пазар	Капалъ	чарши.

—	Дайте	да	ви	надуя	дюшека!	—	предложи	услугите	си	Гавазов.	—	Нали	
знаете,	журналистите	с	това	си	вадим	хляба,	надуваме	нещата...

Малагения	дари	шегата	му	със	снизходителна	усмивка,	а	той	взе	да	
надува	дюшека	с	такъв	ентусиазъм,	че	чак	на	Бохоров	му	стана	неудобно	
и	тикна	помпата	в	дъното	на	раницата.

Взеха	въдиците	и	се	отправиха	към	стената.	Застанаха	на	пет-шест	
крачки	един	от	друг,	сложиха	стръв	и	заметнаха.	Излегната	на	дюшека	и	
препичаща	се	на	слънце,	Малагения	им	махна	с	ръка.	Гавазов	отвори	уста	
да	каже	нещо,	но	Бохоров	му	направи	знак	да	мълчи.	Та	много	ли	са	места-
та,	където	човек	може	да	се	вглъби,	да	огледа	философски	самотата	си,	
сред	тишина	и	спокойствие	да	раговаря	със	собственото	си	аз,	да	спори	
и	се	съгласява	със	себе	си.

И	двамата	потънаха	в	съзерцание	на	тапите,	всеки	с	мислите	си.
Малагения,	Малагения,	скъпо	същество!	Само	вносната	козметика,	

поета	от	тялото	ти	тази	сутрин,	струва	колкото	улова	на	половин	ду-
зина	въдичари	в	забранен	участък,	или	зарибителен	материал	за	два	пъти	
по-малък	язовир...	Прегарят	тревите	и	иде	есента...	Ще	задухат	ветрове,	
ще	падне	ниско	оловното	небе.	Ще	литнат	прелетните	птици	на	юг,	а	
с	тях	може	би	и	ти,	Малагения...	Аз	ще	те	задържа,	аз	имам	нужда	от	
теб!	Ей	тези	две	водни	кончета,	които	летят,	тези	две	жалки	твари	са	
по-щастливи	от	нас	в	близостта	си,	в	сигурността	си...

Гавазов	притича	към	него,	 дръпна	поривисто	въдицата	му	и	 един	
сребрист	шаран	тупна	на	брега.	Без	да	каже	дума,	Гавазов	го	откачи	от	
кукичката,	сложи	го	в	кошчето	и	постави	нова	стръв	на	кметската	въ-
дица.	Отдаден	на	мислите	си,	Бохоров	въобще	не	забеляза	това.

Когато	пазачът	се	върна	с	бутилка	олио	в	ръка,	двамата	бяха	хва-
нали	вече	десетина	килограма	риба.	Бохоров	извади	от	раницата	тиган	
с	незагарящо	дъно	и	го	удари	с	длан	няколко	пъти.	Малагения	отново	му	
махна	с	ръка.	Гавазов	взе	остър	нож	и	започна	да	чисти	рибата.	Бохоров	
извърна	глава	—	дори	от	кръв	на	шаран	му	ставаше	лошо.	На	два	прогнили	
кола	срещу	тях	бе	вързана	малка	лодка.	Бохоров	нагази	във	водата,	отвърза	
я,	скочи	в	нея	и	се	провикна:

—	Мала-ге-ния-а-а-а!	Ела	ту-каааа!	
Красавицата	се	надигнаа	от	дюшека	и	леко	полюшвайки	бедра,	се	при-

ближи.	Той	я	настани	срещу	себе	си	и	грабна	веслата.	Загреба	—	отначало	
доста	несръчно,	водни	пръски	летяха	на	всички	посоки,	но	се	пооправи.	
След	трийсетина	тласъка	с	веслата	кожата	на	дланите	му	се	зачерви,	но	
Бохоров	бе	решен	да	гребе	до	появяването	на	поне	четири	мехура.

—	Говори	ли	му?	—	попитаха	зелените	очи	на	красавицата.
—	Не	съм	—	измънка	Бохоров.	—	Сега,	като	се	върнем...
Върнаха	се	много	бързо.	Малагения	му	отне	веслата	и	с	три	загреб-

вания	върна	лодката	обратно	на	брега.
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Гавазов	бе	запалил	огън	и	пържеше	рибата.	До	него	пазачът	реже-
ше	домати	за	салатата.	Още	със	скачането	на	Малагения	от	лодката	
пазачът	се	поряза	и	отиде	да	си	превърже	пръста	в	колибата.	Когато	
Малагения	седна	срещу	огъня,	движенията	на	Гавазов	станаха	несигурни,	
той	взе	да	обръща	без	нужда	рибата	и	при	едно	такова	обръщане	катурна	
самия	тиган.	Горещата	мазнина	плисна	и	опръска	глезена	му.	Той	направи	
страдалческа	гримаса	и	без	да	издаде	звук,	отиде	да	си	превърже	крака	
в	колибата.	Старецът	се	върна	с	превързан	пръст	и	се	зае	да	довърши	
салатата,	но	един	случаен	поглед,	хвърлен	върху	банския	костюм	на	Ма-
лагения,	го	накара	да	се	пореже	още	веднъж.

—	А	иди	се	облечи!	—	помоли	я	Бохоров.	—	Стига	жертви.
Малагения	 се	 засмя	и	 с	 царствена	походка	 отиде	 да	навлече	 една	

спортна	пола	и	тънка	блузка.
Седнаха	да	обядват.	Рибата,	полята	с	лимонов	сок,	издаваше	приятен	

аромат.	Бохоров	чистеше	с	два	пръста	костите,	хвърляше	главите	зад	
гърба	 си	и	поставяше	очистените	парчета	в	пластмасовата	чинийка	
пред	дамата.	Пазачът	бе	седнал	малко	настрана	като	изпъден	или	по-
точно	непоканен.

—	Няма	ли	да	си	вземеш	от	рибката?	—	попита	Бохоров	с	пълна	уста.
—	Не	ща	—	поклати	глава	пазачът.	—	До	гуша	ми	е	дошла.
След	което	отвори	консерва	„Копърка“	и	загреба	лакомо	с	лъжицата	

от	дребните	скашкани	рибки,	размърляни	в	доматено	пюре	и	олио.	Гавазов	
се	хранеше	замислено	и	се	питаше	дали	моментът	е	удобен	да	поиска	от	
кмета	ново	жилище.

Бохоров	дояде	четвъртия	си	шаран,	облиза	пръсти	и	рече:
—	Абе,	Гавазов,	все	се	каня	да	те	питам	и	все	не	успявам.	Ти	така,	

като	си	четеш	вестника,	харесваш	ли	го?
Въпросът	бе	толкова	неочакван,	че	редакторът	на	градския	вестник	

се	задави	с	кост	и	пазачът	взе	да	го	дъни	с	пестник	по	гърба.	След	като	
изпи	чаша	вода	и	се	успокои,	Гавазов	отвърна	с	несълзени	очи:

—	Като	читател	го	харесвам,	но	като	журналист	мисля,	че	има	още	
какво	да	се	желае.

Взетата	позиция	бе	повече	от	удобна,	тъй	като	съчетаваше	задо-
волство	от	постигнатото	с	повишена	взискателност.

—	Аз	също	харесвам	вестника	като	читателка	—	намеси	се	в	разговора	
Малагения.

—	Така	ли?	—	плесна	с	ръце	Бохоров.	—	Ами	като	ти	харесва,	що	не	по-
стъпиш	на	работа	там?

10.
Малагения	седеше	в	просторната	южна	стая	на	горския	дом	и	тра-

каше	с	два	пръста	на	машина.	В	прозорците	надничаше	някакъв	гол	клон,	
дворът	бе	посивял,	в	дъното	зеленееха	върховете	на	боровете.	Мушмо-
рока	Алурков	мъкнеше	стари	вестници	и	списания	с	тайната	надежда,	
че	пустотата	на	белия	лист	ще	я	накара	да	препише	нещо.	Малагения	
обаче	упорстваше	в	опитите	си	да	изкаже	две-три	свои	мисли	и	чукаше	на	
машината,	след	което	прочиташе	написаното,	смачкваше	го	и	тъпчеше	
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на	пода	в	истерия.	Единствено	посещенията	на	маникюристката	Пепа	
бяха	в	състояние	да	я	поуспокоят	и	развлекат...

И	все	пак	в	новогодишния	брой	на	„Трибуна“	Малагения	дебютира	с	малко	
разказче,	озаглавено	„Срещу	Нова	година“.	Гавазов	направи	голям	компромис	
с	идейно-естетическия	си	вкус,	замижа	и	го	разписа	за	печат.	Така	то	се	
появи	на	бял	свят	за	радост	на	Малагения	и	успокоение	на	Бохоров.

Две	седмици	след	публикацията	в	редакцията	на	градския	вестник	
дойде	наперено	старче	и	се	извини,	че	поради	заболяване	от	грип	идва	
толкова	късно,	но	все	пак	навреме,	за	да	разкрие	една	нагла	литературна	
измама.	След	това	извади	от	овехтяла	кожена	чанта	броя	на	вестника	и	
едно	списание,	излизало	преди	четиридесет	години.

—	Ще	ме	поздравите	за	изумителната	памет!	—	каза	ентусиазирано	
старчето,	 без	 да	 обръща	ни	най-малко	 внимание	на	мрачното	редак-
торско	лице.	—	Разказът	„Срещу	Нова	година“	с	незначителни	поправ-
ки	 е	 взет	 от	 литературно-религиозното	 списание	 „Зов“.	 Оригинално	
заглавие	 —	 „Срещу	Коледа“.	 Ето,	 чета	 ви...	Началото	 е	 едно	 и	 също...	
„Навън	валеше	бял	пухкав	снежец.	Студът	чертаеше	ледени	фигурки	по	
стъклата	на	прозорците.	Мария,	дъщерята	на	бедната	тъкачка,	беше	
придърпала	пердето	с	ръчичка	и	чакаше	майка	си...“	Във	вашия	вестник	
е	пропусната	само	една	дума	„бедната“	по	понятни	съображения.	Иначе	
пак	става	дума	за	тъкачка,	която	работи	в	нощта	срещу	Нова	година	
за	преизпълнение	на	плана...

—	Вероятно	се	касае	до	някакво	съвпадение!	—	грубо	го	прекъсна	Гавазов	
и	стана	от	мястото	си.	—	Оставете	списанието	при	нас,	за	да	изясним	
случая.

—	Ама	какво	е	това	съвпадение,	моля	ви	се!	—	взе	да	ръкомаха	старчето.	
—	Чисто	плагиатство.	И	в	единия	вариант,	и	в	другия	детето	яде	парче	
баница	и	си	мисли	за	елени,	впрегнати	в	шейна.	Вие	снежната	фъртуна,	
вятърът	носи	далечен	звън...	Я	елате	да	сверим	двата	текста.	Вие	четете	
от	вестника,	аз	ще	чета	от	списанието.

Гавазов	го	гледаше	с	омраза.	
—	Бързам	за	съвещание	—	каза	той	и	погледна	нетърпеливо	часовника	си.
—	Щом	като	бързате	—	каза	примирено	старчето,	—	ще	занимая	някоя	

централна	редакция	със	случая.
Натика	обратно	в	чантата	списанието	и	вестника	и	нахлузи	мок-

рото	си	мъхесто	бомбенце.
—	Може	би	се	касае	до	няколко	неволни	съвпадения!	—	опита	се	да	го	

спре	Гавазов.	Предупреждението	на	посетителя	го	стресна.
—	За	какви	съвпадения	говорите?	—	възмути	се	старчето.	—	Всичко	

е	 преписано	 буквално,	тук-таме	има	 бутната	някоя	 дума.	И	 в	 двата	
варианта	детето	на	тъкачката	изнася	тавата	с	трохите	на	балкона,	
където	още	прехвърка	сняг.	Прелитат	птици,	в	единия	случай	„божии“,	в	
другия	„поизмръзнали“	и	започват	да	кълват.	Така	в	нощта	срещу	Коледа,	
респективно	срещу	Нова	година,	птичките	гравират	с	клюновете	си	—	на	
едното	място	„Честито	Рождество	Христово“,	а	на	другото	„Петилет-
ката	в	съкратени	срокове“.	Е,	то	бива,	бива,	ама	чак...

—	Това,	което	казвате,	буди	размисъл	—	каза	примирено	Гавазов.	—	Бла-
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годаря	за	отзива	и	ще	разгледаме	обстойно	случая.	Напишете	си	името	
и	адреса	на	това	листче.

Старчето	написа	с	малко	разкривен	почерк	данните	си	и	подаде	ръка	
за	сбогуване.

—	Чакам	да	ми	се	обадите!
Смутен	от	откритието,	редакторът	на	градския	вестник	отиде	в	

кабинета	на	Бохоров	и	му	разказа	за	посещението.	Бохоров,	мрачен	като	
облак,	повика	веднага	Алурков.	По	тона	на	гласа	му	Мушморока	разбра,	че	
се	е	получил	някакъв	гаф.	Бохоров	накара	редактора	на	„Трибуна“	да	раз-
каже	повторно	за	посещението	на	старчето	и	произнесе	с	гробовен	глас:

—	Другарю	Алурков,	това	е	последният	ви	шанс.	Неутрализирайте	
старчето	и	ми	докладвайте.	Знаете,	че	Малагения	е	чувствителна	душа	
и	не	може	да	изтърпи	подобен	срам.

11.
След	това	сдържано	на	пръв	поглед	предупреждение	Мушморока	Алур-

ков	престана	да	спи	и	да	се	храни.	Той	се	превърна	в	безплътна	сянка	на	
старчето	и	направи	два	опита	да	му	открадне	чантата.	Втория	път	
сполучи,	но	в	чантата	липсваше	списанието.

Където	и	да	седнеше,	с	когото	и	да	се	спреше,	проклетото	старче	
все	отплесваше	темата	и	говореше	за	разказа	„Срещу	Нова	година“.	Това	
принуди	Алурков	да	избере	съвсем	друг	начин	за	действие.	Не,	не	намаза	
с	арсеник	листовете	на	книгата,	която	старчето	слагаше	на	нощното	
си	шкафче	и	прелистваше	с	плюнчене	на	палец.	Една	сутрин	позвъни	на	
вратата	му	и	попита:

—	Вие	ли	сте	Лилян	Няголов?
—	Аз	съм	—	отговори	старчето	и	изтри	сапуна	от	лявата	страна	на	

лицето	си	с	малко	жълто	пешкирче.
—	Е	ха,	честито!	—	поздрави	го	Алурков.
Старчето	изпъчи	пилешките	си	гърди.
—	За	разкритието	на	литературната	кражба	ли?	—	попита	го	тър-

жествуващо.	Бе	доказало	вече	свежата	си	памет	на	половината	град,	но	
чакаше	и	официално	потвърждение.

—	Не,	не	—	поясни	Алурков.	—	Ще	ви	бутаме	къщата	за	зелена	площ.
—	Протестирам!	—	викна	старчето	и	удари	пешкира,	свит	на	топка,	

в	пода.	—	Къщата	спада	към	надеждния	жилищен	фонд,	нямате	право	да	я	
бутате.	Във	фасадата	има	архитектурни	елементи	от	горнодунавското	
домостроене...	Ще	се	оплача	на	кмета!

Мушморока	го	увери	с	усмивка,	че	да	се	оплаче	е	негово	неотменимо	
право.	Старчето	се	записа	за	приемния	час	на	Бохоров	и	бе	прието.

—	Вие	нямате	право	да	бутате	къщата!	—	протестира	то	с	пресипнал	
глас	в	края	на	един	безплоден	десетминутен	разговор.

—	Зелените	площи	са	белите	дробове	на	един	град	—	заяви	Бохоров	и	с	
тупане	по	рамото	го	изтика	от	кабинета.

Когато	старчето	се	прибра	в	къщата	си,	подлежаща	на	събаряне,	
рухна	на	един	кухненски	стол,	облакъти	се	на	масата,	обхвана	с	длани	
плешивата	си	главица	и	потъна	в	размисъл.	Мисли	до	същия	час	на	другия	
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ден.	След	това	стана,	отиде	с	отмаляла	походка	към	стария	дървен	скрин	
и	извади	оттам	дебела	пачка	пощенски	пликове,	топ	хартия	и	стиска	
химикалки.	Подреди	всичко	това	на	масата	и	отново	седна.	Възмущение-
то	от	литературната	кражба	се	изпари	с	новината,	че	ще	му	събарят	
къщата	и	сега	старчето	пишеше	писма	до	всички	инстанции	в	страната.	
Неизтощимата	му	енергия	бе	впрегната	в	съвсем	друго	направление.

Снегът	натрупа	покривите,	след	това	се	стопи	за	една	нощ	под	уха-
нието	на	топлия	вятър.	После	сви	студ	и	отново	натрупа	педя	сняг.	Един	
ден	запяха	капчуците,	огря	слънце,	дворът	зад	къщичката	взе	да	зеленее.	
Първите	ранни	зеленчуци	се	появиха	на	телевизионния	екран,	птиците	
започнаха	да	пеят	по	храстите	и	денят	започна	чувствително	да	расте.	
Точно	тогава	на	стареца	се	свърши	хартията.

12.
Провинциалният	кмет	Бохоров	ридаеше	неутешимо,	облакътен	вър-

ху	парапета	на	големия	столичен	мост.	Кметът	бе	толкова	стар,	че	и	с	
боядисани	коси	изглеждаше	на	петдесет	и	няколко	години,	а	мостът	бе	
толкова	нов,	че	още	нямаше	име.

Един	бял	мерцедес	със	син	номер	спря	на	три	крачки	от	него.	Разве-
селено	лице	с	прекрасна	руса	коса	и	зелени	изразителни	очи	се	подаде	леко	
от	прозореца	и	попита:

—	Защо	плачеш,	дете	мое?
Компанията	 в	мерцедеса	 се	 затресе	 в	 неудържим	кикот	и	 чувст-

вителните	ресори	на	елегантната	машина	регистрираха	степента	на	
този	смях.

Сèìеîí 
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ЗА ПЪРВИ ПЪТ В „ПЛАМЪК“

Яна Николова

АСТЕРОИД

—	Разкарай	това	нещо	от	масата,	защото	кълна	се	ще	му	натикам	
вилицата...

—	Иване...	—	кресна	мама	и	хвърли	заплашителен	поглед	към	баща	ми.	
Помежду	им	се	разклати	парче	печен	картоф,	който	тя	повдигна	като	
шпага	пред	брадичката	си.

—	Ама	виж	го,	моля	ти	се...	—	в	миг	баща	ми	почервеня	и	замлъкна.	
Отново	бе	забравил	да	диша,	отплесквайки	се	в	гнева	си.	Тресна	ядосано	
по	масата,	преглътна	пърженото	кюфте	и	отново	заговори,	ниско	като	
гърленото	ръмжене	на	булдог.	—	Що	за	палячо	си	довела	в	дома	ни,	Силвия.

Аз	повдигнах	рамене	и	хвърлих	развеселен	поглед	към	Мишо.	Че	какво	
толкова,	момчето	 си	 бе	напълно	нормално.	Носеше	карирана	риза,	 под	
месестите	му	ръце	 личаха	потни	петна,	 а	мазната	му	 коса	 влизаше	
в	очите.	Кръглите	му	очила	бяха	прекалено	 големи	 за	тумбестото	му	
лице,	а	дебелите	им	стъкла	сигурно	тежаха	цял	тон,	защото	постоянно	
се	свличаха	от	носа	му.	Да,	Мишо	определено	не	бе	най-ярката	звезда	на	
небето...	добре	де,	изобщо	не	беше	звезда...	да	речем,	че	той	бе	по-скоро	
астероид.	Да,	голям,	кръгъл	астероид	с	лице,	цялото	в	дълбоки	кратери,	
останали	след	опустошителната	едра	шарка,	която	бе	изкарал	миналата	
зима.	Но	пък	в	усмивката	на	това	парче	космическа	скала	имаше	нещо...	
нещо,	което	определено	дразнеше	баща	ми.	Което	я	правеше	безценна.

—	Би	ли	я	махнал	докато	се	храним,	—	баща	ми	говореше	съвсем	бавно	
и	след	всяка	негова	дума,	Мишо	свиваше	широките	си	рамене	все	повече	и	
повече.	В	един	момент	ми	заприлича	на	смачкано	кенче	кола	и	яйчената	
салата	за	малко	да	ми	излезе	направо	през	ушите	от	напушилия	ме	смях.	
—	Не	мога	един	залък	да	преглътна	като	хората.

Забравих	да	спомена	още	нещо	за	Мишо,	който	вече	не	знаеше	под	ма-
сата	ли	да	слезе	или	да	скочи	направо	през	прозореца.	С	влажни	очи	като	
на	котка,	той	ме	погледна,	изпълнен	с	най-искрена	надежда	за	изкупление.	
А	аз	едвам	успявах	да	сдържа	усмивката	си.

Забравих	да	ви	спомена	още	нещо	за	Мишо,	астероидът	кацнал	от	
Сатурн,	бухалът,	шампион	по	шах,	първенец	на	олимпиадите	по	химия	и	
биология	и	вероятно	най-големият	почитател	на	комиксите	от	времето	
преди	баба	ми	да	се	роди.

Той	беше	вентрилог	и	делеше	един	стол	с	дървената	кукла	Харолд.	
Най-добрият	му	приятел.
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Беркант Исаев

ПРОЛОГ 
Разказ

Бендито	беше	събуден,	както	всеки	друг	ден	в	шест	сутринта	от	
дежурния	моряк.	Следващата	му	работа	бе	да	стане	от	хамака,	да	се	
оправи	доколкото	може	и	да	се	заеме	със	всекидневните	си	задължения,	
които	включваха	почистване	на	каютата,	търкане	на	дъските	на	палу-
бата,	проверяване	на	издръжливостта	на	въжетата...

Беше	на	караката	„Сан	Бернард“,	изпратена	в	Гоа	от	портукалския	
крал,	 заедно	 с	 още	пет	кораба,	 като	част	от	ежегодната	търговия	 с	
Индия.	Миналата	вечер	се	бяха	натъкнали	на	буря,	която	значително	
отдалечи	 „Сан	Бернард“	от	другите	кораби.	Сега	на	борда	лоцманът	с	
множеството	си	помощници	се	опитваше	да	узнае	ширината	и	дължи-
ната,	по	които	плават,	за	да	акостират	на	най-близкото	пристанище	и	
да	изчакат	останалата	част	от	флота.	Имаше	и	още	един	проблем	—	ако	
останеха	прекалено	дълго	в	открито	море,	можеше	да	ги	погне	някой	пи-
ратски	кораб,	а	пиратството	беше	много	разпространено,	особено	във	
водите	на	Индийския	океан.

Бендито	се	изкачи	до	палубата	и	утринните	лъчи	стоплиха	лицето	
му,	а	не	след	дълго	усети	и	солено-сладникавия	аромат	на	морето.	Из	
целия	кораб	сновяха	моряци,	живописно	облечени	в	полускъсани	разно-
цветни	ризи	от	басма,	панталони,	 с	 крачоли	 сгънати	до	коляното,	а	
някои	си	бяха	вързали	и	кърпи	на	главите,	за	да	се	пазят	от	тропическия	
пек,	а	и	донякъде	заради	суета.	Носеха	си	оръжията,	окачени	на	кожени	
колани,	но	повечето	ги	бяха	оставили	по	каютите,	за	да	не	им	пречат	
на	работата.	Все	пак	беше	добре	човек	да	носи	една	малка	кама,	за	всеки	
случай,	а	пък	можеше	и	да	потрябва,	за	разкъсване	на	някое	въже.	Мръс-
нобелите	платна	бяха	опънати,	а	няколко	души	сменяха	скъсалото	се	в	
бурята	платно	на	носа.

Без	да	се	замисля,	Бендито	взе	една	влажна	пала,	захвърлена	на	земята	
и	започна	да	търка	палубните	дъски.	„Обикновена	работа,	за	обикновен	
моряк“	помисли	си.	Ех,	ако	някога	бъдеше	повишен,	щеше	да	е	друга	работа,	
например	ако	някой	ден	станеше	боцман...	Щеше	да	взима	не	две	монети	по	
осем	реала,	както	сега,	а	цели	дванадесет,	а	освен	това	и	от	продажбата	
на	стоки,	щеше	да	му	се	пада	по-голям	дял.	И	за	жената,	децата,	дори	за	
родителите	щеше	да	има	нещичко	след	всяко	пътуване.

Изведнъж	силно	полъхналият	студен	вятър	го	отнесе	от	мислите	му.	
Небето	беше	леко	потъмняло	и	продължаваше	да	става	все	по-мрачно.	Първо	
светна,	а	после	се	дочу	и	гърмът	на	няколко	последователни	светкавици.
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—	Нова	буря!	—	извика	капитанът,	но	морето	все	още	беше	съвсем	
спокойно.	Дори	плашещо	спокойно.

—	Вдигнете	всички	платна	освен	латинското!
Бендито	остави	парцала	и	отиде	да	изпълнява	заповедта.	„Ох,	дано	

да	оцелея,	иначе	какво	ще	стане	с	Мария...	а	с	децата?“	И	несъзнателно	
се	прекръсти	и	целуна	кръстчето,	окачено	на	врата	му,	подарък	от	жена	
му.	А	и	досега	винаги	го	пазеше.

След	няколко	дърпания	на	въжето,	голямото	платно	вече	се	бе	при-
брало	и	Бендито	си	отдъхна,	но	нямаше	време	 за	почивка.	Тръгна	към	
фратмачтата	и	от	вахтата	се	чу:

—	Кораб	на	хоризонта!
Всички	погледи	се	насочиха	към	приближаващия	се	кораб,	боядисан	

в	черно	отвсякъде,	само	платната	му	бяха	червени.	Отгоре	за	ужас	на	
моряците	от	„Сан	Бернард“	се	вееше	червен	пиратски	флаг	с	изобразен	
до	кръста	черен	скелет,	размахващ	отсечена	глава	в	едната	ръка	и	сабя	
в	другата.

—	Да	им	предложим	откуп	или	да	се	предадем?	—	извика	един	от	мо-
ряците.

—	Не.	Няма	да	го	приемат,	с	червен	флаг	са.	Можем	само	да	се	опитаме	
да	избягаме.

Сърцето	на	Бендито	се	сви.	Пиратският	кораб	е	по-малък	и	по-лек	
от	техния,	ако	се	опитат	да	избягат,	ще	ги	настигнат.	Но	ако	останат	
да	се	бият,	пиратите	най-вероятно	ще	вземат	превес.	След	кратко	раз-
мишление	капитанът	взе	решение.

—	Дясно	на	борд!	Ще	се	измъкнем!
Всички	забравиха	за	предстоящата	буря	и	се	заеха	с	опъването	на	

платната,	които	само	преди	няколко	минути	бяха	свили.
—	Обръщаме!
Корабът	с	червените	платна	се	приближаваше	бързо	и	вече	можеха	

да	видят	страховитите	лица	на	главорезите,	стоящи	на	палубата	и	на	
въжетата.	След	малко	забелязаха	движение	сред	пиратските	моряци	и	не	
след	дълго	на	палубата	се	появиха	около	десетина	нещастници,	със	завър-
зани	към	гърба	ръце.	Дори	не	се	опитваха	да	избягат.	В	лицата	им	някои	
от	моряците	с	по-остро	зрение	познаха	своите	другари	от	другите	кораби	
на	португалския	флот.	Един	от	пиратите	изкрещя	заповед	и	останалите	
окачиха	въжетата	на	вратовете	на	моряците.	Миг	по-късно	ги	бутнаха	
от	палубата	и	телата	на	обесените	клетници	зависяха	по	корпуса	на	
черния	кораб.	Този	акт	смути	още	повече	португалците.	Лоцманът	взе	
далекогледа	си	и	го	насочи	към	капитана	на	пиратите.	Уплашено	свали	
далекогледа,	събра	кураж	и	пак	погледна.	Дълго	време	стоя	вцепенен.	Към	
него	се	приближи	капитанът	и	тихо	попита.

—	Това,	което	си	мисля,	ли	е?
—	Летящият	холандец	—	тихо,	с	глас	треперещ	от	страх,	промълви	

лоцманът.
Корабът	вече	 беше	 обърнал	посоката	и	 с	 пълна	 скорост	търсеше	

спасение.	 „Холандецът“	 пък	 неуморно	 го	 преследваше.	 Бендито	 също	
предположи	за	името	на	страховития	кораб,	но	това	бе	по-скоро	кратко-
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трайна	мисъл.	Никога	преди	през	живота	си	не	се	беше	натъквал	нито	на	
капитана,	нито	на	страшния	му	екипаж.	Не	вярваше	особено,	но	знаеше	
легендата	за	капитана,	превърнал	се	в	чудовище,	заради	една	невъзмож-
на	любов.	Любов,	която	била	толкова	силна,	че	накрая	го	погубила	и	била	
заменена	 с	 още	по-силна	 омраза.	Никой	не	 знаеше	името	на	прочутия	
пират.	Някои	го	наричаха	Ван	дер	Декен,	други	Филип	Стратен,	трети	
пък	мислеха,	че	е	съвсем	друго.	Но	всички	бяха	чували	за	кораба	му.	Никога	
не	попадал	в	рифове	и	при	най-слабия	полъх	се	движел	бързо.	А	оръдията	
му...	те	разбивали	на	парчета	всяка	галера,	всяка	фрегата,	посмяла	да	им	
се	опълчи.	Тръпки	побиха	Бендито,	но	той	няколко	пъти	прочете	„Отче	
наш“,	целуна	още	веднъж	кръста	на	врата	си,	прошепна	„Аве	Мария“	и	
продължи	да	върши	работата	си	още	по-усърдно.

За	лош	късмет	обаче	вятърът	спря	да	духа	и	се	озоваха	в	безветрие.	
Екипажът	изпадна	в	паника,	някои	започнаха	да	бягат	безцелно	във	всички	
посоки	или	редяха	молитви,	застанали	на	колене,	но	капитанът	успя	да	
въдвори	ред,	като	застреля	един	от	тях.

—	Пригответе	се	за	абордаж,	момчета!	Нямаме	друг	изход,	пред	вас	
стои	„Летящият	холандец“!

И	даде	още	един	изстрел	към	небето.	Моряците	приеха	тази	новина	
със	смесени	чувства.	Някои	безумци	от	страх	се	хвърлиха	зад	борда,	въп-
реки	че	знаеха,че	ще	се	удавят,	други	по-смели	искаха	да	си	изпробват	
късмета,	макар	да	осъзнаваха,	че	са	обречени.	Бендито	беше	смаян.	Значи	
Холандеца	съществува?	Или	пък	това	беше	измислица	на	капитана?	Не,	
всъщност	нямаше	значение.	Ако	скочеше,	скоро	нямаше	да	намери	твърда	
земя	и	щеше	да	умре	от	изтощение	в	морето.	Ако	останеше,	можеше	и	
да	победят	пиратите,	макар	и	трудно.	Всъщност	някой	беше	ли	нанасял	
каквото	и	да	е	поражение	на	Холандеца?	Ако	имаше	късмет	при	загуба,	
Бендито	можеше	да	се	предаде	като	пленник,	ако	въобще	тези	главорези	
взимаха	пленници.

Холандецът	бе	на	по-малко	от	един	оръдеен	изстрел	разстояние,	но	
не	стреляше.	През	това	време	моряците	от	„Сан	Бернард“	имаха	време	да	
подготвят	оръжията	си	и	абордажните	куки.	Бендито	слезе	до	каютите,	
за	да	вземе	остарялата	си	рапира	и	след	малко	се	върна	готов	за	бой.	Пи-
ратите	се	приближиха	още	повече	и	битката	започна.	Абордажните	куки	
се	закачиха	и	на	двата	кораба	и	ги	опряха	борд	в	борд.	Пиратите	скочиха	
на	една	вълна	и	португалците	взеха	да	се	защитават	отчаяно.	Бендито,	
взел	решение	да	се	бие	до	последно,	пи	една	глътка	от	малкото	останало,	
вече	вкиснало	вино,	от	шишето	което	пазеше	в	пазвата	на	ризата	си	и	
тръгна	с	оголената	рапира	и	пистолета,	които	бе	използвал	само	веднъж	
или	два	пъти	в	живота	си.	Не	след	дълго	се	появи	още	един	проблем,	кой-
то	изкара	ужаса	през	устата	на	португалците.	Пиратите	не	умираха.	
Буквално.	Колкото	и	куршуми	да	изстреляш,	колкото	удари	да	нанесеш,	
те	не	падаха,	а	се	биеха	по-ожесточено.	А	видът	им	ги	правеше	същински	
дяволи	в	очите	на	враговете.	Бяха	облечени	натруфено,	както	подобава	на	
пирати,	с	множество	копринени,	басмени,	ленени	дрехи,	ризи,	рединготи,	
остарели,	но	все	още	носещи	блясъка	си	мундири,	на	висши	офицери	от	вся-
ка	позната	флота.	Мнозина	бяха	закачили	леки	златни	вериги	на	кърпите	
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си	за	главите,	други	бяха	позлатили	дръжките	на	пистолетите	и	сабите	
си	и	дори	прикладите	на	пушките	и	мускетите.	Някои	бяха	стигнали	до	
там,	че	бяха	зашили	монети	по	и	без	това	лъскавите	си	дрехи.

Наоколо	се	изпълни	с	гъст	пушек	от	изстрелите,	а	атмосферата	бе	
зловеща,	изпълнена	със	звука	на	врязващи	се	в	плътта	саби	и	виковете	
на	умиращите.	Бендито	вървеше	почти	слепешком	и	тогава	го	видя...	ка-
питанът	на	Холандеца.	Погледът	на	моряка	остана	закован	в	дълбоките	
му	блестящи	с	червеникав	оттенък	очи.	Събра	кураж	и	заби	рапирата	си	
право	в	сърцето	му.	Но	капитанът	нямаше	сърце.	Прободеният	бавно	
вдигна	сабята	си	и	Бандито	успя	само	да	проешепне	„Аве	Мария“	с	глас	
изпълнен	с	нечовешки	ужас.	Тежката	стомана	се	стовари	върху	лицето	
му,	разряза	го	на	две	и	продължи	надолу	към	верижката	с	кръста,	който	
бавно	падна	на	палубата	и	потъна	в	кръв...

Сèìеîí Сïèрèäîíîâ • Сúòâîряâàíе
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Елена Г. Христова — Италия

СЕКРЕТЕН КОД *3675* 
Разказ

След	драматичния	разпад	на	7-годишната	ми	връзка,	защото	моички-
ят,	след	7	години,	изведнъж	се	събуди	озарен	от	мисълта,	че	различията	
между	нас	са	непреодолими	за	съвместен	живот...

—	Разбери,	много	сме	различни!
—	Ама	как	така	сме	различни?
—	Ами	така!	Ето	например	ти	тази	стена,	в	какъв	цвят	я	виждаш?
—	Бял.
—	Не!	Аз	я	виждам	бяла,	защото	Е	бяла!	Ти	виждаш	друг	цвят!
—	Нищо	не	разбрах...
—	Именно,	ето	го	проблемът!
—	Ма	ние	дори	не	се	караме!
—	Не.	Не	мога	повече!
—	Ами	мама?	Тя	толкова	те	харесва...
	 Реших,	че	имам	нужда	от	ново	начало!
	 НОВО	НАЧАЛО!	Означава	—	нова	работа,	ново	жилище	и	нов	град.

* * *
Тъкмо	бях	завършила	право,	когато	видях	обява	за	свободно	място	в	

малка	юридическа	фирма.
—	В	нашата	фирма	работим	така.	На	всяко	10-то	число	ще	ти	пре-

веждаме	заплатата	по	банков	път.	Имаш	ли	сметка	в	банка?
—	Ами	имах,	ама	я	закрих.
—	Отвори	си	пак.
—	Ох...	не	може	ли	да	ми	ги	давате	кеш?...

* * *
—	Добър	ден!
—	Добър	ден!
—	Искам	да	си	открия	сметка	във	вашата	банка.	(„Най-малко	моше-

ническа	ми	се	струва“,	мисля	си...)
—	Разбира	се,	госпожице!	Като	наш	бъдещ	лоялен	клиент,	имаме	стра-

хотно	предложение	за	Вас...

* * *
Откакто	съм	свободна	жена,	майка	ми	не	спира	да	звъни.	Всеки	8	ми-

нути	провеждаме	един	и	същи	разговор.	Тя	е	убедена,	че	съм	изпаднала	в	
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жестока	депресия,	която	вероятно	ме	е	довела	до	неизбежното	решение	
да	отнема	или	поне	да	се	опитам	да	отнема	живота	си...

—	...	Не	може	постоянно	да	пиеш	болкоуспокояващи.	Ще	се	пристрас-
тиш!

—	Това,	че	вчера	изпих	един	аналгин,	защото	ме	болеше	глава,	не	ме	
прави	пристрастена!

—	Моля	те,	не	посягай	към	алкохола,	той	няма	да	реши	проблемите	ти!
—	Пия	само,	когато	мине	действието	на	хапчетата.
—	Ясно.	Чувам	те,	че	си	страшно	изнервена!...
—	Чао,	МАМО!

* * *
Имам	една-единствена	колежка.
София,	(кръстена	е	на	Света	София).	Силно	религиозна.	На	екрана	на	

компютъра	£	стои,	безжизнено,	обляно	в	кръв,	разпънато	тяло...	на	Исус.
—	Софи,	не	може	ли	да	сложим	някоя	по-ведра	картинка	на	Исус?	Кли-

ентите	се	стряскат.
Мълчание.
Не	говори	много.
Всъщност,	никога	не	съм	я	чувала	да	говори.
Един	път	си	поръчах	пиле	за	обяд	в	офиса.	Зверски	прегладняла,	ти-

хичко,	за	да	не	ме	чуе,	я	попитах	дали	иска	да	си	вземе.
—	Аз	съм	веган.
Първото	и	единствено	до	момента	изречение,	което	ми	е	казала.

* * *
—	Добър	ден!	Госпожица	О,	ли	е	на	телефона?
—	Да?!
—	Звъня	Ви	от	банка	П.	Картата	Ви	е	готова,	но	адреса,	който	сте	

ми	дали,	май	е	грешен...
—	Как	така	е	грешен?
—	Ами,	не	съществува	такава	улица.
—	Хубаво	проверете!
—	Ето,	сега	пиша:	„Улица	М.“	Натискам	„Провери“...
* Зададеният адрес се намира на 2789 километра от Вас. Показване 

на маршрути*
—	Може	и	да	съм	сгрешила,	господине,	но	вие	трябваше	да	проверите	

на	място	още...
—	Да,	разбирам...	но...	я	направо	елате	да	си	я	вземете	от	офиса,	гос-

пожице,	така	за	всички	ни	ще	е	по-лесно...

* * *
Готвенето	за	мен	е	нещо	като	ядрената	физика	за	музиканта.	Аз	и	

кухнята,	просто	не	се	разбираме.	Нито	едно	„лесно	достъпна,	идеална	за	
хора,	които	не	могат	да	готвят“,	рецепта	или	видео	„сготви	петел	във	
вино	само	за	4	минути“	не	е	способна	да	ми	покаже	достатъчно	просто	
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необходимата	поредица	 от	стъпки,	 нужни	 за	 да	направя	нещо,	 което	
става	за	ядене.

Решението	ми	—	аламинути,	салати	и	поръчване	на	храна.	Мечтата	
ми	—	мъж,	който	може	да	готви	и	забранява	на	жена	си	да	го	прави...

Колкото	скромно	и	рядко	да	е	приготвянето	на	храна	в	моя	дом,	един	
ден	видях,	че	хладилникът	ми	е	съвършено	празен...

* * *
Влизам	 в	 супермаркета	и	 след	 2	минути	 се	 губя.	Намирам	 всички	

продукти,	от	които	нямам	нужда,	и	нито	един,	който	искам	да	купя.	
Започвам	да	спирам	всякакви,	работещи	и	неработещи	в	магазина	хора,	
за	да	ме	упътят.	Нямам	особен	успех...

След	повече	от	час	резултатът	е:	Вися	на	опашка	от	15	човека,	в	ръ-
цете	си	държа	мляко,	яйца	и	хляб.	Пред	мен	хората	с	препълнени	колички	
ме	гледат	съжалително,	но	никой	не	ме	пуска	да	мина.

—	Добър	ден!	Това	ли	ще	е	само?
—	Да!
—	Горката,	сигурно	много	сте	чакала...
—	Ааа	не.	Не	беше	много.
—	Как	ще	платите,	с	карта	или	в	брой?
Замислям	се	за	секунда,	но	нали	вече	от	един	ден	съм	горд	собственик	

на	карта...	(моля	се	да	не	трябва	въвеждане	на	код,	защото	нямам	пред-
става	какъв	е...)

—	С	карта!
Излизам	от	магазина	и	точно	в	този	момент	се	излива	невероятен	

дъжд.	Изваждам	портмонето	си,	да	прибера	картата,	но	нея	я	няма.
—	ОБРАЛИ	СА	МЕ!
Следва	разравия	със	служителката,	в	присъствието	на	3—4	случайни	

свидетели	на	случката	и	охраната	на	магазина.
КАРТАТА	Я	НЯМА!
Излизам	бясна.	Навън	вали.	Скоро	усещам	течаща	ледена	вода	по	всички	

части	на	тялото	си.	Прибирам	се.	Банята,	сешоара,	гардероба,	огледало-
то...	вече	не	ми	е	толкова	студено.	Преоблечена,	отивам	в	банката.

* * *
—	Обраха	ме!	Не	мога	да	повярвам!	Посред	бял	ден	и	то	В	МАГАЗИНА!
—	Моля	Ви,	не	се	притеснявайте,	госпожице,	случват	се	и	такива	неща.	

Ей	сега	веднага	ще	я	блокираме...
Излизам	от	банката	и,	Господи,	станало	е	повече	от	30	градуса...
Сигурна	съм,	че	докато	стигна	до	офиса	и	се	кача	по	стълбите,	ще	

получа	топлинен	удар.
В	обедната	почивка,	изморена	и	потна	от	цялото	това	препускане	

и	рязката	смяна	на	сезони,	решавам	да	скокна	до	вкъщи	да	се	преоблека.
Влизам,	 хвърлям	дебелото,	почти	 зимно	яке	и	 слагам	отново,	 вече	

изсъхналото,	лятно.	Бъркам	в	джоба	и	изваждам	картата...
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* * *
Връщам	се	до	банката.	Връхлитам	в	офиса.
—	Здравейте!	Помним	ли	се?
За	да	не	изглеждам	толкова	глупаво,	измислям	история	за	младо	мом-

че,	което	ми	е	откраднало	картата.	После	е	съжалило,	намерило	ме	е	и	
ми	е	я	върнало...

—	Та,	ето,	нали	виждате.	Картата	си	е	в	мен,	и	код	си	имам...	Кълна	
се,	че	никой	не	го	знае...	Дали	можем	да	отблокираме	картата?

* * *
Вече	2	седмици	чакам	новата	си	карта.	В	забързаното	ежедневие	и	с	

пари	в	брой,	почти	съм	забравила	за	нея,	когато	намирам	писмо	в	пощен-
ската	си	кутия.

*От банка П., До госпожица О. ...*
—	Ааа,	ето.	Това	съм	аз!

* * *
С	приближаването	на	Коледа,	покупките	на	подаръци,	сметките	за	

вода,	ток,	телефон	и	след	платения	си	наем,	един	ден	виждам,	че	всичко	
на	всичко	имам	13	лева	и	80	стотинки	в	портмонето...

*Време е! Най-после е време да използвам Тази карта!*
Прибирам	се	вкъщи,	преглеждам	документите,	ровя	навсякъде,	прео-

бръщам	всичко...	Намирам	два	бели	плика,	с	два	различни	кода.	Единият	е	
за	старата,	блокирана	карта,	другият	—	за	чисто	новата,	пълна	с	пари.

Нямам	идея,	кой	за	коя	е!

* * *
Отивам	към	банката.
В	ръцете	си	държа	двата	плика.	От	него	изскачат	10	листа.	Пет	с	

реклами,	как	точно	сега,	трябва	да	изтегля	ипотечен	кредит	с	лихва	само	
4	%	и	още	5	с	обяснения	как	да	си	видя	кода.

Сещам	се	за	инструкциите	на	микровълновите	печки,	в	които	с	голе-
ми	букви	пише	„МОЛЯ,	НЕ	ПОСТАВЯЙТЕ	ДОМАШНИТЕ	СИ	ЛЮБИМЦИ	В	
МИКРОВЪЛНОВАТА	ПЕЧКА.“	Написано	било,	след	като	преди	години	жена	
пробвала	да	изсуши	котката	си	след	баня	в	микровълновата.	Котката	
умряла.	Жената	осъдила	фирмата.	Спечелила	много	пари	и	оттогава	ни-
кой	не	е	чувал	нищо	за	нея,	но	пък	тези	надписи	се	появили	на	печките...

*Ооо, я стига! Аз не съм човек, който би сложил котка в микровълно-
ва и съответно, не трябва да чета всички инструкции, как точно да си 
видя кода...*

В	долния	ъгъл	на	листа	има	черно	квадратче.	Трия	мастилото...
Отдолу	има	НИЩО!	Черен	лист!
Изригвам	на	глас:	*Тук никакъв код няма!* Решавам	на	момента	да	

връхлетя	в	банката	и	да	направя	грандиозен	скандал	за	измама,	но	забе-
лязвам,	че	отдавна	е	затворено.
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* * *
Стоя	и	гледам	вече	15	минути	черния	лист	хартия,	опитвайки	се	да	

разбера,	как	работи...
До	мен	се	приближава	жена:
—	Аз...	исках	да	в	попитам,	дали	нямате	идея,	защо	не	ми	работи	кар-

тата,	ама	като	ви	гледам	така,	май	няма	да	можете	да	ми	помогнете...
Осъзнавам,	че	все	пак	е	добре	да	прочета	инструкциите	(щом	са	тол-

кова	много,	сигурно	и	интелигентните	хора	трябва	да	ги	прочетат...)
Разбирам,	че	кодът	не	е	на	черния	лист,	а	на	някакво	тъъъничко	фолио	

(което	вече	съм	смачкала	и	почти	изхвърлила)	над	листа.
*ВАШИЯТ КОД ЩЕ СЕ ПОКАЖЕ НА СВЕТЛИНА*
*СВЕТЛИНА?! Каква светлина!!! То е напълно тъмно тук.*
Тичам	до	една	улична	лампа.	В	едната	си	ръка	държа	чанта,	яке,	кар-

та,	плик	с	писмо	и	друг	плик	с	много	листове...	С	другата	се	опитвам	да	
сложа	миниатюрното	фолио,	под	такъв	ъгъл,	че	да	видя	кода.

*3675*
Тичам	до	банкомата.	Пъхам	картата.
*Добре дошли*
—	Добре	заварили!
*Изберете опция*
—	ТЕГЛЕНЕ	НА	ПАРИ	(РАЗБИРА	СЕ!)
*Въведете вашия секретен код*
*3675*	(пиша	с	гордост).
*Вашият секретен код е грешен, искате ли да продължите?*
—	Неееее,	не	искам!
Тичам	пак	до	лампата...	Хич	не	съм	сигурна,	това	последното	петица	

ли	е,	или	някаква	странна,	обърната	неестествено,	от	съображения	за	
сигурност,	тройка.

Връщам	се	до	банкомата.
*Вашият секретен код е грешен. От съображения, свързани с Вашата 

сигурност, картата Ви, ще бъде блокирана, при...*
—	Господи!	(крещя),	Господи!	Блокирах	си	картата!!!!	Отново!!!!
Приближавам	се	до	банкомата	и	дочитам:
*... картата Ви, ще бъде блокирана, при 3-ти неуспешен опит*
—	Ох,	добре...	(отдъхвам	си)
Прибирам	се	вкъщи,	ядосана	и	без	пари.	Започвам	да	разсъждавам,	

как	безболезнено	и	бързо	да	си	взема	заплатата...	Проверявам	работното	
време	на	банката.

*Понеделник — Петък от 9.00—18.00*

* * *
В	9.08	на	следващата	сутрин	влизам	в	банката,	абсолютно	сигурна,	

че	няма	начин	да	не	съм	първа.
Тълпа	от	хора!
Оглеждам	се,	къде	раздават	подаръци.
НИКЪДЕ!
—	Добър	ден!	(посреща	ме	усмихната	и	учтива	жена).
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—	Добър	ден!	Къде	Ви	е	касата	на	вас?
Жената	много	леко	повдига	глава.	Над	нея	има	огромен	надпис:	*КАСА*
—	Ааааа,	ето	я!	Искам	да	изтегля	пари!
—	Проблем	с	картата	си	ли	имате?
—	Не!
—	Вижте	колко	много	хора	чакат!	Ето	 го	банкомата	навън,	никой	

няма,	защо	не	изтеглите	оттам?
—	Благодаря,	но	предпочитам	да	изчакам...

* * *
Три	часа	по-късно,	доволна	и	с	пари	в	ръка,	излизам	от	банката.
В	магазина	на	ъгъла	очите	ми	са	приковани	от	невероятно	красиво	

произведение	на	изкуството!	Обувки!
Поглеждам	парите	в	ръцете	си...	и	решително	влизам	в	магазина...

Декември 2018
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ПРОЧЕТЕНО ОТНОВО

Петър Атанасов Тодоров

ИДЕЯТА ЗА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ 
В ТВОРЧЕСТВОТО НА ЙОРДАН 
ЙОВКОВ 
Откъс от студия

„Онова, което трябва да се пожелае на българската художествена 
литература, е да следва традициите, завещани от великаните на 
българското слово — Ботев, Каравелов, Славейков, Вазов. Българската 
литература трябва да бъде пропита с национален дух.“

        Йордан Йовков

Да	си	спомним	размислите	на	Йордан	Йовков	за	собствения	му	твор-
чески	натюрел,	 които	той	изказва	пред	проф.	Спиридон	Казанджиев	 в	
книгата	на	учения	„Срещи	и	разговори	с	Йордан	Йовков“.	В	тях	Йовков	
прави	забележително	сравнение	между	своя	творчески	метод	и	метода	на	
Константин	Петканов,	за	да	подчертае	коренната	разлика	в	творчество-
то	им:	според	него	Петканов	„не	изобразява	„отвътре	навън“,	а	обратно,	
„отвън	навътре“,	дори	бих	казал,	добавя	Йовков,	 само	 „отвън“.	Затова	
остава	някак	при	очите,	при	зрителната	представа	—	не	трогва	човека	
издъно.	По	същата	причина	не	е	достатъчно	правдив:	човек	вижда	селото	
такова,	каквото	се	представя	на	интелигента,	а	не	го	чувства	като	един	
свят,	от	който	интелигентът	се	е	откъснал.	Все	на	тая	причина	се	дъл-
жи	и	липсата	на	мярка:	кое	е	възможно	да	се	каже	за	селянина	или	селото	
и	кое	не.	Понеже	не	рисува	„отвътре“,	то	тази	мярка	липсва.	На	това	се	
дължи	и	липсата	на	поезия	и	на	истински	художествен	език“	(цит.	по:	Й.	
Йовков.	Събр.	съч.	в	шест	тома.	Изд.	„Бълг.	писател“,	т.	VI,	1983,	с.	349).	
Тук	има	важни	сведения	за	творческата	личност	на	Йовков.	Той	държи	да	
бъде	приобщен	към	своя	народ,	но	държи	и	да	бъде	дистанциран	със	своя	
мироглед	и	светоусещане	от	народните	маси	като	интелигент.	Вазов	и	
Елин	Пелин,	макар	и	да	не	се	сливат	с	народните	маси,	не	подчертават	
тази	разлика.	А	тя	е	съществена	за	духовното	израстване	на	един	народ,	
на	една	нация,	защото	интелигенцията	това	е	духовният	елит,	душата,	
разумът	и	мисълта	на	нацията.	Но	това	не	означава	елитарност,	защо-
то	между	народ	и	интелигенция	не	съществуват	непреодолими	бариери.	
Който	има	качества	и	полага	усилия,	може	негласно	да	се	приобщи	към	
духовния	елит,	който	няма	нищо	общо	с	принадлежността	към	институ-
циите	—	може	да	принадлежи	към	тях,	а	може	и	да	не	принадлежи.
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Възниква	въпросът:	а	не	трябва	ли,	щом	човешката	личност	бива	видя-
на	„отвътре“,	същото	да	става	и	с	процесите	в	историята	на	културата	
му.	Пиша	това,	защото	не	всички	историци	го	правят	по	едни	или	други	
причини.	Те	най-често	са	политико-идеологически.	Атеизмът	например	
на	комунистическия	тоталитаризъм	изключваше	интерпретиране	на	
проблеми	от	духовно-религиозно	естество,	 особено	пък	да	 се	дават	на	
тези	явления	положителни	оценки.	Вижте	например	колко	голямо	място	
отделя	проф.	Хр.	Гандев	на	тъй	нареченото	„реформно	движение“	в	сту-
дията	си	„Ранно	възраждане	1700—1860“	—	една	четвърт	от	глава	втора	
„Зараждане	на	новия	град“,	това	са	към	30	страници.	Същият	проблем	е	
застъпен	обаче	от	В.	Мутафчиева	само	в	една	кратка	забележка	в	том	
III	„България	под	османска	власт“,	издаден	заедно	с	I	и	II	том	„История	
на	българския	народ“	(1943	г.)	на	П.	Мутафчиев	в	обща	книга:	„Неприятна	
черта	на	всяко	единобожие	е	нетърпимостта	спрямо	останалите	религии.	
Под	турско	българите	внесли	в	своето	християнство	именно	търпимост,	
като	присъединили	към	него	каквото	им	се	нравело	или	намирали	за	полез-
но.	Ако	вярваме	на	някои	убедителни	изследвания,	в	православието	по	нас	
били	нанесени	корекции	—	то	било	„прочистено“	—	едва	през	Възраждането“	
(П.	Мутафчиев,	В.	Мутафчиева,	„История	на	българския	народ“.	Акад.изд.	
„Проф.	Марин	Дринов“.	С.,	1995,	с.	379).	Корекциите	в	православието	ни	се	
отнасят	до	прочистването	му	от	утилитарна	приземност	и	езически	
суеверия,	 а	това	 е	 изключително	 важна	промяна,	 която	историците	
не	трябва	 да	премълчават,	 защото	 се	 отнася	 до	 коренна	промяна	на	
светогледа	на	нашия	народ,	която	се	извършва	за	съжаление	едва	през	
Възраждането	ни.	Това	е	еволюционна	трансформация,	която	протича	в	
продължителен	период	и	не	би	могла	да	бъде	цялостна.	Но	тя	не	се	отнася	
само	до	поставянето	на	въпроса	за	личността,	за	правата	на	човека,	ин-
дивидуалната	свобода,	от	който	се	интересува	най-вече	интелигенцията,	
а	до	състоянието	на	общественото	ни	съзнание,	тъй	като	засяга	цялата	
българска	национална	общност.

За	какво	става	дума?	И	има	ли	отношение	към	прозата	на	Йовков	
проблемът	 за	 „реформното	 движение“,	 което	 започва	 да	 се	 провежда	
някъде	през	първата	половина	на	XIX	в.?	Векове	наред	народът	ни	е	бил	
почти	аморфна	маса	—	 без	 свой	обществено-политически	и	духовно-ре-
лигиозен	елит,	без	своя	интелигенция,	живеещ	един	духовно	и	социално	
затворен	живот,	самоизолиран	в	дребнособственическото	му	натурално	
стопанство.	Изцяло	зависим	от	природните	стихии,	тогавашният	бъл-
гарин	се	е	стремял	да	ги	омилостиви,	като	ги	е	персонифицирал	в	добри	
и	зли	сили.	Затова	е	бил	много	суверен,	като	езическото	е	преобладавало	
в	мирогледа	му,	докато	християнско-религиозното	често	се	е	свеждало	
повече	до	външна	обредност.	Все	пак	и	с	такава	утилитарно	приземена	и	
паганистична	религиозност	той	се	е	бил	обособил	от	владеещата	го	мю-
сюлманска	общност.	Липсата	на	елит	обаче	освен	своите	негативи	му	е	
повлияла	и	за	възпитаването	у	него	на	известна	по-значителна	религиозна	
търпимост	и	толерантност,	тъй	като	елитите,	особено	при	формира-
нето	си,	противопоставят	едни	политически,	национални	или	религиозни	
общности	на	други.	Но	щом	като	липсва	елит,	това	противопоставяне	
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несъмнено	е	по-малко	и	това	е	основната	причина	и	за	по-късната	проява	
на	националноосвободителното	ни	движение.	То	няма	и	не	може	да	има	
мащабността	на	тези	движения	в	съседните	балкански	народи	—	сърби,	
гърци,	румънци.	Освен	че	не	са	имали	през	петте	века	своята	Търновска	
патриаршия,	превърната	след	османската	инвазия	в	 гръцка	митропо-
лия,	предците	ни	са	страдали	и	от	по-късно	създадената	и	икономически	
слаба	българска	буржоазия.	Едва	от	XVII	в	нататък	и	то	под	влиянието	
на	гръцката	мощно	развита	буржоазия	се	създава	и	у	нас	една	„анемич-
на“	(Н.	Генчев)	буржоазна	прослойка,	тъй	като	социалните	и	духовните	
явления	са	вътрешно	свързани	помежду	си,	между	тях	винаги	се	налага	
отношение	на	взаимна	свързаност,	на	корелация.	Тогава	можем	да	си	пред-
ставим	в	какво	незадоволително	състояние	е	била	буржоазията	ни,	като	
имаме	характеристиката	на	тогавашната	духовност:	„Едва	ли	може	да	
има	съмнение,	че	всичките	тия	прояви	на	простонародна	набожност	(с	
нейните	магически	практики,	вярвания	в	самодиви,	самовили,	вампири,	
плътници	и	др.	—	б.м.)	са	били	в	сила	и	през	XVIII	век,	щом	като	до	среда-
та	на	XIX	влизат	в	религиозното	ежедневие	на	българина“	(„Проблеми	на	
Българското	възраждане“,	С.,	1976,	с.	171).	Не	е	ли	самоцелно	обаче	това,	
което	току-що	пиша,	има	ли	то	отношение	към	Йовковата	проза.	Нали	
същият	този	езичник,	с	неговите	груби	нагони	и	бездуховност	е	често	
герой	в	творбите	на	Йовков.	Вижте	до	какво	нравствено	падение	достига	
Гроздан	от	повестта	„Жетварят“,	съюзявайки	се,	той,	някога	моралният,	
с	една	криминално	проявена,	престъпна	особа.	Вижте	какъв	отравящ	ду-
шите	мрак	цари	в	съзнанието	на	Ройдю	от	едноименния	разказ,	преди	да	
настъпи	у	него	духовният	потрес,	за	да	върне	след	него	заграбения	имот	
на	семейството	на	починалия	си	брат.	Вижте	и	разказа	„Имане“,	който	
е	в	основата	на	драмата	„Боряна“.	Това	са	диви	или	подивели	натури,	в	
чиито	души	божието	християнско	слово	не	е	оставило	никакви	следи,	дори	
и	такива	люде	да	са	ходили	на	черква.

Казах,	че	промяната	на	общественото	съзнание	под	въздействието	
на	религията	у	нас	е	продължителен	процес,	като	той	дори	и	днес	не	е	
засегнал	значителен	контингент	българско	население.	Но	тази	промяна	
има	начало	и	то	е	свързано	с	развитието	на	еснафските	(занаятчийските)	
сдружения	и	нарастването	на	значението	в	икономиката	на	търговията.	
Самата	им	същност	не	търпи	предишна	асоциалност,	от	която	произ-
тича	и	аморалността,	затвореността,	изолираността	на	средновеков-
ното	съществуване,	защото	тези	дейности	са	невъзможни	без	размяна,	
а	тя	свързва	съсловията,	поставя	основите	на	националната	общност.	
Простонародното,	битово-утилитарно	ограниченото	православие	не	е	
било	вече	годно	да	отговори	на	нуждите	на	променената	социално-иконо-
мическа	и	религиозно-психологическа	обстановка,	поради	което	започва	
отхвърлянето	на	езическите	магически	практики	и	суеверия,	на	чието	
място	се	издигат	големите	автентични	християнски	идеи,	основно	място	
в	които	заема	идеята	за	изкупителната	драма	на	Христос.	Да	се	следва	
саможертвения	пример	на	Христос	(имитацио	Кристи)	се	въздига	като	
идеал	за	православния	българин.	Дори	в	началото	на	XIX	в.	българи-монаси	
чрез	прибягването	към	определен	ритуал	сами	отнемат	живота	си,	за	да	
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бъдат	канонизирани	в	светци,	но	тази	практика	със	самоцелното	подна-
сяне	на	себе	си	в	жертва	бива	прекратена,	тъй	като	новосъздаденият	у	
нас	елит	си	поставя	високата	цел	—	извоюването	на	независимостта	на	
българската	църква.	В	същността	си	това	„реформно	движение“	не	се	е	
ангажирало	с	догматични	промени	в	православието,	но	съвсем	не	е	било	
малко	постигането	на	задълбочен	прочит	и	разбиране	на	Свещеното	пи-
сание,	на	Новия	завет.	Всъщност	с	това	бива	поставена	идейната	основа	
и	на	борбата	за	църковна	независимост,	и	на	политическото	ни	освобож-
дение.	Левски	съединява	в	личността	си	и	просветеното	християнство,	
и	издигането	на	идеята	за	националноосвободителната	ни	революция,	за	
саможертвата	в	нея,	като	сам	дава	пример.

Всичко	това	го	има	и	в	литературата.	Вазов	възприема	идеите	на	
тъй	нареченото	„реформно	движение“,	като	им	дава	могъща	гласност	в	
прочутия	монолог	на	Левски	в	едноименната	ода.	С	този	монолог	тази	
творба	започва,	като	аналогията	Левски	—	Христос	изцяло	се	налага	в	съ-
държанието	£.	В	областта	на	духовното	ни	приобщаване	към	най-доброто	
от	двухилядната	европейска	християнска	цивилизация	Народният	поет	
има	изключителна	заслуга,	като	го	прави	с		издигането	на 	България	
в 	 религия .	Това	е	грандиозна	мисия	в	сферата	на	българската	духов-
ност,	на	духовното	израстване	на	българския	народ	и	нация.	Не	бива	да	
забравяме,	че	освен	творби	с	мощен	родолюбив	патос	Вазов	пише	и	таки-
ва,	в	които	изтъква	добродетели	и	високи	качества	и	на	хора	от	другите	
народностни	общности,	но	най-вече	от	турската	общност.	Затова	той	
разширява	пантеона	на	българската	нация	с	приобщаването	в	него	и	на	
личности	като	Шерифът	от	разказа	„Поборник“,	който	на	няколко	пъти	
спасява	от	беди	Сопот,	Осман	от	повестта	„Една	одисея	из	Делиорман“,	
който	не	само	прощава	на	своя	най-голям	враг,	но	и	го	защитава,	спасява	
го	от	тежко	наказание,	може	би	и	от	смърт.	Повелята	да	обичаме	и	вра-
говете	си,	в	тази	творба	изпълнява	един	човек	от	турската	общност.	
Би	било	несправедливо	да	не	се	признае,	че	със	своето	творчество	Вазов	
подкрепя	—	без	да	си	е	поставил	специално	за	цел	—	и	усилията	на	Българ-
ската	православна	църква	за	по-доброто	християнизиране	на	народа	ни,	
същото	прави	и	като	духовно-нравствено	подготвя	нацията	ни	за	теж-
ките	изпитания,	настъпили	с	войните	за	националното	ни	обединение	
(1912—1918),	завършили	с	две	национални	катастрофи,	за	които	вина	има	
политическият	ни	елит.

Не	е	въобще	парадоксално,	че	именно	страданията	от	войните	про-
буждат	за	пореден	път	съзнанието	на	нацията	ни	и	тя	завършва	послед-
ния	си	етап	от	своето	формиране,	след	който	не	може	да	има	по-висок,	а	
само	понижение.	Логично	е	да	е	така,	защото	„болката	е	пътя	на	съзна-
нието	и	вървейки	по	него	живите	същества	успяват	да	осъзнаят	себе	си“	
(Унамуно).	Ат.	Далчев	също	пише	по	този	проблем,	като	изразява	мисъл	
близка	до	тази	на	Унамуно:	„Страданието	единствено	открива	достъпа	до	
другите,	само	то	ни	солидаризира	с	хората“.	Далчев	има	интересни	и	про-
никновени	разсъждения	за	патриотизма,	който	според	него	„е	в	известен	
смисъл	едно	официално	чувство,	насаждано	чрез	възпитанието	и	вменявано	
на	всекиго	като	задължение.	Показно	и	похвално,	да	не	кажа	дори	изгодно	
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за	този,	който	го	проявява,	то	в	редки	случаи	само	е	дълбоко	и	искрено“	
(„Фрагменти“,	Изд.	„Бълг.	писател“.	С.,	1967,	с.	56).	Родолюбието	обаче	на	
баба	Илийца	от	разказа	на	Иван	Вазов	„Една	българка“,	произтичащо	от	
простичката	£,	 но	 дълбока	православно-християнска	религиозност,	не	
може	да	породи	съмнение.	Ето	в	този	смисъл	Вазов	е	благороден	и	велик	
учител	на	Йовков,	 който	продължава	 делото	му	 за	приобщаването	на	
народа	ни	към	най-доброто,	най-хуманното	в	европейската	християнска	
цивилизация.	Защото	родолюбието,	за	да	е	истинско	и	дълбоко,	трябва	да	
се	създава	„отвътре“,	истинската	революция,	която	е	способна	духовно	да	
промени	човека,	народите,	човечеството	е	само	тази,	която	се	извършва	
в	съзнанието.	Затова	Христос	със	своето	велико	учение	е	най-добрият	за	
нас	пример.	Ето	тази	истина	осъзнава	Йовков,	като	е	имал	предвид	це-
лия	си	дотогавашен	живот,	възпитанието	в	християнските	нравствени	
ценности	в	семейството	си,	духовно-религиозното	състояние	на	народа	
ни	след	трагично	завършилите	за	него	войни.	Новото,	абсолютно	новото,	
което	Йовков	внася	в	литературата	и	културата	ни,	е	издигането	на	
самата	религиозност	на	народа	ни,	на	високата	етичност	в	култ.	Никой	
до	Йовков	и	след	Йовков	не	е	поставял	по-висока	и	по-благородна	цел	пред	
нашата	литература.	Така	той	продължава	делото	на	Народния	поет.

Между	Вазов	и	Йовков	привидно	няма	нищо,	но	между	тях	духовната	
свързаност	е	голяма,	свещена.	Вижте	как	оценява	Вазов	певецът	на	Доб-
руджа:	„Вазов	беше	голям	поет	и	значителен	художник...	Вазов	носеше	и	
си	служеше	с	нашия	език	в	един	по-голям	капацитет,	отколкото	обикно-
вения	писател.	После	речта	на	Вазов	си	има	свой	емоционален	колорит.	
Всеки	ред	у	него	е	носен	от	висок	морал,	от	национална	гордост	и	от	едно	
благородство,	които	правят	всичко	у	него	значително	и	приемливо...	„Под	
игото“	остава	и	до	днес	ненадминат	роман	в	нашата	литература.	Цял	
свят,	цяла	епоха,	колко	живи	хора,	колко	действителни	положения,	какви	
напрежения!“

Особено	важна	за	разбирането	на	личността	на	Йовков	е	оценката	
му,	че	е	преживял	духовно	неимоверно	дълбоко	творбите	на	Вазов,	възприел	
е	при	четенето	на	„Под	игото“	съдържанието	му	като	„случки	от	своя	
живот“.	Възниква	въпросът	как	е	създал	себе	си	като	творческа	личност	
Йовков?	В	статията	си	„Фройд	и	бъдещето“	Т.	Ман	пише,	че	в	античност-
та	човекът,	за	да	стане	личност,	е	търсел	в	миналото	някакъв	образец,	в	
който	да	се	вмъкне	като	под	водолазен	звънец,	така	че,	защитен	и	преобра-
зен,	да	се	втурне	в	настоящата	си	проблема.	Но	не	е	ли	така	и	в	по-ново	
време?	Не	е	ли	така	и	с	Йовков?	Пак	в	книгата	на	проф.	Сп.	Казанджиев	
„Срещи	и	разговори	с	Йордан	Йовков“	четем	за	най-тревожния	период	в	
живота	му,	когато	постъпил	в	школата	за	запасни	поручици	в	Княжево:	
„Отначало	бях	много	угнетен,	бях	боледувал,	нервно	разстроен,	средата,	
в	която	попаднах,	не	ми	допадаше...	Тогава	се	зачетох	в	литературата	
изобщо.	Сякаш	те	бяха	най-сладките	ми	и	възторжени	часове	от	четене...	
Твърде	често	дълбоко	и	искрено	мислех	върху	живота,	неговия	смисъл,	из-
падах	в	дълбоки	отчаяния.	Бях	недоволен	от	себе	си...	на	няколко	пъти...	
съм	идвал	до	пълно	примирение	със	смъртта...“

Йовков	изисква	от	писателя	—	и	 от	себе	 си	да	пресъздава	живота	
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„отвътре“,	но	колко	трудно	е	било	да	се	подготви	за	такава	мисия,	щом	
като	се	е	изправял	и	пред	смъртта.	И	може	би	спасението	е	дошло	от	
избора	му	на	Вазов	за	образец.	И	вложил	усилията	си	да	бъде	за	своето	
време	—	втората	половина	на	второто	десетилетие	на	ХХ	в.	до	смъртта	
си	през	1837	г.	„съвременния	Вазов“.	Но	за	да	бъде	такъв,	той	е	трябвало	
изцяло	да	се	различава	от	Вазов	като	творчески	метод	и	стил.	Йовков	
не	е	могъл	да	харесва	както	съвременната	си	действителност	—	твърде	
много	грубост,	варварство	в	нравите	среща	в	нея,	—	но	и	миналото	не	му	
е	поднасяло	нещо	по-добро.	Значи	е	било	необходимо	коренно	преобразява-
не	на	живота	чрез	литературата,	като	така	се	дадат	добри	образци	на	
съвременниците	му,	както	и	на	следващите	поколения.	Такова	коренно	
преобразяване	на	действителността	преди	Йовков	си	беше	позволил	Вазов,	
най-вече	в	„Под	игото“,	а	това	е	била	любимата	Йовкова	книга.Ето	как	
Народният	поет	предава	в	главата	„Пиянство	на	един	народ“	ентусиазма	
при	обявяването	на	Априлското	въстание:	„Сега	народът,	като	чуеше,	
че	иде	апостол,	вместо	потери,	пращаше	му	депутации	да	го	приемат.	И	
той	слушаше,	и	той	гълташе	жадно	животворната	реч	като	пресъхнало	
гърло	кристална	струя.	Кажеха	ли	му:	Бъди	готов,	трябва	да	мреш!	—	чер-
ковата	даваше	попа	си,	школото	даскала	си,	полето,	орача	си,	майката	
сина	си.	Идеята	със	стихийна	сила	проникваше	всъду,	обхващаше	всичко	
—	и	балкана,	и	равнината,	и	колибата	на	сиромаха,	и	килията	на	монаха.“	
З.	Стоянов	в	„Записките“	нарисува	през	бунтовната	1876	г.	проявата	на	
такъв	всенароден	революционен	ентусиазъм,	в	навечерието	на	Балкан-
ската	война	става	точно	това,	което	провиденецът	Вазов	е	предсказал	
в	романа-шедьовър.	Йовков	внимателно	е	изследвал	миналото	ни,	особено	
националноосвободителните	войни,	Априлското	въстание.	Той	е	убеден,	
че	размисъл	върху	миналото	е	размисъл	за	съвременността,	затова	на-
пример	в	разказа	си	„Юнашки	глави“	прави	някои	корекции	на	Захари	във	
философското	осмисляне	на	Априлската	епопея.

Защо	написва	Йовков	 сборника	разкази	 „Старопланински	 легенди“?	
Защото	е	бил	неудовлетворен	и	от	съвременността	си,	и	от	миналото.	
Миналото	му	е	предлагало	напр.	истории	като	тази	за	пладнешкия	раз-
бойник	Шибил.	Той	е	бил	и	надзирател	при	строежа	на	военната	крепост	в	
Градец,	където	се	е	държал	грубо	с	българските	работници,	а	и	организирал	
със	свои	приятели	обири	по	пътищата.	Напълно	заслужено	е	бил	убит	от	
турската	власт.	Любимата	му	българка	Дженда	е	напуснала	мъжа	си	не	
от	„висок	морал“	—	тя	няма	нищо	общо	с	прекрасната	физически	и	духовно	
Рада.	Затова	Йовков	пише	на	Данаил	Константинов	да	му	изпрати	легенди,	
предания,	като	уточнява:	искам	да	кажа:	да	се	вземе	тъй,	както	е	запазено	
в	паметта	на	народа,	без	всякаква	критика	за	неговата	правдоподобност	
или	възможност	изобщо“.	Жан	Пол	Сартр	е	известен	и	със	сентенцията	
си:	„Поетът	е	лъжец,	който	винаги	казва	истината“.	При	обяснението	на	
творчеството	на	Йовков	тази	мисъл	се	оказва	подходяща.	За	да	обясня	
защо	мисля	така,	ще	насоча	вниманието	на	читателя	към	конфликта	му	
с	Елин	Пелин,	който	направо	обвинява	Йовков	в	плагиатство	—	„ограбил“	
му	повестта	„Гераците“,	за	да	напише	драмата	„Боряна“.	В	обяснението	
си	как	е	създал	драмата	си,	Йовков	е	логичен,	искрен,	затова	е	безспорно	
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убедителен.	Той	цитира	своя	разказ	„Имане“,	позовава	се	и	на	конкретна	
случка	със	скъперник,	разказана	му	от	негов,	на	цицията	родственик.	Но	
случката	няма	много	общо	със	сюжета	на	драмата	„Боряна“.	Тя	има	мно-
го	общо	с	открадването	на	парите	на	Герака	в	повестта	на	Елин	Пелин	
„Гераците“.	Така	най-често	е	ставало	—	дали	и	сега	не	става	—	„в	живота“.	
Но	Елин	Пелин	със	своето	неоснователно	обвинение	ме	кара	да	се	замисля	
дали	пък	Йовков	в	подсъзнанието	си	не	е	посближил	двете	творби,	за	да	се	
„отблъсне“,	още	повече	да	отрече	грандиозно	тези	мерзости,	с	които	е	бил	
изпълнен	животът.	Защо	Рали	и	Андрея	от	Йовковата	„Боряна“	напомнят	
образите	на	Божан	и	Петър	от	„Гераците“.	Но	това	е	нищо.	Ако	Йовков	
неосъзнато,	в	подсъзнанието	си	е	взел	нещичко	от	Елин	Пелин,	той	много	
повече	е	внесъл	в	своята	драма.

Вероятно	потресен	и	от	действителната	случка	с	ограбването	на	
старец	от	сина	му,	и	от	„Гераците“	на	Елин	Пелин,	Йовков	си	е	задавал	
въпроса:	как	би	могъл	да	преодолее	този	трагизъм,	който	не	е	бил	толко-
ва	рядък	в	действителността.	И	той	стига	до	мисълта,	че	в	конфликта	
трябва	да	се	намеси	една	духовно	издигната,	благородна	личност.	Така	
възниква	образът	на	Боряна.	Не	твърдя,	че	Боряна	е	религиозна	натура.	
В	 драмата	няма	нито	 една	нейна	 дума,	 която	да	потвърждава	това	
твърдение.	Но	не	само	вярата	в	традиционния	бог	има	силата	да	прео-
бразява	душите.	В	книгата	си	„Да	имаш	или	да	бъдеш“	Ерих	Фром	пише	
за	„вътрешно	присъщите	религиозни	потребности	на	всяко	човешко	съ-
щество.	Борбата	между	доброто	и	злото	се	води	във	всяка	човешка	душа.	
Когато	в	книгата	си	„За	робството	и	свободата	на	човека“	Н.	Бердяев	
свързва	формирането	на	личността	с	въздействието	на	свръхличните	
ценности,	то	няма	непременно	пред	вид	Бог	като	единствена	свръхлична	
ценност:	„Съществуването	на	личността	предполага	свръхлични	ценнос-
ти.	Няма	човешка	личност,	ако	няма	битие,	стоящо	по-високо	от	нея,	
ако	липсва	оня	горен	свят,	към	който	тя	е	длъжна	да	възхожда.“	Така	и	
Боряна	може	да	спазва	или	да	не	спазва	църковните	обреди,	но	тя	носи	в	
душата	си	оня	„горен	свят“,	който	липсва	във	всички	останали.	Липсва	и	у	
баща	£	Вълчан	Нанов,	алфатарския	цар.	От	него	тя	е	възприела	само	една	
широко	скроена,	проявяваща	мощен	замах	личност.	Но	замахът	на	Боряна	
е	много	по-силен.	Как	да	не	се	възхитиш	от	образа	на	Боряна?!	Прелестна	
млада	жена	и	много	умна,	много	етична.	Истинско	човешко	съвършенство,	
а	в	този	образ	няма	нищо	„съчинено“,	нищо	„нагласено“,	тенденциозно.	А	
духовното	преобразяване	на	човека	—	това	е	най-трудната	тема	за	човека	
на	изкуството,	за	писателя.“

Духовното	равнище	на	Боряна	и	въобще	на	художествения	свят	на	
Йовков	е	показателно	за	най-висшия	етап	във	формирането	на	нацията	
ни.	Тук	хронологията	не	е	важна.	Идеалът	и	на	съвременното	ни	общество	
трябва	да	бъде	Йовковия	морал	и	Йовковата	духовна	извисеност.	Налага	
се	обаче	да	спомена,	че	Йовков	има	и	големи	предходници,	като	се	започне	
още	от	Софроний	Врачански	и	се	изредят	всички	големи	писатели	до	него.	
Измежду	тях	и	Вазов,	и	К.	Величков	обръщат	голямо	внимание	на	религиоз-
ността,	без	да	я	издигат	до	ранга	на	култ	за	нацията.	Величков	в	„Писма	
от	Рим“	с	уважение	сравнява	арабската	(мюсюлманска)	и	готическата	ар-



  Петър Атанасов Тодоров  181

хитектури,	които	съпоставя	без	да	омаловажава	никоя	от	тях.	Михалаки	
Георгиев	обръща	също	голямо	внимание	на	религиозността	на	героите	си	
българи	и	турци.	И	все	пак	той	не	стига	до	Йовковота	пълно	изравняване	
между	етническите	общности	в	нацията	ни.	Затова	тук	ще	припомня,	че	
Мих.	Георгиев	отделя	Мола	Мутиш	бег	от	едноименния	разказ	от	оста-
налите	турци,	от	турската	общност:	„Истина	е,	че	турците	са	турци,	
достлукът	им,	що	е	рекъл	некой,	на	колено,	а	човещината	им	на	силяха,	
ама	и	между	них	се	намира	понекога,	както	и	между	къклицата,	по	некое	
зрънце	житце,	искам	да	река	—	по	некой	човек.	Такъв	редък	турчин,	па,	ако	
щеше	и	редък	човек,	беше	и	Мола	Мутиш	бег,	господарят	на	Колаковци.“

Такова	пълно	равенство	между	българи	и	турци	в	литературата	ни	
от	традицията	съществува	само	при	Йовков,	защото	неговият	христи-
янско-религиозен	и	хуманистичен	мироглед	не	допуска	разделяне	и	проти-
вопоставяне	между	народнодностните	общности	в	нацията	ни.	Затова	
аз	вярвам	на	писателя	Йордан	Стратиев,	когато	в	свой	спомен	пише,	че	
само	идването	на	добруджанци,	т.е.	на	българи	от	любимия	му	край,	и	на	
турци	са	оживявали	Йовков,	когато	е	работил	като	чиновник	в	легацията	
в	Букурещ.	Интересно	е,	че	Любен	Каравелов	в	повестта	си	„Маминото	
детенце“	ни	представя	като	трети	положителен	герой	—	след	трагично	
влюбените,	но	безчовечно	разделени	Пенка	и	Стоян	Тончов	—	дребния	ко-
нашки	служител	Али.	Но	при	Йовков	българи	и	турци,	както	и	хората	от	
останалите	етнически	общности	в	страната	ни,	наистина	въплъщават	
космоса	на	нашия	народ.	Йовков	не	дели	героите	си	нито	социално,	нито	
етнически,	нито	религиозно.	За	него	ценността	на	човека	е	най-важна.	
Затова	напр.	в	разказа	„Шибил“	взема	страната	на	турчина,	на	кърсердаря	
Мурад	бей.	Впрочем	„кърсердар“	означава	полски	пазач,	а	титлата	„бей“	
е	повече	за	уважение.	Велико	е	лишен	от	великодушие,	затова	не	може	да	
прости	на	Шибил	неговото	минало	на	разбойник.	Не	помага	доброволно-
то	изпращане	на	насъбраното	от	разбойника	богатство	в	къщата	на	
кехаята,	пълното	разоръжаване	на	Шибил,	искрената	и	дълбоката	му	
любов	към	Рада.	Велико	кехая	е	ограничена	натура,	която	не	може	да	се	
противопостави,	както	и	дедо	Джуро	от	разказа	на	Мих.	Георгиев	„Мола	
Мутиш	бег,	колаковския	господар“,	на	мнението	на	безличната	тълпа,	
а	това	струва	живота	на	Шибил	и	на	Рада,	докато	Мурад	е	способен	да	
вникне	в	душата	на	обичащите	се.	Тук	има	нещо	различно	от	това	да	се	
обвинява	Йовков	в	 „симпатии“	към	хората	от	турската	общност.	Та-
кова	мислене	е	еснафски	ограничено,	то	е	неразумно,	вредно	за	България.	
Става	въпрос	за	стремежа	на	Йовков	да	посочи	тежки	недостатъци	в	
народо	психологията	ни,	сериозно	изоставане	в	развитието	на	нацията	
ни,	която	не	може	да	преодолее	анахронично	патриархалния	си	стадий.

При	Йовков	няма	безсъдържателни	размисли	върху	доброто	и	злото,	
върху	свещеното	и	дяволството.	Нещо	повече,	ангажирал	се	като	писател	
с	решението	на	крайно	трудни	проблеми,	той	до	голяма	степен	е	реалист	
в	разкриването	на	пътя	за	духовното	преобразяване.	Убедителен	е	той	
в	драмите	си	„Албена“	и	„Боряна“,	а	това	са	трудни	за	представяне	про-
изведения	на	театралната	сцена.	Но	нима	и	духовното	преобразяване	
на	Гроздан	от	повестта	„Жетварят“	не	е	убедително?!	И	основателно?	
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Защото	Христос	от	иконата	на	живописеца	Недко	—	страдалец	и	грешник	
—	в	съзнанието	на	тръгналия	по	лош	път,	но	запазил	живеца	на	човешка-
та	си	съвест	Гроздан,	се	свързва	с	образа	на	почтения	му	и	към	всички	
добър	негов	баща.	Смислена	е	тази	духовна	свързаност,	а	също	е	и	научно	
обоснована.	Тук	ще	се	позова	на	една	теза	на	световния	психоаналитик	
Зигмунд	Фройд,	който	в	книгата	си	„Тотем	и	табу“	пише,	че	човекът	съз-
дава	Бог	от	своя	баща:	„Психоаналитичното	изследване	на	отделния	човек	
упорито	доказва,	и	всеки	изгражда	образа	на	бога	по	подобие	на	своя	баща,	
че	личното	му	отношение	към	бога	зависи	от	отношението	към	физиче-
ския	му	баща	и	заедно	с	него	се	колебае	и	променя	и	че	богът	всъщност	не	
е	нищо	друго	освен	един	възвеличен	баща.	В	книгата	си	„Изкуството	да	
бъдеш	Бог“	най-известният	и	влиятелен	през	втората	половина	на	ХХ	в.	
психиатър	в	САЩ	Морган	Скот	Пек	пише,	че	„нашето	първо	и	за	съжаление	
често	единствено	възприятие	за	Бога	е	проста	естраполация	на	нашите	
родители,	сливане	в	едно	на	характерите	на	нашите	бащи	и	майки.	Ако	
имаме	родители,	които	ни	обичат	и	могат	да	ни	прощават,	ние	вероятно	
ще	повярваме	в	един	Бог	—	обичащ	и	прощаващ...	Ако	обаче	родителите	ни	
са	били	груби	и	склонни	да	ни	наказват,	ние	най-вероятно	ще	израснем	с	
възгледа	за	груб	и	безмилостен	господ-чудовище.	Вижте	как	Йовков	май-
сторски	сакрализира	образа	на	селянката,	превърнала	се	в	господарка	на	
чифлика	на	 грубия	Манолаки,	Антица.	Манолаки	обаче	не	 е	даден	само	
като	носител	на	социалното	зло,	той	има	своя	истина,	която	трябва	да	
се	вземе	предвид,	когато	се	търси	истината	за	живота,	пресъздаден	в	
творбата.	Тук	само	ще	отбележа,	че	Йосиф,	чийто	баща,	а	и	самият	той,	
са	най-близки	с	Манолаки,	се	превръща	в	негов	заклет	враг.	Някъде	в	кни-
гите	си	Н.	Бердяев	пише:	„По-страшно	от	всичко	е	роб,	станал	господар.“	
В	духовно	отношение	Йосиф	се	е	чувствал	„слуга“,	„роб“	на	Манолаки,	но	
докато	баща	му	приема	това	положение,	Йосиф	се	бунтува	срещу	него.	
Затова	другарите	му	убиват	подло	офицера	Галчев,	който	отива	на	два	
пъти	при	въстаналите	невъоръжен.	Какво	невероятно	дълбоко	познание	
за	човека	е	създал	Йовков!

Като	във	вълшебната	пещера	на	Аладин	много	съкровища	крие	в	себе	
си	творчеството	на	Йовков.	Но	без	коренната	промяна	в	мирогледа	му,	
възприел	безусловно	християнските	нравствени	ценности,	това	твор-
чество	не	би	било	създадено.	Именно	този	мироглед	поражда	моралните	
послания	на	певеца	на	Добруджа,	а	за	да	бъдат	те	изразени,	тази	проза	е	
трябвало	да	бъде	сложна,	многопластова,	да	се	пресъздава	в	нея	мълвата,	
за	да	бъде	изразена	по-дълбоката	истина	за	живота,	да	ни	отвежда	тя	
в	света	на	мечтата,	за	да	ни	вдъхнови	за	превръщането	£	в	реалност.

Йовков	е	певецът	на	най-високия	етап	в	духовността	на	нацията	ни,	
което	не	означава,	че	това	време	е	било	най-щастливо	в	историята	ни.
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ПАНКО АНЧЕВ И НЕГОВИЯТ 
ЛИТЕРАТУРЕН СВЯТ

Дали	беше	случайност	или	не,	не	разбрах,	но	в	дните	на	моята	юби-
лейна	годишнина	Панко	Анчев	ми	изпрати	неговите	литературно-твор-
чески	анализи	и	оценки	в	новите	си	книги	„В	зоната	на	разпада“	—	за	ро-
маните	на	М.Ф.Достоевски,	 „Българският	ум	 —	теория	 и	 история“	 и	
„Непрочетеният	Кръстьо	Куюмджиев“.	Приех	книгите	като	най-добър	
подарък	за	моят	празничен	ден	и	още	следващите	дни	останах	насаме	с	
красиво	изработените	издания,	дело	на	престижното	издателство	„За-
хари	Стоянов“.	Да	 си	призная,	 прегледах	 ги	първо	набързо,	 но	 дълбоко	
смислените	размисли	и	 анализи,	 направени	 от	автора,	 с	 литературен	
вкус	и	верен	критерий	ме	задължиха	пак	да	се	върна	към	началото.	Вече	
четях	книгите	по-бавно,	спирах,	пак	започвах,	пак	спирах,	дълго	мълчали-
во	 гледах	 към	 зъберите	на	Врачанския	 балкан	и	 си	мислех	 за	твореца	
Панко	Анчев.	Гледах	неговия	образ	от	снимката	на	задната	корица	на	
книгите	и	все	повече	се	убеждавах,	че	този	автор	живее	в	непосредствена	
близост	с	 вълненията,	радостите,	тревогите	на	 всичките	 си	 герои,	 в	
тяхната	епоха	и	повратностите	на	времето,	в	което	са	живели.	Впечат-
ли	ме	дълбокият	му	поглед	и	към	руската,	и	българската	литературна	
история.	Всяко	поколение	е	преосмисляло	своята	гледна	точка,	както	и	
непреходните	ценности,	завещани	от	руските	класици,	между	които	е	
Евгений	Трубецкой	—	талантлив	творец,	който	предлага	път	за	изход	не	
само	от	идейния	разнобой	в	руската	философска	мисъл	от	неговите	вре-
мена,	но	и	спасителен	път	за	изгубената	пълнота,	цялост	и	цъфтяща	
сложност	на	културата	в	Русия.	Ще	допълня	гореказаното	с	избраните	
от	Панко	Анчев	слова	на	Достоевски	—	че	радикалните	промени	в	Русия	и	
появата	на	нов	тип	личности	не	става	без	съпротива,	леко	и	безболезне-
но.	Реализмът	на	Ф.М.Достоевски	надхвърля	възможностите	на	психоло-
гическото	изследване	на	 човека	 в	неговата	 същност,	 изследванията	 в	
душата,	ума	и	измененията	в	руското	общество	като	еволюционен	про-
цес.	Никой	друг	не	е	успял	да	покаже	с	такава	прямота	какво	се	случва	в	
Русия	и	как	то	протича.	Белински	е	поразен	от	умението	на	Ф.М.Достоевски	
да	изобрази	 „малкия	 „човек“,	фактор	на	 събитията	и	най-важните	съ-
ществени	промени,	настъпили	в	руското	общество,	довели	до	неговото	
обуржоазяване	 и	 революционизиране.	По	Ф.М.Достоевски	можем	да	 се	
убедим,	че	ставащото	в	Русия	е	по	принцип	същото	като	в	останалите	
страни,	но	Русия	го	извършва	по	свой	специфичен	начин,	с	всички	проти-
чащи	от	това	последици	и	исторически	резултати.	Революцията	не	 е	
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някаква	хулиганска	проява	на	хора	с	животинска	жестокост,	задоволява-
ща	страстите	си	с	насилие	и	проливане	на	кръв.	Революцията	е	полити-
чески	механизъм	за	разрешаване	проблемите	за	политическата	и	иконо-
мическа	власт.	Тя	е	справедливост	за	едни	и	е	беда	и	страдание	за	други.	
Нейната	цел	е	чрез	смяната	на	тази	власт	да	извърши	промяна	на	ста-
рата	социално-икономическа	система	с	нова,	да	промени	характера	на	
собствеността	върху	средствата	за	производство	и	да	въведе	нови	ико-
номически	отношения.	Най-важният	ефект	от	промените	е	появата	на	
нов	тип	личност.	Ново	е	и	общественото	съзнание.	Светът	е	несъвършен,	
но	за	да	се	преустрои,	трябва	хората	сами	психологически	да	се	преобър-
нат.	Братството	е	 една	 от	формите	 за	това.	 „Зоната	на	разпада“	 е	
сложна	система,	в	която	разрушителните	сили	срещат	противодействи-
ето	на	традицията,	консервативния	морал	и	православната	нравстве-
ност.	Романите	на	Ф.М.	Достоевски	са	за	драмата	на	времето,	за	огро-
мните	нравствени	натоварвания	на	губещият	почва	под	краката	си	човек	
на	ХIХ	век.	Започнал	е	нов	процес	в	историята,	светът	вече	съществува	
по	нови	закони,	с	нов	тип	общество	и	нова	личност	в	него.	Драмите	и	
конфликтите	в	творчеството	на	Достоевски	са	между	личности	на	пси-
хологическа	основа,	на	явления	от	обществената	система,	на	начин	от	
употреба	на	обществото	и	неговите	морални	принципи.	Един	Господ	знае	
по	какъв	път	трябва	да	се	мине,	за	да	се	стигне	да	най-важното	решение,	
та	да	се	служи	на	нещо	благородно,	нравствено,	но	и	опасно	и	пълно	с	
рискове.	Творчеството	на	Ф.М.Достоевски	е	свидетелство	за	социалния,	
политически	и	духовен	живот	в	Русия	през	60-те,	70-те	и	80-те	години	на	
19-тия	век	и	показва	дълбоките	изменения	в	него.	В	руския	свят	е	изклю-
чително	мъчително	и	болезнено	преображението	на	човека	с	неутеши-
телно	 страдание,	 което	не	 се	 забелязва	в	Западна	Европа.	Героите	на	
Достоевски	никога	не	остават	едни	и	същи.	Те	се	развиват	по	особен	път	
и	начин,	променят	се	външно	и	вътрешно,	преживяват	изпитания,	които	
им	носят	нови	познания,	ценности	и	критерии	за	живота,	който	излиза	
извън	обичайното	си	русло.	Знаково	е	вече,	че	в	Русия	е	започнал	нов	процес	
в	руската	история,	животът	протича	по	нови	правила,	с	особен	тип	об-
щество	и	нова	личност	в	него.	Обикновено,	когато	историята	не	намира	
изход,	се	сменя	епохата	и	идва	нов	обществен	ред.	Читателите	ще	бла-
годарят	на	Панко	Анчев,	и	за	това,	че	ни	запознава	с	живота	и	на	един	
непрочетен	родолюбец	българин,	автор	с	богата	макар	и	кратка	история	
—	Кръстьо	Куюмджиев,	който	в	сравнително	краткия	си	живот	успява	да	
разкрие	богатството	на	своя	талант	и	да	се	докаже	като	познавач	и	
ценител	на	традициите	в	историческия	развой	на	българската	литера-
тура.	Той	размишлява,	над	видимите	вече	през	60-те	години,	тенденции	
в	общественото	развитие	и	склонността	на	българите	да	тръгнат	по	
път,	който	е	съблазнителен	и	примамлив,	но	е	опасен	и	водещ	към	нищо-
то.	Отношението	на	К.Куюмджиев	към	историята	не	е	само	научен,	но	
и	нравствен	въпрос,	защото	тя	като	жива	памет	изразява	ново	отноше-
ние	към	историографията,	към	хуманитарните	науки	и	българския	духо-
вен	свят,	който	понякога	се	превръща	в	политически	идеал.	Иначе	няма	
как	да	се	забележат	измененията	в	обществото	и	в	своя	свят,	за	да	из-
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пълни	новите	си	задачи.	Всяка	епоха	и	нейната	политическа	власт	изда-
ва	присъда	на	историческото	време	в	зависимост	от	това	дали	то	£	по-
мага	за	собствената	£	легитимация.	Властта	обгръща	с	тайнственост	
своя	живот	и	колкото	и	да	се	хвали,	че	е	на	показ	пред	своите	избиратели,	
и	дори	да	сяда	с	тях	на	обща	маса,	пак	трябва	да	се	има	в	предвид,	че	си	
прикрива	истинското	 лице,	 за	 да	 витае	тайнственост	и	митичност	
около	нея.	Никой	не	може	да	остане	само	в	миналото	си,	отказвайки	се	да	
върви	напред	и	да	се	развива	съобразно	повелите	на	новото	време.	Според	
Панко	Анчев	К.Куюмджиев	е	завършен	мислител	от	втората	половина	на	
ХХ	век,	чиито	идеи	и	днес	са	живи	и	актуални.	Те	формират	друга	култу-
ра	на	словото,	благороден	ум	и	естетически	вкус.	Заслугата	на	К.Куюм-
джиев	е	голяма,	макар,	че	не	му	се	отдава	заслуженото.	Но	надявам	се,	че	
той	в	близкото	бъдеще	ще	намери	по-достойно	място	в	общественото	
българско	съзнание.	Дълбоко	уважавам	желанието	на	Панко	Анчев	да	ни	
поднесе	интересните,	допълнителни	щрихи	от	живота	и	делото	на	Тодор	
Икономов,	чийто	основен	принцип	в	живота	е	„Всичко	да	се	прави	в	инте-
ресите	на	България	и	България	да	си	знае	мястото	в	геополитиката“,	
Марко	Балабанов,	Цветан	Стоянов,	Иван	Селимински,	да	допълни	и	да	даде	
допълнителна	светлина	в	живота	на	Паисий	Хилендарски,	Софроний	Вра-
чански,	Неофит	Бозвели,	Г.С.Раковски,	на	Левски,	Ботев,	Любен	Каравелов,	
Добри	Чинтулов,	който	открито	призовава	към	революция,	да	продължи	
редицата	с	Петко	Р.Славейков,	Иван	Вазов,	Захарий	Стоянов	—	и	да	стане	
ясно,	че	З.Стоянов	с	великолепните	си	„Записки	по	българските	въстания“,	
с	неговите	проникновения	във	времето,	е	признат	за	предтеча	на	българ-
ския	модернизъм	и	индивидуализъм.	В	тая	поредица	са	още	Стефан	Стам-
болов,	Васил	Златарски,	Алеко	Константинов	,	Александър	Стамболийски,	
модернистите	д-р	Кръстев,	Пенчо	Славейков,	Петко	Ю.Тодоров,	П.Яворов	
и	други	представители	на	модернизма	у	нас.	Тяхното	историческо	време	
напомня	на	руската	история	от	70-те	години	на	19-тия	век,	когато	въз-
никва	въпросът	какво	да	се	прави.	Българският	народ	не	само	е	заявил	
своето	съществуване,	но	е	и	с	искане	за	правата	си,	които	му	се	полагат	
от	историята.	Българските	писатели	разбират	нуждата	от	героични	
личности,	които	да	разместват	пластовете	и	да	отварят	очите	на	бъл-
гарите.	На	литературата	са	възложени	нови	обществени	функции,	с	ново	
обществено	съзнание,	но	според	модернистите	старите	форми	на	общу-
ване	пречат	това	да	стане	адекватно.	И	все	пак	литературата	не	само	
удостоверява	процесите	в	обществото,	но	и	активно	участвува	в	усили-
ята	му	да	се	запази	и	консолидира.	Идващото	от	Европа	и	Русия	се	смята	
за	високо	постижение	и,	ако	го	присадим	в	българските	условия,	ще	зап-
риличаме	на	напредналите	народи.	Общественият	живот	у	нас,	особено	
след	Освобождението	ни	от	турското	робство	е	многообразен,	богат	на	
събития	и	явления,	а	българският	ум	вече	е	и	социално	мислещ	и	търси	
решения	на	възникналите	и	постоянно	възникващи	проблеми	в	общество-
то	ни,	но	вече	и	под	влияние	на	общоевропейските	тенденции.	Последното	
десетилетие	на	ХIХ	и	първото	на	ХХ	век	е	време	на	зараждащите	се	и	
протичащи	дълбоки	изменения	в	обществената	структура,	в	нейното	
съзнание	и	поведение.	Значително	място	Панко	Анчев	отделя	за	Димитър	
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Благоев,	който	е	с	основен	принос	за	популяризирането	на	марксизма	у	
нас	и	неговото	приложение	като	методология	в	изследването	на	истори-
ята,	съвременността,	динамиката	на	живота,	причините	за	което	са	
икономическите	потребности	и	все	по-тревожните	житейски	обстоя-
телства.	Димитър	Благоев	доказва,	че	в	България	пролетариатът	се	е	
родил,	 а	марксизмът	се	 възприема	като	научен	 социализъм	и	 е	 дадено	
началото	на	социалистическата	революция,	която	ще	свали	буржоазията	
от	власт	и	ще	утвърди	обществен	ред,	който	ще	предотврати	опасност-
та	от	войни,	които	постоянно	тегнат	върху	плещите	на	народите	на	
цяла	Европа.	Панко	Анчев	не	пропуска	да	спомене	и	за	делата	на	мисли-
телите	в	началото	на	20-те	—	30-те	години	на	ХХ	в.	проф.Петър	Мутаф-
чиев,	проф.	Константин	Гълъбов,	Найден	Шейтанов,	проф.	Спиридон	Ка-
занджиев,	Янко	Янев,	Атанас	Илиев,	Боян	Пенев	и	от	още	по-новата	ни	
история	—	Богомил	Райнов,	проф.Николай	Генчев,	според	когото	полити-
ческите	концепции	на	Васил	Левски	са	епоха	в	развитието	на	национално-
освободителната	идеология	—	и	че	добре	разбрани	и	осмислени,	идеите	на	
Левски	са	неоценим	капитал	за	българската	политика,	която	е	прибавяла	
нещо	към	вечността	и	величието	на	България.	В	поредицата	тук	са	още	
Тончо	Жечев,	Николай	Хайтов,	Атанас	Далчев,	Константин	Константи-
нов,	Илия	Бешков	и	др.,	които	са	ярко	свидетелство	за	разнообразие	от	
личности,	идеи	и	практически	подходи	и	са	явление	не	само	в	българската	
литература,	но	и	в	българската	култура,	каквато	е	нямало	преди,	а	няма	
и	след	него.	Те	се	утвърдиха	като	истинско	чудо	в	българския	ум.	Те	съз-
даваха	теорията,	те	създаваха	историята.	Те	са	с	идейно,	духовно	ми-
слене,	присъщо	на	всички	големи	творци,	които	винаги	са	търсили	решения	
на	житейски,	 социални	и	философските	проблеми	на	своето	общество.	
Жизненият	им	родолюбив	подтик	е	да	внушават,	че	е	възможно	ново	ве-
личие	на	българския	народ,	защото	е	имало	старо	величие,	защото	народ	
без	държава	не	може	да	съществува.	Техните	задълбочени	търсения	на	
важни	и	значими	събития	и	истини	за	българския	дух	и	свят	са	пробудени	
от	жаждата	им	за	добруването	на	своя	народ.	Творчеството	им	е	непо-
дражаем	пример	как	то	може	да	се	постави	в	служба	на	идеологията,	без	
да	губи	своето	богатство	от	идеи,	вяра,	родова	съвест	и	човешка	същност.	
Изследванията	им	придават	друг	смисъл	на	така	наречената	идеологи-
ческа	 борба.	Извеждат	я	 от	нейната	битова	 употреба,	 от	нечисти	и	
неподготвени	екзекутори,	извършващи	чрез	нея	операции	за	въздействие	
върху	съзнанието	на	масите	чрез	изопачаване	на	факти	и	явления,	в	за-
висимост	от	това	на	кого	и	за	какво	служат.	Преобразуването	на	българ-
ския	свят	и	поставянето	му	на	нови	основи,	за	да	придобие	нов	облик	и	се	
изравни	с	Европа	и	света	е	голямата	амбиция	на	българския	ум.	Нови	хора	
са	нужни	на	България	и	те	трябва	да	се	появят	колкото	може	по-скоро.	
Историята	се	ускорява,	времето	се	сгъстява	и	общественото	напрежение	
нараства.	Естествено	на	българския	дух	се	пада	повелята	да	търси	из-
точниците	и	механизмите	за	обновление	съзнанието	на	младото	поколе-
ние	и	промяната	на	тяхната	мисъл	 в	 съвременния	 литературен	кон-
текст.	Да	осъзнава	ролята	си	на	част	от	една	широка	човешка	общност,	
призвана	 да	 извърши	икономически,	 социален	и	политически	поврат	в	
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българското	ежедневие.	Българският	дух	и	ум	укрепват,	за	да	осмислят	
историята	като	непрекъснат	процес	върху	материал	от	славното	ни	
историческо	минало.	Всяка	нация	се	стреми	да	живее	като	свободна	и	
независима,	за	да	осъществява	своите	традиции,	бит,	култура	своите	
цели	и	политика.	Силно	ми	допада	разказа	за	Иван	Хаджийски	—	философ,	
социолог,	 писател,	 чиито	изследвания	доказват,	 че	недоволните	маси,	
особено	при	пропадащата	дребна	буржоазия,	трябва	да	се	укротяват	с	
леви	маневри	и	социална	демагогия.	Иван	Хаджийски	говори	за	политиче-
ските	порядки	в	началото	на	ХХ	век,	но	констатациите	са	валидни	и	днес.	
„Масите,	казва	той,	се	държат	в	подчинение	чрез	веригите	на	поразеното	
въображение,	поразено	и	покорено	с	представите	на	всемогъщието,	непо-
бедимост	и	божественост	на	властта“.	У	хората	има	вроден	рефлекс	на	
покорство.	Властта	прилага	различни	механизми,	за	да	превърне	покор-
ството	в	навик,	защото	е	безсмислена	съпротивата	срещу	ограничения-
та	на	 личността.	Ценни	 са	 и	 заветите	на	 Георги	Шейтанов,	 според	
който	за	обновление	на	обществеността	е	необходима	нравствена	сила,	
любов	към	хората	и	воля,	много	воля,	която	да	изменя	живота	според	
изискване	на	 съзнанието	ни.	На	Васил	 Златарски	—	историкът,	 който	
отива	отвъд	видимото	и	конструира	модела	на	националната	история	
с	факти,	явления,	тенденции	и	цялостен	процес.	Васил	Златарски	полага	
традиция,	която	ще	бъде	продължена	и	развита	от	неговите	последова-
тели	с	български	ум,	който	ще	оглежда	нещата	цялостно	и	всеотдайно.

Описаните	герои	и	автори	в	книгите	на	Панко	Анчев	ще	останат	в	
литературната	ни	памет	и	ще	са	ориентир	на	бъдещите	изследователи	
на	литературната	нива	и	в	чужбина,	и	у	нас,	защото	Панко	Анчев	има	
широк	поглед	в	литературните	процеси	в	старата	и	съвременна	руска	и	
в	богатата	българска	литература.	Панко	Анчев	има	смелостта	да	пое-
ме	на	плещите	си	отговорността	за	духовното	здраве	на	българите	—	и	
днес,	и	за	подрастващото	поколение.	И	не	се	съмнявам,	че	почетният	д-р	
на	Литературният	институт	„Максим	Горки“	в	Москва	Панко	Анчев	е	
с	психология	на	тънък	познавач,	който	проследява	с	голяма	вещина	тео-
рията	на	българската	история,	на	българския	дух,	втъкан	в	българския	
характер,	в	който	с	постоянен	ритъм	се	редуват	възход	и	упадък.	Ние	
нямаме	заложени	религиозни	мислители.	И	поради	това	в	българския	дух	
се	раждат	противоречия	и	трудности,	които	кой	знае	защо	не	могат	да	
се	отстранят,	независимо	от	обществено	политическите	настроения	
и	ветрове,	които	преживява	нашата	нация.	Разумът	в	българската	ис-
тория	е	колективен	ум	и	нека	си	даваме	сметка,	че	авторът	проследява	
мисловната	дейност	на	редица	видни	представители,	успели	да	уловят	
ритъма	на	 своето	 време	 и	 да	формират	отправни	 идеи	 в	 българския	
социален,	политически	и	литературен	живот.	Те	са	не	само	свидетели	
на	времето,	но	те	са	и	хора	с	изразено	национално	самосъзнание,	хора	
мислещи	с	новите	категории	на	това	самосъзнание.	Те	са	съдействали	
идеята	да	се	втълпи	в	друга	представа	за	човешката	личност,	за	нейната	
същност	и	предназначение	в	обществото,	да	се	премисли	разбирането	
за	отношението	на	личността	към	обществото	и	на	обществото	към	
личността,	и	че	пред	обществото	трябва	да	се	предоставят	възмож-



188 ÏËÀÌÚÊ

ности	за	социално	осъществяване,	богатство,	красота	и	добър	духовен	
живот.	Тези	възвишени	чувства	в	българския	ум	са	най-добрият	светъл	
лъч,	дар	от	българските	будители	на	духовната	култура	към	човека.	В	
своето	фундаментално	изследване	„Българският	ум,	теория	и	история“	
Панко	Анчев	 анализира	процесите	на	 узряване	на	 епическото	мислене	
на	българските	творци,	мислители,	които	пресъздават	историческата	
истина	за	времето,	в	което	са	живели,	за	техните	вълнения,	радости,	
тревоги,	успехи,	покруси,	осъзнавайки	отредената	им	роля	за	реализъм	
при	списване	на	националната	ни	история.

Споделих	с	познати,	че	познанството	ми	с	Панко	Анчев	е	само	от	
телефонни	разговори.	С	него	не	съм	бил	в	командировка,	нито	сме	вечеряли	
или	обядвали	заедно.	И	мислех,	че	от	неговите	публикации	в	републиканския	
печат,	макар	и	малко,	добре	познавах	твореца	Панко	Анчев.	Мислех	си...	Но	
това	не	излезе	така.	Защото,	след	прочита	на	неговите	книги	в	новите	ми	
представи,	авторът	беше	нов	човек.	Утвърден	литературовед,	историк,	
философ	и	публицист,	нов	мислител	с	мъдрост	и	житейска	философия,	
от	която	лъха	меко	благородство	към	литературните	образи	в	неговите	
описания.	И	тук	трябва	да	признаем	дарбата	на	Панко	Анчев	да	разкрива	
душевните	вълнения	на	своите	герои,	творци,	поети,	писатели,	културни	
дейци	с	техните	радости,	конфликти	с	тънка	душевна	нагласа,	на	хора,	
именити	личности,	които	със	своя	живот	и	творчество	са	дали	ярък	от-
печатък	в	обществено	политическия	и	културен	живот	в	чужбина	и	у	нас.	
Със	своя	естетически	вкус	Панко	Анчев	изпълва	с	ново	съдържание	поняти-
ята	интелектуалец,	творец,	мислител,	който	има	задълбочен	ум,	мащаб	
на	съждения,	собствена	обозримост	и	насока	в	търсенията	си.	Той	умее	
да	разкрива	характери,	да	вижда	хората	с	тяхната	зрителна	и	душевна	
осезаемост,	да	ги	описва	с	цялата	непосредственост,	чистота,	с	поглед	
и	мисъл,	с	негов	чар	и	благородство.	Поднася	на	читателя	непринудено	и	
неприкрито	житейските	съдби	на	известни	и	неизвестни	хора,	които	ни	
стават	близки	и	обичани.	Защото	в	книгите	си	Панко	Анчев	ни	показва	
свят	от	образи,	идеи,	пориви	и	надежди	за	добро	бъдеще	и	достоен	живот.

Книгите	на	Панко	Анчев	са	ценен	влог	в	българската	литературна	
съкровищница.	Трябват	ни...	Особено	днес,	в	неспокойното	време,	в	което	
живеем.	Защото	нацията	ни	под	напора	на	настъпващите	безпощадно	
глобализационни	процеси	—	все	повече	губи	националното	си	съзнание,	бъл-
гарския	език	се	разпада,	държавата	ни	се	обезличава	и	потъва	в	студени	
и	мътни	води.	

Ценни	книги...	И	колкото	и	години	да	минават,	те	няма	да	остаряват	
и	трябва	да	станат	достояние	на	широката	общественост,	защото	ще	
бъдат	не	само	четени,	но	и	препрочитани	и	от	читатели,	и	от	литера-
турните	историци.

29.11.2018 год. 
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Георги Николов

НЕ ЗНАЯ КОЙ СЪДБАТА МИ 
ПРЕДРЕЧЕ...

„Моят	поетичен	храм“	е	новата	книга	с	избрани	стихотворения	на	
Матей	Шопкин,	изд.	„Български	писател“,	С.,	2018	г.	Появата	£	ознамену-
ва	80-та	годишнина	на	поета	и	съдържа	творби	от	средата	на	миналия	
век,	та	до	наши	дни.	Така	сборникът	се	превръща	в	цветен	летопис	за	
идейното,	емоционалното	и	художествено	израстване	на	Матей	в	лъка-
тушния	път	през	човешките	сезони.	И	ярка	градация	на	обаятелното	му	
лирическо	дарование.	Извоювало	свое	място	в	съвременната	литература	
с	дълбоката	си	хуманност,	верни	прозрения	и	честни	послания.	Намира-
щи	трайно	място	в	съзнанието	на	читателите	от	различни	възрасти...

Над	всичко	и	тук,	по	страниците,	грее	ореолът	на	България.	На	пре-
красната	родина,	дишаща	в	ласкавите	пазви	на	плодния	чернозем.	Искря-
ща	с	блясъка	на	звездите	над	гостоприемния	бащин	праг	някъде	на	село	
и	в	тътена	на	големия	град,	сред	хиляди	забързани	хора.	Тя	е	в	скръбния,	
героичен	и	величав	лик	на	историята.	Споила	в	жертвен	венец	неизброими	
безименни	съдби,	за	да	има	за	следващите	поколения	бъдеще	и	мирно	битие.	
Най-сетне	тя	е	в	песните	и	преданията	за	незабравени	герои,	направили	
това	бъдеще	реалност	чрез	хармонията	на	градивния	труд.	А	още:

Родината?...	Родината	са	тия
разбунени	приоблачни	балкани
и	тази	луда,	слънчева	стихия,
и	преспите,	за	бурите	венчани,
и	сенките	на	буките	столетни,
и	плахите	зеници	на	сърните,
и	есенните	багри	многоцветни,
и	песенните	звуци	на	реките,
и	нежната	усмивка	на	небето,
и	грубата	грамада	на	гранита,
и	Кървавото	кладенче,	в	което
главата	на	Бенковски	е	измита.
	 	 	 	 „Родината“

Именно	тук,	в	малкото	късче	земя	върху	географската	карта,	тупти	
сърцето	на	поета	—	централен	лирически	герой	в	книгата.	Възторгнат	от	
красотите	на	дивната	природа,	еднакво	ухаеща	и	в	зимен	ден,	и	в	летен	
зной.	Минаващ	тихо	по	улиците	на	старинно	Търново,	помнещо	стъпките	
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на	отдавна	изтлели	люде.	Захвърлили	по	калдъръма	на	забвението	радости,	
тъги	и	мимолетни	щения.	Оглежда	се	във	водите	на	сребърната	Янтра,	
запечатала	ликовете	на	велики	царе	и	велможи,	решаващи	съдбините	на	
държавата	в	двореца	на	Царевец.	И	отмила	останките	на	предатели	и	
врази,	намерили	смъртта	си	от	върха	на	Лобната	скала...	Но	историята	
според	Матей	е	и	основа	за	настояще,	прекрачващо	в	идните	години.	То	
трябва	да	се	гради	целеустремено,	свободно	и	с	размах.	Сила	за	такъв	
подвиг	има	само	разкрепостената	личност.	Разгаряща	жаравата	на	на-
ционалната	памет	и	изричаща	истините	с	български	слова.	С	кипяща	във	
вените	кръв	на	родовата	принадлежност,	изповядваща	обич	към	ближния	
и	сродните	по	дух.	Закърмена	с	ясното	съзнание	на	всеки,	че	трябва	да	
обичаме	и	пазим	България,	тази	райска	градина.	И	ако	сме	достойни,	да	я	
завещаем	на	внуци	и	правнуци	все	така	чиста,	неопетнена	от	чужди	по-
пълзновения,	свята.	Като	икона,	носеща	на	мало	и	голямо	лелеяни	надежди,	
чисти	помисли,	доброта.	За	жалост,	дните	невинаги	са	ясни	и	безоблач-
ни.	Настъпило	е	време	разделно	на	грозно	обществено	разслоение.	След	
социалното	равенство	—	на	мътни	години,	белязани	с	безмерно	награбено	
богатство	и	унизителна	бедност.	На	обезверени	хора,	лутащи	се	в	мъгли-
вия	хаос	на	безизходицата,	апатията	и	глада.	Народът,	капсулиран	в	себе	
си,	загърбва	завещания	му	патриотичен	пантеон.	Парите	се	превръщат	
в	магнетичен	притегателен	център.	Сякаш	злото	побеждава	доброто,	
морала,	стародавните	нравствени	ценности.	Мелодиката	на	словото	се	
изражда	в	политикански	хули.	Безкористието	е	смешно,	братски	подаде-
ната	за	помощ	ръка	—	нещо	забравено	и	смешно.	Кой	ще	нарече	нещата	с	
истинските	им	имена?	Кой	ще	разбули	мрака	на	социалния	негативизъм,	
на	агресията	и	взаимната	омраза?	И	ще	загърби	удобното	индивидуално	
живуркане	заради	сивите	тълпи?

Добрата	дума	вдън	земя	потъна,
заглъхна	всяка	паметна	заръка.
И	пада	нощ	огромна	и	бездънна,
и	тъмна	като	Яворова	мъка...

Но	въпреки	несгоди	и	кошмари,
но	въпреки	съдбите	си	проклети,
пред	майчиния	образ	на	България
докрай	ще	бъдем	български	поети!
	 	 	 	 „Български	поети“

Много	и	по	човешки	достъпни	са	темите	в	книгата	„Моят	поетичен	
храм“:	за	младостта	и	старостта,	за	ликовете	на	близки	хора,	преминали	
в	друго	измерение,	за	капчуците	на	детството,	все	така	звънко	разказва-
щи	неизбледнели	спомени.	Сред	тях	е	и	споменът	за	майката	—	отрудена	
селска	мадона,	търпеливо	чакаща	синът	да	потропа	на	познатата	врата.	
С	нея	той	може	и	ще	сподели	всичко:	радостта	от	житейските	успехи,	
болката	от	незаслужена	обида,	скритата	мъка,	че	нещо	е	сторил	не	както	
трябва.	От	нея	ще	чуе	само	думи	на	прошка	и	насърчение.	Ще	усети	оку-
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ражаващо	докосване	по	рамото,	за	да	поеме	по	коловоза	на	ориста	с	нови	
сили.	Чака	го	топлотата	и	любовта	в	семейството,	силна	като	старо	
вино.	Чака	го	доверието	на	деца	и	внуци.	Довчера	крехки	цветя	в	уюта	на	
дома,	днес	неусетно	израснали	и	способни	сами	да	поемат	в	избраната	
посока.	И	разбира	се	—	чака	го	разноликият	свят	на	човешкото	множество.	
Търсещо	хляб	и	изцеление	за	съмненията	си	в	нечия	правота.	В	незнайно	
откъде	появила	се	поредна	„истина“	за	смисъла	на	съществуването	ни	
и	непогрешимостта	на	следващия	кандидат	за	вожд.	Но	поетът	не	се	
нуждае	от	подобни	фетиши.	Той	сам	е	прорицател	и	ковач	на	истини.	
Понякога	трудни	за	възприемане,	болящи	с	искреността	си,	ала	винаги	
верни	и	сочещи	изход	от	омагьосания	кръг	на	иреалната	действителност.	
Защото	е	брониран	с	вяра	и	убеденост,	че	утрото	ще	донесе	жадувани	
промени	и	съвременниците	отново	ще	се	научат	да	се	усмихват	радостно	
на	слънчевия	лъч.	Тази	вяра	ще	го	напусне	чак	при	свършека	на	вечността,	
а	сега	всички	искаме	жадно	да	отпием	глътка	от	нея	и	да	се	наредим	до	
твореца	в	пантеона	на	изконно	българското.	Да	опазим	достойнството	
на	собствената	си	родина,	гордите	£	традиции,	богатата	култура	и	ярко	
слово.	Да	го	направим	обединени	всички	—	млади	и	стари,	мъже	и	жени.	
Народът...	Към	тази	стъпка	ни	тласка	кипящата	искреност	в	лириката	
на	Матей	и	мъдростта	му	на	обществен	трибун.	Непоколебимостта	му.	
Ясното	му	съзнание	чий	наследник	е	и	какво	се	очаква	от	неговата	лира:	
„Пей!...	И	върви!...	И	оставай	такъв:	с	български	корен	и	българска	кръв!“

И	в	новата	книга	на	Матей	Шопкин	патриотизмът,	обичта	на	ав-
тора	към	България	и	хората	и	социалният	му	оптимизъм	се	обединяват	
в	бързоструйна	поетична	река.	Помитаща	летаргията	на	обреченото	
съществуване	и	 даваща	на	 читателя	право	 да	мечтае.	Да	 се	 чувства	
пълноправен	с	останалите	личности.	Способен	да	ръководи	съдбините	си	
и	да	служи	на	страната	със	синовна	признателност.	Матей	е	задълбочен	
психолог	и	вярно	напипва	пулса	на	обществените	стремления,	копнежи	и	
надежди.	Затова	ни	въвежда	в	правотата	на	собствената	си	житейска	
философия,	проверена	във	времето,	историческите	трусове	и	граждански	
нагласи.	Тя	възвестява,	че	човек	е	най-великото	творение	на	природата,	
защото	е	благословен	с	правото	да	мисли,	да	чувства	и	сам	да	прави	избор	
какъв	ще	е	и	с	какво	иска	да	бъде	запомнен.	С	делата	си	ще	се	докосне	ли	до	
символа	„България“	и	какво	ще	положи	пред	нейния	олтар.	Защото	без	нея	
сме	само	шепа	прах	в	огледалото	на	времето.	Да,	много	истини	изричат	
страниците	на	„Моят	поетичен	храм“	и	сборникът	се	чете	с	нескрито	
вълнение.	С	усещането,	че	се	прераждаме,	отърсваме	се	от	непотребни	
тегоби	и	обичта	ни	към	родината	отново	става	факел	през	изпитания	
и	неизвестност.	И	сме	благодарни	на	твореца	за	подарените	мигове	на	
национална	гордост,	патриотично	пробуждане	и	ясните	послания	какво	
и	защо	трябва	да	обичаме	и	ценим	в	забързания	ни	ХХI	век.	Благодарни	
сме	и	на	тебе,	Матей	—	Българино!..
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ВЕРТИКАЛАТА НА ПОЕЗИЯТА

Чета	и	препрочитам	стиховете	в	новата	книга	на	Атанас	Капралов	
,,Приближаване	до	взрива“	(2018)	и	все	повече	предусещам	,,взрива“	от	ра-
дост,	че	съпреживявам	поезия.	

Ние	сме	свикнали	да	мерим	стиховете	предимно	по	хоризонталата.	
Спираме	зорко	око	върху	стихосложението	и	римата.	Дали	са	класика	или	
бели.	Уважавам	тези	свети	изисквания.	Даже	липсата	на	препинателни	
знаци	в	стиховете	на	някои	поети	не	ме	спъват.	Но	такъв	ли	е	канонът	
на	строгата	българска	граматика?	Нима	литературата	ни	ще	побелее	
само	с	тези	прения?	

Този	поет	върви	по	 естеството	на	новото	и	 различното.	 Затова	
търся	съизмеримостта	и	мисълта	ми	бавно	възлиза	по	вертикалата	на	
високата	поезия.

Още	в	първото	стихотворение	 ,,Космична	моя“,	неговата	отвесна	
мисъл	не	трепери	пред	заплахите	за	апокалипсис	на	света.	Дори	сълзата	
му	,,не	подлъгва“.	Днешният	свят	му	се	вижда	„в	главата	недъгав“.	Даже	
земята	да	се	срине,	това	е	страшно	„за	губещите“.	А	с	празните	шепи	
и	босите	нозе	поетът	ще	отпраши	накъдето	очите	му	видят.	Духът	го	
води.	Ще	му	липсва	само	поезията.	Тя	го	изпълва,	достатъчно	му	е	само	
нея	да	има.	,,Защото	този	свят	е	смъртник	/	и	трябва	пак	да	го	заченем“.

Трите	цикъла	на	книгата	—	„Висока	мишена“,	,,Кора	от	звезден	пор-
токал“	и	,,Сомнамбули	в	космоса“,	доказват	че	е	така.

Поетът	е	потресен	от	състоянието	на	днешното	общество,	стиг-
нало	до	критичната	маса	на	разпад.	И	присъдата	му	е	смразяваща.	Вече	
не	можем	да	излъчим	герои	—	плаши	ни	въжето,	куршумът,	отровата.	Не	
можем	да	впрегнем	и	„рими	върли	/	за	властта	—	като	Гео“.	Достойни	сме	
,,само	с	букети	/	паметници	да	храниш/м/“,	които	растат	до	небето.	И	
като	поанта	ни	удря	заключението:	„Героят	за	какво	тук	е	всъщност:	
/	да	умре	за	теб	в	боя,	/	в	който	ти	днес	отсъстваш!“.	Безсмислено	е!	
Липсва	моралното	основание	за	такъв	риск.	Няма	го	човека-пример,	също	
участник	в	боя,	за	когото	героят	може	да	жертва	живота	си.

Този	морален	критерий	ни	наумява,	че	обществото	страда	от	трудно	
лечима	болест.	Истините	са	банкрутирали,	,,надеждите	за	светло	утре	
/	са	куп	музейни	експонати“.	Родината	е	обезродена.	Побърканият	свят	
е	„решил	сам	в	бездната	да	скочи“.	

Поради	разменените	места	на	стойностите	—	грубостта	е	човечност,	
подлостта	е	„мярка	за	любов“,	полетът	на	твореца	е	затруднен.

	На	поета,	като	„мостра	на	живота	бъден“,	остава	ролята	да	брани	
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„духа	оскъден“.	И	възможността	да	приюти	,,една	сълза	на	стоп“.	Обаче	
само	ако	 се	 спаси	от	днешните	хора.	 Затова	води	 „Битка	на	честта“	
за	България.	Твори	яростно.	Удряйки	по	клавишите	на	,,Небесно	пиано“,	
в	него	зазвучават	странни	акорди:	„звуците	виждам	с	очи	и	с	ушите	си	
формите	чувам“.	И	се	„презарежда	с	любов“,	без	която	да	си	поет	е	невъз-
можно.	Както	е	невъзможно	да	изпълни	и	мисията	си.	Защото	словото	
ни	е	в	немилост,	„осъдено.	Без	съд“.	Даже	родината	е	принудена	да	 ,,се	
кълчи	от	екрани,	трапези,	трибуни“.	В	угода	на	кого?	Това	ли	е	ценната	
придобивка	от	глобализацията?

В	такова	битие	духът	на	поета	остава	безадресен.	„Три	сърца	кръв“	е	
изписал,	докато	прозре,	че	„Всеки	крив	/	непременно	прав	е,	/	всеки	прав	/	
е	накриво	седнал“.	Безпътица,	безполезност	на	човека	и	твореца	при	,,бяс-
ното	самоизтребване“.	Дори	не	иска	да	е	жив	след	идните	хилядолетия.	
Защото	сърцето	на	поета	е	„Висока	мишена“,	в	която	се	целят	„невеже-
ства	всякакви“.	Но	ги	предупреждава:	„Все	пак	си	пестете	барута	/	да	не	
ядосате	гарда	на	космоса“.	Сякаш	е	вселенски	гард.	Такива	са	главните	
акценти	в	книгата.

В	 досегашното	 си	творчество	Атанас	Капралов	 стои	 с	 разголени	
гърди	срещу	неправдата	и	развалата	в	обществото	и	света.	Но	сред	все-
кидневните	предателства	и	убийства,	сред	непрестанното	потъпкване	
на	словото	и	парадиране	с	лудо	развети	знамена,	той	е	принуден	да	заема	
друга	позиция,	да	бъде	наистина	нов,	различно	открояващ	се.	Вселенската	
болка	едва	ли	ще	обхване,	но	поне	за	себе	си	не	се	страхува.

Той	се	отдалечава	от	дивата	сцена	на	живота	и	борбата,	слиза	от	
трибуната	на	гръмогласието.	Проумял	е,	че	не	може	да	бъде	гръмоверже-
цът	Зевс.	Дори	да	има	неговата	могъща	ръка,	пак	не	би	успял	да	порази	
виновниците	за	разрухата	на	морала.	

Разрухата	е	първопричината	за	беззаконието	и	братоубийството	за	
власт	и	имоти.	А	режисьорите	на	толкова	големия	ни	упадък	аранжират	
действието	зад	кулисите.

Провокиран	 от	това,	той	 се	 затваря	 в	 света	 на	 космическата	
кула	като	в	щит,	откъдето	съзерцава	и	разгадава	направлението	на	
главния	си	удар	и	срещу	какво	да	бъде	насочен.	Иначе	с	открити	гърди,	
словото	му	ще	бъде	разстреляно.	Барутът	на	неговия	духовен	заряд	ще	
отиде	напразно,	без	да	е	нанесъл	нито	един	победен	удар.	На	задкули-
сието	следва	да	се	отговори	със	задкулисие.	Не	иска	да	бъде	Бог.	Само	
със	своята	космическа	мисъл	успешно	да	обуздае	злините.	Иначе	няма	
изглед	за	победа.

Поетът	обозначава	 своята	поезия	като	 ,,Космична	моя“.	 Защото	
след	толкова	задкулисни	борби,	той	не	би	направил	пробив	в	дебелокожа-
та	броня	на	броненосците,	чиито	ръце	държат	Всичкото.	А	неговият	
дух	не	може	да	се	храни	с	трохи.	И	е	решен.	Или	всичко,	или	нищо!	Но	не	
с	революционен	замах,	или	с	еволюционно	изчакване.	В	нашия	космичен	и	
космополитен	свят	и	ударът	следва	да	бъде	космичен.	С	проникващия	лъч	
на	словото.	Това	ни	казва	неговата	поезия.	В	това	е	неговото	ново	раз-
личие	и	нова	позиция	в	творчеството.	В	този	отдалечен	смисъл	наричам	
неговата	поезия	„космическа“.
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И	„Аз“-ът	тук	вече	влиза	в	диалог	с	второ	лице.	Както	Никола	Вапцаров	
спори	с	живота.	Той	има	своя	път	и	избор,	но	пита	човека	срещу	себе	си,	и	
света	въобще,	какъв	избор	ще	направят.	Застанал	е	зад	своята	биокамера,	
наблюдава	и	тълкува	какво	става	и	как	може	да	се	промени	сбъдването	
в	цялото	мироздание.	Подкопани	са	основите	му.	Без	инжектирането	на	
духовен	бетон,	то	ще	рухне	и	усилията	му	ще	се	разпилеят	в	хаоса.	Слово-
то	му	следва	да	бъде	космично,	проникващо	дълбоко.	Ръждясалото	духовно	
желязо	на	днешната	арматура	не	удържа	катастрофалното	срутване.	
И	поетът	вече	не	бива	и	не	може	да	бъде	разнежен.	Никакви	съблазни	в	
живота	не	могат	да	го	подчинят.	А	това	е	риск	на	всецялото	отдаване	
на	твореца,	за	всеобща	промяна.	За	съзиждане	на	нов	свят.	И	застава	не	
като	лицемерен	трибун,	а	като	космична	сила,	която	е	над	Всичкото	в	
живота	и	в	света.	Не	се	плаши	от	нищо.	Огненото	му	слово	убийствено	
гори	нищожествата,	 овладели	 бункерите	на	 властта,	 от	които	 сеят	
геноцид	на	народа.

Сега	 виждаме	 как	 някогашният	 разнежен	 скитник	 за	 свобода	 е	
умъдрял	и	е	сменил	и	своята	позиция	—	от	Земята	на	Небето.	Влязъл	е	
през	прогнилите	му	врати.	Оттам	да	може	по-обилно	да	ни	облъчва	с	
поезията	си.

Никаква	чужда	любов	не	може	да	го	вгради	в	овала	си.	Той	не	може	да	
имитира	плач	за	любов.	Има	я,	или	не,	както	поезията.	Дори	,,снайперист-
ка“	да	го	обстрелва,	куршумът	на	любовта	може	да	го	омагьоса	в	пред-
смъртна	балада,	но	той	пак	не	пада	убит.	Всякакви	нападки	рикошират	
и	се	усеща	недосегаем.	Закриля	го	,,добра	магия“.	Едно	признава:	,,Само	ти	
любима	знаеш,	/	как	от	света	да	ме	изтриеш!“.	И	само	онази,	която	е	в	
него.	Духовната	жена,	поезията.	Дори	в	очите	на	жена	да	се	огледа,	той	
и	„в	тях	и	отвъд	ще	бъда/е/	жив...“.	Само	това	признава	за	своя	победа.	
И,	вкопан	в	любовта,	може	да	се	скрие.	Защото	скоростта	на	земната	
омраза	е	вихрена.	Спасението	е	в	голямата	любов	—	към	любимата,	към	
смисъла	на	живота,	към	посетите	семчици,	които	оспорват	смъртта	и	
ги	очаква	мисията	да	спасят	бъдещия	свят.

Тогава	какво	 е	поетът?!	 „Сълза	 от	небето,	 /	 замрежила	 окото	на	
Земята“?!	От	всичко	скъпо	на	земята,	иска	най-скъпото	—	животът	да	
не	го	предава.	За	да	може	да	известява,	че	„народ	сме“.	Че	без	живота	и	
народа	земята	ще	обърне	своя	ход:	„Но	тогава:	аз	просто	ще	умра	за	теб,	
/	живот	/	а	ти	и	след	смъртта	не	ме	предавай!“.	Сякаш	с	Вапцаровска	
вяра	се	бори	за	живота	и	народа.

В	своя	сюжетен	градеж,	книгата	не	е	структурно,	а	идейно	композира-
на.	Както	е	в	световния	кръговрат.	И	се	питаме	каква	е	цялостната	идея?

Сред	всеобщия	хаос	възниква	необходимостта	да	се	зачене	нов	свят.	
И	няма	как	иначе	да	бъде.	Защото	липсва	героят,	готов	да	умре	за	него.	
В	този	свят	—	през	предателства	и	омраза,	през	грабеж	и	убийства	—	ос-
тава	само	словото	и	голямата	любов	да	защитават	живота.	От	любов	
пониква	семката	на	новото.	Старото	отмира,	за	да	живее	новото.	Но	
поетът	иска	и	нещо	повече	—	и	след	смъртта	животът	да	не	го	преда-
ва.	Или	цялата	идея	е:	Живот	в	хаоса,	зачеване	на	нов	живот,	отмиране	
на	стария,	пребъдие	на	Новия.	Още	по-обобщено:	свят,	родина,	живот,	
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творец.	Творец	със	своите	послания	за	нов	живот,	за	нова	родина,	за	нов	
свят.	До	осъществяване	на	идеята.	И	кръгът	на	идейната	композиция	
на	книгата	се	затваря.

Считам,	че	фигуралният	обзор	на	съдържанието	беше	наложителен,	
за	да	бъде	по-ясно	разбрана	новостта	в	поезията	на	Атанас	Капралов.	
Неговият	непримирим	дух	към	катаклизмите	в	самите	нас,	в	държавата	
и	по	света,	остава	непроменен,	но	съчетан	с	напористата	му	натура,	
прави	поезията	високо	каратова	и	съвременно	обагрена	за	всеобща	про-
мяна.	Поезия	на	деня	и	пребъдието.

Сèìеîí Сïèрèäîíîâ • Прèâе÷ер
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Георги Георгиев

ДА ПЛУВАШ В СВОИ ВОДИ

Още	когато	четях	поетичната	епопея	от	Ваня	Ангелова	в	ръкопис,	
си	мислех,	че	тя	плува	в	свои	води.	„Вергинската	звезда“	е	шеста	по	ред	
творба,	която	рецензирам	през	последните	години.	Ето	другите:	„Пламъ-
кът	в	огнището“,	„Градът	на	Севт	III“,	„В	Одриското	царство“,	„Ария	за	
България“,	„Полетът	на	врабеца“.	Всички	те	потвърждават	думите	на	
В.	Г.	Белински,	че	историкът	показва	какво	е	било,	а	поетът	—	как	е	било.	

За	да	се	осъществят	тези	две	цели,	се	изискват	талант	и	познания.	
Ваня	Ангелова	притежава	и	двете	предпоставки.	

Епичните	£	произведения	не	са	родени	само	от	поетичната	£	дарба.	
Те	показват	наличието	на	 богато	историческо	познание.	Това	 особено	
важи	за	„Вергинската	звезда“.	Защото	става	дума	за	древни	времена	и	
отминали	епохи,	за	знакови	военни	стълкновения,	тактика	и	стратегия,	
за	велики	пълководци	и	гениални	творци,	за	митология,	легенди	и	предания,	
за	археологически	разкопки	и	открития.

Ваня	Ангелова	придобива	системно	образование	доста	години.	Когато	
прочетем	заглавията	на	авторските	£	книги,	ще	се	убедим,	че	преоблада-
ват	поетичните	творби,	но	има	и	доста	исторически	изследвания.	

Новата	книга	„Вергинската	звезда“	е	богат	букет	от	поетични	обра-
зи,	определен	като	„Филипиада“,	и	съдържа	повече	от	сто	епически	песни,	
които	са	плод	на	творческо	въображение	и	сериозни	знания.

Най-напред	ме	привлякоха	стихотворенията	от	раздела,	онасловен	
„Отзвуци	от	Хераклея“.

Който	е	имал	възможност	да	разгледа	на	място	руините	на	Хераклея	
Линкестис,	ще	се	убеди,	че	поетесата	в	своите	текстове	се	проявява	като	
истински	археолог	на	духа.	Вече	съм	писал	за	това	по	повод	на	книгата	£,	
посветена	на	тракийското	минало	на	нашите	земи.

Ако	сте	видели	живите	мозайки	от	Хераклея	Линкестис,	винаги	ще	си	
спомняте	с	умиление	за	тези	раздвижени	творби	на	древните	ваятели.	
Прочитайки	стихотворенията	на	Ваня	Ангелова,	ще	се	развълнувате	от	
изящността	на	поетесата.	Нейната	мерена	реч	се	лее	като	из	ведро,	
защото	„Арес	развява	бойни	знамена“	и	читателят	усеща	как	се	събират	
„епохите	библейски“.

Епическият	размах	ни	приобщава	към	темата	за	бдителния	страж.	
Редят	се	стихове:	Моментни са човешките наслади.../ И грешницата също 
е жена,/ тъй както и светицата — на клада.../ Империи... Династии... 
Възход.../ Антични колонади и аркади.../ Духът след гибел търси дом и 
брод.../ С безкрая прави свършекът рокадa...

Продължавам	да	чета	великолепните	строфи	и	си	мисля	за	катего-
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ричната	сентенция	на	критика	класик,	че	поетът	мисли	в	образи;	той	
не	доказва,	а	показва	истината.

В	песента	„Менадата	и	Херкулес“	Ваня	Ангелова	възкликва:	...Този жи-
вот е арена.../ Всеки, родил се, душа ще бере — Омир, Хораций, Софокъл.../

След	 стихотворението	 „Оборите	Авгиеви“	 строфическите	талази	
ни	увличат	към	следващия	раздел	на	епопеята	с	песните:	„Конникът	от	
П˜ла“,	„Вергинската	звезда“,	„Смъртта	на	времето“.	

Иска	ми	се	да	оспоря	твърдението	на	римския	поет	Хораций,	че	ни-
коя	поема	не	може	да	се	хареса,	нито	да	живее	дълго,	ако	е	написана	от	
човек,	който	пие	само	вода.	Важно	е	не	какво	пие,	а	надарен	ли	е	от	Бога	
пишещият	поезия.

С	майсторство	Ваня	Ангелова	вае	стихове	за	Филип	II,	за	Август,	за	
Клеопатра,	за	Македонските	династии,	за	Кабил˜...

Безспорен	успех	е	стихотворният	цикъл,	който	възпява	Александър	
Втори,	Пердика	Трети,	Мелпомена,	Малолетния	цар,	Тесалийската	кня-
гиня,	Епирската	принцеса,	Олимпийските	богове,	Филип	и	Олимпиада...

След	толкова	величави	образи	от	древността,	поетесата	сътворява	
и	утешителното	четиристишие:

Ако човекът знае си съдбата, 
би легнал драговолно сам в земята.
И гроб би изкопал си, и могила, 
със сетен дъх и безрезервна сила...

Задълбочим	ли	се	в	спецификата	на	тази	епопея,	долавяме	стремежа	
на	поетесата	да	хармонизира	в	широк	диапазон	целия	оркестър	и	много-
гласието	на	огромния	хор:	раждат	се	английски,	царски	и	испански	сонети,	
рубаи,	мадригали,	триолети,	монолози,	тристишия...

Чета	с	опиянение	и	си	спомням	изреченото	от	френския	поет	и	тео-
ретик	на	класицизма	Д.	Н.	Боало,	че	един	безупречен	сонет	струва	колкото	
дълга	поема.

Ето	един	шекспиров	сонет:

Не ражда син царицата Хек²ба.
Утробата Ј факла е горяща, 
която Тр¥я бързо ще погуби.
Надига се като змия гърмяща 
и хапе нея, цялата вселена, 
въртяща се и съскаща, шумяща.
От тази плът яви се Поликс˜на — 
изящна и нетленности творяща.
Изправя се ламята от земята.
Градът и Х˜ктор гинат без пощада.
На птиците отлитнаха ятата, 
и само мракът броди по площада.
Прекрасна Поликс˜на е дриада, 
но тя с Приам остана в „Илиада“.
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Поетесата	се	чувства	с	развързани	ръце	при	избора	на	стихотвор-
ните	форми.	Смело	отива	към	традициите	на	източната	поезия,	когато	
възпява	Тракийската	принцеса	в	рубаи	—	четиристишия	с	римуване	на	
първия,	втория	и	четвъртия	стих.	

Свободно,	като	зов	на	сърцето,	е	стихотворението	„Тесалоника“.	Ето	
че	следва	широко	прилаганата	през	Средновековието	форма	рондо	—	пов-
торение	на	един	и	същи	стих	на	определено	място	в	строфите.

Успехът	на	поетесата	не	се	дължи	толкова	на	прилаганите	различни	
форми,	колкото	на	нейната	дарба,	на	широките	познания,	на	натрупания	
опит.

В	 стихотворението	 за	Филип	Трети	Аридей	тя	прибягва	 до	 друг	
средновековен	вид	от	осем	стиха	—	триолет.	Изкушавам	се	да	приведа	
следното	осемстишие:

Над ТЈва Ра отново ще изгрей.
Задуха Нут от южните простори.
Съдбата пише стихове в хор˜й
за ФЈлип Арид˜й и ФЈлип Втори.
Отнякъде се чува чичопей.
В ЕпЈр и Амфип¥лис звънват шпори.
Животът е могъщ архиерей.
Това не може никой да оспори.

В	раздела	на	епопеята	„Вергинската	звезда“,	онасловен	„Македонската	
фаланга“,	доминира	монологът	със	силния	си	патос.	Тук	усещаме	изваде-
ния	меч	от	стихове.	Това	личи	не	само	в	ярките	думи,	но	и	в	ритъма	на	
стихотворенията,	в	преливащите	чувства	и	вътрешно	вълнение.

Ето	пример	с	монолога	на	Филип	Втори	Македонски:

Душите ни набити са на кол.
Разпъва кръст сърцето на земята.
Възхожда светлината необята.
Отдавна ме очаква Амфип¥л.

Ще	приведа	също	така	и	част	от	монолога	на	генерал	Атал:

Двубоите печелят макед¥ни.
Душата ми след миг ще отлети 
към бойното поле и гарнизона.
В съюз е ФЈлип Пети с Ханибал.
Да бъде Картаг˜н и да пребъде!
„Умиращият гал“ е вече крал.
Изменниците с меча си ще съди.
Въздигнах на момента постамент, 
на който да седи АнтиохЈда,
и името си вписах в пергамент.
Не се нуждае то от панихида.
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И	в	тази	своя	епическа	творба	Ваня	Ангелова	защитава	своята	кауза	
да	воюва	за	красотата	в	словесното	изкуство.

Истината,	правдата,	достойнството,	храбростта,	човешкият	дълг	
към	родината	и	хуманизмът	са	нейните	бистри	извори	за	вдъхновение.	
А	„вдъхновението	е	нужно	в	поезията,	както	и	в	геометрията“.	Това	са	
думи	на	гениалния	А.	С.	Пушкин.

Сèìеîí Сïèрèäîíîâ • Кîìïîçèöèя
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НОВА КНИГА

Георги Константинов 

ИЗ „ПОЕЗИЯТА КАТО СВИДЕТЕЛ“

ПОЕТИЧЕСКОТО СЛОВО И ОВЧАТА КОÆА
	
На	връщане	от	красивия,	полегнал	между	родопските	върхове	град	

Смолян,	 където	 четохме	 свои	 стихове	под	паметника	на	Орфей	 —	 по	
пътя,	между	многото	завои,	се	завърза	интересен	разговор.	Как	се	ражда	
в	ранното	средновековие	българското	поетическо	слово?	Освен	духовната	
извисеност	към	новата	християнска	вяра,	откъде	е	получило	тласък	и	
подкрепа	то?	Само	небето	ли	е	дало	крила	на	онези	пламенни	словотворци,	
излели	вдъхновението	си	в	първите	български	книги?	Откъде	е	тръгнала	
тази	изначална	и	мощна	поетическа	вълна?

Несъмнена	е	ролята	на	големия	извор	на	вдъхновението	—	приемането	
на	християнската	вяра	от	българския	народ.	Под	непоколебимия	поглед	
на	цар	Борис,	 нашия	Кръстител,	тази	 вяра	 се	 разпространява,	 (даже	
налага!)	по	цялата	огромна	българска	държава.	Невъзвратимата	духовна	
промяна	върви	ръка	за	ръка	с	първите	славянски	книги,	грижливо	изписани	
на	глаголица	и	кирилица.

И	особено	на	книгите,	написани	на	кирилица	—	азбуката,	родена	на	
българска	земя,	нашата	велика	и	неповторима	кирилица!

Тогава	в	Преславската	книжовна	школа	се	слага	началото	на	българ-
ската	поезия	и	ораторската	тържествена	проза,	сътворявани	на	новата	
родна	азбука.	Често	се	питаме	точно	кой	под	българското	духовно	небе	
е	 създал	 кирилицата?	Климент	Охридски?	Обичащият	книгите,	 идващ	
към	прeстола,	млад	цар	Симеон?	Или	например	—	Наум,	Ангеларий,	Сава,	
Горазд,	а	и	някои	други	Кирилово-Методиеви	ученици,	дошли	на	наша	земя?	
А	може	би	всички	заедно?...

Отдавна	се	питаме	това,	без	да	имаме	напълно	ясен	отговор.	Но	нали	
по-важното	е,	че	още	през	девети	век	България	вече	си	има	азбука?

Да	си	припомним,	намесих	се	отново	в	разговора	аз,	онзи	велик	църко-
вен	събор	през	893-та	година,	на	който	нашият	Кръстител	Борис-Михаил,	
обявява	пред	цялата	държава	три	важни	промени:

1.	На	царския	престол	се	въздига	третият	му	син	Симеон	(на	мястото	
на	първородния	му	син	Владимир	Расате,	невъзприемащ	християнството	
—	и	затова	ослепен	и	хвърлен	в	затвора).

2.	Българската	столица	се	премества	от	Плиска	в	книжовния	Преслав.
3.	Българският	език	заменя	гръцкия	в	богослужението	и	управление-

то	на	страната.	Българските	кирилски	букви	стават	задължителни	в	
цялата	държава.
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Нито	една	европейска	държава	не	е	обявявала	с	официален	държавен	
акт	в	толкова	ранна	епоха	своя	книжовен	език!

И	така	—	в	цялата	българска	империя	(някои	историци	я	наричат	
така!)	вдъхновеното	поетическо	слово,	отправяно	към	Бога,	а	така	също	и	
думите,	уреждащи	различни	държавни	дейности,	трябва	да	са	на	български	
език	и	изписвани	на	родната	кирилица.	И	това	важи	за	цялата	ни	страна	—	
земите	до	Солун	и	Охрид,	до	Драч	и	свещения	Берат,	чак	до	крайбрежието	
с	излаз	на	Йонийско	море	(в	днешна	Албания),	до	Алба	Булгарика	(Белград),	
до	Косово,	цяла	днешна	Румъния	(назовавана	Молдова),	до	Моравия	и	до	
Пеща	(в	днешна	Унгария),	Южна	Украйна,	до	устието	на	Днепър	и	т.н.

От	този	ден	нататък	в	целия	този	български	простор	ще	светят	
думите	на	родното	поетическо	слово,	изписано	с	кирилски	букви!

Християнската	книжнина,	 сътворявана	 вдъхновено	 от	български	
творци	на	кирилица,	не	само	озарявала	с	божието	слово	всеки	човек,	въз-
приел	новата	вяра,	но	и	обединявала	духом	многобройния	народ	от	всички	
краища	на	голямата	славянска	държава.

И	започва	да	се	разпростира	и	да	вълнува	милиони	души	голямата	
вълна	от	български	творби:	поетични	молитви	(като	„Азбучна	молитва“	
и	„Проглас	към	Евангелието“),	Христови	възхвали,	евангелия,	проповеди,	
жития,	псалтири...	Построени	са	и	хиляди	нови	Христови	храмове,	чийто	
брой,	според	някои	историци,	надвишава	12-15	хиляди.	(Немалко	такива	
храмове	са	съществували	и	преди	това...).	

А	 като	 се	има	предвид,	 че	 във	 всеки	църковен	 храм	 са	необходими	
най-малко	8	книги	за	литургична	и	всякаква	друга	дейност	(по	указание	
на	Климент	Охридски	в	т.н.	„Апостолски	правила“)	—	очевидна	е	необхо-
димостта	от	десетки	хиляди	книги	по	цялата	обширна	 страна.	Нека	
напомним,	че	една	такава	книга,	прославяща	Божието	слово,	изобразена	
с	 кръстове,	 цветни	плетеници,	 детелини,	 растителни	 и	животински	
мотиви,	обикновено	съдържа	над	50	страници.	Някои	книги	—	дори	двойно	
и	тройно	повече...

Значи	говорим	за	поне	5—6	милиона	страници!	Безброй	страници,	из-
писвани	от	хиляди	образовани	монаси...	Защото	в	ранното	средновековие	
печатници	не	е	имало	—	всяка	книга	се	е	пишела	и	преписвала	на	ръка,	
предимно	в	стотиците	манастири.

Многомесечен	и	изморителен	труд.	Неслучайно,	според	един	от	уче-
ниците	на	патриарх	Фотий,	за	една	такава	книга	се	е	давало	най-малко	
100	грама	злато.	Самото	преписване	е	струвало	около	13	златни	монети...

И	тук	достигаме	до	втората	част	от	заглавието	на	този	скромен	
текст.	Първоначалният	материал,	с	който	е	създадена	старобългарска-
та	книга	между	9-ти	и	12-ти	век,	е	пергамент.	Това	означава	специално	
обработена	животинска	кожа.	За	създаването	на	само	една	книга	са	тряб-
вали	голям	брой	овчи,	кози	или	телешки	кожи.	Тогавашните	пергаменти	
се	правели	само	от	тях.	И	за	тяхната	направа	най	се	ценяла	кожата	от	
новородени	или	мъртвородени	животни...	А	пък	от	една	кожа,	в	зависи-
мост	от	вида	на	животното,	можело	да	се	получат	най-много	от	4	до	7	
страници...

Кожата	се	изпирала,	изтъргвала	се	от	косми,	киснела	две	седмици	в	
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мляко.	Осолявала	се,	изсушавала	се,	натривала	се	с	кварц,	брашно,	мляко...	
Върху	нея	се	пишело	със	заострени	пера	от	гъска,	патица	или	лебед...

Може	прозаично	да	звучи:	за	да	съществува	тогавашното	книгосъ-
творяване,	несъмнено	е	трябвало	да	има	цветущо	селско	стопанство	—	с	
милиони	овце,	кози,	рогат	добитък,	домашни	птици.	Българската	кни-
жовна	дейност,	родното	поетическото	слово	са	зависели	пряко	от	тази	
прозаична	икономика.	И	обратно	—	съвсем	е	безспорно,	че	сътворяването	
на	книги	също	е	спомагало	за	развитието	на	животновъдството	в	ог-
ромната	страна,	пък	и	на	цялото	тогавашно	селско	стопанство.	Нека	
не	бъдем	упреквани	в	излишен	прагматизъм	—	извисеното	литературно	
творчество	в	ранното	българско	средновековие	не	може	да	се	отдели	от	
този	земен	факт.

Великата	културна	вълна,	назована	по-късно	Златен	век,	е	имала	не	
само	мощен	енергиен	източник	—	новата	християнска	вяра	и	голямата	
дарба	на	нашите	книжовници,	но	тя	е	била	в	пряка	връзка	(а	навярно	има	
и	принос	за	нея!),	с	развитото	стопанство	на	страната.

Така	е	било	тогава.	Сигурно	такава	взаимнопричинна	връзка	има	и	
днес.	Духовността	винаги	е	била	двигател	на	цялостния	развой	на	стра-
ната.	Без	всеобща	литература	и	култура	няма	истинска	държава.	И	само	
истинска	държава	може	да	има	всеобща	и	въздействаща	култура.	Нека	не	
се	плашим	от	този	прагматичен	извод,	очевидно	несподелян	от	днешния	
властови	елит.

Накрая,	макар	и	мимоходом,	ще	прибавим	още	един	факт.	Прочетох	
някъде,	че	от	всичките	хиляди	старобългарски	книги,	след	дългите	и	раз-
рушителни	векове,	на	българска	територия	е	открита	една-единствена	
оцеляла	книга	от	Златния	век:	„Енинския	апостол“.	Всички	други	скъпоцен-
ни	старобългарски	творения	—	като	Манасиевата	хроника,	Лондонското	
евангелие	или	Томичевия	псалтир,	както	и	други,	стотици	старобългарски	
книги	—	са	били	открити	извън	границите	на	днешна	България...	Тъжно,	
но	факт.

Нека	този	нежелан	финал	остане	за	размисъл.
	

НАШИЯТ КИПРИАН
	
Една	необикновена	икона	—	по-голяма	от	човешки	ръст,	тя	предста-

влява	Иисус	Христос	на	златен	трон,	а	долу,	в	нозете	му,	е	паднала	на	ко-
лене	малка	фигурка	на	свещенослужител,	по-малка	даже	от	педя.	И	иконата	
носи	име:	„Митрополит	Киприан	в	нозете	на	Христос	Вседържителя	на	
трон“.	Иконата	е	рисувана	много	години	след	смъртта	на	Митрополит	
Киприан,	но	очевидно	припомня	неговата	велика	всеотдаденост	на	Бога	и	
пълното	му	себеотрицание	в	името	на	православната	вяра.	Възхвалява	не-
говия	мъдър	и	свят	живот;	показва,	че	въпреки	високото	си	духовно	звание	
приживе,	той	и	след	смъртта	си	е	висок	пример	за	житейска	скромност	
и	духовен	идеализъм.	В	дългото	наименование	на	иконата	не	е	намерило	
място	едно	важно	за	нас	уточнение	—	Киприан	е	българин	по	рождение.	
Роден	е	в	Търново	в	1330	година.
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Запомнен	 е	 в	 историята	на	православната	 вяра	 с	 няколко	 имена:	
Свети	Киприан,	Митрополит	Киевски,	Литовски	и	на	цяла	Русия;	Свети	
Митрополит	Киприан	Цамблак;	Свети	Митрополит	Киприан	Българина...	
Един	изключителен	български	свещенослужител,	станал	през	14-ти	век	
духовен	водач	на	православието	в	просторите	на	Източна	Европа.	И	от	
висотата	на	своя	сан	—	изпълнил	ролята	на	неуморим	разпространител	
на	старобългарската	църковна	книжнина,	оказала	силно	влияние	върху	
руския	 език	и	 култура.	Направил	 българската	кирилица	 всеобща,	 даже	
задължителна	за	църковните	книги	в	християнския	изток	—	азбуката,	на	
която	после	е	сътворена	цялата	руска	литература.	Самият	Киприан	е	
автор	на	агиографски	съчинения,	молитвени	слова	и	други	църковни	твор-
би.	Имал	е	и	ярка	дарба	на	иконописец	—	сам	е	рисувал	икони,	а	в	годините	
на	своето	митрополитство	е	дарявал	с	помощ	и	закрила	такива	велики	
художници	като	Андрей	Рубльов	и	Теофан	Грек...

И	една	вълнуваща	легенда	—	за	небесното	чудо,	извършено	от	Свети	
Митрополит	Киприян,	спасило	Москва	от	нашествието	на	татарите...	
Това	става	във	времето,	когато	Тамерлан,	наричан	и	Тимур,	с	многобройна	
орда	приближава	до	брега	на	река	Дон	и	се	готви	да	превземе	Москва.	Според	
легендата,	в	този	драматичен	момент	Киприан	изпраща	духовници	във	
Владимир,	откъдето	те	му	донасят	чудотворната	икона	на	Богородица.	
И	с	тази	икона	в	ръцете	той	тръгва	пешком	към	многобройния	стан	на	
татарите	—	по	дълъг	черен	път,	извиващ	между	ужасени	села	и	мъгливи	
хълмове.	Легендата	говори,	че	точно	тогава	Богородица	се	явява	в	съня	
на	Тамерлан	и	му	казала	да	си	върви.	И	Тамерлан	си	тръгва	от	брега	на	
река	Дон,	където	е	стоял	с	многохилядната	си	армия	две	седмици...	Една	
легенда,	прославяща	чудотворната	сила	на	човешката	вяра.	Тази	легенда,	
заедно	с	другите	му	духовни	дела,	прави	българина	Киприан	един	от	най-
почитаните	светци	в	руския	православен	календар.

Погребан	е	в	златокуполния	Успенски	събор,	намиращ	се	в	Кремъл.	Там,	
където	от	древни	времена	са	коронясвани	царе	и	императори,	огласявани	
са	закони,	били	са	издигани	в	сан	епископи	и	митрополити	и	са	погребвани	
всички	глави	на	руската	църква.	Църковните	сводове	помнят	думите	на	
Киприановия	съвременник	и	родственик	Григорий	Цамблак:	„Него	България	
откърми,	пък	на	вас	Бог	го	подари...“	Впрочем,	Григорий	Цамблак	е	бра-
тов	син	на	Киприан.	И	двамата	произхождат	от	търновския	болярски	
род	Цамблаковци.	Малко	преди	смъртта	си,	добре	познаващ	дарбите	на	
своя	роднина,	Киприан	препоръчва	Григорий	Цамблак	да	го	наследи	като	
митрополит	на	Русия.	И	Григорий	 става	 следващия	 водач	на	руската	
православна	църква...

Разбира	се,	това	са	само	отделни	фрагменти	от	цялостната	удиви-
телна	съдба	на	Киприан	—	познати	или	непознати	на	повечето	от	нас,	те	
потвърждават	величието	на	този	наш	духовен	деец.

И	все	пак	—	мнозина	българи	ще	се	попитат:	кой	е	Киприан?	Защо	е	
провъзгласен	за	светец	в	Русия,	(където	се	чества	два	пъти	в	годината	—	на	
27	май	и	16	септември),	а	е	толкова	недостатъчно	познат	в	собствената	
му	родина?	—	Трудно	е	да	се	отговори.	Да,	извън	България	добре	го	помнят	
—	забележителната	дейност	на	Киприан	през	14-ти	век	се	извисява	като	
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неръкотворен	паметник	в	историята	на	православна	Източна	Европа.	
А	малко	тъжен	факт	е,	че	не	виждаме	дори	един	ръкотворен	паметник	
на	Киприан	в	днешната	българска	столица.	Няма	да	открием	дори	улица	
на	негово	име	в	указателя	на	София.	А	малцина	столичани	знаят,	че	в	
софийската	църква	 „Свети	Седмочисленици“	 има	 стенописен	 образ	 от	
по-ново	време	и	на	Свети	Киприан...	(Нека	предположим,	че	родният	му	
град	Търново	по-ревниво	пази	паметта	си	за	него)...

И	така	—	Киприан	е	роден	в	Търново	през	първата	половина	на	14-
ти	век,	а	първите	си	стъпки	в	служене	на	Бога	прави	в	Килифаревския	
манастир	—	ученик	е	на	св.	Теодосий	Търновски	и	е	духовен	брат	на	св.	
Патриарх	Евтимий.	Двамата	—	Киприан	и	Евтимий	—	са	по	едно	и	също	
време	в	манастира,	заедно	се	посвещават	на	исихазма	(учение,	изискващо	
аскетичен	живот,	посветен	само	на	вярата	и	на	всецяло,	вглъбено	едине-
ние	с	Бога)	и	следват	принципите	на	Търновската	книжовна	школа.	Към	
1350	година	Киприан	заминава	за	Атон,	където	още	в	първите	си	месеци	
прави	впечатление	на	всички	със	своята	любознателност	и	млада	мъдрост.	
Константинополският	патриарх	Филотей	отрано	забелязва	даровития	
монах	Киприан,	оценява	неговите	качества,	дори	го	удостоява	с	дългого-
дишно	приятелство.	И	по-късно,	в	началото	на	1373	година	решава	да	го	
изпрати	с	мисия	в	руските	земи.

Мисията	е	изключително	трудна	за	изпълнение.	През	втората	по-
ловина	на	14-ти	век	католическото	влияние	в	Полша	и	Литва	се	засилва.	
Кръстоносците	напират	към	Източна	Европа,	 самите	руски	 земи	 се	
тресат	от	княжески	междуособици,	често	там	има	и	хунски	нахлувания.	
По	това	време	е	трудно	да	се	постигне	желаното	от	Константинопол	
единство	между	християните	във	Велика	Рус	и	Мала	Рус.	А	съвсем	бли-
зо	до	самия	Константинопол	се	чува	копитният	тропот	на	идващата	
турска	инвазия...

Киприан	е	изключително	подходящ	човек	за	такава	мисия.	Той	владее	
гръцки	и	старобългарски	език,	употребяван	в	земите	на	днешна	България,	
Македония,	Тракия,	Сърбия,	Влашко,	Молдова	и	имащ	близост	с	руския	
език.	Българският	духовник	трябва	да	помири	Московското	княжество	
и	Литовската	държава,	оглавявана	от	княз	Олгерд.

Самият	Олгерд,	който	владее	и	литовските	земи,	и	Киев,	държи	там	
да	 има	православен	митрополит,	 а	 не	 „друг,	 от	 латинската	църква“	
(цитираните	думи	 са	 от	писмо	на	Киприан	до	Фотий).	Киприан	прис-
тига	в	Киев	и	след	продължителни	преговори	на	2	декември	1375	година	е	
ръкоположен	от	Константинополския	патриарх	Фотий	за	митрополит	
на	Киев	и	Литва.	Киприан	постепенно	поема	ролята	на	духовен	баща	на	
литовския	княз	Олгерд.	В	началото	на	своята	митрополитска	дейност	
българинът	е	обявен	от	Константинопол	и	за	митрополит	на	цяла	Русия.	
Той	пристига	сам	в	Москва	през	1376	година,	но	има	рязък	отказ	от	княз	
Дмитрий	Донски,	който	подкрепя	друг	действащ	там	митрополит.	В	съ-
щата	година,	преживял	много	унижения	и	даже	малтретиране,	Киприян	
се	завръща	в	Киев.

И	започва	неговата	неуморна	дейност	за	засилване	на	авторитета	
и	влиянието	на	православната	църква.	Дава	на	литовските	и	полските	
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земи	църковна	независимост.	Връща	отнетото	имущество	на	Софийския	
събор	в	Киев.	Напълно	спечелва	доверието	на	литовския	велик	княз	Олгерд,	
а	след	това	—	и	на	сина	му	Ягело.	С	православна	литургия	прекръщава	княза	
Олгерд	в	Александър,	а	сина	му	Ягело	—	в	Яков,	който	вече	е	полски	крал.

Главната	цел	на	Константинопол	и	на	Киприян	е	възстановяването	
на	единната	Киевска	митрополия.	Верен	на	своя	непоколебим	дух,	през	
1378	година	пак	отива	в	Москва,	за	да	поеме	и	прибавеното	му	от	Кон-
стантинопол	руско	митрополитство.	Но	в	Москва	отново	е	арестуван,	
напълно	ограбен	и	изгонен	от	града.	Едва	остава	жив.

Търсейки	подкрепата	на	Константинополската	патриаршия,	Кипри-
ан	заминава	за	гръцката	столица,	която	сега	е	под	близкото	влияние	на	
властния	султан	Мурад.	(Всъщност	османската	вълна	вече	е	заляла	юж-
ните	земи	на	Балканите	и	Патриаршията	има	относителна	автономия	
—	за	някои	назначения	на	висши	християнски	духовници	си	казвал	думата	
и	Мурад).	Киприан	пътува	през	Киев,	Молдавия	и	Влахия,	иска	да	стигне	
Търново...	По	време	на	преминаването	си	на	Дунав	е	отново	малтретиран	и	
ограбен	—	този	път	от	разбойници.	Но	с	радостно	сърце	стъпва	отново	на	
българска	земя	—	посрещнат	е	в	родината	си	топло	от	Патриарх	Евтимий	
и	населението	на	Търново.	Сред	множеството	посрещачи	Киприан	вижда	
и	немалко	свои	родственици,	развълнувано	разговаря	с	тях.	И	там,	сред	
поклоните	и	прегръдките,	погалва	по	косите	и	смълчаното	от	удивление	
братово	момче	—	бъдещия	всерусийски	митрополит	Григорий	Цамблак.	Тази	
последна	среща	с	родния	му	град	му	подарява	върховен	миг	на	щастие...	
На	всичко	отгоре	откъм	Москва	задухва	благоприятен	вятър	—	след	по-
бедната	Куликовска	битка	княз	Дмитрий	Донски	кани	Киприан	в	Москва.

И	в	1381	година	Киприан	тържествено	влиза	в	руската	столица,	къ-
дето	го	очаква	руският	княз,	който:	„прия	его	с	великою	честью	и	весь	
город	 изыде	на	 сретение	 ему...“	 А	 дотогавашният	руски	митрополит	
Пимен,	плетящ	тъмни	интриги	срещу	българина,	е	арестуван	и	хвърлен	
в	тъмница...

Киприан	е	вече	Митрополит	Киевски,	Литовски	и	на	цяла	Русия.
И	тук	православният	свят	вижда	целия	духовен	размах	на	Киприан.	

Разширява	влиянието	на	старобългарската	църковна	книжнина,	пък	и	сам	
сътворява	редица	богослужебни	текстове,	необходими	на	християнските	
храмове...	Вярно	е,	че	и	преди	дейността	на	Киприан	църковнославянска-
та	книжнина,	създавана	в	Преслав	и	българските	манастири,	прониква	
в	Русия.	Знае	се,	че	Русия	приема	християнството	един	век	по-късно	от	
Първото	българско	царство	—	и	оттогава	датира	българското	книжовно	
влияние	по	руските	земи.	Още	през	11—12-ти	век	православни	български	
свещенослужители,	а	сред	тях	—	най-малко	осем	духовници	с	митропо-
литски	санове	(например	Митрополит	Михаил	Болгарин)	—	са	донасяли	
първите	старобългарски	църковни	текстове	там.	И	така	за	пръв	път	
са	запознали	източните	славяни	с	книгите.	Или	както	пише	Черноризец	
Храбър	в	„О	писменах“	(„За	буквите“):	„Прежде	оубо	словени	не	имахонъ	
книгъ,	нъ	чертами	и	резами	читаохон...“

Ала	Митрополит	Киприан	поставя	венец	на	това	духовно	дело:	раз-
пространява	повсеместно	старобългарските	книги	сред	източното	сла-
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вянство	и	извършва	тяхното	съобразяване	с	Евтимиевата	правописна	
реформа.	Установява	т.н.	български	формат	на	кирилицата	в	църковна-
та	книжнина	—	и	това	ще	продължи	с	векове	(чак	до	буквената	реформа	
на	Петър	Велики).	Прави	 собственоръчно	преписи	на	 важни	църковни	
произведения	(например	„Лествицата“	на	Св.	Йоан	Синайски,	съдържаща	
279	листа).	През	1381	година	пръв	въвежда	почитанието	на	Свети	княз	
Александър	Невски	(може	би	неслучайно	най-големият	християнски	храм	
в	днешна	София	се	нарича	„Св.	Александър	Невски“).

Киприан	извършва	всичко	възможно	за	извисяване	на	православието	в	
тази	част	на	Източна	Европа	—	във	време,	когато	става	свидетел	на	тра-
гичния	край	на	родната	си	България...	Имал	е	силно	намерение	да	обедини	
християнския	свят	за	възпиране	на	османската	инвазия,	предлагайки	да	
се	свика	Вселенски	събор	срещу	нея.	Но	идеята	останала	неосъществена	
—	смъртта	го	настига	9	години	след	като	турците	завладяват	българс-
катата	столица	Търново,	неговия	роден	град.	Да	кажем	и	това	—	изпре-
варвайки	мрачните	събития,	Киприан	приживе	полага	огромни	усилия	за	
съхранението	на	много	старобългарски	книги,	пренасяйки	ги	на	руска	земя.

Споменахме	легендата,	според	която	свети	Киприан	извършва	небесно	
чудо,	което	спасява	Москва...

Но	пак	да	припомним	другото	голямо	чудо,	извършено	от	Киприан	в	
духовната	област.	Въвеждайки	навсякъде	старобългарската	църковна	кни-
жнина	в	своята	огромна	митрополия,	Киприан	допринася	изключително	
много	за	широкото	разпространение	и	за	развитието	на	руския	книжо-
вен	език.	Старобългарските	текстове,	старобългарските	слова	влизат	
в	молитвите	и	мислите	на	милиони	просветени	християни	в	тази	част	
на	Европа...	Така	се	утвърждава	руският	книжовен	език,	чието	развитие	
продължава	в	безсмъртните	творби	на	Пушкин,	Достоевски,	Толстой...	
Неоценим	духовен	подвиг!

Духовен	подвиг,	потвърден	и	от	думите	на	академик	Дмитрий	Ли-
хачов:	„Ние	в	Русия	изпитваме	чувство	на	голяма	благодарност	за	своя	
литературен	език,	за	началото	на	руската	литература...

Църковнославянският	език,	пренесен	в	Русия	от	България,	не	само	чрез	
книгите,	но	и	устно	—	чрез	богослужението,	веднага	става	своеобразен	
индикатор	на	духовните	ценности.	България	даде	на	източните	славяни	
висшия	слой	на	езика...	“

Една	велика	заслуга	на	старобългарската	култура	към	източните	
славяни,	достигнала	своя	връх	през	века	на	Киприан.

Ето	кой	е	Свети	Киприан,	коленичил	скромно	пред	Христос	и	христи-
янското	слово.	Свети	Митрополит	Киприан	Българина...

Нашият	Киприан!
	
Ноември 2018
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„ДАВАШ ЛИ, ДАВАШ, БАЛКАНДÆИ ЙОВО…“
	
Една	литературна	загадка,	която	не	ми	е	давала	мира	още	в	сту-

дентските	години.	Всъщност	отговорът	ми	беше	подсказан	още	преди	
половин	век	от	моя	университетски	преподавател	по	Български	фолклор	
—	незабравимия	професор	(по-късно	—	академик)	Петър	Динеков.	Четейки	
за	изпит	по	неговия	предмет,	ми	попадна	в	ръцете	полуизтрито	цикло-
стилно	копие	на	негова	лекция,	посветена	на	разните	варианти	на	една	
народна	песен.	Те	имаха	различен	сричков	размер	и	значителна	дължина,	
а	 доколкото	 си	 спомням	—	и	имената	на	 възпяваните	 герои	там	бяха	
различни,	но	всички	те	говореха	за	онази	драма	от	робското	време,	която	
познаваме	като	една	от	най-вълнуващите	български	песни:	 „Даваш	ли,	
даваш,	балканджи	Йово“.	В	циклостилната	лекция	имаше	и	кратък	ко-
ментар,	където	професорът	изказваше	със	сигурност	предположението,	
че	тази	народна	песен	e	станала	такава,	каквато	е	известна	днес,	след	
преработка	на	поета-класик	Пенчо	Славейков…

	 Споменатите	 циклостилни	 листове	 изчезнаха	 в	 суматохата	на	
онази	изпитна	сесия,	не	срещнах	подобно	твърдение	и	след	това	—	било	
в	книга	или	отделна	статия.	Не	откривах	нещо	повече	по	този	въпрос	и	
в	други	отпечатани	лекции,	разпространявани	във	Филологическия	фа-
култет.	Но	тогава	и	дълго	след	това	в	паметта	ми	често	прозвучаваше	
драматичната	ритмика	на	думите:	„Даваш	ли,	даваш,	балканджи	Йово“.	
Различна	от	силабическия	словоред	на	народната	песен,	тя	напомняше	с	
нещо	Дебеляновото	стихотворение:	„Помниш	ли,	помниш	ли	тихия	двор…“,	
(усеща	се	дактилният	ритъм,	познат	от	личното	творчество;	в	песента	
има	и	цезура	в	средата	на	всеки	стих	—	нещо,	което	е	характерно	повече	
за	авторските	творби).

Тази	народна	балада	несъмнено	носеше	следи	от	ръката	на	истински	
поет.	Ако	се	вгледаме	по-внимателно,	ще	открием	в	нея	и	други	харак-
терни	елементи	на	личното	творчество	—	по-лаконичен	изказ,	стегната	
композиция,	изразителен	финал.	А	както	вече	споменах,	повечето	народни	
песни	са	предимно	в	силабически	стих,	нямайки	допирни	точки	с	дошлото	
по-късно	в	авторската	поезия	тоническо	стихосложение.

	Може	би	трябва	да	направя	и	признанието,	че	не	всичко	от	поети-
ческото	творчество	на	Пенчо	Славейков	ме	е	изпълвало	с	възторг.	Допада	
ми	тихата	лиричност	в	„Сън	за	щастие“	например,	но	все	не	успявам	да	
прочета	докрая	епоса	„Кървава	песен“,	за	който	са	правени	обширни	(и	
предимно	позитивни)	литературни	анализи.	Предпочитам	да	разгърна	от-
ново	„Записки	по	българските	въстания“	на	Захарий	Стоянов,	отколкото	
стихотворната	сага	на	Пенчо	Славейков,	посветена	на	същата	епична	
тема.	Но	нека	 оставим	такъв	дискусионен	въпрос	на	 литературните	
специалисти.	Ще	допълня	само,	че	нито	за	миг	не	съм	си	казвал,	че	моят	
университетски	професор	е	изрекъл	погрешно	предположение.	Повече	от	
половин	век	носех	в	себе	си	убеждението,	че	Пенчо	Славейков,	именитият	
поет	и	създател	(така	също)	и	на	„Книга	на	песните“,	посветена	на	народ-
ното	творчество,	е	направил	с	истинско	вдъхновение	тази	преработка,	
съпроводена,	впрочем,	с	благороден	отказ	от	авторство	или	съавторство.	
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Често	съм	си	мислил,	че	баладата,	представяща	ни	драмата	на	балкан-
джи	Йово,	звучи	толкова	просто	и	силно,	по	народному,	не	само	поради	
страховития	си	 сюжет,	но	и	 защото	поетът	е	пренебрегнал	какъвто	
и	да	е	белег	на	авторство.	Даже	си	казвах	и	това	—	ако	Пенчо	Славейков	
беше	направил	изцяло	авторска	творба	на	тази	тема,	съобразена	с	негова	
лична	литературна	концепция,	баладата	за	балканджи	Йово	едва	ли	щеше	
да	носи	същия	неповторим	заряд…

	И	някак	неочаквано	открих	потвърждение	на	моите	размишления,	
тръгнали	от	онези	думи	на	Петър	Динеков.	В	едно	доста	по-ново	изда-
ние	на	„Книга	на	песните“	(Български	народни	песни,	отбрани	от	Пенчо	
Славейков,	издателство	„Отечество“	1995	г.),	неотдавна	прочетох	тази	
песен	—	такава,	каквато	всички	я	знаем.	На	самата	страница,	където	се	
намираше	творбата,	пак	няма	никакъв	знак	за	поетовата	преработка	
на	песента.	Но	съвсем	в	края	на	книгата,	в	бележките	по	изданието,	ли-
тературният	критик	Борис	Делчев	ни	предоставя	следната	информация:

„За	да	дадем	все	пак	нагледна	представа	за	работата	на	Пенчо	Славей-
ков,	не	ще	е	излишно	да	приведем	един	характерен	пример	—	да	приведем	
първообраза	на	онази	песен,	в	която	той	може	би	най-много	се	е	отдалечил	
от	оригинала.	Става	дума	за	песента	„Даваш	ли,	даваш,	балканджи	Йово“	
(N:186	от	това	издание),	която	той	е	взел	от	сборника	на	Стефан	И.	Вер-
кович…	В	посочения	източник	тя	има	този	вид	(запазва	се	пунктуацията	
на	оригинала):

	
Море даваш Никола,
хубава Яна на турцка вера?
Море глава си давам войвода,
Яна не давам на турцка вера.
Та му отсекоха едната ръка.
Море та гу питат, и гу разпитат:
Море даваш Никола,
хубава Яна на турцка вера?
Глава си давам войвода,
Яна не давам на турцка вера.
Отсекоха и другата му ръка,
море па гу питат, и гу разпитат:
Море даваш Никола,
хубава Яна на турцка вера?
Море глава си давам войвода,
Яна не давам на турцка вера.
Море отсекоха му едната нога
море па го питат, и го разпитат:
Море даваш Никола,
хубава Яна на турцка вера?
Море глава си давам войвода,
Яна не давам на турцка вера.
Море отсекоха му и другата нога,
море па гу питат, и гу распитат:
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Море даваш Никола,
хубава Яна на турцка вера?
Море глава си давам войвода,
Яна не давам на турцка вера.
Те му искараха едното око,
море та гу питат, та гу распитат:
Море Яна му вели, вели, говори:
Остани сбогом, брат ми Никола!
Айде сос здравие хубава Яна.
Ноге си немам да те испрата.
Ръке си немам да те приг’рна.
Очи се немам да те вида.“
 
Ето	—	това	е	стародавната	песен,	от	която	Пенчо	Славейков	е	изваял	

онзи	вълнуващ	шедьовър	 „Даваш	ли,	даваш,	балканджи	Йово“.	Пишещият	
настоящите	редове	няма	претенции	за	първооткривателство	на	този	уди-
вителен	литературен	факт	—	вече	споменах,	че	най-малко	двама	наши	писа-
тели	в	предишните	десетилетия	са	направили	творческо	усилие	да	хвърлят	
светлина	върху	него.	Но	съм	сигурен,	че	истината	за	този	факт	е	останала	
предимно	в	тесен	литературен	кръг.	На	пръсти	се	броят	българите,	които	
знаят	за	това	съавторство,	извисило	думите	на	тази	народна	песен	до	вър-
ховете	на	Балкана,	до	безсмъртните	звезди,	помнещи	онова	мрачно	време.

	Мисля	си,	че	само	това	да	е	направил	през	своя	творчески	живот	
Пенчо	Славейков,	той	заслужава	мястото	си	в	поетическия	пантеон	на	
България.	А	поетът	е	направил	много	повече.	Ето	и	Пенчовата	публикация	
на	песента	—	такава,	каквато	повечето	от	нас	я	знаем:

	
ИЗ „КНИГА НА ПЕСНИТЕ“ НА ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ
186 (íîìер íà ïесеíòà â êíèãàòà — á.ì.)
	
„Даваш ли, даваш, балканджи Йово
хубава Яна на турцка вера?“
Море, войводо, глава си давам,
Яна не давам на турцка вера! —
Отсекоха му и двете ръце,
та пак го питат и го разпитват:
„Даваш ли, даваш, балканджи Йово,
 хубава Яна на турцка вера?“
Море, войводо, глава си давам,
Яна не давам на турцка вера! —
Отсекоха му и двете нозе,
та пак го питат и го разпитват:
„Даваш ли, даваш, балканджи Йово,
хубава Яна на турцка вера?“
Море, войводо, глава си давам,
Яна не давам на турцка вера! —
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Избодоха му и двете очи,
и го не питат, нито разпитват,
току си зеха хубава Яна,
та я качиха на бърза коня
да я откарат долу в полето —
долу полето, татарско село.
Яна Йовану тихом говори:
— Остани сбогом, брате Йоване!
— Хайде със здраве, хубава Яно!
Очи се немам аз да те вида,
ръце си немам да те прегърна,
нозе си немам да те изпрата!“
 
2012 г. — в. „Словото днес“
	
	
II. ОЩЕ ВЕДНЪÆ ЗА „ДАВАШ ЛИ, ДАВАШ…“
	
Тъй	като	първата	ми	публикация	за	песента	„Даваш	ли,	даваш,	бал-

канджи	Йово“	във	вестник	„Словото	днес“	предизвика	значителен	интерес	
(няма	да	скрия,	че	имаше	и	гласове,	които	настояваха	за	допълнително	
аргументиране	на	тезата	за	съавторството	на	Пенчо	Славейков),	пред-
лагам	събрани	своите	предишни	и	сегашни	аргументи:

1.Това	съавторство	на	Пенчо	Славейков	се	доказва	от	изчистената	
силаботоническа	ритмика,	от	значително	по-стегнатата	композиция	и	
от	извисения	финал,	в	който	има	и	нови	стихове:	„…Избодоха	му	и	двете	
очи,	/	И	ГО	НЕ	ПИТАТ,	НИТО	РАЗПИТВАТ/	ТОКУ	СИ	ЗЕХА	ХУБАВА	ЯНА,	/	
ТА	Я	КАЧИХА	НА	БЪРЗА	КОНЯ/	ДА	Я	ОТКАРАТ	ДОЛУ	В	ПОЛЕТО/	ДОЛУ	В	
ПОЛЕТО,	ТАТАРСКО	СЕЛО“.	По	друг	начин	е	направена	и	новата	градация	
на	последните	три	реда.

2.	Появата	на	понятието	„татарско	село“,	липсващо	в	народната	
песен,	записана	от	Веркович,	подсказва,	че	поетът	е	искал	да	напомни,	че	
в	жестокостите	спрямо	българското	население	понякога	са	участвали	и	
други	етнически	групи	от	същата	„вера“.

3.	Мисля,	че	Пенчо	Славейков	е	сменил	името	Никола	от	първоначал-
ния	текст	на	песента	с	„балканджи	Йово“,	за	да	внуши	обобщението,	че	
такава	драма	са	преживявали	българите	и	от	двете	страни	на	Балкана.	
(Въпросната	песен	е	записана	най-напред	в	Югозападна	България,	в	ма-
кедонските	предели	на	 родината	ни.	Сборникът	на	Стефан	Веркович,	
откъдето	е	взет	първоизточникът,	се	нарича	„Народне	песне	македонски	
бугара“).	Може	би	с	обръщението	„балканджи“	Славейков	подчертава	и	са-
мотността	на	Йововия	дом	в	полите	на	Балкана	—	нещо,	което	го	прави	
лесна	плячка	на	насилниците.

4.	Така	преработената	песен,	изваяна	с	нова	ритмика,	цезура	в	сре-
дата	на	стиха	и	т.н.	сега	не	би	могла	да	се	изпее	с	предишната	мелодия	
(ако	тя	по	щастлива	случайност	е	запазена).	ВЕЧЕ	ИМАМЕ	НОВО	ЛИТЕ-
РАТУРНО	ПРОИЗВЕДЕНИЕ,	ТРЪГНАЛО	ОТ	НАШИЯ	ГЕНИАЛЕН	ФОЛКЛОР	
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И	УСЪВЪРШЕНСТВАНО	ОТ	ТАЛАНТЛИВА	ПОЕТОВА	РЪКА.	 Този	факт	
ни	дава	още	един	повод	да	си	спомним,	че	Пенчо	Славейков	е	син	на	П.	Р.	
Славейков	—	голям	възрожденски	поет	и	усърден	събирач	на	множество	
народни	умотворения.	Още	в	детството	си	Пенчо	Славейков	е	живял	в	
атмосферата	на	преклонение	към	народната	песен,	имал	е	чувствителни	
сетива	за	нея.	Подобен	усет	той	проявява	и	в	някои	свои	авторски	творби	
—	напр.	в	„Неразделни“.

Без	 да	 се	 възприемам,	 както	 вече	 заявих,	 за	 първооткривател	 на	
това	малко	познато	съавторство,	истински	се	радвам,	че	мога	да	посоча	
творческото	участие	на	 един	 голям	български	поет	в	извайването	на	
най-вълнуващата	българска	балада.

	
2012 г. — в. „Словото днес“
	

И още една днешна „приписка“ към моите размисли за творбата 
„Даваш ли, даваш Балканджи Йово“.

Разбрах от едно наше литературно издание, че сега, през 2018 година, 
някои млади литератори са стигнали отново до „откритието“, че тази 
драматична народна песен е постигнала своята всеизвестност, благо-
дарение на творческото участие на големия ни поет Пенчо Славейков.

Ще повторя, че това откритие не е тяхно, нито мое — дължим го най-
много на незабравимия наш литературовед и виден фолклорист Петър 
Динеков, който още в петдесетте години на миналия век е коментирал 
най-подробно това поетическо съавторство. Не е изключено и преди него 
някои хора на перото да са отбелязали този литературен факт — който, 
все пак, е останал недостатъчно известен до ерудирания коментар на 
Петър Динеков.

2018 г.

Сèìеîí 
Сïèрèäîíîâ • 
Нîщ
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