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110 години от рождението на Вапцаров

Никола Й. Вапцаров

СТИХОТВОРЕНИЯ

ИСТОРИЯ

Кàêâî ще íè äàäеш, èсòîрèéî,
îò ïîжúëòеëèòе сè сòрàíèöè? —
Нèé áяõìе íеèçâесòíè õîрà
îò фàáрèêè è êàíöеëàрèè, 
 
íèé áяõìе сеëяíè, êîèòî
ìèрèшеõà íà ëóê è âêèсíàëî,
è ïîä ìóсòàöèòе óâèсíàëè
жèâîòà ïсóâàõìе сúрäèòî.
 
Ще áúäеш ëè ïîíе ïрèçíàòеëíà,
÷е òе íàõрàíèõìе с сúáèòèя
è òе íàïîèõìе áîãàòî
с êрúâòà íà õèëяäè óáèòè? 
 
Ще õâàíеш êîíòóрèòе сàìî,
à âúòре, çíàì, ще áúäе ïрàçíî
è íяìà íèêîé äà рàçêàçâà
çà ïрîсòàòà ÷îâешêà äрàìà.
 
Пîеòèòе ще сà óëèсàíè
âúâ òеìïîâе è âúâ àãèòêè
è íàшòà ìúêà íеíàïèсàíà
сàìà â ïрîсòрàíсòâîòî ще сêèòà. 
 
Жèâîò ëè áе — äà ãî îïèшеш?
Жèâîò ëè áе — äà ãî рàçрîâèш?
Рàçрîâèш ëè ãî — ще ìèрèше
è ще ãîр÷è êàòî îòрîâà.
 
Пî сèíîрèòе сìе се рàжäàëè,
íà çàâеò íяêúäе äî òрúíèòе,
à ìàéêèòе ëежàëè âëàжíè
è ãрèçëè сóõèòе сè áúрíè. 
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Кàòî ìóõè сìе ìреëè есеí,
жеíèòе âèëè ïî çàäóшíèöà,
èçêàрâàëè ïëà÷à íà ïесеí,
íî сàìî áóреíà ãè сëóшàë.
 
Оíеç, êîèòî сìе îсòàâàëè,
се ïîòеõìе è ïîä еçèêà,
рàáîòеõìе êúäе щî õâàíеì,
рàáîòеõìе êàòî äîáèòúê.  
 
Ìúäрóâàõà áàщèòе â êúщè:
„Тàêà áèëî е è ще áúäе...“
А íèе ïëþеõìе íàìрúщеíî
íà îãëóïяëàòà èì ìúäрîсò.
 
Зàряçâàõìе сîфрèòе òрîсíàòî
è òрúãâàõìе íàâúí, êúäеòî
еäíà íàäежäà íè äîêîсâàше
сúс íещî õóáàâî è сâеòëî.  
 
О, êàê сìе ÷àêàëè íàïреãíàòî
â çàäрúсòеíèòе êàфеíеòà!
И êúсíî ïреç íîщòà сè ëеãàõìе
с ïîсëеäíèòе êîìþíèêеòà.
 
О, êàê се ëþшêàõìе â íàäежäèòе!...
А òеãíеше íеáеòî íèсêî,
сâèсòеше âúçäóõà íàжежеí...
Не ìîãà ïîâе÷е! Не èсêàì!...  
 
Нî â ìíîãîòîìíèòе ïèсàíèя,
ïîä áóêâèòе è реäîâеòе
ще âèêà íàшеòî сòрàäàíèе
è ще се çúáè íеïрèâеòíî —
 
çàщîòî áè íè áеçïîщàäíî
жèâîòà с òежêèòе сè ëàïè
íàïрàâî ïî óсòàòà ãëàäíè,
çàòóé еçèêà íè е ãрàïàâ.  
 
И сòèõîâеòе, äеòî ïèшеì,
êîãàòî êрàäíеì îò сúíя сè,
ïàрфþìеí àрîìàò íе äèшàò,
à сà íàâúсеíè è êúсè.
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Зà ìúêàòà — íе щеì íàãрàäè,
íе ще äîòеãíеì è с êëèшеòà
íà òîìîâеòе òè ãрàìàäè,
íàòрóïàíè ïреç âеêîâеòе.  
 
Нî рàçêàжè сúс äóìè ïрîсòè
íà òяõ — íà áúäещèòе õîрà,
êîèòî ще ïîеìàò ïîсòà íè,
÷е íèе õрàáрî сìе се áîрèëè.

ПИСÌО

Тè ïîìíèш ëè
ìîреòî è ìàшèíèòе
è òрþìîâеòе, ïúëíè
                 с ëеïêàâ ìрàê?
И îíçè äèâ êîïíеж
                ïî Фèëèïèíèòе,
ïî еäрèòе çâеçäè
               íàä Фàìàãóсòà?
Тè ïîìíèш ëè ïîíе еäèí ìîряê,
íеõâúрëèë жàäеí âçîр äàëе÷е,
òàì, äеòî â ãàсíещàòà âе÷ер
äúõúò íà òрîïèêà се ÷óâсòâà?
Тè ïîìíèш ëè êàê â íàс
                     ïîëеêà-ëеêà
èçсòèâàõà ïîсëеäíèòе íàäежäè
è âярàòà
        â äîáрîòî
                  è â ÷îâеêà,
â рîìàíòèêàòà,
              â ïрàçíèòе
                        êîïíежè?
Тè ïîìíèш ëè êàê
               íяêàê ìíîãî áúрçî
íè õâàíàõà â êàïàíà íà жèâîòà?
Оïîìíèõìе се.
             Кúсíî.
Бяõìе âúрçàíè жесòîêî.
Кàòî íяêàêâè жèâîòíè â êëеòêà
сâеòêàõà
î÷èòе жàäíî
è òúрсеõà,
         è ìîëеõà ïîщàäà.
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А áяõìе ìëàäè,
            áяõìе òîëêîç ìëàäè!...
И ïîсëе... ïîсëе
               íяêàêâà îìрàçà
се âïèâàше äúëáîêî âúâ сúрöàòà.
Кàòî ãàíãреíà,
íе, êàòî ïрîêàçà
òя рàсíеше,
         рàçêàïâàше äóшàòà,
òя сïëèòàше жесòîêèòе сè ìрежè
íà ïóсòîòà
        è ìрà÷íà áеçíàäежäíîсò,
òя ïúïëеше â êрúâòà,
                  òя âèеше с çàêàíà,
à áеше рàíî, áеше ìíîãî рàíî...
 
А òàì —
âèсîêî âúâ íеáеòî,
               ÷óäíî
òреïòяõà ïàê íà ÷àéêèòе êрèëàòà.
Неáеòî ïàê áëесòеше
                 êàòî сëþäà,
ïрîсòîрà ïàê áе сèí è íеîáяòеí,
íà õîрèçîíòà ïàê ïîëеêà-ëеêà
се ãóáеõà ïëàòíàòà
                 âсяêà âе÷ер
è ìà÷òèòе èç÷еçâàõà äàëеêî,
íî íèе áяõìе îсëеïеëè âе÷е.
Зà ìеí òîâà е ìèíàëî — íеâàжíî.
Нî íèé äеëяõìе сëàìеíèя îäúр
è òеáе ÷óâсòâàì íóжäà äà рàçêàжà
êàê âярâàì àç è êîëêî äíес сúì áîäúр.
 
Тîâà е íîâîòî, êîеòî ìе âúçïèрà
äà íе ïрîáèя
           сâîя
              сëеïîî÷íèê.
Тî çëîáàòà â сúрöеòî
                   òрàíсфîрìèрà
â еäíà áîрáà,
           êîяòî
                äíес
                    êëîêî÷è.
И òî ще íè ïîâúрíе Фèëèïèíèòе
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è еäрèòе çâеçäè
              íàä Фàìàãóсòà,
è рàäîсòòà
         ïîìрúêíàëà â сúрöеòî,
è ìúрòâàòà íè îáè÷ êúì ìàшèíèòе,
è сèíяòà áеçáрежíîсò íà ìîреòî,
êúäеòî âяòúрà íà òрîïèêà се ÷óâсòâà.
 
Сеãà е íîщ.
Ìàшèíàòà рèòìè÷íî
                 ïрèïяâà
                        è íàâяâà òîïëà âерà.
Дà çíàеш òè жèâîòà êàê îáè÷àì!
И êîëêî ìрàçя
          ïрàçíèòе
              õèìерè...
 
Зà ìеí е ясíî, êàêòî ÷е ще сúìíе —
с ãëàâèòе сè ще с÷óïèì ëеäîâеòе.
И сëúíöеòî íà õîрèçîíòà
                      òúìеí,
äà, íàшòî
        ярêî
           сëúíöе
                ще ïрîсâеòíе.
И íеêà êàòî ïеïерóäà ìàëêà
êрèëàòà ìè
         îïúрëè íàé-ïîäèре.
Не ще ïрîêëèíàì,
              íяìà äà се âàéêàì,
çàщîòî âсе ïàê, çíàì,
                   ще се óìèрà.
Нî äà óìреш, êîãàòî
                  се îòúрсâà
çеìяòà
     îò îòрîâíàòà сè
                   ïëесеí,
êîãàòî ìèëèîíèòе âúçêрúсâàò,
òîâà е ïесеí,
           äà, òîâà е ïесеí!
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ПРОЩАЛНО
  На жена ми
 
Пîíяêîãà ще èäâàì âúâ сúíя òè
êàòî íе÷àêàí è íеèсêàí ãîсòеíèí.
Не ìе îсòàâяé òè îòâúí íà ïúòя —
âрàòèòе íе çàëîсòâàé.
 
Ще âëеçíà òèõî. Крîòêî ще ïрèсеäíà,
ще âïеря ïîãëеä â ìрàêà äà òе âèäя.
Кîãàòî се íàсèòя äà òе ãëеäàì —
ще òе öеëóíà è ще сè îòèäà.

Пîсëеäíàòà сíèìêà íà Нèêîëà Вàïöàрîâ, íàïрàâеíà  
â Дèреêöèяòà íà ïîëèöèяòà
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НЕПРИЗНАТ И ВЕЛИК

НЕПРИЗНАТИЯТ, НЕПОКОРНИЯТ, 
НЕСПОКОЙНИЯТ ВАПЦАРОВ
  (Зà ãîëеìèя ïîеò — íàêрàòêî)

Той	не	спира	да	вдъхновява.	
Полската	поетеса	Вислава	Шимборска	пише	стихотворение	за	майка	

му.	Видни	западноевропейски	поети	му	посвещават	свои	стихове.	А	ар-
тист	от	Аржентина	рисува	стихотворенията	му	върху	сгради.	Вероятно	
ако	потърсим,	ще	намерим	още	хора	по	света,	които	са	се	вдъхновили	от	
Никола	Вапцаров.

Безсмъртният	българският	поет	Никола	Йонков	Вапцаров	е	роден	на	
7	декември	1909	година	в	пиринския	град	Банско.

Още	от	най-ранна	детска	възраст	в	дома	на	фамилията	идват	някои	
от	най-бележитите	българи	за	времето	си:	Пейо	Яворов,	Елисавета	Баг-
ряна,	Константин	Щъркелов.	Там	са	отивали	лично	дори	цар	Фердинанд	и	
цар	Борис	III.	Това	несъмнено	е	оставило	отпечатъка	си	в	душевния	свят	
на	момчето,	което	още	от	най-ранна	детска	възраст	се	вижда	с	едни	от	
най-влиятелните	хора	на	времето	си.	

Баща	му	е	български	революционер,	разложки	войвода	на	Вътрешната	
македоно-одринска	организация.	Майката	на	бъдещия	поет	пък	завършва	
американския	колеж	в	Самоков.	Никола	завършва	гимназията	в	Разлог,	
като	голямата	му	мечта	е	да	се	занимава	с	литература.

Строгият	баща	обаче	предпочита	синът	му	да	има	професия	и	така	
Никола	 отива	 във	Варна,	 където	 учи	 в	Морското	машинно	 училище.	
През	1932	година,	той	е	част	от	екипажа	на	кораба	„Бургас“,	с	който	
успява	да	посети	Цариград,	Фамагуста,	Александрия.	„Морският	пери-
од“	от	живота	на	поета	обаче	заражда	в	него	онова	зрънце,	от	което	
ще	покълне	вдъхновението	на	поета	към	машините.	Вдъхновение,	от	
което	години	по-късно	ще	се	родят	„Моторни	песни“.	Дотогава	обаче	
има	още	време.	

Изключително	обичан	от	всичките	си	колеги,	Вапцаров	е	избран	да	
държи	речта	за	завършване	на	випуска	в	училището	във	Варна	през	1932	г.	
От	тази	реч	става	ясно,	че	Никола	не	е	като	останалите.	Че	той	е	готов	
да	застане	зад	убежденията	си	—	и	не	е	склонен	да	се	примирява:	

„Господин	 капитан,	 господа	 офицери	 и	 преподаватели.	Изминаха	
шест	години	и	ние	си	отиваме.	От	онзи	детински	ентусиазъм,	който	но-
сеше	всеки	един	от	нас,	не	е	останала	нито	следа.	Всичко	е	рухнало.	Ние	
си	отиваме	и	една	голяма	част	ще	мине	под	безрадостния	пряпорец	на	
безработните,	останалите	ще	си	наложат	компромиси,	които	ще	имат	
съдбоносно	значение	за	целия	им	живот,	но	не	може	да	се	избира	—	те	ще	
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бъдат	компромиси	за	хляб.	И	ето	днеска	се	събираме	за	последен	път	да	си	
подадем	ръцете,	събираме	се,	защото	едва	ли	ще	се	видим	някога,	събираме	
се	да	кажем	нещо,	не	да	укоряваме,	а	да	поправяме,	не	да	създаваме	злоби,	
а	да	изкореним	техните	поводи,	не	да	пием,	а	да	открием	душите	си.“

Никола	продължава	да	мечтае	не	за	съдбата	във	фабрика,	а	за	литера-
турата.	Въпреки	таланта,	в	крайна	сметка	той	се	озовава	като	работник	
в	Кочериново	към	„Българска	горска	индустрия	АД“.	

В	същата	година	обаче	той	се	запознава	с	Бойка,	която	по-късно	ще	
нарича	в	писмата	си	„Мила	Боя“.	Двамата	сключват	брак	през	1934	година.	
Любовта	им	обаче	ще	бъде	подложена	на	множество	изпитания.	Едно	от	
тях,	през	цялото	време	на	брака	им	ще	бъде	бедността.	В	края	на	живота	
си,	когато	е	осъден	на	смърт	за	нелегална	комунистическа	дейност,	голе-
мият	поет	Вапцаров	ще	напише	вълнуващото	стихотворение	„Прощално“:	

Понякога ще идвам във съня ти
като нечакан и неискан гостенин.
Не ме оставяй ти отвън на пътя —
вратите не залоствай...
				
Първото	дете	на	двойката	умира	след	заболяване	8	месеца	след	раж-

дането,	а	през	1936	година	Никола	е	уволнен	от	работа	заради	авария.	Пре-
мества	се	в	София,	но	ситуацията	не	се	подобрява.	Първоначално	Никола	
работи	във	фабриката	на	братя	Бурачеви,	след	това	е	огняр	в	Държавните	
железници	и	Софийския	екарисаж,	но	1940	година	напуска	работа.

Същата	година	излиза	първата	му	и	единствена	издадена	приживе	
стихосбирка	—	„Моторни	песни“.	Книгата	е	издадена	в	1500	бройки,	платени	
от	самия	автор.	Произведенията	на	Вапцаров	не	получават	широк	отклик	
от	критиката	по	онова	време,	защото	от	една	страна	—	Вапцаров	никога	
не	е	криел	левите	си	убеждения,	а	от	друга	—	езикът,	изразните	средства	
сякаш	не	могат	да	привлекат	вниманието	на	литературните	среди.	

1940	година	обаче	ще	се	окаже	знакова	за	поета	в	още	едно	направле-
ние.	Той	се	завръща	в	Банско,	започва	активно	да	сътрудничи	на	комуни-
стите.	След	обиск	в	дома	му	в	Банско	Никола	е	арестуван	за	първи	път.	
Срещу	него	има	обвинения	в	антидържавни	действия,	но	не	са	намерени	
достатъчно	доказателства.	

През	1941	година	поетът	е	арестуван	за	втори	път	и	отново	е	осво-
боден.	След	като	нацистка	Германия	напада	СССР,	Вапцаров	вече	е	в	дъл-
боки	отношения	с	Българската	работническа	партия,	където	е	включен	в	
организираната	подривна	дейност	срещу	немските	войници	и	властите,	
които	ги	подкрепят.	

На	4	март	Вапцаров	отново	е	арестуван.	Този	път	обаче	в	него	са	
намерени	много	материали,	които	го	уличават	в	подривна	дейност:	агита-
ционни	материали,	оръжие,	кодирани	съобщения.	След	жестоки	изтезания,	
той	признава	участието	си	в	нелегалната	дейност.	

В	делото,	 което	 се	 води	 срещу	 сътрудниците	на	Работническата	
партия,	Вапцаров	е	признат	за	виновен	в	извършване	на	подривна	дейност	
срещу	немските	войски,	както	и	за	насилствена	промяна	на	властта	в	
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Царство	България.	Вапцаров	се	отрича	от	показанията	си,	дадени	след	
изтезанията,	но	на	23	юли	той	получава	смъртна	присъда.	Тя	е	изпълне-
на	още	същата	вечер,	а	в	часовете	между	присъдата	и	разстрела,	той	
създава	две	от	най-емблематичните	си	стихотворения,	които	дава	на	
съпругата	си.	

Едното	е	„Борбата	е	безмилостно	жестока...“,	а	другото	е	„Прощално“.	

Борбата е безмилостно жестока.
Борбата както казват, е епична.
Аз паднах. Друг ще ме смени и...
                                                  толкоз.
Какво тук значи някаква си личност?!

Разстрелът	 се	 извършва	на	 23	юли	 1942	 година	 на	 Гарнизонното	
стрелбище	в	София.	Така	завършва	жизненият	път	на	големия	български	
поет	Никола	Йонков	Вапцаров.		

Поезията	на	Вапцаров	е	получила	високо	признание	след	смъртта	му	
и	е	преведена	на	повече	от	70	езика	по	цял	свят.

(Електронен сайт „Вести“ и Списание „Пламък“)

Нèêîëà Вàïöàрîâ — 
ìîряê
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Никола Й. Вапцаров

ЗА ТВОРЧЕСТВОТО  
НА НАЙ-МЛАДИТЕ

Правилното	отношение	към	действителността,	към	силите,	които	
движат	нашето	време,	безспорно	трябва	да	лежи	в	основата	на	днешното	
изкуство.Това	е	аксиомата.	Същата	аксиома	важи	и	за	творчеството	на	
най-младите.	Дори	най-много	за	тях	важи.	Онези,	които	имат	вече	изминат	
път	зад	гърба	си	—	за	тях	е	трудно.	Трудно	е	да	се	върнат	назад.	Не	само	
заради	престиж,	макар	че	и	затова.	Времето,	през	което	те	оформяваха	
своите	творчески	физиономии,	не	носеше	белезите	на	една	безусловна	изя-
сненост.	Нахлуха	отвън	чужди	ветрове	с	школите,	с	екстравагантността	
и	с	мирогледите,	които	в	повечето	случаи	нямаха	нищо	общо	с	нашият	
бит.	И	сега	е	трудно	за	тях	да	смъкнат	товара	си.	Не	е	лесно	отведнъж	
да	мениш	целия	арсенал	от	изразни	средства,	от	форми	и	похвати	и	да	
организираш	нов	начин	на	производство,	с	нови	средства,	с	нова	същност.	
За	това	е	нужен	не	само	дълъг,	мъчителен	път,	но	и	нравствен	кураж.

За	младите	работата	стои	по-иначе.	Те	не	носят	този	товар	сра-
снал	като	гърбица	на	плещите	си.	У	тях	всичко	това	в	повечето	случаи	е	
механически	прикрепено.	Те	не	са	имали	време	да	се	вживеят	страстно,	
дълбоко,	да	почувстват	като	жизнена	необходимост	този	прирастък.	Те	
не	могат	да	се	оплачат	и	от	липса	на	образци.	А	това	е	най-същественото	
във	всяка	човешка	деятелност	—	да	използваш	опита	на	тези,	които	са	
минали	преди	тебе.

Често	пъти	младите	вземат	една	театрална	поза	на	отрицание	спрямо	
този	опит.	Те	презрително	махат	ръка,	като	че	ли	всичко	назад	е	някакъв	
куп	от	вехтория.	„Ние	ще	създаваме	ново	изкуство!“	—	кзват	те.	Но	нека	
погледнем	по-човешки	на	това	ново	изкуство.	В	повечето	случаи	ние	караме	
простия	селянин	да	говори	така,	както	ние	говорим,	напук	на	бита	му,	напук	
на	неговата	среда.	В	повечето	случаи	нашите	герои	по	един	и	същ	начин	про-
умяват	човешки	истини,	по	един	и	същ	начин	избират	своя	път.	В	повечето	
случаи	нашите	герои	са	или	съвсем	бели,	или	съвсем	черни.	Мургавите	герои	
у	нас	съвсем	рядко	се	срещат.	В	стиховете	сме	сухи	и	декларативни.	В	сти-
ховете	сме	небрежни	към	римата,	ритъма,	съзвучията,	образите	и	въобще	
към	всичко,	което	изисква	повече	труд	и	умение.	И	хората	малко	ни	вярват.	
Малко,	защото	ние	забравяме,	че	в	своята	същност	изкуството	е	дълбоко	
емоционално.	Произведенията	ни	може	да	гъмжат	от	прекрасни	идеи,	от	
трогателна	човечност,	но	те	ще	бъдат	само	полезна	публицистика,	ако	не	
овладеем	майсторлъка	да	вълнуваме	сърцата	на	хората.

Разбира	се,	и	обратното	е	в	сила:	можеш	да	владееш	до	виртуозност	
занаята	в	изкуството,	но	празно	ли	е	то,	жалко	за	похабения	материал.
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Дойде	редът	на	Вапцаров.	Председателят	съобщи	някои	данни	 за	
самоличността	му	и	повтарящия	се	текст	от	ЗЗД,	по	който	е	подведен	
за	осъждане.

—	Обвиняеми,	Вапцаров,	 вашата	длъжност	в	Централната	военна	
комисия	като	помощник	на	главния	ръководител,	е	доказана.	Това	се	виж-
да	от	обвинителния	акт	и	вашите	признания	в	„Протокола	за	разпит“.	
Какво	ще	кажете	пред	съда?

—	Господа	съдии,	това,	което	съм	писал	за	себе	си,	аз	поддържам	и	
сега.	Моята	нелегална	дейност	беше	 срещу	 германските	войски	у	нас,	
срещу	фашистите	и	техните	 агенти.	Действах	 с	 пълното	 съзнание,	
че	се	боря	за	свободата	на	своя	ограбен	народ	от	немските	окупатори,	
че	се	боря	за	своя	човешки	идеал	за	по-хубав	и	мъдър	живот.	За	тая	ми	
дейност	вие	можете	да	ме	съдите	както	си	искате.	Не	се	разкайвам,	но	
искам	открито	да	кажа,	че	показанията	ми,	дадени	в	полицията	за	други	
другари,	не	отговарят	на	действителността.	Всичко,	което	извършиха	
те,	са	го	извършили	по	мой	почин,	без	да	съзнават,	че	участват	в	опасно	
конспиративно	дело.	Възползвах	се	от	личното	си	приятелство	с	тия	хора,	
възлагах	им	работа,	която	те	извършваха	със	съзнанието,	че	ми	правят	
приятелска	услуга.	В	тоя	случай	и	от	гледището	на	вашия	закон	те	са	
напълно	невинни	и	следва	да	бъдат	оправдани.

—	А	не	мислите	ли,	че	е	било	нечестно	от	ваша	страна	с	измама	да	
въвличате	хора	в	конспирация?	—	прекъсна	го	председателят.

—	Не!	Аз	мисля,	че	интересите	на	родината	стоят	по-високо	от	мо-
рала,	за	който	вие	говорите.

—	Знаете	ли	какви	документи	има	срещу	вас?	Вие	сте	разобличен	като	
опасен	конспиратор,	натоварен	с	минноподривна	работа!	—	напомни	пол-
ковник	Младенов,	за	да	го	смаже	и	спре.

—	Документите	към	делото	зная,	но	дайте	и	другите,	които	криете	
в	желязната	каса	на	Дирекцията,	защото	ще	се	разбере	кой	е	провокато-
рът!	—	настоя	неочаквано	подсъдимият.

—	И	това	няма	да	ти	помогне...	Друго	нямам!	—	побърза	да	приключи	
полковникът.

Адвокатът	Попзлатев	не	беше	доволен	от	своя	довереник.	В	такъв	
случай	неговата	защита	увисва	във	въздуха,	щом	самият	той	дори	опит	не	
направи	да	се	спаси.	А	Вапцаров	срещна	недоволния	му	поглед	и	се	помъчи	
да	се	усмихне	с	най-странната	усмивка	на	човек,	осъзнал	своята	обрече-
ност.	И	другите	адвокати	на	множеството	обвиняеми,	коментираха	на	
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глас	и	с	жестове.	Те	не	можеха	да	знаят,	че	той	смъкна	от	раменети	си	
тежко	духовно	бреме	—	защити	пострадалите	заради	него	и	своя	човешки	
и	поетов	идеал.

Обявена	беше	почивка.	Отново	отделиха	тежко	обвинените	в	север-
ното	крило.	На	прага	 ги	пресрещаха	полицаи	да	им	 сложат	белезници.	
Вапцаров	съзря	сред	тълпата	как	Бойка	и	майка	му	си	пробиват	път.	И	
двете	бяха	със	зачервени	от	сълзи	очи	и	не	можеха	да	прикрият	ужаса,	
който	ги	обзе	в	залата.	Той	вдигна	окованите	си	ръце	и	с	едната	доближи	
окото	да	им	покаже	да	изтрият	сълзите	си...	Не	убегна	от	погледа	му,	
че	Бойка	е	сплела	черните	си	коси	на	плитки	и	ги	е	свила	на	венец,	както	
някога	я	бе	харесал.	Досети	се	—	иска	да	му	вдъхне	кураж	и	желание	да	се	
бори	за	живот...

Елена	Вапцарова	раздели	с	лакти	двамата	полицаи,	препречили	пътя	
£,	и	се	втурна	да	прегърне	сина	си.

—	Николо,	миличък	майци,	как	си	изтърпял	това	страшно...
—	Тя,	моята	свърши,	мамо...	Трябва	да	свикнеш	с	тая	мисъл.
—	Не	искай	от	мене,	Николо,	невъзможното...	Ще	тръгна	да	моля!	Няма	

да	те	дам!	—	преглътна	сълзите	си	майката.
—	За	мене	няма	да	има	милост,	мамо.	Ако	можеш	помогни	на	Дончо	и	

на	другите.
—	Не	думай	така,	Николо,	нема	да	се	случи	най-страшното!...	—	изхлипа	

съсипаната	жена.
Бойка	измъчена	и	бледа	едва	промълви:
—	Кольо,	мама	ще	отиде	пак	в	двореца	—	макар	да	знаеше,	че	няма	да	

я	допуснат.	
Разделиха	ги	насила.	Почивката	свърши.	На	прага	на	трапезарията	

изскочи	пред	него	Йордан	Коларов.	Дошъл	е	за	процеса,	нали	Любка	е	под-
съдима.	Успя	да	го	успокои:	„Не	бой	се,	Данчо,	оправих	всичко	казано	за	
Любка,	тя	не	е	знаела...“

Извикаха	Антон	Попов.	Председателят	го	засипа	с	въпроси:
—	Вече	сам	си	взехте	думата,	сега	кажете,	не	се	ли	борихте	срещу	ус-

тоите	на	нашата	власт?	Не	искахте	ли	по	насилствен	начин	да	я	вземете?	
И	не	работехте	ли	подмолно	с	тази	цел?	Ако	не	можете	да	опровергаете	
това,	кажете	само:	„Отказвам	се	от	идеите	на	партията“	и	ще	бъдете	
свободен.

—	Г-н	председател,	вие	си	противоречите	—	нали	не	съдите	нашите	
убеждения.	Що	се	отнася	до	обвинителния	акт,	не	се	чувствам	виновен	
да	съм	извършил	противонародни	дела.

Младенов	слушаше	внимателно	и	прелистваше	някаква	папка,	за	да	
намери	в	нея	факти,	които	не	може	да	отрече.

—	Само	убеждение	ли	е	да	заместиш	Вапцаров	в	подривната	дейност	
на	партията,	да	поемеш	задължението	по	връзките	с	военните	органи-
зации	в	провинцията	и	да	посрещнеш	техните	пратеници,	да	търсиш	
квартири,	да	държиш	у	себе	си	адреси	и	явки,	ключ	от	квартирата	на	
Радойнов	на	бул.	„Фердинанд“,	а	шифъра	скрит	в	комина,	който	съвпадна	
с	този	у	Вапцаров?

Антон	Попов	не	 отрече	прочетеното	от	Младенов,	 което	беше	и	
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невъзможно.	Той	говори	за	дружбата	си	с	Вапцаров,	за	техните	общи	ли-
тературни	интереси,	за	поетичния	талант	на	приятеля	си,	за	неговите	
човешки	добродетели,	с	които	печели	хората.

Вечерта	в	 килията	направиха	разбор	на	изтеклия	ден.	Не	тръгна	
добре.	 Всички	 почувстваха,	 че	 разправата	ще	 бъде	жестока.	 С	 каква	
враждебност	и	жлъч	председателят	ги	засичаше,	четеше	от	показани-
ята	им	пред	полицейските	следователи,	позоваваше	се	непрекъснато	на	
доказателства	и	отнемаше	думата	им,	защото	трябваше	да	се	бърза...

Нощта	в	килията	беше	кошмарна	и	дълга.	Вапцаров	продължаваше	
мислено	да	разговаря	с	Бойка	и	майка	си.	Вместо	да	ги	успокои	поне	времен-
но,	той	искаше	от	тях	да	свикнат	с	мисълта	за	неговата	гибел.	А	нима	
той	е	свикнал?	А	нима	понякога	за	миг	макар	не	се	прокрадва	надеждата,	
че	може	да	бъде	помилван	като	поет...	Смърт!..	след	миг	на	непоносима	
болка	или	повече	мигове	и...	няма	да	те	има	вече.	Какво	ли	е	мислил	Яворов	
в	оная	секунда,	когато	се	е	почувствал	подготвен	да	приеме	смъртта,	
когато	му	е	оставало	само	да	насочи	пистолета	към	слепоочието	си?	От	
него	е	описано	това	състояние	на	духа:	„мисълта	ми	притъмня	като	нощ-
та,	която	настъпваше.	И	прорязваха	тъмнината	в	мене	светкавиците	
на	въпроси,	които	ме	е	страх	да	повторя.“	С	това	приобщаване	към	духа	
на	Яворов	му	стана	по-леко,	но	сънят	не	дойде...

На	другия	ден	започна	разпит	на	свидетелите	по	защитата.	Всички	
се	стремяха	да	обрисуват	нравствения	облик	на	близкия	или	познатия	
подсъдим,	 кой	 с	повече	или	 с	по-малко	кураж.	През	 една	 от	почивките	
адвокатът	Попзлатев	предупреди	своя	довереник,	че	на	следващия	ден	в	
предиобедното	заседание	ще	говорят	неговите	свидетели.

Вапцаров	застана	на	определеното	му	място.	Обхвана	го	неудържимо	
вълнение.	Нуждаеше	се	като	никога	от	морална	подкрепа	—	да	чуят	съдии-
те	и	другите	в	залата	мнението	на	свидетелите	му	за	неговата	личност,	
за	неговата	поезия.	Дотук	дори	не	е	ставало	дума,	че	е	поет.	Само	Дончо	
спомена,	но	го	прекъснаха.	Достатъчно	е	Багряна	и	Щъркелов	да	кажат,	
че	има	талант	на	поет,	че	в	поезията	му	има	патриотичтни	мотиви,	
че	е	с	душа,	обърната	към	изкуството.	И	двамата	навярно	тъкмо	това	
ще	говорят.	Има	какво	да	каже	и	бай	Таско	за	семейството,	пък	и	за	него	
самия...

Елена	Вапцарова	вярваше	непоклатимо	в	чудото.	Не	можеше	такива	
известни	хора	като	Багряна	и	Щъркелов	да	не	успеят	да	смекчат	наказа-
нието,	поне	да	не	бъде	изпълнено...	Спомни	си	колко	лета	е	гостувал	у	тях	
художникът,	подарил	им	е	няколко	картини	от	Пирин	и	Банско,	всякога	
се	е	стремял	по	някакъв	начин	да	изрази	своята	обич	към	семейството	£.

Но	Щъркелов	се	държа	смутено.	Някой	беше	успял	да	го	разколебае,	
да	му	внуши	страх,	който	потисна	всички	други	чувства	и	жалостта	
към	очакващия	смъртна	присъда	млад	човек,	син	на	приятеля	му	Йонко	
Вапцаров.	На	въпроса	дали	познава	подсъдимия,	отговори	с	изненадва-
що	равнодушие,	дори	излъга,	че	го	познава	само	като	дете,	сега	не	знае	
какъв	е.

Тези	думи	прозвучаха	обидно	за	Вапцаров.	Художникът	публично	се	
отрече	от	познанството	си	с	него.	Не	само,	че	не	го	защити,	но	го	на-
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кара	да	се	почувства	унизен...	Майката	изтръпна	от	ужас.	Но,	това	е	
невъзможно!	Догони	го	на	двора,	искаше	да	го	върне,	нали	обеща	да	говори	
в	защита	на	Никола.	Да	бе	се	отказал,	щяха	да	търсят	друг.	А	той,	за	да	
се	отърве	от	разярената	в	нещастието	си	майка,	обеща	да	отиде	още	
сега	при	високопоставени	държавници,	което	било	по-важно...

След	Щъркелов	извикаха	Елисавета	Багряна.	Нейната	положителна	
оценка	можеше	да	има	важно	значение	за	подсъдимия.	С	най-голямо	напре-
жение	от	всички	очакваше	да	я	чуе	Вапцаров.	Майка	му	е	ходила	при	нея,	
адвокатът	му	разказа.	Помолила	я	е	да	свидетелства	само	за	неговата	по-
езия,	да	го	признае	за	талантлив	поет,	че	в	поезията	му	има	патриотично	
съдържание.	Багряна	отговорила,	че	не	го	познава	и	нищо	не	е	чела	от	него.	
Другите	млади	поети	ходят	при	нея	да	чуят	мнението	£,	но	синът	£	не	е	
ходил.	Горката	майка	отишла	втори	път	със	стихосбирката	„Моторни	
песни“,	като	ги	прочете,	не	може	да	не	го	защити.	Трябвало	е	навярно	да	
£	даде	някои	от	ранните	му	творби,	които	щяха	да	£	допаднат	повече...

Вапцаров	стоеше	отляво	на	съдиите.	Той	видя	как	Бойка	и	майка	му	
се	провряха	напред	и	го	търсеха	с	окуражителен	поглед.

Полковник	Младенов	кимна	за	поздрав	на	свиделката.	Нейната	поява	
респектираше	всички.	След	деликатното	снемане	на	самоличността	£,	
все	така	вежливо	я	запита:

—	Уважаема	Багряна,	познавате	ли	подсъдимия	Никола	Вапцаров	като	
поет?

За	изненада	на	всички	известната	поетеса	се	държеше	твърде	смуте-
но,	сякаш	нея	съдеха.	Кимването	с	глава	по	европейски,	което	означаваше	
„да“,	почти	не	се	разбра.

—	Според	вас	Никола	Вапцаров	даровит	поет	ли	е?	—	последва	втори	
въпрос.

Свидетелката	отговори	с	едно	смънкано	„м-м-м	да“.
—	Е,	значи	не	е!	—	каза	високо	прокурорът,	като	продължение	на	ней-

ното	смънкано	неуверено	„да“.
—	Има	ли	патриотични	мотиви	в	моята	поезия?	—	запита	Вапцаров,	

уверен,	че	председателят	няма	да	зададе	този	въпрос.
—	Да,а...	—	тихо	и	неубедително	каза	Елисавета	Багряна,	толкова	тихо,	

че	Елена	Вапцарова	не	можа	да	го	чуе,	макар	че	беше	дръпнала	шамията	
си	зад	ушите.

Председателят	нарочно	прибързано	освободи	свидетелката,	която	и	
без	това	показа,	че	не	възнамерява	да	говори.

Вапцаров	изви	 глава	 встрани	да	не	 видят	Бойка	и	майка	му	колко	
е	разстроен...	Елена	Вапцарова	се	разтрепери	цялата.	Господи,	нима	е	
възможно	това!	Нали	и	тя	беше	обещала!	Ако	тя	стоеше	срещу	нейния	
син,	очакващ	смъртна	присъда,	щеше	като	орлица	да	се	бори,	да	крещи...

Извикаха	третия	свидетел	Таско	Стоилков,	бивш	народен	предста-
вител.	Повториха	няколко	пъти	името	му,	но	той	не	се	яви...

Майката	не	можа	повече	да	 остане	 в	 залата.	Към	преголямата	£	
тревога	за	живота	на	сина	£	се	прибави	и	болката	от	разочарованието	
от	хората,	на	които	се	уповаваше.	„Николо,	Николо,	тебе	никой,	майци	не	
защити!“	—	изхлипа	вече	на	двора	и	трескаво	заобмисля	накъде	да	тръгне...
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Адвокатът	също	беше	крайно	недоволен	от	свидетелите.	Неговото	
разочарование	дойде	още	преди	няколко	дена,	когато	известни	леви	писа-
тели	му	отказаха	да	напишат	протест	пред	съда,	с	който	да	защитят	
Вапцаров	като	поет	под	предлог,	че	са	заподозрени	и	протестът	им	няма	
да	бъде	чут.	Попзлатев	за	пръв	път	в	своята	практика	да	защищава	об-
виняеми	с	леви	разбирания	се	обърка.	Вацаров	защити	другите,	не	себе	си.	
Свидетелите	изобщо	не	го	защитиха.	И	неочаквано	и	за	себе	си	възприе	
емоционалния	подход.	Опита	се	да	анализира	някои	стихотворения	от	
Вапцаров,	но	се	чувстваше	твърде	несигурен	в	тази	област.	Тази	импро-
визирана	пледоария	беше	прекъсната...

Започнаха	дълги	и	страшни	дни...	Дни	сякаш	нарочно	оставени,	за	да	
умират	безброй	пъти	осъдените,	ужасът	пред	смъртта	да	бъде	дълъг	и	
по-страшен	от	самия	разстрел.	Вапцаров	намери	пак	спасение	в	писането.	
Животът	му	виси	на	косъм,	но	той	все	още	се	владее...	поне	пред	другари-
те	си	не	изпадна	в	униние,	макар	че	душевната	му	болка	е	неописуема	и	
расте	с	всеки	час.	Взе	от	джоба	на	железничарската	си	куртка,	с	която	бе	
задържан,	синия	кожен	бележник	и	го	разтвори.	Зарадва	се	на	няколкото	
празни	листа.	Най-напред	ще	запише	последните	две	къси	стихотворения,	
които	съчини	в	килията	през	април	в	Дирекцията	на	полицията.	Тогава	
нямаше	бележник,	но	ги	помни.	Първото	остава	без	заглавие,	импресивно	
четиристишие,	но	му	се	струва,	че	не	е	завършено.	Засега	постави	под	него	
дългото	тире	и	написа:	„София,	април	—	42	г.“	Второто	не	може	да	бъде	
другояче	озаглавено	освен	„Прощално“	(на	жена	ми).	То	е	напълно	завършено,	
написа	дългото	тире	и	същата	дата.	Когато	бяха	в	килията	с	Живко	и	
момчето	от	Дряново,	една	вечер	им	издекламира	и	двете.	Макар	и	да	не	
бяха	женени,	много	ги	развълнува	„Прощално“.	Тогава	помоли	момчето	да	
го	научи	наизуст	и	като	излезе	от	Дирекцията,	да	го	напише	на	лист	и	
да	го	предаде	на	жена	му,	даде	му	и	адреса,	но	то	е	бързало	да	избяга	от	
София.	И	по-добре,	през	април	беше	още	за	нея	рано...

В	паметта	му	изплува	 стихотворението	 „История“,	може	 би	то	
е	най-хубавото	от	това,	което	е	създал.	Възстанови	и	записа	първата	
строфа,	втората	му	убегна,	четвъртата	дойде	в	някой	от	вариантите,	
от	който	се	беше	отказал	някога:

За простата човешка драма
место едва ли ще достигне.
Но гледай да не сбъркаш само
поне и главната интрига.
Листовете	са	още	няколко,	отказа	се	от	възстановяването	на	„Ис-

тория“.	Ръкопис	от	това	стихотворение	има	Магда	Колчакова,	има	го	и	
в	друг	бележник.	Стихотворението	„Ще	бъда	стар“	е	записано	в	Кафявия	
бележник,	но	трябва	да	промени	 стиховете:	 „Тогава	аз	ще	имам	син,/	
синът	ще	бъде	двадесетгодишен“.	Той	не	остави	син...	Прехапа	устни,	
но	не	простена...	Свършиха	се	драгоценните	страници.	Сподели	с	Дончо	
нещастието	си,	а	той	извади	отнякъде	тетрадка	„Сампа“	и	му	я	даде.

—	Пиши,	Кольо,	твоето	е	по-важно...	Бях	започнал	да	преписвам	ре-
тортажите	си	да	ги	събера	и	издам	в	отделен	том,	нали	и	ти	все	това	
ми	говореше.	Записвал	съм	и	френски	изрази	от	„Самоучителя“.
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Вапцаров	прие	с	благодарност	жеста	на	Дончо.	Разгърна	тетрадката,	
на	първата	страница.	Там	пишеше:	„Ретортажи,	I	том,	Антон	Попов.“	
Започна	откъм	последните	страници.	Написа	заглавието	„Двубой“	и	го	
подчерта	по	навик.	Пропусна	началните	двадесет	стиха.	Сетне	написа	
стихотворенията	„Пушкин“	и	„Завод“.	След	тях	двете	предсмъртни:	„Бор-
бата	е	безмилостно	жестока“	и	„Прощално“	(На	жена	ми),	като	отново	
обозначи	под	тях	„април	1942	г.“.	Те	са	му	изключително	скъпи,	нека	ги	
има	и	в	тази	тетрадка,	за	да	бъде	по-голяма	вероятността	да	останат.	
След	тях	—	„Ще	бъда	стар“	и	„Антени“.	Прочете	последното	шепнешком,	
проверявайки	както	някога	дали	не	дразни	нещо	ухото.

Никое	друго	занимание	в	живота	му	не	го	е	поглъщало	така,	както	
поезията.	„Блажен,	кто	знает	сладострастье	(высоких	мыслей	и	стихов)“.	
Това	бяха	мисли	на	Пушкин.	И	той	е	застрелян	на	37	години	от	куршум	
на	чужд	димпомат,	но	не	и	без	заслугата	на	тънко	изплетената	интри-
га	на	императорския	двор.	Вината	на	поета	е	била,	че	е	възхвалил	в	своя	
жесток	век	свободата.	У	нас	не	бяха	ли	убити	Алеко	Константинов,	Сер-
гей	Румянцев,	Христо	Ясенов.	Пред	съда	Гео	Милев	е	искал	да	разясни	на	
господа	съдиите	идеята	на	своята	поема	„Септември“	с	четири	думи:	
човещина,	братство,	любов	и	мир	на	земята.	Накрая	завършил	защита-
та	си,	че	досега	светът	не	знае	поет	да	е	осъждан	за	поезия.	Но	и	той	
безследно	изчезна...	За	тогава	сигурно	е	бил	прав,	но	през	1937	година	във	
фашистка	Испания	убиха	Федерико	Гарсия	Лорка	заради	песните	му,	без	
дори	да	е	бил	на	барикадите.

През	деня	някой	от	съседната	стая	се	обади	през	шпионката.	Вап-
царов	и	съкилийниците	му	чуха	въпроса:	„Какво	правите	вие?“	Дончо	се	
приближи	до	вратата	да	го	попита,	а	те	какво	правят.	Когато	седна	
отново	до	приятеля	си,	каза	тихо:

—	Пишат	прощални	писма...	И	аз	моите	написах	—	до	майка	и	Росица.
—	Някога	пишех	дълги	и	хубави	писма,	но	с	годините	станах	сух	и	кра-

тък.	Поръките	си	дадох...	Изповядал	съм	в	песните	си	за	какво	ще	загина	
и	обичта	си	към	Бойя	—	тихо	и	сподавено	каза	Вапцаров.

Пак	Яворовата	изповед	подкрепи	духа	му.	Нали	Яворов	написа	в	свое	
предсмъртно	писмо:	„Останах	верен	на	своя	идеал,	не	продадох	перото	
си	за	облагите	на	обществото.“.	Още	мислеше	върху	тия	преминали	през	
сърцето	му	изповедни	Яворови	думи,	когато	в	паметта	му	изплува	друга	
негова	изповед,	толкова	сродна	с	духовното	му	състояние:	„Аз	вече	пре-
крачих	в	царството	на	сенките.	Поезията,	която	писах,	стана	за	мене	
действителност.	Това	чудо	не	зная	дали	може	да	се	разбере...“

Той	разбира	това	чудо,	случило	се	с	неговия	бог	в	поезията.	Та	не	стана	
ли	и	за	него	действителност	поетичния	му	обет:

Честно ще умра като работник
в боя ни за хляб и свобода!
...	Разсъмна	се.	Събудиха	се	другарите	му	и	всички	се	оплакваха	от	

кошмарни	сънища.	Дончо	сънувал	обесения	си	баща,	стреснал	се	и	после	
лежал	със	затворени	очи	до	сутринта,	не	смеел	да	мръдне	да	не	събуди	
съседите	си.	Вапцаров	се	усмихна	тъжно,	и	той	не	го	заговори,	защото	
беше	среднощен	гост	на	сенките.
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Този	ден	ще...	Знаят	всички.	Надзирателят	грубо	съобщи,	че	днес	не	се	
разрешава	разходка	по	коридора.	Ослушват	се	—	отвън	се	движат	двойки	
надзиратели.	Този	ден	ще...	Знаят	го	всички.	Никой	не	смее	да	произнесе	
зловещите	думи.	Никой	не	се	докосва	до	закуската,	която	дежурният	за	
днес	Иван	Мурунов	бе	сложил	върху	стари	вестници.

Вапцаров	разтвори	спасителната	тетрадка	„Сампо“	и	се	наведе	да	
пише.	Но	ключалката	щракна	и	на	полуотворената	врата	надзирате-
лят	извика:	„Хайде,	станете!	Вапцаров	и	Антон	Попов	да	си	приготвят	
багажа!“	След	десет	минути	тръгваме!“	Зад	него	е	прилепнал	полицай	за	
охрана,	страхуват	се	от	затворниците.	Имало	е	случаи	да	буйстват,	да	
се	бият,	да	полудяват...

Вапцаров	погледна	другарите	си,	те	стояха	неми	и	неподвижни.	И	
той	през	нощта	беше	някак	по-спокоен.	Сега	краката	му	се	подкосиха.	Но	
лека-полека	започна	да	се	съвзема.	Събра	вещите	си.	Поглади	бележника	
и	татрадката,	те	не	бива	да	попадат	в	ръцете	на	полицията.	Мислил	
беше	и	затова...	Но	не	тука,	не	бива	да	разстройва	другарите,	с	които	
преживя	последните	си	дни.	Облече	бяла	ленена	риза,	майчината	риза,	сме-
ни	панталона,	взе	вързопчето	и	вече	чакаше	в	завардения	от	въоръжени	
полицаи	коридор.	Младен	Исаев	разтревожен	го	гледаше	и	не	знаеше	какво	
да	му	каже.	Тръгнаха	мълчаливо.	Вапцаров	го	доближи	и	тихо	прошепна:

—	Ако	успееш	да	ги	изнесеш,	предай	ги	на	брат	ми,	тетрадката	запази	
ти...	Има	в	тях	неиздадени	стихотворения...	Някога	вижте	с	Радевски	—	
накъсано	от	вълнение	беше	поръчението	на	Вапцаров.

Младен	ги	пое	мълчаливо,	мушна	ги	измежду	дрехите	си	и	извърна	
глава	да	не	срещне	очите	му,	едва	се	държеше	да	се	не	разридае.

Откараха	ги	със	същата	зловеща	камионетка	в	съседното	здание:	
Верига	 от	полицаи	 обгради	колата.	Чуваха	 се	 сигнални	 свирки	и	 груби	
гласове:	„Заседанието	е	закрито!	Никакви	външни	хора!“	Възпираните	на	
свой	ред	отговаряха	високо	и	заканително:

„Ние	сме	техните	близки!“,	„Нямате	право!“	Вапцаров	позна	алтовия	
глас	на	майка	си:	„Под	копитата	на	коня	ке	мина	и	пак	ке	влеза!“

Подсъдимите	с	най-тежки	обвинения	отново	заеха	първата	редица,	но	
вече	не	свалиха	белезниците	им.	Зад	всеки	застана	въоръжен	полицай.	Назад	
се	редуваха	редица	подсъдими,	редица	полицаи.	Близките	наблъсаха	в	дъното.

Към	11	часа	военните	съдии	заеха	местата	си.	Злокобието,	което	
носеха	със	 себе	 си,	 беше	изкривило	лицата	им.	Председателят	на	съда	
обяви:	„Присъда!	Всички	прави!“	Удари	звънеца,	разтвори	някаква	папка	
и	започна	да	чете	имената	на	съдиите	и	прокурора,	след	което	повтори	
обяснителната	част	на	тази	безконечна	присъда	№	509!

„Водени от гореизложеното и на основание чл. 1 и 16 от Закона за за-
щита на държавата, в името на Негово Величество цар Борис III, съдът 
присъди: Антон Иванов Козинаров, Петър Иванов Богданов, Георги Иванов 
Минчев, Никола Иванов Вапцаров, Антон Николов Попов и Атанас Димит
ров Романов — смърт чрез разстрелване и да заплатят глоба в размер на 
500 000 лева, с лишаване от всички граждански права завинаги. Присъдата 
не подлежи на обжалване и следва да се изпълни в 24часов срок!“

Вапцаров	изслуша	най-страшните	думи	изправен	и	видимо	спокоен.	
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Само	пребледнялото	като	платно	лице	издаде	изживяното	вцепенение.	
Когато	дойде	на	себе	си,	жегна	го	мисълта,	че	в	залата	са	Бойка	и	майка	
му.	Съзря	ги	разплакани	и	бледи.	И	пак	ги	изгуби...	Като	в	просъница	чу-
ваше	прочетените	след	това	присъди:	„Доживотен	затвор“,	„На	двадесет	
години“,	„Оправдават	се	по	недоказаност“...	Поолекна	му,	когато	чу	след	
оправданите	имената	на	Младен	Исаев,	Стоян	Сотиров,	Иванка	Дими-
трова,	Люба	Коларова.	Но	Ваня	ридаеше	неутешимо	заради	него,	крепяха	
я	да	не	падне.	Близките	на	осъдените	на	смърт	напираха	напред	и	раз-
късаха	полицейския	кордон.	Настана	бъркотия,	чуваха	се	плачове,	вопли	
и	закани.	Председателят	биеше	звънеца,	трябваше	да	се	дочете	докрай	
присъдата.	Обърна	се	към	полицейската	охрана	да	въведе	ред	и	разреши	
да	се	дадат	десет	минути	на	осъдените	за	свиждане	с	близките.	А	той	
прибра	папките	си	и	съдиите	гузно	се	изнизаха	през	вътрешната	врата.

Шестимата	започнаха	да	се	прощават	с	другарите	от	процеса	и	с	
близките	си.	Прегръщаха	се	разплакани,	без	да	могат	да	си	кажат	дума.	
Бойка	и	Елена	прегърнаха	Вапцаров,	тримата	в	 една	 обща	прегръдка.	
Мъка	и	обич	задушаваха	гърдите	им.	Майката	едва	прошепна	на	сина	си:

—	Николо,	я	нема	да	дам	да	се	случи	най-лошото!	Ще	подам	нова	молба	
за	помилване!

—	Намери	сили,	мамо,	да	приемеш	смъртта	ми.	Остава	ти	Борис.
—	Оттук	отивам	направо	в	двореца	—	повтори	майката	утешител-

ните	думи,	макар	и	да	знаеше,	че	и	с	главата	си	не	може	вече	да	отвори	
дворцовата	врата.

—	Аз	не	вярвам	в	царската	милост,	но	ако	направиш	нещо,	направи	
го	за	всички.

Засвириха	 отново	 зловещите	пискуни.	 Заблъскаха	 близките	 в	 една	
посока,	осъдените	в	друга.	А	те	събличаха	саката	си,	ще	преправят	от	
тях	майките	дрешки	за	децата	им.	Чака	ги	немотия	и	сирачество...	Някой	
подшушна	на	разплаканите	жени,	че	това	не	се	брои	за	свиждане,	имат	
право	на	последно	с	разрешение.

Осъдените	на	смърт	вече	не	се	върнаха	в	килиите,	изолираха	ги	напъл-
но	от	външния	свят	в	една	стая	близо	до	приемната,	където	трябваше	
да	се	простят	за	последно	с	близките	си	и	да	дочакат	часа	на	разстрела...	
До	стената	бяха	наредени	шест	вързопа	с	багаж,	Вапцаров	беше	зает	с	
недовършената	си	изповед,	която	шепнеше	още	преди	нощта.	

Разстрел. И след разстрела — червей.
Това е толкоз просто и логично.
Но в бурята ще бъдем пак със тебе,
народе мой, защото те обичахме.
	 	 	 	 14	часа	—	23.VII.1942	г.

Написа	тези	стихове	от	името	на	всички,	той	има	това	право	да	бъде	
техен	изразител,	нали	довечера	или	през	нощта	ще	умре	заедно	с	тях.	Ня-
какво	особено	удоволетворение	изпита	от	поетическия	си	дух,	който	не	го	
изостави	и	му	даде	духовна	сила.	Към	„Прощално“	(на	жена	ми)	няма	какво	да	
прибави.	Такива	са	човешките	чувства	на	мъжете,	отиващи	на	разстрел...
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Написа	почти	едновременно	двете	стихотворения,	обединени	като	
части	от	едно	цяло.	Сега	му	остава	да	напише	листче	с	„Прощално“	за	
Бойя	вместо	писмо.	Замисли	се	над	„неискан“,	може	да	бъде	„неканен“.	Има	
още	листа,	ще	ги	препише	няколко	пъти.	Толкова	силно	желае	да	стигнат	
до	затворниците.	Усеща	стъпките	им,	обикалят	някъде	наблизо.

Късно	следобед	Бойка	и	майка	му	получиха	разрешение	да	се	видят	за	
последно...

—	Много	грижи	и	страдания	ви	причиних...	Прощавайте,	милите	ми!	—	
ласкаво	ги	гледаше	Вапцаров	през	двойната	мрежа,	преглъщайки	сълзите	си.

—	Нас	не	гледай,	Николо,	ти	си	нещастен...	Чакам	отговор,	пратих	
телеграма	до	военния	министър	и	двореца	—	изговори	сподавено	майката.

—	Сега,	мамо,	 загиват	милиони	млади	 хора	на	фронта...	 Всеки	 ден	
научавахме	за	разстреляни	и	обесени	затворници.	Всички	имат	майки.

—	Не	мога	да	приема	това,	Николо,	не	мога	и	да	помисля,	страшно	е...	
Ти	си	ми	толкова	добър,	защо	искат	да	ти	отнемат	живота?!

—	В	твоите	вехти	книги	имаше	една	притча:	„Кръвта	на	мъчениците	
е	семе,	от	него	никне	плод.“

—	Немой	така	дума,	Николо,	немой,	майци!...
Майката	замълча.	До	нея	е	невестата	му,	не	искаше	да	£	го	отнема	

повече...	Стоят	двамата	млади,	боже,	впили	тънки	пръсти	в	мрежата,	без	
да	могат	да	се	докоснат...	Бойка	се	мъчи	да	му	се	усмихне	през	сълзите,	
които	вече	текат	по	бузите	£.	Сякаш	е	онемяла...

—	Бойя,	след	победата	довърши	образованието	си...	Грижи	се	за	мама.	
Укрий	ръкописите	ми.

—	Тъжни	са	поръките	ти,	Кольо.	Не	говори	така,	още	има	надежда.
—	Тъжни	са,	та	може	ли	да	бъдат	други.
Вапцаров	погледна	встрани	да	не	види	сълзите	му.
...	След	малко	в	приемната	се	разнесе	разтревожен	женски	глас.	Же-

ната	на	Минчев	не	могла	да	дойде	на	свиждане,	 защото	я	извикали	да	
накърми	детето,	с	нищо	не	могли	да	го	залъжат.	Тя	настояваше	пред	
охраната	да	пуснат	мъжа	£,	имали	разрешение	от	канцеларията	на	Ми-
нистерството	на	войната.

Пуснаха	Минчев	да	се	прости	с	жена	си.	Тя	със	сподавен	глас	бързаше	
да	му	съобщи	нещо	важно	за	него	и	за	другите.	Един	чиновник	от	канцела-
рията	на	министърй	£	казал	да	подадат	молба	за	помилване,	но	молбата	
да	бъде	от	тяхно	име	и	подписана	саморъчно	от	тях.	Дал	£	листове	и	
обяснил	как	да	се	оформи	—	само	едно	изречение:	„Моля	да	ми	се	отложи	
смъртната	присъда	 с	 доживотна.“	Молбата	чрез	министерството	да	
бъде	адресирана	до	царя.

Осъдените	нямаха	време	дълго	да	обсъждат,	но	щом	не	се	иска	нищо,	
което	да	ги	злепостави	политически,	решиха	да	напишат.	Вапцаров	на-
писа	две	изречения:

„До Негово Величество царя — София.
Осъден съм на смърт чрез разстрел, дело № 585, Софийски полеви съд. 

Моля да бъде заменена присъдата с доживотен затвор.
       Никола Вапцаров
       Централен затвор.“
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След	години,	когато	дворцовият	архив	бъде	изпратен	в	друг	архив	в	
Търново,	ще	стане	известно,	че	телеграмите	са	изпратени	на	23	юли	1942	
г.	Заведени	са	в	дворцовата	канцелария	—	приети	в	20	часа	същия	ден.	В	20	
часа	осъдените	са	в	двора	на	гарнизонното	стрелбище	в	каминоетката,	
чакат	спасителната	вест.	Но	вместо	нея	дочакват	капитан	Радев,	който	
държи	връката	си	друга	заповед,	която	гласи:	

„До коменданта на софийския казармен затвор,
На основание предписанието на гн прокурора при Софийския полеви 

военен съд от днес под № 6182, изпращам ви, гн Комендант, затворни-
ците: Антон Иванов Козинаров, Петър Иванов Богданов, Георги Иванов 
Минчев, Никола Иванов Вапцаров, Антон Николов Попов и Атанас Димит
ров Романов, спрямо които ще бъде приведена в изпълнение присъдата по 
наказателно дело № 585 от 1942 г.

Следва кръгъл печат: Прокурор на Софийския областен съд — Царство 
България“. В десния край горе е написано с едър шрифт: „Твърде бързо!“

(Текстът се публикува със съкращения)

Нèêîëà Вàïöàрîâ
(сëеä çàâúршâàíе íà Ìîрсêîòî ìàшèííî ó÷èëèще)



    25

Никола Й. Вапцаров

ВЪЛНАТА, КОЯТО БУЧИ 
Откъс от пиеса

Бîрèс Пîïîâ — 55 ã. — äèреêòîр íà êîжàрсêà фàáрèêà
Еëеíà — 48 ã. — íеãîâà жеíà
Лèëèя — 20 ã. — òяõíà äúщеря
Аíäреé — 28 ã. — òеõеí сèí
Иíж. Рîìàíîâ — 50 ã. — çàâеäóþщ òеõíè÷есêàòà сëóжáà âúâ 

фàáрèêàòà
Преäсеäàòеë íà óïр. сúâеò — 53 ã.
Жîрж — 21 ã. — íеãîâ сèí
Ìèрà — 25 ã. — ó÷èòеëêà ïî ïèàíî
Сèрàêîâ
Бîеâ — ìеõàíèê âúâ фàáрèêàòà
Еäèí фàéòîíäжèя 
Сëóãèíя ó Пîïîâè 
Леêàр — 30 ã.
Рàáîòíèöè 

Забележка:	Някои лица, които вземат участие в пиесата, не се явя-
ват на сцената, могат да бъдат представени от погорните артисти, 
свободни в дадения момент.

ДЕЙСТВИЕ ПЪРВО

Голяма	стая	в	къщата	на	Попови.	В	средата	маса	с	албуми	и	вази.	Във	
всеки	ъгъл	—	високи	масички	и	върху	тях	статуи	от	различни	големини.	
Стените	са	украсени	с	много	картини,	подредени	с	вкус.	Мебели	богати	
и	нови.	Вляво	на	сцената	—	врата.	В	дъното	—	широка	двукрила	врата.	Тя	
е	отворена	и	през	нея	се	вижда	веранда.	Встрани	—	отляво	—	статуя,	из-
образяваща	старец	с	приведена	глава,	превит,	смазан,	той	носи	на	гърба	
си	тежко	бреме.	Вдясно	—	картина,	която	представлява	бурно	море.	Още	
по-встрани	—	големи	прозорци,	чиито	пердета	са	вдигнати.	През	тях	се	
вижда	градина	с	цъфнали	дървета.	На	около	триста	метра	—	висок	бетонен	
фабричен	комин.	В	стаята	е	светло	пролетно	утро.	На	сцената	е	Лилия,	
облечена	в	бяла	рокля.	Тя	е	измокрена	от	утринната	роса	до	глезените	и	
унесено	подрежда	цветя.	Веднага	след	вдигането	на	завесата	влиза	Елена	
Попова	в	утринна	рокля,	малко	неподходяща	за	годините	£.
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Еëеíà.	Лили,	тука	ли	си?
Лèëèя.	Да,	майко.
Еëеíà.	Андрей	още	ли	не	е	станал?
Лèëèя.	Още	е	рано.
Еëеíà.	Някакъв	файтонджия	го	търси.
Лèëèя.	Файтонджия	ли?	Защо	пък	файтонджия?
Еëеíà.	Не	зная.	Дошъл	бил	още	преди	един	час.
Лèëèя.	Интересно.	(Подрежда бели цветя, които е оставила за себе си.)
Еëеíà	 (вижда измокрените крака на Лилия).	Ах,	боже	мой,	какво	е	

това,	Лили?	Защо	все	искаш	да	ме	сърдиш?
Лèëèя.	О,	майко,	аз	днес	съм	настроена	като	пролетна	чучулига.	Ис-

кам	да	хвъркна	горе	във	висините	и...	да	пея...	да	пея.	А	ти	какво	мислиш,	
искам	да	те	сърдя	ли?	Защо?	Защо	се	сърдиш,	майко?	Нима	това	светло	
небе	не	те	кара	и	тебе	да	пееш?	И	после...	другото...	Нима	именно	днес	ти	
можеш	да	се	сърдиш?	Нали	той	е	тука,	той	—	блудния	син,	твоя	син,	майко!

Еëеíà.	Виждаш	ли,	ти	спекулираш	и,	значи,	не	си	глупава,	за	да	не	
можеш	да	ме	разбереш.	Краката	ти	са	само	вода.

Лèëèя	(смее се).	С	какво	искам	да	спекулирам?
Еëеíà.	С	това,	че	Андрей	е	тука.	С	това,	че	днес	в	нашия	дом	е	празник.
Лèëèя.	Но,	майчице,	и	аз	искам	да	участвувам	в	този	празник,	нали	съм	

негова	сестра?	Виж	колко	много,	колко	хубави	цветя...	„бели	като	душата	
на	дете“.	Помниш	ли,	преди	да	замине,	много	по-преди,	той	така	казваше.

Еëеíà.	Да,	да...	той	така	казваше.	Някога	—	по-преди...	може	би	под	
влияние	на	романите,	може	би...

Лèëèя.	Ти	мислиш,	че	под	влияние	на	романите?	Така	ли	мислиш?	Не,	
не	може	да	бъде!	Още	тогава	той	беше	самобитен,	някак	си	не	като	дру-
гите.	Аз	бях	малка,	не	разбирах	нищо	от	неговите	лудории,	но	после,	сега,	
като	че	ли	мотивирам	всяка	негова	постъпка,	как	да	кажа...	като	един	
вътрешен	бунт...	като	непримиримост...	(Престава да реди цветята).	
Ами	те	(сочи към статуите),	и	те	ли	са	от	романите?	Нали	когато	идва	
у	нас	онзи,	скулпторът,	помниш	ли	колко	учудено	клатеше	глава:	„Ай-ай,	
какъв	усет	към	красота...	но	няма	система“...

Еëеíà.	И	сякаш	оттогава	баща	ти	почна	да	гледа	на	Андрей	не	с	пре-
дишната	заклетост.	В	сърцето	му	внезапно	отекна	и	гордост.	Той	дори	
търсеше	мотиви	да	смекчи	онова,	което	извърши	Андрей.

Лèëèя.	И	той	нали	вече	му	е	простил,	майко?
Еëеíà.	Мисля	—	да.	Мисля,	че	съвсем	му	е	простил.	Осем	години	изми-

наха	оттогава...	Осем	години...
Лèëèя.	Осем	години...	А	помниш	ли,	вие	никога	не	говорехте	за	него.	

Като	че	ли	беше	умрял...	Толкова	ли	е	голям	грехът	му?	Наистина,	мъртъв	
ли	беше	за	вас	—	за	тебе,	за	татко?	И	после,	след	амнистията,	вие	не	го	
потърсихте.	Сякаш	не	му	давахте	в	душите	си	амнистия.

Еëеíà.	Онова,	което	направи	Андрей,	не	е	нещо,	което	може	да	се	
прости.	И	ти	не	 знаеш	момента.	Напразно	обвиняваш.	Баща	ти	беше	
уволнен	от	параходната	компания	и	ние	цяла	година	се	суетихме	без	ра-
бота.	Лишавахме	се	от	най-необходимото.	Всичките	ни	накити	—	старин-
ните	накити,	оставени	от	баща	ми	—	отидоха,	за	да	може	да	се	показвам	
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пред	обществото	без	срам.	Да	мога	да	приемам	в	къщи	хора,	с	които	се	
разбирам;	да	мога	да	им	подам	стол,	на	който	няма	да	си	скъсат	дрехи-
те.	Саможертвата	ми	не	бе	малка.	Аз	запазих	външния	вид	на	нещата	с	
крайна	предвидливост,	но	вътре,	в	мене,	чувствувах	как	се	ломят	късове,	
чувствувах	как	ние	неминуемо	ще	пропаднем.

Лèëèя.	Да,	да	—	неминуемо	ще	пропаднем...	после?
Еëеíà.	После...	случайно	дойде	г-н	председателят,	г-н	Бурмов,	приятел	

на	баща	ти	още	от	тяхното	ученичество.	Покани	го	да	дойде	тука	и	ние	
пак	се	стабилизирахме.

Лèëèя.	И	пак	само	външно,	нали?
Еëеíà.	Защо	само	външно?	Сега	ние	показваме	онова,	което	прите-

жаваме.	Но	всичко	премина.	Той	е	пак	при	нас.	Ние	му	простихме	всичко.	
На	младостта	лесно	се	прощава.	Може	ли	майчиното	сърце	да	не	прости?

Лèëèя.	Не	ти	ли	се	вижда	някак	късно,	майко?	Не	мислиш	ли,	че	днес	
в	града	има	мнозина,	които	отдавна	са	му	простили?

Еëеíà.	Кои	са	те?	Не	са	ли	онези,	които	искаха	да	дадат	съвсем	друг	
характер	на	престъплението?	Онези,	които	не	гледаха	на	тази	постъпка	
като	младенческа	разпаленост,	а	като,	как	да	кажа,	като...	политическа	
акция.	Кажи	ми,	знае	ли	някой	защо	Андрей	постъпи	така?	Майката	на	
онова	полудяло	дете	може	ли	да	му	прости?

Лèëèя.	А	ти	как	мислиш,	защо	той	го	направи?	Кой	го	накара?	Кой	е	
виновният?

Еëеíà.	Най-много	баща	ти.
Лèëèя.	Татко!?
Еëеíà.	Да,	той,	защото	му	даваше	да	чете	всичко.	Да	дружи	с	всеки,	

мислейки,	че	така	ще	се	оформи	самостоятелно,	че	ще	избере	сам	своя	път.
Лèëèя.	Той	го	избра	и	вие	го	прокълнахте.
Еëеíà.	Но	 какво	можехме	 да	 направим	ние?	Нима	 законът	не	 го	

преследваше,	нима	не	го	осъди	обществото,	не	това	общество,	което	не	
знае	да	се	подпише,	а	стълбовете,	интелигенцията?	Ние	му	простихме.	
Какво	искаш	повече?	Той	е	пак	при	нас	и	отново	ще	го	огрее	слънцето	на	
родителската	любов.

Лèëèя.	И	ти	наричаш	това	любов?!	Да,	да,	любов...	някаква	своего	рода	
любов.	По-скоро	честолюбие.

Еëеíà.	Защо	честолюбие?
Лèëèя.	Защо	ли?	Защото	вие	бяхте	оставили	всичките	му	статуи	

да	прашясат	в	килера	и	когато	онзи,	скулпторът,	ви	каза,	че	биха	прави-
ли	чест	на	всеки	баща,	на	всяка	майка,	която	е	родила	такъв	син,	вие	ги	
изкарахте	на	показ.	Майко,	не	разбираш	ли	ти,	че	съвсем	несправедливо	
постъпихте	с	Андрей	?

Еëеíà.	Ние	му	простихме.	Какво	искаш	повече?	Той	сега	ще	бъде	дово-
лен,	че	ще	има	всички	удобства	да	твори.	Аз	като	че	ли	го	виждам:	седнал	
на	някой	от	фотьойлите	да	съзерцава	през	тънките	завеси,	сякаш	ловящ	
в	трептящия	въздух	своите	образи.

Лèëèя.	Виждаш	ли,	виждаш	ли	колко	хубаво	го	каза!	Но	аз	се	страху-
вам...	Ти	не	се	ли	страхуваш,	майко?

Еëеíà.	От	какво?
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Лèëèя.	Страхувам	се,	че	може	би	Андрей	ще	мрази	тези	завеси	и	фо-
тьойли,	заради	които	го	пожертвувахте.	И	после...	него	се	страхувам	да	
кажа.	Но	то	трябва	да	се	поправи...	Трябва	(Поривисто.)		Окото	на	Андрей	
не	лъже.	Той	ще	види,	майко,	и	тогава?...	Тогава!...

Еëеíà.	Дете,	ти	бълнуваш,	ти	преувеличаваш	страшно.	А	къде	отиде	
твоето	настроение	на	чучулига?	Защо	човъркаш?	Какво	именно	не	е	в	ред?

Лèëèя.	Ах,	майко,	там	е	работата,	че	не	всичко	е	в	ред.	В	ред	е	само	
външното,	а	вътре	е	такъв	хаос.	(Пауза.)	По-рано	никой	нищо	не	забе-
лязваше	или	се	преструвахме,	че	не	забелязваме.	Искахме	живота	ни	да	
тече	привидно	тих,	щастлив	и...	всички	размазвахме.	Мислехме,	че	така	
ще	запълним	грапавините.	А	сега	ето	—	завърна	се	Андрей...	аз	се	радвам	
и	треперя.	Той	сякаш	донесе	едно	огромно	слънце.	От	неговата	топлина	
се	изпаряват	илюзиите	за	нашия	благополучен	живот.

Еëеíà.	 Ти	 прекомерно	фантазираш.	 Андрей	 се	 завърна,	 защото	 е	
станал	по-умен.	Той	сега	ще	изгражда,	а	няма	да	руши.	Какво	сме	виновни	
пред	него?	Мразила	ли	съм	го	някога	аз?	Мога	ли	аз	с	майчиното	сърце	да	го	
мразя?	Нам	само	се	налагаше	едно	такова	поведение...	че	много	съжаляваме	
за	станалото,	защото	трябваше	да	заздравим	връзките	с	обществото,	
защото	иначе	отдавна	не	бихме	били	тука.	Кажи	ти,	как	да	постъпим	
другояче?	Кажи,	добре	ли	постъпи	Андрей?

Лèëèя.	Ах,	майко,	майко...	Та	аз	не	казвам,	че	Андрей	трябваше	да—	
хвърли	бомбата	именно	в	храма	или	въобще,	че	трябваше	да	хвърля	бомба,	
но...	но	вие	биваше	ли	заради	„стълбовете“	и	„интелигенцията“	да	държите	
това	поведение	спрямо	него?	Друго	би	било,	как	да	кажа,	ако	вие	негодува-
хте,	защото	е	заплюта	вашата	вяра,	защото	е	поругана	светинята	ви,	
защото	сте	възмутени...	Възмутени	—	да,	но	значеше	ли,	че	вие	трябва	
да	го	забравите?

В	това	време	Борис	Попов	стои	пред	лявата	врата	видимо	развълну-
ван.	Повръща	се	назад,	без	да	го	забелязват.

Ето	къде	е	вината	ви,	ето	кое	е	непростимо.
Еëеíà.	Ти	не	си	със	себе	си.	Андрей	да	обвинява?	Хъъ...	Не	затова	се	е	

завърнал	той,	а	да	се	прислони	под	бащиния	покрив.	И	ние	му	разтворих-
ме	широко	сърцата	си.	Ние	няма	да	обвиняваме	и	той	няма	да	обвинява.

Лèëèя.	Значи,	чувствуваш,	че	не	всичко	е	било,	както	трябва	да	бъде.	
(Като на себе си.)	 „Ние	няма	да	обвиняваме	и	той	няма	да	обвинява“...	
(Пауза, после високо.)	Добре,	ако	Андрей	е	съгласен	на	тази	компенсация,	
добре.	Но	защо	на	мене	ми	се	струва,	че	той	непременно	ще	поиска	да	
промени	нещо	тука?

Еëеíà.	Какво	ще	промени	Андрей?	Какво	няма	да	му	харесва?	Аз	не	
виждам	нищо.

Лèëèя.	Да,	може	би,	може	би...	После,	той	възможно	е	да	се	е	променил.	
Нали	е	възможно,	майко,	да	се	е	променил.	Но	мене	ми	се	иска	да	бъде	същия.	
Знаеш	ли,	свикнала	бях	да	го	виждам	в	неговото	изгнание	—	с	разчорлена	
коса,	която	се	вее	от	вятъра,	с	чук	и	длето	в	ръка,	да	вае,	да	разбива	всич-
ко,	което	не	му	харесва.	Сега	дали	ще	бъде	същия	—	не	знам.	Дали	ще	каже	
това,	което	другите	виждат,	но	не	смеят	да	кажат?	Ако	той	може,	ах,	
ако	той	може!...	Колко	светло,	колко	хубаво	ще	стане	тука,	майко!
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Влиза	Бîрèс Пîïîâ,	малко	бледен	и	развълнуван.
	
Пîïîâ.	Стана	ли?
Еëеíà.	Кой?
Лèëèя.	Андрей	ли,	татко?
Пîïîâ	(раздразнено).	Кой	друг,	разбира	се,	че	Андрей.
Еëеíà.	Защо	се	сърдиш?	Днес	като	че	ли	напук	всички	сте	настроени	

кой	знае	как.
Пîïîâ.	Настроени?...	Хъм...	това	не	е	само	настроение,	слабо	е	да	се	

каже	така...
Еëеíà.	А	какво?	И	защо	са,	моля	ти	се,	тези	трагични	физиономии?	

Нали	днес	е	празник?
Пîïîâ.	Лили,	иди	виж	дали	той	е	станал.	Аз	не	мога	да	понасям	това	

състояние.	Трябва	да	се	разреши,	да	се	реши!...	Всичко	в	този	дом	е	дявол-
ски	разбъркано,	а	трябва	да	се	поправи.	Всичко	трябва	да	има	свое	място.	
Всичко...	И	Андрей	също.

Еëеíà.	Как,	и	Андрей	?
Пîïîâ.	Даа,	и	Андрей!	Защото	досега	ние	още	не	знаем	какво	място	

ще	му	дадем	тука.
Лèëèя	излиза	боязливо.
Еëеíà.	Господи,	господи...	какво	става	днес,	какво	става?...
Пîïîâ.	Ти	преди	малко	каза,	че	днес	е	празник.	Вярваш	ли	сама	на	

това?	Не	се	ли	страхуваш?	Познаваш	ли	сегашния	Андрей?	Покаял	ли	се	е	
той?	После...	после,	ако	се	е	покаял,	няма	ли	да	обвинява?	Е-ее	при	толкова	
въпроси	празник	ли	е	днес?

Еëеíà.	А	нима	не	е	празник?
Пîïîâ.	Празник	ли	е,	когато	се	страхуваш	от	нещо?	Ние	сме	на	из-

питание...	Както	някога	—	там,	в	морето,	при	силна	буря...	(В забрава и 
силно.)	Ах...	Девятий	вал,	девятий	вал...

	
От	градината	се	чува	гръмливият	смях	на	инженер	Романов:	„Ха-ха-

ха-ха.	девятий	вал,	девятий	вал...	ха-ха-ха...	Морски	възпоминания,	драги..,	
Ха-ха-ха...“	Попов	отива	на	верандата,	а	Елена	на	левия	прозорец.

	
Еëеíà.	 Г-н	Романов,	 защо	не	 се	качите?	Елате,	 елате,	 вие	идвате	

навреме	и	с	късмет.	Първият	гост	сте.	Елате,	има	за	какво.
Иíж. Рîìàíîâ	(отвън).	Научих,	госпожо,	нека	е	честито.	Но	—	после.	

Борисе,	слез,	моля	те,	искам	да	поговорим	набързо.
Еëеíà.	Че	толкова	ли	бързате?
Иíж. Рîìàíîâ.	Пак	неприятности...	Нали	знаете,	ние	не	бързаме,	

но	те	бързат.
Пîïîâ.	Сега,	за	минута,	Романов.	(Повръща се. Върви бавно. На сре-

дата на стаята се спира, мисли нещо и после излиза.)
	
Пауза
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Лèëèя	(от вратата).	Андрей,	по-скоро,	по-скоро.	(Влиза.)	Мамо,	той	
сега	ще	дойде.	Връзва	си	връзката!	Уф,	каква	връзка!...	Представи	си,	аз	
го	помолих	да	вземе	една	от	татковите,	а	той	не	иска.

Еëеíà.	Не	иска	ли?
Лèëèя.	Да.	Казва,	че	и	без	нея	прекрасно	би	могло.
Еëеíà.	Снощи	не	можах	да	забележа	добре,	той	как	изглежда,	Лили,	

много	ли	е	измъчен?
Лèëèя.	От	пътуването	ли?
Еëеíà.	Не,	от	живота	му	там.	Навярно	не	е	било	лесно	да	се	живее	в	

чужбина	без	никаква	поддръжка.
Лèëèя.	И	като	си	помисля,	майко,	че	ние	тука	живяхме	нелошо	през	

тези	години,	като	си	помисля	за	безгрижния	живот	в	пансиона...	в	същото	
време	Андрей	може	би	се	е	борил	с	глада	и...

Еëеíà.	Да,	лошо	е,	макар	и	по	своя	вина,	трудно	е	да	страдаш.
Лèëèя.	Майко,	но	сега	ти	почваш.
Еëеíà.	Няма.	Няма	повече.	Всичко	ще	забравим.	Ще	отслужим	една	

панихида	на	миналото,	за	да	заживеем	с	празника	на	настоящето.
Лèëèя.	Всички	ли	ще	отслужим	панихида,	майко?
Еëеíà.	Разбира	се,	че	всички.
Лèëèя.	И	ще	бъде	много	 хубаво.	 (Неусетно.)	Нали	ще	бъде	 хубаво?	

Скоро	аз	ще	свиря	сносно	на	пиано,	а	Андрей	ще	вае.	Сега	навярно	той	е	
много	по-силен	и	вече	не	му	липсва	система.	А	за	панихидата	много	хубаво	
каза.	Всички	да	отслужим	една	панихида	на	миналото,	за	да	заживеем	с	
празника	на	настоящето.	Една	панихида	на	всичко	лошо,	за	да	бликнат	
лъчи...	лъчи...	Да,	да,	тя	би	била	една	действително	радостна	панихида.

	
Влиза	Аíäреé	—	той	е	с	твърде	енергично	лице.	Цялата	му	физионо-

мия,	макар	и	измъчена,	лъха	творческа	бодрост.
	
Аíäреé.	О-оо,	страшно	мирише	на	тамян.	(Прави комична гримаса, 

като че ли мирише въздуха на стаята.)	Добро	утро.
	
Елена	и	Лилия	учудено	миришат.
	
Еëеíà.	На	тамян?
Лèëèя.	На	тамян?!
Аíäреé	(смее се).	Да,	където	има	панихида,	има	и	тамян,	нали?
Лèëèя.	Ти	се	шегуваш,	а	мама	така	хубаво	каза...	И	аз	вярвам.	Ти	

вярваш	ли?	Сега	всичко	ще	се	промени,	ще	бликне	слънце	през	прозорците.
Еëеíà.(със страхлива нежност).	Стига,	Лили,	ти	не	го	оставяш	той	

да	разправя.	Е,	кажи,	как	си,	мое	загубено	момче?
Аíäреé.	Великолепно!	Тука	е	много	приятно.	Как	блести	небето!...	

И	ако	да	не	беше	толкова	хубаво	в	стаята,	може	би	сърцето	ми	съвсем	
щеше	да	се	разтвори.

Еëеíà.	Защо	слагаш	такова	условие?
Аíäреé.	Защо	ли?	Но...	това	после...	по-късно...	Кой	знае	—	сигурно	още	

не	съм	привикнал.	(Разхожда се из стаята.)
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Лèëèя	(неочаквано поривисто).	Андрей,	разкажи	нещо.
Аíäреé.	Какво?
Лèëèя.	За	тебе,	за	това	къде	си	бил,	какво	си	правил.
Аíäреé.	Хъмм	—	ще	бъде	дълго,	много	дълго.	(Като съглежда стату-

ите.)	Още	ли	ги	пазите	тези	неща?
Еëеíà.	Как	да	не	ги	пазим?	Те	са	нашата	гордост.
Аíäреé	(спрял пред „Човекът под бреме“).	Колко	е	прегърбен...	колко	

е	примирен!...	Човече,	ти	ще	носиш	бремето	си	всякога,	ако	не	станеш	
по-млад	и	ако	в	очите	ти	не	блесне	една	искра...

Лèëèя.	Ти	работиш	ли	още,	Андрей?
Аíäреé.	Разбира	се,	че	работя,	иначе	ще	трябва	да	прося.
Лèëèя.	Не,	искам	да	кажа,	ваеш	ли	още?
Аíäреé.	Понякога,	 когато	хлябът	ставаше	много	 оскъден.	Тогава	

правех	статуйкн	и	ги	давах	на	някой	уличен	продавач.	Но	в	повечето	слу-
чаи	правех	машинни	модели.

Лèëèя.	Машинни?
Еëеíà.	Какво	е	пък	това?
Аíäреé.	Навярно	вие	не	знаете,	че	аз	следвах	машинно	инженерство.
Лèëèя.	Андрей,	откъде	ти	идват	такива	хрумвания?	Значи,	ти	остави	

скулптурата	заради	някакви	машини?!	Е,	и,	разбира	се,	от	това	нищо	не	
излезе,	нали?

Аíäреé.	Как	нищо?...
Лèëèя.	Разбира	се.	Когато	бог	е	окрилил	душата	на	човек,	когато	

му	е	дал	едно	направление	в	простора,	когато	му	е	казал:	„Ти	ще	летиш	
нагоре“,	а	той	слиза	„доле“,	за	да	заживее	с	машини,	обикновено	тогава	
нищо	не	излиза.

Аíäреé.	И	най-силният	тласък	„нагоре“	е	под	влияние	на	земното	
притегляне.	Особено	днеска	човек	не	може	да	лети,	без	да	падне.	Може	би	
затова	дълг	се	налага	на	няколко	генерации	по-малко	да	летят	и	повече	да	
обитават	своята	грешна	земя,	за	да	могат	после	свободно	децата	им	да	се	
издигат	високо	нагоре.	Но	не	се	безпокойте,	у	мен	остана	жаждата	и	на-
вика	да	вая.	Да,	макар	и	малко	по-иначе,	въпреки	че	съм	машинен	инженер.

Лèëèя	(с разочарование).	Ти	—	машинен	инженер?
Еëеíà.	Как,	но	ти	завърши	ли?	Ти	вече	инженер	ли	си?
Аíäреé.	Да.	Какво	чудно	има	в	това?
Лèëèя.	Но,	братко,	нали	ти	заради	машините	няма	да	оставиш	скулп-

турата?	Нали	ти	ще	работиш?	Та	толкова	години	аз	съм	мечтала	—	да	се	
завърнеш,	да	те	видя	отново	да	твориш...	а	сега...

Еëеíà.	Лили,	нали	той	ни	обеща	преди	малко...	Нали	каза,	че	остана-
ла	жаждата.	Андрей,	колко	щастлива	съм,	че	ти	изплава!	Знаеш	ли,	ние	
се	страхувахме,	че	ще	погинеш.	Ние	се	страхувахме,	че	ти,	свикнал	на	
крайности,	под	влиянието	на	тъмни	сили	ще	си	счупиш	главата.	Слава	
богу,	ти	се	завърна...	с	познания,	със	звание,	с	опит.	Нека	говорят	сега!	
Машинен	инженер!...	Къде	 е	 сега	баща	ви?	Небето	бе	 облачно	—	 сега	 се	
разведря.	Деца,	останете	за	малко	сами.	Искам	да	излеза...	Аз	толкова	
се	радвам.	Навярно	вече	сте	гладни...	сега	ще	наредя	всичко...	сега...	Ах,	
машинен	инженер...	(Излиза.)



32 ÏËÀÌÚÊ

Аíäреé.	Къде	отиде	мама?
Лèëèя.	Сигурно	да	разпръсне	новината,	че	ти	си	инженер.	Не	разбирам	

защо	се	радва.	Аз	никак	не	се	радвам.
Аíäреé.	Не	разбираш	ли?	Интересно,	 струва	ми	 се,	 че	 аз	напълно	

я	разбирам.	Тя	много	повече	би	се	радвала,	ако	 за	мене	като	скулптор	
вестниците	на	Запад	тръбяха	похвали.	Тогава	инженерът	би	останал	в	
сянка.	Но	там	е	работата,	че	дипломираният	инженер	е	все	пак	повече	
за	обществото	на	мама	от	скулптора.

Лèëèя.	Да,	мама	е	малко	практична.	Ти	не	£	се	сърди,	Андрей,	тя...	
за	твое	добро...

Аíäреé.	И	своя	гордост,	нали?
Лèëèя.	Защо	дращеш?
Аíäреé	(смее се).	Дращя	ли?	Силно	ли	дращя?
Лèëèя.	Не	е	необходимо	толкова	да	бързаш.	Аз	искам	днес	да	се	рад-

вам.	Та	ти	не	забелязваш	ли	цветята,	Андрей?	В	зори	съм	ги	брала	за	тебе.	
Твоите	„бели	цветя,	като	душата	на	дете“.

Аíäреé	(приближава се към нея и я прегръща).	Благодаря	ти,	Лили.	
Аз	и	сега	много	обичам	цветята,	въпреки	че	малко	време	съм	имал	да	се	
любувам	и	мисля	за	тях.

Лèëèя.	Знаеш	ли	колко	е	хубаво	полето	рано	сутрин!	Ние	често	ще	
ходим,	нали,	Андрей?	И	после...	ти	ще	събираш	от	него	всички	сокове	—	на	
младостта,	на	нежността,	на	аромата	—	и	ще	ваеш.

Аíäреé.	А	кой	ще	работи?
Лèëèя.	Как?
Аíäреé.	Нали	все	пак	трябва	някой	да	работи,	за	да	можем	ние	с	

тебе	спокойно	да	правим	нашите	пролетни	разходки,	да	берем	цветя	(с 
ирония),	„бели	като	душата	на	дете“,	и	да	ваем.

Лèëèя.	Защо	иронизираш	тази	фраза	за	цветята,	нима	си	забравил,	
че	е	твоя?

Аíäреé.	Моя	ли?	Да,	действително	съм	забравил.
Лèëèя.	Защо,	неприятно	ли	ти	е,	че	е	твоя?	Аз	я	намирам	за	твърде	

хубава.
Аíäреé.	Там	е	работата,	че	не	е	правдива,	и	аз	не	съм	забелязал	по-

рано.
Лèëèя.	Нима	не	може	да	се	каже	за	белите	цветя,	че	са	като	душата	

на	дете?
Аíäреé.	Изглежда,	че	не	може.	Представи	си	едно	вестникопродавче,	

запалило	угарка,	и	тича	или	не...	по-добре	едно	ваксаджийче,	зъзнещо	през	
зимата	на	тротоара,	очите	му,	които	молят,	малкото	треперещо	телце,	
посинелите	му	устни...	Как,	Лили,	бяла	ли	е	душата	на	това	дете?

Лèëèя.	Какъв	си	ти	—	такъв...	все	гледаш	на	черната	страна.
Аíäреé.	Напротив,	знаеш	ли,	ако	аз	съм	гледал	скептично	на	живота,	

ако	аз	не	съм	вярвал	в	звездата	на	страдующите,	отдавна	да	съм	свършил	
със	себе	си.

Лèëèя.	Да	си	свършил!	Защо?
Аíäреé.	Ех,	мъчно	е	да	се	разправя	за	това...	Тежко	беше	там	и	сам	

човек	не	може	да	понесе.	Но	другите	окуражават.
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Лèëèя.	Кои	други?
Аíäреé.	Онези,	които	работеха	и	гладуваха	заедно	с	мене.
Лèëèя.	А	те	всички	ли	вярваха?
Аíäреé.	Да,	всички.	Ония,	които	не	вярваха	—	загиваха.
Лèëèя.	Ах,	колко	е	хубаво	да	вярва	човек!	Знаеш	ли,	Андрей,	аз	понякога	

се	страхувам.	От	какво?	Не	зная.	Но	тръпна	в	смътен	ужас.	А	друг	път	—	
вярвам.	И	струва	ми	се,	че	навлиза	светлина	в	душата	ми,	че	„хубавото“	
се	приближава	и	ще	ме	целуне	топло	по	лицето	като	пролетен	вятър.	И	
чакам...	чакам	често	така	със	затворени	очи...

Аíäреé.	Там	е	работата,	че	нито	един	от	нас	не	чакаше	със	за-
творени	очи.	Ние	вярвахме	в	 едно	 „добро“	или	в	нещо	 „по-добро“	и	 се	
стремяхме	към	него	с	цялата	младост	на	душите	ни.	Стремяхме	се	с	
ум,	със	сили,	с	всичко.	И	колкото	страданието	се	сгъстяваше,	толкова	
ние	 ставахме	 по-настойчиви,	 дори	 нагли.	 Защото	 човек,	 поставен	 в	
безизходност,	отнасяща	се	не	само	за	него,	има	право	да	избира	най-
прекия	път.

Лèëèя.	 В	такива	минути,	 „когато	 страданието	 се	 сгъстяваше“,	
както	казваш	ти,	не	си	ли	се	опитал	да	обичаш,	да	любиш	?

Аíäреé.	Защо?
Лèëèя.	Така	—	да	ти	олекне.
Аíäреé.	Когато	нямаш	хляб,	какво	ще	ти	помогне?	Да	обичаш	е	хубаво	

чувство,	но	там	нямаше	време	дори	и	за	това.	(Пауза.)	Защо,	ти	обичаш	ли?
Лèëèя.	Аз	ли?...	(Нерешителна.)	Да...	от	тебе	защо	да	крия,	Андрей.	И	

без	това	щях	да	ти	кажа.	После,	ти	сам	би	забелязал.	Той	е	много	хубав!	
Знаеш	ли,	Андрей,	ние	скоро	ще	се	сгодим.

Аíäреé.	Той	ли	ти	каза	това?
Лèëèя.	И	той,	и	мама,	и	г-н	председателя.
Аíäреé.	Кой	председател?
Лèëèя.	Председателят	на	дружеството.	Той	е	главен	акционер	във	

фабриката.
Аíäреé.	Хъмм,	значи,	има	акции	и	във	вашия	годеж?
Лèëèя.	Той	е	негов	баща,	може	ли	да	не	знае?
Аíäреé	(учудено и с омраза).	Негов	баща?!	Какво	правите	вие	тука!	

Хубаво	сте	я	заплели!
Лèëèя.	Андрей...	какво	искаш	да	кажеш?
	
Влиза	Елена.
	
Еëеíà.	Забравих	да	ти	кажа,	Андрей	—	един	файтонджия	е	дошъл	още	

преди	час	и	настоява	да	те	види.	Ще	слезеш	ли	доле?
Аíäреé.	Нека	дойде	тук.
Еëеíà	(неохотно).	Добре,	както	искаш.	(Излиза и вика отвън: „Мария, 

нека се качи горе!“ Гласът на слугинята: „Госпожо, та той ще изцапа.“)
Аíäреé	(смее се беззвучно и с болка).	„Ще,	изцапа“...	Та	тука	и	без	това	

е	достатъчно	изцапано.	Не	мога	да	разбера	как	се	гледате	в	очите.	Не	се	
ли	срамувате	една	от	друга?

Лèëèя.	Андрей,	Андрей...	кого	осъждаш,	какво	съм	виновна	аз?
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Аíäреé.	Ти	ли?	Да,	ти	може	би	не	си	виновна,	защото	си	млада	и	имаш	
своя	дял,	свое	право	над	младостта.	Впрочем	защо	се	бъркам	аз,	когато	
осем	години	животът	е	текъл	така?	Кой	ми	дава	право	да	преобразявам?	
Мога	ли?

	
Влиза	Файтонджията.
	
Фàéòîíäжèяòà.	Прощавайте.	(Сваля си шапката и я държи отпред 

с двете ръце.)
Аíäреé.	А-аа,	вие	ли	сте?
Фàéòîíäжèяòà.	Ъ-ъ...	вчера	стана	една	неразбория	с	парите,	дето	

ми	дадохте.	Нема	време	снощи	да	я	оправим.	Хора	сме,	викам	—	грешим.	
Казвах	на	слугинята	да	слезнете,	по-хубаво	беше.

Аíäреé.	Да	не	би	да	съм	ви	дал	по-малко	пари?
Фàéòîíäжèяòà.	То	за	по-малко	—	не	е,	току	викам,	некак	да	я	оп-

равиме...	Милостта	ви	да	прощава.	Знаете,	стар	човек	съм,	та	ченето	
ми	комай	повече	работи.

Аíäреé.	Нищо,	старче.	Кажи	каква	грешка	има	с	парите,	да	я	уредим.	
Другото...	остави.	Истината	си	е	истина	—	какво	си	виновен	ти?

Фàéòîíäжèяòà.	Там	е	всичкото	—	кой	знае	истина	ли	е,	или	не	
е?	Гледаш	го	черно,	току-виж	—	излезе	бело.	Очите	ми	не	гледат	хуба-
во	вече.	Гледам	ви,	знаете	—	чужд	човек,	и	почнах	да	бръщолевя	и	за	
било,	и	за	небило.	От	прост	човек	—	толкоз.	Де	да	зная	аз,	стар	човек	
съм;	в	наше	време	чест	беше	едно,	сега	е	друго.	Че	госпожата	ходела	
с	господин	председателя	на	разходка	—	какво	от	това?	—	сега	всички	
така	правят...

	
Лидия	гледа	бледа	и	учудена.	Андрей	е	смутен.
	
Аíäреé.	Остави	това...	Нищо...
Фàéòîíäжèяòà.	Та	ще	ви	се	моля,	не	хващайте	кусур.	И	малко	ракия	

бях	пийнал,	а	тя,	пустата,	развързва	езика.	Пиян	човек	—	съдран	чувал.	Аз	
само	добро	съм	видел	от	фабриката	и	ако	научи	господарят,	ще	изгони	по	
моя	вина	син	ми...	Та...	много	ще	ви	се	моля...

Аíäреé	(тупа го по гърба и му подава цигара).	Не	се	бой.	Нищо	няма	
да	кажа.	На	—	запали.	Нали	пушиш?	А	за	парите,	какво?

Фàéòîíäжèяòà	(взема цигарата и я поставя на ухото).	Благода-
рим.	Таквоз...	за	парите	—	нищо.	Аз	само	тъй...	Уж	де...	(Гледа умолително 
Андрей.)	Пак	ви	се	моля...	Сбогом.	(Излиза, мърморейки.)	От	прост	човек	
—	толкоз.	Само	беля	да	си	навлече	на	главата.

	
Пауза.
	
Лèëèя	(разтреперана).	Значи,	ти	знаеш?...	Затова	ли	се	възмути?...	

Андрей,	затова	ли	негодуваше,	когато	ти	казах,	че	обичам	Жорж?...
Аíäреé.	О,	той	Жорж	ли	се	казва?
Лèëèя.	Какво	е	виновен,	та	го	мразиш?
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Аíäреé.	Не	го	мразя.	Но	чудно	ми	е	как	вие,	които,	за	да	защитите	
вярата	си,	се	отказахте	от	мене,	сега	можете	да	живеете	под	един	по-
крив,	като	че	ли	нищо	не	става	помежду	ви.

Лèëèя.	Андрей,	аз	треперя	и	се	радвам...	Знаеш	ли?	Сега	ти	ще	проме-
ниш	всичко.	Ти	за	това	си	дошел,	нали?...	Да	промениш	всичко.	Да	направиш	
в	този	дом	да	бъде	по-топло...	Аз	съм	слаба,	Андрей,	какво	съм	аз?	Аз	дори	
не	виждам	какво	трябва	да	се	промени	освен	онова,	което	се	отнася	до	
любовта	ми,	освен	онази	преграда	между	мене	и	мама,	която	чувствувам	
благодарение	на	женската	си	интуиция.	А	ти	си	силен,	Андрей,	ти	ще	
преобразиш	нетърпимото,	ти	ще	разрушиш	прегради...

Аíäреé.	Да	разруша	преградите?	Хъмм...	би	било	много	хубаво.	Но	
преградите	крепи	най-богатият	човек	в	града	—председателя	на	друже-
ството,	главния	акционер	във	фабриката.	Едва	ли	ще	бъде	лесно	да	се	бори	
човек	сам.	Каква	полза	да	бъда	Стокман,	когато	мръсотиите	на	Мюлтал	
ще	останат.	Но	мене	ме	боли...	боли..	.	Гост	съм	и	пак	боли.

Лèëèя.	Тогава?...	Все	нещо	трябва	да	стане.	Ти	дойде,	за	да	ни	кажеш,	
че	тука	е	гнило.	Ние	знаехме,	но	не	обръщахме	внимание.	Сега?...	Нищо	ли	
няма	да	ни	дадеш	ти,	Андрей?

Аíäреé.	На	вас	ли	да	дам?	Едва	ли.	Какво	мога	да	ви	дам?	Най-хубаво	
щеше	да	бъде	за	вас,	ако	въобще	не	бях	идвал.

	
Влиза	Мира,	облечена	скромно.	С	интелигентно,	но	уморено	лице.
	
Ìèрà.	Добро	утро,	Лилия.	Днес	ще	свирим	ли?
Лèëèя.	Добро	утро,	Мира.	Ах,	днес	едва	ли	ще	можем.	Снощи	си	дойде	

моя	брат	и	аз	не	искам	сега	да	се	отделям	от	него.	Андрей,	това	е	моята	
учителка	по	пиано.

Аíäреé	(покланя се).	Предполагах,	че	едва	ли	ще	намеря	тука	човек,	
който	да	свири	на	пиано.

Ìèрà.	Защо?
Аíäреé.	Кой	знае	—	една	моя	приумица.	В	един	малък	град,	където	има	

няколко	фабрики,	струва	ми	се,	сега	музиката	слабо	би	виряла.
Ìèрà.	Прав	сте.	Тука	живеят	повече	работници	и	имат	малко	време	

да	се	занимават	с	музика.	Другите	намират,	ако	мога	да	се	изразя,	по-
радикални	развлечения...	Вие	обичате	ли	музика?

Аíäреé.	Аз	обичам	всяко	изкуство,	стига	то	да	ми	дава	импулс	да	
живея.

Ìèрà.	Така	ли?	Тогава	защо	се	завърнахте?	Нима	можете	вие	да	жи-
веете	при	нас?

Лèëèя.	Нали	ние	сме	тука?
Ìèрà.	Макар.	Какъв	импулс	може	да	има	тука?	Аз	съм	слушала	много	

за	вас.	Познавам	ви	и	от	вашите	скулптури.	Без	да	искам,	чух	последните	
ви	думи,	когато	влизах.	Какво	ще	правите?	Вие	ще	си	счупите	крилата,	
преди	да	започнете	да	летите.

Аíäреé.	Прекомерно	ме	надценявате.	Преди	всичко	—не	мисля	да	летя.	
Аз	имам	доста	работа	на	земята.

Лèëèя.	Ние	ще	ваяме,	нали,	Андрей?	През	прозорците	ти	ще	съзер-
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цаваш	далечината	и	както	казва	мама	(отива на прозореца),	„ще	ловиш	
своите	образи	в	трептящия	въздух“.

Аíäреé.	Много	си	нетърпелива.	И	защо	ще	ловя	образите	из	въздуха,	
на	земята	има	достатъчно.

Ìèрà.	Вижте	какво,	много	ли	сте	измъчен,	много	ли	сте	гладувал	вие?
Аíäреé.	Неприятно	е	да	се	говори	за	това.	Защо	питате?
Ìèрà.	 Защо	 ли?	 Защото,	 ако	 останете	тука,	може	 би	 съвсем	ще	

пропаднете.	Създала	си	бях	едно	предубеждение	за	вас	и	като	че	ли	ще	го	
разбиете.	Аз	си	мислех,	че	ще	запалите	огъня,	който	сте	носили	в	душата	
си,	а	изглежда,	че	животът	ви	е	уморил.	По-добре	идете	си.	Боя	се	за	вас,	
идете	си!...

Лèëèя	(изплашено).	Татко!...
Аíäреé.	Защо	така	извика?
Лèëèя.	Не	зная...	Моне	ме	е	страх	как	бързо	почнаха	да	летят	часове-

те.	Андрей,	моля	те,	бъди	по-примирителен...	Не	бързай,	моля	те,	Андрей,	
не	бързай...	(Трескаво.)	Аз	много	те	обичам,	Андрей...	и	ти	ме	обичаш,	нали?...	
Не	бързай...	ти	имаш	време...	Нали	няма	да	бързаш?

Аíäреé.	Какво	 става	с	тебе?	От	какво	 се	плашиш?	Разбира	се,	 че	
имам	време.

Лèäèя.	Той	ще	дойде	сега	и...	ще	почнете...	И	за	него	ми	е	много	мъчно,	
Андрей...	Повярвай,	той	е	много	добър...	Но	всички	ние	тука	сме	заплетени,	
всички	ние	сме...	Почакай,	не	бързай...

Ìèрà.	Тебе	не	ти	е	добре,	Лилия,	по-хубаво	да	излезем.	(Хваща я за 
ръката и я подпира.)

Лèëèя.	Не,	нищо	не	ми	е...	Сега,	Мира,	нека	отидем	да	посвирим...	
Ти	ще	изпълниш	онази	легенда,	как	се	казваше?	—	Ах,	да,	„Предпролет“.	За	
жената	в	северните	страни,	която	тъй	жадно	чакала	пролетта	и	когато	
лъхнал	първият	пролетен	вятър,	една	лавина	я	затрупала	в	хижата	£...

	
Излизат	бавно	с	несигурни	стъпки.	Андрей	стои	една	минута	сам,	

умислен.	После	махва	енергично	с	ръка.	Влиза	Борис	Попов.
	
Пîïîâ	(развълнуван).	Сам	ли	си?
Аíäреé.	Да,	току-що	излязоха	Лили	и	учителката	£	по	пиано.
Пîïîâ.	Така	е	по-добре...	Исках	да	поговоря	с	тебе	насаме.
Аíäреé	(овладян).	Не	е	излишно.
Пîïîâ.	И	мисля,	че	колкото	по-скоро,	толкова	по-добре.	Трябва	да	се	

разясни	хоризонтът,	докато	не	е	настъпила	буря.
Аíäреé.	Ти	все	още	си	запазил	морската	си	терминология.	Само	че	не	

е	ли	необходимо	да	настъпи	бурята	и	тогава	да	се	разясни?
Пîïîâ.	Андрей,	не	играй	на	думи.	Аз	винаги	съм	бил	радикален.	Ком-

промисите	никога	не	са	ми	били	присъщи.	Твоето	място	в	този	дом	след	
завръщането	ти	е	съвсем	неяснено.	Това	чувствуват	всички.	И	все	още	
като	че	ли	моите	мишци	са	най-здрави	и	ще	трябва	аз	пръв	да	се	пусна	в	
открито	море.

Аíäреé.	Работата	не	е	толкова	рискована,	колкото	я	представяш.	
Въпросът	се	свежда	—	ще	остана	ли	аз	тука,	или	не.	И	едното,	и	другото	
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не	е	страшно.	Вие	осем	години	сте	живели	нелошо	без	мене,	така	че	пре-
красно	бихте	могли	да	живеете	и	по-нататьк.

Пîïîâ.	Да	оставим	дилемите.	И	без	това	ще	трябва	да	бързаме.	След	
малко	тука	ще	дойдат	председателят	и	инженер	Романов.	А	да	чакам	по-
вече	нямам	сили,	не	мога.	(Отчаяно.)	Защо	направи	това,	Андрей?

Аíäреé.	Защо	хвърлих	онази	гръмлива	играчка	ли?	Защо	беше	толкова	
малка?	Защото	силите	ми	бяха	—	шепа	барут	и	съзнанието	—	мъгливо.

Пîïîâ.	Какво	те	накара	да	оскверниш	вярата	на	толкова	поколения;	
какво	те	накара	да	поругаеш	онова	—	единствено	и	неотменно,	—	към	което	
обръщахме	очи	в	най-критичните	минути?

Аíäреé.	Не,	аз	не	исках	да	поругавам	вярата	ви.	Напротив	—	исках	
да	я	пречистя.	Аз	тогава	наивно	вярвах,	че	някак	си	с	един	протест	би	
могло	да	се	преобрази	всичко.	А	не	било	така.	После	всеки	ден	моите	илю-
зии	умираха	една	след	друга.	И	днес	вече	не	мисля	да	пречиствам	онова,	в	
което	вие	вярвахте.	Безполезно	е.

Пîïîâ.	Пречистване...	да	пречистиш	нашата	вяра?	Защо?	От	какво?	
Хубаво	пречистване!...	Блестели	са	свещите...	Стотици	души,	обърнати	
към	небето,	са	чакали	да	възкръсне	Оня,	който	е	носил	любов	на	цялото	
човечество...	И	когато	свещеникът	е	казал	„Христос	възкресе!“,	твоята	
играчка,	както	я	наричаш,	иде	да	пречисти	хората.	Едно	полудяло	дете	
и	днес	напомня	за	твоето	причастие.

Аíäреé.	Разбира	се,	че	не	е	хубаво	да	полудее	заради	мене	едно	дете.	Да	
прекъснеш	нормалното	съществуване	на	един	току-що	започнал	живот...	
Не	е	хубаво...	Но	тогава	всички	бяхме	полудели	или	не	—	хипнотизирани.

Пîïîâ.	Всички!	(Раздразнено.)	Не	е	вярно,	аз	никога	не	съм	бил	хипно-
тизиран!	Винаги	съм	гледал	с	отворени,	моряшки	очи.	Морето	никога	не	
търпи	хипнотизираните.

Аíäреé.	Нека	да	не	бъдат	всички.	Имаше	някои,	които	виждаха,	но	
мълчаха,	защото	им	беше	удобно	да	мълчат.	Други	не	смееха.	Аз	бях	най-
младия,	най-избухливия	и	не	издържах...

Пîïîâ.	Да...	не	издържа...	и	все	пак	началото	не	е	ясно.	Какво	те	на-
кара?

Аíäреé.	Чакай,	чакай,	сега	ще	ти	кажа...	Нека	събера	мислите	си.	
Няма	да	се	оправдавам...	Отначало,	когато	бях	в	чужбина,	дълго	мислих	
за	това.	Отпърво	 всичко	 беше	 в	мъгла,	 но	после	 лека-полека	 взе	 да	 се	
прояснява.	Разбрах,	че	не	така	би	трябвало	да	постъпя.	Най-голямата	
ми	грешка	е	тази,	че	хората	не	знаеха	защо	постъпих	така.	А	иначе,	по	
принцип,	бях	прав.

Пîïîâ.	Не	разбирам.	Прав?!...	Как	по	принцип...	Защо	прав?...	Какво	
бяха	виновни	онези,	които	бяха	вътре,	та	искаше	да	ги	накажеш?	Какво	
бе	виновно	детето...

Аíäреé.	Детето	не	е	виновно	за	нищо.	Но	другите	все	пак	бяха	ви-
новни,	защото	не	виждаха.	И	ако	съм	избрал	тази	нощ,	сигурно	съм	искал	
да	разберат.	Именно	това	ли	съм	искал,	или	не	—	и	досега	точно	не	мога	
да	разбера,	но	иначе	не	може	да	бъде.	Съвсем	ясно	помня	обаче,	че	моята	
бомбичка	бе	предназначена	главно	за	свещеника.

Пîïîâ.	За	свещеника?!
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Аíäреé.	Тук	е	цялата	наивност.
Пîïîâ.	Андрей,	ти	още	носиш	гангрената,	с	която	избяга.	Внимавай,	

днес	ние	се	мъчим	да	поставим	мост	над	пропастта.	Стига	толкова!	Бъди	
конкретен!	За	какво	причастие	бълнуваш?

Аíäреé.	Не	бълнувам.	Като	че	ли	сега	оживява	картината	пред	мене.	
Помниш	ли,	десет	дни	преди	Възкресение	обесиха	едного.	Разправяха,	че	
бил	предател.	Защо,	какво	го	е	накарало?	Сложните	предпоставки	обще-
ството	обикновено	не	търси.	Спомням	си	последния	момент:	свещеникът	
се	приближава	до	него	да	му	даде	причастие.	Тука	е	всичко!	Именно	в	този	
момент	ме	озари	една	светлина.	Трябваше	ли	свещеникът	да	носи	причас-
тие?	Той	извърши	обреда	със	същото	равнодушие,	с	което	венчава.	Той	
способствуваше	да	се	убие	един	човек.	Той	беше	едно	цяло	с	оная	официална	
процедура.	До	бесилката,	безмълвен,	с	див	поглед,	стоеше	оня,	който	след	
няколко	минути	нямаше	да	бъде	жив.	Човекът	бе	извършил	престъпление.	
Но	трябваше	ли	религията	да	се	присъединява	към	новото,	което	щеше	
да	се	извърши	след	малко?	И	ако	съдът	искаше	да	премахне	опасния	човек,	
ако	искаше	да	го	накаже,	сега	религията	му	отваряше	вратите	на	рая.	
Това	съвсем	не	е	вярно.	Тука	между	съд	и	религия	съществуват	очебийни	
противоречия,	но	ясно	е,	че	нито	едните,	нито	другите	имаха	право.	Съд-
ът	убиваше	по	строги	закони,	работени	стотици	години.	И	страшното	
е	там,	че	се	убива	човек	с	умисъл,	че	се	извършва	злодеяние,	написано	в	
хиляди	томове,	а	религията	не	протестира.	Напротив	—	присъединява	се	
към	процедурата,	раздавайки	индулгенции.

Пîïîâ.	Нима	не	трябваше	да	му	облекчи	последните	минути?
Аíäреé.	Но	 защо	да	 бъдат	последни?	И	после	 с	 каква	 вяра	 в	този	

момент	човек	приема	причастие?	В	неговото	лице	няма	капка	кръв.	И	аз	
съм	убеден,	че	ако	в	същата	минута	го	разстреляха	или	удареха	толкова	
силно,	че	той	да	умре,	сигурно	не	би	почувствувал	никаква	болка,	сигурно	
толкова	силно	е	бил	овладян	от	призрака	на	бесилката.

Пîïîâ.	Но	въставаш	против	убийството	с	убийство.	Къде	е	логиката?	
Значи,	все	пак	ти	си	бил	много	млад	и	избухлив.	Значи,	не	си	имал	право.

Аíäреé.	Да,	да...	много	бях	млад...	Но	методът	ми	бе	лош	не	защо-
то	е	жесток,	а	нямаше	никакво	въздействие.	Кой	разбра	тогава	моята	
погнуса?	Никой.	А	нея	трябваше	да	разберат.	Нея...	Сега	не	бих	постъпил	
така.	Сега	бих	накарал	хората	да	разберат	ползата	от	всичко,	което	ще	
върша.	Бих	ги	накарал	сами	да	постъпят	като	мене	и	тогава	вече	е	друго.

Пîïîâ.	А	знаеш	ли	в	какъв	критически	момент	за	нас	направи	твоето	
„причастие“?	Знаеш	ли,	че	ако	не	беше	председателят,	ние	отново	щяхме	
да	пропаднем?

Аíäреé.	 Възможно	 е.	Но	 доколкото	разбирах,	постъпих	честно.	А	
този	„председател“	—	няма	един	ден	откак	съм	пристигнал,	и	постоянно	
слушам	за	него.	(Изпитателно.)	Що	за	благодетел	е	той?

Пîïîâ.	Стига,	Андрей,	ти	все	още	много	бързаш.	Какво	мислиш	да	
правиш	тука?

	
Влиза	Елена.
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Аíäреé.	Мисля	да	работя,	ако	намеря	работа.
Еëеíà	 (към Попов).	Защо	така	питаш?	Нима	той	не	е	в	своя	дом?	

Андрей	ще	работи,	Андрей	ще	вае.
Пîïîâ.	И	ти	бързаш.	Чакай...	Аз	много	бих	искал	(с копнееща болка),	

ти	да	останеш	тука...	 да	 заработиш	над	твоите	статуи...	 Знаеш	ли,	
често	пъти	сам	себе	си	съм	обвинявал...	Може	би	моя	живот	на	моряк	ти	
е	дал	този	огън	в	жилите.	Но	ти	го	дай	на	твоите	статуи	и	аз	ще	ти	
бъда	много	признателен.

Аíäреé.	Разбирам.	Само	че	аз	искам	да	работя.	Не	желая	да	съм	в	
тежест	на	никого.

Пîïîâ.	Андрей,	вие	сте	само	двама	—	ти	и	Лилия.	Ние	работихме	за	
вас	цял	живот	и	много	горчивини	понесохме.	Ти	си	страдал	достатъчно.	
Остани	тука,	работи	над	твоите	скулптури	и	забрави	миналото.	Може	
би	това,	дето	каза	за	религията,	е	право.	Но	аз	съм	стар,	Андрей,	и	не	
мога	вече	да	летя	толкова	високо.

Отвън	се	чува	шум	на	спиращ	автомобил.
Това	са	те.	Сега	нека	всичко	има	нормален	вид.	Моля	те,	Андрей,	бъди	

разумен.	Председателят	и	инженер	Романов	не	са	лоши	хора...	(Забъркано.)	
Председателя	е...	как	да	кажа...	Председателя...	наш	покровител...	(Гледа 
уплашено. Елена нервно си търси място на сцената.)

Аíäреé	(с болка).	А	твоята	безкомпромисност,	татко?
Пîïîâ	(отива при Андрей и го прегръща, не давайки му да говори).	

Стига,	стига,	мое	момче...	Колко	е	хубаво	сега...	ти	се	завърна...	ти	си	
здрав.	После	ние	ще	говорим	за	безкомпромисността...	Знаеш	ли,	Андрей,	
аз	бих	искал	ти	да	изваеш	Бранд,	с	развети	коси,	в	момента,	когато	пре-
минава	разпенения	фиорд...

	
Вратата	вляво	е	отворена.	Влизат:	Председателят,	инженер	Романов	

и	Жорж.
	
Рîìàíîâ	(смее се басово).	Виж,	това	е	хубаво...	Нали,	драги	Председа-

тел?...	След	като	си	гледал	кръв,	да	присъствуваш	на	една	сантиментална	
сцена...	Нали	е	хубаво?...	(Смее се.)

Преäсеäàòеëяò.	Вие	все	се	шегувате.	Впрочем	в	случая	не	е	съвсем	
уместно.

Рîìàíîâ.	Защо?
Жîрж.	Разбира	се,	че	не	е	хубаво	да	се	подигравате	с	чувствата	на	

един	баща.
Пîïîâ.	Нали	аз	имам	право,	г-н	Председателю?
Преäсеäàòеëяò.	Разбира	се,	разбира	се.
Жîрж.	Инженер	Романов	никога	не	е	имал	деца	и	не	разбира.
Еëеíà.	Моля	ви,	господа,	защо	не	седнете?
Пîïîâ.	Да,	аз	съвсем	забравих.
Рîìàíîâ.	А	кой	ще	ни	представи?
Пîïîâ.	Почакай,	Романов,	ти	все	искаш	всичко	да	върви	като	машина.	

(Като сочи Андрей.)	Моят	син.	(Последователно сочи.)	Господин	Председа-
теля	на	управителния	съвет	на	дружеството,	инженер	Романов	—	заведу-
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ющ	техническата	служба	—	и	Жорж,	тука	всичко	така	го	наричат	—	син	
на	господин	Председателя.

Аíäреé.	Но	аз	познавам	господин	Председателя	и	син	му	още	от	по-
рано.

Преäсеäàòеëяò.	Съвършено	вярно.	Само	че	вие	сте	се	променили	до	
неузнаваемост...	Възмъжали	сте.

Рîìàíîâ.	И	тъй,	вие	се	завърнахте-е-е.	Все	пак	—	родината...	Това	
е	хубаво...	да,	да,	това	е	хубаво.	Къде	бяхте	досега,	ако	моя	въпрос	не	ви	
огорчава?

Аíäреé	(смее се бодро).	Защо	да	ме	огорчава?	Не	съм	бил	в	затвор.
Рîìàíîâ	(смее се).	Заслужен	отговор.	В	Русия	ли	бяхте?
Аíäреé.	Не.	Бях	в	Германия.
Еëеíà.	Вие	почвате	като	следовател.	Не	е	ли	по-добре	да	вземем	по	

чашка	ликьор?
Пîïîâ.	Непременно,	Елена.
Преäсеäàòеëяò.	По	случай	завръщането	на	син	ви,	нали?
Еëеíà.	Да,	за	нас	днес	е	празник.	Извинете	ме	за	момент.	(Излиза.)
Рîìàíîâ.	Тя	сигурно	много	се	радва?
Пîïîâ.	Ние	всички	се	радваме.
Жîрж.	Знаете	ли,	и	аз	се	радвам,	че	вие	се	завърнахте.	Лилия	често	

ми	е	разказвала	за	вас.
Аíäреé.	Тъй	ли?	Защо	се	радвате?
Жîрж.	Не	зная	защо,	но,	струва	ми	се,	че	бихме	могли	да	станем	добри	

другари.	Ние	ще	се	разхождаме	с	нашата	кола	и	ще	говорим	за	много	неща.
Аíäреé.	Кой	знае	дали	ще	имам	време.
Жîрж.	Не	се	безпокойте.	В	един	такъв	град	винаги	има	повече	време,	

отколкото	ви	е	нужно.
Рîìàíîâ.	Напълно	съм	съгласен	с	Жорж.	Човек	просто	не	знае	къде	

да	дене	това	дяволско	време.
	
Влиза	Елена.
	
Еëеíà.	Ако	вие	се	бяхте	оженили,	навярно	нямаше	да	бъде	така.
Преäсеäàòеëяò.	Да,	господин	инженер,	ако	вие	се	бяхте	оженили,	

ако	имахте	деца,	сигурно	времето	нямаше	да	ви	достига.
Пîïîâ.	Сега	ти	си	кораб,	който	няма	определен	порт	за	спиране.
Рîìàíîâ.	И	така	е	по-хубаво,	нали?	Вечно	на	открито	море...
Пîïîâ	(смее се).	Да,	романтично...
Жîрж.	То	е,	защото	у	вас	няма	вече	енергия.	И	не	само	у	господин	

Романов,	а	почти	във	всички	стари.	Аз	никога	не	мога	да	остана	без	цел.
Рîìàíîâ.	Да	установиш	рекорд	на	автомобилна	скорост	в	България?
Жîрж.	Макар	и	само	това	да	е,	 все	пак	е	цел.	После,	да	подготвя	

речта...
Рîìàíîâ.	Ти	още	ли	не	си	подготвил	тази	реч?	Досега	бих	направил	

два	генерални	ремонта.
Аíäреé.	Вие	говорите	за	реч.	По	какъв	случай?
Жîрж.	Нашият	град	 устройва	футболен	турнир	и	на	 утрото	по	
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този	случай	аз	ще	трябва	да	произнеса	реч.	Ах!	—	ето,	вече	имам	идея!	Вие	
можете	да	ми	помогнете.

	
Влиза	Слугинята	и	подава	на	всеки	чашка.	Оставя	подноса	и	шише	с	

ликьор	и	излиза.
	
Аíäреé.	Не	зная	с	какво	бих	могъл	да	ви	бъда	полезен.
Пîïîâ.	Виждате	ли,	прав	е	Жорж,	младите	започнаха	веднага	дейност.	

Ние	ставаме	бракувани	кораби.
Жîрж.	Ще	бъде	много	хубаво,	ако	вие	декорирате	салона	за	утрото.	

Татко	обеща	вече	своята	подкрепа.
Преäсеäàòеëяò.	Може	да	се	вземе	една	купа,	която	да	носи	името	

на	дружеството.	Така	би	се	подигнала	неговата	морална	п	обществена	
стойност.

Жîрж.	О,	идеята	е	великолепна!
Рîìàíîâ.	Но	ние	се	забравихме,	господа.	Наздраве!
Пîïîâ.	Наздраве	за	младите.
Преäсеäàòеëяò.	Наздраве	за	завърналия	се.	Момко,	тази	фабрика	е	

издигната	на	плещите	на	вашия	баща	и	инженер	Романов.	Ние	искаме	от	
вас	—	нашите	синове	—	да	я	запазите,	да	удвоите	това,	което	ние	направи-
хме.	Не	е	мъчно.	Трябва	да	бъдете	малко	умни	и	никак	несантиментални.	
Останалото	е	лесно.

Рîìàíîâ.	И	за	ваше	здраве,	 господин	Председател	—	двигателя	на	
фабриката!	За	здравето	на	всички.	(Смее се.)	И	за	моите	бъбреци...

Еëеíà.	Пардон,	аз	съвсем	забравих,	че	не	биваше	да	ви	поднасям	ликьор.
Рîìàíîâ.	Нищо,	госпожо,	сега	е	екстрен	случай.
Преäсеäàòеëяò.	Трябва	да	спазвате	предписанията.
Жîрж.	Наистина	 господин	Романов,	 защо	не	 вземете	мерки?	Вие	

имате	пари,	защо	не	се	лекувате	при	специалист?
Рîìàíîâ.	А	къде	е	времето,	времето	къде	е?
Аíäреé.	Мисля,	че	който	има	пари,	има	и	време.
Рîìàíîâ.	Теоретически	е	така.	Но	практически	—	работата	стои	

малко	по-иначе.
Аíäреé.	Защо?
Рîìàíîâ.	Защото	днеска	ще	се	случи	нещо,	утре	друго	и	време	все	не	

остава.	Например	тази	сутрин	някакъв	каиш	замотава	някой	си...	Кой	
е	отговорен?	Аз.	Кой	ще	се	разправя	с	разните	следствени	власти?	Аз.	
Вие	не	познавате	отговорностите.	И	после	—	всяко	предприятие	си	има	
своя,	тъй	да	се	каже,	интимен	живот.	Ако	не	го	пазя	скрит,	то	значи	да	
рискувам	преди	всичко	своите	акции.

Аíäреé.	Такаа...	Значи,	и	вие	имате	акции	във	фабриката	и	затова	
пазите	скрит	„интимния	£	живот“?

Преäсеäàòеëяò.	Въобще	всяка	индустрия,	всяко	предприятие	има	
свои	скрити	страни.	Необходимо	е.

Пîïîâ.	Те	са	млади	и	не	разбират	нищо	от	тази	материя.	Елена.	
Борисе,	нали	и	той	е	инженер.	Може	би	Андрей	има	право.

Пîïîâ.	Какъв	инженер?!
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Еëеíà	(със задоволство).	Забравих	да	ви	кажа,	че	Андрей	е	завършил	
инженерство.

Пîïîâ	(радостно изненадан).	Истина	ли,	Андрей?	
Рîìàíîâ.	Вие	сте	инженер?	Какъв	инженер?
Аíäреé.	Миналата	година	завърших	машинно	инженерство.
Преäсеäàòеëяò.	Ето	един	рационален	младеж.	
Пîïîâ.	И	ти	сега	си	инженер?	Андрей,	а	как	можа	да	завършиш,	отгде	

взе	пари?
Аíäреé.	Ех,	сега	защо	да	се	връщаме	на	толкова	болни	теми.	Разби-

ра	се,	не	е	лесно	да	се	работи	нощем,	а	денем	да	се	слушат	лекции;	не	е	
лесно	да	правиш	на	половината	студенти	от	факултета	чертежите.	Но	
всичко	мина...

Пîïîâ	(сконфузено).	Да,	да,	да	не	се	връщаме	на	такива	болни	теми...	
всичко	мина...

Преäсеäàòеëяò.	Виждаш	ли,	Жорж,	ето	един	положителен	човек.	
На	такива	хора	може	да	се	довери	всичко.

Аíäреé.	Там	имаше	много	такива	и	все	пак	нямат	работа.
Преäсеäàòеëяò.	Бъдете	сигурни,	щом	сте	изплавали	дотука,	ос-

таналото	е	лесно.
Рîìàíîâ.	Чакайте,	чакайте...	М-м...	защо	да	не	е	възможно?...	Госпо-

дин	Председател,	ето	ви	удобен	случай	за	моите	бъбреци.	Вие	преди	малко	
казахте,	че	на	такива	хора	може	всичко	да	се	довери	Аз	съм	вече	стар,	имам	
акции	във	фабриката,	имам	държавна	пенсия...	защо	ми	е	повече	работа?	
Ето	ви	моя	заместник.	Уморен	съм,	стига	толкова.

Преäсеäàòеëяò.	Не	е	невъзможно,	но...	как	да	кажа,	той	е	още	много	
млад.

Рîìàíîâ.	Добре,	сега	сме	в	началото	на	май.	Нека	работи	заедно	с	
мене	два-три	месеца	и	после...

Еëеíà.	Ах,	много-много	съм	ви	признателна,	господин	Романов.
Пîïîâ.	Вие	просто	се	жертвувате.
Рîìàíîâ.	Никаква	жертва.	Необходима	ми	е	по-дълга	почивка,	а	още	

по-добре,	ако	съвсем	зарежа	работата.	Здравето	преди	всичко.
Еëеíà	(кокетно към Председателя).	Надявам	се,	че	ще	бъдете	така	

добър...
Преäсеäàòеëяò.	Защо	не.	Ще	покаже	пробната	му	служба,	нали,	Ро-

манов?	Още	по-добре	—	че	ще	можем	да	поставим	на	този	отговорен	пост	
човек,	който	произхожда	от	нашите	среди.	Но	ние	не	сме	питали	още	него.

Еëеíà.	О,	Андрей	ще	бъде	съгласен.
Аíäреé.	Разбира	се,	съгласен	съм	да	работя	и	като	обикновен	техник,	

в	случай	че	няма	работа.
Пîïîâ.	Нуу,	какво,	Андрей?
Еëеíà.	Никога	няма	да	допусна.
Преäсеäàòеëяò.	Не	се	безпокойте,	госпожо,	съгласен	съм,	ние	все	

пак	трябва	да	си	създаваме	кадър.
Еëеíà.	 Съгласен	 сте?!	 (Гледа го ласкаво.)	 Благодаря	 ви,	 господин	

Председатели).
Пîïîâ.	Просто	не	зная	как	да	ви	благодаря.
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Аíäреé	(със сдържана учтивост).	И	аз	също.	Ще	се	помъча	да	оправ-
дая	себе	си	като	техник.

	
Влиза	Сираков.	Едната	му	ръка	над	лакътя	е	ампутирана.
	
Сèрàêîâ.	Извинете...	(Раболепно.)	Но...	господин	директоре,	имам	да	

ви	докладвам	нещо	важно.	Струва	ми	се,	че	ще...	но	вие	по-добре	знаете	
какво	трябва	да	се	направи,

Пîïîâ.	Какво	има?
Сèрàêîâ	(вади от чантата си вестници).	Заповядайте.	Тук	в	мест-

ния	вестник	има	една	статия	по	повод	тазсутрешната	злополука.
Пîïîâ.	Дайте.
	
Сираков	стои	зад	него	и	му	сочи	с	молив	мястото	на	статията.
	
Аíäреé.	Какво	се	е	случило?	Каква	злополука?
Рîìàíîâ.	Неприятности	винаги	се	случват.	Тука	не	е	Германия.	Там	

работниците	са	дисциплинирани	—	внимават.	При	качване	на	каиш	тази	
сутрин	един	работник	е	бил	убит.

Преäсеäàòеëяò.	В	България	повече	от	80%	от	злополуките	се	дъл-
жат	на	невниманието	на	работниците.

Аíäреé.	Нямате	ли	специалист	за	тази	работа?
Рîìàíîâ.	Имаме,	но	той	е	в	отпуск.
Пîïîâ.	Дявол	да	го	вземе,	това	куче,	Сидеров,	пак	се	зъби.
Рîìàíîâ.	И	има	право.
Пîïîâ.	С	какви	ли	не	храчки	ни	кичи...	 „фабрика	за	човешки	кожи“,	

„експлоататори,	които	нямат	милост“...
Еëеíà.	Фуу...	що	за	сарказми!
Рîìàíîâ.	Пак	ви	казвам	—	има	право.	Хиляди	пъти	съм	ви	говорил	по	

тази	работа.	Да	му	метнем	нещо,	и	ще	видите	как	ще	млъкне.	Ще	млъкне,	
помнете	ми	думата.

Преäсеäàòеëяò.	Трябва	да	се	помисли.	Всеки	случай	така	не	бива	
да	продължава.	Инженер	Романов	има	право.	Жалко	е	само,	че	тези	про-
клети	журналисти	много	често	се	сменяват	в	нашия	град.	Виждате	ли,	
господин	млади	инженер,	„интимният	живот“	се	налага,	не	може	без	него.	
Но...	да	ставаме.

Пîïîâ.	В	другата	стая	ще	бъдем	по-спокойни.
Рîìàíîâ.	Не	трябва	още	отсега	да	отчайваме	моя	заместник.
Еëеíà.	Господа,	толкова	ли	е	важна	работата?	Поне	днес...
Преäсеäàòеëяò.	Разбираме	ви,	но	трябва	да	се	бърза.	Всеки	момент	

може	да	пристигнат	следствените	власти	и	ние	трябва	да	бъдем	готови	
да	ги	осветлим	и	да	приготвим	показанията	на	свидетелите	работници.

	
Андрей	стои	умислен,	останалите,	без	Елена	и	Жорж,	излизат.
	
Рîìàíîâ (на излизане).	И	тъй,	колега,	не	се	отчайвайте.	Все	пак	всич-

ко	е	лесно.	Принципът	е	—	живот	на	машините	и	производство.	(Излиза.)
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Жîрж.	Интересен	човек	е	инженер	Романов.	Вие	как	го	намирате?
Аíäреé.	Рано	е	да	се	произнасям.
Еëеíà.	Той	ти	направи	голяма	услуга.	Искате	ли	да	извикам	пианист-

ките?
Аíäреé.	Както	обичаш,	майко.
Жîрж.	Непременно.	Аз	съм	обещал	за	днес	една	разходка	на	Лили.
Еëеíà.	Искате	да	кажете	да	я	извикам.
Жîрж.	Ако	не	им	преча?
Еëеíà.	Не	се	безпокойте,	Жорж,	тя	би	се	радвала	да	ви	види.	(Излиза.)
Жîрж.	За	какво	мислите?	Или	сте	уморен?
Аíäреé.	Уморен?	От	какво?	Някак	си	още	не	съм	свикнал	с	обстанов-

ката.
Жîрж.	Тука	е	много	глухо,	нали?	А	там	—	шум,	живот...	Ах,	колко	ми	

се	иска	да	се	запилея,	да	бъда	погълнат	от	онзи	шум,	от	онова	веселие!
Аíäреé.	Вие	имате	възможност,	защо	не	заминете	нанякъде?
Жîрж.	Татко	не	позволява.	Исках,	но	той	се	страхува.	Знаете...	аз	

съм	му	единствен	син.
Аíäреé.	Да,	да,	естествено...
	
Влиза	Лилия,	водеща	Мира	за	ръка.
	
Лèëèя	(изплашена).	Свърши	ли	се,	Андрей?
Аíäреé.	Засега	—	да.
Жîрж.	Ти	си	изплашена,	Лили,	какво	има?
Лèëèя.	 А-аа,	Жорж!...	Извинявай,	 аз	 забравих...	Добро	 утро.	Нищо,	

нищо	няма.
Ìèрà.	По-добре	е	да	си	отида;	и	без	това	днес	нищо	не	свършихме.
Лèëèя.	Не,	остани!	Моля	те,	Мира	—	остани.	Нека	има	повече	хора...	

По-хубаво	е...
Жîрж.	 Лили,	ти	 сега	можеш	да	поздравиш	брат	си	 за	новата	му	

длъжност.
Аíäреé.	Много	бързате.	Още	не	е	окончателно	установено.
Жîрж.	Познавам	баща	си	—	той	държи	всякога	на	дадената	дума.
Лèëèя.	Каква	длъжност?
Жîрж.	Брат	ти	ще	замести	инженер	Романов.
Лèëèя.	А	господин	Романов?
Жîрж.	Той	ще	отиде	да	се	лекува.
Лèëèя.	Аз	никак	не	се	радвам.
Аíäреé.	Защо?
Лèëèя.	Много	повече	бих	искала	ти	да	ваеш.
Ìèрà.	Значи,	наистина	вие	ще	заместите	инженер	Романов?
Аíäреé.	Така	казаха,	госпожице.	Изглежда,	че	и	вие	не	се	радвате?
Ìèрà.	Право	да	си	кажа	—	не.
Аíäреé.	Интересно.
Ìèрà.	Защо	трябва	да	се	механизирате	и	вие?	Защо	трябва	и	вие	да	

ставате	част	от	тази	фабрика?
Аíäреé.	Защото	трябва	да	се	яде.
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Ìèрà.	И	вие	ще	ръждясате,	както	всички.	Непременно	ще	ръждяса-
те...	Мислех,	че	ще	донесете	нещо	ново	тука.	Мислех,	че	ще	раздвижите	
душите	на	хората.	А	сега	си	поставяте	сам	веригата...	Ние	и	без	това	сме	
много	тихи...	Колко	е	страшно,	че	тука	няма	нито	една	гръмотевица...	
Мислех,	че	ще	бъдете	огън,	който	ще	махне	ръждата.

Аíäреé.	А	боли	ли?
Ìèрà.	От	какво?
Аíäреé.	От	веригата,	от	пустота.
Ìèрà	(въздиша).	Да,	много	боли.
Жîрж.	И	от	скуката,	нали?
Ìèрà.	Не	само	аз	чаках	да	дойде	някой	и	да	раздвижи	града,	а	много	

други.	Сега	ще	настане	отново	мъртвило.	Сега	ще	бъде	по-мъртво	отвся-
кога...	Значи,	и	вие	не	носите	огън?

Аíäреé.	Разбирам	ви...	Мнозина	ли,	казвате,	чакат?	От	дълго	ли	ча-
кат?	Искате	ли?	Вие	нищо	не	искате,	госпожице,	вие	само	мечтаете.	Не	
може,	ако	се	иска,	да	се	чака	осем	години,	и	то	само	един	човек.	Какво	съм	
аз?	Сам	не	съм	нищо.	Тука	има	други,	много	по-силни	от	мене.	И	ако	само	
аз	съм	някаква	надежда,	дълго	има	да	носите	своята	болка	като	онзи	там.	
(Сочи „Човека под бреме“.)

Лèëèя.	Защо	го	кориш,	Андрей?
Аíäреé.	Защото	и	той	много	е	ръждясал.
Ìèрà.	Не	 сте	справедлив.	Вие	много	хубаво	 сте	въплътили	в	него	

трагедията	на	тишината.	На	нашата	тишина...	Бедния,	 как	крета...	
също	като	нас...	като	всички	ни.	А	вие	не	сте	ли	изгубили	надежда,	че	той	
някога	просто	тъй	—	ще	изтърси	бремето	си	—	болка	и	тишина?

Жîрж.	Заклевам	се,	че	вече	не	разбирам	от	тази	философия.
Лèëèя.	И	аз.	Но	мене	ми	се	струва,	че	чувствувам.
Аíäреé	(към Жорж).	Вие	не	разбирате,	защото	за	вас	бремето	е	само	

скука.	(Към Мира.)	Как	мислите,	не	възприемате	ли	и	вие	малко	едностран-
чиво	„Човека	под	бреме“?

Ìèрà.	Едностранчиво?
Аíäреé.	Да.	Защото	някога	аз	исках	да	символизирам	с	него	не	само	

страданието,	а	и	много	други	неща.	Някога	мислех,	че	този	човек	въобще	
няма	да	се	освободи	от	предразсъдъците,	от	мизерията,	от	вярата	си,	
че	върши	подвиг,	като	носи	това	бреме.

Ìèрà.	А	сега?
Аíäреé.	Сега	вярвам.	Мина	времето,	когато	хората	мислеха,	че	с	

гладът	ще	отидат	по-близо	до	бога.	Гладът	ги	учи	сега	да	искат	свое	право	
под	небето.	Те	много	чакаха,	чакаха	като	вас	и	сега	вече	искат.

Ìèрà.	Тогава	гръмотевицата	ще	дойде?
Аíäреé.	Ще	дойде.	Гръмотевицата,	когато	човекът	ще	хвърли	своето	

бреме	и	то	ще	падне	със	страшен	грохот.	Този	човек	аз	бих	искал	да	извая.	
(С увлечение.)	Този	човек...	Силен,	опиянен	от	свободата	си...	с	мускули	от	
стомана...	с	бляскав	поглед...

Ìèрà	(унесено).	И	възроден,	нали?
Аíäреé.	И	възроден...
Ìèрà.	И	горд,	нали?
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Аíäреé.	Да,	и	горд...	С	бликаща	младост...
Ìèрà	(увлечена, неусетно отива при него и го хваща за ръката).	С	

младост,	с	младост!...	Ти	ще	го	изваеш!...	Трябва	да	го	изваеш,	Андрей,	
трябва	да	го	изваеш!...

Жîрж.	О,	вие	много	бързо	станахте	интимни!
Лèëèя	(бързо).	Жорж,	моля	те...
Ìèрà	 (стряска се).	Да...	Какво?...	Извинете...	Какво	направих	аз?...	

Извинете...	Аз	трябва	да	си	отида..	Така	неусетно...
Лèëèя	 (отива при нея).	Мира,	 слушай,	 аз	те	 разбирам..	Остани,	

Мира!...	Той	не	искаше...
Ìèрà.	Не,	трябва	да	си	отида...	Довиждане.	(Излиза.)
Лèëèя.	Какво	направи,	Жорж.	Колко	си	лош!
	
Андрей	го	гледа	мрачно.
	
Жîрж.	Какво?...	Аз	се	пошегувах.	А	тя	така	се	увлече..	(Към Андрей.)	

Вие	като	че	ли	ми	се	сърдите?
Аíäреé.	Нещастната,	тя	трябва	много	да	е	страдала.
Лèëèя.	И	да	знаеш	как	чувствува	музиката!
Аíäреé.	А	само	с	уроци	по	пиано	ли	живее?
Лèëèя.	Помага	на	татко	в	неговата	работа.	А	някога	и	те	са	били	

богати.
Жîрж.	Аз	не	я	обичам	много.	Тя	като	че	ли	ни	гледа	някак	отгоре	и	

с	малко	злоба.
Лèëèя.	Отгоре?	Кой	знае,	може	би	има	право.
	
Влиза	Попов	със	Сираков.
	
Пîïîâ.	Жорж,	ние	отиваме	до	фабриката.	Баща	ти	пита	дали	ще	

дойдеш	с	нас.
Жîрж.	Разбира	се,	че	ще	дойда.	В	такова	време	е	просто	удоволствие	

да	се	кара.	Лили,	кога	ще	дойдеш	с	мене,	нали	ми	обеща	за	днес?	Ще	те	
взема	днес	и	ще	караме	славно!	(Към Андрей.)	И	вие,	ако	обичате.	Много	
се	радвам,	че	се	виждаме	отново	след	толкова	време.	Довиждане.	Ще	има	
доста	да	 говорим.	По	 въпроса	 за	 „стоманените	мускули“	 съм	напълно	
съгласен	с	вас.	(Излизат заедно с Лилия.)

Пîïîâ.	Андрей,	когато	отпочинеш,	ще	бъде	необходимо	понякога	да	
обикаляш	из	фабриката,	за	да	се	запознаеш	с	машинарията,	а	главно	—	с	
двигателя	и	котлите.

Аíäреé.	Добре.	Мисля,	че	утре	или	други	ден	ще	мога	да	почна.
Пîïîâ.	До	заминаването	на	Романов	ти	ще	бъдеш	негов	заместник,	

а	отговорност	за	всичко	ще	поемеш	след	тази	дата.
Аíäреé.	Добре.
Пîïîâ	(към Сираков).	Сега,	Сираков,	ти	ще	отидеш	в	канцеларията	

и	там	ще	приготвиш	изложенията	по	злополуката.	При	себе	си	няма	да	
допускаш	никого.	Трябва	също	да	редактираш	в	духа,	в	който	ти	казах,	
показанията	на	свидетелите	работници.
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Сèрàêîâ.	Разбирам.	Господин	директоре,	не	е	излишно	да	ви	доложа,... 
(Поглежда Андрей.)

Пîïîâ.	Може	да	говориш	всичко	пред	него.
Сèрàêîâ.	Като	че	и	Боев	насъсква	работниците.	Нещо	негодуват	за	

злополуката...
Пîïîâ.	Кой	ти	каза	това?
Сèрàêîâ.	Хе-хе-хе,	аз	имам	хорица,	които...
Пîïîâ	(като на себе си).	Ако	той	не	беше	толкова	способен,	ако	про-

изводството	не	вървеше	с	него	тъй	добре...
Сèрàêîâ.	Аз	само	тъй...	долагам...
Пîïîâ.	Сега	остави	това...	аз	зная.	Прибери	всички	книжа	и	иди	в	

канцеларията.
Чува	се	отвън	автомобилна	сирена.
А	ти,	Андрей,	почини	си	и	можеш	да	обикаляш.	(Гледа го.)	Здрав	си.	

Нищо	ти	няма.	 (Приближава се до Андрей и го тупа по рамото.)	Само	
малко	си	бледен...	Ще	се	поправиш.	(Излиза.)

	
Сираков	прибира	книжата	в	папка.
Пауза.
	
Аíäреé.	А	вие,	какво?...(Гледа го. Пауза.)
Сèрàêîâ.	Нищо.
Аíäреé.	Чиновник	ли	сте	тука?
Сèрàêîâ.	А	че...	чиновник.
Аíäреé.	В	канцеларията?
Сèрàêîâ.	Навсякъде...
Аíäреé.	Професия	имате	ли?
Сèрàêîâ.	И	аз	съм	техник,	само	че	в	едно	предприятие	на	господин	

Председателя	си	изгубих	ръката	при	злополука.	
Аíäреé.	А	сега?
Сèрàêîâ.	Сега	—	нищо...	работя...	
Аíäреé	(с презрение).	Работиш...	А	знаеш	ли	каква	е	разликата	между	

тебе	и	червея?
Пауза.	Сираков	го	гледа	учудено.
Когато	настъпиш	червей	и	се	откъсне	част	от	него,	тя	пак	ще	из-

расне,	но	твоята	ръка	—	никога!
	
Завеса
	

ДЕЙСТВИЕ ВТОРО

Чакалня	във	фабрична	амбулатория.	Наоколо	до	 стените	пейки.	В	
средата	—	 голяма	правоъгълна	маса	 и	 по	 нея	 разпокъсани	 списания	 и	
вестници,	наоколо	£	няколко	стола.	По	стените	са	окачени	картини	с	
твърдо	съмнителна	художествена	стойност.	Сюжети:	„Борба	с	тубер-
кулозата“,	„Венерическите	болести“	и	плакати	„Пази	чистота“и	други.	
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Вдясно	—	прозорец.	Вляво	—	врата,	която	води	за	приемната	на	лекаря.	В	
дъното	—	голяма	двукрила	врата,	напълно	отворена.	През	нея	се	виждат	
рафтове	с	медицински	потреби.	До	самата	врата	от	външна	страна,	в	
ъгъла,	има	телефон.

	
I рàáîòíèê	(60	г.).	Та	свири,	казваш,	а?
II рàáîòíèê	(25	г.).	Свири.
I рàáîòíèê.	Силно	ли?
I рàáîòíèê.	А	че...	силно.	Тука.	(Сочи гърдите си.)
I рàáîòíèê.	Май	че	не	е	силно,	ама	си	се	изплашил.	Много	се	плашите	

сега	младите.	А	ние	през	войната...
II рàáîòíèê	(прекъсва го). Какво	вие	през	войната?	Ти	да	си,	та	няма	

да	се	плашиш,	а?	Така	било	то!	Войната...	Остави	я	ти	нея...	Тогава	е	било	
друго...

I рàáîòíèê.	Чакай	бе,	момче!	Виж	го	как	хвръква?	Ама	дее...	Дай	на	
човек	две	думи	да	каже...

I рàáîòíèê.	Яд	ме	е,	че	само	брътвиш.
I рàáîòíèê.	Защо	да	брътвя?	Чакай	да	ти	кажа,	пък	тогава...	През	

войната	беше	то.	Един	студ,	студ,	да	плювнеш,	плюнката	на	лед	пада,	
на	парчета...

II рàáîòíèê	Е,	чак	толкова...	Чул	си	го	отнякъде.
I рàáîòíèê.	Не	вярваш,	а?	Какво	си	видял	ти,	момче	—	нищо.	Още	

две	косъмчета	имаш	под	носа	си...	Та	тогава	нещо	взе	и	мене	да	свири	в	
гърдите.	Ама	свири,	ти	казвам	—	хармоника!	Престане	ли	французино	да	
боботи	с	антилерията,	съберат	се	момчетата	в	землянката	и	викат:	
„Хайде,	бай	Младене“...	Седна	аз	на	средата,	а	те	около	ми	и...	слушат.	Хеле,	
имаше	едно	даскалче:	„Бай	Младене	—	кай,	—	ти	пари	трябва	да	взимаш	за	
музиката.“	Забоботи	пак	антилерията,	а	то	се	обажда:	„Виждаш	ли	—	кай	
—	французино	ти	плеска	ръце.“	Един	вид	бравос	ми	викат,	разбираш	ли?

II рàáîòíèê	(смее се).	Измисляш	ги,	ама	хубаво	ги	измисляш.	А	фран-
цузите	ти	ръкопляскат,	а?	Много	пък	далече	се	е	чуло.

I рàáîòíèê.	Че	защо,	може	по	безжичния	да	слушат	хората.	Ама	
какво	съм	седнал	да	ти	разправям,	ти	не	знаеш	какво	е	това	„безжичен“.	
Така,	момче...	Няма	нищо	—	за	една	седмица	ми	мина.

I рàáîòíèê.	А	мене	от	пет	месеца	е	и	не	минава.
I рàáîòíèê.	От	пет	месеца?	Тогава	—	не	знам.
II рàáîòíèê.	Мъчно	ми	е,	не	мога	понякога	място	да	си	намеря.	Имам	

детенце...	Завърна	се	в	къщи	и	то	запротяга	ръчичките:	„Татко...	тат-
ко...“	(Съвсем с мъка.)	Едва	бръщолеви...	Искам	да	го	целуна,	а	не	ми	дават.

I рàáîòíèê.	Не	дават	ли?
II рàáîòíèê.	Не	дават.
I рàáîòíèê.	Кой	не	дава?
II рàáîòíèê.	Докторите...
I рàáîòíèê	(със съчувствие).	Тюуу	—	зверове!
II рàáîòíèê.	И	като	си	помисля,	че	ще	трябва	да	го	оставя...	На	

кого?...	С	какво	ще	живеят?...
I рàáîòíèê.	Е	де,	е	де,	виж	го	къде	отиде.	За	това	не	мисли.	Млад	си,	
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като	на	куче,	дето	е	казано,	ще	ти	мине.	Аааа	таквоз...	за	това	не	мисли...	
Не	струва.	От	мъка	човек	се	поболява...	Тъй	ами,	не	мисли...

II рàáîòíèê.	И	аз	не	искам	да	мисля,	ама	само	влиза	в	главата	ми.	
Като	муха	—	пропъдиш	я,	а	тя	след	малко,	ето	пак	забръмчи	до	ухото	ти.

	
Влиза	III	работник.	Едър,	с	кожен	каскет	и	китката	му	на	едната	

ръка	е	превързана	грубо.
	
III рàáîòíèê.	Подранили	сме,	както	се	вижда.	Брей,	ама	жега	ще	

бъде	днес...	(Бърше си челото.)
I рàáîòíèê.	Ба,	така,	на	сянка,	както	съм	тука,	нищо	ми	няма.
III рàáîòíèê.	О,	бай	Младене,	ти	ли	си	бе!	И	ти	при	доктор	на	стари	

години.	Какво	ти	е!
I рàáîòíèê.	А	че...	очите,	баевото.	Не	гледат	пустите,	сълзят	и	

беля	ми	правят.
III рàáîòíèê.	Беля	ли?
I рàáîòíèê.	Онзи	ден	надзиратело	ми	каза	да	боядисам	сто	и	петде-

сет	парчета	червен	цафтиян.	Хубаво,	ама	от	пусто	недоглеждане	първите	
шест	парчета	съм	боядисал	сини	и	чак	после	се	усетих.	После	—	разправия,	
колкото	си	искаш.	Така	е	то,	когато	човек	не	доглежда.

III рàáîòíèê	(смее се).	Голяма	работа!	И	тях	няма	да	ги	хвърлят.
I рàáîòíèê.	А	бе	то	—	така	е,	ама	на...
III рàáîòíèê.	Не	се	коси,	ние	няма	да	я	оправиме.
I рàáîòíèê.	Ти	какво,	за	ръката	ли	си	дошел?	Какво	ти	е?
III рàáîòíèê.	Натъртена	е	нещо.
I рàáîòíèê.	А	че	докторът	ще	ти	помогне	ли	на	натъртено?
III рàáîòíèê.	Все	по	разбира	той.
I рàáîòíèê.	Разбира,	вятър!	Аз	от	баба	си	още	зная	—	на	натъртено	

—	лук.	Лучец,	лучец	на	натъртено.	Така	да	знаеш.	Турни	кълцан	лук,	пък	
после,	ако	не	мине,	магаре	ми	кажи.

II рàáîòíèê	(мълчи, умислен до това време).	Ти	все	знаеш.
I рàáîòíèê.	Зная	зер.	Сега,	което	зная	—	зная.
II рàáîòíèê.	А	за	очите	си	цяр	не	знаеш,	ами	при	доктора	си	дошел?
I рàáîòíèê.	Е,	то	за	очите	е	друго.	И	на	тях	им	знам	цера,	на	моите	очи.
III рàáîòíèê.	Хайде	де,	какъв	е?
I рàáîòíèê.	Младост.
	
Вторият	н	третият	работници	се	смеят.	Влизат	IV,	V	и	VI	работ-

ници.	VI	работник	е	с	патерица.	Единият	му	крак	е	превързан.
	
I рàáîòíèê.	Не	сме	били	само	ние	за	доктор.
IV рàáîòíèê.	Не	бой	се,	лека-полека,	както	върви,	по	цяла	смяна	ще	

идваме.
V рàáîòíèê.	Трай,	че	иде	доктора	с	онова	куче...
III рàáîòíèê.	Че	какво,	като	иде,	за	него	сме	дошли	я.	Него	чакаме.	

Или	да	я	оправят,	или...
VI рàáîòíèê.	Икономии	ще	ни	правят	на	наш	гръб...	Ех,	няма	ли	и	
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ние	да	ги	впрегнем	един	път...	да	ги	видя	аз	как	се	вдига	ос,	тон	и	полови-
на,	с	дванайсет	души...	Да	видим	тогава	чии	крака	ще	се	счупят.	„Не	си	
внимавал	—	казва	—	и	затова	си	го	счупил.“	Не	съм	внимавал	ли?	О-ооо,	да	
видя	аз	тогава!...

I рàáîòíèê.	Стига	бе,	момчета,	сами	на	белята	в	устата	влизате.
IV рàáîòíèê.	А	така	сме	цъфнали.
	
Влиза	Сираков.
	
Сèрàêîâ.	Много	пък	болни	днеска.
I рàáîòíèê.	Всеки	по	нещо	си	има,	господин	Сираков.	Аз...	таквоз...	

за	очите.
Сèрàêîâ.	Не	можахте	да	разберете,	брей,	не	можахте.	Сега	сме	във	

форсмажор	—	един	като	липсва,	цялата	работа	куца.
VI рàáîòíèê.	Ти	да	не	искаш	на	носилка	да	ни	носят	във	фабриката?
Сèрàêîâ.	За	тебе	не	казвам.	(Към II работник.)	Ти	пък	защо	си	дошел?
II рàáîòíèê.	Аз	си	знам	защо.	Не	ме	закачай,	че	както	ми	е	причер-

няло...	Мене	свяст	ми	се	вие,	а	той	взел	да	ме	разпитва.	Аз	си	знам	защо...
II рàáîòíèê.	Ти	по-добре	си	иди	и	не	се	бъркай.	Никой	от	добро	не	

идва	тука.	Какво,	ще	ни	плашиш	с	директора	ли?	Казвай	на	когото	си	
искаш,	но	не	ни	закачай.

Сèрàêîâ	(омекнал).	От	добро	не	разбирате,	та	човек	да	ви	продума.	Кой	
ви	закача?	Все	искате	като	началство	човек	да	се	отнася	с	вас.	А	само	за	над-
ници	плачете.	Не	може	така.	Форсмажор	сме.	Трябва	да	се	бърза.	Поръчки	има.

V рàáîòíèê.	Като	има	поръчки,	та	на	баща	ти	парите	ли	ще	про-
паднат?

	
Сираков	стои	в	неловка	поза.
	
Леêàряò	(показва се на лявата врата).	Първият	поред.
I рàáîòíèê.	А	че	комай	аз	съм.	(Излизат заедно с лекаря.)
IV рàáîòíèê.	Остави	го	бе,	той,	човека,	с	това	прехраната	си	вади.
V рàáîòíèê.	Нека	я	 вади,	 само	 че	 от	 сиромашки	 залък	понякога	

пресяда.
	
Сèрàêîâ.	Как	сте	се	наострили...	Като	оси	се	разбръмчахте.
VI рàáîòíèê.	И	как	ще	се	разбръмчим!
Сèрàêîâ.	Зная	аз	кой	ви	дава	тия	фитили.	Мъти	ви	главите	онзи,	ме-

ханика	Боев,	ама	на	добър	край	няма	да	ви	изведе.	Вие	ще	пострадате.	Мене	
какво	ми	е?	И	аз	—	работник	като	вас.	Опичайте	си	ума,	че	лошо	ще	стане.

III рàáîòíèê.	От	това	по-лошо	де?
Сèрàêîâ.	Мъти	се	тя	някаква,	ама	де	да	видиме...
VI рàáîòíèê.	А	бе	ти	над	чужди	мъртви	защо	плачеш?	Гледай	тебе	

да	ти	е	топло,	пък	нас	ни	остави.	Твоите	сълзи	ние	ги	знаем.	Едно	ще	
ти	кажа:	да	не	съм	те	чул	друг	път	за	Боев	да	си	казал	нещо,	ни	лошо,	ни	
добро,	че	зъбите	ти	избивам.	Ти	на	този	човек	краката	не	си	достоен	да	
целунеш,	разбираш	ли?
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V рàáîòíèê.	Той	без	риза	ще	умре,	а	ти	и	тези	от	гърбовете	искаш	
да	смъкнеш

Сèрàêîâ.	Аз	нищо	не	искам,	аз...	така	—	за	ваше	добро	ви	приказвам.	
Ваша	воля.	Като	не	искате	да	ме	слушате,	много	ви	здраве.	(Излиза.)

III рàáîòíèê.	Какъв	е	мазен,	когато	види	дебелия	край.
VI рàáîòíèê.	Почакайте,	всички	мазни	ще	станат.
II рàáîòíèê.	Колко	пари	ми	струва,	когато	мене	няма	да	ме	има	вече...
VI рàáîòíèê.	Не	е	така.	Ако	само	за	душите	си	гледаме,	да	станем	

като	този	скот.	Ти	дете	имаш.	За	него	не	мислиш	ли?	То	няма	ли	да	живее	
по-нататък?	Няма	ли	и	то	да	работи?	А	на	Боев	какво	му	липсва?	Получава	
си	хубави	пари,	ама	пак	се	бори.

III рàáîòíèê.	А	младият	инженер?	Баща	му	директор	и	пак	ръмжи.
IV рàáîòíèê.	Наистина	това	момче	не	мога	още	да	го	разбера.	Много	

човешки	се	носи.	С	Боев	постоянно	се	разправят.	Обикалят,	гледат	ма-
шините...	Някак	не	по	служба	се	носи.

VI рàáîòíèê.	Механикът	веднъж	ми	разправяше:	„Честно	момче,	
малко	са	—	казва	—	такива.“

III рàáîòíèê.	Да	го	няма	Романов,	той	ще	ги	оправи,	ама...
V рàáîòíèê.	Какво	ще	ги	оправи	бе,	така	се	оправя	то.	Като	бил	син	

на	директора,	та	ще	го	гледат	за	черни	очи.	Господ	да	е,	щом	им	мъти	
водата,	ще	го	изгонят.

IV рàáîòíèê	(към VI.) Онзи	ден,	когато	ти	пострада,	чух	го	да	гъл-
чи	Лалев:	„Ти	да	не	мислиш,	че	като	си	взел	по-малко	хора,	голямо	чудо	си	
направил?	Хем	крака	си	счупил	—	казва	—	на	човека,	хем	оста	си	побил.	Сега	
—	казва	—	една	надница	няма	да	стигне	само	да	я	шлифоваме.“

	
Отваря	се	лявата	врата.	На	нея	се	показват	I	работник	и	лекарят.
	
I рàáîòíèê.	Казвам	му	на	това	момче	(сочи II раб.),	че	зная	цяр	за	

моите	очи,	а	то	се	смее.	Та,	за	очила	—	през	време	на	работа,	може.	Ама	
за	иначе,	за	постоянно	—	не	си	маскаря	аз	лицето	на	стари	години.	Така.	
Хайде	сега,	със	здраве.	(Излиза.)

Леêàряò.	 Втори	поред.	 (Става II работник и мълчаливо влиза в 
приемната.)

V рàáîòíèê.	Какво	му	е,	та	е	толкова	оклюмал?
IV рàáîòíèê.	Гледа	си	хала	човекът.

Отвън	се	чува	сподавен	шум:	„По-полека,	внимавайте	на	ъгъла.“	Друг	
глас:	„Дръж	по-леко	де,	целия	си	се	схванал,	като	вол	вървиш.“

	
Леêàряò	 (излиза през дясната врата. Вън се чува гласът му).	Не	

оттука,	през	другата	врата,	направо	в	приемната...	Така,	внимателно.
	
Чуват	се	охканията	на	пострадалия:	„Ей,	Иване,	Чапраз,	ти	нож	ня-

маш	ли?...	Секач?...	Убийте	ме,	бееее,	убийте	ме...	А	бе	вие	сърца	нямате	
ли?...	Убийте	ме,	беее...	Не	мога	повече.	Ее-ех...“	Заглъхва.
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Аíäреé.	Чуваш	ли?
Пîïîâ.	Страшно...	И	как	ли	боли?
Аíäреé.	Боли...	Знаеш	ли,	иде	ми	да	£	драсна	една	клечка	кибрит...	

или	като	тогава	—	една	бомба,	но	не	малка	—	така	—	всичко	да	пръсне,	от	
основи...

Пîïîâ.	Кой	е	виновен	тук?	Счупил	се	е	шмиргела,	и	туйто...
Аíäреé.	Кой	е	виновен?	Без	виновен	не	може.	Все	има	някой,	има	пър-

вопричина	винаги.
Пîïîâ.	Още	по-добре.	Нека	виновния	е	един,	а	не	цяла	фабрика.
Аíäреé.	И	ти	искаш	да	го	търсиш?
Пîïîâ.	Разбира	се.
Аíäреé.	Добре.	(Отива на телефона и застава, близо до вратата в 

дъното).	Ало...	ало...	Канцелария,	канцелария...	вие	ли	сте,	господин	Са-
пунджиев?...	Дайте	ми	механика	Боев...	да,	свържете	ме	направо	с	неговия	
телефон...	Благодаря...	Чакам.

Пîïîâ.	Какво	мислиш	да	правиш?
Аíäреé.	Ще	търся	виновния.
Пîïîâ.	А	ако	няма	виновен?	Ако	виновния	сега	умира?	(Сочи вратата 

вляво.)
Аíäреé.	Обикновено	така	става.	Мъртвият	не	може	да	говори,	ви-

новният	има	пари	и	обществено	положение,	а	истината	затрупват	с	ка-
мъни	и	пръст.	(Телефонът звъни. Андрей	отива.)	Вие	ли	сте,	Боев?...	Преди	
малко...	 естествено,	ще	започнем...	Донесете	ми	парчета	от	счупения	
шмиргел...	да,	да,	и	книгата	за	материалите...	тя	е	в	шкафа...	дясното	
чекмедже...	Щях	да	забравя	—	и	офертите	за	покупката	на	шмиргелите.	
Колкото	може	по-скоро.	(Връща се.)

Пîïîâ.	Мислиш	ли	ти,	Андрей,	че	толкова	лесно	може	да	се	намери	
виновния?

Аíäреé.	Не	е	никак	мъчно.	Преди	всичко	това	е	система.	Не	е	лесно	
само	да	се	накаже.

Пîïîâ.	Да,	да,	дори	така	да	е.	Тогава?	Имало	е	хиляди	случаи,	когато	
моята	съвест	на	прям	моряк	се	е	бунтувала	страшно.	Но...	нищо	не	може	
да	се	направи.	Ние	всички	сме	в	един	кораб,	може	би	според	твоите	млади	
очи	гнил,	плесенясал,	пълен	с	плъхове,	и	сме	се	впуснали	с	него	в	далечно	
плаване...	Да	се	изчистят	плъховете	друг	изход	няма,	освен	да	запалим	
кораба...	А	наоколо	е	море...	няма	бряг...	По-хубаво	ли	е	да	изгорим	ние,	
Андрей,	или	по	необходимост	дз	оставим	плъховете?

Аíäреé	(с болна ирония).	А	Бранд,	татко,	какво	ще	стане	с	твоя	Бранд	
—	„с	разветите	коси	от	бурята,	в	момента,	когато	преминава	фиорда“?

Пîïîâ.	Да...	Бранд...	(Тъжно клати глава.)
Аíäреé.	А	за	плъховете	—	имаш	право.	Аз	нищо	не	мога	им	стори.	Аз	—	сам.	

Но	техния	живот	е	застрашен,	защото	корабът	все	пак	ще	пропадне,	защото	
милиони	чакат	неговата	гибел!	И	ако	вам	се	струва,	че	няма	бряг	—	лъжете	се,	
—	има	бряг!...	Но	вашите	очи	са	много	стари	и	не	виждат,	и	не	искат	да	видят.

	
Чува	 се	 гласът	на	пострадалия:	 „Докторе,	 дай	ми	някакъв	 бяс	 бе,	

отрова	ни	дай...	Ооох!“
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Пîïîâ.	Не	мога	да	понасям	повече.	Нека	дойде	Романов,	нека	той	се	
разправя,	нека	той	слуша.	Не	мога	да	издържам	тези	погледи.	Ти	видя	ли	
как	ме	гледаха	работниците?	Искам	ли	аз...	Нещастие...	А	ти,	Андрей,	
внимавай.	Той,	Романов,	ще	оправи	всичко.	Не	бързай.

	
Влиза	Боев,	облечен	в	дочени	дрехи.	Мълчаливо	поздравлява	Попов.
	
Бîеâ	(към Андрей). Ето,	господин	инженер.	Всички	парчета	не	могат	

да	се	намерят.
Пîïîâ.	Защо	са	ти	тези	неща?
Аíäреé.	Търся	виновния.
Пîïîâ.	Искаш	да	кажеш	—	инженер	Романов?
Аíäреé.	Точно	така.	Още	по-рано	го	запитах	за	разликата	по	отно-

шение	на	оборотите.	Той	се	засмя	и	отвърна:	„На	практика	не	всичко	е	
така	гладко,	както	на	теория.“

Пîïîâ.	Не	разбирам.
Аíäреé.	На	шмиргелите,	които	се	употребяват	в	тази	фабрика,	е	

написано,	че	се	допускат	максимални	обращения	хиляда	и	осемстотин,	а	
на	осите	ние	имаме	две	хиляди	и	петстотин	въпреки	крайно	нестабил-
ните	стативи.

Пîïîâ.	И	ти	искаш	да	обвиниш	инженер	Романов?
Аíäреé.	Не	само	това.	Гадното	тука	е,	че	аз	подозирам	гешефт.
Пîïîâ.	Гешефт?!
Аíäреé.	Да,	така	ми	се	струва.	(Вади от джоба си малка лупа и на-

блюдава няколко парчета от шмиргвла.)
Пàóçà.
Пîïîâ.	Стига,	Андрей!	Не	забравяй,	че	благодарение	на	него	ти	от	

утре	заемаш	неговия	пост.
Аíäреé.	Тогава	какво	—	да	си	затварям	очите?
Пîïîâ.	Не	да	си	затваряш	очите,	но	да	не	пламваш.
Аíäреé.	И	когато	в	тази	фабрика	има	убийци?
Пîïîâ.	Убийци?!
Аíäреé.	Този	човек	там	е	убит	с	предумисъл	от	инженер	Романов.
Пîïîâ.	Не	е	възможно!...	Какво	искаш	да	кажеш?...	Чакай,	Андрей...	Не	

бързай,	ти	много	бързаш...	Защо	не	идва	той?...	Къде	е	Романов?	Ще	отида...	
Внимавай,	не	бързай	с	изводите	си.	Той	ще	ти	докаже...	Аз	ще	го	извикам...	
(На излизане.)	Андрей,	не	бързай!...	(Внушително.)	Андрей,	не	бързай!...

Аíäреé.	Та	това	не	са	шмиргели,	а	боклуци.
Бîеâ.	Още	не	мога	да	разбера	нищо.
Аíäреé.	Не	разбирате?	За	мене	е	ясно	—	инженер	Романов,	за	да	

реализира	 икономии,	 вместо	шмиргели	 е	 доставял	 боклуци.	Инженер	
Романов	е	знаял,	че	тези	шмиргели	не	отговарят	на	оборотите,	и	ги	
е	поставял...

Бîеâ.	Гадове...	(През зъби.)	Онзи	човек	лежи	с	раздробен	стомах...
	
Пауза.	Андрей	разглежда	офертите	и	книгата	за	материалите.
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Аíäреé.	Виждаш	ли,	виждаш	ли?	Аз	имам	право...	(С болка.)	Имам	право.
Боев се навежда над книжата.
Той	даже	не	се	е	постарал	да	се	прикрие.	И	защо?	Кой	ще	го	следи?...	

Всеки	си	има	свой	отдел	и	граби...	Една	взаимна,	мълчалива	компенсация.	В	
офертите	имаме	две	марки	за	парче,	в	книгата	за	материалите	—	триста	
и	осемдесет	лева.	Къде	е	разликата?	За	мито	ли?	Това	е	смешно.

Бîеâ.	И	сега	ще	дойде	звездите	да	ми	сваля.	Гад!...
Леêàряò	(влиза).	Къде	отиде	господин	директора?
Аíäреé.	След	малко	ще	дойде.
Леêàряò.	Пострадалият	почина	 въпреки	 всичките	ми	 усилия	 да	

спася	живота	му.
Бîеâ.	Какво	са	вашите	усилия,	докторе?	„Въпреки	всичките	ми	уси-

лия“...	Ако	от	една	страна	режем,	от	друга	наддаваме,	разбира	се,	нищо	
няма	да	излезе.	„Усилия“...

Леêàряò.	Вярно...	Но	кой	е	крив?	Случило	се	е...	(Отива на телефона.)
Бîеâ.	Знам	как	се	е	случило.	Може	и	друго	да	се	случи...
Леêàряò	 (на телефона).	 Ало,	 канцелария...	Съобщете	на	 господин	

директора,	ако	е	там,	че	работникът	почина...	Нека	уведоми	властите.	
(Отива направо в приемната.)

Бîеâ.	Какво	мислите	да	правите?
Аíäреé.	Естествено,	ще	изложа	в	съда	това,	което	виждам.
Бîеâ.	Та	кой	ще	ви	вика	в	съда?
Аíäреé.	Лесно.	Ще	накарам	семейството	на	пострадалия	да	заведе	

дело.
Бîеâ.	Но	вие,	господин	инженер,	не	знаете	ли,	че	обикновено	в	такъв	

случай	нищо	не	излиза.
Аíäреé.	Зная.	Вие	имате	право.	Донякъде	това	е	дон-кихотство,	но	

не	мога	да	мълча.
Бîеâ.	Те	ще	ви	изхвърлят.
Аíäреé.	Зная.	Но	да	въведа	нов	порядък	във	фабриката,	те	пак	няма	

да	ми	позволят,	защото	не	е	в	техен	интерес.	А	така	поне	на	работни-
ците	ще	се	отворят	очите.

Бîеâ.	А	вие?
Аíäреé.	Какво	аз?	Аз	съм	един,	а	те	са	много.
Бîеâ.	Така,	така...	Чакайте,	вие,	значи,	искате	да	се	жертвувате?	А	

бихте	могли	да	седите	тука	и	да	получавате	заплатата	си.	Бихте	могли	
така,	по	линия,	да	наследите	завинаги	онази	гад	Романов.	Знаете	ли,	аз	
съм	груб	човек...	Много	съм	страдал	и	нежности	в	устата	ми	стоят	като	
коприва,	но	вие,	вие	сте	ми	брат!

Аíäреé.	Боев,	нека	бъдем	братя!
Бîеâ.	Ще	им	кажа	аз,	всичко	ще	им	кажа.	И	да	видиш	как	те	обичат	

с	простите	си	души,	ще	видиш,	Андрей.	(Гледа го с любов.)	Нали	не	ми	се	
сърдиш,	че	те	наричам	така?	Какви	братя	сме,	ако	приказваме	като	на	
бал?	Ако	те	уволнят,	ние	и	стачка	можем	да	им	направим.

Аíäреé.	Слушай,	остави	това...	Има	работи,	които	ти	не	знаеш.	Как	
ще	живея	аз	по-нататък,	когато	в	бащиния	ми	дом	ще	настъпи	такава	
паника?	По-хубаво	е	да	си	замина.	А	стачка...	има	хиляди	други	причини...
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Бîеâ.	Причини	вярно	има.	Но	стачица	ще	им	направиме	ние,	братко,	
ей	тъй	на	—	от	солидарност.	А	причини	вярно	има	и	тях	ще	сложим,	най-
важно	—	тях,	а	после	—	нека	привикнат...	току-така	без	практика	не	може.

Аíäреé.	И	не	им	казвай.	Тука	няма	никаква	моя	жертва.	(Сочи вра-
тата.)	Тя	е	там,	тя	е	обща	и	усилията	трябва	да	бъдат	общи.

Бîеâ.	Добре.	Има	кога	да	поговорим	за	нашето	поведение.	А	сега	на	
най-главното,	на	практическата	част.	Ако	Романов	узнае	твоите	обвине-
ния,	няма	да	допусне	тези	неща	(сочи парчетата и книжата)	да	влязат	
в	съда	в	такъв	вид.

Аíäреé.	Моите	обвинения	не	се	базират	само	върху	тях.	Ами	тази	
язва	 в	 котела	и	превишеното	налягане?	Ами	трансмисиите,	 които	 се	
люлеят	като	паяжина?	Ами	липсата	на	вентилатори?

Бîеâ.	Дявол	да	 го	 вземе,	но	 всичко,	 което	казахте,	може	да	влоши	
положението	на	Романов	и	да	осигури	живота	на	работниците,	съмни-
телно,	разбира	се,	но	към	процеса	не	се	отнася	и	затова	ние	трябва	да	
запазим	тези	неща.

	
Отвън	се	чува	оживен	разговор.
	
Бîеâ.	По-тактично	е	да	си	отида.	Довиждане,	Андрей.	Иначе	може	да	

предугадят.	(Ръкуват се.)	Да	бъдем	силни.	(Излизайки.)	А	стачица	ние	ще	
им	направим...	Аз	отдавна	мисля...

Аíäреé.	(прибира парчетата и книжата).	Сега	започва.	Това	е	на-
чалото.

	
Влизат	Романов	и	Попов.
	
Рîìàíîâ.	Що	за	страх,	драги	колега?	Изплашили	сте	се?	(Смее се.)	

Страшно	нервна	е	сегашната	младеж.
Аíäреé.	Не	се	смейте,	господин	Романов!	Там	лежи	един	човек,	мър-

тъв,	с	разкъсан	стомах	от	шмиргелови	парчета.
Пîïîâ.	Как,	той	умря	ли?
Аíäреé.	Да,	умря!
Рîìàíîâ.	Разбира	се,	разбира	се,	това	е	друго...	Трябва	да	се	отнасяме	

с	уважение	към	мъртвите.
Аíäреé.	А	към	живите?	Ако	ние	се	отнасяхме	с	уважение	към	живите,	

сега	той	нямаше	да	бъде	мъртъв.
Рîìàíîâ.	Странно	е	това	желание	да	трупаме	всичко	върху	нашата	

съвест.
Аíäреé.	И	вие	наричате	това	„желание“?	Хъмм!...	„Желание“!...	Но	не	

разбирате	ли,	че	нещата	се	налагат	в	случая	мимо	нашето	„желание“?	Вие	
не	чувствувате	ли,	че	той	оттам	крещи	страшно:	„Убийци,	убийци!“...

Рîìàíîâ.	Еее,	ето	ти	и	халюцинации.
Пîïîâ.	Да,	да,	халюцинации.
Аíäреé.	Вие	не	чувате	ли	как	жена	му,	децата	му	крещят	всички	

заедно	в	къщи:	„Убийци,	убийци,	убийци!“...
Рîìàíîâ.	Как,	вие	и	това	ли	чувате?
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Пîïîâ.	Но	те	още	може	би	не	знаят.
Аíäреé.	Вие	не	чувате	ли	как	от	фабриката	тежко,	като	удар	и	чук,	

всички	работници	повтарят	под	ритъма	на	машините:	„Палачи,	палачи,	
палачи!“...

Пîïîâ	(с ужас, като ехо).	„Палачи,	палачи,	палачи!“...
Рîìàíîâ	(иронично).	И	ти	ли	се	поддаваш	на	халюцинацията?
Пîïîâ.	Аз?...	Не.	Но	това	е	така	страшно...	Като	че	ли	той	действи-

телно	чува...	Някога	там,	в	морето,	когато	беше	много	тихо,	през	нощите,	
някой	от	екипажа	казваше,	че	чувал	виковете	на	удавените	в	далечината.	
Отначало	всички	се	смеят,	но	след	пет	минути	до	един	стоим	безмълвни	
и	слушаме...	Няма	нищо	и	все	пак	напрягаме	слухът	си.	Страшно	е,	нали?

Рîìàíîâ.	Страшно!	И	ти	се	страхуваш?	Според	мене	не	е	мъчно	всич-
ко	да	се	уреди.	И	защо	това	чудовищно	надуване	на	нещата?	Каква	полза?

Леêàряò	(влиза).	Вие	тука	ли	сте,	господин	директоре?	Аз	ви	теле-
фонирах	в	канцеларията.	Той	умря.

Рîìàíîâ	(малко раздразнено).	Да,	чухме	вече.
Леêàряò.	Но	какво	съм	виновен	аз,	господин	Романов,	та	ми	се	сър-

дите?	Положих	всички	усилия	и	въпреки	това...
Рîìàíîâ	(прекъсва го).	Никой	не	ви	казва,	че	не	сте	положили	усилия.
Леêàряò.	Знаете	ли;	открих,	че	той	мирише	слабо	на	алкохол.
Аíäреé.	Как,	как?
Пîïîâ.	На	алкохол?
Рîìàíîâ.	На	алкохол?	Истина	ли	той	мирише	на	алкохол?
Леêàряò.	Да,	на	ракия.
Рîìàíîâ	(мисли за момент и после лицето мц се озарява).	Чакайте!	

На	ракия?...	А	защо,	дявол	да	го	вземе,	не	ми	казахте	още	отначало,	нима	
не	знаете,	че	е	по-важно	от	това,	че	е	умрял?

Аíäреé.	Тюуу,	що	за	мерзост,	инженер	Романов!
Рîìàíîâ.	Не	ми	бъркай!...	Чакайте!...	Сега	аз	съм	в	творческа	хипно-

за...	Значи,	той	мирише	на	ракия?
Леêàряò.	Да,	мирише	слабо.
Рîìàíîâ.	Не	е	вярно!	Той	мирише	силно	на	ракия!	Господин	докторе,	

мъртвият	ви	пациент	мирише	нетърпимо	на	ракия!
Леêàряò.	Но	той	мирише	слабо,	господин	инженер.
Рîìàíîâ.	Не!	Сега	аз	чувствувам	оттука	(гледа иронично Андрей),	че	

той	мирише	нетърпимо.	(Към лекаря).	Вие	навярно	имате	хрема.
Леêàряò.	Възможно	е,	възможно	е.
Рîìàíîâ.	Вие	изпълнихте	бляскаво	своята	задача.	Идете	си	сега	и	

пригответе	книжата,	отнасящи	се	до	вашата	длъжност	за	случая.
Леêàряò.	Добре,	господин	инженер.	(Излиза.)
Рîìàíîâ.	Разбирате	ли	вие	какво	е	творческа	треска?	Навярно	кога-

то	ваете,	изпитвате	нещо	подобно.	Сега	аз	ще	ви	дам	един	урок.	(Отива 
на телефона.)

Пîïîâ.	Какво	мисли	да	прави	той?
Рîìàíîâ.	Ало...	Ало...
Аíäреé.	Нима	не	разбираш?
Рîìàíîâ.	Ало,	ало...	дявол	да	ви	вземе!	Не	се	обаждат.	Ало!...	Ах,	сволоч	
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такава!	Ало!...	Да,	вас.	От	половин	час	звъня	и	никой	не	се	обажда.	Навяр-
но	спите	там	всички...	Не	ме	интересува...	Веднага	разпоредете	да	дойде	
при	мене,	 да,	тука,	 в	 амбулаторията...	 притежателя	на	 отсрещната	
кръчма...	Дявол	я	знае	каква	е...	Да.	„Кожарски	работник“.	Нека	дойде	вед-
нага.	Разбирате	ли	какво	значи	веднага?	По-добре	Сираков	нека	го	извика.	
Ве-дна-га!	(Връща се.)	Сега	ще	видим!...	(Самодоволно.)	Творческа	треска!	
Ха-ха-ха-ха...	творческа	треска.

Аíäреé.	Самодоволството	ви	е	лошо,	много	лошо.	Дори	не	мога	да	го	
нарека	иначе	освен	цинизъм.

Пîïîâ.	Андрей!
Рîìàíîâ.	Цинизъм!	Ха-ха-ха-ха...	Цинизъм!
Аíäреé.	Да,	цинизъм.
Рîìàíîâ.	Вие	сте	много	щедър	в	епитетите.	Цинизъм...	Не,	това	не	

е	цинизъм,	драги	колега,	а	изобретателност	или	кой	знае	какво	друго,	но	в	
никой	случай	цинизъм.	Ето	преди	малко	вие	седяхте	безпомощен,	просто	
като	дете,	и	не	знаехте	какво	да	предприемете.

Аíäреé.	Разбира	се,	безпомощен.	Да	възкресявам	мъртви	аз	не	мога.
Рîìàíîâ.	Та	кой	ви	е	казал,	кой	е	искал	от	вас	да	възкресявате	мърт-

ви?!	Вие	не	сте	тука	с	Христова	мисия,	а	да	се	грижите	за	машините	и	
да	защищавате	фабричните	интереси	в	техническо	отношение.	Аз	съм	
уверен,	че	по	първия	пункт	вие	сте	великолепен.	Не	по-лошо	от	мене	позна-
вате	всяка	машина.	Но	достатъчно	ли	е	само	това?	Не.	Не	е	достатъчно	
да	знаете	диаграмите	по	шума	на	машината.

Аíäреé.	А	вие	какво	искате?
Рîìàíîâ.	Малко	познавате	интимния	живот.
Аíäреé.	Така	ли	мислите?	Аз	имам	достатъчно	опити	от	миналото,	

оттогава,	когато	бях	стажант,	оттогава,	когато	едно	парче	вмирисано	
месо	беше	по-сладко	от	всякакъв	котлет...

Рîìàíîâ	(прекъсва го).	Да,	може	би,	може	би...	Но	у	вас	има,	изглежда,	
излишна	съвест,	а	това	е	вредно...	Съвестта	за	нас,	колега,	е	лукс,	както	е	
бил	лукс	в	онова	време	за	вас	котлетът.	Виждате	ли,	животът	е	устроен	
тъй,	че	всеки	трябва	да	изпитва	лишения.

Пîïîâ.	А	колко	би	било	хубаво,	ако	съществуваше	някаква	пълнота,	
едно	равновесие...	Тъй	—	и	съвест,	и	котлети...

Аíäреé.	Не	е	възможно.
Рîìàíîâ.	Да,	наистина	това	е	невъзможно.
Пîïîâ.	А	защо?
Аíäреé.	Нима	не	разбираш,	че	сега	е	невъзможно?
Рîìàíîâ.	Животът	е	устроен	така.	Лишения	всеки	трябва	да	търпи.	

Аксиома	е...	(Погледът му случайно пада на прозореца.)	Ай,	дяволът,	как	
кара!...	Като	вятър...

Пîïîâ.	Кой	е?
Рîìàíîâ.	Жорж.	Впрочем	той	ще	се	издигне.	Убеден	съм,	че	нему	ще	

върви.	(Гледа часовника си).	Още	го	няма	този	дяволски	кръчмар.
Пîïîâ.	Жорж	е	добро	момче	и	има	зад	гърба	си	цяло	състояние.
Рîìàíîâ.	У	него	няма	нито	следа	от	вашата	сантименталност,	а	

то	е	добър	залог.
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Аíäреé.	Нима	у	мене	има	сантименталност?
Рîìàíîâ.	Дори	в	твърде	голяма	доза.
Аíäреé.	А	мене	ми	се	струва,	че	нямам	нито	следа	от	тази	проказа.
Пîïîâ.	Защо	пък	проказа?
Рîìàíîâ.	Той	много	правилно	се	изрази	—	същинска	проказа.	Ако	аз	

съм	се	поддавал	на	такива	чувства,	знаете	ли,	досега	да	съм	полудял.	Но	
вие	сте	млад.	Всичко	ще	се	изпари.	Във	ваш	интерес	е.	Да	се	отстраняват	
пречките	за	мене	е	страст.

Аíäреé.	Да	се	отстраняват	пречките	за	мене	е	нужда.
Рîìàíîâ.	Добре,	както	искате	го	наречете,	все	едно.	Тогава	защо	не	

отстранявате?	Един	човек	бил	убит.	Какво	искате?	Защо	не	прескочите	
трупа	му	и	не	вървите	напред?

	
Чука	се	на	вратата.
	
Пîïîâ.	Влез!
	
Влиза	Кръчмарят.
	
Крú÷ìàряò.	Добър	ден.	(Бърше си лицето.)	Брей,	топло,	брей...	Не-

бето	се	е	нагряло	като	връшник.	Малко	като	бърза	човек	—	остави	я...
Рîìàíîâ.	Ела,	ела	насам.
Крú÷ìàряò.	Идва	при	мене	господин	Сираков	и	ми	казва:	„Бягай	—	

казва	—	при	инженера	в	амбулаторията.“	Две	крачки	място,	а	замирисах	
от	пот	като	пор.

Рîìàíîâ.	Бай...	(Гледа. Кръчмаря.)
Крú÷ìàряò.	Коста,	Коста.
Рîìàíîâ.	Така,	бай	Коста.	Викаме	те	по	една	работа	при	нас	и	вяр-

ваме,	че	няма	да	се	излъжем	с	тебе.
Крú÷ìàряò.	Еее,	и	таз	хубава,	може	ли!
Рîìàíîâ.	Фабричното	управление	отдавна	искаше	да	отвори	на	свои	

средства	някъде	близо	една	лавка,	но	аз	се	противопоставих.	Където	има	
повече	пари,	и	клиентите	са	там,	нали?

Крú÷ìàряò.	Така	е,	така	е...
Рîìàíîâ.	Тази	работа	я	разтурихме.	Нека,	казвам,	и	хората	да	пре-

живяват.
Крú÷ìàряò.	Хубаво	сте	направили,	господин	инженер,	а	то,	какъв-

то	затегнат	стана	живота,	бог	знае	къде	щяха	да	ни	лаят	кучетата.	
Благодарим.

Рîìàíîâ.	Ти	не	можеш	да	отречеш,	че	имаш	полза	от	фабриката.
Крú÷ìàряò.	Ааа,	да	пази	господ,	сега	каквото	е	право	—	право	е.
Рîìàíîâ.	Добреее.	Ами	тази	сутрин	беше	ли	при	тебе	Арсо	Македо-

неца?
Крú÷ìàряò.	Арсо	ли?	Умрял	бил,	казват.	Бог	да	го	прости.
Аíäреé	(внезапно).	Тази	сутрин	той	идва	ли	при	тебе?
Крú÷ìàряò.	Той	всяка	сутрин	идваше.
Аíäреé.	Всяка	сутрин?	Никога	ли	не	пропускаше	да	не	дойде?
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Крú÷ìàряò.	Кажи	го	—	никога.
Аíäреé.	Пиеше	ли?	Какво	пиеше?
Крú÷ìàряò.	Пийне	си	човекът	едно	шише	ракия	и	си	отива.
Рîìàíîâ	(към Андрей).	Просто	красиво	е	да	ви	слуша	човек.	Ето	това	

се	казва	крачка	напред.	Като	че	ли	сте	бил	съдебен	заседател.
Аíäреé	(към Кръчмаря).	И	винаги	си	пиеше	по	едно	шише?
Крú÷ìàряò.	Като	часовник.
Аíäреé.	Едно	шише,	казваш.	Какво	е	това	шише?	Един	литър,	половин	

или..	.
Крú÷ìàряò.	Да	пази	господ,	петдесетаче.
Аíäреé.	(доволен, към Романов).	За	мене	това	е	достатъчно,	колега.
Рîìàíîâ.	(мъчи се да прикрие яда си).	Слушай,	бай	Коста,	тази	су-

трин	да	е	пил	случайно	повече?
Крú÷ìàряò.	 (гледа учудено).	Не	 е,	 господин	инженер.	Аз	му	дадох	

шишенцето,	помня	като	сега,	изпи	го	и	си	излезе	човекът.
Рîìàíîâ.	Остави	сега	тези	работи.	Аз	утре	заминавам	за	по-дълго	

време.	Струва	ми	се,	че	имам	при	тебе	някакъв	дълг.
Крú÷ìàряò.	Дълг?!	Та	вие	никога	не	сте	влизали	в	мойта	кръчма.
Рîìàíîâ.	И	таз	добра!	Никога?	Я	си	спомни!	Аз	имам	да	уреждам	с	

тебе	доста	голяма	сметчица,	как	си	забравил?
Крú÷ìàряò.	А	че...	не	помня	такова	нещо,	господин	инженер.
Рîìàíîâ.	Ти	да	не	мислиш,	че	за	някакви	хиляда	и	двеста-триста	лева	

ще	се	черня?	Или	за	това,	че	съм	защитил	интересите	ти	пред	фабричния	
съвет,	та	трябва	да	ми	ги	простиш?	(Смее се.)

Крú÷ìàряò.	Не	е	там	работата	бе,	господин	инженер,	ама	не	помня.
Рîìàíîâ	 (изважда портфейла, си и го разтваря. Кръчмарят гледа 

алчно парите).	Вземи.	(Подава му няколко банкноти.)
Крú÷ìàряò.	Брей,	толкова	да	съм	изкуфял!...	Как	съм	забравил!...Ама	

аз	не	помня	и	да	съм	сънувал	такова	нещо.
Пîïîâ.	Вземи	де,	щом	ти	казва	инженерът,	значи,	така	е.	Никой	не	

си	дава	парите	на	вятъра.
Крú÷ìàряò	(взима парите).	Дума	няма	бе,	ама	не	мога	да	се	начудя.	

Изглупял	съм	аз,	изглупял	—	ето	какво.
Рîìàíîâ.	Бай	Коста,	ти	си	забравил,	че	имам	да	ти	давам	над	хиляда	

лева.	Не	е	ли	възможно	също	така	да	си	забравил	колко	шишенца	ракия	е	
изпил	тази	сутрин	Арсо	Македонеца	?

Крú÷ìàряò.	Ех,	всичко	става,	хора	сме...
Рîìàíîâ.	Защото,	ако	всеки	консумира	у	тебе	само	по	едно	шише	

ракия,	къде	ще	ти	излезе	края?	Тогава	по-добре	да	отворим	фабрична	
лавка.

Крú÷ìàряò.	А	сега	де!	Какво	приказвате?	Все	някак	поминуваме.
Рîìàíîâ.	С	толкова	малко	шишета?
Крú÷ìàряò.	А	че...	може	и	повече	да	са	били.
Рîìàíîâ.	Тъй	—	пет,	шест?...
Крú÷ìàряò.	А	че	както	обичате	—	може	и	седем,	осем.
Рîìàíîâ.	А	напи	ли	се	Арсо?
Крú÷ìàряò.	Не	беше	пиян	човек.
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Рîìàíîâ	(подава му друга банкнота).	Да	не	би	да	не	си	забелязал?	
Сигурно	съвсем	слабо	е	залитал?

Крú÷ìàряò	(взема банкнотата).	Той	че	залиташе	—	залиташе,	ама	
аз	си	помислих	да	не	е	сънен	човека.

Рîìàíîâ.	С	една	дума	—	пиян	беше.	Пиян,	но	само	набито	око	може	
да	го	забележи,	нали?

Крú÷ìàряò	(смига лукаво). Така.
Рîìàíîâ.	За	кръчмата	си	сега	не	се	бой.	Всичко	е	наред.	Ти	ще	по-

твърдиш	това,	което	каза,	ако	стане	нужда,	нали?
Крú÷ìàряò.	Само...	такова...	да	не	отида	зад	решетката,	господин	

инженер?
Рîìàíîâ.	Не	се	бой,	щом	съм	аз	с	тебе,	и	правдата	е	с	нас.	Няма	от	

какво	да	се	страхуваш.	Хайде,	сега,	иди	си	гледай	клиентите.	Казаното	
—	казано.

Крú÷ìàряò.	Само,	което	сме	говорили,	тука	да	си	остане.	Ако	нау-
чат	работниците,	ще	ме	изядат	с	парцалите

Рîìàíîâ.	Може	ли,	не	сме	деца!
Крú÷ìàряò.	Хайде	със	здраве.	(Излиза.)
Рîìàíîâ	(към Андрей).	Що	за	приумица	имате?	Мислите	ли,	че	няма	

да	се	справя?	О-ооо	и	още	как!	Нима	една	преграда	у	вас	не	създава	импулс	
да	я	преодолеете?	Нима	искате	да	минете	по	линията	на	най-малкото	съ-
противление?	Вие	за	кого	се	борите,	за	мъртвите	ли?	(Сочи вратата вляво.)

Аíäреé.	За	кого	се	боря?	За	живите.	За	ония,	които	трябва	да	живеят.
Рîìàíîâ.	Това	сме	ние	—	двигателите	на	фабриката.
Аíäреé.	Не!	Това	са	милионите	гниещи	в	тъмни	бордеи,	това	са	хи-

лядите	просмукани	от	минната	влага,	но	отправили	очите	си	към	едно	
огромно	слънце...

Пîïîâ.	Андрей,	Андрей,	какво	говориш,	Андрей?!...
Рîìàíîâ.	Остави	го.	Нека	се	изкаже,	нека	изхвърли	от	себе	си	този	

психологически	баласт.	Не	виждаш	ли,	че	това	е	нервно	разстройство,	
последствие	на	злополуката?

Аíäреé.	(с яд). Не	е	никакво	нервно	разстройство!
Рîìàíîâ.	Но	вие	сами	се	издавате.	Ето	—	и	гласът	ви...	Разбира	се,	

особено	един	млад	човек,	не	може	да	не	влияе	такава	картина:	разкъсан	
стомах,	кръв,	парчета	шмиргел...	Но	практичната	част	не	е	трудна,	нали?	
Винаги	парите	могат	да	създадат	здрава	опора.	Човека	пиян...	движение,	
обръщения...	едно	невнимателно	натискане	и...	прас...

Аíäреé.	Стига,	инженер	Романов!	Нима	мислите,	че	някой	ще	повярва	
на	тази	мръсна	история?	Нима...

Рîìàíîâ.	(прекъсва го).	Еее,	ето	пак	нерви!	Безусловно	ще	ни	повярват	
там,	където	трябва.

Пîïîâ.	Андрей,	съобразявай	се!	Внимавай!	Ти	избухваш	като	взрив.	
Романов	утре	заминава.	При	някое	друго	положение	ти	не	ще	можеш	да	
контролираш	нервите	си.	Какво	ще	стане	тогава?

Рîìàíîâ.	Какво	ще	стане	ли?	Или	ще	си	запретне	ръкавите	и	ще	
създава	„мръсни	истории“,	както	сам	той	се	изразява,	или	ще	пропадне.	
Едно	от	двете.	Друг	изход	тук	няма.
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Аíäреé.	Не,	лъжете	се,	инженер	Романов.	Има	един	друг	изход.
Пîïîâ.	Друг?
Аíäреé.	Да.	Да	запалиш	един	пожар	в	душите	на	хората,	който	ще	

освети	техния	път.
Рîìàíîâ.	Оставете	настрана	облаците.	Действително	чак	сега	раз-

бирам,	че	у	вас	скулпторът	много	пречи	на	инженера.	Аз	утре	заминавам...
Аíäреé.	(прекъсва го).	Няма	да	заминете	утре.
Пîïîâ.	Защо	да	не	замине?!
Рîìàíîâ.	Как	няма	да	замина?	Или	забравихте	моите	бъбреци,	пас-

портите...
Аíäреé.	(прекъсва го).	Нима	забравихте	онзи,	който	лежи	там?
Рîìàíîâ.	Е,	та	какво?
Аíäреé.	Докато	не	се	разгледа	делото	по	неговото	убийство,	аз	няма	

да	поема	длъжността.
Рîìàíîâ.	То	е	от	общ	характер	и	е	работа	на	прокурора.	Ако	той	

иска.	Какво	ви	интересува	вас?	Какво	дело?
Аíäреé.	Делото	за	убийството	на	този	човек,	което	ще	заведе	него-

вото	семейство.
Рîìàíîâ.	Тука	не	съществува	такава	практика.
Аíäреé.	Тогава	аз	ще	я	въведа.
Рîìàíîâ.	(с ярост).	Тогава...	вие	ще	си	отидете.
Аíäреé.	Да,	ще	си	отида.
	
Влизат	Елена,	Жорж	и	Мира.
	
Еëеíà.	Не	ви	ли	пречим,	господа?
Рîìàíîâ.	Да	пречите?	Защо?	Ние	вече	си	привършихме	работата.
Пîïîâ.	Елена,	ти	какво	търсиш	тука?	Нима	тази	атмосфера	е	за	

твоите	нерви?
Еëеíà.	Не	трябва	ли	всички	да	взимаме	участие	в	нещастието	на	

другите?
Жîрж.	Срещнах	госпожата	и	тя	ме	помоли	да	я	придружа.
Ìèрà	 (стои нерешително до вратата).	 Бих	 искала	 да	поговоря	 с	

господин	Попов.
Пîïîâ.	С	мене?
Ìèрà.	Не,	с	Андрей.
Аíäреé.	Добре,	сега,	след	малко.	Почакайте	една	минута.
Жîрж.	Знаете	ли,	господа,	госпожата	има	една	чудесна,	идея,	която	

приемам	от	все	сърце.
Еëеíà.	Не	зная	вие	как	намирате,	но	аз	искам	да	окажем	един	акт	на	

внимание,	тъй	да	се	изразя,	на	пострадалото	семейство.
Аíäреé.	Ти	ли	искаш	това,	майко?
Еëеíà.	Разбира	се.	Ако	устроим	един	бал	в	полза	на	пострадалите?...
Жîрж	(към Андрей).	А	вие	ще	декорирате	салона	в	черно.	Един	вид	

траур,	нали?
Еëеíà.	Ууу,	Жорж,	черно!...	Но	как	ще	се	чувствуват	присъствующи-

те,	какво	ще	бъде	тяхното	настроение?	Сякаш	в	гроб...
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Ìèрà.	(не може да се владее).	Андрей,	ти	ще	си	отидеш,	нали?...	Нали	
ще	си	отидеш,	Андрей?	Ръждата...	„Освободеният	човек“...	нима	ще	про-
падне	„Освободеният	човек“?

Рîìàíîâ.	Госпожицата,	изглежда,	днес	е	свирила	много	нервна	музика?
Пîïîâ.	 (погледът му от порано е спрял на прозореца).	Кой	е	този	

младеж,	дето	тича	насам?
	
Гледат	всички.
	
Ìèрà.	(като че ли си припомва).	Кой	е	този	младеж?..	Ах,	това	е	не-

говият	син,	синът	на	убития!...
Рîìàíîâ.	Ето	ти	сега	излишни	сцени.	(Отваря лявата врата.)	Док-

торе,	идва	синът	на	умрелия.	Моля	те,	преведи	го	през	другата	врата...	
По-скоро,	моля...

Еëеíà.	Не	мога	да	понасям	такива	трогателни	сцени.
	
Отвън	се	чуват	стъпки.	Гласът	на	доктора:	„Тука,	тука...	елате	от-

сам“...	Друг	глас:	„Къде	е	той?...	Жив	ли	е?...	Кажете	ми,	жив	ли	е?...“	Пауза.	
Същият	глас	пронизващо:	„Татко,	татко!“...	Ридания.

	
Еëеíà.	Бедно	момче...
Аíäреé.	(бавно).	Един	благотворителен	бал	за	пострадалите.
	
Завеса

У÷еíè÷есêà êàрòà íà Нèêîëà Вàïöàрîâ îò У÷еíè÷есêèя 
íеóòрàëеí âúçäúржàòеëеí сúþç
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НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“

Росица Копукова, гр. София

СТИХОТВОРЕНИЕ 
Първа награда — стихове, посветени на ВАПЦАРОВ

В ÌУЗЕЯ 

Пîêàçàõà ìè ìàсàòà è сòîëà,
êúäеòî сè сúçäàâàë сòèõîâе
âúâ êóõíè÷êàòà, сêрîìíè÷êà è ãîëà,
ïрèèжäàëè сà äрóãè сâеòîâе:

íà âярà, сïрàâеäëèâîсò è íàäежäà,
÷е âсè÷êî ìîже äà се ïрîìеíè,
ìàêàр жèâîòúò, òâîяò, äà се сâежäà
äî çàëúê õëяá, íî ïрîëеòòà êëîíè

êúì сáúäâàíе. И òî ще äîéäе сêîрî,
ïî-сâеòúë ще е óòрешíèяò äеí.
Иäеàëèçìúò òè е ëú÷ îòãîре
è äîсеãà сòîèш íеîïеòíеí

íàä âреìеòî, íàä áóрè è íà сòрàсòè,
êàòî еäíà âсеëеíсêà ÷èсòîòà,
сëîâàòà òè çâó÷àò êàòî ïрè÷àсòèе...
Дàíî ïî-ìèëîсòèâ äà е сâеòà

с äеöàòà, с õîрàòà, сúс âсè÷êî жèâî,
òúé êàêòî âèжäàше ãî: áрàò äî áрàò,
ïî-сèëíî сëúí÷еâî, ïî-ìàëêî сèâî
âúâ òîçè òîëêîâà èçсòрàäàë сâяò.

Пîêàçàõà ìè è àíòреòî, äеòî
сà àресòóâàëè еäíà çâеçäà.
Кîяòî íе óãàсâà îò íеáеòî
è îще íè ïîêàçâà áúäíèíà.

17 март 2019г., София
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Ружа Велчева, гр. Велико Търново

СТИХОТВОРЕНИЕ 
Първа награда

НА ВЪРХА НА ИГЛАТА

12 ÷àсà â äеíîíîщèеòî
7 äíè â сеäìèöàòà
365 äíè â ãîäèíàòà
íежíèòе жеíсêè ïрúсòè сëеäâàò
òàíöà
íà èãëàòà
Вúçäóõúò â çàëàòà
òежè
îò áрúì÷еíеòî
íà сòîòèöè шеâíè ìàшèíè
Оò âçèрàíе î÷èòе сúëçяò
ïрúсòèòе íà рúöеòе èçòрúïâàò
áîëêèòе â êрúсòà
áàâíî сúсèïâàò òяëîòî
Крàсèâè рîêëè
сêúïè рîêëè
ìе÷òàíè рîêëè
се рàжäàò
îò áîëêàòà
çà äà îòèäàò
ïрè еäíè äрóãè ìîìè÷еòà
êîèòî 12 ÷àсà â äеíîíîщèеòî
7 äíè â сеäìèöàòà
365 äíè â ãîäèíàòà
жèâеяò áеç áîëêà
áеç сòрàõ îò сìеòêè
è íеïëàòеíè çàеìè
Дâà сúâсеì рàçëè÷íè сâяòà
êîèòî се срещàò сàìî
íà âúрõà
íà èãëàòà
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Валентина Йотова, гр. София

СТИХОТВОРЕНИЕ 
Втора награда

ШЕПОТ В ЪГЪЛА НА ХРАÌА 

Пîíяêîãà сúíяò íе е äîïëеë 
íà еäрèòе сè êóêè òèшèíàòà, 
çàщîòî ïее íяêúäе ïеòеë 
è â çëàòíà áрèìêà èçãреâà ïреìяòà. 

Грàäúò òîãàâà îще íе жóжè 
è íе ïрèëè÷à íà рàçáóíеí êîшер. 
Ще ãî çàëеяò òàéíè è ëúжè, 
сúáóäèì ëè се, è ще ãëеäà ëîшî. 

Нî  â òеçè ìèãîâе íà рàíèíà 
îêàìеíяâà âсè÷êî — ìúë÷àëèâî, 
è ïèе ïúрâè ãëúòêè сâеòëèíà 
äеíяò — ïîêúëíàë сëúí÷îãëеä âúâ íèâà! 

И àç òîãàâà се ïреâрúщàì â ëú÷  — 
еäèíсòâеíèяò äрúçíàë äà сúáóäè 
çàсïàëèòе — îò  сïящàòà èì сìúрò, 
è çреещèòе — â ëàрâè — ïеïерóäè, 

è ïрîсяêà — äóшàòà сè ïрîäàë, 
êëèсàря, ãеïèë õрàìîâàòà óòâàр, 
è êóрâàòà — êþрòèрàëà áеç жàë 
сòреìежà сè äà сòàíе ìàéêà óòре. 

Дà âè сïàся â ìèсëîâíèя âè àä, 
äîêрàя сòрàõîâеòе âè äà ïрúсíà. 
Зàщîòî áеç íàäежäà òîçè сâяò 
еäâà ëè èìà ïрàâî äà âúçêрúсíе.
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Маргарита Мартинова, гр. София

СТИХОТВОРЕНИЕ 
Трета награда

АТЛАНТИДА НА УТРЕШНИЯ ДЕН

Сúрöеòî — êеé ще èçêîâе
еäíà ìе÷òà äà àêîсòèрà.
Пресëеäâàìе сúс âеêîâе 
èçãóáеíàòà Аòëàíòèäà.
В çеìяòà рîâèì сúс рúöе,
щîì êрàíîâеòе íе ïрèсòèãàò.

Пîòúíàëè сìе â ãреõîâе.
Зà ïрîшêà сèëèòе íе сòèãàò.
Вúâ жèâèя жèâîò жèâеé
еäíà áеçìèëîсò — âсеïрèçíàòà.
Тя êúïе сúс áрóòàëíî „Не!“
äеòе — íà ìàéêàòà â сúëçàòà.
Оò õëяáà — òâúрäàòà êîрà
íà сòàрèя áеäíяê ïîäàâà.
Пàëеòî òрè÷à âúâ реêà.
С áеçсèëíèя се ïîäèãрàâà.

Жèâîòúò — îреõ êîсòеëèâ,
рàç÷óïâà çúáèòе íà âреìеòî.
Сúс ãëàс — íàïîëîâèíà жèâ,
çà ìèëîсò ìîëяò óíèçеíèòе.
Вèêúò, ïрîíèçàí с îсòрèе,
íе÷óò — óâèсâà çàä сòеíàòà.
Ìúë÷àò сúсеäсêèòе âрàòè.
Рàçïúíàòà е òèшèíàòà...

Сâеòúò с âсе сèëà се ëþëее,
êàòî íàäрóсàí с îïèàòè.
Нî îще òреïêà è жèâее,
öеëòà, êîяòî Бîã íè ïрàòè —
îò ÷еëîòî íà Аòëàíòèäà
äà сíеìеì áóëîòî £ âе÷íî.
Усëîâèеòî — äà я âèäèì...

êîãàòî сòàíеì ïî-÷îâе÷íè.
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Калоян Христов — 21 г., гр. София  

СТИХОТВОРЕНИЕ 
Първа награда за автори до 28-годишна възраст

КРЪГОВРАТ

Аêî сúì êàïêà âîäà
щяõ ëè äà ïàäíà íà
еäíî íежíî çеëеíî ëèсòî,
äà ïîсеäя ìàëêî òàì,
сëúíöеòî äà èçãрее
è äà се èçïàря.
Иëè äà се èçòрúãíà
îò òîâà ìясòî,
äà се èçòúрêîëя ïî íеãî
è äà ïàäíà íà сóõàòà ïрúсò.
Тя ще ìе ïîãúëíе è
ще се âïèя â íеäрàòà £,
íî ще çíàì, ÷е íяêîе
öâеòе е óòîëèëî ïîíе ìàëêî
жàжäàòà сè с ìеí,
÷àêàëî ìе е,
âярâàëî е, ÷е ще äîéäà.
И еòî, àç äîéäîõ.
Ще äîéäà ïàê.
Сèãóрíî ще äîéäà ïàê.
С íяêîé äúжä,
сúс сòóäеíèя сíяã,
сúс çëîêîáíà ãрàäóшêà
èëè с фèíà рîсà.
Ще äîéäà.
Вярâàì, ÷е ще äîéäà.
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НОВА БЪЛГАРСКА ПРОЗА

Арсо Арсов

ЕВАКУАЦИЯ В СЕЛО СЛИВНИЦА 
(Продължение на документалната повест 
„Символичната война“)

7.
Кîìïîçèöèяòà	се	изниза	от	покрайнините	на	града	и	пред	нас	се	

ширна	софийското	поле	—	мрачно,	сиво,	заснежено,	безлюдно.	От	близките	
край	линията	къщурки	се	извиваше	дим.	Значи	имаше	живот	в	тях.	Макар	
и	близко	до	София	тези	хора	не	живееха	в	обречения	град	и	си	оставаха	по	
домовете.	А	ние!?

Влакът	се	движеше	бавно.	Тъкмо	колелата	му	запяваха	познатия	ни	
еднообразен	ритъм	и	му	се	налагаше	да	спре.	Защото	на	всяко	населено	
място,	независимо	колко	голямо	е	то,	слизаха	евакуиращи	се	хора	с	не-
посилен	за	носене	багаж.	За	мен	това	пътуване	беше	и	събитие	с	друго	
измерение.	Отивах	на	село!	За	първи	път!

За	селски	живот	бях	слушал	само	от	увлекателните	разкази	на	моя	
приятел	Коцето.	И	 затова	имах	романтична	престава	 за	него.	Какво	
щеше	да	се	случи	оттук	нататък,	не	знаех.	Но	въпреки	напрежението,	в	
което	се	намирахме	всички,	дълбоко	в	мен	се	таеше	някаква	надежда	за	
добро.	Не	беше	ли	това	само	една	празна	надежда,	само	едно	усилие	към	
така	нужното	ни	успокоение	след	преживения	ужас?

...Спирачките	заскърцаха,	композицията	намали	хода	си	и	влакът	спря	
на	гара	Сливница.	Трудно	се	спуснахме	от	високите	стъпала	на	конския	
вагон.	На	гарата	—	малка	стара	двуетажна	сграда,	с	традиционна,	но	от-
давна	почерняла	табела,	на	която	беше	изписано	името	£	—	нямаше	никакви	
хора.	Слязоха	и	други	като	нас.	Денят	вече	прехвърляше	своята	половина.	
Беше	слънчев,	но	студен	и	снегът	поскърцваше	под	краката	ни.	Идвахме	
от	град,	опустошен,	обгорял,	в	който	трудно	се	дишаше.	Тук	всичко	ми	
се	видя	неописуемо	различно.	Въздухът	—	свеж,	чист,	светнал	на	яркото	
слънце	като	кристал.	И	аз,	градското	момче,	разтворих	гърди	и	дълбоко	
задишах	тази	непозната	за	мен	селска	свежест.	Дишах	и	чувствах,	как	в	
тялото	ми	се	наливаше	съвсем	различна,	неусетена	досега	от	мен	сила.

Зад	гарата	ни	чакаха	7—8	конски	каруци	на	местни	хора.	Селяните	
седяха	в	тях,	загърнати	в	дълги,	топли	ямурлуци.	Вероятно	са	били	из-
пратени	от	общината,	да	помогнат	на	евакуиращите	се.

—	Кой	за	къде	е?	—	провикна	се	техният	отговорник.
Хората	започнаха	да	казват	към	кой	край	на	селото	трябва	да	оти-

дат	и	човекът	им	посочваше	„тяхната“	каруца.
—	А	вие	закъде	сте?	—	обърна	се	той	към	нас,	останали	последни.
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—	Тръгнали	сме	към	Ганчо	и	Петра...	—	смънка	леля	ми	Иванка.	—	Ама	
това	беше	много	отдавна	и	не	помня	къде	точно	живеят.

—	За	първи	път	идваме	тук...	—	обади	се	и	майка	ми.
Човекът	спря	поглед	върху	нас	—	седем	оклюмали,	премръзнали	деца.	

После	и	към	багажа,	който	не	беше	по	силите	ни	дълго	да	носим.	И	се	замисли.
—	Е	па,	сега	що	че	прайме?...	Дека	да	ви	карам?...	Кои	са	тея	Ганчо	и	

Петра?
—	Имат	двама	сина.	Гошо	е	по-големия,	а	малкия	е	Митко...	—	помъчи	

се	да	помогне	леля	ми.
—	Двама	сина?...	Ганчо	и	Петра?	—	замисли	се	човекът.	—	Па	да	не	са	

онея	от	Горнята	махла?
—	Не	знаеме,	не	знаеме	—	отвърнаха	жените.
—	А-а-а,	они	са,	они	са!	Требе	да	са	они!	Нема	други	у	селото	Ганчо	и	

Петра.	Онея	от	Горнята	махла,	под	Войнишката,	до	реката...	
И	като	посочи	към	последната	останала	каруца	рече:
—	Е-е-е,	оная	оди	тамо!
Отидохме	до	„оная“.	Селянинът	отметна	качулката	на	ямурлука	от	

главата	си	и	ни	посрещна	усмихнат:
—	За	Горнята	сте,	нали?	Я	съм	за	там.	Качвайте	се!
Той	запридържа	конете	с	юзди,	а	ние	един	по	един	се	наместихме	в	

каруцата,	заедно	с	багажа.	Аз	като	момче,	естествено,	се	натъкмих	от-
пред	до	човека,	но	веднага	на	дъската	до	мен	приседна	и	братовчедка	ми	
Тодорка.	Две	години	по-голяма	от	мен,	палава	и	малко	„мъжко	момиче“.

—	Айде,	дий-и-и!	—	подвикна	селянинът,	дръпна	юздите	и	конете	по-
теглиха.

Стъпихме	на	пътя	от	София	(сега	има	нов	път)	и	полека-полека	стиг-
нахме	до	Паланка.	Така	местните	хора	наричаха	центъра	на	своето	село.	
Някакво	кръгло	пространство,	в	средата	с	внушителен	паметник	в	чест	на	
падналите	герои	от	„Сливнишката	епопея“	през	1885	година.	Завихме	наляво	
покрай	самотна	и	безформена,	охлузена	отвсякъде	мръсна	къща.	„Общината“	
—	информира	ни	селянинът.	Заслизахме	по	улицата	надолу.	От	двете	ни	стра-
ни	се	редуваха	дворове	с	малки	или	по-големи	къщи.	Някои,	оградени	с	каменни	
зидове,	или	просто	с	колове	и	плет	между	тях.	В	дворовете	им	се	виждаха	
каруци,	обори,	купища	с	гюбре.	Въобще,	типично	за	западните	краища	село.	
След	малко	отдясно	се	появи	продълговата	сграда,	с	обширен	двор	зад	нея.	
„Гимназията“	—	пак	ни	информира	селянинът.	Продължихме	да	се	подрусваме	
по	заледената	улица,	а	снегът	край	нас	блестеше	на	следобедното	слънце.	
Стигнахме	малко,	празно	пространство,	нещо	като	безформено	площадче.	
Свихме	надясно.	Вляво	от	нас	подминахме	една	двуетажна	—	значи	богатска	
къща.	Веднага	след	нея	каруцата	спря	пред	празен	двор.	Някъде	навътре	в	
него	се	виждаше	ниска	къщичка.	Снегът,	вероятно	отдавна	неизринван,	така	
я	беше	затрупал,	че	единият	£	край	въобще	не	се	забелязваше.

	
8.
—	Те òîâà е	къщата	на	Ганчо	и	Петра	—	рече	селянинът	и	слезе	от	

каруцата.
След	него	—	и	ние.	Свалихме	багажа,	и...	вместо	да	тръгнем,	майките	



70 ÏËÀÌÚÊ

ни	останаха	на	място,	като	се	гледаха	изпитателно	eдна	друга.	Вероятно	
се	питаха,	как	ли	ще	се	поберем	всички	в	тази	малка	къщичка?...		

—	Е	па,	айде	да	ви	помогнем	на	багажо	—	разбута	изненадата	ни	се-
лянинът	и	хвана	двата	най-тежки	вързопа.	Всеки	от	нас	взе	по	нещо	и	
тръгнахме	след	него.	Той	правеше	пъртина	в	снега	и	ние	се	тътрехме	
по	нея.	Стигнахме	 до	 дървена	 врата	—	по-скоро	на	 барака,	 отколкото	
на	къща.	Мъжът	почука.	Зачакахме...	Никакъв	отговор.	Повтори,	но	по-
силно.	Отново	тишина...	Жените	тревожно	се	спогледаха.	Отново	удари	
по	вратата.	Най-после	някой	я	задърпа	отвътре	и	след	известни	негови	
усилия,	тя	се	отвори.	Показа	се	жена,	която	изглеждаше,	като	че	сега	е	
станала	от	сън.	Мрачна,	разрошена,	неумита.	Обута	в	цървули,	облечена	в	
отдавна	износено	нещо	като	рокля,	на	гърба	с	почерняло	от	времето	елече.

—	Дойдо‘те	ли,	дойдо‘те	ли?	—	по-скоро	на	себе	си	отколкото	на	нас,	
заговори	жената.	—	А-а-а,	убаво,	убаво...	Де,	улазите	де,	улазите.	Оти	сто-
ите...?	—	покани	ни	тя.	Но	в	поканата	£	се	усещаше	по-скоро	съжаление,	
отколкото	радост	заради	нашето	пристигане.	Докато	говореше,	тя	все	
дъвчеше	и	мляскаше,	сякаш	имаше	нещо	в	устата	си,	което	не	може	да	
преглътне.	Очите	£	постоянно	мигаха	ли,	мигаха.	Трудно	можеше	човек	
да	£	определи	възрастта.	Но	каквото	и	да	предположеше,	като	че	ли	тя	
все	щеше	да	изглежда	по-възрастна.	Селянинът,	решил	че	си	е	свършил	
работата,	си	беше	тръгнал	без	да	го	забележим	и	да	му	благодарим.

Вътре	ни	посрещна	тясно	тъмно	коридорче.	По	средата	—	две	вра-
ти.	Една	срещу	друга.	Зад	тях	—	по	една	стая.	Петра	ни	посочи	дясната.	
Влязохме	всичките	девет	души	и	я	запълнихме.	На	дясната	стена	имаше	
малка,	правоъгълна	дупка,	запушена	с	отдавна	немито	стъкло,	през	кое-
то	едва	се	процеждаше	светлинка.	Нямаше	под,	а	само	замазана	някога	
кал.	Но	може	би	специално	за	нас	беше	покрит	със	слама.	Като	замляска	
и	 запреглъща,	Петра	продума:	 „Те	това	 е	 вашата	 стая!“.	Кръстоса	и	
мушна	ръце	под	мишниците	си,	за	да	ги	затопли.	Постоя	малко,	погледа	
ни	и	се	скри	в	отсрещната	стая.	Оставихме	багажа	на	пода.	Майките	се	
засуетиха	и	взаимно	се	запитаха	„Как	ще	я	караме	тука?“.	Но	нуждата	
не	питаше	и	не	чакаше	отговор.	По-малките	казаха:	„Гладни	сме!“	И	това	
сложи	началото	на	живота	ни	в	Сливница.

Както	се	хранехме	прави,	вратата	се	отвори	и	отново	влезе	Петра.
—	Де,	йе‘лате	при	нас	тамо,	да	се	постоплите	малко...
Без	да	чака	отговор,	тръгна	напред,	а	ние,	както	бяхме	помръзнали	

от	пътуването,	не	чакахме	да	ни	покани	отново.	Още	щом	отвори	вра-
тата	на	нейната	стая,	отвътре	ни	лъхна	топлина	и	пушек	от	дърва.	
Същата	 стая	по	 размери,	 но	 с	 по-голям	прозорец,	 който	 гледаше	към	
двора	и	можеше	да	се	отваря.	В	единия	£	край	имаше	дървен	креват.	Вър-
ху	него	—	набързо	нахвърляни	стари,	домашно	тъкани	черги.	В	средата	
—	кофтор	(ниска,	малка	ламаринена	печка),	от	който	идеше	топлината	
и	пушекът.	От	задната	му	страна	почти	до	тавана	се	издигаха	кюнци,	
свиваха	към	една	от	стените	и	се	скриваха	там	в	опушен	комин.	Надвесен	
над	кофтора,	на	ниско	трикрако	столче	седеше	и	се	грееше	мъж	на	около	
45 години.	Облечен	беше	с	груби,	доста	поизтрити	шаячни	дрехи,	обут	в	
цървули,	заметнат	с	измърсен	и	тук-там	прокъсан	кожух.	Не	помръдна	
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и	дума	не	продума	при	нашето	влизане.	Леля	ми	Иванка	го	поздрави	от	
Богдан	—	нейния	мъж	и	негов	роднина.	Човекът	смънка	нещо,	но	си	остана	
на	ниското	столче,	да	се	грее	над	кофтора.	Този	човек	беше	Ганчо.	Всичко,	
което	съм	запомнил	от	него	са	безизразното	му	лице,	тънкото	стърчащо	
напред	носле	и	очите,	за	които	нищо	не	можеш	да	определиш	—	ни	живец,	
ни	цвят.	И	още	нещо.	Той	рядко	говореше.	И	все	пак,	ако	продумваше,	то	
беше	кратко,	незавършено	и	неясно.	И	двамата	с	Петра	бяха	неграмот-
ни.	Макар	да	живееха	близо	до	София,	едва	ли	бяха	ходили	до	нея.	Нямаха	
представа	какво	ставаше	в	страната.	Дори	в	селото.	Да	не	говорим	за	
света.	Знаеха,	че	има	война	и	това	бе	всичко.	Но	кои	воюват,	за	какво	
воюват,	как	се	развива	войната	—	за	тях	нямаше	значение.	И	не	ги	ин-
тересуваше.	Както	после	разбрах,	единственото,	което	ги	вълнуваше,	е	
да	има	какво	да	ядат.	А	за	това	трябваше	някой	човек	да	им	даде	негова	
нива	„на	изполица“	—	те	да	я	работят	и	после	да	делят	добива.	И	още	—	да	
могат	да	си	наливат	вода	от	някой	съседски	кладенец,	защото	техният	
отдавна	бил	запушен.	Имаха	двама	сина.	По-големият	—	Гошо	бил	войник,	
а	Митко	—	ученик.	Изглеждаше	да	е	малко	по-голям	от	мен.	Но	кой	клас	
беше,	така	и	не	се	разбра.

Първата	нощ	прекарахме	облечени,	зарити	в	сламата.	Завихме	се	с	
това,	което	носехме.	И	няколко	стари	изпокъсани	черги,	които	Петра	
извади	отнякъде.	Така	изкарахме	близо	седмица.	Ние,	децата,	оглеждахме	
околността	край	„нашата	къща“.	Слизахме	и	до	реката,	която	течеше	до	
самия	долен	край	на	петриния	двор.	Казвам	„петриния“,	защото	веднага	
се	разбра,	че	Ганчо	„нямаше	думата“	в	този	дом.	За	всичко	тя	казваше	
какво	и	как	да	се	прави	в	него.

Обикновено	прекарвахме	доста	време	в	тяхната	стая	—	там	беше	
топло.	И	тук	е	мястото	да	разкажа	за	„сïúржàòà“.

Приятелят	ми	Коцето	не	оставаше	през	лятната	ваканция	в	Со-
фия	да	рита	бос	парцалената	топка	по	прашната	ни	улица,	както	аз	и	
другите	момчета,	защото	ние	нямахме	роднини	на	село.	През	летните	и	
през	зимните	ваканции,	той	отиваше	при	дядо	и	баба	си	в	село	Ковачевци,	
Самоковско.	Оттам	бяха	неговите	родители.	И	като	се	върнеше,	разказ-
ваше	как	с	дядо	си	ходели	да	косят	планинските	ливади,	как	оставали	да	
нощуват	на	открито	под	звездното	небе.	Как	завити	под	топли	черги,	
гледали	бляскащите	очертания	на	падащите	звезди.	Разпрегнатите	от	
каруцата	коне	цяла	нощ	пасели	край	тях.	От	време	на	време	пръхтели	
по	конски,	а	звънчетата	им	усилвали	тайнството	на	тихата	планинска	
нощ...	Много	силно	ме	пленяваха	и	разказите	му	за	ваканцията	около	Ко-
леда.	И	особено	за	специалитетите,	които	дядо	му	правел	от	коледното	
прасе.	Оттогава	се	заби	в	главата	ми	тази	чудна	дума	спържа!	Как	се	
приготовлявала,	колко	вкусна	била,	как	с	нея	можело	да	си	изпържиш	и	
яйца,	ако	отидеш	в	кокошарника	и	си	ги	вземеш	пресни-пресни.	Тя	не	се	
разваляла	чак	до	лятото,	защото	била	приготвена	„еди	как	си“.	Трябвало	
само	да	я	стоплиш	и	да	топиш,	да	топиш	залци	в	нея.	А	още	по-вкусно	
било,	ако	те	са	от	качамак.	И	какво	ли	още	не	разказваше	моят	приятел!?

Та,	омайваше	ме	Коцето	с	тези	си	приказки,	аз	слушах	и	преглъщах,	
но	къде	ти	в	София	коледно	прасе	и	дядо	и	баба	да	ти	приготвят	спържа!	
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И	ето	сега,	стоя	в	стаята	на	Петра	и	Ганчо,	а	те	и	синът	им	Митко	се	
готвят	да	обядват.	И	слагат	на	кофтора	чиния	с	нещо	да	се	затопли.	
Скоро	оттам	ме	лъхва	такъв	аромат,	че	след	подробните	картинни	раз-
кази	на	Коцето,	не	мога	да	сгреша	—	спържа!	...

Придърпват	те	трикраките	столчета	около	ниската	софра,	сядат	
и	започват	да	топят	залци	в	общата	чиния.	Топят	и	си	хапват,	топят	
и	си	хапват.	Аз	стоя	до	прозореца,	вдишвам	вкуснотията	на	мечтания	
от	мен	селски	специалитет	и	преглъщам	ли,	преглъщам.	И	все	уж	гледам	
през	прозореца.	По	едно	време	чувам	петриния	глас:

—	Де	бре,	де	йела	да	си	земеш...
—	А,	 не!...	Не	 съм	 гладен	аз...	 —	 отговарям	срамежливо	и	 отново	 се	

обръщам	към	прозореца.	Но	се	размислям,	че	като	отказвам,	ще	изпусна	
онова,	което	отдавна	така	дълго	съм	чакал.	А	друга	възможност	едва	ли	
ще	имам	някога.

Тримата	продължават	да	се	хранят.	От	време	на	време	отвръщам	
глава	от	прозореца	и	поглеждам	към	софрата.	И	виждам	как	чинията	за-
почва	да	се	поизпразва.	От	това	срамът	и	желанието	все	по-ожесточено	
почват	да	се	борят	в	мен.	Чувам	вътрешния	си	глас	да	ме	упреква:	„Защо	
не	се	съгласиш,	като	те	канят	хората?	Нали	толкова	време	все	за	тази	
спържа	си	мечтаеш!“...

—	Де,	де...	Йела	да	си	земеш	бре...	—	отново	ме	кани	Петра.
Иска	ми	се	веднага,	без	нищо	да	казвам,	да	пристъпя	и	да	си	хапна	от	

тая	пуста	спържа.	Но	срамът	ме	надвива	и	отново	изричам	това,	което	
не	искам	да	кажа:

—	Не,	не!...	Аз	не	съм	гладен!	—	Но	сякаш	не	моят,	а	някакъв	друг	глас	
говори.	А	в	главата	ми	отново	заваляват	упреци:	 „Къде	другаде	ще	те	
канят	на	 спържа?	Това	ти	 е	 за	първи	и	може	би	 за	последен	път....	И	
решавам:	Ако	ме	поканят	още	веднъж...,	ще	отида!...	Пък	каквото	ще	да	
стане.“	И	поканата	не	закъснява:

—	Де	бре,	па	ти,	що	си	се	загледал	у	тоя	пусти	прозорец!...	Де	пойди	
насам,	оти	оно	вече	се	свършува!	Па	ти	си	момче,	не	мой	да	ти	не	стане	
нещо!...

„Момче,	момче,	ама	срамежливо“	—	продължавам	да	се	упреквам,	но	
намирам	сили	и	пристъпвам	към	софрата.	Оставам	прав	до	тях	и	чакам.	
Петра	отчупва	залък	от	хляба,	оттопва	с	него	от	мазнината	по	чинията,	
бодва	на	вилицата	си	нещо	като	парченце	месо,	мазва	го	на	залъка	и	ми	
го	подава.	Пъхам	го	в	устата	и...	О,	Боже!...	Тя	пламва	изведнъж!...	Залива	
ме	огън	от	люти	чушки	и	червен	пипер.	Задавям	се	в	кашлица,	дъхът	ми	
спира,	от	очите	ми	потичат	сълзи.			

—	Я,	па	тоя!...	Що	ти	станˆ,	бре?...	Що	се	задав£?...	Де,	п£ни	малко	
в¥да...	—	спасява	ме	Петра.

На	всичко	това	Митко	се	усмихва,	доволен	от	моята	слабост:
—	Па,	що	че	сакаш	от	него!...	Градско	момче	—	ни	знае	що	да	руча,	ни	

мое	да	руча	като	ората!
Всичко	това,	 естествено,	не	 засегна	Ганчо.	Спокойно	продължи	да	

обира	останалата	мазнина	по	чинията.	А	аз	се	чудех	какво	да	направя?	
...Петрината	спържа	беше	в	устата	ми,	а	нямаше	къде	да	я	изплюя.	И	
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ща,	не	ща,	преглътнах	я	някак	и	усетих	как	и	стомахът	ми	пламна.	От-
дръпнах	се	към	„моя	прозорец“.	Застанах	с	лице	към	него,	за	да	не	виждат	
сълзите	ми.	Бършех	ги	с	опакото	на	дланите	и	се	питах:	„Та	това	ли	ми	
било	прехвалената	 спържа	на	Коцето?...	 За	тая	 ли	 лютивина	толкова	
много	и	така	сладко	ми	е	говорил	той?!“

Ето	така	бързо	и	окончателно	в	Сливница	се	сгромоляса	моята	детска	
мечта	по	нея,	та	до	ден-днешен	спържа	не	съм	ял!...	А	и	не	искам!

Така	в	мръсната	и	студена	петрина	стаичка	започна	да	тече	нашият	
нов	живот.	Майките	намериха	отнякъде	стари	черги,	постилаха	ги	върху	
сламата	на	пода	и	така	нашите	нощи	станаха	малко	по-човешки.	Как	
двете	сестри	са	смогвали	да	хранят	седемте	си	деца,	не	мога	да	кажа.	Но	
знам,	че	топлина	намирахме	само	в	стаята	на	„хазяите“.	През	целия	ден	
Ганчо	седеше	до	кофтора	на	трикракото	си	столче,	дремеше,	прозяваше	
се	шумно,	като	изправяше	широко	отворена	уста	към	тавана	и	пъхаше	
дърва	в	огъня.	Но	изглежда,	че	те	вече	привършваха,	защото	не	бяха	едри	
цепеници,	а	тънки	сухи	клони.	А	януарската	зима	беше	наистина	студена.	
Снегът	не	спираше	да	вали.	Яростен	вятър	вилнееше	навън.	Със	свистене	
се	промъкваше	през	пролуките	на	старата	къщица,	свиреше	в	комина	и	
връщаше	пушека	в	малката	стая.	Петра,	на	която	лежеше	всичко	в	този	
дом,	все	нещо	шеташе	вкъщи	или	по	двора,	за	да	„върже	някак	двата	края“	
на	техния	труден	живот.	Не	само	немотията,	но	вероятно	и	от	нашето	
присъствие	нервите	£	бяха	още	по-опънати.	Защото	веднаж	като	излезе	
на	двора	и	студеният	вятър	веднага	я	връхлетя,	тя	му	се	скара	също	
като	на	жив	човек,	който	£	прави	нещо	лошо.	Помня	дословно	думите	£,	
с	които	го	наруга:

—	А	бре,	ветре,	а	бре	ало,	що	си	задуал	бре...	що	си	завеял	бре...	Не	знаеш	
ли,	дека	немамо	дървя!...

И	като	му	се	накара,	та	да	£	олекне	малко,	както	беше	сгушена,	пъх-
на	ръце	под	мишниците,	присви	се	още	повече	срещу	вятъра,	забърза	и	
се	мушна	в	бараката,	да	си	свърши	работата,	за	която	беше	тръгнала.

9.
Не ïîìíя	колко	време	живяхме	така	при	Петра.	Може	да	е	споделила	

между	съседите	за	нашите	притеснения	в	малката	стаичка,	за	трудно-
стите,	които	им	създаваме	с	присъствието	си?	Не	знам.	Един	ден	при	нас	
дойде	дребничък,	слабичък,	възрастен	съсед.	Той,	нашите	майки	и	Петра	
говориха	дълго	в	нейната	стая.	После	отидоха	заедно	някъде.	Като	се	
върнаха,	казаха,	че	ние	ще	отидем	да	живеем	при	този	човек,	а	леля	ми	с	
децата	£	ще	останат	при	Петра.

Взехме	 си	 багажа,	 слязохме	долу	 до	реката	и	поехме	по	широката	
пътека	край	нея.	Минахме	една	къща	(после	разбрахме,	че	е	на	богатия	
Симчо	Шебеко	—	тук	хората	си	имаха	прякори)	и	през	една	широка,	по-
рутена	отдавна	някогашна	каменна	порта,	влязохме	в	двора	на	стария	
човек.	Къщата	му	не	беше	на	заможен	селянин,	но	чиста	и	спретната.	
Едно	стъпало	пред	нея	ни	въведе	в	тясно	коридорче,	в	дъното	на	което	
имаше	огнище.	От	дясната	страна	—	стая,	от	лявата	—	също.	Влязохме	
в	„нашата“	—	дясната,	малко	по-голяма	от	петрината.	В	левия	£	край	—	
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двоен	дървен	креват,	застлан	с	черги.	На	две	от	стените	—	прозорци.	Ня-
маше	печка.	Оставихме	багажа	и	дядото	ни	покани	в	тяхната	стая.	Там	
гореше	същият	нисък	кофтор,	като	при	Петра.	На	единствения	дървен	
креват	седяха	бабичка	и	сравнително	млада	жена.	Край	тях	—	две	деца	
любопитно	ни	гледаха.	Момче	на	около	11-I2	години	и	малко	4-5	годишно	
момиченце.	Още	щом	влязохме,	жените	станаха	и	се	ръкуваха	с	нас.	Нека	
кажа	веднага:	хората,	които	ни	приютиха	в	своя	дом,	бяха	Кръстан	Зарков	
Колев,	който	за	нас	стана	просто	дядо	Кръстан,	неговата	жена	баба	Гюра	
и	снахата	им	Драга.	За	мен	и	двете	ми	сестри	още	на	другия	ден	тя	стана	
леля	Драга.	Момчето	носеше	името	на	дядо	си,	а	момиченцето	се	казваше	
Виолета	или	Вилето,	както	после	я	наричахме.	Стоян	—	единственият	
син	на	дядо	Кръстан	и	съпруг	на	леля	Драга	го	нямаше.	Бил	мобилизиран	
войник	и	изпратен	с	окупационния	корпус	в	Сърбия.

Така	се	запознахме	с	тези	хора.	Естествено,	и	през	ум	не	ни	мина-
ваше	тогава	колко	близки	ще	станем	един	за	друг	и	колко	добри	и	лоши	
неща	ще	преживеем	и	делим	заедно!	Стаята,	която	ни	отстъпиха,	била	
на	младото	семейство.	А	другата	—	на	старите.	След	като	разбрали,	че	
някакви	там	евакуирани	при	Петра	софиянци	са	в	много	трудно	положение,	
решили	всички	те	да	се	съберат	в	едната	стая,	а	другата	да	отстъпят	
на	непознатите	им	хора.	Пък	като	се	върне	Стоянчо,	все	някак	ще	се	наг-
ласят	нещата.	И	дори	сега,	след	толкова	много	години,	като	пиша	тези	
редове	и	разсъждавам	за	постъпката	на	дядо	Кръстан,	продължавам	да	
се	вълнувам.	Той	беше	обикновен,	почти	неграмотен	селянин,	но	природно	
интелигентен.	И	преди	всичко	изключително	човечен!

Само	помисли,	драги	читателю,	ако	си	баща	като	него,	а	синът	ти	
íе ïî жеëàíèе, à íàсèëà е	изпратен	в	страна,	където	се	водят	боеве	и	
всеки	ден	оттам	може	да	долети	най-тъжната	вест?	Помисли,	ако	той	ти	
е	оставил	жена	и	деца	да	се	грижиш	и	за	тях	в	тези	трудни	военни	години?	
И	още	—	когато	цялата	мъжка	работа	по	дома,	по	стоката,	по	нивите	
е	оставена	на	твоите	немощни	плещи!	Помисли,	драги	читателю,	какво	
сърце	трябва	да	имаш,	та	сàì	äà сè сúçäàäеш	допълнителни	грижи,	
като	приютиш	някакви	си	хора,	които	нито	знаеш	кои	са,	нито	какви	са!	
А	около	Петра	имаше	богати	съседи,	като	Симчо	Шебеко,	като	Джавали-
ите	и	още	други,	с	по-големи	къщи,	с	далеч	по-значителни	възможности.	
Но	те	не	са	пожелали	да	помогнат.	Това	ме	кара	и	сега	да	кажа	за	дядо	
Кръстан,	за	баба	Гюра	и	за	леля	Драга:	поклон	пред	светлата	ви	памет,	
скъпи	мои	мили	хора!...	Нека	поне	Бог	даде	щастие	на	вашите	потомци!...

Първата	нощ	всички	се	сместихме	на	големия	креват,	така	напряко.	
Умората	веднага	ни	надви	и	спахме	непробудно	до	сутринта.	Когато	оти-
дохме	в	топлата	стая	на	хазяите,	баба	Гюра	тъкмо	сваляше	от	кофтора,	
току	що	сварен	качамак.	Щом	започна	да	го	бърка	с	качамилката	—	кръгла	
50-60	сантиметрова	здрава	тояжка,	отидох	при	нея	да	£	помогна,	както	
помагах	и	на	моята	майка	в	София.	Стиснах	котлето	с	крака,	хванах	го	
здраво	с	ръце	и	така	работата	£	стана	по-лесна.	Вероятно	още	рано	су-
тринта	дядо	Кръстан	е	издоил	кравичката	и	сега	встрани	на	кофтора	ни	
чакаше	пълна	съдинка	сварено	млеко,	с	дебеличък	каймак	отгоре.	Леля	Драга	
беше	наредила	на	масата	панички,	канчета,	лъжици	и	всичко	необходимо	
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за	първата	ни	обща	закуска.	Насядахме	децата	и	жените.	Дядо	Кръстан	
беше	навън,	зает	с	работа	по	двора.	Много	пъти	след	това	ядохме	кача-
мак	с	мляко,	но	сладостта	на	тази	първа	закуска	запомних	завинаги!	...И	
сега,	когато	в	къщи	си	правим	този	характерен	за	балканите	бедняшки	
специалитет,	винаги	си	спомням	вкуса	на	бабагюриния	качамак!

След	закуската	майка	ми	и	леля	Драга	започнаха	да	мислят,	какво	да	
сготвят	за	обяд.	Явно	между	тях	бе	започнало	да	се	заражда	някакво	вза-
имно	доверие.	Ние	носехме	някакви	продукти.	Но	те	не	бяха	и	не	можеха	да	
бъдат	много.	Малко	картофи,	непълна	бутилка	олио,	две-три	шепи	ориз,	
домашна	юфка,	сол	и	други	подобни	дреболии.	Но	разчитахме	на	баща	ни,	
който	щеше	по-често	да	идва	при	нас	и	да	донася	всичко,	което	можеше	
да	се	намери	и	купи	в	опустошената	София.	Постепенно,	без	да	се	говори	
и	обсъжда,	някак	от	само	себе	си	се	създаде	необявено	споразумение:	как-
вото	те	имаха	и	каквото	ние	ще	имаме,	да	се	приготвя	общо	за	всички	и	
да	се	храним	заедно.	Като	едно	семейство.	Беше	много	добре,	че	едната	
кравичка	си	имаше	теленце.	И	всяка	сутрин,	и	вечер	дядо	Кръстан	издоя-
ваше	пълна	съдинка.	Баба	Гюра	го	сваряваше	и	част	от	него	подквасваше	
на	кисело	мляко.	Много	ми	харесваше,	когато	започваше	да	„бие“	млякото,	
за	да	получи	масло.	Тя	сипваше	и	прясното,	и	киселото	в	„бучката“	—	кръг-
ло,	към	1	м.	високо,	издълбано	отвътре	с	еднакъв	диаметър	дърво.	Нещо	
като	висока,	грамадна	водна	чаша.	В	нея	плътно	влизаше	кръгла	дървена	
плочка	с	дупки	по	нея,	през	които	да	се	проточва	млякото.	От	центъра	
£	нагоре	излизаше	здрава	дръжка,	по-дълга	от	височината	на	бучката.	
Това	беше	„буталото“.	Баба	Гюра	хващаше	тази	дръжка,	движеше	бута-
лото	нагоре-надолу	в	бучката	и	така	постепенно	маслото	се	„избиваше“	
и	изплуваше	на	повърхността.	Тя	го	събираше	и	оформяше	на	топка.	Ние,	
децата,	чакахме	именно	този	момент.	Всички	държехме	чаша	или	канче	
и	тя	навеждаше	бучката	и	отсипваше	от	„мътеницата“	на	всекиго	от	
нас.	Но	не	забравяше	и	теленцето.	Занасяше	и	на	него.	И	то	също	като	
нас	изпиваше	всичко	докрай	и	дълго	се	облизваше.

Това,	че	вече	живеех	на	село,	за	мен	имаше	особено	значение.	След	тол-
кова	увлекателните	разкази	на	Коцето	за	селския	живот,	сега	и	аз	имах	
възможност	да	вкуся	от	него.	И	още	—	и	аз	вече	си	имах	и	баба,	и	дядо	и	
то	на	село!	И	две	крави	си	имахме,	даже	и	теленце.	Когато	дядо	Кръстан	
работеше	нещо	из	двора,	бях	все	около	него.	Внимателно	наблюдавах	какво	
и	как	прави.	Преценявах	дали	и	аз	бих	могъл	да	свърша	тази	работа,	та	
да	го	отменя.	Така	постепенно	започнах	да	му	помагам.

Първата	ми	работа	беше	с	дървата.	Щом	забележех,	че	привършват	
край	кофтора,	отивах	при	дръвника,	грабвах	секирата	и	започвах	да	цепя	
дебелите	трупчета.	Отначало	ми	беше	трудно,	но	постепенно	се	понаучих.	
Даже	дядо	Кръстан	ми	показа	как	да	забивам	клин	в	по-големите	цепеници.	
Е,	вярно,	отскачаха	понякога	отломки,	парваха	ме	по	краката,	по	ръцете,	
па	даже	и	по	главата.	Но	това	беше	вече	част	от	моите	задължения.	Дори	
и	когато	силно	ме	заболяваше,	бях	горд,	че	помагам	на	дядо	Кръстан	и	че	
наистина	върша	някаква	важна	селска	работа...

Започнах	да	влизам	и	в	обора	при	двете	крави	и	телето.	Може	би	ми	
се	стори,	но	първия	път	ме	приеха	като	чужд	за	тях.	Изринвах	фъшкиите	
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и	ги	изхвърлях	върху	гюбрето	до	вратата	на	обора.	Кокошките	веднага	
налитаха.	А	петелът,	като	за	благодарност	се	изкачваше	отгоре	на	купа,	
напъваше	се	колкото	може	и	тържествено	изпълняваше	неговата	си	един-
ствена	песен.	На	кравите	занасях	и	храна.	Най-често	им	давах	„шашанье“.	
Така	тук	наричаха	сухите	царевични	стебла.	Обичаха	ги	много.	Но	най-
приятно	им	беше,	когато	ги	чешех	с	ръбестия	гребен.	Тогава	извръщаха	
глава	към	мен,	гледаха	ме	кротко	и	като	ги	погалвах	по	главата,	облизваха	
ръката	ми	за	благодарност.

И	друго	нещо	като	задача	ми	възложиха	жените.	Да	донасям	вода	в	
големите	стомни	—	за	пиене	и	за	готвене.	Вода	се	наливаше	от	кладенеца	
на	Джавалиите,	които	живееха	през	няколко	къщи	от	нас.	Бунарът	беше	
извън	двора	им,	близо	до	реката.	Веднага	грабнах	двете	наистина	големи	
стомни	и	тръгнах	да	излизам.	Леля	Драга	ме	погледна	някак	закачливо	и	
продума:

—	Па	гледай	тамо	около	бунаро,	ако	има	м¥ми,	дошли	за	в¥да,	не	мой	
да	земеш	да	им	напиеш	водата...

Не	можах	да	разбера	какво	точно	иска	да	ми	каже	леля	Драга,	затова	
я	попитах:

—	Че	защо	трябва	да	пия	от	тяхната?	Нали	ние	си	носим	за	нас!	Ще	
си	пия	от	нашата!		

—	Е,	оно	така	е.	Ама	не	мой	да	ти	ареше	някое	момляче,	па	да	ти	се	
заще	да	£	напиеш	водата...	—	смеят	се	жените.

Смее	се	и	дядо	Кръстан,	но	се	обръща	с	присторен	укор	към	тях:
—	Я	го	оставете	момчето,	що	сте	се	фанали	за	него!	Ти,	Арсо,	не	ги	

слушай	них.	Они	си	немат	друга	работа.
Послушах	дядо	Кръстан,	взех	двете	стомни	и	тръгнах.	Но	все	се	пи-

тах	какво	означава	тази	дума	„напиване“.	И	не	щеш	ли,	отдалече	видях	
три-четири	момичета	край	кладенеца,	дошли	също	за	вода.	Ами	сега?...	И	
както	си	бях	срамежлив,	зачудих	се	какво	да	правя?	Като	отида	до	тях,	
трябва	ли	нещо	да	им	кажа?	Ама	какво	да	е	то,	като	не	ги	познавам?...	Да	
се	върна	обратно,	никак	не	върви...	Нали	вече	ме	бяха	видели	със	стомни	
в	ръце,	значи,	идвам	за	вода!...	Продължих	напред,	а	те	там	си	говорят	
нещо,	обръщат	се	към	мен	и	все	се	смеят...

Дойдох	някак	до	бунара.	Застанах	встрани,	с	което	исках	да	им	кажа	
„хайде,	първо	вие	си	налейте,	а	после	и	аз	след	вас...“.	А	те	ме	гледат,	по-
шепнат	си	нещо	и	се	смеят.	Това	още	повече	ме	смущава.	Стоя	встрани	и	
чакам	с	наведена	глава	от	срам.	Те	въртят	синджира,	вадят	вода,	наливат	
стомните	си,	хвърлят	ми	погледи	и	продължават	да	се	кискат.	Една	от	
тях	ме	подкани:

—	Айде,	йела	и	ти	да	си	налееш!	—	и	ми	правят	място	до	кладенеца.
Няма	как,	щом	ме	канят,	трябва	да	отида.	И	отивам.	Но	на	всичкото	

отгоре	притеснението	ми	става	още	по-силно,	защото	за	първи	път	ще	
вадя	вода	от	кладенец.	А	те	стоят	и	чакат	да	видят,	как	ще	се	справя.	
Както	и	да	е,	хващам	аз	кофата,	придържам	с	ръка	синджира	и	бавно	я	
пускам	надолу.	Но	за	беда	той	се	отплесва	от	ръката	ми,	макарата,	на	
която	е	навит,	се	завърта,	заскрибуцва	и	кофата	полита	надолу.

Плясъкът	£	във	водата	се	сля	с	подигравателния	смях	на	момите.	



  Арсо Арсов  77

Опитвах	да	напълня	кофата	долу,	но	все	не	успявах.	Тогава	една	от	тях	
дойде	при	мен,	побутна	ме	встрани,	размърда	синджира	и	бързо,	бързо	
напълни	кофата.	Извади	я	горе	и	ми	наля	вода	в	стомните.	Взех	си	ги	и	
засрамен	си	тръгнах.	Още	щом	влязох	в	къщи	и	ги	оставих	на	пода,	заявих:

—	Повече	за	вода	няма	да	ходя!...
После	научих,	че	 за	вода	ходели	само	момите.	А	ергените	отивали	

край	кладенеца,	причаквали	ги	и	кой	която	вече	е	харесал,	поисквал	да	пие	
вода	от	нейната	стомна.	По	този	начин	£	казвал,	че	иска	да	се	ожени	за	
нея.	И	ако	и	тя	била	съгласна,	тогава	му	разрешавала	да	£	„напие“	водата.

10.
Яíóàрсêàòà зима	си	беше	истинска	януарска	зима.	Облеклото	ми,	

макар	и	доста	извехтяло,	вършеше	своята	работа	и	ме	топлеше.	Но	обув-
ките	ми	бяха	в	окаяно	състояние.	Прихванати	с	тел	за	кожата	и	подмет-
ките,	макар	и	протрити,	те	все	още	се	държаха,	но	не	топлеха.	Затова	
над	памучните	чорапи	увивах	всевъзможни	хартии.	Бяха	ми	казали,	че	не	
пропускали	студа.	Върху	им	надявах	старите	вълнени	чорапи	на	баща	ми	
и	така	донякъде	задържах	топлината.	Дядо	Кръстан	съчувствено	гледаше	
на	тези	мои	изобретения	и	един	ден	ми	каза:

—	Слушай,	бе	момче,	ако	ти	напрайм	едни	опънци,	че	ги	носиш	ли?	Они	
че	ти	топлят	повече	от	тея	обуща,	дека	имаш!

Никога	не	бях	носил	опънци.	Дори	не	знаех	как	се	връзват	и	прикреп-
ват	към	краката.	Но	гледах,	че	местните	хора	ходеха	обути	в	такива.	И	
Кръстанчо,	и	малката	Виолетка.	Особено	на	нея	£	отиваха	новите	мал-
ки	опънчета	с	шарените	чорапки,	натъкмени	като	за	малко	„момляче“,	
както	казваха	тук.

—	Па	защо	да	ги	не	нося,	дядо	Кръстане	—	отговарям	и	вече	се	виждам	
в	нови	цървули	с	топлите	чорапи	на	баща	ми.

—	Добре,	я	че	ти	напрайм,	само	требе	да	найдем	по	съседите	свинска	
кожа,	оти	ние	немамо	—	не	гледаме	прˆсе.	

Милият	дядо	Кръстан,	така	и	не	можа	„да	найде	по	съседите“	кожа	
и	аз	продължих	да	студувам	през	цялата	зима.

Един	ден,	на	празното	пространство,	точно	пред	къщата	на	баба	
Съвета,	заби	барабанче	и	леля	Драга	ми	каза:

—	Тичай	да	чуеш,	какво	че	каже	расилнио	от	общината!
Затичах	се	нагоре	през	„гумното“	(дворната	ливада),	излязох	на	праз-

ното	пространство	и	виждам	един	нисичък,	пълничък,	брадясал	човек,	в	
износени	шаячни	войнишки	дрехи,	препасал	пред	себе	си	барабанче	и	удря	
по	него	с	две	дървени	палки.	С	това	иска	да	каже	„Елате,	бре	хора,	оти	
имам	нещо	важно	да	ви	кажем!“	И	наистина,	от	близките	къщи	придойдоха	
хора	и	всички	застанахме	да	чуем	„важното	нещо“.	Разсилният	от	общи-
ната	спря	да	бие	барабанчето,	събра	палките	в	едно	и	ги	мушна	в	пояса	
си	отпред.	Оттам	извади	някакъв	лист,	разгъна	го	и	като	се	прокашля	
за	авторитет,	с	висок	глас	зачете:

—	Ва-а-ажно	собще-е-ение!...	Всички	софиянци,	що	са	ева...ева-а...ева-
а	—	тази	дума	определено	го	затрудни,	дълго	се	взирˆ	в	листа	и	накрая	
изрече	—	що	са	ева-кура-ни...	пак	се	загледа	в	листа	и	накрая	отсече:	—	а	бе	
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тия,	дека	са	бегали	от	София.	Та	да	дойдат	тиа	у	общината	да	им	дадеме	
каруца	заедно	с	коньете	и	човеко,	та	да	идат	у	София,	да	си	докарат	що	
сакат	от	д¥ма.	Требе	да	дойдат,	та	да	им	кажем,	кой	че	ги	кара.

И	като	повтори	още	веднъж	съобщението,	извади	палките	от	пояса	
и	заудря	барабанчето	за	финал.	После	ги	мушна,	където	им	беше	място-
то,	завъртя	барабана	зад	себе	си	и	закрачи	натам,	където	трябваше	да	
произнесе	същата	„прокламация“.

На	другия	ден	с	Митко	Ганчин	се	отбихме	в	общината	да	научим	„кой	
човек	че	кара	нас	у	София“.	А	вечерта	отидохме	при	него,	да	се	уговорим,	
защото	аз	трябваше	да	го	водя.	Голям	двор,	ограден	с	висок	каменен	зид,	
с	тежка	порта	по	средата.	Отвори	ни	едно	от	децата.	На	къщната	вра-
та	излезе	жена.	Казахме	£	кои	сме	и	за	какво	сме	дошли.	Без	да	се	покаже,	
отвътре	се	чу	гласът	на	стопанина:	

—	Утре	рано,	у	5	часо,	момчето	да	дойде	тука,	та	да	ми	показва	пато	
у	София.

Помислил	за	мен,	Митко	се	провикна	към	гласа	отвътре:
—	Па	да	земете	да	дадете	нещо	топло	на	момчето	—	я	кожух,	я	некой	

ямурлук,	оти	оно	е	градско	момче,	да	гем...	Не	мой	да	го	оставите	да	озъб-
нее	(да	студува)	по	пато!	—	и	пак	изпопържи	с	неизменното	за	сливничани	
„да	гем!“.

—	Добре,	добре,	че	земем,	че	земем,	да	гем	—	отвърна	онзи.
Така	уговорката	завърши.
Прибрах	се	в	къщи	и	започнах	да	преживявам	утрешното	ми	дълго	

пътуване.	Да	 оставим,	 че	 разстоянието	 беше	цели	 30	 километра.	Но	
през	студена	януарска	нощ,	на	конска	каруца	—	това	ми	предстоеше	за	
първи	път	и,	естествено,	ме	плашеше.	Все	пак,	успях	някак	да	подремна	
малко,	но	майка	ми	—	едва	ли!	Приготви	ми	най-топлите	дрехи,	с	които	
разполагахме,	и	сигурно	е	будувала	от	страх	да	не	пропусне	събуждането	
ми	навреме.		

В	уречения	час	бях	вече	при	човека.	В	двора	той	запрягаше	двата	коня	
към	каруцата,	а	вътре	в	нея	видях	голям	ямурлук,	две	черги	и	два-три	
чувала,	натъпкани	със	сено	—	храна	за	конете.	Качих	се	в	колата.	Селя-
нинът	ми	помогна	да	облека	ямурлука	и	като	посочи	чувалите,	наредени	
един	до	друг,	рече:

—	Айде,	сега	легай	тука	върху	них	и	се	увий	с	чергите.
Завих	се	добре	и	веднага	почуствах	прилив	на	топлина	и	приятния	

мирис	на	сено.	Той	седна	отпред	на	дъската.	Наметна	своя	ямурлук,	но	се	
изправи,	прекръсти	се,	седна	отново,	дръпна	юздите	и	каруцата	затрака	
по	калдъръмения	двор.	Отзад	се	чу	гласът	на	жената:

—	Е,	айде	на	д‘обър	ви	път!
Излязохме	на	улицата,	поехме	към	Паланка	—	центъра	на	селото.	То	

спеше	притиснато	от	студената	зимна	вечер.	През	погледа	ми	смътно	
преминаваха	в	тъмнината	притихналите,	отрупани	в	сняг	къщи.	Поня-
кога	пролайваше	куче,	събудено	от	тропота	на	каруцата	по	неравната	
замръзнала	земя.	Стигнахме	центъра	и	като	завивахме	надясно,	за	да	
стъпим	на	пътя	за	София,	вляво	се	очерта	силуета	на	високия	паметник,	
напомнящ	за	„Сливнишката	епопея“.	Преминахме	моста	над	малката	река,	
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която	протича	под	боровия	хълм	и	излязохме	от	селото.	Бях	се	свил	в	де-
белия	ямурлук	и	завит	с	вълнените	черги,	не	усещах	студа.	Конете	бяха	
млади	и	силни,	добре	охранени.	Теглеха	равномерно	и	през	целия	път	не	се	
умориха.	От	време	на	време	селянинът	им	подвикваше	и	те	преминаваха	
в	лек,	дълго	неспиращ	тръст.	Поуморени,	те	сами	се	връщаха	в	по-споко-
ен	ход.	Човекът	ги	оставяше	да	си	отпочинат	и	отново	ги	подканяше	да	
бързат.	Сгушен	на	топло,	в	полусън	долавях	тропота	на	копитата	им	
по	замръзналия	път.	Също	и	онова	неповторимо	и	характерно	за	конете	
пръхтене,	което	още	повече	ме	унасяше	в	съня.	Това	нощно	пътуване	ся-
каш	ме	потопи	в	някаква	вълшебна	нощна	приказка,	напълно	непозната	
досега	за	мен,	градското	момче.

Събудих	се	от	нея,	когато	едва	беше	започнало	да	се	развиделява.	На	
пътя	не	срещахме	почти	нищо	друго,	освен	някой	забързан	военен	камион.	
Денят	вече	просветваше,	когато	започнахме	да	навлизаме	в	покрайнините	
на	София.	Реших,	че	е	време	да	напусна	уютното	си	местенце.	Станах	и	
увит	в	ямурлука,	седнах	на	дъската	до	човека.	Започнах	да	го	направлявам	
по	пътя	към	дома.	София	беше	неузнаваема	—	черна,	мрачна,	порутена,	
безлюдна.	Бездомни	кучета	и	котки,	уплашени	и	гладни,	се	стрелкаха	сред	
развалините	да	търсят	храна.	Помислих	си	за	нашето	коте,	което	обича-
ше	да	го	галя	в	скута	ми	и	доволно	да	мърка,	като	премигва	със	зелените	
си	очета.	Изчезна	след	нощната	бомбардировка	и	повече	не	го	видяхме.	
Какво	ли	беше	станало	с	него?	Дали	бомбите	или	някое	прегладняло	куче...	
Не	ми	се	искаше	дори	да	си	помисля...

Стигнахме	до	нашата	къща.	Човекът	загърна	изпотените	коне	с	чер-
гите	и	остави	сеното	пред	тях.	Зарадван,	баща	ми	ни	покани	в	тясната	
кухничка.	Печката	бумтеше	и	от	тенджерчето	върху	нея	идеше	мирис	
на	липа.	Топлината	ни	подкани	да	се	разсъблечем.

—	Приготвил	съм	ви	липов	чай	и	малко	сирене,	но	с	купоните	не	можах	
да	купя	хляб	—	фурната	спря	да	работи.

—	Нема	нищо	—	прекъсна	го	селянинът.	—	Я	съм	донел	и	леб,	и	сланина.
Свали	торбата	от	рамото	си,	бръкна	в	нея	и	остави	на	масата	всич-

ко,	което	имаше.	Похапнахме,	постоплихме	се	и	се	захванахме	за	работа.	
Баща	ми	беше	разглобил	железния	креват,	беше	завързал	на	денк	два	юргана	
и	две	одеяла.	Започнахме	да	товарим	каруцата.	Взехме	примуса	и	шишето	
с	газ	за	него.	Останалите	в	бараката	въглища	пренесохме	в	каруцата.	Не	
забравихме	картофите,	лещата,	киселото	зеле,	заровения	в	земята	праз	
лук	и	други	храни,	които	имаше	у	дома.	От	нашата	„библиотека“	—	старо	
сандъче	в	бараката,	в	което	със	сестра	ми	Мария	си	държехме	книжки,	изу-
чавани	в	училище	—	взех	няколко,	за	да	има	какво	да	си	четем.	Всичко	това	
извършихме	много	бързо,	за	да	не	ни	изненада	тревожният	рев	на	сирените,	
което	обикновено	ставаше	около	обяд.	Събра	се	доста	багаж.	И	за	да	не	
мъчим	конете,	ние	с	баща	ми	решихме	в	Сливница	да	се	приберем	с	влака.

11.
Кîãàòî	уморените	коне	спряха	пред	дома	на	дядо	Кръстан,	бяхме	

много	радостни.	Вече	ще	спим	на	два	кревата,	ще	се	завиваме	с	юрганите	
и	одеялата	и	ще	ни	бъде	по-топло.	А	от	донесените	продукти	майка	ми	и	
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леля	Драга	ще	приготвят	по-различни	обеди	от	досегашните.	Това,	разбира	
се,	зарадва	най-много	нас,	децата.	Но	качамакът	на	баба	Гюра	и	млякото,	
което	дядо	Кръстан	доеше	всяка	сутрин	и	привечер,	си	останаха	наша	
основна	храна.	Мляко	се	даваше	и	на	телето,	което	видимо	порастваше	
с	всеки	ден.	И	когато	с	двете	крави	го	подкарвах	до	реката	да	се	напоят	
с	вода,	то	се	разиграваше	и	припкаше	край	тях.	Засилваше	се	изведнъж	
напред,	спираше	внезапно	и	отново	дотичваше	до	майка	си.

Вечер	всичките	девет	души	(а	когато	и	баща	ми	беше	при	нас	—	де-
сет)	се	събирахме	в	стаята	на...	не	казвам	хазяите,	защото	те	никога	не	
показаха,	че	са	такива.	Бързо	се	сближихме	с	тях	и	заживяхме	наистина	
като	едно	семейство.	Всичко,	което	те	имаха	и	което	баща	ми	донасяше	
от	София,	ставаше	общо,	без	да	се	смята	кой	какво	е	дал.	Единствената	
фурна	в	центъра	на	селото,	макар	и	не	всеки	ден,	продаваше	хляб.	В	ня-
колко	други	малки	магазинчета	по	главната	улица	можеше	да	се	купи	и	
нещо	друго	за	ядене.	Баща	ми,	рискувайки	живота	си	в	София,	изкарваше	
по	някой	лев	и	с	тях	майка	ми	обикновено	пращаше	мен	до	„Паланка“,	да	
пазарувам.

Вечер	всички	се	събирахме	в	стаята	на	дядо	Кръстан.	Там,	точно	в	
средата	£,	гореше	единственият	кофтор	в	къщата.	Всеки	си	имаше	свое	
място,	където	сядаше.	Майка	ми,	леля	Драга	и	Кръстанчо	—	на	дървения	
креват.	Двете	ми	сестри,	Вилето	и	аз	—	на	трикраките	столчета.	А	дядо	
Кръстан	и	баба	Гюра	—	на	двата	единствени	високи	стола.	В	тенекиения	
кофтор	пращяха	и	пропукваха	нацепените	от	мен	дърва.	Проточилите	
се	през	цялата	стая	кюнци	излъчваха	приятна	топлина.	Мирис	на	горя-
щи	дърва	изпълваше	стаята	и	допълваше	оная	непозната	ми	дотогава	
романтика	на	зимните	селски	вечери,	край	горящите	огнища.

В	такава	една	вечер,	без	да	зная	как	и	защо,	нещо	ме	накара	да	стана,	
да	отида	в	нашата	стая,	да	взема	една	от	книжките,	които	донесох	от	
София.	Върнах	се,	преместих	столчето	си	по-близо	до	кофтора,	придърпах	
газената	лампа	към	мен,	повдигнах	фитила	£,	за	да	имам	повече	светлина,	
и	им	рекох:

—	Сега	ще	ви	прочета	нещо...	—	и	започнах	да	разлиствам	книгата.
Като	помислиха,	че	става	дума	за	приказка,	Султанка	и	Вилето	вед-

нага	се	прилепиха	до	мен.	Другите	останаха	в	любопитно	очакване	—	какво	
ли	ще	е	това,	което	искам	да	им	прочета?

—	„Под	игото“	от	Иван	Вазов	—	изрекох	заглавието.			
—	А!	...Я	гледай	ти!	—	възкликна	доволен	дядо	Кръстан	и	забелязах	как	

малките	му	уморени	от	годините	очи	се	втренчиха	в	мен.
Така	 започнаха	 нашите	 „литературни	 четения“	 край	 бумтящия	

кофтор.	И	всяка	вечер,	преди	да	разтворя	книгата,	те	бързаха	да	ми	
припомнят	докъде	 сме	 стигнали	и	нямаха	търпение	 да	 разберат	по-
бързо	 какво	ще	 се	 случи	 по-нататък.	Дали	 двамата	турци,	 които	 са	
влезли	във	воденицата	на	дядо	Стоян,	ще	разберат,	че	в	нея	се	е	скрил	
и	Огнянов;	дали	слепият	Колчо	ще	успее	да	стигне	преди	заптиетата	
в	църквата,	за	да	го	предупреди;	дали	чорбаджиите	ще	направят	нещо	
лошо	на	учителката	Рада,	когато	на	годишния	изпит	нейната	ученич-
ка	Събка	пред	всички	нависоко	изрича,	че	от	турското	робство	ще	ни	
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освободи	„Дядо	Иван“	от	Русия!..	Четях	аз	„Под	игото“,	а	те	—	и	малки,	и	
големи	—	преживяваха	всичко,	което	писателят	разказваше.	Всеки	образ	
за	тях	се	бе	превърнал	в	жив	човек,	всяка	случка	—	в	истинска.	Затова,	
когато	в	романа	достигахме	до	някой	напрегнат	момент,	усещах	как	
те	притихваха	и	замираха	в	тревожно	очакване,	дали	всичко	ще	завърши	
добре,	или	ще	се	случи	най-лошото.	И	когато	героят	успееше,	чувах	как	
дядо	Кръстан	възкликваше:

—	Брей...	брей...	брей!...	Ама,	че	работа	брей...	Добре,	че	всичко	се	раз-
мина...

Случваше	се	по	някаква	причина	да	се	забавя	за	четенето.	Тогава	
те	пращаха	някое	от	децата,	да	ми	напомни,	че	вече	са	седнали	отта-
тък	и	ме	чакат	да	започнем!	Не	ме	оставиха,	докато	не	прочетохме	
повечето	от	книжките,	които	бях	донесъл.	Така	преминаваха	нашите	
зимни	вечери	край	зачервения	кофтор	и	под	мъждукащата	светлина	
на	 газената	 лампа	 с	 опушеното	 стъкло.	 Преминаваха	 с	 една	 наша	
емоционална	взаимност,	каквато,	сигурен	съм,	не	е	имало	в	никоя	дру-
га	къща	с	евакуирани	хора.	Нас	ни	свързваха	добрината,	човещината,	
безкористните	ни	отношения	и	 взаимното	уважение	между	довчера	
непознати	и	различни	хора...

Така,	сравнително	спокойно,	започна	да	тече	животът	ни	на	село.	
Тук	не	свистяха	сирени,	не	падаха	бомби.	Но	останалите	в	София	живееха	
в	очакване	на	следващия	ужас.	Не	знаеха,	кога	точно	ще	ги	връхлети,	но	
атаката	можеше	да	се	завихри	всеки	момент.	И	през	деня,	и	през	нощта.	
Сякаш	и	въздухът	в	София	трептеше	в	очакване	на	предстоящата	беда.	
Баща	ми	споделяше	—	нощем	си	лягал	полуоблечен.	До	него	винаги	била	ра-
ницата	с	всичката	храна,	която	имал,	с	шише	вода,	както	и	най-важните	
документи.	Целта	била	колкото	може	по-бързо	да	се	измъкне	от	града,	
преди	самолетите	да	започнат	да	сеят	смърт.

Следващото	нападение	стана	на	24 яíóàрè 1944, пак	по	обяд.
—	Но	се	случи	нещо	невероятно	—	споделяше	баща	ми,	щом	се	прибра	

при	нас.	—	Когато	сирените	зададоха	тревога,	макар	и	мъгливо	навън,	все	
пак	нещо	се	виждаше.	Побегнах	към	Факултета,	преминах	жп	линията	
и	се	скрих	в	боровата	горичка.	Да	е	минало,	да	е	минало...	15—20	минути.	
А	през	това	време,	за	наше	щастие,	се	спусна	гъста,	непрогледна	мъгла.	
Нищо	не	се	виждаше.	Над	нас	вече	 се	чуваше	зловещият	грохот	на	са-
молетите,	но	градът	беше	напълно	скрит.	Тези	отгоре	не	можеха	да	се	
ориентират	дали	ще	изсипят	бомбите	си	върху	хората	в	града,	или	те	
ще	паднат	извън	него.	Започнаха	да	кръжат,	в	очакване	да	просветне.	Не	
зная	колко	време	слушахме	страховитото	бучене	на	моторите	им,	но	по	
едно	време	техният	шум	почна	да	намалява.	Вероятно	от	командването	
са	им	съобщили,	че	скоро	не	се	очаква	вятър	да	разсее	мъглата.	Така	и	
този	път	мъглата	ни	спаси.						

Спасила	е	тези,	които	са	били	в	София.	Но	над	Враца	било	ясно.	Злове-
щото	ято	се	насочило	към	нея.	Налетели	на	вълни	и	изпразнили	търбусите	
си.	Убили	хора,	разрушили	домове.	Не	стига	това,	но	като	си	тръгнали,	
стреляли	по	хората	от	околните	села.
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12.
Сëеä	особено	жестоките	две	бомбардировки	на	10-ти	и	вечерта	сре-

щу	11-ти	януари,	внушаваната	от	правителството	илюзия,	че	обявена-
та	война	на	тогавашната	антихитлеристката	коалиция	ще	бъде	само	
„символична“,	напълно	се	изпари	у	хората.	В	нея	вече	влизаха	48	държави	
от	целия	свят!	И	все	повече	ставаше	ясно,	че	Германия	губи	войната,	а	
заедно	с	нея	и	България.	Едва	на	25	януари	побегналите	главно	в	Чамкория	
(Боровец)	и	по	цялата	страна	депутати	и	членове	на	правителството,	
успяха	да	се	поопомнят	и	да	се	съберат	в	Народното	събрание,	за	да	ре-
шат	какво	да	правят.	Ще	цитирам	части	от	споменатата	в	началото	
книга	на	колегата	Кирил	Янев,	 работил	 с	парламентарния	архив	и	 от	
това	заседание.

„Това	е	32-то	поредно	заседание,	денят	е	вторник.	Отбелязано	е	—	
председателствува	Христо	Калфов.	Часът	на	 откриването	—	 15.40.	 В	
скоби	е	записано:	„Поради разрушаване на южната част на сградата на 
Народното събрание и причинените големи повреди в заседателната зала 
от въздушните бомбардировки над София през деня и през нощта на 10 
януари 1944, заседанието става в залата на мнозинството“.	Влизането	
на	министрите	начело	с	министър-председателя	Добри	Божилов	е	посрещ-
нато	с	ръкопляскания,	 „Ура“!	и	 „Браво“.	Депутатът	Пеòêî Сòàéíîâ	
—	демократ	(да	не	се	бърка	с	композитора)	извика:	„Защо викате „браво“? 
На кого? За какво?“.	Но	няма	кой	да	чуе,	нито	да	му	отговори“.						

В	своето	изложение	министър-председателят	Добри	Божилов	казва,	
че	е	много	развълнуван	от	положението,	в	което	страната	е	изпаднала	
след	нанесените	удари	от	англо-американските	въздушни	сили	и	продъл-
жава:	„...За лишен път аз трябва да подчертая.... че нашият народ не е 
дал повод с боеви действия или с нещо друго, за да бъде нападнат по този 
начин...“ По-нататък	отново	повтаря:	 „...За лишен път аз трябва да 
подчертая становището на България, че не можем да намерим нищо, в 
което тя се е провинила, за да бъде по този начин нападната и за да ни 
се праща смърт и разрушение...“

Със	 словесни	 увъртания	Добри	Божилов	 се	мъчи	 да	 оправдае	 при-
съствието	на	нашия	окупационен	корпус	в	Сърбия,	където	фашизирани	
офицери	избиваха	бойци	на	тамошната	съпротива.	Той	и	дума	не	казва,	
че	предоставихме	нашата	територия	за	нападение	срещу	съседите	ни	—	
сърби	и	гърци.	Че	от	нашите	пристанища	тръгваха	снабдителни	конвои,	
които	доставяха	всичко	необходимо	на	немската	армия,	за	да	воюва	в	
Съветския	съюз.	Не	казва	нищо	и	за	трагедията	на	евреите	в	България.	
Накрая	в	изложението	си	министър-председателят	заявява:	„...Аз при-
вършвам с апела: да бъдем повече от всеки друг път единодушни, защото 
никакъв грях, никакви престъпления малката България не е извършила, 
за да може да се примири с такова терористично нападение, било над 
София, било в провинцията.“

И	отново	депутатите	ръкопляскат,	но	няма	го	оня	ентусиазъм	от	
декември	1941,	когато	със	ставане	на	крака	и	с	многократно	и	мощно	
„ура“	обявиха	война	на	Англия	и	САЩ.	А	според	договора	между	страните	
от	антихитлериската	коалиция	това	означаваше,	че	обявяват	война	на	
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всичките	48	страни	в	него.	Нямаше	ги	и	пълномощните	министри	на	Гер-
мания	и	Италия,	които	им	отвръщаха	с	фашисткия	поздрав	—	вдигната	
напред	ръка.	И	сега	депутатите	стават	прави,	но	с	наведени	глави,	за	да	
почетат	паметта	на	хилядите	невинно	загинали	хора	—	жертви	на	онази	
война,	която	дръзко	и	наивно	ни	се	представяше	от	същите	тези	депу-
тати,	че	ще	бъде	нито	повече,	нито	по-малко	само	„символична	война“.

Един-единствен	депутат	виждаше	истината	и	имˆ	смелостта	да	
стане	и	да	им	я	каже.	И	той	беше,	споменатият	вече	Пеòêî Сòàéíîâ	
—	един	от	тримата	демократи	в	опозиция:	„Текстът на Тристранния 
пакт... не ни задължаваше да обявим война на Америка, нито на Англия....... 
а защото такова беше искането на Германия. Ония от народните пред-
ставители, които тогава демонстративно гласуваха обявената война 
на Америка, не са си давали сметка за последиците от това съдбоносно 
решение. Войната бе обявена от нас на Америка, а не обратно. И 
престъпно безумие беше да се твърди, че това нямало да бъде ефективна, 
а само някаква символична война. Господа! Символична война няма. 
Войната е война. И ние вече имаме доказателства, че войната ще се води 
с всичката суровост, с която се водят войните.... И ние не трябваше през 
1941 година, както не трябва и сега, да си правим илюзии по този въпрос“.

По-нататък	Петко	Стайнов	повдига	и	един	друг	не	по-малко	важен	
въпрос.	Ние	го	видяхме	по	улиците,	когато	с	тежкия	за	детските	ни	сили	
багаж,	едва	се	тътрехме	към	гарата,	за	да	се	евакуираме:	„...Аз считам, 
че се налага на правителството незабавно, с всичката необходима су-
ровост да предприеме анкета и да наложи неумолими санкции: затвор, 
уволнение и лишаване от заплата на ред български чиновници. Първо, това 
трябва да се направи по отношение на всички, които бидейки отговорни 
държавни служители, особено висшите, безразлично от кое ведомство, 
се измъкнаха от поста още в първия ден на бомбардировките и не само 
дадоха лош пример на останалото население, но внесоха смут в изпълне-
ние на държавната служба и дори парализираха функционирането £ със 
своето бягство. Щом тия хора с повече отговорна държавна служба, която 
функционира за обща полза, щом им се плаща от държавния ковчег за нея, 
тези лица с риск за живота си неотклонно, като войници на поста си, е 
трябвало да стоят на разположение на държавната власт, а не първи да 
се разбягат, и то найчесто с разполагаемите от тях държавни превозни 
средства и едва сега, след 10—15 дни, се прибират като мокри кокошки, за 
да си получат заплатите“.

В	такъв	дух	протича	32-то	заседание	на	Народното	събрание.	Преда-
ните	на	Хитлер	управници	не	виждаха,	или	не	са	искали	да	видят	фатал-
ните	си	грешки.	А	какви	решения	взимат	на	това	заседание?...	Продължа-
ват	си	мандата	в	Народното	събрание,	не	за	още	една	година,	каквото	
предложение	е	направено,	а	за	неопределено	време.	Също	така	приемат	и	
нещо	много	характерно	за	политиката,	която	водят	срещу	своя	народ.	
Създават	специална	жандармерия,	която	да	се	бори	срещу	съпротивата	
в	страната.	Защото	с	напредването	на	Червената	армия	тя	все	повече	
укрепва.	В	жандармерията	влизат	най-фашизираните	офицери	от	армия-
та	и	полицията	и	то	срещу	високо	заплащане.	Дадено	им	е	най-модерното	
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оръжие,	което	има	страната.	За	всека	глава	на	убит	партизанин	решават	
да	се	дава	по	50	000	лева.	Ето	защо,	тази	жандармерия	не	се	спираше	пред	
нищо.	Убиваше	не	само	партизани,	но	и	заподозрени	помагачи.	Заедно	с	
техните	бащи,	майки,	жени	и	деца.	Изгаряше	къщите	им.	Беç âсяêàêúâ 
сúä	— еäèíсòâеíî ïî решеíèе íà îфèöерà, êîéòî ïрîâежäà àêöè-
яòà. И	това	ставаше	през	1944	година,	когато	и	за	най-обикновените	
хора	беше	напълно	ясно	какъв	ще	бъде	краят	на	тази	война.	Защото	нищо	
не	можеше	да	спре	погрома	над	немците	в	Русия.	А	вече	се	очакваше	да	
бъде	открит	и	Вòîрèяò фрîíò âúâ Фрàíöèя,	подготвян	отдавна	от	
Англия,	САЩ,	Канада	и	другите	страни	от	антихитлеристката	коали-
ция.	В	окупираните	страни	на	Европа	все	повече	нарастваше	съпроти-
вата.	Сàìî íàшèòе äеïóòàòè è õîрàòà îò ïрàâèòеëсòâîòî íе 
âèжäàõà òеçè фàêòè. Не	смятаха,	че	са	направили	фатална	грешка	с	
безсмислено	обявената	война,	не	виждаха,	че	продължават	да	тласкат	
страната	ни	към	нова	национална	катастрофа.	Но	когато	се	замислям	
сега	по	тези	въпроси,	стигам	до	извода,	че	вероятно	в	главите	на	някои	
от	тях	са	просветвали	мисли	за	извършените	им	престъпления.	Може	
би	някои	от	тях	са	се	досещали,	че	рано	или	късно	ще	им	бъде	потърсена	
отговорност.	Но	вече	са	нямали,	или	не	са	търсели	друг	изход.	Решили	
са	по-добре	да	карат	така	докрай,	пък	каквото	стане.	И	това	„каквото	
стане“,	наистина	стана!

13.
В	òîâà òежêî	и	напрегнато	време	животът	в	Сливница	не	се	разли-

чаваше	особено	от	подобните	на	нея	села	и	малки	градчета	в	страната.	
Както	винаги	работата	на	стопаните	през	зимата	беше	главно	около	
животните,	да	нацепят	дърва	за	огрев,	да	свършат	нещо	по	двора	и	къ-
щата.	Жените	—	да	приготвят	храна	за	през	деня.	Ако	брашното	не	е	
свършило,	да	омесят	и	да	опекат	хляба,	да	донесат	вода	от	бунара.	Осо-
бено	важно	беше	да	се	пести	горивото	за	газената	лампа,	защото	трудно	
се	намираше.	Повечето	хора	в	селото	не	бяха	богати	и	едва	преживяваха	
в	това	напрегнато	военно	време.	Както	в	цялата	страна,	така	и	тук	
стопанският	живот	беше	замрял.	Но	имаше	хора,	които	печелеха	точно	
от	тази	обстановка.	Тези,	които	успяваха	да	се	доберат	до	местните	
власти	—	като	кметове,	бирници	и	всякакви	други	общинари.	Или	търго-
вци	и	снабдители	на	държавните	служби	—	предимно	военни	и	полицейски.	
За	тях	това	време	беше	„добре	дошло“	и	се	превърна	в	„златна	мина“.	Те	
трупаха	своите	богатства	сред	недоимъка,	нищетата	и	бедността	на	
останалите.	И,	което	беше	най-отвратително	—	за	сметка	на	жертви-
те,	давани	предимно	от	обикновените	хора.	Точно	за	такива	„изедници“,	
както	хората	ги	наричаха,	партизаните	нападаха	отделни	села	и	малки	
градчета	и	ги	ликвидираха.	В	западните	краища	на	България	се	разказва-
ха	легенди	за	известния	партизански	командир	Славчо	Трънски.	От	него	
местните	хора	очаквали	и	закрила,	и	отмъщение,	също	както	в	турско	
време	са	чакали	от	войводите	и	комитите.	Чул	съм	сливничани	да	разказ-
ват	колко	неуловим	бил	този	командир.	Слизал	сред	хората,	даже	обядвал	
в	някоя	местна	 гостилница	и	 като	 си	тръгвал,	 оставял	под	 чинията	
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бележка:	„Тук	обядва	Славчо	Трънски“.	А	в	София	действаха	бойни	групи	
на	съпротивата.	Те	ликвидираха	високопоставени	военни	и	полицейски	
генерали,	опасни	сътрудници	на	политическата	полиция,	провокатори,	
крупни	търговци,	които	снабдяваха	немската	войска	с	всичко,	което	мо-
жеше	да	се	вземе	от	обеднялата	ни	страна.	С	други	думи	—	на	война,	като	
на	война!...	Правителството	докара	положението	дотам,	че	си	отвори	
два	фронта:	външен	—	в	Сърбия	и	Гърция	и	вътрешен	—	срещу	съпротива-
та.	А	с	цялата	си	политика	си	навлече	огромната	ненавист	и	омраза	от	
собствения	си	народ.

Но	това,	което	рязко	отличаваше	Сливница	от	другите	села,	беше	
присъствието	на	„25-ти	Драгомански	полк“,	който	от	години	се	беше	на-
станил	тук.	Казармите	му	бяха	след	селото,	вляво	на	пътя,	който	водеше	
от	София	до	граничния	пункт	със	Сърбия	—	Калотино.	Освен	шосето,	край	
селото	се	проточваше	и	жп	линията.	Те	имаха	стратегическо	значение,	
защото	ни	свързваха	с	Европа.	Близо	до	центъра	на	селото	съществу-
ваше	военен	клуб.	Той	беше	вдясно	на	пътя,	преди	казармите.	Заемаше	
двуетажна	къща	със	сравнително	голям	салон.	Вероятно,	в	добри	времена	
офицерството	си	е	устройвало	балове	в	него.	В	определен	ден	от	седми-
цата	сега	той	се	превръщаше	в	кино.	Нареждаха	столове	за	публиката,	а	
на	сцената	опъваха	бяло	платно.	Забележително	беше,	че	в	селото	имаше	
и	гимназия	за	младежите	от	Сливница	и	околните	села.	Онова,	което	ме	
впечатляваше	беше	не	сградата,	а	обширният	£	двор	с	нормално	по	размери	
футболно	игрище	в	средата,	с	две	дървени	врати.	Около	него	имаше	писта	
за	бягане.	Разбира	се,	без	настилка	—	само	тук-там	подравнена	земя.	На	
двора	—	лост,	халки,	върлина	и	въже	за	„набиране“	с	ръце.	А	до	тях	—	трап	
за	висок	и	дълъг	скок.	Но	безспорно,	най-забележителното	в	селото	беше	
паметникът	на	падналите	в	Сръбско-българската	война	през	1885	година.	
Той	прави	и	сега	силно	впечатление	на	всеки,	който	за	първи	път	влиза	в	
Сливница.	И	не	само	защото	е	посветен	на	паметно	събитие	от	нашата	
история,	а	и	защото	има	силно	патриотично	и	художествено	въздействие.	

Тогавашният	„25-ти	Драгомански	полк“	съставляваше	основата	на	
окупационния	ни	корпус	в	Сърбия.	Неслучайно	негов	командир	беше	небез-
известният	ïîëêîâíèê	Ìîíеâ.	Още	като	млад	офицер,	той	се	бил	прочул	
с	жестокостта	си,	а	сега	и	с	рàçсòреëèòе áеç сúä íà âîéíèöè с ëеâè 
óáежäеíèя.	В	Сливница,	а	и	в	окупираната	от	неговия	полк	Сърбия,	Мо-
нев	беше	всичко.	Думата	му	не	търпеше	възражение.	Каквото	кажеше,	се	
изпълняваше	безпрекословно!	Полковник	Монев	беше	страшилище	за	всич-
ки	—	военни,	полицаи,	общинари,	търговци,	учители,	ученици,	обикновени	
хора	и	който	и	да	било	друг.	

Веднъж	бях	отишъл	в	центъра	на	селото.	Вероятно	да	купя	хляб,	ако	
случайно	има	във	фурната.	А	и	нещо	друго	за	храна	от	няколкото	мага-
зинчета	наоколо.	Намирах	се	недалеч	от	паметника	—	на	пътя	за	София.	
Денят	не	беше	така	студен	и	много	от	местните	хора	бяха	плъзнали	из	
центъра	и	край	общината	да	си	свършат	някаква	работа.	Изведнъж	на-
стана	оживление.	Хората	панически	се	втурнаха	да	напускат	главната	
улица,	да	се	скриват	в	магазинчетата	по	нея,	или	да	бягат	от	центъра	
към	 страничните	улички.	Попитах	местен	човек	 „Какво	 става,	 какво	
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става?“...	Той	дори	и	за	миг	не	се	спря,	а	в	движение	ми	извика:	„Монев,	...	
Монев	иде!“	и	сви	край	общината	надолу	към	реката.	Като	не	познавах	още	
нещата	в	селото,	чудех	се	защо	е	тази	паника.	Но	си	рекох,	щом	всички	
бягат	и	аз	трябва	да	бягам.	Най-близо	до	мен	се	оказа	единствената	малка	
сладкарница	точно	на	ъгъла,	където	сега	има	просторен,	но	занемарен	
хотел.	Мушнах	се	вътре	и	зачаках	да	видя	какво	ще	се	случи.	Другите	хора	
в	нея	също	се	бяха	притаили	в	очакване.

Откъм	страната	на	казармите	по	вече	опустялата	главна	улица	се	
зададе	луксозен	файтон,	теглен	от	два	охранени	коня.	Като	доближи	слад-
карницата,	видях	в	него	отпуснал	се	на	задната	седалка	не	много	пълен,	
явно	с	висок	чин	офицер.	Отпред	между	краката	му	стърчеше	изправена	
сабя,	на	която	с	двете	си	ръце	се	беше	облегнал.	На	отсрещната	седалка	
го	придружаваше	млад	офицер.	Файтонът	прочатка	край	нас	и	след	малко	
се	чу	да	спира.	

—	Отива	при	Цоло!	—	тихо	ни	рече	сладкарят.
Не	знаех	кой	е	Цоло,	но	щом	споменават	със	страх	името	му,	значи	

е	 важна	личност	в	 селото.	Още	повече,	 че	 самият	полковник	Монев	 го	
посещава!

Така	за	първи	път	разбрах	и	зърнах	за	миг	страшилището	Монев.	
Вторият	и	последният	път	е	толкова	дързък	и	отвратителен,	че	и	до-
сега	не	мога	да	го	изтрия	от	съзнанието	си.	Но...	няма	как!...	Трябва	да	
го	разкажа.	Не	сега,	а	по-нататък.

Вероятно	Монев	беше	освободил	файтона,	защото	той	премина	обра-
тно	по	главната	улица	и	се	загуби	в	посока	към	казармите.	Едва	тогава	
хората	започнаха	да	се	появяват,	но	не	се	задържаха	на	главната,	а	бър-
заха	да	се	приберат	у	дома.

Попитах	сладкарят	защо	е	този	страх	от	Монев?	Вместо	отговор,	
на	свой	ред	той	ме	попита:

—	А	ти,	момче,	откога	си	в	селото	?
—	Ами,	от	около	месец	—	рекох.
—	Затова	не	знаеш.	От	Монев	всичко	може	да	се	очаква.	Както	седи	

във	файтона,	като	види	нещо,	което	не	му	харесва,	чука	със	сабята	си	
войника	по	гърба	и	той	знае,	че	трябва	да	спре.	А	да	не	му	хареса	нещо,	
този	човек	винаги	ще	намери.	Било	на	военен,	било	на	стражар.	Я	не	му	
козирували	както	трябва,	я	копче	по	униформата	им	не	било	закопчано.	
А	и	към	нас	обикновените	хора	—	или	сме	го	погледнали	лошо,	или	не	сме	го	
поздравили	както	трябва,	или	не	сме	му	махнали	с	ръка.	Слиза	долу	и,	ако	
е	ядосан	и	от	нещо	друго,	може	и	шамар	да	ти	зашлеви.	А	ако	си	военен	—	и	
някоя	сабя	по	гърба	си	да	изядеш.

Слушах	сладкаря	и	сега	разбрах,	защо	беше	тази	паника	по	главната	
улица	и	защо	бягащият	селянин	уплашен	ми	отговори	само	„Монев,	Монев	
иде!“

Като	споделих	с	дядо	Кръстан	случилото	се	в	центъра,	той	ми	рече:
—	Да	не	ти	дава	Господ,	Монев	да	те	нарочи	за	нещо.	Свършено	е	с	

тебе!...	Рано	или	късно	ще	те	унищожи.	—	И	като	снижи	гласа	си,	приведе	
се	към	мен,	сякаш	да	не	го	чуе	някой	и	прошепна:	—	Говори	се,	че	на	буни-
щето	в	казармата	сам	разстрелвал	войници...	Ей	така,	без	съд...	Само	по	
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негово	решение!	—	и	поклати	глава,	като	да	ми	казваше:	„Сега	разбра	ли,	
защо	бягаме	от	него!“

След	толкова	години,	когато	пишех	тези	редове,	отидох	в	Сливница	и	
се	срещнах	с	възрастни	хора,	за	да	уточня	някои	факти	от	тогавашните	
събития.	За	моя	изненада	един	от	тях	неочаквано	каза,	че	Монев	не	бил	
толкова	лош	човек.	Дори	бил	справедлив.	И	ми	разказа	две	случки,	на	които	
той	бил	свидетел.

Къщата	му	била	близо	до	казармите.	В	една	от	стаите	си	пуснал	да	
живее	млада	и	красива	учителка,	тъкмо	завършила	университета	в	София.	
Млад	офицер	от	полка	се	влюбил	в	нея	и	вече	отношенията	им	отивали	
към	 сватба.	Често	идвал	 в	 нейната	квартира	и	щастливи	 обмисляли	
бъдещия	си	живот.	Веднъж	останал	да	нощува	при	нея.	Но	за	зла	участ,	
точно	тогава	Монев	го	потърсил	за	нещо.	Дигнал	се	посред	нощ	и	право	
при	момичето.	С	ритници	разбил	вратата	на	стаята	£,	свалил	колана	си	
и	още	в	леглото	започнал	да	удря	младия	човек.	Биел	го	и	крещял	защо	не	
е	в	казармата,	а	при	някаква	шафрантия.	Така	за	миг	от	офицерската	
чест	на	младежа	не	останало	нищо!	Ти,	драги	читателю,	помисли	и	оцени	
както	намериш	за	добре	постъпката	и	на	полковника,	и	на	младия	офицер.	
А	сливничанинът	направо	отсече:	„Не	можем	да	кажем,	че	Монев	беше	лош.	
Он	много	държеше	за	дисциплината!	Даже	беше	добър	човек“.	И	приведе	
втория	си	пример.	Минавал	Монев	покрай	киното	и	заварил	група	деца	пред	
него.	Попитал	ги,	защо	не	са	влезли	вътре	да	гледат	филма?	Отговорили	
му,	че	нямат	пари	за	билет.	„Така	ли?“,	рекъл	им	той.	„Я,	елате	с	мене!“	и	
наредил	веднага	да	бъдат	пуснати	без	билет.	Опитах	се	да	не	се	съглася	
с	възрастния	човек.	Но	той	държеше	на	своето.	Какво	да	се	прави	—	всеки	
си	има	свое	мнение.

Ако	Монев	 беше	 военния	диктатор,	то	Цоло	 беше	икономическия	
властелин	 в	 селото	 и	 околността.	 Чувстваше	 се	 силен,	 защото	 зад	
него	стоеше	Монев.	Свързваха	ги	„далаверите“,	които	вършеха	заедно.	
Единственият	търговец,	който	снабдяваше	полка	на	Монев,	беше	Цоло.	
Нямаше,	а	те	и	не	допускаха	друг	да	влезе	в	тяхната	доходна	игра.	На	
главната	улица	имаше	един-единствен	магазин	за	месо.	И	той	беше	на	
Цоло.	Негови	хора	обхождаха	селата	и	търсеха	стопани,	които	имат	
животни	за	продан.	Да	ги	купува	можеше	само	Цоло	чрез	тези	негови	
хора.	Цените,	естествено,	определяха	те.	Защото,	както	казах,	за	кон-
куренти	нямаше	място.	Основната	част	от	закупеното	месо	се	заде-
ляше	за	полка	на	Монев,	а	каквото	останеше,	се	предлагаше	в	магазина.	
То	и	без	това	тук	малко	хора	купуваха	месо	за	вкъщи.	Цоло	снабдяваше	
полка	не	само	с	месо,	но	и	с	всякакви	други	храни,	каквито	хората	му	
успяваха	да	„изтъргуват“	от	селата.	Сами	се	досещате,	как	са	се	офор-
мяли	документите	в	тази	голяма	търговия.	Полкът	беше	многолюден,	
а	и	все	повече,	и	повече	хора	биваха	мобилизирани	в	него.	За	всичко	това	
бяха	нужни	огромни	суми,	което	означаваше	и	огромни	печалби	за	Монев	
и	Цоло.	Ето	защо,	тях	ги	свързваше	такава	вярна	дружба,	от	която	се	
плашеха	всички.

Особена	личност	в	селото	беше	и	синът	на	Цоло.	Казваше	се	Боко.	Забе-
лежете	и	какви	странни	имена	са	имали	и	бащата,	и	синът	—	Цоло	и	Боко!	
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...Беше	към	23-24	годишен.	Имаше	самочувствие	на	човек,	за	когото	няма	
ограничения.	За	неговите	своеволия	се	носеха	много	приказки.	Вероятно	
е	бил	ръководител	на	местната	организация	„Бранник“.	А	за	фасон	—	и	на	
легионерите.	Или	просто	се	изживяваше	като	селски	подражател	на	лидер	
от	„Hitler	Ugen“	(Младежката	организация	на	Хитлер).	Видях	го	веднъж,	
яхнал	силен	кон,	да	се	завръща	от	„Опицветското	блато“.	Премина	жп	
линията	и	на	галоп	долетя	до	центъра	на	селото,	като	през	цялото	време	
стреляше	с	пистолет	във	въздуха.	Беше	облечен	изцяло	в	черни	дрехи.	За	
какъв	се	вземаше	в	този	момент,	не	знам.	Но	хората	гледаха	да	бъдат	
по-далече	от	него!.

Мисля,	тук	 е	мястото	да	 разкажа,	 как	 дружбата	между	Монев	и	
Цоло	се	докосна	и	до	нашето	семейство.	Това	стана	някъде	по	средата	
на	престоя	ни	в	Сливница.

Световната	икономическа	криза	отпреди	войната	естествено	засегна	
и	България.	Напълно	замря	всякакво	строителство.	Работниците	от	този	
бранш,	в	който	беше	и	моят	баща,	останаха	без	работа.	Петчленното	ни	
семейство	беше	обречено	на	глад.	Кварталният	месар	съжалил	баща	ми	
и	го	наел	като	жива	сила	да	задвижва	мелачната	машина	в	магазина	му.	
Плащал	му	в	натура	—	малко	месо,	колкото	да	не	гладуваме.	Въртял	баща	
ми	машината,	но	се	вглеждал	и	в	работата	на	собственика.	Така	с	време-
то	постепенно	усвоил	неговия	занаят.	Като	преминала	кризата,	явил	се	
на	изпит,	получил	майсторско	свидетелство	и	добил	право	на	собствена	
дейност.	Вероятно	е	взел	паричен	заем	от	банката,	или	от	месаря	и	на	„две	
крачки“	от	къщата,	където	живеехме	открил	малко	магазинче.	Когато	в	
селото	видял	месарницата	на	Цоло,	без	да	знае	с	кого	ще	си	има	работа,	
предложил	да	му	продаде	няколко	топчета	останала	му	специална	хартия,	
в	която	увивал	смляното	месо	на	хората.	Без	съмнение	бил	останал	без	
пари	и	искал	да	си	помогне	в	издръжката	на	семейството.	Пазарлъкът	
станал,	но	в	този	месар	от	София	Цоло	видял	голяма	заплаха	от	конкурен-
ция.	А	баща	ми	нито	имал	намерение,	нито	имал	възможност	да	разкрива	
търговска	дейност	в	селото.	Но	Цоло	бил	нащрек.	Чакал	да	види	накъде	ще	
тръгнат	нещата.	Изглежда	се	уморил	да	чака	и	след	месец	изпратил	един	
от	хората	си	в	къщата	на	дядо	Кръстан.	Разбира	се,	след	като	се	уверил,	
че	баща	ми	е	в	селото.	И	му	направил	първото	предупреждение	—	да	не	
смее	да	започне	каквато	и	да	било	търговска	дейност	в	Сливница!	Защото	
нищо	добро	не	го	чакало.	Баща	ми	решил,	че	са	го	объркали	с	някого.	Съвсем	
спокойно	им	обяснил,	че	дори	и	не	си	помисля	за	такава	дейност.	Но	те	си	
знаели	своето.	И	мине	се,	не	мине	седмица,	друг	от	цоловите	хора	идвал	и	
за	пореден	път,	все	по	строго,	и	по-строго	го	заплашвал,	че	не	само	той,	а	
и	семейството	му	ще	пострада.	И	баща	ми	не	издържал.	Бомби,	не	бомби,	
взел	решение	да	се	върнем	в	София.	Чух	го	един	ден	да	казва	на	майка	ми:					

—	Ценке,	тук	вече	живот	за	нас	няма!	От	тези	хора	може	всичко	да	се	
очаква.	Да	грабваме	децата	и	да	се	връщаме,	пък	каквото	стане...

Така	преждевременно	се	прибрахме	в	София.	Но	да	продължа	разказа	
си	последователно.
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14.
Иçíèçàõà се	студените	януарски	дни	заедно	с	най-кървавите	бом-

бардировки.	Дочакахме	февруари	и	се	питахме,	какво	ли	ще	ни	донесе	той?	
Особено	на	баща	ни	в	София.	За	щастие	бомбардировки	нямаше.	Но	общото	
напрежение	оставаше.	Все	повече	млади	хора	биваха	мобилизирани.	Военни-
те	ги	откъсваха	от	нормалния	им	живот,	разделяха	ги	със	семействата	им	
и	насила	ги	пращаха	да	воюват	срещу	все	повече	разрастващата	се	борба	
за	свобода	в	окупираните	части	на	Сърбия	и	Гърция.	Да,	имало	е	кадрови	
офицери,	които	там	са	се	отличавали	с	жестокост	към	хората.	Но	насила	
мобилизираният	селянин,	работник	и	интелигент,	при	всяка	възможност	
проявявал	доброта,	човечност	и	състрадание	към	тамошните	жители.

Някои	намирали	други	начини,	за	да	не	участват	в	тази	безсмислена	
война.	Не	оставали	да	живеят	на	официалните	си	адреси.	Така	разносва-
чите	не	можели	да	ги	намерят,	за	да	им	връчат	лично	повиквателната	
заповед	за	мобилизация.	А	близките	им	отказвали	да	я	приемат.	Казвали,	
че	той	отдавна	не	живее	на	този	адрес	и	не	знаят	къде	е.	Или	имал	някаква	
приятелка,	заминали	някъде	с	нея,	без	да	им	кажат	къде.	Други	пък,	щом	
получели	 заповедта,	просто	не	се	явявали	в	поделението	—	смятало	се	
за	дезертьорство	и	се	наказвало	със	смърт.	За	да	се	укрият,	обикновено	
призованите	се	запилявали	някъде	по	селата.	Други,	с	леви	убеждения	се	
присъединявали	към	партизаните.	Това	било	възможно	само	в	градовете,	
но	не	и	в	селата,	където	почти	всички	се	познавали	добре.

Един	ден	Крум,	24-годишният	син	на	леля	ми	Иванка,	който	не	се	еваку-
ира	с	нас,	неочаквано	пристигна	в	Сливница	и	то	не	сам,	а	със	свой	приятел	
—	Наско.	Връстникът	му	не	носеше	със	себе	си	нищо	друго	освен	хармоника.	
От	двамата	вероятно	само	той	беше	получил	военна	призовка	и	бяха	ре-
шили	да	се	укрие	в	Сливница.	Братовчед	ми	Крум	го	доведе	и	на	другия	ден	
се	завърна	в	София.	Наско	свиреше	много	добре	на	тази	хармоника,	а	също	
така	притежаваше	и	чудесен	глас.	Братовчедките	ми	Тодорка,	Лиляна	и	
Костадинка	също	пееха	добре.	Към	тях	се	присъединих	и	аз	—	нали	все	пак	
участвах	в	училищния	хор.	Така	неусетно	образувахме	група	и,	колко	ни	
трябваше,	къщата	на	Петра	се	огласи	от	песни.	Не	знам	дали	Митко	беше	
причина,	или	хората	бяха	чули	веселбата	у	Петра,	но	почнаха	да	ни	канят	
на	гости	у	тях.	Просто	да	им	попеем,	да	прогоним	несгодите	на	трудното	
военно	време.	И	така	—	тази	вечер	у	съседа,	утре	в	друг	от	махалата,	по-
степенно	„артистичните“	ни	прояви	нарастваха.	Даже	Руско,	селският	по-
лицай,	който	живееше	наблизо,	ни	покани	да	му	гостуваме.	Но	хората	като	
ни	канеха,	слагаха	и	нещо	за	ядене	и	пиене.	А	селото	неслучайно	се	казваше	
Сливница	—	ракия	колкото	щеш.	Песните	бяха	както	народни	български,	
така	и	сръбски.	Не	липсваха	и	любовни,	стари	градски	и	какви	ли	още	не.	
Като	тази	за	младия	мъж,	който	тръгва	на	гурбет	и	казва:	„Дойде време, 
русокосо Стойне, яс от тебе да се разделам, мойте солзи патот го топея, 
се со мъка, мъка голема“.	Или	мобилизираният	вече	войник,	който	заръчва	
на	своята	любима:	„Гледай ме, либе, гледай ме — днеска съм тука, утре ме 
нема. Запас ще ида, ой първо либе, в Свилена града“	и	не	се	знае	какво	ще	
стане	с	него.	Много	се	харесваше	веселата	песен:	„На бас се хванали момче 
и момиче“.	Заедно	да	си	легат,	без	да	си	посегнат.	Момчето	си	заспало,	като	
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кротко	агне,	а	момичето	се	мятало	като	мряна	риба.	Или	много	тъжна-
та	градска	песен	за	бедния,	отхвърления	от	любимата	самотник,	който	
намира	утеха	единствено	в	механата.	И	не	вижда	нищо	хубаво	пред	себе	
си.	Затова	пита	сърцето	си: „Нощта замира, пустей кръчмата. Къде ще 
идеш, сърце кажи? Ти нямаш близки, ни взор в тъмата, защо тъй страдаш, 
мое бедно сърце...“.	Тази	песен	имаше	наистина	трогателен	текст	и	тиха,	
протяжна	мелодия.	Като	се	прибавят	и	вариациите	на	хармониката,	с	
които	Наско	умело	я	съпровождаше,	караше	хората	да	замират	от	тъга	
към	този	несретник	в	живота,	беден	и	нещастен	човек.	Случваше	се	някоя	
от	жените	да	пророни	дори	сълзи.	Но	Наско	веднага	захващаше	някоя	весела,	
като	„Брала мома къпини у попови градини“ и	всички	отново	запяваха	с	
нас.	Имаха	нужда	хората,	а	и	ние	също,	да	си	поотпуснем	душите	от	на-
прежението,	в	което	живеехме.	Тези	вечери	бяха	безгрижни	и	добре	дошли	
за	всички	ни.	Неслучайно,	като	решил	да	се	скрие	от	военните,	Наско	взел	
със	себе	си	само	хармониката	и	нищо	друго.	С	нея	и	хубавия	си	глас	той	
помагаше	не	само	на	себе	си,	а	и	на	леля	ми	Иванка	в	трудното	изхранване	
на	многобройната	£	челяд.

Но	още	не	се	бе	изнизал	февруари	и	братовчед	ми	Крум	отново	неочак-
вано	дойде.	Навярно	и	той	вече	бе	получил	зловещата	заповед	на	военните.	
Преспаха	и	рано	на	другата	сутрин	двамата	заминаха	нанякъде.	Повече	
не	видях	Наско,	а	братовчед	ми	—	едва	след	събитията	на	9-ти	септември.	
Къде	са	били,	какво	са	правили,	остана	загадка	за	мен.

15.
Жèâîòúò íè	 в	Сливница	 вървеше	повече	по	 установения	 от	нас	

начин.	Дядо	Кръстан	 си	 гледаше	работата	по	двора	и	животните.	Аз	
вече	се	бях	научил	и	умело	цепех	дървата	за	огрев,	ходех	след	него,	готов	
винаги	да	направя	каквото	е	необходимо.	Леля	Драга	и	майка	ми	се	гри-
жеха	за	храната	на	всички.	По-голямата	ми	сестра	Мария	им	помагаше.	
Баба	Гюра	месеше	и	изпичаше	хляба	във	фурната	на	двора.	Кръстанчо	
и	малката	ми	сестра	Султанка	все	се	гонеха,	все	имаха	спорове,	все	се	
клеветяха	пред	майките	си	и	търсеха	справедливост	от	тях.	А	Вилето	
тихичко	си	играеше	с	дъщеричката	на	съседа	Кола	Димшин	и	проблемите	
на	възрастните	въобще	не	я	засягаха.

Веднаж	дядо	Кръстан	сподели	с	мен:
—	Ще	земем	да	отидем	е-е-е	там,	по-горе	в	махалата,	при	Димчо	дър-

воделецо.	Май	требе	да	му	поръчам	да	ни	направи	един	креват.	Туко	виж	
изведнъж	Стоянчо	си	дошел.	Дека	че	ги	турим	младите	да	легнат?

Това	ми	каза	старият	човек,	макар	че	от	сина	му,	мобилизиран	от	
военните	и	изпратен	в	Сърбия,	не	идваха	никакви	вести.	Дали	военната	
поща	не	работеше,	дали	той	не	се	обаждаше,	или	обстановката	при	тях	
беше	такава,	че	съвсем	не	им	беше	до	писане.	Причините	за	това	тягостно	
мълчание	той	не	можеше	да	знае.	Вероятно	най-различни	черни	мисли	са	
тегнели	в	главата	на	добрия	човек.	Но	надеждата,	че	все	пак	някога	Стоян	
ще	си	дойде,	и	може	би	най-неочаквано,	не	беше	напуснала	стареца.	Ще	
дойде	той,	ще	отвори	вратата	и	ще	прекрачи	прага	на	бащиния	си	дом!	
...Та	ето	за	това	завръщане	той	трябваше	да	е	подготвен.
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Взе	ме	дядо	Кръстан	със	себе	си	и	отидохме	при	Димчо	дърводелеца.	
Този	човек,	наближил	вече	70-те	години,	като	че	ли	не	се	зарадва	от	нашето	
посещение.	Може	би	затова,	че	посред	зима	искахме	да	му	създадем	работа.	
Но	на	Кръстан,	с	когото	вероятно	са	другарували	на	младини,	не	можеше	
да	откаже.	Работилницата	му	беше	почти	порутена,	построена	кой	знае	
кога	в	двора	зад	къщата.	Естествено,	в	нея	нямаше	никакви	машини.	Ако	
е	трябвало	дори	дупка	да	направи,	майсторът	я	е	извъртявал	на	ръка.	
Един	стар	тезгях	и	всевъзможни	инструменти	закачени	по	стените	—	
това	му	беше	всичко	в	старата	работилница.	Майсторлъкът	му	си	беше	в	
него!	Двамата	уточниха	размерите	на	кревата,	вида	му,	цената	и	срока.	
Накрая	си	стиснаха	ръцете.	Тръгнахме	си.	По	пътя	дядо	Кръстан	вече	
говореше	по-бодро.	Като	че	след	решаването	на	този	въпрос	малко	му	беше	
поолекнало.	Сега	оставаше	само	Стоянчо	да	си	дойде.

Когато	старият	майстор	се	обади,	че	креватът	е	готов,	впрегнахме	
двете	кравички	в	колата,	дядо	Кръстан	хвана	поводите	отпред,	кимна	
ми	да	се	кача	и	поехме	към	дърводелеца.	Телето	се	обади	от	обора,	като	
да	ни	упрекне:	„А	защо	ме	оставяте	тука	само?“.

Натоварихме	кревата,	или	по-точно	неговите	части.	Димчо	ни	обясни	
как	да	го	сглобим.	Дядо	Кръстан	бръкна	в	дълбокия	джоб	на	бозавите	си	
шаячни	панталони,	извади	кърпата	с	парите,	развърза	я	и	плати.	Отново	
си	стиснаха	ръцете	и	поехме	към	дома.	Когато	го	сглобихме	в	тяхната	
стая,	разкри	се	цялата	прелест,	изпипана	от	ръцете	на	стария	майстор.	
Замириса	на	току-що	обработен	бор.	Всяка	негова	дъска	и	най-малката	
му	частица,	бяха	направени	с	любов	и	старание.	А	на	таблите	в	двата	
края	Димчо	беше	изваял	с	длето	красиви	орнаменти	на	цветя.	И	както	
гледахме	и	се	радвахме	на	новия	креват,	баба	Гюра	с	болка	въздъхна:

—	Ох,	дано	само	сега	и	Стоянча	да	си	дойде!
Леля	Драга	тихо	промълви:
—	Чул	те	Господ,	мале,	чул	те	Господ!	—	сви	пръсти	и	бавно	описа	голям	

кръст	на	гърдите	си.
—	Дай	Боже!...	Дай	Боже!	—	сляха	се	гласовете	на	дядо	Кръстан	и	на	

майка	ми.	Прекръстих	се	и	аз,	та	Бог	да	помогне	на	този	човек	да	се	завър-
не	у	дома...	А	отвън	на	двора	децата	се	търкаляха	и	боричкаха	по	снега.	
И	тяхната	весела	и	безгрижна	врява	идваше	през	прозореца	и	изпълваше	
смълчаната	стая,	където	трептеше	и	едва	мъждукаше	плахата	надежда	
и	човешката	мъка.	Плаха	и	несигурна,	като	пламъче	на	малка	свещица,	
която	се	огъва	под	напора	на	вятърa.	А	за	нас	този	вятър	бе	злокобен,	
защото	идеше	от	Сърбия,	където	„символичната	война“	погубваше	хора	—	
и	наши,	и	техни.	И	нямаше	с	какво	и	как	да	съхраним	това	пламъче	живо,	
освен	да	търсим	упование	в	Бога...

16.
Еäèí äеí Митко	Ганчин	долетя	при	нас	и	 възторжен	ни	 съобщи	

радостна	вест:
—	Па	що	сте	се	заседели	се	²	дома,	бре.	Не	знаете	ли	дека	довечера	у	

Руско	стражаро	че	има	седенькя!?	Че	има	м¥ми	и	ергенье	от	махалата.	
Па	й˜лате	и	вие,	граждань˜те,	та	да	видите	що	е	това	седенькя!	И	гра-
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мофон	че	има,	ей-й!	—	убеждаваше	Митко	и	не	знам	защо,	все	гледаше	към	
Мария.	Като	че	ли	преди	всичко	канеше	нея.	Не	можех	да	разбера,	но	на	
седянката	ми	стана	ясно.

Съгласихме	се	да	отидем.	На	мен	ми	беше	интересно	да	видя	какво	е	
това	„седенькя“	по	сливнишки.	За	тези	вечерни	събирания	на	младите	по	
селата	имах	представа	само	от	книжките,	които	изучавахме	в	училище.	
Знаех,	че	момите	и	ергените	се	събират	през	зимата	в	някоя	къща,	за	
да	помогнат	на	стопанина	да	орони	царевицата	си,	или	да	му	свършат	
някаква	друга	работа.	Пеят	песни,	шегуват	се,	хвърлят	си	многозначи-
телни	погледи,	закачат	се	скришом.	После	се	прибират	доволни	у	дома.	
Интересът	ми	се	засилваше,	защото	у	„Руси	стражарино“,	щяло	да	има	
дори	и	грамофон.

И	така,	трите	ми	братовчедки,	сестра	ми	Мария,	а	заедно	с	тях	и	
аз,	водени	от	Митко,	отидохме	на	седянката.	В	една	от	стаите	на	Ру-
ско	заварихме	моми	и	ергени,	насядали	на	двата	кревата	и	на	столове,	
поставени	до	стените.	А	в	средата	—	празно	пространство.	Там	именно,	
според	моята	представа	за	седянката,	трябваше	да	има	куп	царевични	
кочани,	които	гостите	да	оронят	и	така	да	помогнат	на	стопанина.	
Нищо	подобно!	Стана	ми	ясно,	че	тук	няма	да	се	работи.	Както	и	да	е,	
направиха	ни	място	да	седнем	и...	Настана	неловка	тишина.	Може	би	при-
теснени	един	от	друг,	защото	с	много	от	тях	се	виждахме	за	първи	път.	
Но	постепенно	атмосферата	се	разведри,	разговорите	тръгнаха,	понесе	
се	и	смях.	Огледах	момите	и	ергените	и	прецених,	че	от	всички	тук	най-
малкия	съм	аз.	И	се	питах	какво	ще	правя	между	големите,	като	няма	и	
царевица	за	ронене?...	Но	един	от	младежите	привлече	вниманието	ми.	По	
поведение	и	облекло	рязко	се	отличаваше	от	другите.	Имаше	вид	на	около	
25-годишен.	Наричаха	го	Младен	Дяката.	Както	вече	имах	възможност	
да	кажа,	тук	повечето	хора	си	имаха	прякори.	Така	ставаше	ясно	за	кой	
Младен,	за	кой	Иван	или	Драган	става	дума.	Облеклото	на	Дяката	беше	
съвсем	различно	от	това	на	другите.	Носеше	сив	костюм.	Вярно,	не	по	
негова	мярка,	доста	износен,	но	все	пак	—	костюм!	Беше	среден	на	ръст,	
леко	пълен.	Лицето	му	—	грубичко,	закръглено.	Може	би	така	се	получаваше	
заради	изпъкналите	скули	и	дългите	бакенбарди,	проточили	се	по	двете	
му	бузи.	На	челото	му	отпред	нарочно	падаше	перчем,	който	той	често	и	
демонстративно	отмяташе	назад.	Под	веждите	му	гледаха	неспокойни,	
хитри	очи,	с	неестествен	блясък	в	тях.	Те	постоянно	шареха	из	стаята,	
за	да	не	изпуснат	нищо,	което	става	около	него.	Все	обичаше	да	каже	нещо	
особено,	от	което	да	проличи,	че	той	не	е	като	другите,	а	много	повече	
от	тях.	И	ето,	както	другите	си	говореха	и	се	смееха,	той	изведнъж	се	
изпъчи	в	средата	на	стаята	и	обяви:

—	Слушайте	сега,	що	че	ви	кажем	я!	Сега	ората	у	Берлин	вече	не	тан-
цуват	валс,	оти	он	бил	руски.	Сега	тамо	танцуват	само	танго!	—	и	очите	
му	зашариха	да	уловят	реакцията	от	току-що	казаната	„новина“.

За	да	прави	по-силно	впечатление	и	за	да	бъде	винаги	в	центъра	на	
вниманието,	почти	не	сядаше,	а	стоеше	прав	в	средата	на	стаята.	Но	
гледаше	 все	 да	 е	 обърнат	към	момите	от	София.	Помълча,	 помълча	и	
отново	даде	знак,	че	ще	говори.	И	отново	с	нескрита	усмивка	всички	от-



  Арсо Арсов  93

правиха	поглед	към	него.	Този	път	новината	се	отнасяше	за	Козяк.	Така	
се	наричаше	хълмът	край	селото,	където	хората	си	пасяха	животните:

—	И	че	ви	кажем	още	нещо.	Под	Козяк	има	големо	богатство.	Римски	
цар	го	е	закопал!	—	Младежите	прихнаха	да	се	смеят,	но	той	продължава-
ше	да	ги	уверява.	—	Я	не	думам	току-така.	И	оно	скоро	че	се	докаже!	И	че	
видите,	дека	скоро	че	почнат	да	копат	Козяко!

Тук	младежите	не	се	удържаха	и	прихнаха	да	се	смеят.	Но	вероятно	
им	дотегнаха	приказките	на	Дяката,	защото	един	младеж	се	провикна:

—	А	бе,	що	чекаме	още?!	...Я	да	пуснем	грамофоно,	па	да	танцуваме!	
Грамофонът	ги	чакаше	на	масата	до	мен.	Дойде	един	младеж,	нави	

пружината,	вдигна	мембраната	и	опря	иглата	£	върху	плочата.	Отна-
чало	прозвуча	едно	к-ррр,	к-ррр,	к-ррр,	но	след	него	нежен	акордеон	заля	
стаята.	И	когато	дойде	моментът,	много	известният	по	това	време	
Аспарух	Лешников	нежно	и	затрогващото	запя	тангото	„Красив роман 
е любовта,/написан без начало и без край./Започнеш ли,/ четеш го цял 
живот“.	Настана	пълна	тишина.	Момичетата	гледаха	надолу	в	очакване	
дали	и	кой	ще	ги	покани.	А	момчетата	се	притесняваха	и	очакваха	някой	
друг	да	започне	пръв.	И	тук	за	Дяката	се	откри	нова	възможност	—	всички	
да	видят,	че	той	не	е	кой	да	е!	Забелязах	го	да	подръпва	надолу	и	без	това	
дългото	си	сако,	като	че	искаше	с	това	да	го	поизглади	някак.	После	пое	
дълбоко	въздух,	издуха	едно	„ху-у!“	за	кураж,	метна	перчема	от	челото	си	
назад	и	отиде	да	покани	избраницата	си.	И	коя	мислите	беше	тя?	Да,	до-
сетихте	се	—	сестра	ми	Мария.	Застана	пред	нея,	изпъна	се	като	царски	
офицер	на	руски	бал	пред	дама,	отсече	глава	надолу	и	зачака.	Мария	никак	
не	очакваше	това,	но	прие	поканата.	И	други	двойки	станаха	—	танците	
започнаха.	Гледах	аз,	гледах	какво	става	пред	мен	и	си	мислех:	„Що	ли	дой-
дох	тука,	като	няма	царевица	за	ронене!?	И	защо	продължавам	да	стоя,	
като	на	всичкото	отгоре	не	знам	и	да	танцувам...	Я	да	взема	да	се	дигна	и	
да	си	отида!“	Тъкмо	да	стана,	плочата	свърши,	иглата	задращи	и	отново	
се	разнесе	досадното	„к-ррр,	к-ррр,	к-ррр“.	И	тъй	като	аз	бях	най-близо	
до	грамофона,	рипнах	и	вдигнах	мембраната.	И	веднага	се	чуха	гласове:

—	Я	пусни,	я	пусни	още	нещо!...	 За	танци,	 за	танци!	—	настояваха	
младежите.

Можех	да	боравя	с	 грамофон,	 защото	братът	на	майка	ми	имаше	
същия.	Веднага	завъртях	дръжката	на	пружината,	смених	плочата	и	гра-
мофонът	засвири	отново.	Доволни	младежите	продължиха	да	танцуват.	
Така	неочаквано	се	намери	работа	и	за	мен	—	да	пускам	музиката.	Но	какво	
открих.	Дяката	канеше	само	Мария	на	танц.	Ако	някой	го	изпревареше,	
с	друга	не	танцуваше.	И	сега	разбрах	защо	Митко	толкова	държеше	да	
дойде	Мария.	Имало	е	уговорка	между	тях.	По	едно	време	при	мен	дойде	
братовчедката	ми	Тодорка,	връстница	на	Мария.

—	Слушай	—	рече	тя.	—	Не	виждаш	ли,	че	Младен	Дяката	постоянно	
кани	само	сестра	ти?	

—	Виждам,	виждам,	но	какво	да	направя!..
—	Мария	ме	помоли	да	измислим	нещо	и	да	я	отървем	от	него!
Мислихме,	мислихме	и	измислихме.	Решихме,	щом	Дяката	покани	

Мария,	да	спираме	веднага	грамофона.	А	ако	я	покани	друг,	да	ги	ос-
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тавим	да	танцуват.	Така	и	 започнахме	да	правим.	Поканва	Дяката	
Мария,	тя	става.	Направят	няколко	стъпки	и	„хоп“	—	музиката	спре.	
Аз	съм	вдигнал	мембраната	и	имитирам,	че	сменям	иглата.	Или	не	съм	
навил	докрая	пружината,	или	други	някакви	измислени	причини.	През	
това	време	Мария	напуска	Дяката	и	си	сяда	на	мястото.	Тодорка	уж	
ми	помага,	а	скришом	се	подсмихва.	Правим	му	ние	тези	номера,	но	все	
пак	той	се	досеща,	че	всичко	това	е	насочено	срещу	него.	И,	естестве-
но,	неговото	високо	самочувствие	реагира,	точно	както	е	присъщо	за	
такъв	младеж.	След	поредното	прекъсване	не	издържа,	нервно	метна	
перчема	си	от	челото,	и	изправен	в	средата	на	стаята,	дръпна	една	
негова	си	реч:

—	Що	мислите	вие,	гражданьето,	от	София.	Дека	я	съм	селянин?!	Нищо	
подобно!	Я	съм	повече	гражданин	и	от	вас.	Те	гледайте	на	—	и	си	вдигна	
единия	крак.	—	Я	не	одим	като	другите	у	цървули...	Убаво	гледайте!	...Я	
одим	у	убуща!...	Нали	видите...	—	и	плесна	с	ръка	обувките	си,	които	бяха	
така	износени,	както	моите,	които	намерих	изхвърлени	в	бараката.	—	И	
ако	сакате	да	знаете	—	продължи	тържествено	той,	—	я	работим	у	банка!	
Я	съм	банкерин!...	За	какво	ме	мислите	вие?...	Я	имам	и	връзка	за	врато,	
ама	сега	не	съм	я	зел.	Я	съм	баш	гражданин...	повече	от	вас!

И	като	издума	още	подобни	определения	за	себе	си,	заключи:
—	Те	сега,	я	че	си	одим	от	тука.	Оти	я	стоим	не	като	другите...	Я	ви	

гледам	отгоре!
Нервно	тръгна	към	вратата,	тръшна	я	силно	след	себе	си	и	потъна	

в	зимната	нощ.	Но	веднага	се	върна.	Още	не	влязъл	в	стаята,	поуспокоен	
промънка:

—	Я	па	я,	що	напра£х!	Зех	та	си	забрав£х	пˆлтото...
Намери	го	в	купа	от	дрехи	и	излезе,	без	повече	дума	да	каже.	Студът	

отвън	бе	го	извел	от	позата,	в	която	се	бе	вживял.
Така	се	запознахме	с	Младен	Дяката.	Не	ни	се	разсърди.	Даже	поня-

кога	започна	да	ни	идва	на	гости.	Било	у	нас,	било	при	братовчедките	
ми.	И	все	не	можеше	да	определи	към	Мария,	или	към	Тодорка	да	насочи	
чувствата	си.	Понякога	говореше	като	всички	други.	Но	най-често	беше	
доста	различен	от	останалите.	Дали	нещо	му	имаше,	или	си	беше	такъв,	
не	знаехме.	В	селото	нямаше	банка,	в	която	Младен	да	работи.	Макар	и	
като	прислужник.	Може	би	в	пощата	да	е	бил	такъв.	Там	също	работеха	
с	пари.	Но,	така	или	иначе,	Младен	Дяката	изпъкваше	не	само	за	нас	като	
един	колоритен	образ,	а	и	за	хората	от	„Горната	махала“.	Такъв	остана	
той	и	досега	в	моето	съзнание.

А	седянката	продължи	до	късно	с	танци	и	веселие.	Прибрахме	се	у	
дома	с	нови	и	различни	впечатления	за	живота	тук.

						
17.
Всяêà сóòрèí	майка	ни	ставаше	преди	нас	и	отиваше	в	другата	

стая.	Там	с	баба	Гюра	и	леля	Драга	приготвяха	закуската.	После	се	про-
викваше	оттам:

—	Хайде	всички	на	закуска-а-а-а!
Но	тази	сутрин	се	застоя	дълго	при	другите.	Когато	дойде	при	нас,	
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веднага	пролича,	че	е	в	необичайно	добро	настроение.	Гледаше	ни	усмих-
нато	и	закачливо	ни	попита:					

—	Я	да	видим	сега,	ще	познаете	ли	кой	е	дошъл?
Ние	с	Мария	се	замислихме,	но	малката	ни	сестра	Султанка	веднага	

извика:
—	Татко!	Татко	е	дошъл!	—	Навярно	много	£	се	е	искало	татко	£	да	

дойде	от	София.
—	Да,	един	татко	си	дойде,	но	не	твоя,	а	таткото	на	Вилето.	Нашият	

ще	си	дойде	в	неделя.	А	сега	бързо	се	пригответе	и	елате	на	закуска	—	и	
отиде	оттатък.

Значи	Стоян,	 за	когото	толкова	много	 се	 говореше	в	този	дом,	 се	
бе	върнал.	Как	ли	изглежда	този	човек?	Дали	ще	ни	приеме	и	той	така	
добре	както	другите?	—	питах	себе	си,	докато	се	обличах	и	усещах,	че	
неизвестността	ме	притеснява.	Може	би	това	беше	причината,	която	
ни	накара	и	тримата	да	се	спрем	пред	вратата	на	тяхната	стая.	Никой	
не	се	решаваше	да	влезе	пръв.	В	този	момент	тя	се	отвори	и	усмихната	
се	показа	баба	Гюра.

—	Бре,	деца,	оти	стоите	тука,	а	не	улазите?	Де	йелате	да	видите	кой	
е	дошел!

Влязохме	и	се	спряхме	в	края	на	стаята.	Стояхме	и	не	знаехме	какво	
да	направим.

—	Не	се	срамувайте,	не	се	срамувайте,	а	минете	напред	и	се	ръкувай-
те	с	чичо	ви	Стоян	—	насърчи	ни	майка	ни.	—	Той	е	бащата	на	Кръстанчо	
и	Вилето.

Пристъпихме	напред	и	се	здрависахме	с	него,	като	си	казвахме	имена-
та.	Когато	поех	ръката	му,	усетих	една	голяма,	силна	длан,	през	която	е	
преминал	много	селски	труд.	Той	ме	погали	по	главата	и	ни	похвали:

—	Бре	какви	убави	и	добри	деца	са	дошли	у	нашата	къща.	Стойте	тука	
при	нас,	д˜ца	и	се	не	бойте.	Тука	бомби	нема	да	падат,	като	у	София.

Стоян	пристигнал	рано	 сутринта.	Дошъл	му	редът	и	му	 дали	 10	
дена	отпуск.	Да	си	иде	у	дома,	да	си	види	баща,	майка,	жена	и	деца.	Беше	
облечен	в	обикновените	си	дрехи.	Както	казваше	дядо	Кръстан,	щом	до-
шъл,	веднага	захвърлил	военните.	Не	го	видях	да	ги	облече,	докато	беше	
при	нас.	Чужди	му	бяха	те,	ненавиждаше	ги.	Никога	не	го	било	теглило	
към	военните	работи.	Но	сега,	ще-не	ще,	докато	е	насила	взет	войник,	
трябваше	да	ги	носи,	да	мълчи	и	да	се	подчинява.	И	да	се	надява,	че	това	
негово	тегло	скоро	ще	свърши.

След	 закуската	жените	 се	 захванаха	 с	 домашната	работа,	 а	 дядо	
Кръстан	и	Стоян	излязоха	на	двора	да	огледат	кое	как	е.	Аз	и	Кръстанчо,	
естествено,	отидохме	с	тях.	Най-напред	влязоха	в	обора.	Стоян	пристъпи	
към	кравите,	погали	ги,	поговори	им	нещо,	потупа	ги	свойски.	Най-вече	
се	порадва	на	теленцето.	Усещах	 любовта,	 с	 която	 се	 отнасяше	към	
животните,	като	че	ли	те	бяха	негови	близки	хора.	Споделиха	с	баща	си	
какво	още	се	налага	да	се	направи	за	тях	и	дали	имат	достатъчно	храна	
до	пролетта.	После	се	спряха	пред	колата	в	двора.	Дядо	Кръстан	посочи	
какво	по	нея	трябва	да	се	поднови,	как	смята	да	го	направи,	от	кой	съсед	
ще	потърси	помощ.
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—	Ти	сега,	не	се	захващай	всичко	сам	да	свършиш.	Докато	съм	тука,	
каквото	мога	аз	ще	направя.	Като	замина,	работи	само	важното,	без	което	
не	може.	Не	се	преуморявай,	пази	се!	Гледай	да	издържиш,	докато	се	вър-
на...	Па	после	—	лесно.	Аз	пак	ще	поема	всичко,	а	ти	само	ще	ми	помагаш!

И	като	се	обърна	към	мен	и	Кръстанчо,	с	бодър	и	приповдигнат	глас	
продължи	да	успокоява	баща	си:

—	Па	я	погледни	какви	помощници	имаш	край	тебе.	Тия	двамата	юнаци	
бая	работа	могат	да	свършат!	...Давай	им,	да	видат	как	се	изкарва	хлебо!	
Нали	така,	момчета	—	обърна	се	с	усмивка	към	нас	Стоян.

Той	беше	едър,	снажен	мъж.	Силен,	но	добряк	по	характер.	Истински	
селянин,	който	знаеше,	че	земята	го	чака.	Обичаше	я.	Сърцето	му	беше	
свързано	с	нея.	Усещаше	я	като	жива	под	дебелия	сняг	и	я	чакаше	да	стане	
готова	за	оран.	А	сега	все	нещо	вършеше	из	двора,	по	къщата.	И	всичко	
правеше	с	усмивка,	с	желание.	Радваше	се,	че	двете	семейства	се	разбираме	
и	си	помагаме	взаимно.	Дядо	Кръстан	го	гледаше	със	скрита	надежда,	че	
всичко	ще	завърши	добре.	Майка	му	се	стараеше	да	приготви	това,	което	
Стоян	най-много	обича.	Леля	Драга	сякаш	се	възроди	и	усмивката	не	слиза-
ше	от	лицето	£.	Кръстанчо	все	беше	около	баща	си.	А	малката	Виолетка	
отначало	се	стесняваше	от	него,	но	скоро	отчуждението	изчезна.

За	дядо	Кръстан	изникна	и	един	друг	труден	въпрос.	Какво	да	прави	
с	теленцето?...	Имаше	намерение	да	го	пази	за	„домозлук“	—	с	него	да	за-
мени	по-старичката	крава.	Но	сега,	когато	Стоян	си	дойде,	искаше	да	го	
посрещне	и	нахрани	както	трябва.	Предстоеше	му	да	избере	или	едното,	
или	другото.	Мисли	ден-два	и	бащиното	чувство	надделя.	Така	се	реши	
съдбата	на	теленцето.	Мъчно	ни	беше	за	него,	но	през	тези	дни,	всичко	
се	правеше	за	Стоян.	И	жените	се	стараеха	да	угодят	на	човека,	който	
за	кратко	се	е	върнал	у	дома.	Тук	майка	ми	бе	призната	за	по-опитната	
готвачка	и	тя	прояви	изцяло	своите	умения.	Всичко,	което	знаеше	и	мо-
жеше,	тя	правеше	с	много	старание	и	любов.

Така	се	затъркаляха	10-те	дена	на	Стоян,	че	не	усещахме	как	един	
по	един	бързо	се	изнизват	и	безвъзвратно	си	отиват.	В	къщи	идваха	хора	
от	селото	да	питат	за	техни	близки,	които	като	него	бяха	мобилизира-
ни	и	изпратени	в	Сърбия.	Питаха	дали	ги	е	виждал,	чул	ли	е	нещо,	тежък	
ли	е	животът	им	там,	не	се	ли	чака	скоро	да	ги	пуснат	да	се	приберат.	
Каквото	знаеше	за	някои,	казваше	им.	Най-вече,	че	са	живи	и	здрави.	Но	
за	лошото,	което	става,	не	говореше.	И	без	това	тежка	беше	мъката	на	
близките	им	тук,	а	още	повече	на	войниците	там.	Затова	мълчеше.	За	
тези	неща	не	говореше	и	с	жените	у	дома.	Виждах	понякога	баща	и	син	
да	се	усамотяват	някъде	далече	в	двора,	замислени	и	загрижени	да	спо-
делят	нещо	като	мъж	с	мъж.	За	какво	са	говорили	двамата,	тогава	не	
знаехме.	Но,	че	е	нещо	значимо,	беше	ясно	на	всички.	След	тези	разговори	
между	двамата,	старецът	гледаше	да	се	захване	за	някаква	работа	и	не	
приказваше	с	никого...

Добре	помня	посещенията,	които	направихме	в	селата,	където	живе-
еха	сестрите	му.	Особено	интересно	ми	се	видя	пътуването	до	по-далеч-
ното	—	Хераково.	Там	се	беше	омъжила	по-голямата	—	Марийка.	Наричаха	
я	Марица.	Дядо	Кръстан	помоли	близък	съсед	да	му	услужи	с	каруцата	и	
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конете.	Всички	се	бяха	облекли	в	най-хубавите	си	дрехи,	с	бели	блузи	и	ризи.	
А	ние	—	с	каквото	си	бяхме	дошли	от	София.	Но	това	не	ни	пречеше	да	бъ-
дем	радостни	и	щастливи.	Накачихме	се	в	каруцата.	Отпред	на	дъската	
седнаха	Стоян,	който	пое	юздите.	До	него,	разбира	се,	седна	Кръстанчо.	
Дядо	Кръстан,	жените	и	сестрите	ми	—	зад	тях.	И	понеже	за	мен	почти	
не	остана	място,	за	да	не	ги	притеснявам,	настаних	се	отзад	на	проточи-
лата	се	извън	каруцата	капра.	Това	беше	второто	ми	пътуване	в	каруца	
и	бях	много	доволен.	Излязохме	от	Сливница	и	поехме	по	неравен	заснежен	
междуселски	път.	Той	се	виеше	по	безлюдното	поле.	Тази	година	зимата	
рано	си	отиваше	и	снегът	на	много	места	се	беше	стопил.	На	оголената	
земя	се	зеленееха	първите	кълнове	и	само	чакаха	слънцето	да	ги	постопли,	
та	след	няколко	дни	да	тръгнат	неспирно	нагоре.	Прехвърлихме	хълмиста	
местност	и	долу	пред	нас	се	откри	селото.

В	дома	на	сестра	му	ни	посрещнаха	сърдечно.	Почерпиха	ни	с	каквото	
бяха	приготвили.	Дядо	Кръстан	разказа	кои	сме,	сподели	как	научил	за	
нашите	притеснения	в	малката	петрина	стая	и	решил	да	ни	помогне.	
Не	че	имал	кой	знае	какво	да	ни	предложи,	но	ни	прибрал.	И	не	съжалявал	
—	живеем	добре,	помагаме	си.	Майка	ни	и	тук	му	благодари	от	сърце	пред	
всички	негови	близки.	Каза,	че	нашето	семейство	никога	няма	да	забрави	
голямата	му	добрина.	После	приказките	се	завъртяха	около	Стоян.	Пита-
ха	го	за	всичко.	Той	разказваше,	но	докоснеха	ли	въпроса	за	Сърбия,	лицето	
му	се	помрачаваше	и	все	насочваше	разговора	другаде.

Не	се	задържахме	дълго	при	хората.	Чакаше	ни	път,	а	искахме	да	се	
приберем	докато	е	светло.	Раздялата	между	брата	и	сестрата	беше	мила	
и	вълнуваща.	Той	я	сграбчи	в	широката	си	прегръдка	и	дълго	я	люля	в	себе	
си,	без	да	£	говори	нищо.	Когато	я	отпусна,	тя	помилва	лицето	му	и	каза:

—	Па	дано,	по-скоро	си	дойдеш,	бате...	Че	тате	вече	не	може	сам	да	
сколасва!	Нужен	си	му	да	си	до	него	и	да	го	отменяш...

—	Дай,	Боже!	...Дай,	Боже!	—	заедно	с	другите	отрони	и	Стоян.
Връщахме	се	с	добро	настроение,	доволни	от	вълнуващата	среща.	На	

утрешния	ден	Стоян	настоя	да	отидем	при	по-малката	му	сестра	Цве-
танка.	Тя	живееше	в	съседното	село	Алдомировци,	само	на	6	километра	
от	нашето.	Всички	отново	се	качихме	на	каруцата	и	силните	коне	бързо	
поеха	по	равния	път.	Вдясно	се	издигаше	характерния	за	Сливница	хълм	
Козяк.	Вероятно	още	от	заселването	си	тук	хората	са	пасели	козите	си	
по	него.

Спряхме	пред	масивна	порта.	Усетил,	че	сме	дошли,	млад	мъж	ни	отво-
ри.	Дядо	Кръстан	вкара	колата	в	двора.	По	средата	му	се	издигаше	ниска,	
но	просторна	къща.	Личеше,	че	в	нея	живее	голяма	фамилия.	Наизлязоха	
хора.	Но	най-напред	дотича	Цена.	Тя	се	хвърли	в	прегръдките	на	Стоян	и	
ръцете	£	не	спираха	да	шарят	и	галят	широкия	му	гръб.

Влязохме	в	къщата.	Направи	ми	впечатление	подредбата	и	чистота-
та	в	нея.	Насядахме	на	дълга	маса,	отрупана	с	различни	ястия.	Личеше,	
че	това	семейство	не	е	от	бедните	в	селото.	Сестра	му	дигна	наздравица:

—	Добре	си	дошъл,	бате.	Да	си	жив	и	здрав	и	да	си	дойдеш	отново,	но	не	
за	10	дни	както	сега,	а	за	постоянно.	Да	си	останеш	при	нас,	при	родители,	
при	жена	и	при	деца.	Та	да	ти	се	радваме	всички.	А	наздраве!
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—	Така,	така!	—	добавяха	и	другите.
Всеки	искаше	да	чукне	чашата	си	със	Стоян.	Тези,	които	бяха	по-

встрани	прииждаха	до	него	поздравяваха	го	и	все	му	пожелаваха	скоро	да	
се	прибере	у	дома.					

Останахме	до	късно	следобeд	при	многолюдното	семейство.	Като	се	
разделяха,	тук	по-силно	пролича	вярата,	че	при	Стоян	всичко	ще	завърши	
добре.	Това	се	дължеше	на	Цена,	за	която	казваха,	че	имала	силна	воля,	
била	упорита,	и	с	твърд	характер.	Тя	именно	му	предрече	скорошно	и	
щастливо	завръщане.

Последните	дни	на	Стоян	привършваха.	Колкото	повече	наближаваше	
краят	на	отпуската	му,	толкова	повече	радостта	и	веселите	приказки	
помръкваха.	Все	по-често	баща	и	син	оставаха	насаме	и	все	по-загрижено	
говореха	помежду	си.	И	като	се	връщаха	при	нас,	лицата	им	изглеждаха	
все	така	мрачни.	Изглежда	не	можеха	да	намерят	решение	на	въпросите,	
които	така	силно	им	тежаха.	

Дойде	и	последната	вечер.	На	сутринта	Стоян	трябваше	да	се	качи	
на	влака,	да	отиде	в	Сърбия	и	да	се	яви	във	военната	си	част.	Вечерята,	
която	жените	направиха,	беше	разнообразна,	дори	богата	за	оскъдните	
военни	 години.	Насядахме	 около	масата.	И	 като	най-възрастен,	 дядо	
Кръстан	рече:

—	Е,	айде	сега	наздраве!	—	и	вдигна	малката	чашка,	пълна	с	домашна	
ракия.

—	Наздраве!	Наздраве!	—	отвърнахме	и	ние.	Протегнахме	чаши	един	
към	друг,	за	да	се	изпълни	пожеланието.	Но	го	нямаше	онзи	изблик	на	добро	
настроение,	весел	смях	и	закачки,	както	обикновено	започва	всяка	вечеря	
с	близки	хора,	събрали	се	за	нещо	хубаво	и	приятно.	И	ние	отвърнахме	с	
„Ха,	наздраве!“,	но	то	идеше	някак	насила.	После	мълчанието	легна	тежко	
на	трапезата.	Гледах	възрастните	край	мен.	Бяха	потънали	в	мисли	за	
бъдещето	на	Стоян.	Чуваше	се	 само	лекото	потропване	на	 лъжиците	
по	чиниите	и	от	време	на	време	гласът	на	леля	Драга,	която	подканяше	
малките	да	си	вземат	от	гозбите.	Дядо	Кръстан	и	синът	му	рядко	по-
сягаха	към	храната.	Лицата	им	бяха	напрегнати.	Навярно	през	десетте	
свободни	дни	на	Стоян	не	бяха	успели	да	разрешат	онова,	за	което	само	
те	си	говореха.	Защото	и	преди	да	седнат	на	масата,	отново	се	затвориха	
отзад	в	старата	къща	и	дълго	се	забавиха...

Приключихме	някак	тягостната	вечеря.	Жените	напълниха	малка	
торба	с	храна	за	Стоян,	която	да	има	за	из	път.	Пожелахме	си	„лека	нощ“	
и	се	прибрахме	в	нашата	стая.	Ние,	децата,	заспахме	веднага.	Но	съм	
сигурен	—	възрастните	едва	ли	са	мигнали	до	сутринта.

Да	изпратим	Стоян	тръгнахме	дядо	Кръстан,	леля	Драга,	майка	ми	
и	аз	с	тях.	Сестра	му	от	Алдомировци	щеше	да	дойде	направо	на	гарата.	
Сега	 за	първи	път	видях	Стоян	 във	 войнишка	униформа.	Никак	не	му	
прилягаше.	Някак	много	по-добре	си	му	стояха	неговите,	обикновените,	
селски	дрехи.

Беше	началото	на	март.	Не	беше	студено.	Зимата	вече	отстъпваше	
и	пролетта	неудържимо	 започваше	да	 говори	 за	 себе	 си.	Слънцето	все	
по-силно	грееше.	Дните	ставаха	все	по-топли	и	пъпките	на	дърветата	
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едрееха	с	всеки	ден.	Тревата	по	слънчевите	места	бързо	зеленееше,	обилно	
подхранвана	от	влажната	земя.	Сякаш	възраждащата	се	природа	искаше	
със	свежестта	си	да	прогони	тягостните	ни	мисли.	Отначало	вървяхме	
всички	 заедно.	Но	постепенно	Стоян	и	 баща	му	изостанаха	малко	 зад	
жените.	Усетих,	че	отново	започват	техните	разговори.	Оставих	ги	и	
тръгнах	сам	пред	тях.	Но	разстоянието	ни	не	беше	голямо	и	дочувах	по	
нещо.	И	се	досетих,	какво	е	мъчило	и	продължава	да	мъчи	сина	и	бащата.

Преди	да	изпратят	тяхната	част	в	Сърбия,	войниците	не	знаели	
какво	 всъщност	ще	 правят	там.	Чували	 само	 отделни	 приказки.	Но	
като	пристигнали,	разбрали	истината.	Били	изпратени	да	заместят	
немските	войски	в	Сърбия,	та	те	да	заминат	за	Русия,	където	понасяли	
големи	загуби.	Нашите	поели	тяхната	роля	и	така	се	превърнали	в	оку-
патори.	А	независимо	дали	са	немци,	или	българи,	сръбското	население	
водело	героична	борба	срещу	окупаторите.	Мобилизираните	наши	вой-
ници,	откъснати	от	нормалния	им	мирен	живот,	сега	насила	трябвало	
да	воюват	срещу	партизаните.	И	давали	жертви.	Верни	на	правител-
ството	офицери	извършвали	жестокости.	Избивали	хора,	дори	само	да	
са	заподозрени	като	участници	в	съпротивителното	движение.	А	това	
подклаждало	още	повече	справедливата	им	борба.	Това	споделял	с	баща	си	
Стоян.	И	му	казал,	че	не	иска	да	участва	в	тази	мръсна	война	и	е	решен	
повече	да	не	се	връща	там.	Готов	бил	да	бяга	от	войската	и	да	се	укрие	
някъде.	Но	къде?...	От	тук	идвала	мъката	на	двамата	мъже,	която	през	
тези	десет	дни	ги	карала	да	се	уединяват,	за	да	търсят	решение.	Но	
изход	не	открили.	Нямало	къде	да	се	скрие	Стоян.	Наоколо	все	познати	
села	—	лесно	ще	го	намерят.	И	тогава	нищо	друго	не	го	чакало,	освен	раз-
стрел	за	дезертьорство.	Стоян	трябвало	да	се	примири	със	съдбата	си.	
Сега,	в	този	прекрасен	слънчев	ден,	когато	всичко	в	хората	и	природата	
се	възраждаше,	той	вървеше	против	волята	си	към	жестоката	негова	
неизвестност...

Така	достигнахме	до	гарата.	Сестра	му	вече	беше	дошла	от	Алдо-
мировци.	Прегърнаха	се	и	отново	се	настани	онова	тягостно	мълчание	
между	нас	—	нямахме	какво	повече	да	си	кажем.	Стоян	погледна	големия	
часовник	на	гарата,	и	разбра,	че	влакът	скоро	ще	дойде.	Това	още	повече	
го	потисна.	Стоеше	между	близките	си,	но	като	че	в	този	момент	те	не	
съществуваха	за	него.	Нито	баща	му,	нито	жена	му	—	никой	от	нас.	По-
гледът	му	беше	забит	неподвижно	надолу	в	земята.	Този	силен	мъж	сега	
ми	се	видя	като	безпомощно	слабо	момче,	което	усеща	своята	обреченост.	
Изведнъж	вдигна	глава	и	от	очите	му	потекоха	сълзи.	И	без	да	се	крие	и	
срамува,	целият	се	разтресе	и	сграбчи	с	две	ръце	баща	си:

—	Не	можем,	бе	тате!...	Не	можем!...	Не	требе	да	одим!...	Да	бегам	не-
къде,	да	бегам,	па	каквото	че	да	стане...	Кˆжи	ми	що	да	правим,	бе	тате,	
кˆжи	ми...

Колко	трябваше	на	бедния	баща...	Прегърнаха	се	двамата.	Кръстан	
започна	да	го	милва,	както	се	милва	дете,	което	е	паднало	и	се	е	ударил	
лошо.	Задавен	в	сълзи	той,	само	повтаряше:

—	Не	знам,	сине,	не	знам	що	да	ти	речем...	Нема	дека	да	се	скриеш,	
сине...	Полковник	Монев	че	те	найде	и	веднага	на	бунището	в	казармата	
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че	те	отведе,	сине...	Айде,	нас	остави,	ама	деца	имаш,	жена	имаш...	що	че	
стане	с	тех,	сине...	—	ридаеха	баща	и	син.

Стоях	безмълвен	край	тях.	А	и	жените	тихо	плачеха.	Сдържаха	се	да	не	
завият,	разбрали	едва	сега,	каква	е	била	тая	мъка,	която	не	даваше	покой	
и	на	двамата	мъже...	Нямаше	други	на	перона.	Единствено	ние	чакахме	
да	дойде	злощастният	влак.	В	този	момент	гаровият	чиновник,	килнал	
небрежно	на	глава	униформената	си	фуражка	и	с	неизменната	зелена	палка	
под	мишница,	като	си	подсвиркаше	с	уста,	безгрижен	излезе	на	перона,	
за	да	посрещне	идващия	влак.	Мина	покрай	нас	съвсем	безучастно.	Какво	
пък	толкоз	—	войник	заминава,	близките	го	изпращат.	Е,	жените	плачат...	
Винаги	е	така.	Колко	такива	изпращания	бе	видял	той	на	тази	гара!?						

Влакът	се	зададе	и	свирна,	за	да	предупреди.	Баща	и	син	трепнаха	
като	събудени	от	внезапно	връхлитаща	ги	беда.	Леля	Драга	пристъпи	
към	Стоян	и	без	да	говори,	понечи	да	му	даде	приготвената	за	него	храна.	
Но	той	дори	не	я	и	забеляза.	Обърна	се	към	баща	си	и	отново	се	вкопчи	в	
него.	После	прегърна	и	разцелува	жена	си,	сестра	си...	Протегна	ръка	към	
мен	и	ме	погали	по	главата.	Отново	усетих	широката	длан	на	силната	
му	ръка,	такава	каквато	я	запомних	при	първото	ни	ръкуване.	Но	сега...	
сега	тя	беше	мокра	от	неговите	и	бащините	му	сълзи!

Заскърцаха	 спирачките	на	 вагоните	и	 композицията	 спря.	Чинов-
никът	изчака	да	слязат	пътниците	от	влака.	Взел	вече	зелената	палка	
в	ръка,	отправи	подканящ	поглед	към	нас	—	да	привършваме.	Вдигне	ли	
палката	високо,	машинистът	ще	потегли.	Стоян	тръгна	да	се	качва,	но	
по	необикновен	и	странен	начин	—	с	гръб	към	този	ненужен	и	омразен	му	
влак.	Заднишком!...	През	сълзи	ни	гледаше	така,	сякаш	искаше	завинаги	да	
ни	попие	в	съзнанието	си.	Сестра	му,	леля	Драга	и	баща	му	не	издържаха	
и	 едновременно	се	хвърлиха	към	него.	Той	 ги	прегърна,	като	обхвана	и	
тримата	с	ръце	и	така	замряха	в	последната	си	прегръдка.	Майка	ми	и	
аз	с	умиление	гледахме	тази	мъчителна	раздяла	и	не	сдържахме	сълзите	
си.	Чиновникът	стоеше	близо	до	нас	и	все	не	вдигаше	палката.	Вероятно	
и	той	се	бе	развълнувал	от	затрогващата	раздяла.	Извън	техните	прави-
ла,	изчакваше	тя	да	завърши.	Но	прегърнатите	сякаш	се	бяха	забравили.	
Терзаеше	ги	само	една	мисъл	—	ще	се	видят	ли	отново?...	Машинистът	
вероятно	се	чудеше,	защо	колегата	го	задържа	и	не	вдига	палката.	Изгубил	
търпение,	той	свирна	кратко,	за	да	го	попита	какво	чака?	На	свой	ред	чи-
новникът	се	обърна	към	нас	и	с	поглед	отново	ни	прикани	да	привършваме.	
Тогава	дядо	Кръстан	отдръпна	Стоян	от	себе	си.	Притегли	и	жените.

—	Айде,	сине!...	Не	можеме	повече,	сине.	Ората	само	нас	чекът...
Стоян	отърси	глава	да	се	опомни.	Пое	към	влака,	но	пак	с	гръб	към	

него.	Движение	неосъзнато,	което	идеше	от	цялата	му	същност,	възпро-
тивила	се	на	това	завръщане.	Пристъпваше	бавно,	без	да	откъсва	очи	от	
нас.	Приличаше	на	човек,	който	се	е	предал	на	натрапената	му	съдба	и	
сега	иска	до	последния	възможен	миг	да	остане	сред	близките	си.	Чинов-
никът,	вероятно	не	видял	такава	раздяла,	учудено	го	следеше	и	чакаше...

Стоян	дойде	до	вагона,	качи	се	на	стъпалото,	но	не	влезе	вътре.	Ос-
тана	на	него.	Държеше	се	за	отворената	врата	и	не	снемаше	втренчения	
си	поглед	към	нас.	Едва	сега	униформеният	вдигна	палката.	Машинистът	
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подаде	сигнал,	композицията	трепна	и	вагоните	помръднаха.	Стоян	ос-
тана	върху	стъпалото	на	движещия	се	вече	вагон.	Жените	плачеха,	вдиг-
нали	ръка	за	сбогом.	Дядо	Кръстан	си	беше	свалил	капата	и	я	помахваше	
вяло.	Чувах	го	да	хлипа	задавен	до	мен.	Влакът	усилваше	хода,	вагоните	
се	изнизваха.	Стоян	започна	да	се	смалява,	да	се	смалява...	докато	съвсем	
се	изгуби...

Останахме	сами	на	перона	—	покрусени,	съсипани,	онемели...	Нямахме	
сили	да	тръгнем.	И	в	този	момент	леля	Драга	плесна	с	ръце:

—	Бре,	що	направихме	ние!...	Забрав£хме	да	му	дадем	торбата	с	ра-
ната!...	Ами	сега?	—	закърши	ръце	тя,	като	гледаше	по	посока	на	влака.

—	Не	мисли	он	сега	за	рана...	Друго,	друго	требеше	нему!	—	разсъжда-
ваше	на	глас	Цена.	—	Ама	на,	пуста	орисия!...	Що	можеше	он	да	направи!?	
Дека	можеше	да	се	дене?!

Като	минаваше	край	нас,	този	път	чиновникът	се	спря	пред	дядо	
Кръстан.	Попита	го:		

—	За	къде	ти	замина	момчето?					
Старецът	не	отговори	веднага...	Събра	сили	и	с	болка	въздъхна:
—	За	Сърбия...
—	А-а-а,	значи	за	това...
Не	отрони	и	дума.	Съчувствено	замълча	и	поклати	глава,	като	да	

казваше	сега	разбирам,	сега	разбирам...	И	продължи	бавно	към	гарата.

18.
Сëеä êàòî	изпратил	Стоян,	дядо	Кръстан	не	можал	да	заспи	през	

цялата	нощ.	Или	ако	задремвал,	било	за	кратко.	Все	се	стряскал	от	един	
и	същи	сън.	Виждал	се	да	върви	сред	някакво	непрогледно	поле,	забулено	
в	мъгла.	Ходел	и	търсел	теленцето.	Защото	то	било	живо,	но	излязло	са-
мичко,	тръгнало	нанякъде	и	се	загубило.	Валял	кален	дъжд	и	студен	вятър	
шибал	лицето	на	дядо	Кръстан.	Вглеждал	се	той	навсякъде,	но	все	не	го	
намирал.	Не	се	отказвал,	а	продължавал	да	се	лута	из	опустялото	поле.	И	
го	открил,	повалено	в	тъмна	дупка.	Отишъл	до	него.	Огромна	черна	змия	
го	била	увила	и	все	по-здраво	го	стягала	и	задушавала...	Теленцето	стенело	
от	болка...	Взирало	се	в	него	и	започнало	да	му	говори	с	човешки	глас:	„Кажи	
ми,	кажи	ми...	какво	да	направя,	че	да	се	освободя	от	тази	черна	змия?“	
А	той	му	отвръщал:	„Не	знам,	мило,	не	знам	какво	да	ти	кажа...	Голема	
е	змията,	не	мoжем	да	я	преборим...	Но	ти	потърпи	още	малко...	Може	и	
да	те	пусне...“.	Сълзи	потичали	от	очите	на	теленцето:	„Не,	нема	да	ме	
пусне,	нема...	Да	бегам!	На	другата	страна	требеше	да	бегам...“

Сепвал	го	този	сън,	събуждал	го.	А	унесе	ли	се,	отново,	той	пак	му	се	
явявал.	Теленцето	пак	му	заговаряло	и	все	го	питало,	как	да	се	спаси.	И	
така	—	през	цялата	нощ.	Мъчел	се	в	леглото	старецът.	Затова	станал,	
та	да	се	захване	с	нещо	и	да	прогони	лошия	сън.	По	тъмно	отишъл	в	обора	
и	започнал	да	дои	кравичката.	Като	се	върнал,	заварил	и	жените	станали.	
И	тях	сън	не	ги	ловяло.	Само	Кръстанчо	и	Вилето	спели	непробудно.

Отново	домът	ни	помръкна.	Отново	само	едната	надежда	се	всели	
в	него.	И	макар	възрастните	да	я	носеха	тежко,	тя	беше	искрицата,	
която	ги	крепеше	и	им	даваше	сили.	По-мълчалив	стана	дядо	Кръстан.	
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Съвсем	се	затвори	в	себе	си...	А	всичко,	което	баба	Гюра	правеше,	все	го	
свързваше	със	Стоян.	И	ако	готвеше	нещо,	ще	рече:	„Те	това	ядене	Сто-
янчо	най	го	обичаше“.	Или,	към	снахата:	„	Драге,	ската	ли	убаво	дреите	
на	Стоянча?	Че	он	като	се	върне,	они	па	че	му	требат...“	Леля	Драга	
обикновено	не	говореше	много.	A	сега	—	още	по-малко.	Тя	бе	приела	горчи-
вата	чаша,	която	съдбата	£	поднасяше.	И	трябваше	да	я	пие	мълчаливо,	
докато	мъжът	£	се	завърне.	Дано	само	да	£	стигнат	силите	—	да	помага	
на	старите,	да	сколасва	в	къщата	и	да	опази	децата.	Като	с	по-голяма	
сестра,	тя	споделяше	мъката	си	с	моята	майка.	Заварих	ги	веднъж	в	
нашата	стая.	Леля	Драга	се	беше	сгушила	в	нея.	Прегърнати,	плачеха	и	
двете...	Струва	ми	се,	това	помагаше	на	леля	Драга	да	търпи,	да	чака	
и	да	се	надява.	Като	всички	деца,	Кръстанчо	и	Вилето	бързо	забравиха,	
че	баща	им	замина.	Бъдещето	не	 ги	терзаеше.	Достатъчно	им	бе,	 че	
не	са	гладни,	и	че	има	с	кого	да	играят.	Тревогите	на	възрастните	не	
достигаха	до	тях.

	
19. 
Феâрóàрè áеше	отминал,	а	Марта	крачеше	към	средата	на	своето	

властване.	Нямаше	бомбардировки	над	страната.	Но	в	Европа	боевете	
не	спираха.	Съветската	армия	все	повече	громеше	немците.	Те	отстъп-
ваха	и	жестоката	човекомелачка	на	войната	идеше	и	към	техните	до-
мове.	Съюзниците	усилено	готвеха	откриването	на	Втори	фронт	през	
Ламанша.	А	мощната	им	авиация	денонощно	връхлиташе	над	Германия.	
Сипеше	бомби	не	само	над	военните	им	обекти,	а	и	над	градовете.	Целта	
на	тези	жестоки	налети	е	била	да	се	прекърши	желанието	за	съпротива	
не	само	в	армията,	но	и	да	се	деморализира	и	цивилното	население	вътре	
в	страната.	И	така	по-бързо	да	се	стигне	до	жадувания	от	хората	мир	в	
Европа.	Но	до	него	трябваше	да	се	изтърпи	повече	от	година	и	да	загинат	
още	стотици	хиляди	хора.

Високо	над	нас	и	в	Сливница	често	чувахме	страховития	тътен	на	
стотиците	тежки	американски	бомбардировачи,	които	летяха	по	своя	
маршрут	към	Плоещ	в	Румъния	—	единствените	залежи,	от	които	немците	
получаваха	гориво	за	своята	армия.	И	ако	по	някаква	причина	им	остане-
ше	част	от	бомбения	товар,	хвърляха	го	по	обратния	път	над	България.	
Без	да	подбират	къде.	Защото	бяхме	страна,	която	им	е	обявила	война.

	
20.
Кîãàòî Ìèòêî Гàí÷èí идваше	при	нас,	винаги	донасяше	по	някоя	

новина.	Или	какво	е	станало	в	селото,	или	какво	е	направил	някой	от	съсе-
дите.	Този	път	дойде	да	ми	каже,	че	след	2—3	дена	ще	дойдат	сръбски	уче-
ници	от	гимназията	в	град	Пирот.	Ще	имат	футболна	среща	с	учениците	
от	Сливница.	Накара	ме	да	отидем	до	училището	за	повече	информация.	
Заварихме	учителя	по	физическо	усилено	да	се	готви	за	посрещането	на	
гостите.	Но	имаше	проблем	—	къде	да	настани	момчетата	за	нощуване.	
Попита	ни,	дали	не	можем	да	приемен	за	една	нощ	някое	от	тях?	При	
Митко	това	беше	невъзможно.	При	нас	—	почти	същото.	Но	казах	—	ще	
попитам	в	къщи	и,	ако	се	съгласят,	ще	се	обадя.
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У	дома	не	бяха	възсторгнати	от	моята	идея.	Но	като	почустваха	
голямото	ми	желание,	отстъпиха.

—	Добре	—	каза	майка	ми.	—	Ние	всички	ще	се	сместим	на	големия	кре-
ват,	а	на	момчето	ще	оставим	другия.

—	А	за	раната	—	що	има	за	нас,	това	и	за	него!	—	намеси	се	и	дядо	
Кръстан.

Момчетата	от	Пирот	пристигнаха	малко	преди	да	притъмнее.	Оп-
ределиха	и	моя	гост	—	Сретен.	По-голямо	от	мен,	високо	и	снажно	момче.	
В	отбора	им	играел	нападател.	Вечерта	седна	заедно	сред	всички	нас	да	
вечеряме.	Той	на	сръбски,	ние	на	български.	Разбирахме	се,	нали	сме	славя-
ни.	Дойде	и	Митко.	И	той	се	включи	в	разговора.	Не	стана	дума	за	Стоян.	
А	и	Сретен	не	споделяше	нищо	за	живота	им	в	Пирот	и	селата	наоколо,	
окупирани	от	нас.	Тъй	като	момчето	беше	уморено,	а	утре	му	предстоеше	
и	мач,	изпратихме	го	да	си	легне.

Сутринта	със	Сретен	излязохме	на	двора.	Утрото	беше	свежо,	макар	
и	мрачно.	Той	пробяга	няколко	пъти	по	пътеката	в	гумното	и	започна	
различни	упражнения.	Гледах	го	и	за	първи	път	се	запитах,	защо	и	аз	като	
него	не	правя	така	сутрин?	Ободрен	от	гимнастиката,	сега	той	имаше	
по-добро	настроение	от	снощи.	Започна	да	споделя	как	трудно	живеят	
хората	в	техните	села.	Когато	германците	окупирали	страната,	запо-
чнали	безпощадно	да	се	разправят	с	хората,	които	не	ги	приемали.	За	да	
не	дават	жертви,	немците	сформирали	бойни	съединения	от	сърби,	те-
хни	привърженици.	Въоръжили	ги	и	ги	пуснали	срещу	съпротивителното	
движение.	А	това	 водело	 още	повече	 до	неговото	разрастване.	Когато	
немските	окупатори	се	сменили	с	български,	положението	не	се	променило.	
С	жестокости	се	прочули	и	редица	наши	кадрови	офицери.	С	примери	ми	
разказваше	за	тях.	Казах	му,	че	със	същата	жестокост	такива	офицери	
и	полицаи	постъпват	и	у	нас.	Че	зад	всичките	тези	издевателства	стои	
нашето	правителство.	То	нарежда	всичко	—	и	у	нас,	и	у	тях.	Дори	плаща	
по	50	000	лева	за	всеки	убит	от	съпротивата.	Без	да	споменавам	за	Стоян,	
попитах	го,	ако	такива	хора	като	нас	бъдат	насила	мобилизирани,	откъс-
нати	от	дом,	семейство	и	изпратени	у	вас,	мислиш	ли,	че	ще	започнат	
да	безчинстват?

—	Сред	всеки	народ	има	изверги!	—	отговори	ми	Сретен.
—	Така	е!	—	рекох	му.	—	И	в	Сливница	има	един	полковник,	от	когото	

хората	и	тук,	а	и	в	Сърбия,	треперят!...
Оказа	се,	че	макар	и	да	сме	още	твърде	млади,	стигаме	до	общ	извод	

—	нашите	народи	трябва	да	живеят	в	мир	и	да	си	помагат.
Как	завърши	мачът,	не	помня.	Но	от	разговорите	със	Сретен	научих	

за	техните	нещастия,	които	„Символичната	война“	носи	и	там.	И	още	
повече	намразих	тези,	които	ни	я	натрапиха.

21.
Преç òеçè	напрегнати	военни	дни	на	нашето	семейство	се	случи	

нещо	твърде	неочаквано.	Джавалиите,	които	живееха	през	няколко	къщи	
до	нас,	ни	поканиха	да	им	отидем	на	гости.	Но	само	ние,	без	дядо	Кръстан.	
Защо	без	него,	 разбрахме	малко	по-късно.	Те	имаха	дъщеря	—	Цеца.	На	
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моите	години.	Не	знаех	как	и	кога	тези	богати	хора	са	ме	харесали	да	им	
ставам	зет.	И	искали	да	видят	семейството	ни	по-отблизо.	Тъй	като	по	
това	време	и	баща	ми	си	беше	при	нас,	решили,	че	точно	сега	е	моментът.	
Естествено,	ако	знаех	намеренията	им,	никога	не	бих	се	отзовал	на	та-
кава	покана.	Защото	макар	и	да	съм	от	София,	бях	свито	и	срамежливо	
момче.	Не	бях	излизал	с	момиче	и	не	знаех	как	се	правят	тези	неща.	Камо	
ли	да	се	заженя.	А	те	решили	да	ме	оглеждат	за	зет!

Но	както	и	да	е.	Тръгнахме	всички	и	потропахме	на	тяхната	голяма	
и	добре	залостена	тежка	улична	порта.	Мъж	на	средна	възраст	ни	отво-
ри.	Облечен	в	твърде	износени	селски	потури	и	стар	елек.	Пристъпихме	в	
двора.	Баща	ми	се	ръкува	с	него.	Заговори	го,	но	човекът	започна	да	издава	
някакви	звуци,	като	сочеше	ту	устата,	ту	ушите	си.	Разбрахме	—	иска	да	
ни	каже,	че	не	може	нито	да	говори,	нито	да	чува.	Срещата	с	този	човек	
много	ни	зачуди.	Какъв	ли	е	той	в	семейството	на	Джавалиите	и	защо	
ни	посреща?	Но	вече	идеха	майката	на	Цеца,	тя	и	брат	£	Гошо.	Като	ни	
доближиха,	странният	човек	покорно	се	оттегли	към	стопанските	по-
стройки	в	двора,	с	което	показа,	че	мястото	му	не	е	между	нас.

За	него	ще	ви	разкажа	малко	по-късно.	Домакинята	ни	поздрави,	ръ-
кува	се	с	всички.	Последва	я	и	Цеца.	Само	дето	като	се	ръкуваше	с	баща	
ми	и	майка	ми,	попримигваше	с	очи	и	навеждаше	срамежливо	глава	надолу.

Къщата	им	беше	голяма.	В	една	от	стаите	ни	посрещна	самият	Джа-
валия.	Средно	висок,	немного	пълен	човек.	Стана	прав	и	тежко	подаде	ръка	
на	родителите	ми.	После	и	на	сестрите,	и	на	мен.	Но	по-дълго	задържа	
моята,	като	ме	пронизваше	с	погледа	си,	сякаш	искаше	и	отвътре	да	ме	
огледа.	В	стаята	—	богато	бяха	наредили	дълга	маса	с	храни	и	напитки.	
Искаха	да	покажат	на	нас	„гладните	софиянци“,	колко	са	заможни.	Навяр-
но	са	знаели,	че	в	София	с	купони		се	отпускат	по	250	грама	на	ден	нещо,	
което	едва	ли	би	могло	да	се	нарече	хляб.	Защото	под	загорялата	му	кора	
имаше	 глетава	маса	 от	 смлени	 зърна	на	метличина	 с	малко	тричаво	
брашно.	Тази	смес	никога	не	можеше	да	се	изпече	отвътре.	Но	я	ядяхме,	
защото	нямаше	друг	хляб.	Сред	поднесените	ястия	окото	ми	зърна	и	две	
чинии	със	спържа.	Аз	предвидливо	седнах	по-далече	от	тях!	Сигурен	съм,	
драги	читателю,	че	се	досещаш	защо	постъпвам	така?	Спомнете	си	„го-
щавката“	ми	у	Петра!

Домакинята	покани	„да	си	земе	секи	що	сака“.	Тръгна	обядът,	тръгна	
и	разговорът.	Естествено,	ние	се	стеснявахме	да	си	„земем“	от	всичко	
„що	ни	се	сака“,	но	си	хапнахме.	Домакинята	постоянно	шеташе	около	
нас,	а	Цеца	£	помагаше.	Джавалията	питаше	баща	ми	за	какво	ли	не.	Ин-
тересуваше	се	къде	и	какво	работи,	добре	ли	печели,	в	центъра	на	София	
ли	живеем,	каква	ни	е	къщата,	колко	е	голяма,	да	не	би	да	е	разрушена	от	
бомбардировките.	Все	за	такива	материални	неща.	Обясняваше,	че	така	
ще	се	опознаем	по-добре.	Бавно	и	важно,	уж	между	другото,	разказваше	
за	неговото	имотно	състояние.	Но	без	много	подробности.	Толкова,	кол-
кото	да	разберем,	че	са	богати.	Цеца	общуваше	с	голямата	ми	сестра	и	
от	време	на	време	ме	стрелкаше	с	поглед.	Тя	беше	едно	от	момичетата,	
които	бях	срещнал	на	техния	бунар,	когато	за	първи	път	отидох	да	налея	
вода.	Тогава	тя	и	останалите	се	надсмяха	над	стеснителното	софиянче,	
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което	не	умееше	да	си	извади	вода	от	бунара.	Цеца	беше	стройно	момиче	
с	игриви	очи	и	почти	винаги	усмихната.	Лицето	£	не	се	отличаваше	с	кра-
сота,	която	да	прави	особено	впечатление.	Дори,	доколкото	си	спомням,	
имаше	някаква	несъразмерност	в	него.	Но	излъчваше	доброта	и	усмивката	
£	приканваше	към	общуване.

Когато	гостуването	ни	свърши,	сам	Джавалията	и	всички	от	семей-
ството	му	ни	изпратиха	до	портата.	Там	отново	ни	посрещна	странни-
ят	човек	и	отново	започна	да	ни	се	покланя	за	изпроводяк.	Джавалията,	
усетил	нашето	недоумение,	побърза	да	внесе	яснота:

—	А-а,	он	е	един	беден	човек...	Нема	дом,	нема	никой.	Дадоа	ми	го	да	не	
²мре	от	глад.	Не	може	ни	да	дума,	ни	чуе,	що	му	думаш.	Ама	добре	работи!	
Раньим	го	и	съм	го	пуснал	да	спи	у	плевнико...

Изпратиха	ни	и	заръчаха:	„Е,	айде,	па	да	се	видимо	пак!“		
Така	завърши	огледа	ми	за	зет	от	Джавалиите.	А	аз	и	хабер	си	нямах	

за	това.	Когато	след	 време	разбрах	 защо	всъщност	ни	бяха	поканили,	
ядосах	се	и	взех,	че	даже	намразих	харесалата	ме	Цеца.	И	гледах,	когато	
тръгвам	за	вода,	нея	да	я	няма	на	бунара.

А	сега	да	разкажа	и	за	„странния	човек“.	През	годините	след	като	се	
върнахме	в	София,	Митко	Ганчин	идваше	понякога	при	леля	ми	Иванка.	А	
ние,	както	знаете,	живеехме	в	един	двор.	И	аз	го	разпитвах	за	Сливница,	
която	вече	беше	станала	град.	Питах	го	какво	ново	има	в	града,	за	хората,	
които	познавах.	Като	стана	дума	за	Джавалиите,	той	възбудено	заговори:

—	О-о-о!...	Он	станˆ	голем	човек!	Преди	две	г¥дин	го	напраиа	активен	
борец	против	фашизъма.	И	преди,	ама	сега	още	повече	не	мое	да	се	говори	
с	него!

—	Кой,	бе,	Джавалията	ли?	Активен	борец!?	Ти	чуваш	ли	се	какво	гово-
риш?	—	питам	го	аз.

—	Е	па	чуем	се,	чуем	се.	Него	напраиа,	а	не	мене...	Сега	он	е	от	силните	
у	градо.	Като	има	тържество	или	нещо	друго,	он	е	на	трибуната,	заедно	
с	партийците	и	другите	големци!	—	възмущаве	се	Митко.	И	ето	какво	ми	
разказа.

Както	е	известно,	край	Сливница	минава	жп	линията	за	Европа.	По	нея	
са	извозвали	и	руски	пленници	в	Германия,	за	да	им	работят,	докато	имат	
сили.	След	това	ги	унищожавали.	Поради	особеностите	на	местността	и	
сега	влаковете	около	Сливница	намаляват	хода	си.	Говореше	се,	че	точно	
тогава	от	вагоните	скачали	пленници.	Те	знаели,	че	вероятността	да	
оцелеят	е	нищожна.	Но	се	решавали	на	нея,	защото	били	наясно,	какво	
ги	чака	в	Германия.	Човекът,	който	ни	отвори	портата	на	Джавалии-
те,	бил	точно	такъв	—	скочил	от	влака	руснак.	Как	е	попаднал	в	неговия	
дом,	Митко	не	знаеше.	Явно	добри	хора	са	го	намерили	някъде	изнемощял	
и	гладен,	приютили	са	го,	дали	са	му	селски	дрехи	и	са	го	научили	да	се	
прави	на	глух	и	ням,	за	да	не	се	издаде	с	руския	си	говор.	Може	би	тъкмо	
тези	хора	са	го	предложили	на	Джавалията	като	човек,	който	си	няма	
никого,	няма	дом,	не	говори	и	не	чува.	Знаели	са,	че	на	богатия	Джавалия	
ще	му	дойде	добре	работник,	който	не	търси	нищо	друго	освен	подслон	
и	храна.	И	той	го	приел.	Когато	дошъл	9-ти	септември	1944,	руснакът	
се	открил	пред	господаря	си.	Джавалията	изпадал	в	ужас	—	разбрал	каква	
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бомба	е	държал	в	дома	си.	Но	се	съобразил	с	новата	обстановка	в	България	
и	започнал	да	скача	от	радост.	Руснакът	му	оставил	домашния	си	адрес,	
благодарил	му	и	се	представил	на	тяхна	военна	част.	Воювал	и	се	прибрал	
жив	в	Родината	си.

В	началото	на	60-те	години	сред	висшите	партийни	среди	се	надигна	
изявено	недоволство	срещу	Тодор	Живков	и	дори	опит	за	въоръжен	пре-
врат.	Спомнете	си	събитията,	които	се	разиграха	около	верните	негови	
съратници,	оглавени	от	генерал	Анев	и	Горуня.	Още	тогава	те	били	ре-
шили,	че	е	време	Живков	да	си	върви!	И	започнали	да	подготвят	неговото	
сваляне.	Но	Живков	ги	усетил	и	взел	мерки.	Горуня	бил	убит	при	опит	да	
бъде	задържан.	За	да	задоволи	и	укроти	недоволните	си	другари,	Живков	
създаде	титлата	„Активен	борец	против	фашизма	и	капитализма“.	След	
като	„горе“	определили	за	какви	заслуги	може	да	се	даде	такова	звание,	
започнали	трескаво	да	правят	списъци	с	предложения:	 „Първи	списък“,	
„Втори	списък“,	„Трети	списък“...	Но	изниквали	все	повече	и	повече	„акти-
висти“.	Джавалията	усетил,	че	и	той	може	„да	удари	келепира“	от	тая	
работа.	Решил	да	опита	и	да	се	нареди	на	държавната	трапеза.	Обадил	
се	на	руснака.	Той	написал	как	е	работил	при	него	като	„глухоням“	и	се	
подписал.	И	Джавалията	веднага	подал	молба,	там	където	трябва.	Изглеж-
да	не	е	било	лесно	да	му	признаят	„заслугата“.	Но	той	упорствал	и	успял	
да	се	включи	може	би	в	последния	списък.	Така	станал	„активен	борец“!	С	
всичките	облаги	от	това...	Както	излиза,	дори	човек	да	не	е	знаел	какво	
точно	е	вършил,	пак	можел	да	стане	„активен	борец“.	Естествено,	само	
ако	е	лишен	от	всякакво	чувство	за	морал.	И	още	нещо	—	ако	има	кой	да	
му	даде	това	звание!

Тук	ще	направя	отклонение,	за	да	приведа	друг	пример	—	с	дядото	на	
моята	съпруга	Нина.	Казваше	се	Геîрãè Сòîèëîâ Кóçìàíîâ.	А	„Правдин“	
е	бил	неговия	псевдоним,	с	който	е	подписвал	публикациите	си	в	пресата.	
Бил	завършил	специалността	педагогика	с	първия	курс	на	Софийския	уни-
верситет	—	съвсем	в	началото	на	миналия	век.	Станал	учител	в	Радомир.	
Свирел	на	цигулка	и	говорел	отлично	френски.	(Обърнете	внимание	какви	
хора	са	ставали	тогава	учители!)	От	младини	приел	социалистическите	
идеи.	Като	културен	и	известен	човек,	Димитър	Благоев	лично	му	възло-
жил	да	помисли	за	създаването	на	списание,	предназначено	за	децата	на	
работническите	семейства.	„А	не	само	буржоазията	да	има	списания	за	
техните	деца“	—	му	казал	той.	Правдин	събрал	около	себе	си	писатели,	
художници,	сътрудници.	Отпуснали	им	средства	и	така	се	родило	спи-
санието	„Другарче“,	на	което	той	бил	избран	за	главен	редактор.	В	него	
се	помествали	приказки,	разкази,	гатанки,	стихотворения,	рисунки.	А	и	
детско	творчество.	Основната	тема	била	за	„Прàâäàòà è Крèâäàòà“.	
Излизало	около	две	години,	но	полицията	го	забранила,	а	създателите	му	
били	арестувани	и	малтретирани.	Някои	от	броевете	на	това	списание	
сега	се	намират	в	Народната	библиотека.

И	още	за	Правдин.	От	историята	са	известни	събитията	около	вой-
нишките	бунтове	на	фронтоваците	в	края	на	Първата	световна	война.	
Тогава	се	провъзгласила	и	„Радомирската	република“.	Като	образован	и	ува-
жаван	човек	в	града,	Правдин	бил	избран	за	ръководител	на	тези	събития.	
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Когато	през	60-те	започнали	да	подготвят	списъците	за	присъждане	на	
званието	„активен	борец“,	в	дома	на	дядо	Георги	дошли	партийни	активис-
ти	от	кварталната	организация,	за	да	включат	и	него	в	списъците.	Той	
бил	вече	пенсионер.	Попитал	ги	какво	е	това	„активен	борец“?	Обяснили	
му.	А	също	и	ползите,	които	ще	има	самият	той	и	цялото	му	семейство.	
Замислил	се,	замислил	се	някогашният	Правдин	и	им	отвърнал:	„Вижте,	
ако	някога	нещо	съм	правил,	то	е	било,	за	да	дам	добро	на	хората.	А	не	за	
да	имам	сега	някаква	полза	за	себе	си	и	моите	близки“.	И	не	се	съгласил	да	
го	включат	в	тези	списъци.	Не	станал	„активен	борец“.	Живя	още	дълго	
и	така	си	отиде	със	скромната	си	учителска	пенсия.	И	с	трудностите,	
които	са	имали	всички	български	пенсионери.	Такива	бяха	повечето	со-
циалисти	от	онова	време.	Къде	ги	сега	тези	политици,	без	значение	в	коя	
партия	членуват...

22.
Тàçè ãîäèíà	Марта	беше	неузнаваема.	Не	беше	сърдита.	Нямаше	

нищо	от	нейното	постоянно	променящо	се	настроение,	каквато	я	по-
знавахме	от	миналите	години.	Неслучайно	в	една	детска	песен,	която	
учехме	и	пеехме	в	училище,	се	казваше:	„Баба Марта кат дете, / ту зап-
лаче, ту се смей...“.	Макар,	че	не	бяхме	достигнали	средата	на	месеца,	
снегът	навсякъде	се	беше	стопил.	Като	поклащаха	на	вятъра	белите	си	
главички,	последните	кокичета	отдавна	ни	бяха	поздравили	и	си	отидоха.	
Сега	ранните	цветя	неспирно	избуяваха	особено	долу	край	реката.	А	и	
просторната	ливада	зад	къщата	постепенно	се	превръщаше	в	своеобразен	
пролетен	килим.	Сред	зеленината	му	вече	пъстрееха	множество	цветен-
ца	и	багрите	им	преливаха	в	неподражаема	хармония,	която	дори	голям	
художник	едва	ли	би	могъл	така	прелестно	да	пресъздаде...	Под	напора	на	
влагата	и	на	необичайно	топлите	дни,	листенцата	на	дърветата	видимо	
едрееха	и	обличаха	със	жива	дреха	оголелите	дръвчета.				

Хората	 също	 се	 събуждаха	 от	тежката	 зима.	Все	повече	 усмивки	
грейваха	по	лицата	им.	Детски	глъч	и	врява	идваше	отвред.	От	съседните	
дворове	се	чуваха	весели	подвиквания.	Хората	подготвяха	градините	за	
животворните	семенца,	които	на	есен	щяха	да	ги	дарят	богато.

Пролетното	оживление	обхвана	и	мен.	Не	зная	как,	но	и	аз	реших	да	
си	направя	градинка.	И	то	под	прозореца	на	нашата	стая.	Разкопах	земя-
та,	наситних	я	и	слязох	край	реката	да	търся	поникнали	вече	цветя.	Не	
познавах	кое	какво	е,	как	цъфти,	как	трябва	да	се	отглежда.	Не	мислех	за	
това.	За	мен	беше	важно	те	да	са	различни	по	цвят,	да	са	укрепнали,	за	
да	могат	да	оцелеят	след	присаждането	им.	За	моя	изненада,	градинката	
ми	оживя.	И	когато	след	време	всичко	в	нея	разцъфтя,	местните	жени	
се	чудеха	—	как	така	момче,	па	си	направило	градинка	и	се	грижи	за	нея!	
Това	било	моминска	работа.	Не	знаех	тези	неща.	Направих	я	за	мен,	да	ме	
радва,	а	и	за	всички,	които	имаха	очи	да	я	видят.

Може	би	уморени	от	пролетната	работа	по	двора,	този	ден	всички	си	
легнахме	рано.	Сънят	ни	завладя	бързо.	Вероятно	нощта	се	бе	преполовила,	
когато	силно	тропане	по	вратата	на	къщата	ни	събуди...	Понеже	никой	
не	отиваше	да	отвори,	чукането	продължи!...	Доста	се	изплашихме,	още	



108 ÏËÀÌÚÊ

повече	че	баща	ни	го	нямаше	при	нас.	Живеехме	в	края	на	селото.	Надолу	
край	реката	нямаше	други.	Уплашена	и	майка	ни,	шепнешком	продума:

—	Това	може	да	са	партизани...	Сигурно	са	дошли	да	искат	хляб...
Тропането	не	 спираше,	 а	 единственият	мъж	в	 къщата	беше	дядо	

Кръстан.	По	едно	време	някой	излезе	от	стаята	им.	Вероятно	той	бе	
станал	да	отвори.	Откъм	вратата	дочухме	разговор	на	мъжки	гласове...	
Но	 кратък.	После	 вратата	 се	 затвори...	 Усетихме	 стъпките	на	 дядо	
Кръстан	към	тяхната	стая.	Чу	се	кратък,	приглушен	женски	писък...	
Но	вратата	на	стаята	им	веднага	хлопна	и	всичко	потъна	в	тишина...	
Останахме	 заслушани	да	чуем	още	нещо.	Майка	ни	искаше	да	разбере,	
дали	трябва	да	отиде	и	да	помогне,	ако	се	налага.	Но	не	пролича	нищо	
обезпокоително.	Всичко	утихна...

—	Може	някои	съседи	да	са	дошли	да	търсят	или	да	искат	нещо.	Но	
защо	посред	нощ?	—	питаше	се	тя.	И	реши	—	щом	сега	е	тихо	и	спокойно,	
утре	ще	се	разбере	всичко.

Събудих	се	по-рано	от	сестрите	ми.	Не	станах	веднага.	Мислех	си	за	
моята	градинка.	Дали	да	взема	да	я	оградя,	та	кокошките	да	не	могат	
да	влизат	и	да	ровят	в	нея.	Майка	ми	я	нямаше	в	стаята.	Вероятно	не-
търпелива	да	научи	за	нощната	случка,	рано	е	отишла	оттатък.	И	сега	
си	говорят	и	приготвят	закуската.

След	малко	вратата	се	отвори	и	тя	влезе.	Погледна	към	сестрите	ми,	
после	към	мене.	Очите	£	бяха	червени.	С	някакъв	не	неин	глас,	промълви	
тихо:

—	Хайде,	мама,	станете...	И	не	се	плашете...,	чичо	ви	Стоян	са	го	убили	
в	Сърбия...	Замълча,	като	се	мъчеше	да	се	сдържи	да	не	заплаче.	—	Щом	
оттатък	Кръстанчо	и	Вилето	се	събудят,	ще	ги	доведа	при	вас	и	ще	ви	
дам	да	закусите...

Свърна	глава,	за	да	не	видим	сълзите	£	и	бързо	напусна	стаята.
Останах	 онемял	 в	 леглото	 си.	Не	можех	 да	 проумея	това,	 което	

чух...	Как	така	убили!?	Та	нали	нямаше	седмица	откакто	го	изпратихме	
на	гарата...	Привидях	го	отново,	как	заднишком	отиде	до	влака,	качи	се,	
но	остана	пред	отворената	врата	на	вагона	и	не	искаше	да	влезе	в	него.	
Остана	обърнат	към	нас	и	така,	докато	не	се	изгуби	в	далечината...

След	малко	майка	ни	доведе	децата	от	другата	стая.	Остави	ни	за-
куската,	насърчи	ни	да	започнем	да	се	храним	и	веднага	излезе.	Вероятно	
разбрал	за	станалото,	Кръстанчо	плачеше.	Бях	изпаднал	в	шок	и	не	можех	
веднага	да	се	осъзная	—	да	приема	това,	което	изведнъж	ме	връхлетя.	
Закуската	стоеше	пред	нас,	но	никой	не	посягаше	към	нея.	Само	Вилето	
си	взе	филийка	качамак,	намазана	с	масло	и	започна	да	яде.	Гледаше	ни	
учудено,	защо	и	ние	не	правим	същото!

Сега	искам	да	се	върна	назад	в	тази	прокълната	нощ	на	9-ти	срещу	
10-ти	март.	Мъжете,	които	упорито	зачукаха	по	вратата	ни,	са	били	
военни	от	полка.	Трябвало	да	 съобщят	на	близките	 за	 станалото	със	
Стоян.	Както	ние	така	и	в	стаята	на	дядо	Кръстан,	също	се	изплашили	
от	нощното	чукане	по	вратата.	Но	нямало	как	—	старецът	станал	и	им	
отворил.	Съобщили	му	ужасната	вест...	Върнал	се	в	стаята	и	още	щом	
жените	 го	погледнали,	 разбрали	 всичко.	И	 двете	издали	 онзи	 сподавен	
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женски	писък,	който	чухме	през	нощта.	Дядо	Кръстан	веднага	затворил	
вратата.	Заедно	и	тримата	заридали	тихо	в	стаята.	Обърни	внимание,	
драги	читателю	—	тихо	заридали!	Тихо,	за	да	не	събудят	нас	в	другата	
стая!

Ти,	който	и	да	си,	когато	четеш	сега	тези	редове,	помисли	малко	—	
сдържат	мъката	си,	за	да	щадят	нас!	И	то	в	момент	когато	са	загубили	
единствен	син	и	баща	на	двете	им	деца!...	Да	не	ни	събудят!	Каква	нео-
бикновена,	каква	неописуема	с	думи	постъпка	на	тези	добри	и	благородни	
хора!	Да	сдържат	мъката	си	и	то	само	миг	след	като	току-що	са	чули	
жестоката	вест!	Тази,	бих	казал,	необяснима	човешка	постъпка	дълбоко	
се	загнезди	и	заживя	в	крехкото	ми	тогава	юношеско	сърце.	Оттогава	не	
ме	напуска	и	не	спира	силно	да	ме	вълнува!	И	така	ще	бъде	до	последния	
ми	ден...	Докато	родителите	ни	бяха	живи,	а	и	ние	децата	след	тях,	ви-
наги	сме	чувствали	тези	хора	по-близки	от	всякакви	наши	роднини.	След	
всичко,	което	дядо	Кръстан,	баба	Гюра	и	леля	Драга	направиха	за	нас	в	
онова	трудно	и	жестоко	военно	време,	те	останаха	в	сърцата	ни	като	
незабравими	пречисти	светци!	Сега	мога	да	кажа	само	едно	—	нека	там	
горе	душите	им	бъдат	винаги	облени	в	Божествена	светлина!	А	сега,	кол-
кото	и	да	ми	е	трудно,	трябва	да	продължа	и	отново	да	преживея	онези	
скръбни	дни.

Не	ме	сдържаше	в	нашата	стая	и	реших	да	отида	оттатък.	Обърнах	
се	към	останалите	и	им	наредих:	„Стойте	тук	и	не	излизайте	от	стаята!	
И	слушайте	Мария!“	Но	едва	ли	разбираха	какво	им	говоря.

В	другата	стая	вече	бяха	надошли	хора,	за	да	помогнат.	Суетяха	се,	
дали	ще	успеят	да	свършат	всичко,	което	им	предстоеше	през	този	труден	
ден.	Жените	бяха	дали	на	баба	Гюра	и	леля	Драга	двата	стола	да	седнат.	
Подпрели	ръце	на	масата,	държаха	главите	си	и	ридаеха.	Успокояваха	ги	
с	думи.	Дядо	Кръстан	не	беше	там.	Видях	го	на	двора	сред	близки	съседи.	
Обсъждаха	загрижено	станалото.	Погледнах	го.	Малките	му	уморени	очи	
бяха	хлътнали	дълбоко.	Лицето	му	—	опънато,	изпито.	Стори	ми	се,	че	
през	тази	черна	нощ	се	беше	присвил	и	смалил.	Споделяше	с	мъжете	какво	
му	казали	военните	—	че	преди	обед	ще	докарат	Стоянчо.	Но	как	е	загинал,	
къде	е	загинал,	можело	ли	е	да	се	избегне	най-лошото	—	не	споменали	дума	
за	това.	Излиза,	че	могат	насила	да	вземат	сина	ти,	да	го	пратят	където	
те	решат,	там	да	го	убият,	после	в	ковчег	да	ти	го	върнат	у	дома	и...	
толкова!	А	ти	—	мисли	и	прави	после	каквото	щеш.	Те	са	свършили	своята	
работа	—	върнали	са	ти	сина!	Сега	близките	да	се	оправят.	...Добре,	че	
съседите	им	помагаха.	

Решиха	да	изложат	Стоян	в	тяхната	стая.	Разместиха	маса,	кревати	
и	освободиха	място	в	средата.	Поставиха	един	срещу	друг	единствените	
два	големи	стола.	Тези,	на	които	сядаха	дядо	Кръстан	и	баба	Гюра,	когато	
четяхме	 „Под	игото“.	На	 седалките	им	щяха	да	 опрат	двата	края	на	
ковчега.	Митко	Ганчин	и	съседа	Кола	Димшин	отидоха	в	общината	да	
уредят	въпроса	с	гробното	място.	Обещаха,	че	след	това	ще	го	изкопаят.	
Жени	се	отправиха	към	черквата,	да	предупредят	свещеника	за	опелото.	
Дойдоха	и	сестрите	му	от	Хераково	и	Алдомировци.	Запрегръщаха	се	с	плач.	
Тъжните	моменти	се	редяха	един	след	друг	в	този	черен	10-ти	март...
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Към	11	часа	на	обикновена	конска	каруца	военните	докараха	покрит	
ковчег.	Мъже	се	притекоха	да	помогнат	при	свалянето	му.	Вкараха	го	в	
стаята.	Поставиха	го	върху	столовете.	Хората	—	вцепенени	мълчаха...	
Чуваше	се	само	приглушен	плач	на	жени.	Вдигнаха	капака.	И...	видяхме	
Стоян.	Във	 войнишки	дрехи	—	 дрехите,	 които	така	ненавиждаше!	Със	
скръстени	ръце	на	гърдите.	И	в	този	момент	насъбралата	се	мъка	избухна	
с	всичка	сила.	Смесиха	се	крясъци	с	ридания...	Баба	Гюра	се	хвърли	върху	
Стоян	и	започна	да	нарежда.	Изправена	до	нея,	леля	Драга	държеше	главата	
си,	като	я	тръскаше	насам-натам.	Зад	тях	дядо	Кръстан	не	издаваше	
глас,	но	сълзи	течеха	по	лицето	му.	От	другата	страна	на	ковчега	двете	
му	 сестри	 се	 бяха	надвесили	над	Стоян	и	 изливаха	мъката	 си.	Видях	
Кръстанчо	далеч	от	ковчега.	Заврял	се	бе	в	ъгъла	на	стаята.	Опрял	бе	глава	
в	стените	и	тялото	му	трепереше	от	плач.	Вилето	се	бе	притиснала	в	
краката	на	майка	си,	гледаше	стреснато	наоколо,	държеше	се	за	роклята	
£,	като	да	чакаше	оттам	да	дойде	сила,	която	да	прогони	уплахата	£...

Придойдоха	съседи	и	откъснаха	жените	от	Стоянчо.	Сложиха	ги	да	
приседнат	на	кревата.	Дадоха	им	вода	да	се	освестят.	Мъже	изведоха	
дядо	Кръстан	на	двора.	Идеха	 съседи	 с	току-що	раззеленели	 се	 клонки	
на	ранни	пролетни	цветя	и	покриваха	тялото	на	Стоян.	Приближих	се	
по-близо	до	него.	Погледнах	го.	Толкова	години	изминаха,	но	онова,	което	
видях,	ме	потресе...	И	досега	то	не	излиза	от	съзнанието	ми.	В	шията	му	
личаха	прободни	рани	от	ножове.	Вероятно,	когато	е	паднал,	в	яростта	
си	сърбите	са	се	нахвърлили	върху	него.	Дали	е	бил	още	жив,	или	вече	е	бил	
мъртъв?!	Предположения	могат	да	се	правят	всякакви.	Но	едно	е	ясно	—	
„Символичната	война“	на	фашисткото	ни	правителство	крие	още	много,	
и	много	мъчителни	тайни	за	безсмислената	смърт	на	хиляди	българи!

Дойдоха	Митко	и	Кола.	Казаха,	че	общината	е	определила	гроба	да	бъде	
на	голия	стръмен	рид	пред	боровата	гора,	който	се	спуска	към	реката.	Те	
са	го	вече	изкопали,	но	трябва	да	има	мъже,	за	да	качат	ковчега	догоре.			

Случи	 се	 още	нещо,	 което	никой	не	 очакваше.	Рано	 след	 обяд	пред	
къщата	дойдоха	десетина	военни	музиканти.	Казаха,	че	им	е	заповядано	
да	свирят	при	изнасянето	на	войника	от	къщи.	Като	научи	това,	дядо	
Кръстан	отсече:

—	Кˆжете	им	веднага	да	си	одат!	На	тая	мъка	сега	само	музика	ми	
требе.	Да	ги	питам	я,	защо	ми	зеха	момчето	и	го	погубиха...	Сега	па	и	
музика	прат£ли	да	ми	свири...

Но	музикантите	отказаха	да	си	отидат.	Заповядано	им	било	и	тол-
кова.	Дядо	Кръстан	се	възмущаваше,	но	съседи	го	убедиха	да	мълчи,	защо-
то	знае	от	кого	и	по-лошо	може	да	дойде.	И	така,	покрусеният	старец	
трябваше	и	тази	беда	да	преглътне,	да	я	изтърпи.	Трябваше	покорно	да	
изпълни	нареждането	на	военните	и	да	им	изслуша	свирнята.

Дойде	време	да	изнесат	Стоян.	Мъже	вдигнаха	и	понесоха	ковчега	към	
колата	на	съседа	—	същата,	с	която	Стоян	ни	караше,	когато	отивахме	
на	гости	при	сестрите	му.	Музикантите	засвириха,	жените	плачеха,	а	
мъжете	псуваха	проклетия	Монев.	Военните	посвириха,	посвириха,	докато	
поставяха	ковчега	на	каруцата	и	си	отидоха.

Проточиха	се	хората	към	боровия	хълм.	Зад	колата	жени	подкрепяха	
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баба	Гюра.	Леля	Драга	и	майка	ми	вървяха	една	до	друга	и	взаимно	се	придър-
жаха.	Така	стигнахме	до	мястото.	Като	погледнаха	стръмнината	нагоре,	
много	жени	и	възрастни	мъже	решиха,	че	е	невъзможно	да	се	изкачат	по	
баира.	Посъветваха	и	баба	Гюра	да	се	откаже.	Така,	траурното	шествие	
за	тях	завърши	дотук.	Най-здравите	мъже	се	хванаха	за	ковчега	и	с	много	
усилия	го	изкачиха	до	гроба.	Селският	свещеник	започна	опелото.	Стоеше	
застанал	с	гръб	към	гората	и	с	поглед	надолу	към	реката.	Беше	още	в	на-
чалото	на	религиозния	ритуал.	И	както	си	вършеше	работата,	изведнъж	
гласът	му	секна	и	спря...	Обърнахме	глави	и	ние	надолу	и	видяхме	към	нас	
да	се	изкачват	двама	офицери.	По-пълният	вървеше	напред,	а	другият	го	
следваше.	Като	наближиха	—	познахме	го!...	Идеше	самият	Монев!	Всички	се	
стъписаха...	Запъхтян,	той	се	спря	до	ковчега.	Не	попита	кои	са	близките,	
зa	да	се	ръкува	с	тях,	да	им	изкаже	съболезнования	с	топли	думи.	Дори	не	
се	прекръсти	пред	убития!	Изправи	сабята	пред	себе	си,	подпря	се	с	две	
ръце	на	нея	и	зачака	да	му	премине	умората.	И	направо	започна	да	държи	
реч.	Реч	припряна,	без	емоция,	реч	изречена	по	задължение.	Това	бяха	думи,	
които	вероятно	винаги	е	казвал	при	такъв	повод.	Че	„този	войник,	който	
сега	лежи	пред	нас,	е	отдал	най-скъпото,	което	е	имал	—	своя	живот.	И	го	
е	отдал	в	името	на	Цар	и	Родина.	На	този	Цар	Обединител,	който	зави-
наги	разшири	нашите	граници	от	Черно	море	до	Охрид	и	от	Бяло	море	до	
Дунав.	Армията	никога	няма	да	забрави	подвига	на	този	героичен	воин.	
Името	му...	—	тук	Монев	се	запъна,	но	се	наведе	към	офицера	до	него.	Той	
му	прошепна	нещо	и	Монев	продължи	—	да,	Стоян...,	името	на	този	храбър	
войн	Стоян	ще	се	помни	завинаги	от	нас!“.

В	това	време	над	Сливница	се	чу	познатият	грохот	на	американските	
крепости,	които	се	носеха	към	Румъния.	Монев	погледна	за	миг	нагоре	и	
побърза	да	завърши	речта	си,	като	каза	дежурното:	„Бог	да	прости	героя!“.	
Отдаде	чест	и	пое	по	баира	надолу.

След	всичко	станало,	свещеникът	не	можа	веднага	да	продължи	опело-
то.	Трябваше	му	време	да	се	съвземе.	Накрая	изпя	„Последное	ридание“...	
Мъжете	 спуснаха	ковчега	и	 започнаха	да	 го	 зариват.	Както	 се	полага	
хвърлихме	бучка	пръст	и	тръгнахме	надолу.	Там	ни	чакаше	баба	Гюра	и	
другите	по-възрастни	хора.	Отправихме	се	към	дома.	Вървях	встрани	от	
дядо	Кръстан.	Той	продължаваше	да	плаче.	И	ми	се	струваше,	че	плаче	не	
само	за	загубата	на	своя	син,	а	и	за	обидата,	която	Монев	му	нанесе.	Най-
малко	той	бе	желан	да	присъства	на	това	погребение.	И	най-вече	заради	
това	което	каза,	че	синът	му	съзнателно	се	е	жертвал	за	Цар	и	Родина.	
Само	той	—	баща	му	—	знаеше	как	двамата	се	чудеха	какво	да	направят,	
та	Стоян	да	се	не	връща	в	частта	си.	Но	изход	не	намериха.

	
23.
Десеòè ìàрò	разчупи	всичко	на	две	в	дома	на	дядо	Кръстан:	до	тази	

дата	и	след	тази	дата!	Преди,	когато	Стоян	си	е	бил	в	къщи,	в	техния	дом	
е	имало	и	спокойствие,	и	радост.	Когато	военните	го	грабнали,	останала	
им	само	едната	надежда	—	да	се	върне	жив	и	здрав.	След	десети	март	и	
нея	вече	я	нямаше.	Дълбоко	се	загнездиха	непреодолима	мъка,	а	и	грижа	за	
утрешния	ден.	И	тази	голяма	грижа	легна	изцяло	върху	плещите	на	дядо	



112 ÏËÀÌÚÊ

Кръстан.	Аз	осъзнавах	това	и	разбирах,	че	в	мъжката	работа	той	можеше	
сега	да	разчита	единствено	на	мен.	Дотолкова,	доколкото	с	моята	въз-
раст	и	неопитност	в	селските	работи	можех	да	му	бъда	полезен.	Научил	
се	да	правя	по	нещо	от	тях.	Предстоеше	пролетна	оран,	после	коситба,	
пластене,	пренасяне	на	сеното.	И	още	—	грижи	за	кравите,	почистване	
на	обора,	разхвърляне	на	гюбрето	и	какво	ли	не.	Във	всичко	това	исках	и	
можех	да	му	помагам!

Баща	ми	имаше	 други	 задължения.	През	 цялата	 седмица,	 въпреки	
опасността	от	бомбардировки,	рискуваше	живота	си	и	оставаше	в	София.	
Поработваше	каквото	намери.	В	неделята	се	връщаше	и	в	раницата	си	
донасяше	продукти,	които	бе	успял	да	купи.	Защото	само	с	купоните	за	
храна	не	можеше	да	преживеем.	Но	не	винаги	намираше	дори	и	това,	което	
според	тях	ни	се	полагало.	Тогава	търсел	спасение	на	„черната	борса“	на	
спекулантите.	С	парите,	които	ни	оставяше,	купувахме	каквото	се	на-
мери	в	селото.	Лошото	бе,	че	с	баща	ми	нямахме	никаква	връзка.	Затова	
и	не	дойде	за	погребението	на	Стоян.

Така	се	занизаха	нашите	дни	след	10-ти	март.	А	за	баща	ми	и	за	всички	
хора,	останали	в	София,	ужасите	на	„Символичната	война“	се	завърнаха	с	
още	по-голяма	сила.	Те	ги	очакваха,	но	не	знаеха,	кога	бедата	ще	ги	връх-
лети	отново.	И	тя	дойде	на	16 ìàрò рано	след	полунощ.	Стряскащият	
вой	на	сирените	накарал	полуоблечените	хора	да	скочат	от	леглата	и	да	
побегнат.	Същият	ден,	но	към	9	часа	вечерта	отново	долетели.	В	тези	
две	нощни	нападения	участвали	50	английски	самолета.	За	разлика	от	
американците,	англичаните	предпочитаха	да	сеят	смърт	през	нощта.	
Хвърлили	към	200	разрушителни	бомби	от	различен	калибър.	Между	тях	
и	няколко	от	1600	килограма.	Ужасът	от	такива	чудовища	вече	бяхме	
усетили.	Те	не	само	помитаха	всичко	на	голямо	разстояние	около	тях,	
но	със	страховития	си	гръм	имаха	невероятно	психическо	въздействие	
над	населението.	В	тази	нощ	самолетите	изсипали	към	4000	запалителни	
бомби!	Пламнали	много	пожари,	които	нито	имало	кой	да	гаси,	нито	с	
какво	да	гаси.	А	тези	две	нападения	бяха	само	начало	след	затишието	от	
януари	до	средата	на	март...

На	29 ìàрò като	по	разписание	пак	в	9	часа	вечерта	отново	пламнали	
магнезиевите	кандила	над	съсипания	град.	150	английски	самолета	запо-
чнали	да	тъкат	бомбения	си	килим	по	отдавна	вече	съсипаната	София.	
От	време	на	време	като	някакви	чудовища	крилата	им	проблясвали	на	
прожекторните	светлини.	Ръсели	предимно	запалителни	бомби.	Пламнали	
нови	пожарища	и	се	слели	със	старите.	Горял	най-вече	центърът.	Който	
можел,	бягал	към	крайните	квартали,	 за	да	се	измъкне	от	огнения	ад.	
Явно	решението	на	съюзниците	да	сринат	и	изравнят	със	земята	София,	
продължавало	с	неотслабваща	сила.

Но	още	по-ужасното	дошло	на	30 ìàрò	сутринта.	Отново	към	9	часа	
450	тежки	американски	бомбардировачи,	охранявани	от	150	изтребители,	
надвиснали	над	горящата	Столица.	И	започнал	невиждан	ад,	който	блед-
неел	дори	пред	този	от	10-ти	януари.	Самолетите	долетели	коварно	на	
две	вълни.	Първата	изсипала	товара	си	и	отлетяла...	Минало	към	половин	
час	и	хората	наизлезли	от	укритията.	И	тъкмо	тогава	връхлетяла	вто-
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рата	вълна.	Отново	се	засипали	бомби.	И	без	това	подивелите	вече	хора	
отново	панически	побегнали	и	търсели	къде	да	се	сврат,	за	да	се	спасят.	
Изоставили	не	само	домовете	си,	но	дори	и	техни	близки,	затрупани	под	
развалините.

Работата	на	тези	отгоре	свършила	и	те,	олекотени,	спокойно	поели	
по	обратния	си	път.	Знае	се,	че	в	двете	нападения	са	участвали	600	аме-
рикански	летящи	крепости	и	150	изтребители.	Обърнете	сега	внимание	
на	цифрите,	които	са	достоверни!	Те	хвърлили	3000	разрушителни	и	30000	
запалителни	бомби.	Унищожени	били	много	сгради,	загинали	хора.

По	бученето	на	отлитащите	самолети	над	Сливница,	които	идеха	от	
към	София,	разбрахме,	че	те	вече	се	оттеглят.	Силна	тревога	ни	държеше	
за	баща	ни	и	тя	ме	накара	да	отида	в	центъра	на	селото,	където	пътят	
от	София	навлиза	в	него.	И	други	хора	чакаха	като	мен,	да	срещнат	близки.	
Започнаха	да	прииждат	с	камиони,	с	каруци,	дори	пеша.	От	тях	научихме,	
че	Столицата	е	жестоко	бомбардирана.	Както	никога	досега!	Това	много	
ме	разстрои.	Останах	още	няколко	часа	на	пътя.	Притъмняваше.	Взирах	
се	в	идващите	от	София	хора,	но	баща	ми	все	го	нямаше	сред	тях.	Прибрах	
се	у	дома.	Един	въпрос	остана	да	витае	над	нас	—	жив	ли	е?

Баща	ми	се	върна	късно	вечерта.	Изтощен	и	още	силно	шокиран.	В	
раницата	си	носеше	малко	продукти.	Между	тях	като	никога	и	един	ис-
тински	бял	хляб.	Но	наполовина	наквасен	с	вода.	Когато	се	посъвзе,	започна	
да	разказва	какво	е	преживял	в	този	ад.	През	двете	нощни	бомбардировки	
останал	в	къщи.	Скрил	се	в	окопа	на	двора.	Хвърлените	от	самолетите	
светещи	парашутчета	превърнали	нощта	в	ден.	Особено	ужасяващи	били	
взривовете	на	тежките,	над	тон	и	половина	разрушителни	бомби.	Имал	
късмет,	че	те	били	пуснати	над	центъра.	Когато	помитащата	всичко	
буря	утихнала,	небето	пламтяло	от	пожарищата	в	града.	Станало	му	
ясно	—	започнала	е	нова	поредица	от	още	по-ужасни	бомбардировки.	Както	
бил	облечен,	свил	се	на	кревата	да	дочака	деня.	Сутринта	хапнал	нещо	
набързо	и	тъкмо	тръгвал	 да	 бяга	 към	нас,	 сирените	ревнали.	 Грабнал	
раницата	и	побегнал	по	 улица	 „Ниш“.	 (Сега	под	нея	 върви	метрото	 за	
„Люлин“).	Тя	направо	извежда	извън	града.	През	този	ден	и	моят	приятел	
Коцето	случайно	бил	в	София.	Срещнали	се	на	улицата.

—	Бягай	по-бързо	да	излезеш	от	града!	—	викнал	му	баща	ми.	—	Все	по	
тази	улица...	Ще	стигнеш	до	борова	горичка	при	„Факултета“.	Скрий	се	там!

Като	по-пъргав	и	без	багаж	Коцето	полетял	напред	и	изоставил	баща	
ми.	А	той,	с	раницата	на	гърба,	едва	достигнал	линията	за	Перник	и	ви-
дял	над	него	първото	ято	самолети.	Летели	ниско.	Прехвърлил	линията.	
Боровата	горичка	била	пред	него,	но	за	изтощените	му	сили,	се	оказала	
твърде	далеч.	Задъхвайки	се,	едва	се	добрал	до	нейния	край.	И	се	строполил	
на	земята.	А	лешоядите	отгоре	вече	били	започнали	да	кълват	града.	Раз-
казваше,	как	закрил	главата	си	с	ръце,	но	чувал	скърцането	на	откачащите	
се	от	трюмовете	на	самолетите	бомби.	Понеже	се	намирал	на	по-високо	
място,	видял	как	градът	изцяло	бил	захлупен	от	огромното	ято.	А	под	
тях	като	в	гигантски	врящ	котел	изригвали	и	клокочели	земни	облаци	след	
падащите	бомби.	Когато	ятото	отминало,	станал	и	се	скрил	навътре	в	
горичката.	Там	имало	и	други	хора.	Питали	се	дали	да	отидат	и	видят,	
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какво	е	станало	с	домовете	им.	Още	повече,	че	някои	оставили	немощните	
си	родители	там.	Но	отдалеч	се	чул	тежкият	тътен	на	втората	вълна.	
Когато	ятото	затулило	небето	над	София,	залегнали	отново.	И	отново	
смразяващото	к-р-ръ,	к-р-ръ,	к-р-ръ	—	триенето	на	метал	в	метал	при	
откачването	на	бомбите	се	забивало	смразяващо	в	главите	им.	Отдел-
ните	взривове	се	сливали	в	общ,	несекващ	тътен.	Облаци	от	дим	и	земя	
се	издигали	над	града.	Но	за	него	нямало	значение	какво	го	сполетява.	Той	
вече	бил	мъртъв!

Минало	час,	докато	хората	в	горичката	се	убедят,	че	лешоядите	са	
се	нахранили.	И	сити,	вече	са	отлетели.	Със	страх,	че	може	да	види	най-
ужасното,	баща	ми	тръгнал	към	нашия	дом.	Видял	го	отдалеч	и	отдъхнал	
—	не	бил	разрушен.	И	направо	се	запътил	към	гарата.	Но	като	пристигнал	
там,	разбрал,	че	тя	отново	сериозно	е	ударена.	Едва	няколко	влака	могли	да	
бъдат	композирани,	но	извън	нея.	А	тълпи	от	обезумели	хора	се	блъскали,	
ругаели,	дори	се	биели	за	място	в	тях.	Майки	плачели,	притискали	пищящи	
деца	в	себе	си,	молели	да	се	качат	в	претъпканите	вагони.	Баща	ми	разбрал,	
че	оттук	е	невъзможно	да	тръгне	към	Сливница.	Решил	да	върви	пеша	
по	шосето.	За	щастие	край	Божурище	някакъв	каруцар	го	качил.	Пътят	
бил	претрупан	с	хора,	каруци,	камиони.	Всеки	се	стремял	колкото	може	
по-бързо	да	се	отдалечи	от	града.	И	на	тясно	мостче	над	някаква	малка	
река	конете	се	подплашили	и	каруцата	се	обърнала	в	реката.	Отървали	се	
леко.	Не	пострадали	нито	хората,	нито	конете.	Само	дето	белият	хляб	
се	намокрил.	Но	не	го	хвърлихме.	Изядохме	сухата	му	част.	Така	нашият	
баща	преживял	най-мощната	бомбардировка	над	София.	„Най-мощната“,	
но	дотогава.	Защото	„Символичната	война“	продължаваше	и	не	знаехме	
каква	ще	бъде	следващата	атака!

24.
Нàсòàíà âреìе	за	пролетна	оран.	Два	дни	дядо	Кръстан	преглежда-

ше	и	постягаше	старичката	каруца,	дървеното	рало	и	всичко	необходимо	
за	тази	важна	селска	работа.	И	както	вечеряхме,	рече:

—	Драге,	утре	сметам	да	ора	нивата	под	„Козяко“.	Требе	да	дойдеш	
да	ми	водиш	кравите.						

—	Е,	убаво,	тате.	Но	тогава	мама	требе	да	сготви	и	да	ни	донесе	
яденето.

Като	чух	този	разговор,	нещо	трепна	в	мен.	Откога	чаках	да	отидем	
на	полето	и	да	работим	нещо	с	дядо	Кръстан.	И	докато	майка	ми	и	баба	
Гюра	уточняваха	какво	да	готвят	утре,	обърнах	се	към	дядо	Кръстан	и	
неуверено	попитах:

—	Не	може	ли	вместо	леля	Драга,	аз	да	водя	кравите?
Изненадани	от	моя	въпрос,	жените	погледнаха	към	стареца.
—	Ама,	че	можеш	ли,	като	не	си	работ£л	такава	работа?...
—	Защо	да	не	мога	бе,	дядо	Кръстане?	Ще	ми	покажеш	и...	готово!.
—	Вярно	бе	—	обади	се	майка	ми.	—	Че	той	може	да	свърши	това.	А	ние	

с	Драга	ще	сготвим	и	ще	ви	донесем	обяда.	Хем	ще	се	поразходим	малко.
—	Добре	—	рече	дядо	Кръстан.	—	Много	добре.	Как	па	я	се	не	сет£х	по-

рано!?
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На	другия	ден	качихме	в	колата	ралото	и	всичко	друго,	което	ще	ни	
трябва.	Аз	рипнах	в	нея	и	дядо	Кръстан	поведе	кравите.	На	нивата	ги	
запрегна	в	ралото.	Обясни	ми	как	да	ги	водя	в	права	линия,	та	браздата	
да	е	винаги	успоредно	с	предишната.	Определи	разстоянието	от	слога	на	
съседната	нива	и	рече:

—	Айде,	сега	с	Господ	напред!	—	и	високо	подвикна	на	кравите,	а	значи	
и	на	мен:

—	Ди-и-и!
Дръпнах	поводите	им,	те	се	напънаха,	старецът	натисна	ралото,	да	

задълбае	колкото	е	нужно	и	оранта	започна.	Когато	изкривявах	посоката,	
или	допусках	друга	грешка,	той	се	провикваше	да	ме	поправи.	Ако	и	това	
не	помагаше,	спираше,	идваше	отпред	при	мен	и	ми	показваше,	какво	съм	
сгрешил.	И	ме	поучаваше	винаги	с	благ	и	спокоен	глас.	Такъв	беше,	мили-
ят	дядо	Кръстан.	След	2-3	бразди	вече	безпогрешно	изпълнявах	задачата	
си.	А	след	време	дори	поисках	да	си	сменим	местата.	Той	не	ми	отказа,	
въпреки	да	е	знаел,	че	няма	да	се	справя.	Сменяхме	се	хей	така,	колкото	
да	ми	мине	мерака.

Оранта	ми	беше	първата	сериозна	селска	работа.	Бях	щастлив,	че	
помагам	на	този	човек.	По	пладне	майка	ми	и	леля	Драга	донесоха	обяда.	
Седнахме	на	сянка	под	дървото	в	края	на	нивата.	Жените	сложиха	посте-
ля	на	земята	и	наредиха	„що	дал	Господ“.	Прекръстихме	се	и	постната	
храница,	която	много	пъти	дотогава	бях	ял,	ми	се	стори	толкова	вкусна,	
както	никога...

Мина	време	и	цветоносецът	Април	беше	избуял	всяка	тревичка,	всяко	
цветенце.	Беше	напълно	раззеленил	листата	по	дърветата.	Люцерната	
по	гумното	отдавна	беше	наедряла	и	чакаше	да	бъде	окосена.	Но	тази	
работа	не	беше	така	лесна,	както	да	водиш	кравите	при	оран.	Показа	ми	
дядо	Кръстан	как	да	замахвам	с	косата,	колко	да	я	натискам	към	земята	
и	как	да	я	наточвам.	Опитвах	се,	но	трудно	ми	вървеше	тази	коситба.	
Видях,	че	„бастисвам“	люцерната	и	се	отказах.	А	и	силите	ми	не	бяха	дос-
татъчни.	Коситбата	си	беше	истинска	мъжка	работа.	И	все	пак,	въртях	
се	около	дядото	и	все	с	нещо	му	помагах.

Отидохме	и	към	Опитцветското	блато.	Там	имаше	земя,	която	също	
трябваше	да	се	окоси.	Когато	започна	пластенето,	оказа	се,	че	тази	ра-
бота	е	много	лесна.	И	дори	приятна.	Просто	обръщаш	с	вила	окосените	
пластове	трева,	за	да	се	изсушат	на	слънцето	и	от	другата	страна.	Щом	
изсъхналата	трева	се	превърна	в	сено,	с	колата	отидохме	да	го	прибе-
рем.	Аз	и	Мария	с	гребла	го	събирахме,	докарвахме	го	до	колата,	а	дядо	
Кръстан	го	товареше	и	подреждаше	в	нея.	Получи	се	доста	висока	купа.	
Стегнахме	я	с	въжета,	да	не	се	преобърне.	С	Мария	се	качихме	върху	нея.	
Дядо	Кръстан	застана	отпред,	пое	поводите	и	тръгнахме	към	селото.

Да	се	возим	седнали	върху	висока	купа	сено	на	кравешка	кола,	беше	нещо	
изключително	желано	за	градски	деца	като	нас.	Тя	се	движеше	бавно,	бих	
казал	дори	тържествено,	точно	както	вървеше	и	се	клатушкаше	човекът,	
който	ни	водеше.	Гледахме	отгоре	и	всичко,	което	виждахме,	ни	се	струва-
ше	приказно	различно,	необичайно.	Когато	при	спирката	преминахме	жп	
линията	и	започнахме	да	навлизаме	в	селото,	аз	лично	се	почувствах	като	
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фараон,	когото	возят	на	грамаден	слон,	при	тържественото	му	влизане	
в	завладян	от	него	град!	Хубавата	разлика	беше,	че	не	ми	миришеше	на	
слон,	а	от	сеното	идеше	дъх	от	букет	на	току-що	набрани	билки.	Но	да	
си	призная,	въпреки	удоволствието	с	Мария	изпитвахме	и	страх.	Защото	
горе	на	върха	значително	се	накланяхме	на	всички	страни	поради	неравния	
път	под	нас.	Затова	здраво	се	бяхме	вкопчили	за	въжетата,	които	при-
държаха	сеното.	Със	страх	и	въображение	тържествено	преминахме	през	
центъра,	та	чак	до	нашата	къща.	Дядо	Кръстан	прекара	колата	до	двор-
ната	ливада.	Там	изгради	голяма	купа	и	от	друго	сено,	което	докарахме.

А	прелитанията	на	бомбардировачите	над	селото	ставаха	все	по-
чести	и	по-мощни.	Случваше	се	летците	да	изхвърлят	непотребни	вещи	
—	празни	бутилки,	недоядени	шоколади,	кутии	от	цигари.	Говореше	се,	че	
пускали	нарочно	и	детски	играчки,	но	били	заредени	с	взрив.	Дали	беше	
истина,	или	не	—	не	зная.	Но	хората	предупреждаваха	децата	си.	Мисля,	
че	Кръстанчо	намери	кутия	от	американски	цигари	с	няколко	къса	в	нея.	
Разглеждахме	я	 с	 интерес,	но	не	 смеехме	да	я	 отворим.	Решихме	да	я	
хвърлим.	Но	баба	Гюра	рече:

—	Дайте	ги	мене!...	Я	че	ги	изпушим!	Ако	се	отровим,	по-скоро	че	си	
ойдем	при	Стоянча...

Приседна	пред	вратника	на	къщата	и	запали	цигара.	Гледахме	я	с	
уплаха	какво	ще	стане.	Тя	спокойно	гълташе	дима.	Имаше	в	нея	някакво	
доволство,	че	отново	ще	се	срещне	със	сина	си	и	ще	бъдат	завинаги	заедно.	
Нищо	не	£	се	случи.	Летците	просто	са	хвърлили	кутията	с	останалите	
в	нея	късове.

След	най-жестоката	бомбардировка	на	30	март,	последваха	спокойни	
дни	за	София.	И	баща	ми	отново	се	върна	там.	Но	както	разказваше,	гра-
дът	вече	не	бил	такъв,	в	който	можело	да	се	живее.	Рядко	се	виждали	хора.	
И	това	били	или	граждански	мобилизирани,	или	военни.	Но	най-вече	хора,	
които	нямали	нито	средства,	нито	къде	и	при	кого	да	се	евакуират.	Градът	
едва	дишал	в	развалини.	Като	че	вече	нямало	какво	да	се	бомбардира	в	този	
град.	Но	не	така	мислели	тези,	на	които	обявихме	война.	И	си	изпълняваха	
тяхното	решение:	„София	да	бъде	напълно	изравнена	със	земята!“

И	ето,	на	17 àïрèë	сирените	ревнали	отново.	И,	помислете	само,	300	
американски	бомбардировачи-крепости	и	100	изтребители	изцяло	покрили	
и	затиснали	и	без	това	порутения	град.	Необезпокоявани	от	нищо,	изси-
пали	бомбите	си	и	си	заминали.	Разрушенията	и	убитите	нямаше	кой	да	
брои.	А	и	кому	е	нужно	това?	Сîфèя áеше ìúрòâà!

А	висшите	ни	управници	се	криеха	по	вилите	в	Чамкория	(Боровец).	И	
не	можеха,	и	не	знаеха	как	да	ни	защитят.	Те	вече	бяха	извършили,	това,	
което	не	трябваше	да	правят.	Сега	обявената	от	тях	война	бушуваше.	
И	от	това	страдахме	и	умирахме	ние,	обикновените	хора,	а	не	те!	Те	
просто	си	почиваха	в	Боровец...

25.
Еäíà сóòрèí	в	края	на	април	разсилният	на	общината	дойде	пред	

къщата	на	баба	Съвета	и	заудря	барабана.	Съобщи	всички	ученици	да	се	
явят	утре	в	10	часа,	за	да	им	бъде	направено	важно	съобщение.	Мария,	
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братовчедката	ми	Тодорка	и	аз	се	отзовахме	на	поканата.	Личеше,	че	по-
вечето	сме	деца	от	евакуираните	семейства.	Разпределиха	ни	по	класове.	
Но	те	се	оказаха	с	малък	брой	ученици.	Нямаше	и	учители	по	много	от	
предметите.	Така	трудно	можеше	да	се	започне	нормален	учебен	процес.	
И	решиха	да	идваме	само	в	определени	дни.	Събрани	в	групи	по	желание,	
щяхме	да	имаме	спортни	занимания,	излети	в	околността,	уроци	по	при-
родознание	и	други	такива	неща.	Тодорка	и	Мария	се	отказаха.	На	мен	
обаче	ми	допаднаха.	И	започнах	да	ги	посещавам.	Имаше	и	друга	причина,	
която	ме	подтикваше	да	правя	това	—	дъщерята	на	Симчо	Шебеко,	съсе-
дът	ни	отляво.	Видях	я	на	първата	сбирка	и	нещо	ме	привлече	към	нея.	На	
ръст	беше	дори	нисичка,	но	стройна.	Ходеше	в	обичайната	за	ученичките	
по	това	време	униформа	—	черна	престилка	с	бяла	якичка.	Мислех	си,	че	
можем	да	вървим	заедно	до	училището.	Затова	като	настанеше	време	да	
тръгвам,	с	надежда	поглеждах	през	каменния	зид,	с	който	баща	£	беше	
оградил	двора	и	двуетажната	им	къща.	Очаквах	да	видя	дали	тя	също	
ще	тръгва,	та	веднага	да	я	последвам	и	така	да	излезе,	че	уж	случайно	
се	срещаме	на	улицата.	Аз	ще	я	попитам:	„Вие	на	училище	ли	отивате?“	
А	тя	ще	ми	отговори:	„Да,	на	училище“.	Тогава	ще	кажа:	„И	аз	отивам	на	
училище!“	След	което	ще	продължим	заедно	и...	ще	си	говорим	по	пътя.	
Но	моите	планове	пропаднаха!	Тя	спря	да	идва	на	сбирките.	Така	угасна	
първият	ми	юношески	любовен	порив	в	живота.

От	училищните	занимания	си	избрах	физкултурните	и	излетните.	
Изглежда	учителят	по	физическо	възпитание	си	знаеше	работата,	защото	
привлече	много	момчета	около	себе	си.	Започнаха	тренировки	по	бягане	на	100,	
200,	400	и	1500	метра.	Той	беше	премерил	обиколката	на	игрището	и	определил	
разстоянията.	Освен	това	имаше	трап	за	дълъг	и	висок	скок,	лост,	халки,	
върлина	и	въже	за	катерене.	Футболното	игрище	беше	близо	да	нормалните	
размери.	Тези	възможности	за	спортуване	представляваха	истинско	богат-
ство	за	едно	селско	училище.	Дали	учителят	беше	местен	или	от	София,	не	
знам,	но	работеше	с	голямо	желание	за	нас.	Тренираше	ни,	показваше	ни	тън-
костите	на	отделните	дисциплини,	разделяше	ни	на	отбори,	състезавахме	
се.	Аз	се	захванах	с	бягане	на	1500	метра.	Трябваше	да	правя	по	4	обиколки	на	
игрището.	Отначало	се	уморявах,	но	постепенно	свикнах.	Е,	не	постигнах	
кой	знае	какви	резултати,	чувствах	обаче	че	заяквам.

Освен,	че	спортувах,	в	училището	срещнах	и	се	запознах	с	мои	връст-
ници.	С	всеки	ден	пролетта	ни	радваше	с	хубаво	време	и	по	главната	улица	
неусетно	се	образува	така	нареченото	„Движение“.	Младежите,	а	и	не	
само	младежите,	привечер	се	движехме	напред-назад	—	от	паметника	до	
„Военния	клуб“.	Около	него	можеше	да	видиш	не	само	познати	и	прияте-
ли,	но	и	някое	момиче,	което	ти	е	харесало.	И	като	се	разминавате,	да	
си	„хвърлите“	по	един	поглед,	който	понякога	говори	повече	от	неказани	
още	думи.

На	движението	излизах	най-често	с	Мишо.	Ако	не	съм	забравил,	казва-
ше	се	Михаил	Янков.	Момче	от	селото.	Скромно	и	приветливо.	Запознахме	
се	в	училище.	Допаднахме	си	и	се	сприятелихме.	Спортувахме	заедно,	хо-
дехме	на	излети.	Дори	когато	се	върнахме	в	София,	той	ми	дойде	няколко	
пъти	на	гости.	Оставаше	и	да	нощува	у	дома.
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Сега	едно	малко,	но	интересно	отклонение.	Минали	бяха	години.	Дори	
имах	вече	семейство	и	малък	син.	По	време	на	едно	мое	пътуване	в	Пра-
га,	спрях	пред	богато	подредена	витрина	на	голям	магазин	за	обувки.	На	
„Вац	лавския	площад“,	в	самия	център	на	града.	Дали	ще	купиш,	или	няма	
да	купиш,	обслужването	в	него	беше	еднакво.	Влизаш,	казваш	на	момичето	
номера	на	фасона,	който	си	харесал	от	витрината	и	номера,	който	носиш.	
Сядаш	на	мекото	кресло.	Тя	ти	донася	исканата	обувка,	сваля	твоята	
и	ти	обува	новата.	Опипва	да	види	как	ти	стои.	Ако	се	налага,	сменя	я	с	
друга.	Щом	си	доволен	—	купуваш.	Ако	не	си	—	излизаш	си.	Та	както	стоях	
пред	витрината	отвън,	до	мен	застана	български	офицер	в	униформа	на	
въздушните	ни	войски.	Естествено,	той	не	можеше	да	знае,	че	съм	бъл-
гарин.	Погледнах	го	бегло	и...	какво	мислите	—	познах	моя	стар	приятел	
от	Сливница	Мишо!	От	много	години	не	се	бяхме	виждали.	„Колко	е	малък	
светът“	си	рекохме	и	се	прегърнахме.	Обещахме	си	непременно	да	се	срещ-
нем	в	София.	Но	след	това	изненадващо	пресичане	на	пътищата	ни,	всеки	
пое	по	своя	—	така	и	не	се	видяхме.	Сега	научавам,	че	Мишо	е	жив	и	здрав	
и	си	е	в	родното	село.	Зарекъл	съм	се	да	го	открия	и	да	го	навестя.	Дано	
успея!	Никой	не	знае	къде,	кога	и	какви	изненади	ще	му	предложи	животът.

Но,	да	продължа	за	Сливница.	Както	вече	казах,	участвах	и	в	близките	
излети.	От	учителя,	който	ни	водеше,	научих	нещо	много	важно,	което	
неотменно	ми	служи	оттогава.	За	първия	излет	на	нашата	група	тряб-
ваше	да	се	срещнем	на	ъгъла	на	главната	улица,	точно	срещу	сегашния	
изоставен	хотел.	Там	имаше	масивна	двуетажна	къща	с	фурна	на	призем-
ната	£	част.	Помня	и	сега,	срещата	беше	насрочена	за	09:30.	Аз	закъснях	
с	5	минути.	Бяха	дошли	само	няколко	души.	Учителят	не	се	задържаше	на	
едно	място	и	все	поглеждаше	часовника	си.	Дойдоха	още	няколко	момчета,	
но	той	ставаше	все	по-нетърпелив.	В	09:45	застана	пред	нас.	Усмихна	се	
и	с	много	спокоен	глас	ни	говор£	не	повече	от	5	минути.	За	точността!	
Какво	всъщност	означава	тя.	Защо	трябва	да	сме	точни.	Колко	голямо	
значение	ще	има	този	принцип	за	бъдещия	ни	живот.	Сега	не	мога	да	се	
сетя	буквално	за	всяка	негова	думи.	Но	съм	запомнил,	че	винаги	трябва	да	
идвам	поне	няколко	минути	по-рано	от	уречения	час.	Независимо	с	кого	и	
за	какво	се	срещам.	И	ако	ми	се	наложи	по	някаква	причина	да	закъснея,	
навреме	да	уведомя	за	това!	И	каза:

—	Сега	ние	тръгваме.	Тези,	които	закъсняха,	нека	разберат,	че	не	са	
проявили	уважение	към	нас,	подиграли	са	се	с	нас!...	Затова	ние	ги	изо-
ставяме!

Благодарен	съм	на	този	учител,	лека	му	пръст!	За	цял	живот	ми	съз-
даде	толкова	ценен	навик...

И	още	нещо	искам	да	спомена	за	училището.	Нямаше	по-чакан,	по-све-
тъл,	по-възторжен	и	всенароден	празник	от	24-ти	май.	Но	управниците	в	
Сливница	кой	знае	защо	решиха	да	изопачат	този	светъл	ден.	И	то	непо-
средствено	преди	погрома	над	Германия!	Наредиха:	на	манифестацията	
по	главната	улица	бранниците	да	се	явят	облечени	в	униформите	си,	а	
останалите	ученици	да	преминем	заедно	с	тях	в	единен	строй!	Това	смути	
много	от	нас,	които	не	бяхме	бранници,	въпреки	че	в	училище	ни	задължава-
ха	да	членуваме	в	тази	фашистка	организация.	Какво	ни	нареждаха	—	като	
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стигнем	до	трибуната,	където	ще	бъде	и	полковник	Монев,	да	вдигнем	
ръка	по	хитлеристки?	Никога!	Така	си	говорехме	с	Мишо.	Решихме	да	не	
участваме	в	такава	манифестация.	И	други	като	нас	направиха	същото.	
Дори	някои	по-прозорливи	бранници	също	не	се	явиха.	Така	замислената	
от	полковник	Монев	и	местните	управници	манифестация	не	можа	да	се	
състои.	Дали	това	вразуми	селските	големци?	Едва	ли!	Но	събитията	бързо	
идваха	към	България	и	щяха	да	им	покажат	колко	недалновидни	са	били.

В	края	на	май,	или	в	началото	на	юни,	точно	в	средата	на	нашето	
игрище,	стовариха	няколко	дървени	бараки.	В	тях	имаше	всичко	за	удобен	
живот.	Не	бяхме	доволни,	че	ни	взеха	игрището,	но	когато	дойдоха	обита-
телите	им,	приятно	се	изненадахме.	Това	бяха	останалите	наши	летци-
изтребители.	Към	15-ина	души.	Все	млади,	здрави	и	красиви	мъже.	На	смени	
през	деня	дежурели	на	летището,	а	вечер	идваха	да	преспят	спокойно,	за	да	
са	бодри	през	следващия	ден.	Всяко	момче	мечтае	да	разговаря	с	истински	
летец.	Когато	прелитаха	над	нас,	не	ги	виждахме.	А	сега	можехме	дори	да	
ги	пипнем,	да	ги	питаме	за	самолетите	им,	какво	оръжие	има	на	тях,	за	
въздушните	им	боеве...	Останаха	на	игрището	докъм	края	на	юли.	След	това	
изчезнаха.	Навярно	защото	и	бомбардировките	над	страната	затихнаха.

По	време	на	техния	кратък	престой	навярно	се	беше	зародила	голяма	
любов.	През	август	над	Сливница	се	появи	наш	изтребител.	Кръжеше	много	
ниско	и	от	мощния	му	рев,	селото	под	него	сякаш	се	тресеше.	Летецът	
устремно	налиташе	все	към	една	и	съща	къща	и	рязко	поемаше	нагоре.	
Направи	го	поне	5-6	пъти	и	отлетя.	Сигурно	искаше	да	каже	на	момичето	
в	къщата:	„Ето	ме,	жив	съм!	Не	съм	те	забравил!“...	Дори	и	тази	жестока	
война	не	можа	да	спре	хората	да	се	обичат...

26.
Зà Веëèêäеí	извършихме	основно	почистване	на	къщата	и	двора.	

Майка	ми	и	леля	Драга	омесиха	козунак	и	други	сладости.	Баща	ми	донесе	
агнешко	месо.	Боядисаха	и	червени	яйца.	Но	всичко	ставаше	някак	насила.	
Нямаше	я	оная	радост,	нямаше	го	онова	вдъхновение,	което	носеше	този	
празник.	Мъката	властваше	в	нашия	дом.	А	животът	напираше	и	иска-
ше	своето.	Стараехме	се	да	правим	каквото	се	налага.	В	желанието	да	
помагам	на	дядо	Кръстан,	се	захващах	дори	с	работа,	която	не	можех	да	
върша.	Опитвах	се	да	издоя	кравата,	но	колкото	и	да	ми	показваха,	кол-
кото	и	да	мъчех	себе	си	и	нея	—	нищо.	И	се	отказах.	Да	паса	и	двете	крави	
под	„Козяка“	обаче,	не	ми	беше	трудно.	Само	дето	се	боях	да	не	побягнат	
нанякъде,	че	после	—	иди	ги	гони.

Дните	бързо	минаваха.	Май	също	се	изнизваше.	Както	с	дядо	Кръстан	
работехме	по	двора,	изведнъж	небето	притъмня,	затрещяха	гръмотеви-
ци,	рукна	силен	дъжд.	Скрихме	се	в	преддверието	на	дома	и	зачакахме	да	
премине.

—	А	дано	повˆли	повече,	оти	земята	чека	за	в¥да	—	угрижен	говореше	
дядо	Кръстан.	Дъждът	валеше	на	едри	капки	и	плющеше	по	вече	образу-
валите	се	локви.	Потекоха	вадички	към	реката.	Но	както	изведнъж	дойде,	
така	изведнъж	и	спря.	Грейна	слънце.	Замириса	на	колендро.	Прецених,	че	
дъждът,	който	се	изля,	ще	е	предостатъчен	за	посевите.
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—	Е,	дядо	Кръстане,	след	тази	голяма	вода,	вече	всичко	ще	поникне!	—	
казах	аз	и	радостно	го	погледнах.

Той	беше	зареял	поглед	в	недалечния	хълм,	където	имаше	засята	нива,	
за	да	разбере,	дали	и	там	е	паднало	дъжд.	И	като	да	ме	поучи,	добави:		

—	Добре	повале,	ама	сака	още.	Нали	знаеш	що	думат	ората:	„Дъждо	през	
май	е	като	злато“,	но	се	не	стига	на	земята.	Она	сака	добре	да	се	напие...

Идвах	от	град,	и	се	учудих.	Пресмятах,	колко	ли	трябва	да	навали,	та	
замята	„добре	да	се	напие“.				

Ставаше	все	по-топло.	Дори	горещо.	Понякога	през	неделния	ден	да-
ваха	на	войниците	отпуск.	Както	Стоян	и	те	бяха	насила	мобилизирани	
хора.	Идваха	на	реката	да	се	изперат,	да	се	поизкъпят.	Да	се	почувстват	
свободни,	па	макар	и	за	няколко	часа.	Тогава	оттам	идваха	песни.	Но	не	
весели,	не	игриви	и	закачливи.	А	тъжни,	проточени,	идващи	направо	от	
угнетена,	от	наранена	човешка	душа.	Всяка	неделя	един	и	същи	хубав	глас	
достигаше	до	нас.	Някои	там	край	реката	изливаше	болката	си	по	дом,	
майка	и	любима.	В	песента	си	все	питаше	бялото	облаче,	дали	не	е	видя-
ло	първото	му	либе	и	не	е	ли	чуло	майка	му	да	пита	за	милото	си	чедо...	
Песента	докосваше	сърцето	ми	и	силно	ме	вълнуваше.	Бих	казал	до	сълзи.	
Особено	след	като	изгубихме	Стоян.	В	тези	трудни	военни	години	мъката	
по	различен	начин	беше	легнала	у	хората,	но	навсякъде	и	у	всекиго...

Веднъж	дядо	Кръстан	ме	прати	 в	 стария	им	дом	 зад	 къщата	да	
му	донеса	„големио	чук“.	Като	не	го	намерих,	дойде	и	той	да	го	търсим.	
Открихме	го,	но	преди	да	излезем,	старецът	се	замисли	за	нещо	и	отиде	
до	големия	дървен	сандък,	в	който	си	държаха	брашното.	Вдигна	капака.	
Погледна,	и	тихо	запита	сякаш	самия	себе	си:	„Дали	ще	стигне?“...	Тази	
му	грижа	за	хляба	чух	за	първи	път.	Помислих,	че	мене	пита.	Повдигнах	
рамене:

—	Не	знам,	дядо	Кръстане.	Нямам	представа.	Никога	не	съм	месил	хляб.
Той	не	ми	обърна	внимание	и	сам	си	отговори:	„Че	стигне,	че	стигне...	

Нали	и	царевично	имаме.	Че	изкараме	некак!“
Краткият	размисъл	на	милия	човек	ме	накара	да	се	замисля,	дали	вече	

не	тежим	много	на	тези	хора.	Чувал	бях	и	родителите	ми	да	се	питат	за	
същото.	Вярно,	баща	ми	оставяше	по	малко	пари,	с	тях	купувахме	това-
онова	оттук,	донасяше	и	продукти.	Но	хляб	в	София	трудно	се	намираше.	
Винаги	качамакът	прогонваше	глада.	Затова,	и	тук,	и	когато	се	върнахме	
в	София,	знаехме	колко	много	сме	задължени	на	тези	хора.	И	гледахме	с	
каквото	можем	и	ние	да	им	помогнем.

27.
Грàìîфîíúò	на	Руси	се	беше	повредил	нещо.	Тодорка	и	Митко	го	

донесоха	у	нас,	та	ако	можем	да	го	поправим.	Пипнахме	го	тук-там	и	
той	просвири.	Като	чуха	от	другата	стая,	че	при	нас	става	нещо,	Ма-
рия,	Кръстанчо	и	Вилето	веднага	дойдоха.	Събрахме	се	добра	компания.	
Пускахме	грамофона,	сменяхме	плочите	—	стана	ни	весело.	Изглежда	Дя-
ката	научил	в	Рускови,	че	грамофонът	е	у	нас	и	не	щеш	ли,	ето	ти	и	той	
пристигна.	Влезе	важно,	поклони	се	на	всички,	вдигна	двете	си	ръце	над	
него	и	тържествено	извика:
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—	Ето	ме	и	мене!	А	бре,	Митко,	оти	не	ми	казˆ,	че	се	събирате	за	
весело?	Оно	може	ли	такова	нещо	без	мене!	—	и	погледна	дяволито	към	
Тодорка	и	сестра	ми.

Плочите,	които	Митко	донесе,	не	бяха	много.	Но	имаше	и	танци,	и	
хора.	Пускахме	ги	както	ни	попаднеше.	Дяката	покани	на	танц	Мария,	
после	и	Тодорка.	Дядо	Кръстан,	като	се	прибирал	от	двора,	чул	шума	в	
нашата	стая.	Отвори	вратата,	усмихна	се	и	каза:

—	Я,	какви	убави	ора	са	се	събрали.
—	Па	ела	и	ти	при	нас,	дядо	Кръстане	—	поканихме	го	ние.	Личеше,	че	

му	е	приятно	след	толкова	мъка	да	види	край	себе	си	отново	бликащ	живот	
и	ведрина.	Приседна	да	ни	се	порадва.	След	време	видях,	как	напрежение-
то	в	лицето	му	се	поотпусна,	очите	му	се	поотвориха.	Започна	и	той	да	
се	радва	на	нашите	закачки.	Особено	когато	прихвахме	да	се	смеем	след	
някоя	„мъдрост“	на	Дяката.	Изведнъж	Митко	се	обърна	към	Дяката	и	
предизвикателно	му	рече:

—	Я	да	пуснем	една	ръченица,	па	да	видим,	кой	че	е	по-добър	—	ти,	или	яс!
—	А-а,	я	не	сам	по	ората...	Я	сам	по	танците!...	—	заяви	Дяката.
Митко	вече	зареждаше	ръченицата	на	грамофона,	тури	ръцете	си	на	

кръста	и	заскача.	Започнахме	да	му	пляскаме	в	такт.	Подскача	Митко,	
подскача,	дори	се	опита	да	клекне,	но	не	се	получи.	Спря	и	неочаквано	се	
обърна	към	дядо	Кръстан.

—	Е,	дедо	Къци,	знаем,	че	си	бил	най-добрио	оро£грец	у	Горнята	Мала.	
Я	стˆни,	па	ни	п¥кажи	на	нас	младите,	що	˜	това	ръченица...

Не	зная,	как	Митко	се	реши	на	тези	думи,	след	като	добре	знаеше	
колко	наранена	беше	душата	на	бедния	старец.	Но	и	ние	започнахме	да	
го	подканяме.

—	Бре,	немойте	ме	мене,	д˜ца.	Не	сам	вече	я	за	£гранье...	Стар	съм...
—	Не,	не	...	можеш,	можеш	—	не	спирахме	ние.		
Митко	пусна	отново	плочата.	Игривата	ръченица	изпълни	с	ритмите	

си	стаята.	Усетих,	че	Дядо	Кръстан	се	заслушва.	Бодростта	на	ръченица-
та	изглежда	започна	да	събужда	младостта	у	него...	В	лицето	му	пролича	
колебание.	Някогашната	му	страст	към	играта	навярно	се	бореше	със	
загнездилата	се	в	него	скръб...	Но	мъката	отстъпи	и	той	стана.	Всички	
му	изръкопляскахме.	Сложи	ръце	отзад,	изчака	да	улови	такта	и	като	
влезе	в	ритъм,	заситни	с	някогашните	си	стъпки	от	младини.	Макар	и	
вече	доста	по-бавни,	личеше	че	наистина	е	бил	добър.	Дори	както	се	го-
вореше	—	най-добрия	в	махалата.	Та	нали	затова	и	защото	ходел	с	чиста	
бяла	риза,	Гюра	му	пристанала.	Техните	не	я	давали	—	Кръстан	бил	беден,	
а	те	—	богати.	И	не	приели	младите	да	живеят	при	тях.	Но	когато	баща	
£	се	поболял,	не	друг,	а	Кръстан	до	последено	се	грижил	за	него.	Трогнат	
от	благородството	му,	старецът	приютил	семейството	на	дъщеря	си	и	
за	благодарност	им	построил	малката	къщица	отзад	в	двора	—	сега	нещо	
като	хамбар.	Вероятно,	върнал	се	към	миналото	си,	дядо	Кръстан	ситнеше	
ръченицата,	а	ръцете	му	допълваха	самородния	танц.	Когато	плочата	
свърши,	той	спря	задъхан.	Погледът	му	се	зарея	някъде	в	миналото	и...	по	
лицето	му	затекоха	сълзи.	Обърна	се	да	не	го	гледаме	и	побърза	да	излезе.	
В	стаята	остана	само	една	тъжна	тишина...	Този	порив	от	младостта	
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на	дядо	Кръстан	—	за	нас	весел,	но	за	него	тъжен	—	сякаш	беше	лебедовата	
му	песен	в	неговия	живот...

28.
В	еäèí ãîрещ äеí	Митко	ми	беше	нужен	за	нещо	и	почуках	на	пет-

рината	врата.	Самата	тя	ми	отвори:
	—	О-о!	Що	прайте,	що	прайте	—	посрещна	ме	Петра.
—	Митко,	Митко	търся.	Къде	е?
—	А-а,	он	е	доле	у	градината,	до	реката.	Тули	праи.
—	Какво	прави,	какво	прави?
—	Тули,	тули	праи...	Че	дигамо	къща!
Чудех	се	какво	ми	говори	тая	жена.	Какви	тухли,	каква	къща,	като	

знаех,	че	те	едва	намираха	какво	да	ядат.	А	тя	за	нова	къща	ми	говори.	
Отново	ми	повтори:

—	А	бе,	не	може	ли	да	разб˜реш.	Тули	 за	къща	праи,	 оти	че	дигамо	
къща!...

Оставих	Петра	и	затичах	към	реката.	До	самия	бряг	беше	градината	
им.	В	нея	нищо	не	садяха.	Заварих	Митко,	изкопал	голяма	купчина	земя	и	
разхвърлял	в	нея	слама.	Сега	я	разкисваше	с	вода	и	я	тъпчеше	с	боси	крака	
да	се	размекне.

—	Какво	правиш	бе,	Митко?
—	Е	па,	не	видиш	ли?	Тухли	за	къща	праим.	Че	помагаш	ли?
Гледах	и	се	чудех	—	истина	ли	е	това,	което	виждам	и	чувам.	Митко	

гази	в	кал	със	слама,	а	казва,	че	прави	тухли	за	къща!!!
След	време,	когато	наистина	започнах	да	му	помагам,	разбрах:	кал-

та	 със	 сламата	се	разбива	до	 определена	 гъстота.	В	дървена	форма	 с	
размерите	на	тухла	първо	се	поръсва	суха	земя	или	пясък.	После	в	нея	се	
пльосва	от	разбитата	кал.	С	малка	летвичка	тя	се	изравнява	по	горния	
край	на	формата.	След	това	се	обръща	на	сухо,	равно	и	слънчево	място	
при	другите.	Изчакват	се	 добре	 да	изсъхнат,	 което	 става	 след	 доста	
слънчеви	дни.	После	се	обръщат	от	другата	страна.	И	така,	една	по	една	
се	правят	толкова	тухли,	колкото	са	нужни,	за	да	се	построи	къщата.	А	
те	са	безчет.	Вечерта	преди	да	заспя,	разсъждавах:	ако	Митко	не	е	луд,	
заслужава	изключително	уважение.	Уважение	за	упоритостта,	труда	и	
волята	му!	А	той	не	беше	луд.	Но	къщата	им	продължи	да	се	строи	повече	
от	20	години.	Немотията	бе	създала	и	такива	хора.

29.
Сòàíà ясíî,	че	повече	бомбардировки	не	се	очакват.	Съюзниците	

трескаво	 бяха	 заети	 да	 завършат	подготовката	 си	 за	 откриване	на	
Втория	фронт	срещу	Хитлер	—	на	френския	бряг	през	Ламанша.	Много	
софиянци	започнаха	да	се	връщат	по	домовете	си.	През	средата	на	август	
и	ние	направихме	същото.	Трудно	се	разделихме	с	хората	—	осем	месеца	с	
тях	делихме	и	добро,	и	лошо.	Но	добрите	чувства	между	нас,	не	секнаха.	
Отначало	често	се	отбивах	при	тях.	И	винаги,	когато	от	горната	част	
на	гумното	навлизах	към	малката	им	къщица,	имах	усещането,	че	отивам	
към	мой	втори	роден	дом.
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А	София	през	август	се	тресеше	от	събития,	които	коренно	щяха	да	
променят	живота	в	нашата	страна.	Управниците	най-после	разбраха	
невъзвратимостта	на	онова,	което	логично	вече	се	завършваше	в	цяла	
Европа	и	света	—	разгрома	на	фашизма	и	военния	съюз	между	Рим,	Берлин	
и	Токио.	Разбраха,	 че	неминуемо	иде	и	 времето,	 когато	те	трябва	да	
отговарят	пред	своя	народ	за	злините,	които	му	причиниха	и	го	докараха	
до	Трета	национална	катастрофа.	Защото,	пак	ще	повторя,	те	приеха	
налудничавото	решение	да	обявят	война	не	на	кого	да	е,	а	на	световните	
сили	Англия,	САЩ,	а	следователно	и	на	още	48	техни	съюзници,	които	вече	
воюваха	срещу	Тристранния	пакт.1

Ако	това	 беше	 станало,	 България	нямаше	 да	 бъде	 сред	 победени-
те!	И	„Мирната	парижка	конференция“	нямаше	да	£	наложи	тежки,	но	
справедливи	наказания.	Щеше	да	бъде	в	редиците	на	победителите	и	на	
пострадалите.	Каквито	бяха	страни,	като	Франция,	Белгия,	Холандия,	
Норвегия,	нашите	съседи	Гърция,	Югославия	и	всички	окупирани	в	Европа	
страни	—	малки	и	големи.	Като	всички	тях	и	България	щеше	да	има	право	
на	претенции	към	Германия.

Но	съществуват	и	други	мнения.	Едно	от	тях	гласи,	че	не	по	своя	
воля	царят	присъединява	България	към	Тристранния	пакт.	Притискали	
са	 го	 както	Хитлер,	така	и	 българското	офицерство,	политическият	
елит,	многобройните	националистически	партии,	еуфорията,	обхванала	
страната	от	победите	на	немската	армия	в	Европа.	А	оттук	и	надеж-
дата	за	осъществяване	на	нашите	национални	идеали.	В	своя	„Дневник“	
Богдан	Филов	пише,	че	още	след	първите	победи	на	Германия	във	Втората	
световна	война,	той	лично	е	предложил	на	цар	Борис	III	България	да	се	при-
съедини	незабавно	към	пакта.	Монархът	категорично	и	гневно	отговорил:	
„Вие	сега	виждате,	че	Германия	побеждава,	но	знайте,	краен	победител	
във	войната	ще	бъде	Англия“.

От	всичко	казано	дотук	става	ясно	пред	каква	трудно	разрешима	
дилема	се	е	намирала	България	тогава.	И	не	се	знае,	колко	ли	още	истори-
чески	истини	времето	е	покрило	в	дълбока	забрава.

Едва	сега,	когато	и	малоумните	хора	разбраха,	че	Германия	е	загубила	
1 Важна забележка: По този въпрос отдавна съществува мнение, че цар Борис е постъ-

пил правилно, като е влязъл в съюз с Хитлер и го е пуснал мирно да влезе в България. Защото 
е била безсмислена всякаква съпротива срещу мощната му армия. Но явно, решението на 
царя е резултат от погрешна негова оценка. И тя е, че Герìàíèя íесúìíеíî ще сïе÷еëè 
âîéíàòà! А заедно с това и ние ще осъществим нашите национални идеали. Юристът 
Иâàí Лèëîâ в книгата си „Осâîáîäèòеëíè“ ìèсèè íà Рóсèя è Сúâеòсêèя сúþç â 
è îêîëî Бúëãàрèя“ на стр. 223та изказва съвсем друго становище. Като прави точен 
анализ на започналата война, той заключава: „Германия очевидно ще изгуби войната. Това 
означава неприсъединяване към пакта. (б.а. Между Берлин, Рим и Токио). За да запази 
петрола си в Румъния, а също и за да помогне на Мусолини (б.а. Вождът на фашистка 
Италия воюва без успех с Албания.), с пакт, или без пакт, Германия трябва и ще нахлуе в 
България. Никой не може да я спре. Всяка военна съпротива е безсмислена. И затова Рендел, 
английският посланик в София, заявява на цар Борис, че при предстоящото германско 
нахлуване, за Англия е достатъчно, и тя не иска нищо повече от България, освен 
официален протест. След това, както направи датският крал, правилно е и цар Борис да 
се оттегли, да предаде управлението на разумен германофил, и да се самозатвори някъде, 
например в „Царска Бистрица“. Или да избяга в Англия, подобно на норвежкия крал. Така, 
изчакал края на войната, като тях да се завърне с триумф!"
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войната,	а	заедно	с	нея	и	България,	правителството	трескаво	затърси	изход	
да	се	спасява.	Регентите	сменяха	правителствата,	които	не	издържаха	и	
седмица.	При	едно	мое	посещение	в	Сливница	споделих	с	дядо	Кръстан,	че	
с	тези	смени	може	би	идва	нещо	добро.	С	простички	думи	той	ме	вразуми:	

—	Мани	ги,	Арсо.	Они	са	с˜	тия.	Они	гледат	сега	само	себе	си	да	оп-
рават!

И	наистина,	без	да	променят	нищо	от	поведението	си	към	Германия,	
те	обявиха	някакъв	привиден	неутралитет.	Но	съюзниците	въобще	не	
обърнаха	внимание	на	този	техен	трик.	Тогава,	изпадналите	в	паника	
наши	управници,	решиха	тайно	да	изпратят	в	Кайро	Сòîé÷î Ìîшà-
íîâ	 —	 бивш	министър,	 а	 и	председател	на	предишното	 24-то	народно	
събрание.	Възложиха	му	задача	да	се	срещне	с	намиращия	се	там	висш	
команден	състав	от	военни	представители	на	САЩ	и	Англия	и	да	поиска	
да	преговаря	за	сключване	на	примирие.	Но	съюзниците	му	дали	да		раз-
бере,	че	с Бúëãàрèя íяìà äà се âîäяò êàêâèòî è äà сà ïреãîâîрè. 
Тя, êàòî ïîáеäеíà сòрàíà, òряáâà äà ïрèеìе ïúëíà è áеçóсëîâíà 
êàïèòóëàöèя è äà èçïúëíè èсêàíèòе îò сúþçíèöèòе óсëîâèя çà 
ïрèìèрèе. Ето	някои	от	тях:	веднага	да	излезе	от	Тристранния	пакт	с	
Германия;	незабавно	да	разоръжи	и	изтегли	окупационните	си	корпуси	от	
Сърбия	и	Гърция;	да	разоръжи	и	плени	немските	войски,	които	се	намират	
в	България;	гръцки,	сръбски,	турски,	а	заедно	с	тях	и	английски	части	да	
влязат	и	окупират	България.	После,	след	свършване	на	войната,	съдба-
та	ни	ще	се	решава	на	мирна	конференция.	А	там	победителите	въобще	
няма	да	се	съобразяват	с	нашето	мнение.	И	още	редица	други	тежки	и	
унизителни	условия.

Това	бяха	само	първите	международни	резултати	след	натрапената	
ни	от	Правителството	безсмислена	война.	Както	сега	е	известно,	на	Па-
рижката	мирна	конференция,	Сúрáèя è	Гúрöèя ïреäяâèõà ïреòеíöèè 
êúì èçêîííè íàшè òерèòîрèè.	Нàé-âе÷е Гúрöèя, êîяòî ïîèсêà äà 
âçеìе öяëà Южíà Бúëãàрèя, êàòî ãрàíèöàòà £ äà îïре äî	Пëîâäèâ!	
Помня	тревогата,	която	ни	обхвана	от	това	нагло	и	брутално	гръцко	
искане.	Облекчено	въздъхнахме	едва	след	като	ã-í Ìîëîòîâ,	външният	
министър	на	СССР,	ни	изпрати	от	конференцията	 в	Париж	следната	
телеграма,	която	с	големи	букви	вестниците	отпечатаха	на	първите	си	
страници.	Цитирам	я	дословно:			

„Българи, бъдете спокойни. Вашите граници ще останат	
непокътнати!“

И наистина те	останаха	непокътнати	—	вярно	пак	несправедливи,	но	
такива	каквито	бяха	и	преди	да	станем	съюзници	на	Хитлер.	Представям	си	
какви	горещи	спорове	са	се	водили	на	мирната	конференция.	И	колко	трудно	е	
било	на	Молотов	да	ни	защитава.	Бяхме	победена	страна	и	никой	от	победи-
телите	и	пострадалите	не	са	се	интересували	от	мнението	на	българската	
делегация.	Тя	е	присъствала	там,	само	колкото	да	подпише	документа	за	
примирието.	Често	се	питам,	защо	вече	никой	не	говори,	дори	не	споменава	
нещо	за	този	толкова	съществен	исторически	момент,	изиграл	огромна	
роля,	за	да	я	има	България	днес?	Историците	мълчат,	а	в	учебните	програми	
няма	и	помен	за	него.	Мисля	че	това	е	резултат	от	грубите,	нестихващи,	
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примитивни	противопоставяния	между	отделните	политически	партии	у	
нас	—	един	стар,	типичен	балкански	синдром.	И	не	само	това...		

Такива	бяха	само	част	от	големите	августовски	събития	на	1944-та.	
Известно	 е	 как	 завършиха	те	през	 септември.	Червената	армия	беше	
вече	на	Дунава.	Тя	спря	там,	в	очакване	да	види,	какви	решения	ще	вземе	
България	в	този	критичен	и	решителен	за	нея	момент.	Като	се	видя,	че	
България	не	се	решава	да	приеме	Съюзническите	предложения	за	сключване	
на	примирие	и	продължава	да	е	съюзник	на	Германия,	а	това	означава,	че	
е	във	война	срещу	всички	тях,	на	5-ти	септември	Съветският	съюз	ни	
обяви	война,	премина	Дунава	и	без	каквото	и	да	е	сражение,	се	стигна	до	
9-ти	септември.  

Тук	трябва	да	разкажа	един	факт,	който	видях	с	очите	си.	Той	не-
двусмислено	говори	за	поведението	на	Правителство.	Като	поотраснали	
вече	момчета,	 събитията	около	 9-ти	септември	силно	ни	вълнуваха	и	
привличаха.	Не	оставахме	по	домовете	си,	постоянно	бяхме	по	улиците.	
Виждахме	какво	става	в	София	и	всичко	се	запечатваше	в	любознателните	
ни	глави	—	както	се	вижда,	остана	завинаги	там.	С	моя	приятел	Коцето	
на	7-ми	или	8-ми	септември	стояхме	на	ъгъла	„Христо	Ботев“	и	„Пирот“	
и	гледахме	към	отсрещния	„Дом	на	дюлгерите“,	където	доста	ентусиа-
зиран	оратор	разпалено	говореше	пред	спонтанен,	но	много	въсторжен	
митинг.	Подобни	митинги	просто	кипяха	навсякъде	из	града.	С	тях	хо-
рата	изразяваха	радостта	си,	че	най-после	правителството,	което	ни	
причини	толкова	беди	и	страдания,	вече	си	отива.	А	към	летището	във	
Враждебна	 от	време	на	 време	прелитаха	 отделни	 самолети,	 за	 които	
поради	непознатия	ни	моторен	шум	предполагахме,	че	са	руски.

Tа,	както	стояхме	на	споменатия	ъгъл,	към	нас,	а	не	към	възрастни	
хора	каквито	имаше	наоколо,	се	приближиха	двама	цивилни	мъже,	облечени	
в	износени	дрехи,	с	каквито	бяхме	облечени	всички	по	това	време.	И	на	
руски	език	ни	попитаха,	дали	знаем	тука	някъде	да	има	немски	войници?	
Понеже	се	чакаше	идването	на	руснаците,	а	тях	още	ги	нямаше,	това	
много	ни	изненада	и	силно	ни	впечатли.	Повече	с	ръце	им	заразказвахме,	
как	точно	на	това	място	преди	два	дни	сме	видели	неголяма	немска	мо-
торизирана	колона,	която	завила	по	ей	тази	улица	„Пирот“	и	се	насочила	
на	запад	към	Сърбия.	Оттогава	не	сме	виждали	други	германци.	Безспорно	
това	бяха	руски	военни	разузнавачи.

Съществуващото	мнение,	 че	Съветският	 съюз	 безпричинно	 ни	 е	
обявил	война,	е	неоснователно	и	исторически	невярно.	Истината	е	друга.	
Да,	Правителството	не	обяви	война	на	СССР,	а	само	на	Англия	и	САЩ.	
Може	би	и	на	СССР	щеше	да	обяви,	ако	се	намираше	толкова	далеч,	кол-
кото	другите	две	държави.	Въпреки	това	цялата	ни	територия	изцяло	
беше	предоставена	в	услуга	на	немската	армия.	Помагахме	£	с	всичко,	за	
да	воюва	срещу	СССР.	Пристанищата	на	Варна	и	Бургас	се	превърнаха	
в	удобни	и	близки	до	фронта	техни	бази	—	в	тях	Германия	съсредоточи	
целия	си	военен	флот,	нужен	£	за	тази	война.	С	наши	кораби	снабдявахме	
огромната	£	армия	в	Русия.	Пращахме	им	всичко,	което	имахме	и	про-
извеждахме,	като	се	започне	от	патрони,	снаряди,	ръчни	бомби,	мини	и	
други	боеприпаси.	А	също	храни	във	вид	на	консерви,	топли	дрехи,	ръка-
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вици,	чорапи	и	кожухчета	за	зимата.	Един	склад	за	такива	стоки,	който	
се	намираше	на	ул.	„Клементина“,	близо	до	„Света	Неделя“,	беше	подпален	
от	комунистическа	бойна	група.	Освен	по	вода,	нашите	железници	изцяло	
обслужваха	немската	армия	в	Русия.	Някъде	пред	Русе	една	такава	влакова	
композиция	беше	взривена	пак	от	бойна	комунистическа	група.	Понякога	
тези	наши	вагони	се	връщаха	натоварени	с	военнопленници,	откарвани	
до	Германия,	а	оттам	прехвърляни	в	лагерите	на	смъртта	или	извозвани	
насила	за	работа	в	скритите	им	под	земята	военни	фабрики.	Летища-
та	ни	също	бяха	предоставени	на	тяхната	армия.	В	нашите	болници	
и	санаториуми	се	докарваха	и	лекуваха	ранени	на	фронта	войници.	На	
прикрити	места	в	страната	бяха	изградени	важни	военни	щабове.	В	тях	
необезпокоявани	от	никого	немски	офицери	вършеха	своята	важна	работа.	
На	Витоша,	около	пътя	към	Боянския	водопад	имаше	разположен	такъв	
щаб.	Ограден	и	добре	охраняван,	никой	не	можеше	да	се	доближи	до	него.	
Всичко	това,	а	и	много	още,	което	ние	обикновените	хора	естествено	не	
можеше	да	видим	и	научим,	означаваше,	че	България	фактически	водеше	
една	необявена	война	срещу	СССР.

В	нотата,	която	правителството	на	Съветския	съюз	връчи	на	Бъл-
гария,	се	казваше,	че	повече	от	три	години	нашата	страна	всячески	под-
помага	Германия	във	войната	£	срещу	СССР.	СССР	разбирал,	съобразявал	
се	и	си	давал	сметка,	че	една	малка	България	не	би	могла	да	се	противо-
постави	на	мощната	германска	армия,	която	държи	в	ръцете	си	почти	
цяла	Европа.	Но	България	подпомогнала	по	суша	и	море	да	се	евакуират	
разбитите	немски	части	от	южните	фронтове	на	Съюза.	После	на	наша	
територия	те	се	прегрупирали	и	отново	били	изпращани	на	фронта	в	Ру-
сия.	В	нотата	се	напомняше,	че	когато	военната	обстановка	се	променила	
коренно	и	Германия	вече	загубила	Италия	и	Франция,	когато	обградена	тя	
воювала	от	една	страна	със	Съюзниците,	а	от	друга	с	Червената	армия,	
когато	съседна	Румъния,	та	даже	и	малката	Финландия	се	отказали	от	
Германия,	тогава	се	очаквало	и	България	да	използва	създалото	се	благо-
приятно	положение	и	без	да	се	страхува	от	Германия,	също	да	скъса	с	нея	
и	да	се	приобщи	към	антихитлеристката	коалиция	на	демократичните	
сили.	Но	дори	и	при	тази	изключително	удобна	за	България	обстановка,	
тя	продължила	да	се	колебае	и	останала	съюзник	на	Германия.

В	заключение	на	нотата	се	казваше:	„Нà òîâà îсíîâàíèе Сúâеò-
сêîòî ïрàâèòеëсòâî íе с÷èòà çà âúçìîжíî ïî-íàòàòúшíîòî 
çàïàçâàíе íà îòíîшеíèяòà сè с Бúëãàрèя è çàяâяâà, ÷е íе сàìî 
Бúëãàрèя се íàìèрà â сúсòîяíèе íà âîéíà с СССР, íî è Сúâеòсêèяò 
сúþç îò äíес ще áúäе â сúсòîяíèе íà âîéíà с Бúëãàрèя.“

ПОСЛЕСЛОВ

Пîëêîâíèê Ìîíеâ
Като	имаха	предвид	какво	ги	чака	за	деянията	им,	още	през	август	

провинили	 се	 военни	и	полицаи	 успяха	 да	избягат	от	страната.	Най-
емблематичната	фигура	сред	тях	беше	Никола	Гешев	—	началникът	на	
политическата	полиция	в	България.	На	неговата	съвест	тежаха	много	
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мъчения	и	убийства	на	антифашисти.	И	досега	не	се	знае	как	и	къде	е	ус-
пял	да	се	укрие.	Дали	през	Турция	е	избягал	и	се	е	укрил	далеч	от	България,	
или	просто	се	е	самоубил	някъде.

Полковник	Монев	не	е	могъл	да	избяга.	На	запад	вече	бяха	взели	власт-
та	сръбските	партизани,	които	той	безмилостно	избиваше.	На	изток	
беше	съветската	армия.	На	юг	ликуваха	гръцките	партизани.	В	София	
—	българските.	И	естествено	е	бил	арестуван.	Научих	от	хората	в	Слив-
ница,	че	са	го	изправили	на	голям	митинг	в	центъра	на	селото	с	надпис	на	
шията	„Аз	съм	убиец“.	Населението	искало	да	го	линчува.	Югославските	
партизани	настоявали	да	им	бъде	предаден,	та	да	си	разчистят	сметките	
с	него.	Не	научих	къде	и	какво	е	станало	с	този,	не	зная	дали	трябва	да	
го	нарека,	човек!	Не	беше	нужно	и	да	питам.	Неговият	край	не	можеше	да	
бъде	друг	в	онова	бурно	и	потънало	в	човешка	кръв	време!

Сòîяí
Естествено	 военните	не	 съобщиха	на	 близките	му	 как	 е	 загинал.	

Оставиха	ги	докрая	на	живота	им	да	се	питат	защо	техният	син,	съпруг	
и	баща	е	трябвало	да	бъде	убит.	Единственото,	ако	може	да	се	приеме	за	
истина,	е	разказът	на	негов	съселянин,	с	когото	са	били	мобилизирани	в	
една	част.	Той	разказал	на	близките	си,	че	се	намирали	в	някаква	падина.	
Сръбски	партизани	започнали	да	ги	обстрелват.	Един	войник	бил	ранен.	
Като	по-силен,	а	и	не	само	поради	това,	Стоян	го	метнал	на	гърба	си	и	
започнал	да	го	изнася.	Но	сърбите	покосили	и	него.	И	двамата	останали	
да	лежат	ранени	на	земята.	Придошли	двама	да	им	помогнат.	Понеже	
Стоян	бил	едър	и	тежък,	те	грабнали	другия.	Нашите	се	оттеглили,	а	
Стоян	останал	да	лежи	безпомощен	в	падината.	Партизаните	настъпи-
ли	и	се	нахвърлили	върху	него...	Затова,	когато	го	докараха	в	къщи,	видях	
шията	му	прободена	с	ножове.	Така	този	добър,	здрав	и	силен	35-годишен	
мъж	падна	както	хиляди	други	жертви	в	тази	безсмислена	война,	цинично	
наречена	от	управниците	ни	„Символична!“

	
Крúсòàí Зàрêîâ Кîëеâ — Дяäî Крúсòàí
Още	щом	се	прибрахме	в	София,	много	държахме	добрите	чувства,	

които	се	зародиха	между	нашите	две	семейства,	да	продължат	и	никога	да	
не	прекъсват.	Ето	защо	моите	родители	постоянно	канеха	не	само	него,	
а	и	Баба	Гюра,	и	Леля	Драга	и	децата,	да	ни	идват	на	гости.	Но	къде	тази	
възможност	за	тях.	Цялата	мъжка	работа	беше	легнала	върху	измъчения	
докрай	старец.	Баба	Гюра	вършеше,	каквото	можеше.	Леля	Драга,	освен	че	
помагаше	на	възрастните	хора,	пое	и	всички	женски	задължения	у	дома.	
И	още	—	грижите	за	двете	си	деца.	Кой	и	кога	да	дойде	на	гости	у	нас?	Но,	
изглежда,	настояването	ни	е	било	доста	упорито	и	е	продължило	дълго.	
Защото	едва	след	две	години	милият	старец	ни	посети.

Радостта	ни	беше	голяма.	Виждам	го	и	сега	в	неговите	селски	бозави	
дрехи,	с	чиста	бяла	риза	от	домашно	тъкано	сукно.	Виждам	го	в	нашата	
малка	кухничка	заедно	с	нас,	седнал	около	масата,	а	на	нея	—	калената	
тава,	от	която	се	носи	ароматът	на	приготвения	с	голяма	любов	от	майка	
ми	специално	за	госта	—	богат	гювеч	с	овнешко	месо.	Нещо,	което	за	то-
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гавашните	гладни	години	беше	голям	лукс.	Но	за	скъпия	ни	Дядо	Кръстан	
родителите	ми	намериха	всичко	необходимо.	Той	дойде	по	обяд,	остана	
само	за	около	два-три	часа	и	побърза	по-скоро	да	се	прибере	—	нямаше	го	
вече	Стоян	да	го	отмени	в	къщи.

Разговорът	ни	вървеше	като	между	много	близки	хора.	И	преди	всичко	
за	добрия	ни	съвместен	живот	в	Сливница.	Всички	ние	непринудено	из-
разявахме	нашата	благодарност,	обич,	внимание	и	уважение	към	скъпия	
гост,	а	и	към	другите	в	неговия	дом.	От	това	той	се	чувстваше	неудобно,	
дори	смутен.	Правеше	ни	впечатление,	че	почти	не	хапваше	от	обяда.	
Родителите	ми	постоянно	го	подканяха	да	си	взима,	да	не	се	притеснява.	
Но	той	само	бодваше	по	някое	картофче	и	толкова.	И	като	го	попитаха:

—	Защо	бре,	Кръстане,	не	искаш	да	ядеш?	
Той	нищо	не	каза.	Само	овлажнелите	му	очи	ни	гледаха,	но	едва	ли	ни	

виждаха.	Като	че	преминаваха	през	нас	и	вероятно	се	рееха	някъде	там	
горе	из	баира	с	боровата	гора	над	Сливница.	И	с	тих	глас	прошепна:

—	Как	да	ядем,	като	отвътре	ме	е	изяло...	Те	тука...	под	лъжичката!	
—	и	опря	ръка	на	стомаха	си.

И	сега	чувам	тези	тъжни	думи	на	изстрадалия	баща.	Те	така	се	за-
биха	в	сърцето	ми	и	останаха	там	да	ме	парят	и	до	днес.	И	струва	ми	се	
завинаги...	Какво	повече	можеше	да	ни	каже	този	съсипан	човек?	Коварната	
болест	вече	го	е	била	сграбчила	и	здраво	го	е	държала	в	костеливите	си	ръце...

Това	беше	единственото	му	първо	и	последно	гостуване	у	нас.	Почина	
на	15	февруари	1949	година.	Полегна	до	сина	си,	в	същата	борова	гора.	И	
вярвам,	че	ако	горе,	в	отвъдното	има	живот,	този	свят	за	мен	човек	е	
облян	в	ярка	и	вечна	светлина!

Гþрà Дîé÷èíîâà — Бàáà Гþрà
След	 загубата	на	Стоянчо	животът	£	 секна,	помрачи	 се,	 стана	£	

ненужен.	Това,	което	единствено	желаеше,	го	изразяваше	с	простичките	
си	думи:	„По-скоро,	по-скоро	да	си	ойдем	при	Стоянча!“

Отиде	си	при	него	през	пролетта	на	1965	година.	И	в	боровата	гора	
над	реката	се	събраха	син,	баща	и	майка.

				
Дрàãà Сòîяíîâà Кîëеâà — Леëя Дрàãà
Почти	всичко	в	дома	им	легна	върху	нейните	крехки	плещи.	Отдаваше	

всичко	за	другите	и	най-вече	за	децата	си.	За	себе	си	нямаше	сили	и	време	
да	мисли.	Криеше	онова,	което	тегнеше	дълбоко	в	душата	щ,	и	нищо	не	мо-
жеше	да	прогони	мъката	£.	Много	рядко,	само	когато	се	налагаше	да	дойде	
в	София,	винаги	се	отбиваше	при	голямата	ми	сестра	Мария,	която	живе-
еше	до	Централна	гара.	Като	с	близък	човек	споделяше	с	нея	неволите	си.	

Бях	вече	студент	и	според	тогавашния	закон	в	две	лета	по	два	месеца	
трябваше	да	отбивам	военната	си	служба.	Последният	ни	лагер	беше	в	
историческата	местност	Три	уши	—	недалеч	от	Сливница.	Пуснаха	ни	за	
един	ден	в	отпуск.	Да	отида	до	София,	беше	невъзможно.	Затова	пешком	
се	отправих	към	моя	втори	дом	—	в	Сливница.	Старите	вече	ги	нямаше.	
Посрещна	ме	леля	Драга,	така	както	майка	посреща	сина	си.	Нахрани	ме	с	
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каквото	имаше,	изпра	ми	войнишката	рубашка.	Поговорихме	си.	И	въпреки	
годините,	които	бяха	минали,	имах	усещането,	че	все	едно	съм	си	у	дома,	
в	София	край	моята	майка.	А	бих	казал,	че	дори	и	сега,	когато	къщичката	
на	Дядо	Кръстан	отдавна	я	няма,	щом	вляза	в	скромния	старичък	дом	на	
Вилето,	самото	нейно	присъствие	ме	връща	към	онова	наше	време,	което	
не	може	да	се	забрави.	И	усещам	една	лекота,	една	доброта.	Също	както	
някога.	Сякаш	около	мен	и	сега	витае	духът	на	всички	онези	скъпи	за	мен	
хора...	Облякох	чистата	си	рубашка,	благодарих	на	Леля	Драга	и	се	прибрах	
в	лагера.	До	късно,	преди	да	заспя	във	войнишката	палатка,	спомените	от	
преживяното	в	онази	Сливница	плуваха	като	ярки	видения	из	паметта	ми.

Годините	минаваха,	но	времето	беше	безсилно	да	ни	обрече	на	забра-
ва.	Един	ден	научихме,	че	Леля	Драга	се	е	разболяла.	Не	беше	нужно	някой	
да	ме	подканя.	Веднага	реших	да	помогна,	с	каквото	мога.	Отидох	при	
моя	съученик	от	гимназията	—	Петър	Лазаров,	тогава	известен	лекар	в	
София.	Помолих	го	да	го	закарам	в	Сливница,	за	да	я	прегледа.	Веднага	се	
съгласи.	За	него	не	беше	трудно	да	открие	истината.	Извика	ни	отвън	
пред	къщата	—	Кръстанчо,	Вилето	и	мен.	Каза	ни	направо:

—	С	голямо	съжаление	трябва	да	ви	кажа,	че	жената	е	сериозно	болна.	
Вече	не	може	да	£	се	помогне.	Но	по-добре	е	да	знаете	това,	вместо	да	ви	
оставя	в	неведение...

Кръстанчо	и	Вилето	просто	занемяха.	Лекарят	им	изказа	обичайни-
те	съчувствени	думи	и	даде	наставления	как	да	облекчават	мъките	£.	
Предписа	и	лекарства.

Тягостно	беше	в	колата	при	връщането	ни	до	София.	Почти	не	гово-
рехме.	Докарах	моя	съученик	до	неговия	дом.	Покани	ме	горе.	Седнахме...	
Нямаше	никой	в	апартамента.	Видя,	че	силно	съм	разстроен...	Наля	две	
чаши	алкохол	и	каза:

—	Да	пием	за	здравето	на	живите,	но	нека	преди	това	да	отлеем	за	
тези,	които	вече	ги	няма	между	нас!	—	Сподели,	че	наскоро	съпругата	му	
била	починала.

Разменихме	познатите	за	такъв	момент	мисли.	Благодарих	му	и	го	
попитах	за	неговия	хонорар.	Отказа.	Прегърнахме	се	и	се	разделихме	—	
всеки	със	своите	тежки	мисли.	С	този	човек	повече	не	се	видях...

Леля	Драга	почина	на	6	март	1975	год.
	
Крúсòàí Сòîяíîâ Крúсòàíîâ — Крúсòàí÷î
На	това	жизнено,	палаво,	игриво	и	винаги	усмихнато	момче	му	било	

съдено	да	израсте	без	бащина	грижа	и	закрила.	Но	въпреки	изпитанията	
на	съдбата	завършил	с	добър	успех	гимназия,	отбил	войнишкия	си	дълг	и	
започнал	да	търси	работа.	Постъпил	в	местния	химическия	цех	на	про-
мишления	комбинат.	А	там	въздухът	бил	наситен	с	вредни	изпарения.	
Били	вредни	за	всеки	и	особено	за	млад	организъм.	Но	на	Кръстан	не	раз-
решавали	по-добра	работа	в	Сливница.	Ти,	драги	читателю,	естествено	
ще	попиташ:	„защо?“	Преди	да	ти	отговоря,	нека	те	предупредя,	за	да	
не	се	стреснеш	от	това,	което	сега	ще	прочетеш.	А	то	е,	защото	важни	
партийни	ръководители	в	града	решили,	че	това	семейство	е...	фашистко!	
Цялото	семейство	на	Дядо	Кръстан	—	и	живи,	и	умрели	били	фашисти!	
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Не	се	учудвай,	читателю,	точно	прочете	—	фашисти!...	Определили	ги	за	
такива,	без	дори	да	имат	и	най-малка	представа	какво	е	това	фашизъм!	
Знам,	че	ти	вече	се	питаш:	„Как	така	тези	хора	могат	да	бъдат	наречени	
фашисти?“	Ами,	много	просто	—	защото	Стоян,	синът	на	Кръстан	Зарков,	
бил	убит	от	сръбските	партизани.	Значи	е	бил	фашист.	А	щом	той	е	бил	
фашист,	всички	от	това	семейство	са	били	фашисти	—	и	Дядо	Кръстан,	
и	Баба	Гюра,	и	Леля	Драга	и,	разбира	се,	техните	деца!	На	тогавашните	
тъпи	и	с	плитък	ум	управници	в	Сливница	им	било	много,	ама	много	труд-
но	да	се	замислят	и	да	си	отговорят	защо	и	как	този	техен	съселянин	е	
попаднал	и	загинал	в	Сърбия?	Затова	сега	младият	Кръстан	трябваше	
да	гълта	отровните	изпарения	в	примитивния	промкомбинат.	За	него	
друга	работа	в	Сливница	не	се	полагала!

След	 години	 се	 намерили	нормални	 хора,	 които	пренебрегнали	не-
заслуженото	петно,	 което	 старите	партийни	 глупаци	 лепнали	 върху	
семейството.	Назначили	младия	мъж	за	домакин	на	„Сливнишки	герой“	
—	футболния	отбор	на	града.	Кръстанчо	вече	бил	задомен,	имал	и	деца.	
Години	наред	 си	 изпълнявал	 добре	 работата.	Но	 дошло	 време,	 когато	
кметът	на	град	Сливница	—	човек	без	образование,	трябвало	най-после	да	
се	пенсионира.	И	понеже	бил	заслужил	партиен	кадър,	намерили	му	лека,	
приятна	работа	—	председател	на	футболния	клуб.	Като	видял,	че	Кръстан	
е	домакин	на	отбора,	партийната	му	съвест	силно	се	възбудила	и	много	
скоро	го	изгонил.	Казвал	му,	че	за	фашисти	като	него	тук	няма	място!	И	
той	се	принудил	отново	да	се	върне	в	химическия	цех.	

От	всичките	тези	несгоди	младият	мъж	се	поболял.	Посещавах	го	
няколко	пъти	в	болницата,	където	лекарите	ми	съобщиха	тежката	му	
диагноза.	Когато	го	изписаха,	с	Мария	го	посетихме	в	неговия	дом.	Близки-
те	му	се	бяха	събрали	около	него.	Говорехме	тихо.	Той	лежеше	на	леглото,	
слушаше	ни,	но	не	се	включваше	в	разговорите.	По	едно	време	помоли	да	го	
оставим	сам	и	да	отидем	в	другата	стая.	Искал	да	поспи.	Оставихме	го...

Същата	нощ,	на	15	януари	1994	година,	той	издъхнал.
				
Вèîëеòà Сòîяíîâà Крúсòàíîâà — Вèëеòî
Наричахме	 я	Вилето,	 защото	 беше	най-малката	между	нас.	 Била	

упорита	и	прилежна	ученичка.	С	отличен	успех	завършила	Сливнишката	
гимназия.	Омъжила	се	рано	за	младеж	от	селото	—	Борис.	Работила	в	гим-
назията	като	деловодителка.	Но	нейната	мечта	била	да	стане	учител-
ка.	Кандидатствала	в	Пловдивския	институт.	Приели	я,	но	в	окръжния	
комитет	на	комсомола	 съзнателно	намерили	формален	повод	и	 спрели	
документите	£	—	дъщеря	на	фашист!	Желанието	£	да	учи	обаче	не	могли	
да	спрат.	Записала	се	и	задочно	завършила	в	Националната	библиотека	—	
специалност	библиотекарство.	Е,	тогава	нямало	как	да	не	£	дадат	скром-
ната	длъжност	на	библиотекарка	в	гимназията.	След	време	се	открила	
възможност	да	постъпи	на	по-добре	платена	длъжност	—	в	местното	
военно	поделение.	Решила	 да	 кандидатства,	но	 отново	изникнало	 още	
живото	за	тях	дамгосване,	че	произхожда	от	фашистка	фамилия.	Като	
такава	тя	не	можела	да	заеме	длъжността.	Назначили	друг	кандидат.

По	време	на	едно	от	посещенията	£	в	София	за	първи	път	споделила	
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със	сестра	ми	Мария	за	несправедливия	политически	тормоз,	който	по-
насяли	от	години	наред.	До	този	момент	и	през	ум	не	ни	бе	минавало,	че	
нашите	близки	в	Сливница	могат	да	бъдат	набедени	като	фашисти!	През	
онези	времена	обаче	можеше	всичко	—	щом	имаш	власт	и	недостатъчно	
ум	и	съвест.	Това	възбуди	у	мен	голямо	възмущение.	Казах	си,	мой	дълг	е	
и	трябва	да	се	намеся	срещу	тази	неправда,	независимо	какви	ще	бъдат	
последствията	 за	мен.	 Вече	 излизах	 редовно	на	телевизионния	 екран,	
имах	популярност	и	 уважение	 сред	 хората.	Дълго	мислих	при	 кого	 от	
факторите	в	Сливница	да	отида	и	да	обясня,	че	това	тяхно	твърдение	е	
напълно	абсурдно,	а	тормозът	над	тези	хора	—	несправедлив!	Партийна-
та	върхушка	нямаше	да	ме	разбере.	Те	си	пазеха	топлите	места,	с	които	
партията	ги	бе	дарила,	и	никога	нямаше	да	рискуват	да	променят	вече	
отдавна	съществуващото	мнение,	че	там	долу	някакви	си	хора	не	били	
фашисти.	Реших	да	се	срещна	направо	с	началника	на	МВР	в	града.	Нали	
те	работеха	срещу	враговете	на	властта	и	фашистките	остатъци.	Казах	
му,	че	познавам	много	добре	семейството	на	Дядо	Кръстан,	че	мога	да	
гарантирам	за	тях,	че	обвинението	им	е	абсолютно	безпочвено.	Не	само	че	
не	са	фашисти,	а	напротив	—	самите	те	са	пострадали	от	фашистките	
управници!...	Защото	именно	фашистите,	против	волята	на	семейството,	
са	изпратили	единствения	им	син	в	Сърбия	да	воюва	срещу	партизаните.	
Не	познавах	този	човек,	но	ме	разбра.	Каза,	че	ще	направи,	каквото	зависи	
от	него.	Изглежда,	не	е	страдал	от	партийни	скрупули.	Но	огорчена	от	
обидите,	които	от	години	тяхното	семейство	понасяше,	Вилето	не	се	
реши	да	кандидатства	за	друга	длъжност.	Започна	работа	като	библио-
текарка	в	малкото	местно	читалище.	И	пенсионирането	я	завари	там.

След	като	съпругът	£	почина,	живее	в	някогашната	им	малка	къщичка.	
Има	двама	сина	—	Георги	и	Малин.	И	две	снахи	—	Мариела	и	Калина.	Радва	
се	на	внуци	—	Виолета	и	Борислав.	И	на	правнуци.

*	*	*
В	заключение	трябва	да	кажа,	че	отдавна	нещо	в	мен	все	ме	подтик-

ваше,	нещо	все	ми	говореше,	че	съм	длъжен	непременно	да	опиша	жесто-
костта	на	 „Символичната	война“,	 която	 в	 ранните	ми	крехки	 години	
вилня	сред	нас.	Тя	издълба	разтърсваща,	незаличима	рана	в	момчешката	
ми	душевност.	Времето,	изминало	оттогава,	не	можа	да	я	затвори.

Също	така	съм	длъжен	да	разкажа	за	невероятната	човешка	доброта	
на	едни	обикновени,	напълно	непознати	нам	хора,	които	ни	приютиха	
в	тяхната	малка,	скромна	къщица.	И	така	ни	спасиха	от	бомбите,	от	
студа	и	глада.	Осем	месеца	заедно	делихме	недоимък,	трудности,	тъги	
и	неволи.	Не	скривам	—	и	сега,	когато	пресъздавах	жестоките	събития,	с	
които	„Символичната	война“	връхлиташе	върху	нас,	усещах	как	тя	все	
още	бушува	в	мен	и	невинаги	мога	да	сдържам	сълзите	си.	Написаното	
излях	от	сърцето	си	преди	всичко	за	нашите	потомци.	И	ги	моля,	нека	
спрат	за	кратко	забързания	ход	на	тяхното	време,	да	прочетат	и	научат	
нещо	за	нас,	за	нашето	време.	Може	би	така	ще	разберат	накъде	и	как	
да	вървят	в	техния	устрем	напред,	та	никога	да	не	ги	сполети	по-голям	
ужас	от	нашия!	
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БЪЛГАРСКИ ПОЕТЕСИ

Димитрина Желязкова — Етина

СТИХОТВОРЕНИЯ

БЯЛО
Ìîе сèíьî,
сâеòëîсèíьî ìîìè÷еíöе,
òя е áяëà.
Оò çàõàр ïî-áяëà,
îò ìúãëà, îò óòеõà,
îò îáëàê,
ïреèçïúëíеí
сúс сúëçè
íà àíãеëè.
Тя е áяëà.
Сìúрòòà íяìà äâîéíèê.
Тя е áяëà,
ïî-áяëà îò ïóêàíêà.
Оò сâеòêàâèöà.
Оò ïеïерóäà.
И îò ãúсêàòà Бëàíш,
äеòî, ïîìíèш ëè,
òè се щеше
äе òе ó÷è äà ïëóâàш.
Тя е áяëà,
ïî-áяëà îò âèшíà,
ïреäâещàâàщà
óсòíè íàïрîëеò.
Оò яéöе.
Оò êîêè÷е.
Оò ìëяêî.
И îò ìеêèя öâяò
íà òîïîëèòе.
Иìà áяëî ëèöе
íà ìîìè÷е.
Бяëî, áяëî...
÷àê сâеòè èç ìрàêà.
Тя е áяëà.
Не âярâàé íà õîрàòà,
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сàìî ÷ерíîòî
äеòî
î÷àêâàò.
Тя е áяëà.
Дî ëяâîòî рàìî.
Чàêà òèõè÷êî
äà се сáîãóâàìе.
Тя е áяëà,
êîãàòî òе âçеìà.
Нî çà âсè÷êè îсòàâàщè
äрóãà е.

ЖИВЕЕ В НЕУДОБСТВОТО ДА Е ДОСТЪПЕН.
Еäèí îò ìàëêîòî, êîèòî ìîãàò
êрàсèâî äà се èçрàçяâàò с äóìèòе
è â õóáîсòòà íà сëîâîòî äà ãрее èсòèíà.
Сëеä òàçè сâеòëèíà сúì òèõ îòшеëíèê,
рàäеòеë çà ÷îâешêà ëàêîíè÷íîсò
è ïрîсòîòî èçрè÷àíе íà сìèсúë.
Нî êúсíî â íîщèòе ïрîшóìîëяâà
с êрà÷еòàòà íà çàáëóäеíà ìèш÷èöà
ïî ãíèëàòà ãреäà íà сòàрà ìèсúë
ïреìèíàëî сëó÷àéíî îçàреíèе,
÷е сâеòëèíàòà ìîже äà íàêàçâà.

ЗАЩОТО СИ ÌЕ СПУСКАЛ ВЪВ ДЪЛБОКОТО
îò òеáе çíàя êàê рàçöúфâàò рèáèòе
è êàê се ïрúсâàò ïîсëе íà áóêеòè.
Зàщîòî с òеá сúì ïëóâàëà èç сëúíöеòî,
êîãàòî ìè ïîêàçà ïèïàëöàòà —
èçящíî êреõêè è ïрîçрà÷íî рîçîâè,
íà ìèсëèòе, â êîèòî èìà îáè÷
è êàê се сïëèòàò òе сúс сúщесòâàòà
íà öяëîòî ïреêрàсíî ìèрîçäàíèе.
Вúâ âрúçêàòà íè êàê òреïòеше âúçäóõúò!
А â ìîя ãëàс се äàâеше âúëíеíèе,
óсìèõâàõ се с óсìèâêèòе íà жàáêèòе
è с îсòрèòе ìóöóíêè íà щóрöèòе,
è ïèеõ íà жèâîòà áëàãîäàòèòе
с õîáîò÷еòàòà çâúíêè íà ï÷еëèòе.
Иçïúâàше сè сòрóíèòе ïèàíîòî
è ÷àêàше äîëèòíàëèòе ïòèöè.
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Зàщîòî ìîãà îще äà òе âèжäàì
â сеäефеíèòе ìеêè îòрàжеíèя
íà сúíèщàòà èç êîèòî сêèòàш
è сâúрçâàì îáè÷òà òè с êрàсîòàòà,
à êрàсîòàòà — сúс îíàçè сèëà,
êîяòî ïîçâîëяâà íà жèâîòà
äà се óсìèõâà с öяëàòà сè сúщíîсò,
ще се ïîìîëя с òèõàòà сìèреíîсò
èëè ще ïëàшà сúс äèâàшêà ярîсò
рîяöèòе среáрèсòè âîäíè êîí÷еòà,
êîèòî ïîä êрèëöàòà íîсяò áóря.

В СЪРЦЕТО НА СОВАТА
Не е, êàêâîòî е, à íещî äрóãî.
И äрóãîòî сúâсеì ще òе èçïрàâè.
Иçïëàêà еçерî, óçряâà ëóãà,
âúрòè се íà èçòрèòèòе сè сòàâè
ïëàíеòàòà. А сèíèòе £ ìèсëè
се èçïàряâàò è âàëяò îáрàòíî.
Чîâе÷есòâîòî îще òúрсè сìèсúë,
îáè÷à è íàìèрà ãî çà êрàòêî.
Неäеé äà се рàçäеëяш âúâ íеäеëя
сúс сïîìеíà çà ÷ерíèя сè ïеòúê —
äóшàòà òè сúâсеì ще се îáеëè
è ще я рúфàò õîрà è ïрàсеòà.
И òúé êàòî âêóсúò се âúçïèòàâà
ще òе õàресâàò сàìî äóшеяäöè.
Кàêâîòî íеäîяäеíî îсòàâà
íе ìîже äà се íàре÷е áîãàòсòâî.
Вìúêíè се âúâ çàáóëеíàòà сîâà,
â сúрöеòî £ çà ìèã сè äàé ïî÷èâêà.
Деíяò íе îáещàâà íèщî íîâî,
êîеòî äà çàâúршâà сúс âúçäèшêà.
И êàòî êàöíеш íяêúäе âèсîêî
âèж êàê òреïеряò ìèãëèòе íà áîрà.
Нèщîжíîсòòà ïреâçеìà âсè÷êè äóìè,
êîãàòî òèшèíàòà òè ãîâîрè.
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КАКВО Е ЕСЕНТА? ЕДИН СЕЗОН
с êрèëà îò äâе îòëèòàщè ïреäсòàâè.
Не се ãíеâя, çàщîòî èäâà äеí
äóшàòà êàòî ìе÷ äà се èçïрàâè.
Не се рàçсеéâà îсòрèяò £ âрúõ,
рàçсè÷à êàäèфеòî íà íеáеòî,
à áëясúêúò îòãîре е òàêúâ,
÷е ìе ãîрè è êîжàòà ìè сâеòè.
Оäрàíà сúì îò òàçè сâеòëèíà,
îò íеéíàòà жесòîêà íеâúçìîжíîсò
äà îòрàçè êрàсèâîòî â сâеòà.
(Вúâ ãрîçíîòî íе âèжäàì íèщî сëîжíî.)
В êàêâà âеëèêîëеïíà ãîëîòà
íеáеòî сàìîòàòà ìè îáëе÷е!
Дî úãúëà ìе ïрîсëеäè с î÷è еäâà,
íî с ìèсëèòе сè — äîсòà ïî-äàëе÷е.
Зàщî се êрèеш, ìîìè÷еíöе?
Гîëяìà сè сòàíàëà âе÷е.
Няìà äà ïàäíеш. Реêàòà
õëúçãàâè сеíêè îòâëе÷е.
Сìеíяò се áúрçî âîäèòе.
Няìà íè çëàòíà, íè ÷ерíà.
Уòрèííà èìà. И îáеäíà.
Пîсëе ïрèèжäà âе÷ерíà.
Няìà äà ïàäíеш, ìîìè÷еíöе.
Сàìî êîсè ще èçìèеш.
Кàê ïîáеëяâàìе â çàëеçà,
êàê се сìàëяâàìе íèе —
ìàëêè, ïî-ìàëêè, ìúíè÷êè,
äà се ïрîâреì â сâеòëèíàòà
â ïрîöеï÷е ïрîâúрòяíî
ìежäó äâà шèрíàòè сâяòà.
Не сè ïîêрèâàé î÷èòе,
äúëãî íе ãëеäàé íàãîре.
В íèсêîòî ïрàâяò ïúòеêè
сàìî âèсîêèòе õîрà.
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Дарина Анастасова

СТИХОТВОРЕНИЯ

•
Преâежäàì еçèêà íà ëясòîâèöèòе
íà äèàëеêòà íà òреâàòà.
Аç сúì òèшèíàòà ïîìежäó èì.

•
Оãрàäèëè сìе íèщîòî с ïëеò.
Пàçèì ìрàêà сè с äúрâеíè ïóшêè
è се ìèсëèì çà âàжíè.
Пëàшèì ãàрãèòе â сеáе сè.

НОЩЕН ПОЛЕТ
 „...нима звездите, към които се взирате,
 не са вашата тъмнина?“ 
     Ив. Методиев

Дîëó ãîëеìèòе ãрàäîâе
ïрèëè÷àò íà äîãàрящè âúãëеíè.
Нî áеç òяõ сìе çàíèêúäе.
Няìà ïèсòè сâîáîäíè çà êàöàíе
èç Ìëе÷íèя ïúò. И äà èìà —
íяìà êàê äà ãè рàçïîçíàеì.
8 õèëяäè ìèëè
íàä òреâàòà
âсе òàêà сè е êîсìîс.
Бàâíî срè÷àìе íеáеòî íàä íàс
êàòî äреâеí ïàïèрóс,
âúрõó êîéòî сà îсòàíàëè
еäèíсòâеíî ìíîãîòî÷èяòà...
Цеëè сúçâеçäèя îò ìíîãîòî÷èя —
рúêîïèсúò ãî íяìà.
Оòòîãàâà òúãóâàìе,
îòòîãàâà ïрîõîжäàìе...
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И íè ãîòâяò çà ïресеëеíèя,
íî âсе îще íе çíàеì
íèòî êàê се âúрâè ïî âîäà,
íèòî êàê се êëîíèрà äóшà,
íèòî â òîçè èçãóáеí сþжеò
äàëè сè сòрóâà äà се òúãóâà.

ЗАКУСКА БЕЗ „ТИФАНИ“

Пîсëеäíî ïàêеò÷е ÷àé,
ïîсëеäíàòà щèïêà сîë,
ïîсëеäíèòе ïеò ëеâà...
И òрîõà, ïî-ãîëяìà îò õëяáà,
еäèíсòâеíàòà
сеäеì äíè äî çàïëàòà...
Ìîяò àíãеë òрîõè íе áрîè —
ïреäïî÷èòà шàìïàíсêî
è „Прîëеòеí âàëс“ íà Шîïеí.
Аç сúì ìîсò ìежäó áеçäíè,
íàïîсëеäúê âсè÷êèòе âòреí÷еíè â ìеí...
И íе çíàì êîя е ïî-êúсîãëеäàòà,
íî сè ìèсëя çà Дàрâèí,
êâàíòîâà фèçèêà,
„Вèê“ íà Ìóíê è èíфëàöèя.
Нèщî íе ìîже äà çàсòàíе
ìежäó жеíàòà, ÷èфò êрàсèâè îáóâêè
è íàäежäàòà £,
÷е â ïîëóíîщ еäíàòà ще áúäе èçãóáеíà.
Пúê àêî ще сëеä òîâà
è Зеìяòà äà се ïреâúрíе â òèêâà.

---
Сâеòúò се е ïреâúрíàë âе÷е â òèêâà.
А òè, êîяòî âсе çàáрàâяш äà çàêóсâàш
è âсе îòëàãàш рàäîсòòà çà óòре,
è íà êîяòî óòре ще èçêëþ÷àò òîêà,
çàщîòî âсе çàáрàâяò äà òè ïëàщàò
àâàíсà è çàïëàòàòà íàâреìе —
íàâèé áóäèëíèêà! Дà íе ïрîïóсíеш
среäíîàрèòìеòè÷íîòî íè 
сâеòëî áúäеще.
Сâеòúò се е ïреâúрíàë âе÷е â òèêâà,
òеãëеíà îò ïëúõîâе.
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АКСЕСОАРИ 

В òîçè âеê, ïреíàсеëеí îò êрîя÷è íà шàïêè,
ще сè êóïя рúêàâèöè. 
Ще ãè íîся, çà äà íе се çàрàçя
сúс сòрàõ, ïúрâîáèòíè îáíîсêè
è ïещерíà àë÷íîсò.
Кîжà, âúëíà, äàíòеëà, шàãреí... 
Чèфò çà âсеêè сеçîí,
÷èфò çà âсеêè àáсóрä,
â òîí с âсяêàêâè жúëòè, çеëеíè, ïеìáеíè реâîëþöèè,
èìèòàöèè, çâеçäîïàäè è фîêóсè.
Зíàì, ÷е íе сà ïàíàöея, íî â õàîсà
èìàш ïрàâî íà íяêàêúâ жесò — 
ïîíе рúêàâèöà äà õâúрëèш 
â ëèöеòî íà âсè÷êî, êîеòî е áеç ëèöе.
Тàêà è ÷îâеêîïîäîáíèòе
ìîже äà се рàçïîçíàеì.
Нî íе сúâïàäàò с íèêàêâè ìîäíè òеíäеíöèè
сàìî ëèíèèòе íà äëàíòà —
òе, сâîеíрàâíèòе,
ïрîäúëжàâàò äà ìè îáещàâàò 
äрóã, ïî-сìèсëеí âеê с ïî-èçèсêàíà áèîãрàфèя.

•
Уìîреíèòе îò сâîáîäàòà
ïàê сòрîяò çàòâîрè.
Оïóсòîшеíèòе îò сâîáîäàòà
сà çàêëþ÷èëè сúрöàòà сè.
Пî-сòрàõëèâèòе сà се çàçèäàëè
â óсìèâêèòе сè 
è äúржàò ïîä ïрèöеëà èì
âсè÷êî жèâî.
В äúíîòî íà ïîãëеäà е сêрèò êóршóì.
Нî áеç ïàíèêà! И сâîáîäàòà
íяìà äà îòèäе ïî-äàëе÷ îò сяíêàòà сè. 
Аòëàíòèêúò £ е äî êîëеíе.
Аòëàíòèäà íè е â êúрïà âúрçàíà.
Пúê äàíî äà сè е сòрóâàëà òîрíàäàòà
сèòîсòòà с âсеяäíèòе áëàãîïîëó÷èя.
Сâîáîäàòà íяìà äà ïреêрà÷è сяíêàòà сè.
Пëþéòе â ïàçâàòà íà ïàìеòòà —
äà íе сúáóäèì äрóãèòе £ äеìîíè!
Сòúïâàéòе íà ïрúсòè. И ìе÷òàéòе òèõî.
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КНИЖАРНИЦА

Пеò-шесò рàфòà с êëàсèöè è ре÷íèöè, 
äâà-òрè ìеòрà ïîеçèя.
А â ïîäíîжèеòî £ —
ãëàäíà ãëóòíèöà ãеíèè
с àäàïòèâíîсò íà âèрóсè
íещî срè÷à áеç рàäîсò, áеç ïóëс,
áеç щèïêà сîë â рàíàòà, áеç êèсëîрîä,
áеç êàìáàíà.
Пîсëе шóìíî сè рúêîëясêàò.
Шеêсïèр äî Шеêсïèр, Нерîí äî Нерîí.

Теçè ìîãàò âсеêè áеëеã ïî êîжàòà
äà ïреâúрíàò â ÷àсò íà ре÷òà
èëè â íяêàêâî äрóãî óäîáíî îрúжèе...
íî ïàíäеìèяòà îò сàìîсúçерöàíèя
се ëеêóâà сúс сàìîèçãíàíèе...

Тúрсè ïóëсà, ÷е ãî ãóáèì ÷îâеêà!

Теçè с äóìèòе,
êàêòî îíеçè сúс сêàëïеëà —
òряáâà äà äàâàò
Хèïîêрàòîâà êëеòâà.

Р Е Ц Е П Т А  ЗА ВИНО

Оò ïресíè ïëîäîâе êîìïîò се ïрàâè.
Аëà е íóжеí òúìíèяò çàòâîр íà áú÷âèòе,
сàìîòíî ãíèеíе áеç сúçерöàíèя —
ãíеâúò íà жèâîòî äà ферìеíòèрà,
äúëáîêî сêрèò îò ÷óжäèòе î÷è.
А ïîсëе äúëãî, äúëãî äà се âçèрàш,
äîêàòî îсëеïееш çà êîíêреòíîòî...
И áóíòúò се ïреâúрíе âúâ ïîеçèя.
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ЕÌИГРАНТСКО НЕРАВНОДЕЛНО

Рîäèíàòà íè се òîïè.
Дóшèòе íè се âêàìеíяâàò.
Нà âëàсò ще äîéäàò сàìî ëясòîâèöèòе
íàä áàщèíèòе êúщè è äâîрîâе. 
Не, ÷е íе çíàеì òрèòе èìеíà íà äяâîëà,
êîéòî íè е äóõíàë ïîä îïàшêèòе,
íî òâúрäе äúëãî êîрàáúò ïîòúâà
è çàсеãà сïàсяâàìе òеëàòà. 
А â êîреíà íà рîçàòà се êàíяò
äà çèìóâàò çìèè, ïîäìàìеíè
â êàïàíà íà ìúë÷àíèеòî íè.
Чîâеöè, à жèâееì êàòî êàìúíè.
—  —  —
Не ìúë÷èì îò ó÷òèâîсò è сòрàõ.
Оíеìеëè сìе îò ïîãíóсà.
Гíеâíî ÷àêàìе ïúïíàòà âрúâ íà ìерçàâöèòе 
с íàшеòî òúрïеíèе
äà èçсúõíе îò àë÷íîсò è сàìà —
áеç ïîãрîìè è êрúâ, äà се сêúсà.
А çàä òрè õîрèçîíòà,
â óж ïî-сèòèя êрàé íà сâеòà,
среä îêеàí îò сàìîèçãíàíèя
âе÷е се ïèше ïîсëеäíèяò òîì —
íî íà ëàòèíèöà,
çàïèсêè ïî áúëãàрсêèòе ìúë÷àíèя.
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Роза Боянова

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПРЕГОВОР НА ВЪЛШЕБНОТО
Сàìî áяãсòâîòî â ïрèêàçêèòе е сèãóрíî.

•
Зà èçêóшеíèя 
âсè÷êî е âе÷е ïîçíàòî, êàçàíî è ïрî÷еòеíî,
ïîâòîреíî è çàïîìíеíî...

Преäïî÷èòàì äà срещíà íеïîçíàò — 
ще ïîçâîëя äà ìе îòãрúщà 
сòрàíèöà ïî сòрàíèöà.
Преäóсещàì 
шèрîêèòе î÷è íà âúçòîрãà
óсòíèòе íà èçíеíàäàòà...
Бèõ èсêàëà äà срещíà è сеáе сè íяêúäе — 
с îãëеäàëíîòî ìè àç 
äà ïîãîâîрèì, äà се ïреîòêрèеì.
 
Тîçè ïúò íяìà äà ïèòàì äеöàòà  
êîя е òàçè îòсрещà.
Ìàìà, îòâúрíàõà òîãàâà, à сòèсêàõà рúöеòе ìè. 
Тîçè ïúò ще сè êàжеì íяêîè èсòèíè, 
êîèòî íяìàìе сèëè ïîâе÷е äà òàèì.
Дâеòе рèáè, çàâúрçàíè çîäèàêàëíî с ïàíäеëêà, 
ще рàçâúржеì è ïóсíеì íà сâîáîäà —
äà рàсòàò êàòî сúäáè — 
еäíà реàëíà 
è еäíà âúçìîжíà.
 
... Дîêàòî îãрîìíèòе сîìîâе ëîâяò ãúëúáè, 
êîèòî се êúïяò â реêàòà.
Кàê áèõ ìîãëà äà ïреäâèäя, 
÷е êúсìеòà íà сîìà ìîже äà ïîрàсíе òîëêîâà 
è äà ãî ïреâúрíе â ÷óäîâèще. 
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Ìîèòе рèáè сà 
ïî-сêîрî ïúсòúрâè, çàáúрçàíè êúì èçâîрà, 
êúäеòî ще õâúрëяò õàéâерà сè
è ще óìрàò êрàсèâî (àêî èìà êрàсèâà сìúрò):
ïúрâî — îсúщесòâеíàòà сúäáà, 
ïîсëе òàçè, êîяòî щеше äà ìе íàïрàâè áîãàòà 
àêî я áяõ èçáрàëà — 
òя áе òàêà íерàçáèрàеìà è ïëàшещà, 
êàê äà сúì сèãóрíà, ÷е íяìà äà се íàõâúрëè 

íà ãúëúáèòе...

•
Неïîçíàòèяò сëóшà êàòî èçïîâеäíèê —
ìîже äà ïîíесе âсяêà íеâерîяòíà èсòîрèя
è äà рàçáèрà, äà рàçáèрà...
Нещàòà âèíàãè се сëó÷âàò
ïî íеèçáежíèя íà÷èí.
Аêî ïúê е íеïреäîòâрàòèìî — 
âе÷е íе е òîëêîâà сòрàшíî.

Пîсëе êàòî ãàäàòеë ïреäсêàçâà î÷еâèäíîòî:
è òîâà ще îòìèíе —
âúïрîс íà ïîäâèжíà ãëеäíà òî÷êà.

Рàçìèíàâàш се с àíãеë 
è âсè÷êî се ïрîìеíя íеóсеòíî.
Прîìеíяш сâîя ïрî÷èò íà ìèòîëîãèяòà, 
êàêòî Урàí — сâîяòà îс íà âúрòеíе —
è îò сèí è сúïрóã íà Гея се ïреâрúщà â
áàщàòà íà áîãîâе, òèòàíè è сòîрúêè âеëèêàíè.

Чàсîâíèêîâàòà сòреëêà âе÷е се âúрòè 
è â äâеòе ïîсîêè... 

Рàç÷èòàíеòî íà Уíèâерсóìà, 
íяìà âрúçêà с òàçè реàëíîсò
è с ÷îâешêèòе рèòóàëè...

Рàçãрúщàш äúëáèíèòе íà íеáеòî 
è ïîòúâàш â äóõà.

Ве÷е сè áèë òàì...
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ПРЕГОВОР НА ВЪЛШЕБНОТО

Преãîâàряì 
äеòсêèòе ïрèêàçêè,
êîèòî íàïрàâèõà жèâîòà ìè ïîíîсèì,
èçìúêíàõà ìе îò îò÷àяíèеòî êàòî îò êëàäеíеö, 
ïèõà îò ìеí
óòîëяâàõà сúс сúâеòè: 
àêî ÷еòеш ïрèêàçêè, ще сúíóâàш ïрèêàçêè,
щîì сúíóâàш ïрèêàçêè, ще жèâееш â ïрèêàçêà.

Неâрúсòíè äе÷èöà
ïèшеõà ìúäрîсòè, çà äà ìе óïëàшàò,
сúс сòрàшíè ïрèсïèâíè ïесíè÷êè ìе óòешàâàõà.
Не ìе äîêîсâàõà, àêî íе се áîяõ,
î÷àêâàõà äà èçìúêíà êàòî êрàäеö 
   äîáрèíêà îò äжîáîâеòе сè, 
÷àшàòà íà äàрáàòà èì äà ïîãàëя, 
îò úãúëà íà óсòíèòе èì äà ïîïèя
êàïêà сïрàâеäëèâîсò.

Дúëãî áяõ çâерîóêрîòèòеë, 
äîêàòî çâярúò â ìеí äреìеше, рàсòеше, рúìжеше.
И еäèí äеí ìе èçяäе,
ïîíеже се ïî÷óâсòâà ïреíеáреãíàò,
рàçáрà, ÷е сúì îáсеáеíà îò äрóãè áеçäíè ãíяâ, 
ïреâèòà îò íереäàêòèрàíè жèâîòè.
Сеãà решàâàì ïîеòè÷íè реáóсè,
ïреïîäрежäàì, êîрèãèрàì, èëþсòрèрàì 

÷óжäè ÷óâсòâà, 
ïîäàряâàì çàãëàâèя — çàïîìíящè се è çíàêîâè. 
А òе ìе çà÷ерêâàò 
è áúрçàò íàãîре, è íе се îáрúщàò.
Оãрàáâàò ìе, çàщîòî òîâà ìè õàресâà.
Щîì сúì áеçêрàéíà, èìà îще êàêâî äà се âçеìе.

Аêî ïîâярâàì, ÷е е òàêà — сïàсеíà сúì. 

И çàïî÷âà îáрàòíî áрîеíе,
è се âрúщàì ïî äрóãèя сêëîí 
ïàê â сúщîòî.
О÷àêâàíеòî — ïî-ãîëяìî îò ïрèсòèãàíеòî.
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СТИХОТВОРЕНИЯ

КОГАТО АНГЕЛ ИЗБИРА СВОЯ ПОЕТ...

Кîãàòî Гîсïîäíèяò àíãеë èçáèрà сâîя Пîеò,
çà äà çàïèше äóìèòе, êîèòî ще íàäжèâеяò
äîрè êîäеêсà íà äîáрèòе ãрàìàòè÷есêè îáíîсêè,
îò сâîеòî äясíî êрèëî îòêúсâà ïерî
è íеóсеòíî ïîсòàâя â рúêàòà ìó íеáесíèя сòèëóс.

С ãúшè ïерà (è â ìîäерíèя èì âàрèàíò) 
се íàïèсâàò áеçáрîé ïрîèçâеäеíèя.
С àíãеëсêèòе — се сúçäàâàò шеäьîâрè.

ÌЕТАФИЗИКА НА ЕЖЕДНЕВИЕТО
    „Ground, Light, Heat and Rain“
       Фил Джаксън

Тîëêîâà ìíîãî сòàòèсòè áеçäóшíè
фàëшèâè ãерîè è õîрà íàóжêèì.
Тîëêîâà ìíîãî ярîсò è ãíяâ:
òеàòúрúò áëóäêàâ е, õëяáúò — êîрàâ.

Кóõè сëîâà, фрàçè çàó÷еíè,
ïúëíî áеççâеçäèе, òîòàëíî áеççâó÷èе.
Сеíêè, ïрèсâîèëè ïрàâî íà ãëàс
âúâ âîäеâèëà íà çеìíàòà âëàсò.

Нàìóсеíè îáëàöè, óëèöè сâúсеíè.
Зàáúрçàíè ëþäе, сèëóеòè óëèсàíè,
íеâèжäàщè êîëêî êрàсèâ е сâеòà:
äúжä, сâеòëèíà, òîïëèíà è çеìя.
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•
Дúжäúò —
íàé-âеëèêèяò áàрàáàíèсò
îòïреäè Сúòâîреíèеòî.
Тàêòîâе
â ïрàçíîòàòà
íàïèïâàò
íеáесíèя рèòúì.

АÌНИСТИЯ

Ìàêàр òеëàòà íè äà сà
рàèрàíè äреõè, â êîèòî
äóшèòе èçëежàâàò
äîЖИВОТíà ïрèсúäà —
íе áúрçàìе 
äà èсêàìе
ïреäсрî÷íî
îсâîáîжäàâàíе.

•
Дâе ìîреòà — еäíà âîäà,
äâà áряãà — еäíà реêà,
ìèäà è áèсер, ïясúê è сêàëà,
áóêâà è êíèãà, òяëî è äóшà.

В÷ерà è óòре ïресè÷àò се â äíес.
Зâóê è рèòúì â áеìîë è äèеç,
áîäèë è рîçà, фîрìà è öâяò,
àòîì è êîсìîс, ÷îâеê è сâяò,

äеí è íîщ — сâеòëèíà è òúìà,
äúжä è сëúíöе — íеáе è çеìя,
ïóсòèíя è îàçèс, áеäóèí è êерâàí,
òâîрáà è àâòîр, êàïêà è îêеàí...
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ЛАТЕРНА, ИЛИ ЗА ПОЛЗАТА ОТ ЗЪРНОТО

Преäè äà ïî÷íà, ще âè êàжà,
÷е óòрîòî ще äîéäе — ãàрàíòèрàì.
И âсè÷êî ще е êàêòî áеше:
ïàâàжúò îò ìúãëàòà ще е âëàжеí.

Дà, â÷ерà áеше òèõà есеí.
В äесàíò се âòóрíàõà ëèсòàòà,
è ïесеí âяòúрúò реäеше —
ïîсëеäеí êúс îò òèшèíàòà.

Бе çèìà. Сòóä сêîâà çеìяòà.
Дúрâеòàòà ÷ерíееõà óìреëè.
Нî êó÷еòàòà íе çàсïàõà
è âèеõà îáеçóìеëè.

А ïîсëе, òàì íà õîрèçîíòà
íеáеòî срещíà се с ìîреòî.

В еäíà òàêàâà òèõà óòрèí,
êîãàòî сëúíöеòî èçãряâà.
áе ïрîëеò è âрàáöèòе
се ëþïеõà â ãíеçäà îò ïëяâà.

ÌАСКЕН БАЛ

В áóòàфîрèяòà
öеëèяò сâяò
е ïрèâèäеí.
Нàé-íеïрàâäîïîäîáíàòà ìàсêà
е èсòèíсêîòî ëèöе.

ОБУЩАРЯТ

Цяë äеí îáóщàряò â сâîяòà рàáîòèëíè÷êà
îò сóòрèí äî çäрà÷ ëеïè, шèе, 

сìеíя êàïàöè è öèïîâе.
Няìà âреìе
äà се рàçõîäè.
А è çàщî ëè äà òрúãâà íà ïúò? 
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Щîì Пúòяò èäâà ïрè íеãî
÷реç сòî èçòúрêàíè òîê÷еòà è ïрîòрèòè ïîäìеòêè.

•
Оò òóõëè
се реäяò сòеíèòе
è íà сеëсêà êúщà,
è íà ïрèêàçеí çàìúê.
Тàéíàòà íà Ìèрîçäàíèеòî 
е â çäрàâàòà сïîéêà.

Бúëãàрсêèяò 
ãрàä Бàíсêî, 

рîäíî ìясòî  
íà Оòеö 
Пàèсèé  

è Нèêîëà  
Йîíêîâ 

Вàïöàрîâ
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БЪДЕЩА КНИГА

Румен Шомов 

Из подготвяния за печат роман  
„КИТАЙСКАТА СТЕНА  
ИЛИ С БИГ БРАДЪР ОТ ДВЕТЕ 
СТРАНИ НА ВРЕМЕТО“ 
Откъс

*	*	*
По	някаква	ирония	на	съдбата	„китайската	стена“	се	намира	тъкмо	

на	„Калиманци“.	Улицата	на	моя	спасител	—	Игнат-големия.	
С	дъщеря	ми	се	прибираме.	Телефонът	е	вирнал	хобот.	Вдига	го	Ани	и	

леко	разочаровано	ми	подава	слушалката...
—	Готин,	теб	търсят.
Поемам	я	и	когато	чувам	гласа	отсреща,	инстинктивно	заставам	

в	позиция	„мирно“.	Той	е	дълбок,	обигран,	уверен.	Никаква	двузначност!	
Никакви	колебания!

Бях	му	дал	своя	пиеса	—	„Бекасът“.	
Говореше	се,	че	този	драматург	—	този	Биг	Брадър	е	особено	ревнив	

към	нещата,	които	са	в	територията	му.	Само	че	„територията	му“	не	
обхващала	нито	сюжет,	нито	обстановка,	нито	проблематика,	което	е	
нормално,	а	цели	видове,	жанрове,	теми,	език,	азбука...	

Щом	е	писал	на	тези	теми,	 в	тези	жанрове,	 на	този	 език,	 с	тази	
азбука,	откъде-накъде	ще	пишеш	и	ти!?	Нямаш	право!	А	и	смисъл.	Той	е	
носещата	колона	на	местната	драматургична	сграда.	Останалите	мо-
гат	да	претендират	най-много	за	второстепенна	роличка	на	стена	от	
сутерен,	стаичка	или	балконче.	Не	повече!

„Бекасът“	е	монолог.	Биг	Брадър	е	писал	монолог.	Критиците	твър-
дят	—	засега	най-добрия	в	местната	драматургия.	Казва	се	„Скелетът“.	
Гледал	съм	го	като	гимназист	и	наистина	бях	възхитен.	Напоследък	не	
съм	го	чел,	не	мога	да	кажа	нищо,	но	това,	че	Биг	Брадър	се	обажда	лично	
е	добър	знак.	

Приказките,	които	съм	чул,	да	вървят	на	майната	си!	Биг	Брадър	—	
известният	автор,	щатният,	пожизненият	драматург	на	Театъра	над	
всички	театри	ми	звъни	сам!	Без	да	го	търся!	Без	обиграни	иронични	се-
кретарки	да	ме	лъжат,	че	в	момента	отсъства	или	е	страхотно	зает...	
Каква	чест!?	И	каква	доблест!?	Не	е	за	вярване.	

Цялата	кръв	се	събира	в	главата	ми.		
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—	Ало,	драго	ми	е	да	Ви	чуя	—	с	пресъхнала	уста	казвам	аз,	цял	в	на-
прегнато	очакване.	

И	на	него	му	било	драго.	Гласът	му	звучи	почти	ласкаво.	Бил	прочел	
пиесата	ми.	Бил	респектиран.	Находката	безспорно	била	интересна.	Ра-
курсът	към	темата	също...	Както	и	някои	образи...	

„Нима	пиесата	ми	ще	бъде	поставена	на	сцената	на	Театъра	над	
всички	театри!?“	О,	Господи,	ще	припадна!

—	Обаче...	
И	потичат	няколко	общи	фрази	в	низходяща	градация.	
„Нищо	не	разбирам!	Тъп	ли	съм,	или	Биг	Брадър	започна	да	говори	за	

някаква	друга	пиеса...	От	друг	автор?“	
—	В	момента	за	„Бекаса“	ли	говорите?	—	осведомявам	се	с	надежда,	че	

е	станала	грешка.	—	Тя	има	над	десет	излъчвания	по	радиото...
Няма	грешка.	
Колкото	до	радиото	—	било...	утежняващо	вината	обстоятелство,	а	не	

плюс.	Радиотеатърът	нямал	много	общо	с	„високото	сценично	изкуство“.	
В	края	на	краищата	от	пиесата	ми	нищо	не	ставало...

—	Не	може	ли	да	се	срещнем,	да	поговорим,	да	обсъдим	нещата	—	опит-
вам	да	се	заловя	като	удавник	за	сламка.	—	Може	би	ще	ми	бъде	полезно...	

Защо	трябвало	да	 се	 срещаме?	Нали	изчерпателно	и	точно	ми	бил	
обяснил	всичко	по	телефона?	А	и,	изобщо,	той	не	си	падал	по	сложни	пиеси,	
предпочитал	по-простичките...

Хоботът	на	телефона	увисва	надолу.	

Ами	нали,	ако	си	падаше	по	по-сложни,	нямаше	да	си	пада	по	себе	си!?

—	Готин,	ти	да	не	се	впрегна?	—	трогната	пита	Ани.
Не	съм	се	впрегнал.	Никак	дори.	Само	кой	знае	защо	започва	да	ми	

звучи	една,	позната	от	пионерското	ми	детство	песничка	за	високите	
сини	планини	и	небето	като	от	коприна,	а	римата	(добре	закопчаната	
рима)	е	„родина“.	

Тя	натрапчиво	продължава	да	оглася	черепната	кухина	на	мозъка	ми.	
Не,	не,	не	съм	се	впрегнал...	
Този	път	може	наистина	да	съм	мъртъв.	
„Па-а!	Па-а!...	Убит!“

—	Искаш	да	кажеш,	че,	когато	режисьор	не	харесва	твоя	пиеса,	е	по-
различно,	отколкото	когато	не	я	харесва	драматург,	така	ли?

Не	става	дума	за	една	и	съща	пиеса,	биг	брадър!	И	изобщо	не	става	
въпрос	за	това!

—	И	все	пак	защо	имам	чувството,	че	ти	е	по-приятно	да	ти	върне	
пиесата	режисьор,	отколкото	драматург?	Не	съм	ли	прав?

Върви	по	дяволите,	биг	брадър!



150 ÏËÀÌÚÊ

*	*	*
Ванчо	окопавал	ягодите	в	градината,	когато	Филип	отворил	вратата	

на	нeговия	съсед	бай	Дамян.	Разговорът	започнал	без	предисловия	—	твър-
до,	по	комшийски.	

—	Казах	ти	да	я	отсечеш	тази	круша	—	вместо	поздрав	подхванал	
Филип.

Ванчо	си	копаел	ягодите.
—	Комшу,	как	ще	отсека	крушката	—	с	треперещ	глас	отвърнал	бай	

Дамян.	—	Това	дръвче	плод	дава.	Я,	 ела,	 влез	в	мазата!	Да	видиш	какви	
компоти,	какво	нещо...	Да	не	мислиш,	че	купувам	плода?!	От	това	дръвче	
е.	Не	плод	—	захар!	Ей,	на!	Ела,	ще	ти	дам	два	буркана	да	опиташ!

—	Казах	ли	ти,	че	тия	твои	„не	плод,	а	—	захар“	ми	капят	в	градината	
и	правят	всичко	на	мазало?	—	продължил	Филип.

Ванчо	си	копаел	ягодите.
—	За	казване,	каза,	ама...	—	смънкал	бай	Дамян,	без	да	се	осъзнава	ви-

новен.	
—	Прави	сянка	в	градината	ми	—	напрегнато	продължил	да	го	фиксира	

Филип.	—	Казах	ли	ти	го	и	това?	
—	Каква	сянка,	бе,	човек!?	Дръвчето	я	има	метър	и	петдесет	на	бой,	

я	—	не!
—	Прави	сянка,	казах	ли	ти	го	и	това?!	—	натъртил	Филип.	Между	

зъбите	му	изскърцал	пясък.	От	очите	му	плиснали	няколко	нажежени	
метални	стружки.	

—	Комшу,	да	сръбнем	по	ракийка,	а!?	—	опитал	с	добро	бай	Дамян.
—	Хващай	секирата!	—	процедил	Филип	и	пригладил	гъстата	си	про-

шарена	леко	начупена	коса.	—	Иначе...	
—	Няма	да	посегна	на	дръвчето!	—	събрал	всичката	си	решителност	

бай	Дамян.	
—	Няма	ли?!	—	Това	на	лицето	му	трябвало	да	прилича	на	усмивка.	
Ама	не	било.	
—	То	ми	е	като	дете	—	обяснил	бай	Дамян.	—	Как	се	посяга	на	дете!?	

Ванчо,	кажи	му	и	ти,	моля	ти	се!
Ванчо	следял	дебата	на	възрастните	безмълвно.	Когато	съседът	му	

се	обърнал	към	него,	забил	поглед	още	по-дълбоко	в	лехата.	Бил	смутен	
от	кавгата	или	възмутен,	че	бай	Дамян	се	опитва	да	го	намеси.	Едно	от	
двете,	кое	—	сам	не	можел	да	проумее.

—	Щом	ти	не	щеш,	ще	го	махна	аз!	—	отсякъл	Филип,	влязъл	неканен	в	
мазата,	грабнал	брадвата	на	съседа	си	и	тръгнал	към	дръвчето.	

На	бай	Дамян	му	причерняло.	Блъснал	го	и	го	хванал	през	кръста.	Фи-
лип	изтървал	секирата.	

Двубоят	не	продължил	дълго.	
Филип	уловил	ръцете	на	нападателя	си	и	с	едно	движение	се	освобо-

дил.	После	извадил	нож	и	през	ръцете	на	бай	Дамян	го	забил	в	корема	му.	
Бай	Дамян	паднал,	започнал	да	вие	от	болка,	крещейки	за	помощ.	Кръвта	
шурнала	от	раните	му.	Бате	Ванчо	зарязал	ягодите	и	се	залостил	в	ра-
ботилницата.	

Филип	не	повторил	с	ножа.	Бил	сигурен	в	него.	И	—	в	себе	си.	Нито	пък	
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вдигнал	брадвата	да	отсече	ненавистното	дърво.	То	вече	не	му	пречело.	
Излязъл	си	спокойно.	Върнал	се	в	къщи,	измил	ножа,	после	ръцете	си,	по-
сле	внимателно	се	обръснал,	сложил	си	чиста	риза,	сресал	с	вода	и	дървен	
гребен	алаброса	си	и	без	бързане	отишъл	в	милицията	да	се	предаде	—	да	
направи	пълни	самопризнания.

В	съседния	двор	бай	Дамян	все	още	стенел	на	земята,	а	в	по-съседния	
—	Ванчо	продължавал	глух	и	сляп	да	се	спотайва	под	талаша	в	работил-
ницата	на	баща	си.	

Беседата	за	съдбата	на	хвърлящото/нехвърлящото	сянка	крушово	
дърво	щяла	да	завърши	фатално,	ако	по	една	случайност	Рангел-цигани-
нът	(турския)	не	се	връщал	с	поредната	кошница	яйца	от	баба	ми.	Той	
чул	виковете,	зарязал	скъпоценната	придобивка,	хукнал	да	окаже	помощ	
на	ранения.	

Късал	чаршафи,	рязал	хавлии,	поливал	с	ракия,	превързвал,	пристягал	
и	когато	решил,	че	положението	е	горе-долу	поносимо,	хукнал	за	„Бърза	
помощ“	към	бакалницата	на	„Гео	Милев“,	която	се	намираше	на	повече	
от	петстотин	метра	от	Ванчови	—	там	беше	най-близкият	телефонен	
апарат.

При	пристигането	на	линейката,	въпреки	че	бил	загубил	много	кръв,	
бай	Дамян	 все	 още	 давал	признаци	на	живот.	Лекарите	 се	 борили	 със	
смъртта	цяла	седмица	—	операции,	зашивания,	вливания	на	кръв...	Пак	
операции,	пак	вливания	на	кръв...	Включително	и	от	Рангел...

Бай	Дамян	все	пак	оцеля,	но	остана	инвалид	за	цял	живот.	Заради	сря-
заните	сухожилия,	дясната	му	ръка	изсъхна	напълно,	а	и	някакви	засегна-
ти	от	иглите	на	упойките	нерви	го	пречупиха	в	кръста,	та	до	смъртта	
си	вървя	приведен,	с	поглед	вечно	търсещ	някаква	паднала,	сладка	като	
захар	круша	или	случайно	изтървано	от	някого	съкровище.	

Не	знам	кое	от	двете.
Туй	то!

Туй	то!
Новината	за	убийството	възпламени	махалата.	
—	Ама,	бабо,	бабо...	Стрино	Димитрино,	защо	го	е	наръгал?
—	Защото	искал	да	го	заколи!
—	Искал	да	го	заколи,	ама	защо	е	искал	да	го	заколи?
—	Знам	ли?!	Не	знам,	бабе!
—	Ама	и	на	него	ли	му	е	докривял	живота?
—	Докривял	му	е	той,	ама	не	неговия,	ами	Дамяновия	живот.

Филип	беше	висок,	затворен	в	себе	си	мъж,	който	и	с	едно	кимване	
рядко	удостояваше	някого.	В	двуетажната	му	измазана	с	грапава	сива	
мазилка	къща,	махленски,	а	май	и	човешки	крак	не	беше	стъпвал.	Отзова-
ваше	се	сдържано,	само	ако	някой	го	извикаше	да	му	заколи	я	кокошка,	я	
петел,	я	юрдечка,	а	нерядко	и	агне...	Никога	не	приемаше	да	върши	това	с	
чужд	нож,	предложеха	ли	му,	поглеждаше	презрително	и	отсичаше:	„Имам	
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си	аз	нож!“	После	заключваше	пътната	врата	и	тръгваше	на	десетина	
разкрача	зад	домакина	без	да	разговаря.	Свършваше	работата	сам,	без	по-
мощ	от	стопанина,	и	си	отиваше,	отказваше	всякаква	почерпка.	Не	беше	
известно	дали	пие.	Най-вероятно	—	не.	Не	беше	известно,	какво	работи	
—	в	железниците,	или	нещо	по	парните	котли,	или	по	електриката,	или...	

Със	сигурност	не	и	в	кланица.	
Не	се	знаеше	среща	ли	се	с	жени,	или	—	не.	Има	ли	кулинарни	предпо-

читания...	Нищо	не	беше	известно.	
И	все	пак	един	човек	бе	успял,	макар	и	за	секунди,	да	се	докосне	до	

непознаваемата	му	душа.	Един-единствен	човек	от	махалата	—	стрина	
Димитрина.	

—	 „Филипе,	Филипе“,	викам	аз.	Ама	сума	ти	време...	Никой.	По	едно	
време	се	показва,	заметнал	сако	връз	раменете...	 „Какво	искаш?“,	вика.	
„Имам	една	ярка,	не	ще	да	снася,	та	понеже	дъщерята	и	зетят	пристигат	
утре	от	Трявна,	нема	да	е	зле,	викам	си,	една	яхнийка	да	сготвя	за	добре	
дошли.“	Нищо	не	рече.	Само	надена	влачките	на	краката	си,	щракна	резето	
и	се	затънгърка	към	дома.	Не	влезе	обратно	вкъщи	си,	не	взе	нищо.	Ще	
рече	—	ножът	си	е	бил	у	него.	Дорде	стигнем,	туй	опитвам,	онуй	опитвам,	
подкачам	го	колкото	да	се	намираме	на	приказка.	Нищо.	Хвана	кокошка-
та,	резна	£	главицата	—	уж	само	хлъзна	ножа,	а	тя	отхвръкна	цели	три	
крачки.	„Брех!“,	викам	му,	„Тоз	твоя	нож	—	бръснач;	много	наточен,	много	
остър,	бре	Филипе!“	Сякаш	мед	му	капна	на	сърцето	—	дотогаз	не	го	бех	
виждала	да	се	засмива,	засме	се:	„С	тоз	нож,	Димитрино,	аз	човек	мога	да	
заколя...“,	тъй	рече.

—	Ама,	верно	ли	тъй	ти	рече?	—	зацъкаха	нейните	слушатели.
—	По-верно	не	може	да	бъде,	верицата	му!	—	сложи	ръка	на	сърцето	си	

стрина	Димитрина.
—	Ясно!	—	спогледаха	се	всички.

Какво	им	беше	ясно?!	Имало	ли	е	в	тази	кървава	история	нещо	повече	
от	едно	хвърлящо/нехвърлящо	сянка	дръвче.	Някаква	друга	причина	—	по-
литическа,	класова,	социална,	философска,	етническа,	сексуална,	любовна,	
свързана	с	минало,	пари	или	невърнати	дългове?	Тайна.	Мрак.	Преизподня.	
Изоставена	уранова	мина.	Чичко,	чичко	Фро...	

Какво	им	беше	ясно?!
Ясно	ли	им	беше	какво	става	в	душата	на	човек,	за	когото	най-важното	

в	живота	е	един	нож.	Още	по-точно	—	неговото	заточване?	Още	по-точно,	
как	така	един	от	майка	и	баща	роден	човек,	живял	сред	хора,	поставя	над	
всичко,	че	и	над	себе	си,	заточения	си	нож?	И	защо?	

На	тях	им	е	ясно,	господин	режисьор,	господин	Биг	Брадър,	а	на	теб	—	
не!	На	теб	героинята	ми	не	ти	е	интересна.	Извън	действието	ти	е	—	не	
те	грее...	Как,	как	го	каза?	„Характерът	£	се	клати	като	скеле	при	ураган	
от	сто	километра	в	час.“

Ясно!
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—	Хайде,	пак	хленч!
Млъквам,	млъквам,	млъквам!

*	*	*
Бях	последна	година	студент,	когато	бъдещата	майка	на	Ани	се	появи	

на	хоризонта.	Дойде	заедно	с	другите	новоприети	първокурсници.	Тъмни	
коси	с	естествен	цвят,	чупливост	и	блясък.	Големи	пъстри	очи.	Изящен	
нос...	Ако	има	нещо	наистина	грозно	у	българина,	това	обикновено	е	носът	
—	месест,	тантурест,	голям...	Нейният	не	беше	такъв.	И	въпросът	не	
беше	в	носа	на	Ксения.	Нито	в	съразмерната,	невисока	фигура,	удълже-
ните	пръсти	на	ръцете,	красивите	нозе	с	изящни	глезени,	прелестните	
рамене,	 чистата	кожа	и	 извивката	на	шията,	преливаща	 в	неголеми,	
добре	оформени	гърди.

—	Беше	в	душата,	нали?
В	трапчинките,	биг	брадър!	В	странните,	пълни	с	живот	вдлъбнати-

ни	на	бузите	£,	където,	щом	се	усмихнеше,	светлината	свиваше	своето	
странно	гнездо	и	мътеше	желания	за	безначални	и	несвършващи	съпри-
косновения.

Невидима	гума	изтри	всичките	ми	досегашни	връзки	с	лесни,	всеот-
дайни,	кратки,	пръскащи	горещи	ласки	рускини.	

Тя	долови	издайническия	блясък	в	очите	ми.	Трапчинките	£	изчезнаха.	
Погледна	ме	сериозно	и	каза:

—	Ако	си	въобразяваш,	че	съм	тук	да	въртя	любов,	ще	се	разочароваш.	
Тук	съм	да	уча.

—	Аз	—	също	—	опитах	да	стъпя	на	здравата	почва	на	сериозното.	—	
Защо	ми	го	казваш?

—	Ти	знаеш	защо	—	отговори	Ксения.	—	Няма	да	ти	позволя	с	пръст	да	
ме	докоснеш.	Никога!

Сега	знам	друго	—	че	думите	прикриват	намеренията,	но	тогава...
И	все	пак	бях	далеч	от	едно	конкретно	намерение:	да	вдигна	белия	

байрак	и	да	се	оставя,	хванал	£	вяра.	Пък	и	нещо	в	начина,	по	който	ме	
гледаше...	Нещо	в	начина,	по	който	го	казваше...	

Бяхме	сами	в	една	чужда	страна	—	шепа	българи,	които	осъзнават	
чувството	си	за	общност,	но	само	когато	са	откъснати	от	китните	
си	равнини,	планини	и	поляни,	населени	с	вакли	стада.	Никога,	когато	са	
сред	тях.	

На	следващата	сутрин	станах	в	шест,	хванах	метрото	и	се	наредих	
на	опашката	за	билети,	която	започваше	още	от	изхода	му,	виеше	през	
две	преки	и	стигаше	пред	касата	на	„Таганка“.	Всички	знаеха	за	какво	е	
опашката.	Никой	не	допускаше,	че	е	за	живи	петли.	Бит	и	душевност.	
Скъпоценната	хартийка	можеше	да	се	купи	в	най-добрия	случай	за	три	
месеца	напред.	
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Театърът	беше	в	апогея	си	—	освен,	че	правеше	разтърсващи	спектак-
ли,	главният	му	художествен	ръководител	Юрий	Любимов	беше	натрупал	
и	славата	на	дисидент.	Властници	и	ченгета	от	всякакво	естество	бавно,	
но	системно	го	тормозеха,	въпреки	че	в	афиша	на	театъра	фигурираха	
...идейно	подходящи	заглавия	—	посветени	на	Великата	октомврийска.	

Само	че...	„когато	някой	възхвалява	твоята	революция,	дали	пък	няма	
на	ум	нещо	друго?	Дали,	гледайки	това	нестандартно	зрелище,	някой	не-
укрепнал	идейно	мозък,	няма	да	си	помисли,	че	подтекстът	го	подбужда	
към	революция	против	самата	революция,	ерго	против	теб?“	Е!?	А!?	О!?	
И!?	И	още:	как	така	един	спектакъл	за	революцията	може	да	се	харесва?	
И	публиката	да	се	избива	за	билети?	Подозрително!	

...Сложно	е	да	си	безалтернативно	на	власт	цели	 ...мдесет	години,	
нали?

Татко,	татко	Фрой...!

Отвориха	касите	в	десет.	Редът	ми	дойде	към	четири.	Билетите	
свършиха	малко	преди	това.	Звярът	в	мен	беше	в	стихията	си.	

—	Моля	ви,	отворете!	
—	Билетов	нет!
—	Аз	 съм	 чуждестранец,	 студент	в	театралния	 институт.	Ето	

пропуска	ми.	
—	Билетов	нет!
—	Вижте,	аз...	
—	Нельзя!
—	Вижте,	изпратиха	ме	да	купя	два	билета	за	таваришчи	от	българ-

ското	Министерство	на	културата.	Ще	гостуват	тук	точно	след	месец...
Мълчание.	Малкото	прозорче	оставаше	затворено,	но	аз	лепнах	върху	

стъклото	студентския	си	пропуск.	
В	касата	влезе	мъж	със	сресана	назад	гъста	почти	напълно	бяла	коса,	

висок,	леко	пълен,	с	бежаво	стегнато	в	кръста	яке.	
Самият	Любимов!	
Той	попита	какво	става	и	касиерката	набързо	избълва	цялата	недобре	

съчинена	от	мен	история.	Любимов	ме	погледна.	В	крайчеца	на	устните	
му	трепна	едва	забележима	иронична	усмивка.	После	възвърна	сериозния	
си	вид,	нареди	на	касиерката	да	ми	даде	два	безплатни	пропуска	и	преди	
да	успея	да	кажа	и	дума,	напусна	помещението.	

Стоях,	червен	като	рак	с	безценните	късчета	хартия	в	ръка,	засра-
мен	от	убедителните	само	за	мен	лъжи	и	в	същото	време	се	чувствах	
приповдигнат	от	облъчилата	ме,	макар	и	само	за	миг,	обилна	светлина	
на	този	човек.

Ксения	прие	поканата	с	мълчалива	благодарност,	но	с	по-малко	енту-
сиазъм,	отколкото	очаквах.	Все	още	беше	слабо	запозната	с	тукашните	
легенди.	

Тъй	като	нейните	лекции	свършваха	по-късно	от	моите,	когато	нямах	
нещо	спешно,	въртях	се	с	часове	в	очакване	да	се	появи.	Тя	не	скриваше,	
че	£	е	приятно,	но	четирийсет	и	пет	минутният	път	към	общежитие-
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то	извървявахме	без	особени	ласки.	Позволяваше	ми	да	държа	ръката	£,	а	
понякога	приятелски	да	я	прегърна	през	раменете.	

Нищо	повече.	
Вечер	цялата	земляшка	общност	се	събирахме	в	някоя	от	българските	

стаи,	слушахме	по	сто	пъти	едно	и	също	любимо	парче	на	грамофонна	
плоча-четворка,	пиехме	малко	водка	или	безчетно	количество	чай	и	кафе,	
говорехме,	мълчахме	или	танцувахме.	Притисках	се	до	тялото	£	и	чувст-
вах	как	то	отговаря	на	излъчваните	от	мен	сигнали	под	въздействието	на	
Рей	Чарлз,	Телониъс	Монк	и	още	цяла	купчина	чувствени	или	възбуждащи	
душевната	разкрепостеност	парчета	—	блус	и	рок,	пренесени	тук	заедно	
с	носталгията	по	някогашните	ученически	купони	там.	Там,	там,	там...	

Там,	откъдето	бяхме	дошли	тук.	

Правенето	на	секс	в	общежитие	със	стаи	за	четирима,	освен	неудоб-
ството	да	отстраниш	за	часове	съкилийниците	си,	крие	и	маса	други	ри-
скове	—	с	партньорката	си	трябва	или	да	сте	мъртво	пияни,	или	да	имате	
психика	на	булдозери,	за	да	не	обръщате	внимание	на	постоянните	коридор-
ни	шумове,	миризмата	на	виетнамска	кулинария	(варено	кисело	зеле	с	риба)	
и	периодичните	почуквания	на	вратата	от	нищо	неподозиращи	съседи,	на	
които	точно	в	този	момент	са	им	притрябвали	я	щипка	сол,	я	пет	рубли	
назаем.	Не	можех	да	подложа	връзката	ни	на	подобно	изпитание	и	се	зарад-
вах,	когато	двайсетина	дни	след	като	поживя	в	общежитийния	съветски	
уют,	Ксения	реши	да	си	наеме	квартира.	Ура!	Най-сетне!	Може	би...

Помогнах	£	да	си	пренесе	багажа	и	да	се	устрои	в	малката	панелна	
стая	с	хазяйка,	която	в	по-голямата	част	от	денонощието	в	някаква	
фабрика	или	предприятие	изпълняваше	поредната	петилетка	предсрочно.	

Единично	 легло	 с	 окачен	по	 азиатски	киргизки	 килим	на	 стената,	
снимка	на	убития	при	обсадата	на	Волгоград	съпруг,	бюро	и	стол.	В	хола,	
който	също	можехме	да	ползваме,	имаше	два	фотьойла,	канапе	и	малка	
маса.	По	стените	в	солидни	рамки	висяха	в	своя	черно-бял	вариант	важни-
те	мигове	от	живота	на	разбитото	от	Великата	отечествена	семейство.	
Беше	чисто,	скромно,	прилично...	

Прегърнах	Ксения.
—	Знаеш	ли	—	прошепнах	в	ухото	£.	—	Имам	едно	подозрение...
—	Какво?	—	усмихна	се	тя,	схванала	лукавството	в	интонацията	ми.
—	...Че	съм	влюбен	в	теб	—	казах	сериозно.	—	При	това	—	жестоко.	До	

полуда!
Устните	£	се	докоснаха	до	моите.	Усетих	се	непреодолимо	жаден	на	

брега	на	една	златна	река.	Наведох	се	да	докосна	парещите	£	води.	Ръцете	
ми	се	заскитаха	по	водоскоците	на	тялото	£.	Устните	ни	се	търсеха,	
чувствах	пръстите	£	по	кожата	на	врата	си,	по	раменете	и	лицето	си.	

Започнах	трескаво	да	разкопчавам	копчетата	на	блузата	£.	
—	Толкова	си	красива...	Толкова	си	красива...	—	шепнех	възбудено.

Студеният	душ,	който	предстоеше	да	ме	облее,	съзрях	най-напред	
в	пръстите	£,	които	спряха	несръчната	ми	битка	с	копчетата,	а	после	
и	в	очите	£.
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—	Какво	има?
—	Чуждо	ми	е.	Още	не	се	чувствам	добре	тук.	Дай	ми	няколко	дни	да	

променя	нещата?
Поех	дълбоко	въздух.	
Огледах	се	и	поех	още	по-дълбоко	въздух.	Не	помня	да	съм	го	издишвал.	

Мъжът,	загинал	за	нейната	и	моята	свобода,	ме	гледаше	изпод	строгата	
си	офицерска	фуражка.	Златната	река	се	беше	оттекла.

—	Само	няколко	дни	—	целуна	ме	тя,	умолявайки.	
Е!	А!	О!	И!	...Така	да	бъде.

След	няколко	дни	стаичката	стана	по-нейна	—	с	репродукции	на	про-
чутите	слънчогледи	на	Ван	Гог,	великолепен	фотопортрет	на	Хемингуей	
и	снимки	на	Юрая	Хийп,	Стоунс,	Отис	Рединг,	Дженис	Джоплин	и	Джими	
Хендрикс,	изрязани	от	лъскави	западни	списания.	Не	липсваше	и	гордостта	
на	българската	култура	—	артистите	Стефан	Гецов,	Калоянчев,	басът	
Гяуров.	Килимът	си	отдъхваше	от	дългото	висене	на	стената,	почувствал	
се	много	по-удобно	на	пода.	

Само	че	Агрипина	Никаноровна	—	хазяйката	на	Ксения	—	гонейки	пе-
тилетката,	беше	срязала	така	дълбоко	пръста	си,	че	£	бяха	дали	три	
седмици	за	възстановяване,	а	това	означаваше:	без	секс...	

Въпреки	нейната	толерантност	и	тактичност...	

Когато	се	върнах	в	общежитието,	свиреп	от	идиотския	си	късмет,	
двама	от	съкурсниците	ми	—	Дима	и	Боря	—	не	ми	позволиха	да	си	съблека	
палтото	в	моята	стая.	На	третия	етаж	купонът	на	театроведите	беше	
в	разгара	си	—	водката	се	лееше	като	из	ведро.	Гърмеше	музика,	светли-
ните	бяха	дискретни,	а	танците	—	в	своя	вихър.	

Наляха	ми	пълна	чаша	и	ме	накараха	да	я	изпия	на	екс.	Не	се	възпро-
тивих.	Това	повдигна	настроението	на	компанията	още	повече.	Острата	
течност	оглозга	вътрешностите	ми.	С	тях	и	болката.	

Огледах	се.	Както	по	време	на	войната	мъжката	половина	определено	
беше	в	недостиг.	На	всичкото	отгоре	и	Афанасий	без	никакви	скрупули	се	
нахвърли	да	ме	прегръща:

—	Лазар,	Лазар,	дорогой!	—	явно	беше	напреднал	в	опиянението	си.
Изтрезнях	 за	 секунда.	Отчаянието	 се	 смени	 с	 ужас.	Само	 с	 руски	

педал	не	си	бях	имал	работа.	
...Не	се	оказах	сам.	
Една	от	театроведките,	здравата	екс-формена	Лариса	го	грабна	за	

врата	и	така	мощно	го	разтърси,	че	Афанасий	не	само	до	края	на	вечер-
та,	но	и	до	завършването	ми	никога	повече	не	прояви	мерак,	въпреки	че	
веднъж	се	случи	дори	да	се	къпем	само	двамата	в	общата	мъжка	баня	на	
общежитието.	

Започна	поредица	от	блусове.	Избрах	си	най-масивната	от	всички	
—	 страдащата	 от	 любовна	мъка	 по	 прясно	 изоставилия	 я	 етиопски	
Лавър	Лена,	знатна	доярка	от	Красногорск,	изпратена	за	награда	да	
учи	театрознание	—	заради	високите	си	постижения	в	млеконадоя	и	
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отлична	комсомолска	работа.	Тя	беше	готова	да	се	разплаче	на	рамото	
ми.	Когато	видя,	че	без	ирония,	с	разбиране	и	съчувствие	изслушвам	
разказа	£	как	Нгама	падал	пред	нея	на	колене	и	пеел	по-страстно	от	
самия	Елвис	„Love	me	tender,	love	me	true...“,	за	да	я	свали,	а	после,	като	
хлътнала	по	него,	 £	теглил	ритника,	 без	 да	£	изпее	нищо	 за	 сбогом,	
Лена	престана	да	се	съпротивлява	на	жадно	опипващите	я	мои	ръце	и	
се	включи	в	действието.	

Купонът	беше	преминал	своя	апогей	и	достигнал	онази	закономерна	
точка,	при	която...	който	се	интересува	от	пиенето	си,	се	интересува	
от	пиенето	си;	който	се	интересува	от	другия	до	себе	си,	се	интересува	
от	другия	до	себе	си	и	не	обръща	внимание	на	останалите.

По	някакво	случайно	стечение	на	обстоятелствата,	стаята	на	Лена	
тази	нощ	беше	празна	и	ние	се	пренесохме	там.	

Чичко,	чичко	Фройд...	Дали	пък	не	се	самонаказвах	за	любовните	си	
неуспехи	с	Ксения!?	Или	исках	да	накажа	нея?	Или	и	нея,	и	себе	си	едно-
временно?

Попаднах	в	море	от	обилна	плът	и	цяла	нощ	предизвиквах	вълнението	
му	в	диапазона	между	два	и	девет	бала.	Карах	го	радостно	да	стене,	осво-
бождавайки	от	себе	си	почти	едномесечната	застинала	енергия,	разбивах	
на	пух	и	прах	всичките	възможни	плавателни	съдове	в	него	—	яхти,	шхуни,	
гемии,	круизни	корабчета,	та	чак	до	танкери	и	армади	самолетоносачи.	

Заспахме	призори,	а	след	два	часа	коридорните	шумове	ни	събудиха	и	
ние	се	погледнахме	подпухнали,	ужасени	и	гузни.	Тя	—	беше	спала	с	мъж,	
който	дори	и	„Love	me	tender...“	не	£	беше	изпял,	аз	—	бях	успял	да	я	видя	
отпусната	и	гола	на	дневната	светлина.	

Лена	навлече	халат	и	отиде	да	вари	кафе.	
Аз	слязох	до	банята	да	взема	набързо	душ,	а	когато	се	събрахме	отново	

пред	димящите	чаши,	тя	ме	погледна	умно	и	ми	каза	следното:	
—	Виж,	знам,	че	си	се	омаял	до	уши	по	твоята	първокурсничка,	така	

че	да	приемем	случилото	се	за	лек	крайпътен	инцидент	и	да	продължим	
всеки	по	пътя	си,	без	да	ни	разтървава	пътна	милиция.	

Кимнах	£	с	благодарност	и	преди	да	я	оставя	да	се	наслаждава	на	
второто	си	кафе	и	четвъртата	цигара,	я	целунах	по	бузата	—	с	облекчение	
затворих	вратата	на	стаята	от	външната	страна.

Оставаше	ми	само	едно	—	да	намеря	що-годе	приемлив	начин	да	пог-
ледна	Ксения	в	очите.

*	*	*
Оказа	се,	че	историята	с	моето	раждане	имала	вълнуващо	продълже-

ние.	Научих	го	в	напреднала	възраст.	На	седeмдесет	и	седмата	годишнина	
на	майка	ми,	когато	като	никога,	тя	си	позволи	втора	чаша	червено	вино,	
за	да	приглуши	поне	частично	неистовата	болка	в	костите	си:		
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—	Два	килограма	и	петстотин	грама	—	премерила	ме	леко	сконфузе-
ната	акушер-биг	брадър-гинеколожка	след	като,	въпреки	увереността	
£	 в	 обратното,	 съм	проплакал	 след	раждането	си.	И	понеже,	 скъпи	
Яворов,	 душата	£	 се	чувствала	 „на	 смърт	ранена“	 от	факта,	че	 за	
малко	не	ме	погребала	жив,	а	нейното	непогрешимо	его	било	паднало	
„като	птица	устрелена“,	само	че	от	не-любов,	тя	казала	с	нетърпящ	
възражение	глас:	

—	Много	малко.	На	България	такива	деца	не	£	трябват.	
Хей-хоп!

Въпросът	дали,	според	изродилата	ме	акушер-гинеколожка,	убиецът	
Филип	се	е	родил	по-едър	и	по-нужен	за	България,	не	може	да	бъде	зададен	
поради	естественото	си	разминаване	с	моето	раждане	в	пространството	
и	времето.	Той	съвсем	логично	си	остава	без	отговор.	

*	*	*
—	То	е	ясно,	че	ще	размазваш	времето	като	Дамяновите	круши	в	гра-

дината	на	Филип,	ами	поне	кажи	какво	стана	с	него?
Осъдиха	Филип	на	седем	години	затвор	—	опит	за	предумишлено	убий-

ство.	За	добро	поведение	и	упражняван	труд	по	време	на	излежаване	на	
присъдата,	го	освободиха	след	три	години	и	половина.	

Никога	не	се	завърна	в	махалата.	Не	знам	защо.	
Не	знам	и	какво	стана	с	идеално	заточения	му	нож,	дървения	гребен,	

бялата	риза,	небрежно	заметнатото	сако	и,	естествено,	с	влачките.	
Знам	само,	че	днес	останките	от	измазаната	му	в	сиво	къща,	почи-

ват	под	бетонните	блокове	на	зала	„Фестивална“,	така	както	и	всичко	
останало	от	детството	ми.

Доста	стимулиращо,	нали?
Извънредно!

*	*	*
—	Бабо,	бабо!	—	викнах	аз,	непотребният	за	България,	с	нос,	размазан	

върху	стъклото	на	прозореца.	—	Ела	да	видиш	две	залепени	кучета!	Защо	
са	залепени?	Така	ли	са	се	родили,	бабо?	Защо	досега	не	сме	ги	видяли?

Баба	ми	си	заряза	домашната	работа	и	дойде	почти	веднага.
—	Да	опустеят	дано!	—	после	ме	погали	по	главата	и	започна:	бай	Йор-

дан	—	бащата	на	бате	Ванчо...	Нали	е	дърводелец...	та	той	бил	изхвърлил	на	
улицата	някакъв	стар,	непотребен	туткал,	двете	кучета	го	намерили	и	
понеже	били	гладни	—	кучешка	му	работа,	те	все	нямат	насита	—	започнали	
да	го	ближат...	После,	без	да	искат	седнали	върху	него,	а	най-накрая,	пак	без	
да	искат,	взели,	че	си	допряли	и	задниците	едно	в	друго.	Ето	затова	били	
залепнали.	Обаче	щели	да	се	отлепят.	След	около	двайсет	минути.	...Оба-
че	тия	другите	кучета,	дето	обикалят	около	залепените	и	се	опитват,	
скимтейки,	и	те	нещо	да	се	залепят,	сигурно	ще	се	залепят	за	кучката,	
веднага	щом	тя	се	отлепи	от	това	куче...	Не	било	хич	интересно	и	децата	
трябвало	да	си	играят	техните	игри...	Нямало	какво	много-много	да	ги	
зяпат,	защото...	кучешка	им	работа...
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Обаче...	на	мен	детските	игри	в	този	момент	хич	не	ми	бяха	инте-
ресни.	Ама,	хич!	

Даже	никак!

А	и	истинското	обяснение	на	явлението	не	закъсня	особено.	Направи	
го	бате	Ванчо.	След	половин	час.

—	Какво,	какво!?	Баща	ми!?	...На	улицата!?	...Туткал!?	...Баба	ти	или	е	
пила	газ,	или	някоя	чавка	и	е	провъртяла	дупка	в	главата,	та	мозъкът	£	
е	изфирясал!	Истината	изведнъж	прищрака	зад	неширокото	му	чело,	той	
се	улови	за	корема	и	започна	да	се	превива.	Трябваха	ми	поне	пет	минути	
да	се	уверя,	че	не	умира,	без	да	е	дъвкал	цветя	на	гробищата.

—	Ле-ле-е!	Ама	ти	си	бил	много	тъп,	бе!	Абсолютен	балък!	Видял	си	
кучешка	сватба!	Ето	какво	си	видял!	Само	дето	си	ги	изпуснал	като	са	
се	качвали	едно	връз	друго,	щото	кучешката	сватба	трае	кратко	и	всеки	
може	да	я	изпусне,	а	разкачването	—	дълго	—	час,	че	и	повече...	

Така	в	детството	ми	неочакван	и	неканен	се	появи	сексът.	А	щом	
сексът	веднъж	влезе	някъде,	детството	си	отива.	Или	най-малкото	човек	
тръгва	на	училище,	ако	преди	това	не	го	заведат	на	театър	обаче.

*	*	*
Бяха	минали	точно	две	години	от	деня,	в	който	майка	ми	падна	от	

трапеца	и	въпреки	оцеляването	си,	така	си	натроши	и	двата	крака,	че	
кариерата	£	на	цирков	акробат	бе	погребана	окончателно	и	безвъзвратно.	

Помня	как,	след	като	я	видях	за	първи	път	с	патерици	(никой	не	ми	
беше	казал	за	случилото	се),	си	помислих,	че	пак	подготвят	някакъв	номер	
с	кокили.	

Оказа	се,	че	единственият	номер,	който	ще	прави	от	този	ден	ната-
тък,	е	да	се	преструва	на	чиновник.	

И	тя	започна	—	твърдо,	упорито,	безалтернативно.	Без	да	разкрива	
колко	я	боли,	че	е	загубила	пясъчната	арена,	стаения	от	ударите	на	ба-
рабана	дъх	на	публиката,	съпровождал	синхронизираното	£	до	милимунда	
летене,	улавяне,	пускане	и	пак	летене	под	купола	на	нейния	любим	цирк.	

Тя	бе	завършила	своето	невероятно	салто-мортале	тъкмо,	когато	бе	
успяла	да	се	завърне	в	него	след	моето	раждане	и	порастване.	

Тя	бе	живяла	с	илюзиите,	че	всичко	започва	отново,	че	животът	£	
продължава	по	същия	рискован	начин,	по	който	го	е	замислила	сама,	или	
заедно	с	онзи,	подозиран,	но	невиждан	от	нас	драматург	във	висините	
над	триизмерното.	

Никога	повече	не	стъпи	в	цирк.	
Не	позволи	да	£	говорят	за	цирк.	
Не	остави	телевизионния	канал,	включен	на	цирк.	
Не	се	съгласи	да	поеме	слушалката,	когато	£	телефонираше	колега	

от	цирка...	
Истинският	цирк	за	нея	беше	свършил.	Неистинският	—	започваше	

и	щеше	да	продължи	дълго!	
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На	колко	е	била	тогава?	На	двайсет	и	седем.	На	колко	е	сега?	На	се-
демдесет	и	седем...	

Обилно!	Обилно!	Половин	век	цирк,	че	можеш	без	цирка!?

След	като	отказала	да	работи	за	...цирка,	хората	от	ведомството	
по	културата	любезно	£	предложили	 сама	да	 си	избере	поприще.	Тя	 ги	
помолила	да	започнат	да	изреждат	азбуката	на	ум	и	след	като	им	рекла:	
„стоп!“,	засечената	от	нея	буква	се	оказала	„Т“,	което	можело	да	означава	
едно-единствено	нещо	—	театър,	театър	и	пак	театър!	

—	Дяволите	да	го	вземат!
Да!	Дяволите	да	го	вземат,	биг	брадър.	Понякога	имам	чувството,	че	

някой	предварително	е	наредил	живота	ни.	

Първата	задача,	с	която	я	натоварили,	била	да	участва	в	комисия	
по	оценка	на	випускниците	от	двата	класа	актьорско	майсторство	във	
висшия	театрален	институт.	Същия	ден	обаче,	като	никога,	баба	ми	не	
можела	да	остане	с	мене.	Нито	баща	ми,	нито	съседката	стрина	Дими-
трина,	нито	Игнат-големия,	който	беше	започнал	често	да	идва	у	нас	за	
книги,	нито	беличаните...	

Наложи	се	майка	ми	да	ми	облече	новото	моряшко	костюмче,	донесено	
от	последното	£	гостуване	с	цирка	в	Москва,	да	ме	улови	за	ръка,	да	ми	
обясни	всичко,	което	не	бива	да	правя	в	залата,	защото	тя	няма	да	е	до	
мен...	И	да	ме	поведе.	

Залата	беше	огромна	и	празна.	По	стените	имаше	варакосани	в	злат-
но	фигури.	Тази	тържественост	не	напомняше	погребенията	от	моето	
детство.	Може	би	нещо	погребално	можеше	да	се	открие	само	в	членовете	
на	комисията,	седнали	зад	постланата	с	дебела	червена	плюшена	покрив-
ка	маса	като	на	Тайна	вечеря.	...Салонът	с	местата	за	публиката	бе	под	
силен	наклон	и	ако	някой	плътно	наковеше	най-отгоре	на	облегалките	на	
столовете	гладки	плоскости,	или	просто	махнеше	столовете	и	натрупаше	
сняг,	щеше	да	се	получи	чудесна	пързалка	за	шейни.	

...Майка	ми	поздрави	хората	зад	масата,	заведе	ме	на	един	от	послед-
ните	редове	в	празния	салон	и	се	върна	да	заеме	мястото	си	на	Тайната	
вечеря.	

Осветлението	угасна.	Малко	по	малко,	тихичко	в	салона	започнаха	
да	се	промъкват	студенти	от	по-долните	курсове,	приятели	и	близки	на	
изпитваните	и	аз	вече	не	се	чувствах	сам.	Нещо	повече...

С	лъча	на	прожекторите,	осветили	отново	сцената,	усетих	как	от	
мен	се	отделя	едно	малко	невидимо	същество.	То	бавно	и	незабележимо	
пресече	салона	и	се	изкачи	на	сцената.	

Не	го	видяха	нито	професорите,	нито	участващите	в	артистичните	
етюди	дипломанти,	нито	майка	ми,	но	съществото	отлично	ги	виждаше	
и	дори	на	няколко	пъти	изпрати	въздушни	целувки.	
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После	хвърли	шепичка	сценична	прах	в	очите	на	едно	от	момичетата,	
което	трябваше	да	се	разплаче	на	сцената,	а	не	можеше.	

Препъна	с	метлата	на	разсилния	момчето,	което	играеше	етюд,	и	
падането	му	се	получи	удивително	естествено.	

Скочи	върху	гърба	на	следващото	момче	и	поклонът,	който	то	напра-
ви,	стана	дълбок	до	самия	под.	

Накрая	съществото	се	издигна	към	прожекторите	и	започна	да	рисува	
със	светлината	им	лицата	на	дипломантите,	пластиката	на	техните	
фигури,	грацията	на	движенията	и	жестовете	им.	

Седна	зад	пианото	и	салонът	оживя.	
Без	дори	да	подозират,	членовете	на	изпитната	комисия	се	раздели-

ха	по	двойки,	подадоха	си	ръце	и	затанцуваха	старинен	менует...	Заваля	
сняг.	В	танца	се	включиха	зрителите;	самите	столове	се	издигнаха	от	
местата	си	и	се	завъртяха,	следвайки	...вихрушките	на	ритъма...		

Когато	всичко	свърши	и	майка	ми	дойде	при	мен,	за	да	ме	попита	дали	
в	театъра	ми	е	харесало,	аз	отговорих,	че	понеже	сутринта	ми	е	облякла	
моряшкия	костюм,	трябва	да	отидем	да	караме	лодка	на	езерото	„Ариана“.

Вирусът	на	театъра	вече	беше	в	кръвта	ми.	...До	последната	клетка.

—	Още	тогава	трябваше	да	го	излекуваш!
Още	кога,	биг	брадър?
—	Още	когато	с	Ксения	гледахте	Висоцки...
Тогава	не	смятах,	че	ще	се	занимавам	с	театър	като	нещо	повече	от	

обикновен	администратор.	Такава	ми	беше	специалността...	Въпреки	че	
от	прогимназията	не	пропусках	представление	и	представленията	все	
ми	бяха	недостатъчни.	Театрите	ми	бяха	недостатъчни.	Постановките	
ми	бяха	недостатъчни.	Всичко	ми	харесваше.	Пиесите.	Артистите.	Те	
до	един	ми	се	струваха	...изключителни!	

—	Първо	 второстепенно	 администраторче,	 после...	 Апетитът...	 с	
яденето,	нали	така?

После...	Не	помня	как	стана	всичко,	биг	брадър.

*	*	*
Денят	на	представлението	на	„Таганка“,	за	което	бях	купил	билети	

с	толкова	усилия,	висене	по	опашки	и	опашати	лъжи	пред	касиерката,	все	
пак	настъпи.	

Не	валеше	нов	сняг.	
Старият	беше	грижливо	почистен.	
Студът	изглеждаше	поносим	—	някакви	си	минус	7	без	вятър.	
Безоблачното	московско	небе	тихо,	 почти	незабележимо	изнасяше	

оранжевия	си	диск	на	запад.	
На	театър!	На	„Таганка“!	Ксения	и	аз!	„Емелян	Пугачов“!	Поемата	на	

Сергей	Есенин!	Висоцки	в	ролята	на	Хлапуша!	Постановка	—	Юрий	Любимов	
—	човекът,	благодарение	на	когото	днес	отивахме	на	театър.
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Изчаках	я	пред	института	и	двамата	се	качихме	в	метрото.	Не	го-
ворехме.	Просто	усещах	присъствието	£	като	част	от	себе	си,	за	чието	
съществуване	досега	не	бях	подозирал.	

Вълнувах	се,	когато	пристъпихме	прага	на	театъра.	
Когато	късаха	пропуските	ни.	
Когато	влизахме	в	салона.	
Когато	събличах	палтото	£	и	го	подавах	на	гардеробиерката	срещу	

пластмасово	номерче.	
Ксения	в	тъмната	си	рокля,	в	 ...уханието	си	на	жасмин,	в	 ...трап-

чинките	 си,	 събиращи	цялата	 светлина	на	 света	—	идеално	 вписана	 в	
интериора	на	салона...	

Когато	най-сетне	достигнали	местата	си	—	съвсем	в	края	на	него-
лямата	зала	—	в	най-прашния	£	ъгъл,	 седнахме,	преплели	пръстите	на	
ръцете	си.	Мълчаливи.	Малки.	Притеснени...

Осветлението	угасна.	Чудото	се	разтвори	пред	нас.

Любимов	 използваше	 прост,	 но	 силно	 въздействащ	 ефект.	 На-
края	на	сцената	—	по	цялото	£	продължение	разполагаше	елипса	от	
обикновени	електрически	крушки	—	щом	светнеха,	образуваха	сякаш	
светлинна	завеса.	В	нея	актьорите	плуваха	като	в	някакъв	извънзе-
мен	облак	светлина.	

Сега,	 ...разлиствайки...	 страниците	на	 историята	на	театъра	 в	
Интернет,	виждам	цял	списък	персонажи...	Нямам	спомен	от	тях.	Нито	
от	текста	—	ученическият	ми	руски,	а	и	житейският	ми	опит	са	били	
недостатъчни...	неготови	да	поемат	Есенин.

Сцената	представляваше	 срязана	по	 средата	дървена	пирамида	 с	
широчина	около	два-три	метра	—	високият	£	край	отиваше	към	авансце-
ната,	ниският	—	острият	—	падаше	рязко	към	публиката.	

Откъм	авансцената	явно	 имаше	 стълба,	 по	 която	 актьорите	 се	
качваха	горе.	

Като	всички	останали	участници	Хлапуша	се	появи	гол	до	кръста	в	
средата	на	първата	половина	на	спектакъла.	Искаше	да	го	допуснат	при	
Пугачов.	Охраната	го	спираше.	Преграждаха	пътя	му	с	дебели	въжета.	
Отмятаха	го	назад,	а	той	отново	и	отново	се	втурваше	без	да	прекъсва	
неистовия	си,	страстен	монолог.	

Въжетата	оставяха	все	по-очевидни	белези	върху	мускулите	на	корема	
и	гърдите	на	актьора,	а	той	не	спираше.	

Цялото	му	тяло	се	напрягаше,	вратните	жили	се	изпъваха	до	скъс-
ване,	пулсираха,	рисувайки	като	някакъв	октопод	в	морето	от	светлина	
музиката	на	думите.	

Залата	трептеше.	
Не,	това	не	беше	театъра,	който	бях	свикнал	да	гледам,	нито	те-

атъра,	в	който	щях	да	се	съглася	да	участвам	със	свои	текстове.	Това	
надхвърляше	човешките	възможности,	беше	светла	екзалтация,	битка	с	
живота	и	със	смъртта	едновременно.	
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Висоцки	се	себераздаваше	до	последната	своя	молекула.	Сякаш	след	
края	на	представлението	от	него	нямаше	да	остане	и	прашинка	—	сякаш	
щяха	да	го	гилотинират	и	нищо	на	света	по-нататък	нямаше	да	има	
нито	смисъл,	нито	значение.	

Сега	и	точка!	Сега	...и	край!	

Единствено	Висоцки	и	 смаяната,	 свила	 се	 в	 себе	 си	 зала,	пърхаща	
като	нощна	пеперуда	пред	току-що	възпламенил	се	от	внезапен	порив	на	
вятъра	ярък	фенер	на	сантиметри	от	очите	£...	

Прав	си,	биг	брадър!	
Още	тогава	трябваше	да	си	дам	сметка,	че	не	бива	да	посягам	към	

свещеното	тяло	на	театъра.	Този	актьор	в	Хлапуша	и	по-късно	в	„Хамлет“	
изчерпи	до	капка	кладенеца,	наречен	театър	и	сценично	присъствие.	А	
защо,	биг	брадър?	Защото	текстът	за	него	не	беше	...повод	за	спектакъл.	
Той	...не	изявяваше	себе	си,	а	служеше	на	текста	—	беше	негов	почтен	ве-
рен	паж.	Той	грееше	в	текста	и	чрез	текста.	И	текстът	грееше	в	него.	
Затова	 ...се	изявяваше	по	най-яростно	незабравим	начин.	 ...Мога	да	 го	
сравня	само	с	Дженис	Джоплинг,	биг	брадър,	но	там...

—	...Там	наркотиците...
Висоцки	беше	самозареждащ	се,	самовзривяващ	се	тайфун,	след	който	

не	остава	нищо.	
Освен...	
Очистената	като	окъпан	бисер	душа	на	публиката.	Сияещата,	не-

вярващата	на	очите	си	човешка	душа.	

Винаги	когато	съм	писал,	съм	си	представял,	че	пиесата	ми	ще	поста-
вя	режисьор	като	Любимов,	героите	ми	ще	играят	актьори	като	Висоцки...

—	Е,	и?
Питаш	дали	съм	се	докоснал	до	подобно	себевзривяване	на	сцената?
—	Да	речем...
Имаше	мигове.	Плахи...	Някакъв	полъх	 от	истинското...	Полъх	на	

хубаво...

*	*	*
В	квартирата	на	Ксения	се	завърнахме	безмълвни.	Сякаш	ударени	от	

мълния.	Агрипина	Никаноровна	беше	в	 санаториум	 за	 възстановяване.	
Най-сетне	бяхме	сами	в	малкото	пространство,	което	ни	принадлежеше	
макар	и	за	миг	от	световното	време.	Впити	един	в	друг,	се	заразсъбличахме	
още	от	вратата.	Легнахме.	Телата	ни	силно	се	притиснаха.	

За	повече	нямаха	сили.	
Нито	желание.	
Чувстваха	се	изкъпани	отвътре.	
Нахранени	отвътре.	
Заситени	отвътре.	
Изтощени	до	краен	предел.	
Не	изпитваха	нужда	от	друга	храна.	...Телата	ни.	
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Енергията	на	урагана	Висоцки	беше	в	тях.	Светлината	му...	Тембърът	
на	гласа.	Вибрациите.	...Запълваше	всички	пространства.

След	толкова	години	тази	светлина	все	още	не	ме	е	напуснала...

—	Напусна	те	Ксения.
Напусна	ме	Ксения...	
—	И	то	няколко	пъти...
Да,	биг	брадър.	Няколко	пъти...	
—	Колко	пъти?
Няколко	пъти!	...Няколко	пъти.

Сеìеéíà фîòîãрàфèя 
íà Бîéêà è Нèêîëà Вàïöàрîâè, 1937 ã.
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ПОЕТИ ОТ ПИРИНСКИЯ КРАЙ

Асен Якимов

СТИХОТВОРЕНИЯ

СЛЪНЧЕВА ЗЕÌЯ

Не ìîже òàçè сëúí÷еâà çеìя
äà íе рîäè ïîеòè.
Тà òóêà âсяêà ïëàíèíà
е õèìíè è çàâеòè.

Тà òóêà âсеêè äîì е сâяò
è âсяêà ìàéêà — ãерîèíя.
Нàä Пèрèí òîçè íеîáяò
ïëàìòè îò îáëàöè è сèíьî.

И есеí, ëеòе èëè çèìà
íеçеìíà êрàсîòà êрàсè
çеìяòà, ïрàâè я êàрòèíà,
ãîòîâà äà íè âúçâèсè,

äà íè îìàе с íещî ìèëî,
äà íè рàçíежè, íàòúжè;
íî âèíàãè óсещàш сèëà,
рúêà, êîяòî òе äúржè.

А сëúíöеòî? Зà íеãî äóìè
íе ìîãàò äà се èçреêàò.
Тúрсè ãî â есеííàòà шóìà
è â òîïëèя, сúрäе÷еí þã,

òúрсè ãî â áèсòрèòе ïîòîöè,
â î÷èòе, â íàшèòе äóшè,
â ïрèïеêëèòе се сúííî сìîöè,
è íяìà, íяìà äà сãрешèш.

Тàêàâà сëúí÷еâà çеìя
íе ìîже áеç ïîеòè.
Тà òóêà âсяêà ïëàíèíà
е õèìíè è çàâеòè.
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УТРО В ГОРАТА

Сúáëяêúë âсяêàêâà óìîрà,
ïре÷èсòеí êàòî сèíеâà,
âúрâя ïî ïúòя âсе íàãîре,
âúрâя ïреç сúííàòà ãîрà.

А ïòèöèòе êрàé ìеí ïреëèòàò,
рàçìàõâàò ïàëàâî êрèëà
è äèшàì, äèшàì äî íàсèòà
âúçäóõ с ìèрèс íà сìîëà.

Оòúрсèë âсяêàêâà óìîрà,
ïре÷èсòеí êàòî сèíеâà,
сеãà сúс ïòèöèòе ãîâîря
è с îрîсеíàòà òреâà.

Нèêîëà Вàïöàрîâ 
êàòî òеõíèê 
â Кî÷ерèíîâî, 

1932 ã.
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Лена Гоцева

СТИХОТВОРЕНИЕ

НА НИКОЛА ВАПЦАРОВ

Не èсêàì с ìíîãî äóìè äà òе êè÷à,
òàì íà сòреëáèщеòî òè сòèãàше еäíà...
Ìîреòî è ìàшèíèòе îáè÷àше,
à òрúãíà сàì äà рàжäàш сâеòëèíà...

Зàòâîрèõà òе â êëеòêàòà íà сìúрòíèòе,
íî òè áеçсìúрòеí ïîêîрè сâеòà
è òâîéòе èсòèíè ëеòяò ïî ïèсòèòе,
ïîíесеíè îò õèëяäè êрèëà...

Зàщî се âрúщàìе êúì òеá, ïрèяòеëþ?
Зàщî äíес сâежäàìе ïреä òеá ãëàâà?
Оò ìèсëèòе òè ïèрèíсêè рàçëèсòеíè
íе òúрсèì ëè îïîрà çà äеíя?

И çúáè сòèсíàëè çà âярà жàäíè сìе,
íî íяìà êîé äà рàçêâàсè óсòà...
Оò òè÷àíе çà õëяáà ÷есòî яäíè сìе
è ïесíèòе сà áреìеííè с òúãà...

Нî òè сè â íàс, íî òè íе сè â ïîäçеìèяòà
íà òîçè áëóäêàâ, áеçïрèçîреí àä!
Не се êúëíеì, ÷е òе îáè÷àìе,
И ïàê сìе òóê. И ïàê сè с íàс...
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Благо Прангов

СТИХОТВОРЕНИЕ

И ОСТАНА ПЕСЕНТА
      На Н. Й. Вапцаров

Пîäîáíî ìóрà íà ãрàíèò èçрàсíà
çеëеíîòî сòеáëî íà òâîя äеí,
îëîâîòî îòäàâíà е рúжäясàëî,
íî ïесеíòà сîêîë е рàçêрèëеí.

А ïесеíòà, â ÷еëîòî с ëþòà рàíà,
ïреç ïрîöеïà íà îãíесòреëеí ìрàç,
рефреíà íà íàäежäàòà ïîäõâàíà:
„...ще сíеìеì íèе сëúíöеòî ïрè íàс...“

Сëеä çàëïà, îсëеïèòеëеí è жàëúê,
íà рàííàòà çîрà âúâ ïеïеëòà,
èçòе÷е ïесеíòà с êрúâòà òè жàрêà
è сòàíà сîêîâе íà ìëàäîсòòà.

А õîрèçîíòúò òúìеí се íà÷óïè
âúрõó рàçêрúсíèöàòà íà сâеòà;
íè „ìèëîсòòà“, íè ïóшêèòе ïîäêóïèõà
ãëàсúò íà âярàòà, íà ïесеíòà.

Преç щèêîâеòе íà äèìà áàрóòеí
íàé-áяëàòà сè ïрîëеò ïîçäрàâè.
А áеше ëяòî... Беше рàííî óòрî —
íе с жèòíè сíîïè, с êúрâàâè ãëàâè.

И ïесеí ïееше. Нî... íеäîïяòà
â áеòîí çúáàò çàãëúõíà ïесеíòà;
îáжàрèëà äóшèòе è сúрöàòà,
âúçêрúсíà êàòî áяëà ïрîëеò òя...
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БЪДЕЩА КНИГА

Любомир Пидов

ИЗПОВЕДТА НА ЕДИН 
ЗАПОРОЖЕЦ 
Разказ

Аз	съм	лек	автомобил	Запорожец	965,	производство	—	1965	година.
Когато	разбрахме,	че	нашата	редица	от	заводския	паркинг	ще	я	из-

пращат	в	България	—	подскочихме	от	радост.	Бяхме	чували	за	България,	
че	там	е	топло,	зимата	е	само	два-три	месеца,	има	море,	поля,	планини	
—	всичко!	Та	това	си	бе	чужбина,	а	малко	бяха	тези,	които	можеха	дори	
само	да	си	мечтаят	да	излязат	извън	СССР.	Ние	бяхме	късметлии.

Нашите	събратя	от	съседните	редици	мълчаливо	ни	завиждаха.	Някои	
от	тях	щяха	да	заминат	за	Сибир,	други	за	Урал,	трети	просто	щяха	
да	си	останат	в	Запорожие.	На	нашия	късмет	завидяха	дори	техниците.	
Усещахме	го	в	начина,	по	който	ни	товареха	на	вагоните	—	форсираха	
двигателите	ни	без	нужда,	блъскаха	вратите	ни	с	яд,	сякаш	сме	им	от-
нели	нещо,	което	те	много	са	желали.	Ние	ги	разбирахме	—	трудно	е	да	се	
зарадваш	на	нечий	успех,	ако	той	е	плод	на	чиста	случайност,	особено	ако	
и	ти	самият	си	желал	същото	нещо.

Композицията	с	коли	потегли	за	Иличовск.	Това	бе	първото	ми	пъту-
ване,	като	изключим	пробните	тестове	по	заводския	автодрум.	И	макар	
че	съм	пътник,	нещо	непривично	за	един	автомобил,	това	не	намали	въл-
нението	и	възторга	ми.	Гледах	необятната	си	родина	и	денем,	и	нощем,	не	
затварях	очи.	Виждах	я	за	първи	път,	сигурно	и	за	последен,	затова	исках	
да	я	запомня.	Усещах	тъга,	може	би	това	бе	задължителната	обратна	
страна	на	всяка	голяма	радост.	Отивах	в	България.

На	ферибота	също	не	затворих	очи.	Морето	бе	огромно,	сякаш	няма	
край	—	хоризонтът	все	бяга	напред.	Усещах	леко	безпокойство	—	нямаше	
я	твърдостта	на	земята,	но	бързо-бързо	се	свиква	с	това,	така,	както	
всяка	кола	свиква	с	мисълта,	че	някой	ден	ще	стане	скрап,	забравя	и	мисли	
за	хиляди	други	дребни	неща	много,	много	повече.

Аз	мислех	за	новата	си	родина	—	каква	е,	как	ще	е,	наистина	ли	е	тол-
кова	хубаво,	колкото	очаквах	аз	и	другите,	които	също	като	мен	будуваха	
и	чакаха	с	нетърпение	да	зърнат	бреговете	край	Варна.

Във	Варна	престояхме	няколко	дни.	Там	чух	за	първи	път	българска	
реч	—	като	нашата	и	несъвсем.	Отпърво	чувах	само	—	та, то, те, тата, 
тето.	После	започнах	да	различавам	отделните	думи	—	колата,	жената,	
детето,	 заплатата,	 вратата,	 кучето.	Свикнах	 с	това	татаникане	и	
започнах	да	разбирам	българската	реч.

Техниците,	които	сновяха	с	някакви	списъци	край	нас,	ни	потупваха	с	
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ласка	и	любопитство.	„Брей,	здрава	ламарина,	братушките	не	са	пестили	
материала.“	„Абе	имат	метал,	що	танкове,	оръдия,	каски	са	им	останали	
от	войната	—	нямат	свършване.“	Много	разговори	чух	край	мен.	Въобще,	
прави	ми	впечатление,	че	съберат	ли	се	мъже	около	една	кола	—	развърз-
ва	им	се	езикът.	Започват	да	говорят	за	техника,	пък	се	отплеснат	за	
икономика,	политика,	пари,	жени	и	за	какво	ли	не	още.	Разбрах,	че	ще	ни	
пращат	в	София.	Там	щях	да	видя	стопанина	си.	Досега	всичко	бе	като	
безметежно	детство,	през	което	всички	ти	се	радват,	галят	те,	а	ти	
само	гледаш,	слушаш	и	мечтаеш.

В	София	ме	дадоха	на	един	военен	старшина,	бивш.	Беше	пенсиониран	
и	имаше	втора	степен	инвалидност.	По	тази	линия	бе	получил	право	да	
вземе	кола	без	да	чака	с	години	да	дойде	редът	му.	За	мен,	мислех	си	тогава,	
няма	значение	кой	е	стопанинът	—	исках	само	да	се	движа,	да	пътувам	
надлъж	и	нашир,	да	видя	България,	да	бръмча	по	пътищата	£,	да	се	над-
бягвам	дори	—	че	аз	бях	съвсем	млад.

Старшината	ме	прие	с	равнодушие	като	надежна	заповед.	Той	бе	слаб	
мъж,	невисок,	куцащ	с	единия	крак,	с	бледо,	пасивно	лице.	Докато	жена	му,	
която	неотлъчно	караулеше	до	съпруга	си,	бе	съвсем	друг	тертип:	едра,	
пълна,	силна,	намусена	и	често	гримасничеща,	но	все	в	някаква	тоналност	
на	недоволство,	яд,	обиденост,	несъгласие.	Тя	от	пръв	поглед	не	ме	хареса.	
С	гримаса	на	обида	седна	на	седалката	и	въздъхна	с	чувство	на	обречен	на	
мъчение	човек.	Това	бе	първата	ми	горчивина,	която	изпитвах	в	живота	
си	—	не	ме	харесаха	—	това	за	едно	младо	същество	е	кръвна	обида	—	да	
си	млад	и	да	не	те	харесват	—	ужас.	Когато	седна	на	седалката,	усетих	
тежината	на	масивното	£	туловище	—	тежеше	колкото	двама	пътници,	
всичките	ми	пружини	се	огънаха.	Аз,	макар	и	дребен	на	ръст,	бях	як,	стег-
нах	мускули	и	понесох	старшината	и	старшата	като	всяка	друга	кола.

Двамата	не	пътуваха	често.	Дори	много	рядко.	Бяха	ме	взели,	за	да	
използват	привилегията	си,	която	им	даваше	законът	и	не	им	носех	ра-
дост.	По	цяла	седмица	висях	неподвижен	пред	блока	им.	Едва	в	събота	или	
неделя	отиваха	на	село.	Но	и	тези	недълги	преходи	ме	караха	да	се	радвам	
и	да	съм	щастлив	до	полуда,	да	ги	очаквам	като	куче,	което	извеждат	
рядко	от	апартамента	на	кратка	разходка.

В	един	горещ	ден,	изкачвайки	се	през	прохода	Владая,	за	да	се	спуснем	
към	Перник,	погледът	на	старшата	се	спря	на	термометъра	на	масло-
то	—	100	градуса	сочеше	стрелката.	 „Спирай,	спирай!	—	остро	скастри	
тя	мъжа	си.	—	Не	виждаш	ли,	че	завря	колата	ти.“	Старшината	погледна	
термометъра	и	си	помисли,	че	жена	му	е	много	наблюдателна	и	умна,	и	че	
не	е	сбъркал	като	се	е	оженил	за	нея,	че	без	нея	нищо	нямаше	да	направи	
в	живота	си,	дори	и	тази	кола	нямаше	да	я	има	сега,	тя	му	бе	навигатор,	
без	който	не	можеше.	Имаше	чувството,	че	откакто	се	е	родил,	тя	му	е	
напътствала	живота	и	без	нея	не	би	могъл.	Ума	на	жена	си	той	страшно	
ценеше	и	го	караше	да	я	уважава	и	цени	и	да	£	се	подчинява.	За	своите	
умствени	способности	той	нямаше	високо	мнение	и	винаги	разчиташе	
на	нея,	когато	трябваше	да	вземе	някакво	решение,	дори	по	маловажни	
въпроси.	Ето,	ако	тя	сега	не	го	бе	предупредила,	щеше	да	съсипе	двигателя.

Спряха	ме	 край	пътя.	Старшината	намери	някакво	 колче,	 вдигна	
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капака	на	двигателя,	който	е	отзад,	и	го	подпря,	за	да	имало	по-голямо	
охлаждане.	После	продължихме	пътуването	с	вдигнат	капак.	Имах	чув-
ството,	че	са	ми	смъкнали	гащите	и	по	гол	задник	тичам	по	пътя.

А	истината	бе,	че	и	старшината,	и	старшата	ужасно	грешаха.	Те	не	
знаеха,	че	маслото	не	е	като	водата	и	температурата	му	може	да	е	и	над	
100	градуса,	да	е	110	градуса	и	нищо	лошо	да	не	се	случи.	Но,	не!	Вдигнаха	
ми	капака,	забучиха	ми	колче	и	така	карах	цяло	лято.	Дадоха	ми	диагноза	
„бързо	прегрява“	и	гледаха	на	мен	като	на	кола	инвалид.	Намразих	лятото.

Зимите	ми	при	старшината	също	не	бяха	щастливо	време.	Сега	още	
по-рядко	пътувах,	нямаше	ги	дори	и	съботно-неделните	пътувания	до	
селото	на	 старшата.	Стоях	на	паркинга	като	изоставено	куче	—	 ден	
след	ден,	седмица	след	седмица.	Най-неприятното	бе,	че	ми	сваляха	аку-
мулатора	—	да	не	замръзнел	и	така	да	се	изтощял	по-бързо.	Глупости	—	че	
какви	студове	има	в	България.	(Щях	да	кажа	у	нас,	защото	вече	България	
бе	за	мен	„у	нас“,	а	Съюза	бе	„там“,	някъде,	откъдето	спомените	вече	са	
избледнели,	та	кой	държи	на	спомените	си	от	родилния	дом.)	Но	зад	тази	
работа	—	да	ми	свалят	акумулатора	—	пак	стоеше	умната	съпруга.	Аз	без	
акумулатор	съм	като	скопен	мъж	—	без	чувства,	без	бъдеще.	Намразих	и	
зимата.

Затова,	когато	разбрах,	че	ще	ме	продават,	се	зарадвах.	Вярно,	не	
бях	това,	което	бях	преди	десет	години,	но	все	още	се	чувствах	силен,	и	
някаква	надежда	за	истински	живот	още	таях	у	себе	си.

Новият	ми	стопанин	бе	стар	ерген,	наближаваше	четиридесетте.	
Имаше	къща	с	двор,	направи	ми	навес,	грижеше	се	за	мен.	Лошото	бе,	че	
бях	сам	под	навеса.

На	предишното	място	около	мен	имаше	много	от	нашите	—	сериозни	
москвичи,	кокетни	ладички,	идваха	и	охранени	и	самодоволни	волги,	поя-
вяваха	се	важни	и	надменни	западняци.	Най-често	от	едната	ми	страна	
паркираха	зелен	москвич	412.	Голям	чешит	беше	—	все	запотен,	поомърлян	
и	всичко	знае,	от	всичко	разбира.	Мине	някоя	кола,	а	той	веднага	£	прави	
техническа	характеристика:	„Гърнето	е	пробито.“	Или	пък	ще	каже	за	
друга,че	някоя	от	биелите	тропала,	или	че	реглажът	на	запалването	не	е	
добър	—	авансът	чукал,	ремъкът	бил	хлабав,	та	затова	свирел,	и	какви	ли	
не	още	кусури	е	откривал.	А	за	самохвалството	му	да	не	говоря.	Особено	
като	започне	да	се	хвали,	че	построил	цяла	двуетажна	вила	в	Искърското	
дефиле.	Край	нямаха	хвалбите	му.	Старшата	го	харесваше	—	двамата	
бяха	яки	и	едри,	гледаше	го	с	възхищение	и	с	някаква	завист,	че	не	е	неин.	
В	моето	купе	сяда,	а	очите	£	все	в	москвича.	Старшината	я	ревнуваше	
от	него.	Но	нищо	не	можеше	да	направи	и	си	мълчеше.

От	другата	ми	 страна	 често	 заставаше	 една	млада	и	палава	 ла-
дичка	1300.	Винаги	топла,	за	нея	нямаше	студено	време.	Всякога	готова	
да	отпраши	нанякъде,	независимо	ден	или	нощ	е.	От	купето	£	често	се	
носеше	музика,	понякога	доста	силна,	но	на	мен	не	ми	пречеше,	даже	ми	
харесваха	парчетата,	които	чувах.	Аромати	от	парфюм	и	цигари	усещах,	
щом	се	отвореше	вратата	£.	Предпочитах	ги	пред	миризмите,	които	
разпръскваше	около	себе	си	москвичът.	Ладичката	ми	бе	симпатична	и	се	
чувствах	щастлив,	щом	е	до	мен.	Старшата	не	я	одобряваше,	наричаше	
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я	блондинка,	заради	цвета	£	—	сламеножълт	като	пясъците	на	Сахара	—	
злобееше	срещу	нея	и	едва	ли	не	я	считаше	за	лека	жена.	Старшината	
привидно	се	съгласяваше,	но	усещах	в	погледа	му	желанието	му	да	£	се	
качи	и	да	полетят	нанякъде.	Само	тогава,	когато	мечтаеше	за	младата	
и	хубава	ладичка,	жена	му	нямаше	място	в	мислите	му,	откъсваше	се	от	
опеката	£	и	усещаше,	че	може	и	бзе	нея.	В	такива	моменти	не	изпитах	
ревност,	че	стопанинът	ми	харесва	друга.	А	и	аз	харесвах	ладичката,	по-
хубава	бе	от	мен,	не	£	бях	лика-прилика,	определно	(както	е	модерно	да	се	
казва	напоследък).

Веднъж	седмично	на	паркинга,	но	извън	редицата	ни,	а	срещу	нас,	
спираше	нова	волга	 21.	От	нея	тежко	излизаше	костюмиран	 господин,	
отваряше	багажника,	изваждаше	голям	пълен	плик	и	разкошен	букет,	и	с	
бавна,	умерена	походка,	като	след	тежък	работен	ден,	тръгваше	към	блока.	
„Тежкарят	дойде	—	веднага	прошумоляха	клюкарките	от	редицата.	—	Пак	
при	моделката...“	Волгата	стоеше	срещу	нас	като	строга	и	авторитетна	
учителка,	бръмченето	утихваше,	дори	гласът	на	москвича,	всезнайкото,	
замираше,	респектиран	от	силата	и	властната	£	красота.

Един	ден	на	паркинга	бяхме	свидетели	на	нещо	извънредно	—	докараха	
москвича	в	репатрак	—	тежко	бе	катастрофирал.	Единият	удар	е	бил	в	
лявата	колона	на	купето.	То	се	бе	огънало	като	бумеранг.	Другият	удар	
е	бил	в	предната	броня	и	сплесканата	му	физиономия	сега	приличаше	на	
стар	човек,	свалил	си	зъбната	протеза.	Москвичът,	трябва	да	призная,	
понасяше	мъките	си	мъжествено.	Вярно,	охкаше	и	пъшкаше,	но	при	такива	
рани	и	да	вие	с	цяло	гърло,	никой	не	би	го	упрекнал.	„Ако	рекат,	могат	да	
ме	оправят	—	казваше	през	болка	и	с	искрица	надежда	той.	—	Двигателят	
ми,	все	пак	е	здрав...“

Ние	го	успокоявахме,	че	е	напълно	прав,	че	голяма	грешка	ще	е,	ако	не	
го	поправят.	Никой	не	му	възразяваше,	даже	се	сочеха	примери	от	мина-
лото	как	някой	бил	в	по-тежко	състояние,	но,	виждаш	ли,	стопаните	се	
напрегнали	и	го	върнали	на	пътя.	Така	че	да	е	спокоен,	търпението	му	е	
майката,	и	скоро	ще	го	изпратят	в	автосервиз.	Вярваше	ли	ни,	вярваше	ли	
на	своите	надежди	—	не	знам,	но	като	истинска	руска	душа	бе	приел	съд-
бата	си	такава,	каквато	е.	А	ние,	въпреки	всички	оптимистични	примери,	
които	някои	измисляха	или	действително	бяха	някога,	някъде	станали,	
усещахме	какъв	ще	е	пътят	на	нашия	другар	—	не	към	автосервиза,	а	към	
автоморгата,	или,	в	най-добрия	случай,	да	стане	донор.

Това,	което	ме	потресе	и	възмути	с	катастрофиралия	москвич,	бе	
реакцята	на	старшата.	Впрочем,	нямаше	никаква	реакция.	Тя	го	видя	
и	нищо	не	трепна	у	нея,	дори	един	въпрос	—	има	ли	загинали	или	ранени	
—	не	зададе	на	старшината,	който	бе	добре	запознат	със	случая.	Нищо!	
Наскоро	един	смачкан	улук	на	блока	я	бе	възмутил	толкова,	че	се	обади	в	
полицията	да	каже	кои	може	да	са	извършителите	на	това	злодеяние.	А	
към	москвича	—	нищо,	а	го	харесваше.	Не,	по-добре,	че	такава	жена	не	ме	
харесва.	Бях	се	простил	с	младежките	си	илюзии,	че	всички	трябва	да	ме	
харесват.

Скоро	след	това	ме	продадоха	и	не	зная	какво	е	станало	с	москвича.
Докато	в	двора	бях	сам,	ако	изключим	котарака	Марчо,	който	много	
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хареса	моя	подслон.	Излежаваше	се	блажено	с	часове,	докато	огладнее,	пос-
ле	някъде	отиваше	да	яде,	понякога	домъкваше	храната	под	мен,	ядеше	
спокойно	и	с	наслада	и	пак	спеше.	И	все	пак	ми	бе	приятно,	че	има	някой	
при	мен.

Новият	ми	стопанин	по-често	ме	караше.	Но	само	на	близки	разсто-
яния.	Той	нямаше	вила	или	някакво	село,	където	да	отпрашим.	Понякога	
отиваше	на	работа	с	мен,	а	през	лятото	ходеше	на	риболов	и	плаж	на	
езерата	край	Чепинци,	което	бе	много	близо	до	града.

За	да	се	стигне	до	езерата	обаче	трябваше	да	се	мине	по	един	черен	
път	с	много	ями	и	бабуни.	Аз	преодолявах	всички	изпитания	с	лекота,	
защото	имам	„високо	газене“.	Има	хубави	коли,	модерни,	широки,	дълги,	
но	с	„ниско	газене“,	не	могат	едно	препятствие	да	преодолеят	—	лягат	по	
корем	и	се	предават,	чакат	чужда	помощ,	за	да	се	придвижват.	На	такива	
като	тях	им	дай	само	гладък	път.	А	в	живота	пътищата	не	са	винаги	
равни,	има	и	черни	пътища,	на	асфалта	лесно	се	продават	мурафети.

Моят	човек	разчиташе	на	мен	и	въпреки	вицовете	за	запорожците	
качваше	колеги	и	приятели,	когато	бяха	в	негова	посока,	дори	понякога	
ги	караше	до	домовете	им.	Така	след	порция	вицове,	получавах	и	похвали,	
което	ме	стимулираше	да	съм	безотказен	на	пътя.

Беше	се	запознал	с	една	младолика	дребна	жена.	Покани	я	на	театър,	
а	когато	излязоха	от	него,	ахнаха	като	видяха	какъв	обилен	сняг	се	сипе.	
По	време	на	цялото	представление	снегът	се	трупаше	по	софийските	
улици	с	такава	скорост,	като	че	искаше	да	навакса	за	цял	месец	безсне-
жие.	Повечето	зрители	тръгнаха	припряно	към	близките	спирки,	където	
вече	имаше	тълпи	от	чакащи	закъсняващите	заради	снежната	покривка	
тролеи	и	трамваи.	Моят	човек	успокоил	дамата	си	и	рекъл,	че	колата	му	
е	на	паркинга	и	да	не	се	безпокои	за	прибирането	си.	Отбили	се	в	близката	
сладкарница.	

После,	когато	дойдоха	до	мен,	аз	бях	като	огромна	снежна	купчина	
сняг.	Жената	ме	виждаше	за	първи	път,	ако	може	да	се	каже,	че	ме	е	ви-
дяла	под	снежната	покривка	и	се	засмя,	но	не	подигравателно,	а	весело	и	
приятелски	—	беше	радостна	от	прекараната	вечер,	и	от	театъра,	и	от	
разговора	в	сладкарницата.	А	моят	вид	наистина	бе	доста	комичен	—	ся-
каш	бях	излязъл	от	някакъв	анимационен	филм,	в	който	само	най-общата	
форма	подсказва,	че	това	е	автомобил.	

Дребната	жена	заедно	с	моя	човек	започнаха	да	ме	очистват	от	снега.	
Усещах	върху	стъклата	си	малката	£	ръка,	ръкавичката	£	бе	домашно	
плетена	и	бързо	се	навлажни,	но	сега	усещах	още	по-силно	топлината	£,	
сякаш	не	махаше	натрупания	сняг,	а	ме	милва,	а	към	милувките	никой	
не	е	безразличен.

В	купето	ми	бе	студено.	Госпожицата	игриво	топуркаше	с	крачета,	за	
да	се	стопли,	а	заразителният	£	смях	съживяваше	овехтелия	ми	интериор.	
Моят	човек	се	смути,	че	колата	му	не	само	не	предизвика	съжаление,	а	кеф	
у	спътницата	му	—	не	беше	свикнал	на	такова	отношение	към	мен,	дори	
си	помисли,	че	това	е	заради	самия	него	—	харесваш	ли	един	човек	—	харес-
ваш	и	колата	му,	и	дома	му.	А	аз	бях	щастлив.	Този	обилен	сняг,	студът	
като	че	ли	бяха	в	кръвта,	възбуждаха	ме,	пълнеха	ме	със	сила.	А	младата	
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жена	 с	 кокетния	 си	 глас	ме	 стопляше,	 усещах	топлината	на	бедрата	
£,	на	дъха	£,	на	цялото	£	тяло.	Никакви	преспи	не	можеха	да	ме	спрат,	
щях	да	се	покатеря	върху	тях,	щях	да	ги	разсека,	но	да	вървя	напред	и	да	
я	заведа	до	дома	£	в	покрайнините	на	града.	Не	очаквах,	че	тази	крехка	
мургава	жена	така	ще	ме	окрили	и	развълнува,	ще	ме	накара	да	съм	готов	
да	извърша	всякаква	лудост	и	смелост,	макар	вече	да	не	бях	съвсем	млад.

Но	моя	човек	се	бе	смутил	яко.	Не	беше	свикнал	да	получава	аплаузи,	
искрени	похвали.	Усещах	го	по	треперенето	на	краката	му	върху	педали-
те.	Беше	се	панирал.	Ех,	ако	бях	на	неговото	място,	щях	да	я	прегърна,	
да	я	омачкам,	да	я	стопля	с	целувки.	Той	немееше,	скован	и	студен.	Госпо-
жицата	се	прибра	у	дома,	като	преди	това	благодари	за	хубавата	вечер.

Моят	човек	си	оставаше	все	сам	и	аз	с	него.	Годините	минаваха,	а	
километрите	ми	бяха	нищожно	малки,	а	това	за	кола	е	като	за	човек	без	
спомени.	Многобройни	дни	не	излизахме	никъде.	Усещах	как	лагерите	ми	
клеясват,	гумените	съединения	се	вкоравяват	и	напукват,	кафяви	стар-
чески	петна	от	ръжда	изплуваха	къде	ли	не.	Бях	свикнал	със	самотата.	
Бензинът	все	поскъпваше	и	това	спираше	стопанина	ми	да	ме	използва.	
Купи	си	велосипед	и	от	ранна	пролет	до	късна	есен	него	най-често	караше	
—	излизаше	му	по-евтино,	и	беше	истина.	Мислех	си	дали	не	му	тежа	—	все	
пак	плащаше	разни	данъци,	застраховки,	а	и	бензинът,	а	ползата	му	ни-
каква.	Затова	се	пазех	от	повреди	и	не	се	оплаквах,	ако	нещо	не	бе	наред	
в	мен.	Колкото	и	да	е	странно,	макар	че	почти	не	се	движех,	неочаквано	
усещах	остра	болка	—	в	ходовата	част,	в	трансмисията	или	някъде	дру-
гаде.	Търпях,	виех	от	болка	понякога,	но	не	спирах	да	се	движа,	каквото	и	
да	е	времето,	какъвто	и	да	е	пътят.	Пазех	се	от	повреди,	внимавах	да	не	
направя	катастрофа,	дори	и	лека.	Така	създадох	голямо	доверие	към	мен	
у	моя	човек,	такова,	че	дори	когато	ме	управляваше,	не	бе	внимателен,	
замисляше	се	за	нещо	и	не	гледаше	пътя.	Ако	аз	не	внимавах,	щяха	да	ни	
смачкат	неведнъж.	А	и	той	бе	все	уморен	или	просто	бе	поостарял.

По	пътищата	все	по-малко	мои	набори	виждах,	а	нови	и	нови	лица,	
характери,	нрави.	Затова	не	съжалявах,	че	повечето	време	бях	под	навеса	
сам.	Някакъв	роднина	на	моя	собственик,	посетил	ни	случайно,	като	ме	
видя,	много	се	учуди,	че	още	съм	в	движение.	И	като	истински	садист	с	
наслада	заразказва	как	преди	много	години	имал	такъв	автомобил	като	
мен,	 но	не	 го	жалил	и	му	 стопил	 лагерите,	 а	после	на	 още	 един	 видял	
сметката.	Тогава	чух	от	него	нова	дума	—	ретро.	Разбрах,	че	това	значи	
стар.	Обиди	ме.

Но	това,	което	той	предлагаше	на	моя	човек,	ме	уплаши	—	да	ми	от-
реже	покрива,	да	ме	боядиса	в	цвят	„пинко“	и	да	правел	шоу	по	улиците.	
Срам	—	да	стана	за	посмешище,	шут	някакъв,	лала.	Моят	човек,	за	мой	
ужас	охотно	се	съгласяваше	с	всичко	предложено	му.	Но	понеже	нищо	не	
направи	от	съветите	на	братовчед	си,	разбрах,	че	съгласието	му	е	било	
само	от	учтивост,	а	той	си	ме	харесва	такъв,	какъвто	съм.

Затова	му	оставах	все	така	верен	и	внимателен	на	пътя.	Пазех	го	а	
той	ставаше	все	по-разсеян,	а	и	зрението	му	намаля,	но	не	слагаше	очила	
—	не	искаше	да	даде	и	най-малък	знак	за	натрупаните	си	години.

Самотата	му	бе	обичайното	състояние	—	излизахме	сами,	сами	се	
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връщахме.	Когато	вече	тръгвахме	нанякъде,	разбрах,	че	той	ме	изкарва	
от	навеса	заради	самия	мен	—	нямаше	среща,	нямаше	работа,	в	която	да	
съм	му	нужен,	а	просто	така	—	да	ми	зареди	акумулатора	и	да	взема	малко	
въздух	през	цилиндрите	си.

Той	ставаше	все	по-бавен	и	флегматичен,	отпускаше	се	и	 гледаше	
на	пътя	през	стъклото	като	на	скучна	телевизионна	програма,	която	
може	да	изключиш	винаги	и	без	съжаление.	Затова	трябваше	още	повече	
да	внимавам	на	пътя,	макар	че	без	негово	участие	все	пак	бе	трудно.

Спускахме	се	от	хотел	„Плиска“	към	Орлов	мост.	Инерцията	дяволски	
бързо	увеличи	скоростта	ми.	Върху	педалите	не	усещах	никакъв	крак	на	
шофьора	си,	той	сякаш	бе	другаде.	Изпреварвах	кола	след	кола,	и	то	как-
ви	коли.	Шофьорите	им	ни	поглеждаха	с	изненада.	Нямаха	време	дори	да	
дигнат	палец	за	израз	на	почуда	и	възхита,	че	съм	още	на	пътя.	С	този	
жест	в	последните	години	често	ни	поздравяваха,	но	винаги	изпреварвайки	
ни.	Сега	ние	летяхма	от	лявата	им	страна.

Долу,	на	червения	светофар,	плътна	стена	от	метални	тела	ме	очак-
ваше	безмилостно.	Помислих	си	—	забивам	се	в	нея	и	слагам	край,	край	на	
всичко	—	край	на	очакванията,	на	страховете,	на	болките,	на	напразните	
надежди.	Срещу	това	нямаше	да	бъде	против	и	моя	човек.	Чувствах	го.

Но	защо	ми	трябваше	да	поглеждам	в	насрещното	платно.	Направих	го	
от	навика	си	да	следа	всичко	на	пътя,	дори	в	насрещното	платно.	И	точно	
този	навик	да	пазя	моя	човек	и	себе	си,	бе	причината	да	видя	една	малка	
шкодичка,	запазена,	лъщяща	със	свежата	си	боя	и	кристално	чистите	си	
стъкла.	Тя	ми	примигна	закачливо	с	фаровете	си.	Това	бе	за	мен,	сигурен	
съм,	дявол	да	го	вземе.	Не	знам	къде,	кога,	на	кой	паркинг	сме	били	заедно,	
но	ме	е	запомнила,	а	аз	съм	я	забравил.	Дано	не	разбере	това.

И	отново	се	самозадействах.	Гумите	ми	свирепо	изсвириха.	Всичко	в	
мен	се	опъна	до	скъсване.	Спрях	на	метър	от	металната	стена.

Моят	човек	едва	сега	стъпи	върху	спирачния	педал.	Мислеше	си,	че	
той	е	спрял.	Беше	се	отърсил	от	зловещото	си	примирение.	Дали	и	той	не	
бе	видял	нещо,	което	го	върна	на	мястото	му	—	не	разбрах.

Продължихме.	На	кой	ли	първо	щеше	да	свърши	лимитът	от	километ-
ри.	Не	знаех.	Дано	аз	съм	пръв,	че	какво	ще	правя	без	стопанин.	Но	преди	
това	трябва	да	видя	отново	шкодичката.	Трябва	да	£	върна	жеста.	Та	
този	жест	ме	спаси	—	и	мен,	и	моя	човек.
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ВНЕЗАПНОТО ПОКОЛЕНИЕ

Росен Желязков

ЛОТАРИЯ

Малко	е	гадно	да	ти	вземат	всичко.	Но	Бог	дал,	Бог	взел.	Гледам	три-
лъра	с	един	бизнесмен	по	телевизията	—	дори	се	разходих	в	дома	му	на	
Витоша,	благодарение	на	услужливите	кадри	от	МВР.	И	не	знам,	какво	
да	кажа...	Невероятно	богатство!	Особено	ме	впечатлиха	артефактите	
на	световно	ниво,	които	този	меценат	на	изкуството	е	събирал.	Но	сега	
държавата	му	конфискува	всичко.	Цялата	история,	която	се	случва,	 е	
жестока	—	 заради	невъзможността	за	 съпротива	на	нароченото	лице.	
Без	значение	дали	си	богат	или	беден.	При	такъв	развой	на	събития	човек	
чувства	своята	нищожност,	пък	и	откъде	ще	дойде	силата	да	издържиш	
в	този	наш	лукав	свят?	Мисля	си	за	Бог...	А	вчера	една	приятелка	ми	каза:	
ти	сериозно	ли	вярваш	в	Бог?	Ще	си	помисля	дали	да	отговоря:	вярвам.	
Защото,	ако	кажа,	че	вярвам	—	Бог	ще	ми	изпрати	изпитания	да	провери:	
доколко	ми	е	силата	на	вярата.	Но	пак	се	връщам	със	сюжета	около	тази	
лотария,	в	която	главното	действащо	лице	е	нейният	притежател.	Дру-
гото	име	на	лотариите	е	игри	на	късмета,	а	късметът	е	топка	—	върти	
се	и	понякога	изтегляш	малшанса.	За	това	не	съм	обичал	никога	хазарта.	
В	него	има	нещо	изкусително	и	дяволско.	И	съответно	е	заложен	капан	
така,	че	не	ме	учудва	нищо	относно	това,	което	се	случва	с	този	замо-
жен	човек.	Сигурно	много	хора	са	губели	и	последните	си	левчета,	за	да	
ги	изиграят	и	така	да	се	опитат	да	надиграят	лошия	си	живот,	та	да	
го	направят	още	по-лош,	губейки	и	тях.	Рано	или	късно	всичко	в	живота	
се	обръща	и	изводът	е,	че	парите	не	могат	да	спасят	никого,	когато	е	
решено	отгоре…..	да	ти	ги	вземат.	И	както	се	казва	в	такива	случаи:	Бог	
дал,	Бог	взел	—	пък	дори	и	в	образа	на	прокурор.

Иçäàíèя 
íà Нèêîëà 
Вàïöàрîâ 
íà ÷óжäè 
еçèöè
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ВНЕЗАПНОТО ПОКОЛЕНИЕ

Беркант Исаев

СПОМЕНЪТ 
Разказ

„Скриваме	спомените	от	снощи	в	първите	дръпки	на	днешните	ни	
цигари.“	Помисли	си	го	или	по-скоро	го	сънува,	не	можеше	да	каже.	Нощта	
и	денят	се	сливаха	в	кулминацията	на	изгрева,	а	той	още	се	бореше	с	
кашата	в	полубудния	си	мозък.	Гласове,	които	спореха,	шептяха,	викаха,	
утешаваха,	стенеха	от	удоволствие	и	плачеха	от	болка.	Нямаше	власт	
над	тях,	можеше	само	да	наблюдава	как	ще	свърши	цялата	бъркотия,	
подкрепяйки	един	или	друг	от	типовете,	които	говореха	в	главата	му.	По-
мъчи	се	да	си	спомни	какво	беше	пил	за	последно,	но	не	се	сещаше.	Може	би	
от	онази	гадна	водка	или	по-зле	—	от	проклетия	джин,	който	Лили	донесе.	

Най-сетне	не	издържа	и	се	опита	да	стане.	Диванът	на	който	беше	
лежал,	изскърца	недоволно.	Студът	и	сънят	го	заляха,	но	нямаше	причина	
повече	да	стои	тук.	Огледа	се,	лъчите	на	изгряващото	слънце	вече	смело	
пробиваха	прозорците	и	падаха	по	пода.	Никой	друг	не	беше	буден.	Затътри	
се	към	хола,	а	там	по	земята,	на	креслата,	фотьойлите,	под	масите	се	
бяха	излегнали	десетина	души.	Миризмата	беше	на	повръщано,	застоял	
въздух,	трева	и	секс	в	едно.	Забеляза,	че	спящият	Мартин	държи	шише	
уиски	и	с	усилие	го	изтръгна	от	ръката	му.	

Въздъхна	и	излезе.	Белград	беше	красив	град,	само	когато	си	трезвен	
като	монах	или	когато	си	по-пиян	от	сръбски	алкохолик.	В	момента	той	
не	беше	нито	едно	от	двете,	така	че	 усети	намръщените	погледи	на	
улицата,	на	облаците	и	най-вече	на	досадната	съседка,	която	го	изгледа	
крайно	разочаровано.	Запали	цигара	и	си	дръпна.	Дръпна	още	веднъж	и	
димът	прегърна	дробовете	му,	успокои	за	момент	болката	в	главата	му	
и	спря	камбаните,	които	неуморно	биеха	там.	За	сметка	на	това,	започ-
наха	да	бият	камбаните	на	близката	църква.	Какво	пък,	всяко	добро	за	
зло.	Изруга	тихо	и	мило	и	продължи	по	пътя	си.	Искаше	да	отиде	в	парка.	
Там	сега	нямаше	да	има	много	хора,	мястото	щеше	да	бъде	лишено	от	
всички	особняци,	 които	се	 водеха	 в	 забележителностите	на	парка,	 от	
досадните	влюбени	по	пейките	и	децата.	Луди,	влюбени	и	деца,	това	бяха	
трагичните	персонажи	на	съдбата.	

По	пътя	се	носеше	само	звукът	на	сутрешния	покой,	чуваха	се	само	
стъпките	му.	Когато	стигна,	седна	на	един	гол	объл	камък	на	поляната.	
Отпи	няколко	глътки	от	уискито,	което	прогори	душата	му	за	пореден	
път	и	запали	още	една	цигара.	Мислеше	си	за	спомените	от	снощи.

—	Хей,	защо	ме	гледаш	така?	—	беше	попитала	Лили
—	Извинявай,	красива	си.
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—	По	дяволите,	чуваш	ли	се?	Току-що	се	запознахме.
—	Това	не	пречи	да	си	красива.
—	Имам	си	приятел	и	ако	не	престанеш,	ще	ти	счупи	зъбите.
—	Майната	му	—	беше	се	усмихнал	Сава.
—	Майната	ти,	разкарай	се.
Лили	наистина	беше	интересна,	с	дълга	до	раменете	кафеникава	

коса,	леко	дрезгав,	но	приятен	глас	и	лице	с	нежни	черти.	Малко	беше	
груба	и	нямаше	вкус	за	алкохол,	но	Сава	се	беше	влюбил	безразсъдно	и	
по	детински.	Може	би	не	я	познаваше,	може	би	тя	беше	непоносима	
в	 действителност,	 но	 нищо	 от	това	 нямаше	 значение.	 Лошото	 на	
любовта	от	пръв	поглед,	е	че	никога	не	се	оказва	толкова	красива	при	
осъществяването	£.

„Сантименталности“	помисли	си	и	си	дръпна	още	веднъж.	Лили	от-
ново	се	появи	в	мислите	му.	Този	път	усмивката	£	личеше	и	сякаш	беше	
по-дружелюбна.	

—	Виж,	извинявай	за	преди	малко,	бях	изнервена	—	започна	тя.
—	Лош	ден?
—	Да,	нещо	такова.	Вчера	се	скарахме	с	приятеля	ми	и	не	знам	как	ще	

продължи	връзката	ни.	Каза	ми,	че	му	отнемам	твърде	много	от	времето	
и	че	му	преча	на	работата	и	развитието.	

—	Копеле.	Какво	ще	правиш?	Ще	се	опиташ	ли	да	поправиш	всичко	
между	вас?	Ще	търсиш	ли	решение?

—	Не	знам,	объркана	съм,	трябва	ми	време...
—	Да	излезем	да	пушим?	—	попита	Сава
—	С	удоволствие.	
Димът	излезе	от	ноздрите	му	и	той	пак	се	озова	сам	в	парка.	Тази	

мисъл	беше	по-красива.	Страхотна	дори.	Дръпна	още	веднъж.	Този	път	
погледът	му	срещна	директно	този	на	Лили.	Обичаше	да	я	гледа,	не,	обо-
жаваше	го.	

—	Знаеш	ли?	—	започна	този	път	Лили	—	Не	ми	се	занимава	с	него	и	
неговите	глупости.	Писна	ми	от	него!	Не	ме	разбира,	не	му	пука	за	мен,	
а	на	всичкото	отгоре	се	опитва	да	ме	изкара	виновна.	Защо	по	дяволите?	
А	ми	се	струваше,	че	го	обичах...

—	Явно	не	си	знаела	какво	е	да	обичаш,	а	той	не	е	имал	и	представа	
за	любовта

—	Ти	сега	обвиняваш	ли	ме?
—	Ни	най-малко,	но	може	би	сте	обръщали	внимание	на	всичко	оста-

нало,	но	не	и	на	любовта,	защо	иначе	ще	казва,	че	спъваш	развитието	му,	
а	ти	ще	се	дразниш	на	себелюбието	му?	

—	Може	би	си	прав.	Но	пък,	понякога	си	мисля,	че	всички	мъже	сте	
такива,	вечно	недоволни	и	неблагодарни.

—	Това	е	банално	—	въздъхна	Сава.
—	Но	е	вярно	—	отговори	Лили.
—	Съжалявам	за	връзката	ти,	но	грешиш
—	Ето	че	и	ти	започна	да	спориш	за	щяло	и	нещяло	—	ядоса	се	тя.
—	Казах	ли	ти,	че	си	красива?
—	Какво?
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Сава	я	целуна.	Езикът	му	обходи	устата	£,	а	чувството	беше	като	
пети	сезон	или	летен	сняг.	Не	искаше	да	я	оставя,	желаеше	я	още	и	още...

Димът	отново	излезе	и	Сава	пак	се	озова	сам	в	парка.	Разочарован	
дръпна	отново	и	после	още	веднъж	и	с	всяка	дръпка	виждаше	само	целув-
ката	с	Лили.	Тя	впи	острите	устни	в	неговите.	Прегърна	го	и	го	превърна	
в	пламтяща	цигара.	Минутите	минаваха	като	секунди,	а	Сава	изгаряше	
и	се	превръщаше	в	пепел.	Накрая	изчезна	и	в	парка	остана	само	недопу-
шената	му	цигара.	

Пèсìî íà Нèêîëà Вàïöàрîâ äî ìàéêà ìó



180 ÏËÀÌÚÊ

ЕСЕИСТИКА

Йордан Калайков

ПРЕХОДЪТ МЕЖДУ ДВЕ ГОДИНИ 
КАТО ПРЕХОД В ДУШИТЕ, 
НАВЯРНО...

•
Заглавието	дойде	от	само	себе	си,	без	да	съм	убеден,	че	е	точното.	

Така	 се	 случва,	 когато	 напират	мисли,	 но	 строят	 им	 е	 неравен	 и	
непоследователен.	Има	ги	и	колебанието,	и	несигурността	за	истинността	
на	съжденията.	Но	желанието	да	погледна	отвъд	видимото	е	по-силно	от	
съмненията.	При	изпращането	на	старата	и	посрещането	на	новата	
година	си	разменяме	пожелания	за	щастие	и	здраве,	обикновено.	Наблягаме	
на	първото,	без	да	подценяваме	второто...,	но	винаги	оставаме	запленени	
от	необозримостта	и	тайнствеността	на	щастието.	Подозирал	съм,	че	
докато	тичаме	неистово	към	неговата	химерна	същност,	то	може	да	се	
подвизава,	не,	по-скоро	да	подтичва	след	нас	и	да	не	може	да	ни	догони.	
Представяте	ли	си,	ние	бързаме	към	него,	макар	да	не	го	съглеждаме,	а	
то	бърза	след	нас,	за	да	ни	настигне,	но	все	не	успява.	Всъщност,	мисля	
че	това	понятие	—	щастие,	тъй	здраво	вкоренено	в	масовото	съзнание,	се	
е	поизтъркало	от	многократна	и	безразборна	употреба	и	се	е	превърнало	
в	 най-обикновено	 клише.	 Все	ми	 се	 струва,	 че	 в	 най-общия	 смисъл	 в	
представата	за	щастие	битува	онова,	което	се	нарича	радост.	Радост	
от	нещо,	което	сме	преживели	или	очакваме	да	преживеем.	Изкушавам	
се	да	дефинирам	щастието,	макар	да	зная,	че	някои	неща	не	могат	да	се	
определят,	въпреки	желанието	да	прикачваме	етикети	на	почти	всичко,	
което	ни	се	случва.	Това	успокоява,	дава	някаква	опора,	за	която,	все	пак,	
можем	да	се	хванем	като	за	сламка.	Почти	съм	убеден,	че	бленуваното	
щастие	има	тривиална	природа	—	нещо,	което	е	съставено	от	две	части:	
едната	от	тях	—	понятна,	а	другата	—	не.	Първата	част	звучи	някак	
смирено	—	да	имаш	това,	което	имаш,	и	да	му	се	радваш.	Но	втората	
част,	според	мен	е	самата	същина.	Не	е	достатъчна	само	радостта	—	тя	
трябва	да	граничи	с	възторг,	т.е.	да	има	лек	привкус	на	еуфоричност.	В	
този	ред	от	мисли,	преодолявайки	предела	между	две	години	—	уж	стара	и	
уж	нова	—	времето,	дори	когато	е	разположено	в	два	интервала,	наречени	
години,	не	е	нито	ново,	нито	старо,	както	не	е	хубаво	или	лошо,	а	такова,	
каквото	си	е	—	неподвластно	и	безкрайно.

Хрумва	ми	да	прехвърля	разбирането	за	времето	към	разбирането	
за	щастието.	Не	е	ли	то	един	безконечен	низ	от	радости	и	тъги,	които	
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човек	сам	отглежда	през	краткия	си	земен	път?	И	то	не	е	нито	голямо,	
нито	малко,	нито	минало,	нито	сегашно,	а	такова,	каквото	е	в	собстве-
ните	ни	очи	и	най-вече	в	собствените	ни	представи.	Даже	понякога	си	
мисля,	че	т.нар.	щастие	има,	едва	ли	не,	органична	природа	и	дори	може	
да	се	пипне	неговото	тяло,	да	се	усети	плътността	му.	Дори	е	приятно,	
когато	радостта	е	укротена,	с	нарушен	баланс	към	тъга.	Тогава	дори	
нагарчането	е	приемливо	и	желано.	Неслучайно	хората	отдавна	са	раз-
брали,	че	тъгата	е	най-нюансираното	състояне	на	духа.	Често	твърдим,	
че	не	знаем	причината	за	оттенъците	и	се	потопяваме	в	изживяването.	
Сигурно	има	основание	за	такова	твърдение,	 защото	подсъзнанието	е	
неизбродима	територия.	Мирисът	на	изпръхнала	след	дъжд	земя,	жълто-
зелените	и	златисти	одежди	на	есента,	мекотата	на	изгрева,	ароматът	
на	зрели	черници	и	даже	горчивият	послевкус	на	кайсиева	кокичка	могат	
да	изострят	сетивата	и	оттам	усещанията.

По-широкото	разбиране	 за	щастие	 е	радостта	от	живота	—	твоя	
собствен	и	общия,	който	споделяш	с	близките	хора.	В	живота	няма	лошо	
и	хубаво,	има	огорчения	и	доволство	от	добре	направеното	или	случилото	
се.	Мисля,	че	прекалено	много	се	вторачваме	в	неудачите	и	лошотията,	а	
на	тях,	както	на	троскота,	им	трябва	малко,	за	да	избуяват.	Дали	не	е	
съмнителна	тезата	за	трудностите	и	тяхното	преодоляване,	което	из-
граждало	човека	и	го	превръщало	в	боец?	Понякога,	може	би	е	достатъчно	
да	си	отговорим	на	въпроса	дали,	това	което	ни	се	отдава	тъй	трудно,	
е	толкова	необходимо?	Навярно	състоянието	на	възторг	ще	ни	споходи,	
когато	вършим	това,	което	наистина	можем,	но	го	вършим	от	сърце,	св-
сички	сили.	Нали	когато	познаваме	пътя,	крачим	сами,	а	какво	ни	пречи,	ако	
тръгвайки	по	непознати	друмища	си	намерим	спътник?	Защо	да	се	каем	и	
страдаме	за	пропуснатите	възможности,	когато	дори	от	горчивия	опит	
ще	покълнат	нови	възможности?	Толкова	ли	е	трудно	всеки	път,	когато	се	
препънем	и	паднем,	да	станем	и	макар	с	разбити	колена	да	продължим,	за-
щото	отдавна	е	известно,	че	има	равновесие	между	загубата	и	печалбата...

Сребърната	река	на	живота	тече	нататък,	отвъд	седмия	ден	в	пре-
дела,	на	който	Всевишния	ни	е	създал.	Добре	ли	съм	на	хребета	към	пре-
вала	и	надолу,	преди	и	след	него,	загърбил	еуфорията	от	прекрачването?	
Не	знам!	Но	още	долавям	шепота	на	мъртвите	есенни	листа,	от	който	
стъпките	ми	се	плашеха.	И	надолу,	което	някои	наричат	нагоре,	остава-
ме	аз	и	моят	свят,	населен	с	какво	ли	не.	Погаждаме	ли	се?	Сериозно	сме	
свикнали	след	толкова	години	да	се	търпим	и	да	се	радваме	взаимно.	Сега,	
след	разлятото	синьо	на	зимния	здрач,	спохождан	от	снежната	виелица	
и	студа,	си	мисля,	че	отвъд	надвисналите	облаци	луната	си	свети,	как-
то	е	било	винаги,	кротко	и	засмяно.	И	само	въпрос	на	време	е	по	реката	
на	живота	да	тръгне	ледоходът,	а	луната	да	я	посипе	със	сребро.	Иначе	
какво	му	остава	на	човек,	освен	да	се	усмихне	и	да	се	зарадва,	че	го	може	
на	фона	на	намръщената	зима,	току-що	закретал	по	още	неизвървяния	
път	на	Новата	година.
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ХУДОЖНИК И ÌОÌИЧЕ

Художникът	вдигна	поглед	от	платното	и	каза	замислен	на	момичето:
—	Подарявам	ти	тази	картина.	Все	едно,	че	съм	ти	написал	и	изпра-

тил	писмо.	Ти	ще	го	прочетеш,	но	след	време	ще	ти	се	приисква	отново	
да	го	прочетеш.	И	всеки	път	ще	откриваш	по	нещо	ново.	Уж	познато	и	в	
същото	време	—	не	съвсем.

—	Защо	мислиш,	така?	Все	пак	това	е	само	една	малка	картина	с	дърво,	
къща,	планина	зад	нея,	небе	отгоре,	нарисувани	хора	няма.

—	Да,	това	е	картина,	но	не	като	другите...	Погледни	внимателно!	
Художникът	вдигна	ръка,	примижа	с	очи	и	зашепна	тайнствено,	сякаш	
правеше	магия.	Тук	има	едно	дърво	разлюляно	от	вечерника.	Той	шета	
из	него	и	сякаш	го	подкарва	нанякъде.	Дървото	живее,	шуми,	движи	се.	
Под	него	е	кротнала	стара	къща.	Съградили	са	я	хората	много	отдавна	и	
тя	пази	тяхната	топлина.	Една	светлинка	се	процежда	под	стряхата,	
а	вятърът	свири	в	мъхясалите	керемиди,	рони	излинелия	зид,	покривът	
хлътнал	—	скрибуца	тъжно.	И	къщата	живее	заедно	с	дървото,	мълчаливо.	
Те	са	като	старци,	които	няма	вече	какво	да	си	кажат.	Над	тях	чезнат	
в	далечината	хребети,	а	отгоре	са	поспрели	небесните	светила.	Ето	тук	
са	слънцето	и	луната.	Озаряват	с	мека	светлина	земята,	сякаш	бдят	над	
нея.	Разжарено	и	бездънно	небето	тлее.	Ето	тук	то	изтича	в	буен	поток	
към	земята,	а	самата	тя	се	устремява	към	него	и	всичко	се	слива	в	едно	
цяло,	обвързано	и	раздвижено.	Никой	не	може	да	ги	спре,	нищо	не	може	да	
се	разруши	или	отнеме,	защото	ще	рухне	цялата	вселена...

—	Как	така?	—	промълви	момичето.	То	гледаше	с	широко	отворени	очи	
и	наистина	видя	неща,	които	преди	малко	не	забелязваше.

Художникът	продължи	с	озарено	лице	—	винаги,	когато	гледаш	пле-
теницата	от	вълшебни	цветове,	които	утоляват	жаждата	на	слънцето	
или	тръпката	на	вечерния	здрач,	нещо	ще	се	обръща	в	гърдите	ти,	а	в	
душата	ти	ще	проблясва	тиха	радост.	В	този	миг	непременно	ще	идвам	
и	аз...	Защо	се	натъжи?

—	Виж,	над	нас	кацна	птица	—	каза	като	на	себе	си	момичето.	—	Колко	
е	пъстра.

—	Това	е	сврака.	Със	синьо-черно	наметало	и	бял	нагръдник.	Неспокойна	
е.	Опашката	£	се	повдига	отсечено	нагоре-надолу,	сякаш	размахва	секира.	
Свраката	долетя,	защото	сме	тук	сами	с	картината.	Наоколо	—	само	
дървета	и	тишина!	Тя	е	любопитна.	Много	£	се	иска	да	разбере	кои	сме	и	
какво	правим	наведени	над	картината	върху	платното.

—	Нима	разбираш	птиците?
—	Не!	Не,	но	знам,	че	винаги	отсега	нататък,	когато	долети	някоя	

сврака	при	теб,	наблизо	ще	бъда	и	аз.	Това	е	така,	защото	птицата	на	
клона	е	като	положените	бои	върху	платното	—	пораждат	мисъл,	която	
задвижва	ръката	с	четката...	Когато	съгледаш	сврака,	тя	ще	отключва	рой	
представи,	спомен	за	дървета,	тишина,	за	подарената	картина	и	за	мен.

—	Трудно	ми	е	да	го	разбера.
—	Не	толкова.	Помисли	само	—	рисуваш	едно,	а	с	него	подсказваш	нещо	

друго,	което	хората	не	са	забелязвали	досега.	Нужни	са	само	наблюдател-
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ност,	чувствителност	и	фантазия.	Запомни,	че	истинското	изкуство	
не	възпроизвежда	видимото,	а	помага	да	съзрем	невидимото,	което	крие	
света	около	нас.

—	Знам	само,	че	като	гледам	тази	картина	и	като	те	слушам,	ми	е	
добре	—	отвърна	тихо	момичето	—	сякаш	проглеждам	за	красотата	сега.	

—	Вземи	тази	клонка	със	сух	дъбов	лист.	Когато	си	отидеш,	сложи	я	
в	старо	глинено	гърне	и	отново	ще	стане	магията.	

—	Каква	магия?
—	Ще	си	стоиш	в	къщи,	а	когато	случайно	погледнеш	към	клонката,	чу-

дото	ще	те	споходи.	Най-напред	ще	зажужи	рояк	от	спомени,	понесени	от	
крилата	на	омагьосани	птици.	Сред	тях	непременно	ще	съгледаш	сврака.	
Нещо	ще	трепне	и	със	затаен	дъх	ще	побързаш	да	погледнеш	картината,	
която	сега	ти	подарявам.	Същата	тази	с	дървото	и	къщата,	небето	и	
земята,	луната	и	слънцето,	които	стоят	неподвижни	над	покрива	и	ис-
крят.	Неусетно	ще	зашета	вечерникът.	После	ще	се	появя	и	аз	—	забързан	
към	теб,	за	да	съпреживеем	радостта	от	бликналата	красота.	

—	Има	ли	птица,	която	обичаш	много?	—	каза	като	на	себе	си	момичето.
Ръката	на	 художника	посегна	 към	 лист	 хартия	и	 с	 креда	мигом	

очер	та	закривен	клюн	сред	кръгла	глава.	После	се	появиха	две	втренчени,	
пронизващи	очи.	Всичко	се	случи	за	секунда.

—	Кукумявка?	Но	тя	е	тъй	грозна	и	креслива.	Долита	всяка	вечер	на	
отсрещния	покрив.	Плаши	ме.

—	Постоянна	е	в	навиците	си	и	е	мъдра.	Отсега	нататък	няма	да	те	
стряска.	Аз	вече	я	омагьосах	на	този	лист	хартия	и	всеки	път,	когато	
долети,	заедно	с	нея	ще	идвам	и	аз	като	дух	през	отворения	прозорец	и	
ти	ще	се	засмееш...

—	Стига,	моля	те!	Страх	ме	е!	—	момичето	закри	очите	си	с	длани.
—	Всичко	е	тъй	хубаво,	не	се	страхувай!	В	просъница	ще	чуеш	куку-

мявката	и	тутакси	ще	погледнеш	към	старото	глинено	гърне	с	дъбова-
та	клонка.	А	после,	после	някъде	високо	над	покрива	ще	чуеш	вечерника	в	
клоните	на	липите	и	непременно	ще	съгледаш	долетяла	отнейде	сврака	
с	черно	наметало	и	бял	нагръдник.	Нещо	ще	се	преобърне	в	душата	ти	и	
едвам	ще	дочакаш	утрото,	за	да	погледнеш	картината.

—	Наистина	всичко	е	толкова	хубаво.	Ти	си	истински	вълшебник!	Вече	
не	ме	е	страх	—	отвърна	момичето,	а	очите	му	излъчваха	мека	светлина	
и	радост.

Художникът	го	погали	по	косите	и	не	отговори.	Дълбоко	в	сърцето	
му	се	раждаше	нова	картина	—	приказка.
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КРИТИЧЕСКИ ОТЗИВИ

Георги Н. Николов

„ПЪТУВАТ ОБЛАЦИ КАТО КЕРВАНИ...“1

Творческата	лаборатория	на	всеки	автор	е	храм,	в	който	екзистен-
циалната	мъдрост	поставя	личността	на	различен	пиедестал.	При	едни	
тя	 е	 приземена,	 реалистична,	 дори	 натуралистично	 откроена	 върху	
фона	на	отредената	£	битност.	При	други	е	обожествена,	безплътна,	
зареяна	в	пространство	и	време.	Орисана	на	безсмъртие,	без	ясна	цел	
за	съществуването	си,	освен	да	се	откъсне	от	тегобите	на	делника	в	
друго	измерение.	Но	при	трети	тя	е	едновременно	от	плът	и	кръв,	като	
надгражда	съществуването	си	чрез	силата	на	духа.	Видимо	изразена	чрез	
досег	с	материалното,	превръщано	от	нея	в	символи.	Вплетени	между	
минало	и	бъдеще,	които	са	всъщност	едно	и	също	нещо	върху	плоскостта	
на	вечността	с	корен	в	настоящето,	от	което	черпи	живителни	сокове.	И	
заедно	с	това:	алегоричен	отговор	защо	се	раждаме	и	градим	обществото	
всеки	в	предначертаната	му	канава,	докато	дойде	неизбежният	финал.	
Защото	е	ясно,	че	човек	не	се	ражда	само	за	да	умре,	а	е	носител	на	инди-
видуална	орис,	с	която	се	откроява	сред	околните	и	все	пак	се	слива	с	тях	
по	силата	на	нравствените	закони...

Тези	и	още	много	теми	са	заложени	в	новата	стихосбирка	на	Боян	Анге-
лов	„Почти	на	поглед“,	изд.	„Богианна“,	2019	г.	Тя	е	композирана	от	взаимно	
допълващите	се	части	„Царска	папрат“,	„Театър	на	сенките“	и	„Почти	на	
поглед“,	като	във	всяка	от	които	е	вплетено	идейно-естетическото	кредо	на	
Боян	по	различни	морални	и	граждански	теми.	Така	поднесени,	те	взаимно	
се	допълват	и	обогатяват,	оставяйки	в	съзнанието	на	читателя	впечат-
лението	за	иконописен	триптих	на	осмисленото	ни	съществование.	Сам	по-
етът	отдавна	е	доказал	чрез	лирическото	си	дарование,	че	е	сред	водещите	
наши	творци	на	съвремието.	Че	трайно	и	с	философско	постоянство	търси	
смисъла	на	явлението	„живот“	в	цялата	му	многоцветна	безкрайност.	Че	
перото	му	може	да	съчетае	привидно	дребното,	мъничкото,	уж	незабеле-
жимото	зрънце	материя	с	полета	на	духа	и	така	да	открои	божествения	
лик	на	Създателя,	комуто	всички	принадлежим.	Кой	е	той?	Неизвестен	
космически	разум,	разжарил	на	планетата	пламъка	на	еволюцията?	Или	
собствената	ни	мисъл,	чрез	силата	на	която	непрестанно	се	преоткриваме	
и	загърбвайки	постигнатото	досега,	нетърпеливо	надничаме	в	идните	веко-
ве?	Неизвестно,	но	не	това	е	най-важното.	А	хармонията	между	човеците.	
Любовта.	Избраният	път	на	личностното	„аз“	към	идеи	с	възможност	да	
се	превърнат	в	красива	реалност.	Бунтовното	смирение	пред	орисаната	
ни	тленност.	Полетът	към	небето,	за	да	отключим	тайнствените	двери	
на	космическата	вечност.	И	едновременно	—	да	смирим	гордостта	си	под	

1 Боян Ангелов. „Почти на поглед“, 2019 г.
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целувките	на	природата,	на	която	сме	всъщност	непокорни	чеда.	И	чиято	
мъдрост	търсим	винаги	щом	усетим,	че	сме	само	нейни	временни	гости.	
От	чието	лоно	все	някога	ще	изчезнем,	за	да	дадем	път	на	нови	поколения.	
А	когато	настъпи	този	момент,	тогава	какво?

Смъртта не би била жестока,
ако укрия се от нея,
но, ако бягам без посока
и без възвишена идея,
вече е смърт наполовина.
Щастлив не съм, не съм спокоен.
И се разплаквам без причина
в унилия, обезгероен,
оплешивяващ, скучен делник.		 	 „Селфи“

Поезията	на	Боян	е	ярко	метафорична,	житейски	вярна,	запомняща	
се.	Тя	е	истинска	награда	за	съвременния	читател.	За	всички	неспокойни	
хора	от	различни	поколения,	за	които	реалността	невинаги	е	констант-
на	величина.	И	които,	чрез	стиховете	на	Боян	Ангелов	усещат	бунта	на	
многопосочната	мисъл.	Търсеща	отговори	за	терзанията	на	личността,	
с	които	тя	се	бори,	усъвършенствайки	собствената	си	идентичност	в	
единството	на	тленното	и	безсмъртната	мисъл...	

И	в	този	си	сборник	Боян	споделя	и	привързаността	си	към	родния	
край.	Към	историята	и	нейни	значими	люде.	Както	отбелязва	в	послеписа	
си	към	него	Тодор	Каракашев:	„Началото	е	показателно	както	за	книгата,	
така	и	за	същността	на	самия	автор...	В	стиховете	на	Боян	Ангелов	се	
съдържа	органичното	чувство	за	близост	с	Панагюрище	и	неговите	духов-
ни	пространства,	героична	история	и	настояще.“	Доказан	факт	за	всеки	
даровит	творец	е	пъпната	връзка	между	него	като	личност	и	мястото	на	
предците.	На	детството,	първите	осмислени	впечатления	от	битието	и	
първите	спомени,	оставащи	за	цял	живот.	Остава	и	импресията	от	тези	
първи	години,	превръщащи	се	в	постамент	за	изграждане	и	самоутвържда-
ване	на	личността	такава,	каквато	ще	бъде	по-нататък	в	отреденото	
£	време.	Разбира	се	—	и	място,	където	залутаното	във	всемира	съзнание	
ще	се	завръща	пак	и	пак	с	най-чистото	на	света	носталгично	чувство:

Тополите, напрегнати от слух,
ще разберат защо е осияна
вселената на пролетния пух,
потънал в шепота на Луда Яна.
Градът, разлистил своя светлопис,
доказа правото си да посочи,
че е тъждествен пролетният лист
с нетленността на паметните плочи.	 	 „Панагюрище“

Още	много	може	да	се	говори	за	достойнствата	на	стихосбирката.	
За	дълбокия	философски	заряд,	пулсиращ	във	включените	творби.	За	анали-
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тичното	проникновение	в	душата	на	съвременника	и	неговото	отношение	
към	реалността	такава,	каквато	е	и	каквато	я	усеща	полетът	на	твор-
ческия	дух	в	плоскостта	на	метафоричния	паноптикум.	Тук	Боян	Ангелов	
е	разкрил	до	дъно	и	своята	същност	на	поет	с	изпреварващо	времето	си	
светоусещане,	надграждащо	делника	с	дълбоко	проникновение	за	нещата.	
Превръщайки	материалното	в	красива	многоцветна	палитра,	освободе-
на	от	дребнотемие	и	тегоби.	Облитаща	планетата	с	красиви	образни	
послания	и	несекващ	извор	от	чувства	в	цялата	гама	между	минорното	
и	възторга.	Между	съмнението	на	изследователя	и	радостта	на	първо-
откривател,	докосващ	символиката	на	понятието	Човек	в	безкрайното	
негово	многообразие.	Тук	са	и	моралните	скрижали	на	столетието,	откро-
яващи	доброто	от	злото.	Стойностното	от	мимолетното	и	значимото,	
поради	което	си	заслужава	да	живеем,	да	усъвършенстваме	самите	себе	си	
в	хармонично	единство	с	личността	до	нас.	С	множеството,	удостоено	с	
правото	да	мисли,	т.е.,	да	кове	само	бъдещето	си	така,	както	е	повелил	
неговият	Създател.	Да,	за	сборника	може	да	се	говори	много,	но	винаги	съм	
казвал,	че	стиховете	трябва	да	бъдат	прочетени,	а	не	преразказвани.	Че	
прочитът	ще	донесе	морално	удовлетворение	сред	людете	от	различни	
възрасти,	аз	не	се	съмнявам.	С	„Почти	на	поглед“	Боян	Ангелов	надраства	
сам	себе	си	и	се	устремява	към	нови	поетични	пространства.	А	полетът	
на	духа	е	най-значимата	дарба,	с	която	надареният	творец	се	отличава	
от	делничното	множество,	нали?...

Ìежäóíàрîäíà 
ïî÷еòíà íàãрàäà 
çà ìèр, ïрèсúäеíà 
ïîсìúрòíî 
íà Н. Й. Вàïöàрîâ
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Никола Иванов

РОДЕН ОТ СВЕТЛИНАТА, 
ЗАВЪРНАЛ СЕ В СВЕТЛИНАТА1

Във	„Въведение	в	поезията“	Иван	Здравков	споделя	трепетното	чув-
ство,	обзело	го	при	прочита	на	началото	на	Поезията	—	безсмъртната	
Омирова	„Илиада“.	Тя	го	привлича	неудържимо,	потриса	го	и	става	негов	
еталон,	чрез	великата	творба	той	проглежда	за	Поезията.	Това	върховно	
изживяване	е	неизличимо	и	творбата	остава	за	него	завинаги	образец	за	
Поезия.	А	Иван	Здравков	е	само	на	17	години...	Ще	си	позволя	да	цитирам	
по-голямата	част	от	въведението,	за	да	се	убедите	в	силата	и	автен-
тичността	му:	„Някога,	на	17,	в	маранята	на	юлския	следобед	изкачих	
стълбата	към	тавана	на	къщата	в	Лом:	там,	в	някаква	ракла,	открих	
черен	том	—	 „Илиада“,	 книгата,	 която	буквално	ме	 взриви	 (превод	 от	
старогръцки	на	проф.	Ал.	Балабанов).	Слънчев	лъч	освети	първия	стих:	
„Музо,	възпей	оня	гибелен	гняв	на	Ахила,	сина	Пелеев,	що	погуби	стотици	
троянци...“	Всичко	се	разлюля	като	при	земетресение.	Вълнението	про-
дължи	десет	денонощия,	докато	пеещ	глас	извести:	„Троянската	война	
свърши.“	Пред	стените	на	Троя	стоеше	огромен	дървен	кон.	Троянците	
ликуваха,	Хектор	бе	мъртъв,	Ахил	бе	мъртъв,	Одисей	обаче	бе	жив	—	и	
коварството	му	погуби	Троя.	„Страхувам	се	от	данайците	дори	когато	
носят	дарове.“	(Вергилий,	„Енеида“).	Това	е	знаменитият	хекзаметър	на	
Омир	и	мъчителното	проглеждане	за	Поезията,	което	остава	еталон	за	
цял	живот	за	надарените.	И	от	поетичното	творчество	на	Иван	Здравков	
се	убеждаваме	в	това.

Размислите	продължават	и	в	„Четейки	Омир“.	В	творбата	става	дума	
за	защитата	на	Отечеството,	за	войната,	за	Троянския	кон	и	предател-
ството,	за	началото	на	началата	Омир,	в	чието	творчество	е	целият	живот	
във	всичките	му	проявления.	И	за	думите,	които	са	по-силни	от	оръжието:

Думите са опасна игра.
Думите са гилотина.
Следвай повелението.

Но	думите	са	и	по-опасни	от	оръжието,	когато	са	антихуманни	и	
изпълнени	с	омраза.

„Време	за	свобода“	е	великолепно	универсално	стихотворение,	в	центъ-
ра	на	което	е	Свободата	—	най-важната	и	висока	ценност	за	Иван	Здравков.	
Поетът	се	опира	на	Еклисиаста,	на	човешката	мъдрост,	тя	става	основна	

1 Иван Здравков. „Въведение в поезията“
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част	от	същността	на	неговата	поезия,	негов	пътеводител.	Човекът	е	
едно	чудо	и	чудовище,	способен	е	на	най-големи	мерзости	и	зверства,	но	и	
на	велики	дела,	неистово	да	се	стреми	към	светлината,	може	да	е	алчен	
и	гнусен,	да	е	юродив,	опасен	като	змия,	смрадлив	и	позорен,	уродлив,	да	
живее	в	пустота	и	жестокост,	да	всява	страх,	да	служи	на	тъмните	сили	
на	ДС.	Но	в	същото	време	е	готов	за	„препускане	към	светлината“,	да	
сътвори	„стих	гениален“.	И	най-важното	послание	—	през	всичките	тези	
неща	може	да	премине	човекът,	за	да	достигне	до	Свободата.	Понякога	
тя	е	„разстрелвана	като	птица“,	но	нейното	време	е	„безсмъртно	като	
зората“,	 „взривявано	 от	 съмнения“,	 „прерязани	 с	 бръснач	 вени“,	тя	 е	
„омагьосваща	като	пламък“,	„тътени	от	Л.	ван	Бетховен“	и	си	заслужава	
всички	мъки	и	страдания,	за	да	се	постигне.	И	гордостта	на	поета,	че	
Свободата	е	станала	негова	базисна	ценност,	негово	верую,	той	говори	от	
свое	име,	защото	се	чувства	като	продължител	на	гениите	и	съхранител	
на	великата	Свобода.

Иван	Здравков	без	съмнение	е	автентичен	поет,	чрез	стиховете	той	
изразява	себе	си.	Това	е	драматичен	до	трагичност	поет,	който	изживява	
и	усеща	преди	всичко	човешките	драми,	неуюта,	в	който	живее,	защото	
търси	и	очаква	Ангела,	който	да	го	помилва.

В	поезията	си	Иван	Здравков	преживява	кошмарни	видения,	подобно	
на	големите	дълбоки	и	съдбовни	поети,	които	никога	не	се	плъзгат	по	по-
върхностното	и	епидермалното,	а	се	вълнуват	от	дълбочините	на	сърцето	
и	душата,	стремят	се	поне	да	се	докоснат	до	същността	на	нещата,	
размишляват	и	 се	 измъчват	от	ония	фундаментални	въпроси,	 „които	
никой	век	не	разреши“.	Финалът	на	„Блудният	син“	асоциативно	напомня	
на	финала	на	стихотворението	на	Борис	Христов	„Знак	от	небето“.				

Сред	 основните	теми	 в	 поезията	на	Иван	 Здравков	 е	темата	 за	
смъртта.	Можем	да	го	определим	и	като	поет	на	смъртта.	Очевидно	е	
усещането	му,	че	мисълта	за	смъртта	трябва	да	е	сред	най-осмислящите	
човека,	защото	чрез	нея	можем	да	разсъждаваме	за	Смисъла.	Великолепно	
потресаващо	и	разтърсващо	стихотворение	е	„Отблъсни	към	Лета“.	Твор-
бата	е	едно	припомняне	и	осъзнаване,	което	хваща	за	гърлото	и	насълзява	
очите.	„Кой	ме	дебне	оттам?“	—	пита	лирическият	герой.	Лодкарят	Харон	
очаква	всеки	от	нас,	за	да	ни	преведе	през	реката	Лета	в	отвъдния	свят,	
това	е	предопределената	ни	съдба.	Особено	силен	и	незаличим	с	трагич-
ното	си	чувство	е	краят	на	стихотворението:

Аз съм смъртен и смъртна е мойта душа.
Друг любовната песен в душата диктуваше.
Отблъсни към Лета.
Отблъсни към Лета.
Сняг вали като бяла безсмъртна балада.

Драматична	до	трагизъм	е	всеотдайната	бащина	обич.	Контрастът	
е	поразяващ	—	създаваме	децата	си	от	Светлина,	за	да	ги	обречем	на	мрака	
на	смъртта.	Такава	е	съдбата	ни	на	човеци,	човешката	ни	орис	с	предо-
пределен	финал.	Но	трябва	да	сме	подготвени	за	неизбежното.	
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Иван	Здравков	е	поредното	доказателство,	че	когато	творчеството	
е	равно	на	биографията	на	поета,	то	е	особено	силно,	убедително,	въз-
действащо.	Реалната	болка	от	смъртта	на	сина	придават	автентичната	
сила	на	неговата	поезия.	

	Любовта	в	поезията	на	Иван	Здравков	също	е	свързана	със	смъртта.	
Рефренът	в	„Ave	Maria“	е	заглавието	на	стихотворението.	Смъртта	е	
проектирана	през	любовта.	Единствената	изпепеляваща	любов	умира	със	
смъртта	на	лирическия	герой:	„Тук,	на	земята,	беше	адът	и	раят./	Тук	
ще	бъде	и	краят.“	В	„Пази	се	от	33“	любовта	е	песен,	любовни	камбани	в	
душата,	но	същевременно	може	да	бъде	и	„гибел“,	тя	е	„безсмъртна“,	но	
и	„стенание“,	чрез	нея	може	да	си	„жив	или	мъртъв“.	Всичко	зависи	от	
собствения	избор.	

Иван	 Здравков	 е	 обсебен	 от	поезията,	 защото	 е	 съдбовен	поет.	В	
„Стихотворението“	поетът	споделя	съкровено	за	силата	на	изкуство-
то,	за	вълнението,	което	предизвиква,	когато	е	дълбоко	и	ни	разтърсва,	
за	красотата	и	тайнствата	на	голямата	Поезия,	която	ни	очовечава	и	
облагородява:

Стихотворението,
което четеш,
крие нещо красиво,
крие нещо тайнствено,
крие нещо горчиво,
но какво —
още никой не знае,
утре ще го разгадаеш;
виж как трепти —
като пламък на свещ —
душата
на стихотворението,
което четеш.

Иван	Здравков	е	поет	от	рода	на	Яворов	и	Иван	Динков,	които	пък	
са	най-Ботевите	поети	в	националната	ни	литература.	Това	е	поет	от	
висок	разряд.	Поезията	на	Иван	Здравков	е	полифонична,	защото	и	той	
като	всички	значими	поети	изрича	в	стиховете	си	„да“	и	„не“	едновременно.	

Поезията	на	Иван	Здравков	обитава	Омировите	пространства,	той	
е	обсебен	от	Омир.	Неслучайно	избраното	в	„Притчи“	започва	с	„Четейки	
Омир“	и	завършва	с	„Притча	за	Омир“.	И	в	двете	творби	поетът	изразява	
преклонението	си	пред	Първия,	Учителя.	

Рационалното	в	поезията	на	Иван	Здравков	е	на	заден	план,	почти	
отсъства,	той	се	движи	по	повелята	на	интуицията	си.	Лириката	му	е	
загадъчна,	понякога	изпълнена	с	ужас	от	прозренията,	до	които	достига.	
Цялото	поетично	творчество	на	Иван	Здравков	е	силно,	няма	да	открием	
художествени	спадове,	белязано	е	от	чувството	за	трагизъм,	звучи	като	
драматична	до	трагизъм	поема.	Този	поет	е	концентриран	във	вътреш-
ните	си	рани	и	разпятия	и	дълбае	там.	Стиховете	му	притежават	и	
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излъчват	изключителна	енергия.	Сондажите	достигат	до	дъното	на	ду-
шата	и	неизбежно	открива,	че	„обратната	страна	на	раната	пак	е	рана,	
пак	е	болна	плът“,	както	казва	в	свой	стих	Иван	Динков.	Екзистенцията	в	
поезията	му	е	много	силна	и	това	прави	тази	поезия	трайна	във	времето.	
Търсейки	отговори	на	мъчителните	въпроси,	които	терзаят	измъчената	
му	душа,	той	достига	до	важни	прозрения.	Това	е	поет	график,	но	няма	
да	открием	ослепителното	бяло,	той	не	се	интересува	и	съблазнява	от	
цветовия	колорит	нито	от	външния	блясък	на	 стиха,	 защото	 знае	и	
усеща,	че	най-яркото	обикновено	не	е	най-важното,	важни	са	дълбоките	
философски	и	метафизични	размисли	за	живота	и	човека.	Поезията	на	Иван	
Здравков	е	по	своему	лапидарна	в	своя	трагизъм.	Постоянно	са	включени	и	
работят	фините	настройки	на	душата,	които	влизат	в	остър	конфликт	
с	действителността.	Поетът	е	в	реалния	живот,	но	винаги	с	мисъл	за	
отвъдното,	 за	срещата	си	с	Бога,	пред	когото	трябва	да	отговаря	за	
земните	си	дела	и	стиховете	си.	Затова	в	неговата	поезия	има	и	мистика.

Понякога	е	библейска	силата	на	емоциите	и	чувствата	в	поезията	на	
Иван	Здравков.	Самите	заглавия	на	стихотворенията	му	са	показателни.	
Четейки	поезията	му,	нито	за	миг	не	изпитваме	усещането	за	фалшив	
поетичен	тон,	за	преиграване	със	словото	и	стиха.	И	този	поет	като	
великите	си	предходници,	които	чувства	творчески	и	биографично	близ-
ки,	разчита	на	сърдечните	си	и	душевни	спазми,	на	фаталните	проби,	на	
пароксичните	състояния.	Иван	Здравков	е	завършен	поет,	физиономичен,	
харизматичен,	различим,	автентичен	и	не	може	да	бъде	сбъркан	с	друг	
поет.

Нèêîëà Вàïöàрîâ 
è Аíòîí Пîïîâ
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ИМЕНА ОТ НЕДОПУСТИМОТО 
ЗАБВЕНИЕ 
90 години от рождението на Стоян Бакърджиев

За	жалост,	бездуховното	време,	в	което	ни	е	отредено	да	живеем,	се	
оказа	безпощадно	към	мнозина	наши	творци	на	изящната	словесност,	
които	отивайки	си	от	тоя	свят,	са	обречени	на	недопустимо	забвение.	
Сред	тях	е	и	Стоян	Бакърджиев	—	един	от	най-надарените	ни	и	приносни	
водещи	преводачи	на	нашето	съвремие.	Вече	повече	от	две	десетилетия	
ни	делят	от	неговата	преждевременна	кончина	през	1998	година	и	сякаш	
изведнъж	потъна	безследно	 в	 света	на	 забравените.	Поведение,	 което	
буди	само	съжаление	и	не	може	да	не	възмущава	здравия	разум.	Сякаш	
този	всепризнат	наш	интелектуалец,	поет	в	превода,	както	го	наричаха	
колегите	му,	нищо	не	е	сторил	за	приобщаване	на	нашия	съвременник	към	
културната	и	духовна	съкровищница	на	човечеството.

А	това	мълчание	ни	заставя	по	повод	посмъртния	му	юбилей	да	възкресим,	
доколкото,	разбира	се,	позволяват	тези	скромни	страници,	отново	неговия	
творчески	и	човешки	портрет.	Всъщност	кой	е	Стоян	Бакърджиев?	Роден	
е	на	9	март	1929	година	в	Пазарджик,	където	израства	в	скромно,	но	будно,	
родолюбиво	семейство.	Природно	надарен	със	солидни	умствени	заложби,	той	
завършва	успешно	средно	образование	в	родния	си	град,	а	след	това	право	и	
българска	филология	в	Софийския	университет	„Св.	Климент	Охридски“.	Скоро	
обаче	му	се	вижда	скучен	и	безинтересен	светът	на	юридическата	професия.	С	
други	думи,	в	адвокатската	кантора	и	в	съдебните	зали	младият	Бакърджиев	
усеща,	че	няма	възможност	да	разкрие	своята	дълбока	философска,	интелек-
туална	и	човешка	същност.	И	твърде	скоро,	в	началото	на	60-те	години,	се	
отдава	всецяло	и	безвъзвратно	на	преводаческото	поприще.

И	така,	бъдещият	ревностен	преводач	тръгва	решително	по	избрани-
те	нови	професионални	коловози.	И	е	убеден,	че	навлизайки	в	необятните	
лабиринти	на	световната	литература,	ще	допринесе	за	духовното	обо-
гатяване	на	своите	съотечественици,	чиито	предшественици	са	тънели	
векове	наред	и	в	духовно	робство.	А	новоизбраният	„занаят“	наистина	
изисква	висока	културна	ерудиция,	задължителен	усет	към	художестве-
ното	слово,	потребен	професионален	интелект	и	неизбежни	специфични	
изисквания.	Да	не	 говорим	 за	необходимостта	 от	широк	поглед	 върху	
лексикалното	богатство	и	граматичния	строй	на	чуждите	езици.	Инак	
как	едно	чуждо	оригинално	произведение	ще	заговори	на	родния	ни	език,	
с	атмосферата	на	своя	емоционално-образен	свят	и	естетическо-худо-
жествен	инструментариум.
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И	нетърпеливо	 открехва	плахо	 вратичката	на	 бъдещата	 си	при-
мамлива	кариера.	А	няма	опит	и	тръгва	по	стъпките	на	онези,	които	са	
проправяли	някога	пъртина	към	литературното	богатство	на	Европа	и	
света.	„С	подчертан	интерес	—	споделял	е	той	пред	мен	—	съм	анализирал	
преводите	на	Константин	Величков,	Пенчо	Славейков,	Александър	Балаба-
нов...	За	мен	те	са	една	своеобразна	школа,	от	тях	съм	видял	какво	мога	
да	използвам	и	какво	не.“

По-късно,	когато	се	развива	стихотворната	техника	в	българския	
език	и	се	появяват	по-модерни	ритмически	стъпки,	на	поетическия	ни	
небосклон	изгряват	имената	и	на	нови	талантливи	преводачи.	От	тях	
също	се	е	учил.	„За	мен	—	казва	той	—	изключително	интересен	и	модерен	
преводач	е	Георги	Михайлов.	От	него	възприех	доста	неща.	Не	по-малко	
съм	задължен	и	на	Николай	Лилиев,	на	Асен	Разцветников,	превел	през	30-
те	години	великолепно	„Тартюф“	на	Молиер.	Превод	на	същата	френска	
пиеса	публикувах	и	аз	през	1977	година“.

Пътьом,	 Стоян	Бакърджиев	 се	 интересува,	 учи	 се	 от	 завидните	
постижения	и	на	руските	преводачи,	които,	според	него,	са	на	световно	
равнище.	Намира,	че	тяхната	преводаческа	школа	е	водеща	в	света.	Затова	
винаги	говори	с	преклонение	за	творческите	възможности	на	руските	си	
колеги.	Те	са	му	помогнали,	както	се	изразява	той,	да	допринесе	за	обога-
тяване	на	родната	ни	стихотворна	техника	и	на	българския	поетичен	
език.	А	този	процес	не	бива	да	се	разглежда	като	негов	личен	принос,	до-
пълва	преводачът,	а	като	национално	постижение.

Тук	му	е	мястото	да	отбележа,	че	интересът	му	към	превода	се	за-
ражда	още	през	гимназиалните	му	години.	На	17-годишна	възраст	в	ръцете	
му	попада	една	балада	на	Мережковски	и	пламва	от	възхищение,	когато	
се	потапя	в	нейното	съдържание.	Изпада	в	плен	на	превъзходните	£	худо-
жествено-естетически	качества.	Дълбоко	съжалява,	че	не	е	написана	от	
българин	и	се	заема	с	нейния	превод.	Това	е	и	първата	му	преводна	творба,	
към	която	сетне	често	ще	се	връща	през	студентските	си	години	и	ще	
прогони	юридическите	му	интереси.	За	съжаление	тази	балада	е	публи-
кувана	чак	през	1967	година	в	антология	на	руската	поезия.	А	първата	
му	творба,	която	вижда	бял	свят	през	май	1955г.	в	сп.	 „Септември“,	е	
Шилеровата	балада	„Златна	чаша“.

С	течение	на	времето	все	повече	се	усъвършенства	и	българският	
стих,	а	паралелно	с	това	растат	и	творческите	възможности	на	прево-
дача.	

Неслучайно	той	показва	 силно	 впечатляващ	интелектуален	 ръст	
в	превода	си	на	„Безсънни	нощи“	(1961)	от	Леся	Украинка.	При	нейното	
публикуване	Димитър	Методиев,	както	ми	обяснява	авторът,	проявява	
изключително	старание,	прецизност	и	взискателност,	за	да	бъде	включена	
в	антология	„Украинска	класическа	поезия“.	Не	по-малко	изисквания	към	
себе	си	предявява	постоянно	и	Бакърджиев.	При	всяко	ново	издание	на	пре-
водните	му	творби	винаги	е	нанасял	немалко	поправки.	А	това	безспорно	е	
извисявало	хедожествено-естетическите	стойности	на	произведението.	

При	непрестанното	си	 общуване	 с	 чуждоезичната	литература	по	
принцип	избягва	да	се	разхожда	из	света	на	второстепенни	и	третос-
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тепенни	издания.	Обект	на	 компетентния	му	поглед	 са	преди	 всичко	
високите	образци,	шедьоврите	от	европейската	и	световна	литературна	
класика.	А	това	го	задължава	да	работи	добронамерено	и	отговорно,	пус-
кайки	в	действие	безрезервно	всичката	си	творческа	енергия	и	пределните	
възможности	на	наличния	си	интелектуален	потенциал.		

Моите	наблюдения	и	общувания	с	него	са	ме	убедили,	че	Бакърджиев	
питаеше	особен	интерес	и	се	отнасяше	с	впечатляващ	афинитет	към	
испаноезичните	поети.	Неслучайно	от	испански	е	превел	много	неща,	но	
не	всичко	е	успял	да	публикува.	Затова	и	немалко	от	неговите	стойностни	
преводи	видяха	посмъртно	бял	свят.	Приживе	успя	да	издаде	една	пиеса	на	
Лопе	де	Вега,	поезията	към	„Дон	Кихот“	и	някои	отделни	стихотворения	
от	други	автори.	В	издателските	му	намерения	присъстваха	непубли-
кувани	преводи	на	пиеси	от	Лопе	де	Вега,	Калдерон	и	други	испаноезични	
творци,	а	също	така	и	една	антология	с	творби	на	испански	и	американски	
поети,	непознати	на	нашия	читател.	Някои	от	тях	предполагам,	че	са	
включени	в	посмъртните	му	преводи,	издадени	от	„Жанет-45“,	Пловдив.

Като	го	сравнявам	с	други	наши	преводачи	на	испаноезична	литера-
тура,	Стоян	Бакърджиев	се	нарежда	сред	най-ревностните	и	изискани	
преводачи	на	поезия,	сътворена	на	езика	на	великия	и	вечен	като	времето	
Сервантес.

Озвучаваше	на	български	с	охота	стойностни	испански	и	латиноа-
мерикански	поети.	Имаше	неукротим	пиетет	към	тези	автори,	възхи-
щаваше	се	от	художествено-естетическото	майсторство	на	творбите	
им.	А	това	преклонение	роди	и	чудесните	му	преводи	на	„Песни	за	живота	
и	надеждата“	(1967)	от	Рубен	Дарио,	„Лирика“	(1970)	и	„Втора	зора“	(1981)	
от	Хуан	Хименес,	„Мащехо	и	майко	моя“	(1970)	от	Блас	де	Отеро	и	др.

В	творческото	си	всекидневие,	съпроводено	от	непрестанни	прециз-
ни	търсения	и	грижливи	отсявания,	откриваше	и	превеждаше	големите	
поети	и	сред	малките	народи	на	Европа	и	света.	Инак	как	би	обогатил	
духовния	 свят	на	 българските	 читатели,	 ако	 не	 беше	 ги	 докоснал	 до	
шедьоври	от	Райнер	Мария	Рилке	и	Стефан	Цвайг	 от	Австрия,	Вилем	
Клос	(Холандия),	Хенрих	Ибсен	(Норвегия)	и	мн.	др.	И	може	би	това	е	дало	
основание	на	Здравко	Петров	да	изрази	своята	признателност	към	него-
вото	благодатно	перо.	„Стоян	Бакърджиев,	пише	той,	беше	пренебрегнал	
всякакви	лични	и	човешки	потребности,	за	да	ни	даде	няколко	часа	радост	
с	голямата	поезия“.	Беше	влюбен	в	преводите	си	и	нерядко,	по	време	на	
литературни	срещи	и	четения	рецитираше	с	патос	наизуст	голяма	част	
от	своите	преводи.	Впечатляваше	ни	с	феноменалната	си	памет.	Беше	
уникално	творческо	явление.

Обект	на	приоритетен	интерес	бяха	също	и	полски	автори,	пък	и	
други	талантливи	творци	от	славянското	езиково	семейство.	Подчер-
тано	пристрастие	обаче	проявяваше	към	Адам	Мицкевич	и	ни	предложи	
особено	силно	звучене	на	неговите	сонети	на	родния	ни	език.	Не	по-малко	
ценеше	и	Юлиус	Словацки.

Истинска	интелектуална	наслада	обаче	изпитваше,	когато	се	пота-
пяше	в	примамливите	води	на	руската	литература.	„Няма	—	казва	той	
—	български	поет,	който	да	не	е	контактувал	с	поезията	на	Русия	и	да	
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не	се	е	учил	от	нея.	Превеждал	съм	Пушкин,	Лермонтов,	Мережковски...“	
От	творческото	му	полезрение	не	убягваха	и	надарени	грузински	поети.	
Спомням	си	изключително	радушния	прием	там	на	изискания	му	превод	
на	„Витязът	в	тигрова	кожа“	от	Шота	Руставели.

Увлечен	до	зашеметяване	в	благородната	стихия	на	преводаческата	
си	ревност,	той	неусетно	загърби	надареното	си	поетично	перо,	макар	че	
понякога,	епизодично	се	появяваше	в	печата	и	със	свои	оригинални	творби.	
Даже	по	едно	време	беше	заселил	цяла	тетрадка	със	свои	стихове,	но	тя	
беше	изчезнала.	И	понеже	не	им	придаваше	особено	значение	като	поети-
ческо	постижение,	реши,	че	мястото	му	не	е	там	и	си	остана	докрай	в	
света	на	любимото	си	творческо	пристрастие.	Но	така	или	иначе,	Сто-
ян	Бакърджиев	се	открои	като	един	незаменим,	рядко	талантлив	поет	
в	превода.

За	разлика	от	мнозина	наши	интелектуалци	от	неговия	ранг,	той	
остана	 чужд	на	трудно	преодолимия	магнетизъм	на	 столицата	и	из-
вървя	своя	житейски	и	творчески	път	в	родния	Пазарджик.	Но	това	не	
му	пречеше	да	общува	с	върховете	на	световната	поезия	и	да	обогатява	
духовното	съвремие	на	сънародниците	си.	Знаеше	цената	си,	никога	не	
се	е	надпоставял,	държеше	се	подчертано	скромно	и	живееше	с	пулса	на	
културния	живот	в	града	ни.	Рядко	пропускаше	интересни	изяви,	свързани	
с	духовното	битие	на	съгражданите	му,	които	дълбоко	ценяха	високия	
му	човешки	и	интелектуален	ръст.	В	беседите	и	разговорите	си	с	хората	
винаги	е	давал	израз	на	непримиримия	си,	неугасващ	патриотизъм.	За	
него	родината	беше	над	всичко.	Не	търпеше	неправдите,	но	никога	не	е	
плащал	данък	на	политически	пристрастия,	макар	че	след	настъпването	
на	т.н.	демократични	промени	някои	господа	се	почувстваха	огорчени	от	
категоричния	му	отказ	да	бъде	въвличан	в	настървените	им	долнопробни	
политически	игри.	Не	напусна	нито	за	миг	своята	барикада	на	честен	и	
авторитетен	интелектуалец.	Това	го	извисяваше	още	повече	в	очите	на	
обществото	ни.

И	никак	не	е	случайно,	че	всеотдайният	му	труд	за	приобщаването	
ни	към	 значителна	 част	от	световната	поетическа	 съкровищница	 се	
радваше	на	заслуженото	признание	на	родния	ни	интелектуален	свят.	
Остават	завинаги	в	светлите	анали	на	литературната	ни	история	ви-
соките	оценки	за	този	именит	наш	съгражданин	на	Леда	Милева,	Николай	
Хайтов,	Йордан	Вълчев,	Александър	Миланов,	Симеон	Янев,	Радко	Радков,	
Стоян	Илиев,	Александър	Шурбанов,	Симеон	Хаджикосев	и	много	други	
върхови	имена	на	съвременна	духовна	България.

Той	не	преставаше	най-усърдно	да	се	рови	из	световната	поетиче-
ска	класика,	откриваше	нейните	бисери	и	щедро	ги	даряваше	на	своите	
сънародници.	А	с	това	по	вазовски	показваше	невероятните	изразни	въз-
можности	и	на	родното	ни	слово.	За	„нашия	Идалго	от	Пазарджик“,	както	
го	наричаше	Симеон	Хаджикосев,	това	беше	най-голямото	му	щастие.	И	
това	беше	смисълът	на	неговия	рядко	съдържателен	живот.	„Всъщност,	
изповядва	той,	българският	език	е	моята	истинска	и	единствена	родина“.

И	 в	 същото	 време	 изпитваше	натрапчивото	 угризение,	 породено	
от	неудовлетворението,	че	все	още	много	неща	не	е	свършил,	а	има	още	
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толкова	неща	да	стори,	макар	че	не	е	извървял	напразно	и	безплодно	своя	
житейски	и	творчески	път.

А	времето	му	все	не	стигаше.	Започна	да	му	изневерява	и	здравето.	
Неочаквано	се	 загнезди	в	 гърдите	му	и	безмилостна	пневмония,	която	
погълна	безпощадно	сетните	му	оцелели	сили	и	на	12	май	1998	година	го	
отведе	в	гроба.	Неговата	ненадейна	смърт	е	неоценима	загуба	не	само	за	
духовна,	но	и	за	човешка,	българска	България.	Остави	ни	в	наследство	своя	
неоценим	творчески	труд.	И	днес,	както	споделя	и	проф.	Симеон	Хаджи-
косев,	„трудно	обозримото	му	преводаческо	дело	чака	своя	проникновен	
изследовател,	който	да	се	заеме	и	оцени	високите	достойнства	на	худо-
жествения	му	превод“.	С	този	благороден	акт	ще	измъкнем	от	смълчания	
мрак	на	безотговорното	забвение	един	от	най-забележителните	творци	
на	духовното	ни	съвремие.

29 януари 2019 година

Нèêîëà Вàïöàрîâ â Сîфèя с ãрóïà ïрèяòеëè: 
íà ïúрâèя реä — Нèêîëà Вàïöàрîâ, Ìèõàèë Сìàòрàêàëеâ è 
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Петко Недялков
ДВА КРИТИЧЕСКИ ОТЗИВА

1. ЗА СТИХОСБИРКАТА НА СЛАВКА АНТОНОВА1

Славка	Антонова	се	заявява	в	поезията	като	вече	изкушена	от	сло-
вото	в	полето	на	философията,	журналистиката	и	комуникацията,	но	
проектирайки	цялата	си	опитност,	чувствителност	и	начетеност	навън	
от	—	и	навътре	в	себе	си,	ни	представя	всъщност	един	дълбоко	интимен	
и	същевременно	ерудиран	прочит	на	света	и	своето	духовно	приключение	
в	него.

Това	е	поезия	за	красотата,	любовта,	разума,	приемането,	надежда-
та,	мечтата,	невинното	детство	и	зрялата	борбеност,	но	нерядко	в	нея	
чуваме	и	гласа	на	смъртта,	лудостта,	фалша,	носталгията	и	отчуждение-
то.	Стъпила	върху	толкова	широк	фундамент,	това	е	поезия	едновременно	
за	удовлетворението	и	мъките	на	живота,	за	неговия	смисъл	и	безсмислие,	
за	изхода	и	безизходността.	Специфичното	в	случая	е,	че	поетесата	се	е	
постарала	да	придаде	на	предмета	на	своята	поезия	допълнителен	обем.	
Така	например	любовта	е	по	фромовски	многоизмерна	и	пълноценна	в	свои-
те	проявления.	Още,	не	само	привличането	е	любов,	но	и	любовта	е	нещо,	
имащо	отношение	към	гравитацията,	било	то	привличане	или	левита-
ция.	Или	пък	това,	че	самотата	не	е	единствено	самотно	занимание,	тя	
може	да	бъде	самота	поединично	и	по	двойки.	Не	липсва	и	мета-погледът	
към	самата	поезия	като	творчески	акт,	единосъщен	с	проникването	до	
смисъла	на	нещата,	търсенето	на	същия	смисъл	като	вид	себепостигане	
и	себеосъзнаване	в	един	груб	и	урбанизиран	свят	без	Бог.

В	това	наситено	като	минно	поле	смислово	пространство	поетесата	
ни	се	представя	като	творец,	с	претенцията	на	скулптор,	който	„дъл-
бае“	думите,	който	„рони	душата	стих	по	стих“,	без	обаче	да	се	увлича	
до	 крайност	от	формалистични	търсения	 в	тяхната	деконструкция,	
без	да	стига	нито	до	фонеми,	ни	до	отделни	гласни	и	дифтонги,	подобно	
на	Ходасевич,	а	по-скоро	поставяйки	ги	под	напрежение,	слепвайки	ги	в	
стихове	така	както	грънчарят	работи	с	глината.

И	макар	да	се	самопринизява	до	„самотна	мравчица	в	мравуняка	гъст“	
или	до	блеснала	и	отлетяла	„светулка-еднодневка“,	като	съществуваща	
единствено	в	настоящия	миг,	преди	да	бъде	митологизирана	или	забра-
вена,	като	ограничаван	„дух,	сврял	се	в	клетката	бетонна“,	поетическия	
Аз	може	да	бъде	открит	и	като	мислещата	тръстика	на	Паскал,	като	
зовящият	разум	или	като	смел	катерач	по	пътеката	на	времето.	Харак-
терното	за	нея	е,	че	тя	се	саморазпознава	в	живата	или	в	пресътворена	

1 Славка Антонова. „Ако стих по стих роня душата си“, 2016.
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от	човека,	но	никога	—	в	мъртвата	природа	(„не	ме	търсете	в	мъртвило-
то	на	Космоса“).	Всъщност	нейният	реален	свят	е	светът	на	поезията	
—	не	само	богат	на	любов	и	рими,	но	и	подразбиращ	се	като	кръст,	като	
непремълчаване	и	шанс	да	каже	нещо	свое.	Най-накрая	поезията	е	нещо	
като	шира,	от	която	може	да	ферментира	рубинът	на	виното,	но	това	
е	в	състояние	да	направи	само	жадната	за	съвършенство	душа,	чието	
висше	въплъщение	е	любовта.

Няколко	символики:	езическа,	библейска	и	приказна	се	смесват	свободно	
в	тази	поезия,	която	може	да	бъде	възприемана	и	като	съвременен	отглас	
на	ницшеанската	битка	между	дионисиевото	и	аполоновото	начало.	За	
поетическият	Аз	е	характерно	мисленето	в	стихии,	той	скрито	се	отъж-
дествява	с	Афродита,	богинята	родена	от	морска	пяна,	и	това	е	неговата	
субстанция,	която	пребивавайки	във	вечна	борба	със	своя	антагонист	
пясъка,	остава	едновременно	и	покорна,	и	непобедена.	Колкото	и	да	се	
провижда	като	самосвидетел	на	крушението	на	мечтите,	като	„наивница	
със	метастази	романтизъм“	или	нашественик	в	детството,	който	след-
ва	да	бъде	наказан	за	дързостта	си,	Аз-ът	остава	преди	всичко	смелият	
мореходец,	авантюристът	с	дух,	самозадвижван	от	вятъра,	обладан	от	
неистовото	желание	да	отплава	в	безкрайността.	Научен	от	голямата	
Емили	Дикинсън,	че	„дори	мечтата	стига“,	този	дух	в	най-голямото	си	
отчаяние	ще	изкрещи:	„А	мечта?“	Независимо	от	това	дали	поетесата	се	
отъждествява	с	жена,	която	чатка	по	замръзналия	тротоар	или	нощен	
мрак,	полепнал	по	гладко	бръснатото	лице	на	утринен	мъж,	независимо	
от	това	дали	е	тегловна,	търсеща	нежността	и	гравитацията	на	звез-
дите	или	безтегловна,	нетежаща	нито	грам,	тя	си	остава	човек	на	ръба,	
който	амбивалентно	изживява	свръхчовешки	състояния.

2. ЖИВОТЪТ В РОÌАНА НА ЕДИН ЖИВОТ1

Внушителният	по	обем	роман	„Аве	Цезар“	на	Любомир	Манолов	оче-
видно	заема	централно	място	в	неговото	битие	на	литератор	и	може	с	
положителност	да	бъде	определен	като	роман	на	неговия	живот.	От	та-
кава	гледна	точка	заглавието	би	могло	да	се	разтълкува	и	като	известна	
самопохвала	или	самокуражение,	доколкото	историческата	хроника	от	
времето	на	хан	Тервел	като	канава	на	повествованието;	пространният	
византийско-хазаро-български	топос,	ведно	със	заговорите,	метежите,	
войните	и	разгулите,	като	предмет	на	романа	задават	една	предизви-
кателна	структура,	чието	убедително	изграждане	е	погълнало	значими	
творчески	усилия.	За	съжаление,	точно	от	главния	въпрос	има	ли	живот	
в	романа,	който	може	да	бъде	формулиран	и	като	въпрос	за	авторовите	
сполуки,	бяга	авторът	на	ненужния	предговор,	проф.	Ангелов.	Този	пред-
говор	 единствено	нахлузва	на	произведението	 един	 досаден	 хомот	на	
твърдоустановените	и	до	болка	познати	исторически	факти,	вместо	да	
постави	акцент	на	силните	страни	на	романа	и	да	възбуди	любопитство-
то	на	читателя	да	го	прочете.

1 Любомир Манолов. „Аве Цезар“, 2017.
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Като	 най-голямо	 достойнство	 на	 романа	 се	 откроява	 неговата	
кохерентност.	Мисля	че	авторът	си	е	самозадал	едно	добро	ниво	и	се	е	
постарал	да	не	отстъпва	от	това	качество	до	самия	край.	Благодарение	
на	тези	старания	романът	се	чете	леко.	Авторът	се	е	постарал	да	ни	
поднесе	 динамично	 основните	 събития,	 редувайки	 свидетелствата	на	
ромейския	генерал	Алексос	и	ковчежника	на	империята	Вриений,	чиито	
пътища	се	пресичат	с	траекториите	на	главните	герои,	като	сред	кои-
то	със	сигурност	се	запомнят	образите	на	матроната	Антония	Касия,	
императора	Юстиниан	II	Риномет	и	княза	Елемаг	—	един	от	българските	
персонажи.	Образът	на	кан	Тервел	по-скоро	бих	отнесъл	към	плеядата	
второстепенни	 герои,	 доколкото	авторът	видимо	 е	 ограничил	фанта-
зията	си	при	негово	изграждане,	придържайки	се	максимално	близко	до	
изворовия	материал	и	поставайки	акцент	на	военните	и	политическите	
му	постижения.	Сред	сюжетните	линии	в	„Аве	Цезар“	няколкократно	се	
завърта	темата	за	възхода	към	властта	и	последващото	падение.	Друга	
важна	сюжетна	линия	са	„приятелските“	византийско-български	отно-
шения,	въпреки	че	и	двете	страни	никога	не	забравят,	че	бързо	могат	
да	се	превърнат	в	опасни	един	за	друг	врагове.	Все	пак,	Константинопол	
от	края	на	7	и	нач.	на	8	век	е	не	само	град	на	бурни	политически	ветрове,	
евтини	проститутки,	многобройни	таверни	 с	пържена	в	 зехтин	риба	
и	бяло	вино.	Оказва	се,	че	каймакът	на	обществото	в	престолния	град	
е	пазител	на	древни	езически	оргаистични	практики,	които	внасят	до-
пълнителен	екзотичен	пласт	в	повествуванието.	Описаните	сексуални	
сцени,	без	да	стигат	до	вулгарност,	развинтват	внимателно	и	несъвсем	
докрай,	бих	казал,	читателското	въображение.	Последното	им	придава	
лек	пуритански	привкус	и	като	че	ли	има	за	цел	да	раздразни	разглезения	
ценител,	който	отдавна	е	свикнал	всичко	да	му	се	поднася	във	формат	
1:1.	Сред	сексуалните	свръхмъже	с	добре	дефиниран	ръстов	размер	в	ро-
мана	можем	да	причислим	самият	император	Юстиниан	II,	княз	Елемаг,	
който	всъщност	е	с	готски	корени,	и	германецът	Хаген,	който	в	края	на	
романа	наследява	жиголото	от	етиопски	произход	Нефер,	за	чийто	фалос	
единствено	са	указани	експлицитно	дължина	и	размер.	За	предходните	
герои	следва	да	разчитаме	на	пропорционалност.	Свръхжената	Антония	
Касия	шества	в	романа	в	прозирни	материи,	под	които	немирно	стърчат	
константно	твърди	зърна.	Макар	читателят	да	е	въведен	постепенно	в	
нейните	телесни	изстъпления,	незабравим	остава	споменът	от	нейното	
рандеву	с	безносия	Юстиниан	II	в	императорската	баня,	където	васи-
левсът	поставя	важна	държавна	мисия	на	сръчната	матрона.

За	сексуалния	живот	и	надареност	на	българския	хан	и	изобщо	на	
прабългарите,	читателят	не	научава	почти	нищо,	освен	че	константи-
нополските	нрави,	на	които	стават	свидетели,	вероятно	им	се	сторват	
разпуснати	и	неприлични.	Макар	да	имат	загатнати	сходства,	прабълга-
рите	със	сигурност	се	оказват	по-големи	моралисти	и	от	своите	североиз-
точни	съседи	—	хазарите.	Когато	прабългари	се	веселят,	сънародничките	
ни	танцьорки	са	с	добре	прикрита	плът	(с	двойни!	алени	престилки	и	ризи	
с	множество	шевици,	извезани	очевидно	с	цел	да	приковават	вниманието	
към	сложната	орнаментика	и	да	го	от	отвличат	от	онова,	което	при-
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криват).	Прочее,	при	прабългарите	изглежда	угощението	свършва	не	с	
безразборен	секс,	а	тогава	когато	всички	гуляйджии	паднат	мъртвопияни.

В	крайна	сметка	сексът	в	романа,	освен	че	го	прави	по-комерсиален,	
прелива	в	него	много	от	истинския	живот,	разнообразявайки	основния	
разказ	с	умерена	доза	разгул.	

Но	Любомир	Манолов	има	по-скоро	философско,	отколкото	конкретно	
историческо	мислене,	доколкото	се	опитва	да	ни	внуши,	че	между	нравите	
в	епохите	на	романа	и	нашето	съвремие,	отдалечени	една	от	друга	на	13	
столетия,	няма	особени	различия.	Това	се	постига	не	само	със	„сведения“	
за	масови	сблъсъци	на	нещо	като	хиподрумни	спортни	агитки	в	Цариград,	
но	и	с	фразеология	от	типа	на:	„опитите	за	изкореняване	на	ширещата	
се	навред	корупция	претърпяха	фиаско“	(стр.	275);	„нещата	се	върнаха	в	
старото	русло	на	клиентелизма,	аферите	и	подкупите“	(същ.	стр.)	;	„Тервел	
лично	надзираваше	хода	на	работата	—	сигурен	знак	за	особената	важност	
на	проекта“	(стр.	365)	и	т.н.	Думи	като	„Призовавам	ви	към	откровеност	
и	деловитост“	(стр.	537)	или	„да	не	се	бавим	повече...	и	да	минем	към	вто-
ра	точка	от	дневния	ред“	(стр.	217)	в	устата	на	император	по	време	на	
военен	съвет	са	по-намясто	на	партийно	събрание	от	близкото	минало,	
а	изразът	„лека	му	пръст“	е	по-подходящ	за	кончината	на	важен	партиен	
секретар,	отколкото	за	упоменаване	на	светлата	памет	на	император	
Константин	Погонат	на	стр.	137,	където	едно	„Бог	да	го	прости“	върши	
далеч	по-добра	работа.	Изобщо,	между	цикличните	метежи	във	византий-
ската	столица	и	нашенския	деветосептемврийския—десетоноемврийския	
преврат	авторът	е	маркирал	доста	интересни	успоредици,	но	върхът	е	
алюзията	за	българския	дух	по	време	на	Първата	балканска	война,	който,	
обръщайки	стрелата	на	времето,	Любомир	Манолов	провижда	цели	12	века	
назад,	описвайки	прабългаския	стяг	от	воини,	които	си	разменят	пиперливи	
шеги	и	се	смеят	сякаш	отиват	„не	на	война,	а	на	сватба.“	Аналогиите	с	
близкото	минало	или	днешния	ден	не	спират	дотук.	На	стр.	276	узнаваме,	
че	„от	пограничните	области	на	Сирия	и	Анатоликон	в	Константинопол	
като	скакалци	нахлуваха	бежанците“,	а	само	9	страници	по-нататък,	че	
България	e	практически	неограничен	източник	„за	рекрутиране	на	здрави,	
млади	мъже.“	Елементи	на	абсолютизиране	също	не	липсват.	Колко	добре	би	
било	твърдението	от	стр.	39:	„...арабите	се	оттеглиха	и	тяхна	експанзия	
през	Тракия	и	Сердика	към	сърцето	на	Европа	бе	пресечена	завинаги“	да	е	
абсолютна	истина,	но	реалността	го	опровергава.	Всъщност	това,	което	
истински	липсва	на	романа	е	правилната	аналогия	на	историческа	заслуга	
на	хан	Тервел	с	победата	на	франките,	предвождани	от	майордома	Карл	
Мартел,	над	арабите	в	битката	при	Поатие	през	732	г.	

Пресилено	за	описваната	епоха	ми	звучат	твърде	модерните	думи	
„адютант“,	„плац“,	„комерсант“,	„апологизирам“	и	др.	Странни	за	романа	
са	и	турцизми	като	„чекмедже“,	„калдъръм“	и	„ербап“,	неуместна	е	упо-
требата	на	„прикя“	и	„магма.“	Подозрително	е	и	твърдението,	припис-
вано	от	автора	на	Шериар	Ел	Геруш:	„...съботата	прекарахме	в	почивка	
и	молитви“,	доколкото	добре	известно	е,	че	в	исляма	се	тачи	не	шабата,	
а	петъчния	ден.

Некоректност	поне	в	две	отношения	съдържа	и	цитата	от	стр.	489:	
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„...настана	страшна	сеч.	Спасиха	се	само	онези,	които	потърсиха	убежи-
ще	на	корабите.	Другите	 скоропостижно	 заминаха	 за	арабския	Едем.“	
Едната	е	херменевтическа	(тълкувателна),	доколкото	Едем	е	райската	
градина	преди,	а	не	мястото,	където	попадат	душите	на	умрелите	след	
грехопадението.	Другата	грешка	е	подмяната	на	рая,	предвиден	за	бла-
гочестивите	и	геройски	загинали	в	битка	мюсюлмани,	с	рай,	генеалогично	
дефиниран	като	арабски.	Очевидно	е,	че	един	мюсюлманин	може	да	бъде	
и	от	неарабски	произход.

Недопустим	е	и	начинът	на	представяне	на	стр.	158:	„ичиргу-боил	
Кормисош,	май	син	на	Котраг	или	по-вероятно	на	Кубер	—	чичото	на	бъл-
гарския	владетел...“	—	тук	г-н	Манолов	трябва	решително	да	влезе	в	ролята	
на	най-компетентен	по	въпроса	като	избере	една	от	двете	версии,	а	не	
да	разколебава,	въобразявайки	си	че	информира	читателя.	

Трябва	специално	да	се	отдаде	заслуженото	на	редакторската	рабо-
та,	която	е	свършена	акуратно	и	добросъвестно.	С	няколко	изключения	и	
въпреки	големият	си	обем	романът	е	изчистен	от	правописни	и	грамати-
чески	грешки.	Изкушавам	се	обаче	да	посоча	някои	от	тях.	Струва	ми	се,	че	
в	романа	не	се	прави	разлика	между	тире	и	дефис	(чертица).	Преобладава	
употребата	на	дефиси,	а	пряката	реч	би	следвало	да	се	предаде	задължи-
телно	с	тирета.	Прави	впечатление	честата	употреба	на	 „й“	вместо	
„£“,	като	при	това	на	доста	места	удареното	„и“	е	с	видимо	разместен	
гравис.	Някъде	към	средата	на	романа	заместващото	„й“	изчезва.	Друг	
извънсистемен	опит	е	да	се	наложи	думата	„зоб“	като	дублетна	по	род	
форма,	напук	на	правописния	речник	на	българския	език,	издание	на	БАН	от	
2002	г.,	където	зоб	съществува	легално	единствено	в	женски	род.	Още,	не	е	
херсонеска,	а	херсонесова	или	херсонска	есен,	функцията	на	витражите	е	
предимно	да	пропускат,	а	не	да	пречупват	светлината	(стр.	210),	славеите	
пеят	на	дървета,	а	не	в	храстите	(стр.	156),	а	с	твърдението	на	стр.	507,	
че	„Смокиновите	гори,	бадемите	и	прасковите	цъфнаха“	авторът	може	
да	въведе	в	заблуждение	читателя,	че	налъмите	също	могат	да	цъфтят,	
пренебрегвайки	факта,	че	смокиновият	плод	няма	цвят.	

Няколко	думи	за	фактологическите	неточности	в	романа.	Не	бих	про-
пуснал,	че	в	края	на	романа,	на	стр.	539	и	стр.	542,	грешно	е	посочена	годи-
ната	713,	вместо	718.	Макар	да	се	придържа	към	гръкоримската	система	
от	мерни	единици,	предимно	миля	и	веднъж	—	разтег,	авторът	неволно	се	
отклонява	в	по-модерната	система	SI	на	няколко	места:	„...Слънцето	за-
лязваше	и	в	неговите	последни	лъчи	внушително	се	изрязваха	квадратните	
осемнадесетметрови	кули	на	вътрешната	стена“	(стр.	174);	„над	целия	
флот,	разтегнат	километри	назад,	се	понесе	ромейския	боен	марш	за	поход	
(стр.	308),	 „опушените	половинтонни	казани“	 (стр.	349)	и	 „двуметровия	
германец	Хаген“	(стр.	549).

При	все	че	не	може	да	бъде	отъждествяван	напълно	с	нито	един	от	
персонажите	в	романа,	авторът	Любомир	Николов,	струва	ми	се,	прокарва	
мисли,	които	не	са	чужди	и	на	неговата	житейска	философия.	Например,	
идеята	за	ценностите	или	смисъла	на	живота,	чиято	сол	са	простите	
(авторът	веднъж	ги	нарича	„дребни“,	друг	път	„малки“)	човешки	радости:	
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любяща	жена,	която	покорно	се	отдава,	приятелите,	риболова	и	лова	на	
диви	зверове,	удоволствието	от	хубавата	храна,	разговорите	край	огъня,	
вкуса	на	чаша	червено	или	чаши	стари	вина,	срещите	с	нови,	непознати	
люде.	Ако	към	тези	удоволствия	добавим	една	освободеност,	характерна	
повече	за	епохата	на	зрялата	сексуална	революция	на	Запад	от	70-те	го-
дини	на	ХХ	в.	и	правото	на	себеизразяване	посредством	един	по-образен	
и	по-цветист	език	в	стил	Монти	Пайтън,	вече	ще	имаме	почти	всички	
радости	накуп,	без	да	е	задължително	дори	да	ги	степенуваме.	Оригинал-
ното	в	случая	е,	че	авторът	не	концентрира	всичко	това	в	един	и	същ	
герой,	а,	влагайки	го	в	плеяда	от	персонажи,	включително	и	женски,	ни	
дава	информация	за	своите	тайни	въжделения.

Интересни	 са	разсъждения	на	 г-н	Манолов	 за	мястото	на	 човека,	
чиито	съмнения	и	предчувствия	за	бъдещето	не	могат	да	бъдат	решени	
на	Земята,	а	по-скоро	следва	да	се	дирят	в	звездното	небе,	в	дълбините	на	
необятната	Вселена.	Тази	неопредленост	на	битието	се	осъзнава	от	него	
в	анархистичен	маниер	като	едно	внушавано	на	човека	институционално	
покорство,	на	мисли	за	собствената	му	незначителност,	за	зависимостта	
му	от	висшите	сили.	Макар	и	да	не	стига	до	пълно	отрицание	на	власт-
та,	а	по-скоро	да	я	трактува	като	едно	неоходимо	зло,	Манолов	е	съвсем	
наясно,	 че	трябва	да	 се	поемат	отговорности,	 че	някой	трябва	да	 се	
ориентира	в	Големия	план	и	много	точно	да	степенува	поредността	на	
задачите.	Това,	което	крепи	всяка	власт,	е	сляпата	представа	за	дълг	на	
преобладаващия	вид	човеци	—	изпълнители	на	заповеди	и	те	—	същите	—	са	
подлеците,	готови	да	целуват	ботуша	на	всеки,	който	е	стъпил	на	врата	
им.	Но	жестоко	се	самозалъгва	овластеният,	който	е	забравил	възмож-
ността	да	бъде	освиркан,	руган	и	оплют.	Това	се	случва	тогава,	когато	
властта	е	смляла	човешките	му	чувства	и	изваяла	от	него	съвършеното	
чудовище.

И	макар	сред	екзотичните	и	упойващи	аромати	в	романа	понякога	да	
се	прокрадва	миризма	на	загоряла	мазнина,	конска	пикоч	или	мъжка	пот,	
„Аве	Цезар“	остава	в	паметта	главно	като	замислено	и	осъществено	с	
размах	историческо	платно,	фокусирано	 върху	буреносните	 събития	с	
българско	участие	в	Константинопол	от	края	на	Седми	и	началото	на	
Осми	век.	

6 септември 2017
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ПРОЧЕТЕНО ОТНОВО

Петър Атанасов Тодоров

ЕНИГМАТА „БАЙ ГАНЬО“

    „Бай Ганьо е Санчо без Дон Кихот, 
    оръженосец без рицар, овца без пастир.“
        Тончо Жечев

На	едно	място	в	статията	си	„Щастливеца	и	бай	Ганьо“	Тончо	Жечев	
пише:	„Всички	познати	опити	—	а	ти	знаеш	колко	болно	ме	е	вълнувал	този	
въпрос,	колко	податлив	съм	бил	дори	на	изкушенията	му	—	да	се	открие		
в	ъ	т	р	е	ш	е	н			д	р	а	м	а	т	и	з	ъ	м		(р.м.)	на	образа	(на	Бай	Ганьо	—	б.м.),	
нещо	 спасително	и	 утешително	 у	него	 бяха	несполучливи“	 („Въведение	
в	новата	българска	литература“,	С.,	1995,	с.	141).	Може	ли	да	се	открие	
вътрешен	драматизъм	в	литературен	персонаж,	който	се	изгражда	само	
върху	основата	на	външността	и	езика	му,	пресъздава	се	само	чрез	него-
вите	действия	и	лафове,	но	без	психология,	без	този	герой	да	бъде	жива	
индивидуалност.	Това	твърди	Жечев.	Аз	не	съм	много	съгласен,	че	на	Бай	
Ганьо	—	особено	във	втората	част	на	книгата	—	липсва	„жива	индивиду-
алност“,	но	общо	взето	Т.	Жечев	е	прав	—	типизацията	взема	превес	над	
индивидуализацията.	Но	 защо	 е	така.	Истината	трябва	да	търсим	в	
отношението	на	Бай	Ганьо	към	героя	си.	Мисля,	че	Т.	Жечев,	чиято	еру-
диция	уважавам,	се	заплита	в	неразрешими	противоречия,	защото	му	се	
иска	да	наложи	тезата	си:	„Или	Бай	Ганьо	е	общонационалният	ни	тип	и	
ние	сме	пропаднали.	Или	този	народ	е	родил	същевременно	и	неговото	про-
тивоядие	и	ние	сме	спасени“	(цит.съч.,	с.	142).	С	една	нищо	не	ни	казваща	
дилема	такъв	сложен	проблем	не	се	решава.	Защото	какво	е	обяснението	
на	Т.	Жечев	за	това	кой	е	бай	Ганьо?	Ето	го,	то	също	нищо	не	ни	казва:	
„Бай	Ганьо	е	Санчо	без	Дон	Кихот,	оръженосец	без	рицар,	овца	без	пастир“	
(цит.съч.,	с.	140).	Простичко	разчетено,	това	е	отношението	между	маса	
и	духовен	елит.	Този	елит	исторически	се	формира	от	по-будната	духовно	
и	икономически	предприемчива	прослойка	у	нас	—	българската	буржоазия,	
като	процесите	се	извършват	с	бавни	темпове	и	в	неголеми	мащаби	още	
от	ХVII	в.;	те	значително	много	се	ускоряват	през	периода	на	големите	
реформи	—	Танзимата	—	в	Османската	империя	(1839—1876).	А	може	би	на	
Т.	Жечев	не	му	се	иска	да	признае	ролята	на	буржоазията	в	икономическия	
и	културен	напредък	на	нацията	ни,	затова	иска	да	лансира	внушението	
за	Алеко	като	за	„обеднял	благородник,	идалго“.	Така	той	засилва	аналоги-
ята	Бай	Ганьо	—	Санчо	и	Алеко	—	Дон	Кихот.	Но	ние	аристокрация	не	сме	
имали	през	епохата	на	османското	господство,	затова	баща	му	не	е	бил	
благородник,	а	само	едър	търговец	от	предишното,	преди	освобождението	
поколение	търговци,	които	са	търгували	из	Румъния	и	Австро-Унгария.	
Те	са	съумели	културно	да	се	издигнат,	както	това	става	с	бащата	на	
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Алеко.	Буржоазията	у	нас	обаче,	особено	след	Кримската	война	и	най-вече	
през	60-те	и	70-те	години	на	ХIХ	в.	се	разраства,	влизат	млади	поколе-
ния	търговци,	произхождащи	направо	от	народните	слоеве,	от	масата,	
които	неизбежно	не	са	придобили	още	този	културен	„гланц“	на	Иваница	
Константинов.	Естествено	е	те	да	бъдат	считани	от	„буржоазната	ари-
стократия“,	както	Л.	Каравелов	в	„Маминото	детенце“	иронизира	тази	
прослойка,	за	„парвенюта“	и	отношението	към	тях	да	е	било	презрително	
от	страна	на	културтрегери	като	бащата	на	писателя.	Това	отношение	
и	позиция	наследява	духовно	Алеко	от	своя	баща,	но	не	остава	завинаги	при	
нея.	Може	ли	да	откриете	например	още	в	първия	фейлетон	от	книгата	
—	„Бай	Ганьо	пътува“	нещо	пошло	като	душевност	у	Бай	Ганьо?	Ето	защо	
един	Антон	Страшимиров,	в	нашата	съвременност	—	Ивайло	Петров	ще	
направят	положителен	прочит	на	тази	знаменита	книга,	без	обаче	да	
игнорират	или	омаловажават	недостатъците	на	типа	Бай	Ганьо.

В	случая	и	с	Алеко	Константинов	прав	се	оказва	Гьоте:	„Никой	да	не	си	
мисли,	че	може	да	преодолее	първите	впечатления	от	своята	младост.“	За	
съжаление	оценките	на	Алеко	в	значителна	част	от	книгата	„Бай	Ганьо“	
се	оказват	наследени	от	баща	му.	Каквито	и	симпатии	да	имаме	към	ли-
чността	на	Щастливеца,	трябва	да	признаем,	че	„чорбаджийският	поглед“	
на	баща	му	е	сложил	тежък	отпечатък	върху	съзнанието	на	талантливия	
му	син	—	забележителен	писател.	Но	този	„чорбаджийски	поглед“,	който	не	
се	отъждествява	само	с	духовния	аристократизъм,	не	оказва	ли	влияние	
върху	духовната	нагласа	на	Алеко,	т.е.	върху	мирогледа	му?

И	така,	трябва	да	се	опитаме	да	вникнем	в	дълбини	в	душевността	
на	Алеко	Константинов.	В	този	смисъл	Пенчо	Славейков	много	ни	помага,	
тъй	като	той	задълбочено	се	вглежда	в	отношенията	между	бащата	и	
майката	на	Алеко,	както	и	във	въздействието	им	върху	неговата	душев-
ност.	В	портретния	си	очерк	за	Алеко	Константинов	Славейков	пише:	
„Като	спомени	от	тия	години	(детските	—	б.м.)	в	душата	на	писателя	
бяха	останали	спазени	само	горделиво-студения	поглед	на	бащата	и	тихия	
мълчалив	лик	на	страдалицата	майка...	Център,	около	който	се	събираха	
немногото	 смътни	 спомени	и	представления	 от	детските	 години,	 за	
които	той	рядко	се	отпущаше	да	говори,	дори	и	пред	близки	другари,	са	
постоянните	капризи	и	арнаутщини	на	бащата,	на	които	самото	дете	
е	било	пряк	свидетел,	—	ту	боязливо	свряно	в	някой	кът	на	стаята,	ту	
плахо	затуляло	лице	в	скутите	на	безмълвно	седящата	майка.	Майчината	
нега	и	обич	към	първото	чедо	и	галенията	на	роднините	са	разглезвали	
детето,	—	а	от	друга	страна,	постоянните	домашни	сцени	са	всявали	
плахост	в	сърцето	му.	И	лека-полека,	под	тези	две	противоположни	вли-
яния,	детето	е	расло	и	свиквало	на	мълчаливост,	усилвана	още	повече	и	
от	грижливостта	на	родителите	да	го	отстранят	от	другарене	и	игри	
с	 връстници.	Вместо	игри,	 от	които	да	 закрепне	недъгавото	дете,	 и	
родители,	и	роднини	са	се	тюхкали	за	слабото	му	здраве	и	дразнили	фан-
тазията	му	с	една	от	друга	по-чудновати	приказки.

Освен	душевния	контраст,	още	една	причина	за	постоянните	раз-
при	между	родителите	е	била	безпричинната	ревност	на	стария	мъж.	
Майката	—	омъжена	на	14	години	—	е	била	три	пъти	по-млада	от	своя	
съпруг...	Покрай	другите	характерни	черти,	чедото	беше	наследило	от	
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баща	си	и	известен	чорбаджийски	поглед	към	хората,	което	обаче	никак	
не	накърняваше	демократическите	му	чувства.	Изобщо	по	наследство	
Алеко	притежаваше	най-вече	черти	от	характера	на	бащата,	макар	че	и	
майчината	благост	и	нега	да	бяха	му	присадени.“	Това	са	ценни	сведения	
за	изграждането	на	личността	на	Алеко	Константинов.	Освен	тях	Пенчо	
Славейков	ни	дава	в	синтез	и	основните	черти	в	характера	на	Щастли-
веца:	„затвореност,	чувство	за	чест	и	лично	достойнство	—	кърмачка	на	
гордостта“,	които	наследява	от	баща	си.

Очевидно	Алеко	Константинов	не	е	бил	щастлив	като	дете	и	че	от-
тогава	в	душата	му	са	останали	някои	тежки	травми,	защото	плахото	
дете	вече	като	възрастен	ще	вижда	повече	жестокото,	злото,	отколкото	
доброто	в	хората	в	живота.	В	този	смисъл	да	се	върнем	отново	към	раз-
съжденията	за	религиозността	на	Алеко.	Вече	заявих,	че	той	не	може	да	
е	нерелигиозен,	щом	като	религиозните	чувства	са	вътрешноприсъщи	на	
всеки	човек	(Ерих	Фром).	Тогава	какъв	Бог	владее	съзнанието	на	Алеко?	През	
последното	столетие	психологията	постигна	редки	успехи,	превърна	се	
в	световна	по	значение	наука.	Световните	психоаналитици,	навлизайки	в	
тайниците	на	човешката	душа,	не	можеха	да	не	се	занимаят	и	с	проблема	
за	Бога.	Така	според	З.	Фройд	всеки	изгражда	образа	на	Бога	по	подобие	на	
своя	баща,	като	личното	му	отношение	към	бога	зависи	от	отношението	
му	към	физическия	му	баща.	Изводът	на	Фройд	е,	че	Бог	е	един	„възвишен	
баща“.	Психологията	обаче	от	времето	на	Фройд	досега	претърпя	голямо	
развитие,	затова	се	променя	и	представата	за	Бога.	Според	най-известния	
и	влиятелен	психиатър	през	втората	половина	на	ХХ	в.	Морган	Скот	Пек	
човек	изгражда	в	съзнанието	си	образа	на	Бога	според	личността	не	само	
на	бащата,	но	и	на	този	на	майката:	„Нашето	първо	и	за	съжаление	чес-
то	единствено	възприятие	за	Бога,	е	проста	екстраполация	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	опрощаващ.	И	в	нашата	зряла	възраст	
тази	гледна	точка,	възприета	в	детството,	ще	ни	кара	да	възприемаме	
света	като	нещо	сигурно	и	спокойно.	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.	(„Изкуството	да	бъдеш	Бог“.	ИК	
„Кибеа“,	С.,	1993,	с.	181).

Какъв	би	могъл	да	бъде	Богът	на	Алеко	Константинов	освен	 „груб	
и	 безмилостен	 господ-чудовище“?	И	това	проличава	 още	при	избора	на	
темата	„Бай	Ганьо“.	Сам	по	себе	си	този	избор	не	предполага	нито	поло-
жително,	нито	отрицателно	отношение.	Бай	Ганьо	е	продавач	на	розово	
масло	в	Европа	—	той	би	могъл	да	бъде	и	такъв,	какъвто	ни	го	представя	
Алеко	—	хитрец,	некултурен,	„експлоататор“	—	и	в	неща	по-дребни,	и	в	по-
едри,	със	силно	развит	егоизъм,	с	претенции	и	на	Дон	Жуан,	а	би	могъл	
да	бъде	носител	и	на	обратните	черти	—	човечен,	справедлив,	природно	
интелигентен.	Значи	при	избора	му	определящи	са	дълбоко	интимните,	
изградени	още	от	детството	у	Алеко	представи	за	човека.	„Арнаутщи-
ните	и	капризите“	на	баща	му	са	основни	и	в	облика	на	героя	му,	или	поне	
бащините	оценки	определят	поведението	на	героя	му.

Ето	от	това	произтича	разликата	в	интерпретацията	на	образа	
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на	Бай	Ганьо	съответно	от	Алеко	Констинтинов	и	Антон	Страшими-
ров.	Страшимиров	 е	 един	 от	най-добрите	ни	народопсихолози.	И	той	
е	привлечен	от	изумителната	популярност	на	образа	на	Бай	Ганьо	—	в	
изключително	талантливата	творба	на	Константинов.	Но	съзнанието	
на	Страшимиров	не	се	вълнвува	толкова	от	съпоставката	изоставащия	
некултурен	 българин	—	 културен	 европеец,	 както	при	Алеко,	 а	 поради	
по-дълбокия	 си	 историзъм	—	 от	 съпоставката	между	икономически	 и	
културно	изостаналото	мнозинство	на	българското	население	—	и	през	
Възраждането	ни	—	и	динамичния	напредък	на	една	малка	предприемчива	
част	от	него,	 която,	 икономически	просперираща	като	включена	през	
Танзимата	в	Османската	икономика,	все	още	не	е	преодоляла	невежството	
и	некултурността	си.	От	такива	размисли	се	ражда	един	запомнящ	се	
пасаж,	поместен	в	народопсихологическия	му	труд	„Книга	за	българите“,	
в	който	 „байганювщината“	 се	разглежда	като	символ	на	 „българската	
предприемчивост“.

„Преливането	межу	мизийци	и	тракийци	 става	 в	 двете	паралелни	
български	планини:	Балкана	и	Средна	гора.	И	това	преливане	се	оказва	най-
благодатно	в	живота	на	нацията:	оттук	произлизат	плеядата	великани	
на	българското	възраждане	и	на	българското	бъдеще...

Това	са	и	такива	са	мизийци	и	тракийци.	Те	очертават	и	днес	народа	
ни	с	добро	и	с	отрицателно.	Защото	сред	тях	се	разлива	и	байганювщина-
та.	А	тя	е	елемент	от	по-ново	време.	—	Откъсването	на	Гърция,	Влашко	
и	Сърбия	от	пределите	на	Отоманската	империя	даде	широк	простор	на		
б	ъ	л	г	а	р	с	к	а	т	а		п	р	е	д	п	р	и	е	м	ч	и	в	о	с	т,	която	е	най-силно	застъ-
пена	у	северно-българската	група.	А	създадената	в	Цариград	държавна	
централизация	след	кърджалийското	и	даалийското	безначалие	наложи	
относителни	 ред	 и	 законност	 в	 цяла	Турция	 (през	 първата	половина	
на	19-то	лето).	Това	даде	небивал	тласък	на	занаятите	и	търговията,	
особено	след	периода	на	Наполоеновите	войни,	когато	Западна	Европа	се	
беше	изтощила.	Българската	великанка	Стара	планина,	която	със	своето	
хладнокръвно	и	сурово	мизийско	население	служеше	само	за	царство	на	
народните	хайдути,	сега	намери	своята	мощна	творческа	роля:	новото	
време	впрегна	на	работа	нейните	безбройни	стада	и	пасища,	реки	и	по-
тоци.	Зашумяха	чаркове,	тепавици,	станове	и	закипя	живот	в	нейните	
пазви.	И	сипнаха	се	в	старопланинските	поселища	небивали	богатства.	
Взе	 се	умът	на	простите	колибари	по	Стара	планина:	хукнаха	те	със	
своите	стоки	от	Босна	до	Анадола	„да	ринат	с	лопати	турски	лири“.	„С	
дисаги	ги	носехме“,	разправят	и	досега	старците.	Не	току	тъй	поникнаха	
в	онова	време	край	Стара	планина	властните	български	чорбаджии,	които	
на	места	се	оказваха	по-силни	и	от	пашите,	защото	бяха	„и	от	турците	
по	турци“,	както	ги	клеймяха	после	Любен	Каравелов	и	Христо	Ботев...

Ето	в	тоя	домакински	обрат	трябва	да	се	търси	зародиша	на	бай-
ганювщината.	 „Сляпо	като	прогледа,	надалеч	види“,	 казва	поговорката.	
Простите	и	голи	старопланински	колибари	се	видяха	богаташи,	настаниха	
се	в	градовете	и	почнаха	да	се	големеят,	—	можете	си	представи	колко	им	
е	прилягало.	Оттук	почва		з	а	с	м	я	н	а	т	а			д	е	б	е	л	а	щ	и	н	а		н	а		б	а	й		
Г а н я ,		н	е	г	о	в	о	т	о		н	а	т	у	р	н	и	ч	е	с	т	в	о		и		б	е	з	о	ч	л	и	в	о	с	т	т	а		м у	
(р.м.):	забогатял	човекът	отневиделица,	турчинът	му	гони	чест,	гъркът	
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му	шапка	снема,	че	дори	сам	халифът	на	правоверните	го	допуща	до	своя	
скут	и	го	въздига	в	княжески	сан...	Как	да	не	се	скъса	пердето	пред	очите	
му?	И	само	тъй	се	обяснява,	че	Алеко	Константинов,	дошел	от	Свищов,	
трябваше	да	намери	бай	Ганя	в	Казанлък...	Дунавът	е	културтрегерът	на	
северните	българи,	както	Егея	—	на	южните:	от	Дунава	и	от	Егея	(Солун	
—	Охрид)	идват	първите	просветени	българи,	надникват	към	Стара	плани-
на,	виждат	там	запършилия	ръкави	бай	Ганю,	който	раздрусва	турската	
държава,	та	му	се	изсмиват,	а	после	го	разбират	и	му	се	кланят	до	земя...“

Отрицателното	в	образа	на	Бай	Ганю	тук	се	свежда	до	почти	не-
винните,	 преодолими	пороци:	 „засмяна	 дебелащина,	 натурничество	 и	
безочливост“.	 Разбира	 се,	 дали	те	ще	 се	 проявяват	като	подчертано	
отрицателни	черти	или	пък	като	не	толкова	отрицателни,	зависи	от	
мярата	в	проявите	им.	Към	„байганювщината“,	свързана	с	„домакинския	
обрат“,	особено	след	Кримската	война	(1853—1856),	Страшимиров	добавя	
и	напълно	положителния	феномен	—	дейността	на	големия	османски	ад-
министратор	княз	Стефан	Богориди.	По	патос	на	възторга	от	българ-
ската	предприемчивост	този	пасаж	мога	да	сравня	само	с	един	пасаж	от	
студията	на	Ив.	Хаджийски	„Оптимистична	теория	за	нашия	народ“,	в	
която	известният	ни	социолог	и	народопсихолог	също	се	възхищава	от	
българската	предприемчивост,	 с	 която	 българи	 завладяват	огромния	
пазар	на	османската	държава:	„Българскит	народ	чрез	своите	търговци	
и	еснафи	беше	завоювал	стопански	не	само	страната,	която	политиче-
ски	му	бе	отнета	преди	четири	века,	но	бе	излязъл	вън	от	границите	на	
грамадната	турска	империя.	Копието	и	боздуганът	се	бяха	преклонили	
пред	иглата	и	аршина...	България	бе	тогава	страна	на	неограничените	
възможности..	Всяка	кариера	се	правеше	с	лични	качества	и	собствени	
сили.	Б о г ат ст в ат а 		с	е		с	ъ	з	д	а	в	а	х	а,		н	е		с	е		н	а	с	л	е	д	я	в	а	х	а		и	
всеки	заемаше	това	обществено	положение,	което	сам	си	създаваше.	Това	
беше	епоха	на		б	ъ	л	г	а	р	с	к	и	т	е		в	и	к	и	н	г	и,	хора	без	предистория,	които	
разчитаха	само	на	себе	си,	на	собствената	си	смелост,	прозорливост	и	
изобретателност.“

Тук	желаното	се	приема	за	действително.	Така	е	било	само	за	мал-
ка	 част	 от	 народа	 ни	 —	 предприемчиви	 българи	 от	 подбалканските	
градчета.	Огромната	част	от	народа	ни	е	тънела	в	гнетяща	духовна	и	
материална	нищета.	И	за	да	докажа	това,	ще	цитирам	пасаж	от	пъте-
писа	на	Вазов	„Ерусалимите	на	българската	признателност“,	в	който	
се	 характеризира	окаяното	положение	на	българите	от	Плевенските	
села:	„Почти	всички	бордеи	пордимски	тогава,	както	и	на	другите	села	
в	Плевенско,	 са	 били	пръстени	хижи,	наполовина	 заровени	 в	 земята...	
Това	 са	 дупки	на	троглодити,	 един	 вид	 землянки,	 пълни	 с	 дим,	 смрад	
и	нечистотии.“	Подобрява	се	положението	на	народа	ни	едва	след	Ос-
вобождението,	за	което	Вазов	пише	в	същия	пътепис:	„Днес	Пордим	е	
цветущо	селце,	повечето	му	къщички	са	новички...	Селото	напредва	в	
благосъстояние	чрез	земледелието...	Така	цъфтят	и	другите	села	в	тая	
благодатна	Дунавска	равнина.“

Защо	се	получава	това	коренно	разминаване	между	концепцията	„Бай	
Ганьо“	и	Алеко	Константинов	и	тази	на	Страшимиров,	която	остава	не-
известна	за	читателите,	а	се	знае	само	от	специалисти?	Защото	Алеко-
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вият	Бай	Ганьо	няма	минало,	а	щом	като	няма	минало,	то	неуточнени	са	
и	настоящето,	и	бъдещето	му.	Испанският	философ	Хосе	Ортега-и-Гасет	
казва	в	лекцията	си	„Минало	и	бъдеще	за	сегашния	човек“:	„Човешкият	
живот	е	едно	уравнение	между	минало	и	бъдеще.“	Какво	е	човек	без	своето	
минало?	Той	няма	трайни	черти,	липсва	му	основа	на	личността,	зато-
ва	Ортега-и-Гасет	казва:	 „Единственият	начин	човек	да	се	ориентира	
в	бъдещето	е	да	си	даде	сметка	какъв	е	бил	в	миналото,	в	онова	минало,	
чието	очертание	е		н	е	д	в	у	с	м	и	с	л	е	н	о	(р.м.).	А	миналото	на	Бай	Ганьо	
е	двусмислено,	неопределено,	затова	са	и	възникнали	толкова	много	нови	
интерпретации,	за	да	се	стигне	до	абсолютно	положителни,	каквато	е	и	
интерпретацията	на	Антон	Страшимиров.

Нищо	не	писах	досега	за	статията	на	Герхард	Геземан	„Проблематич-
ният	българин“,	преведена	някога	от	Кирил	Христов,	с	която	читателят	
би	могъл	да	се	запознае,	ако	потърси	тази	публикация	във	в.	 „Словото	
днес“,	бр.	8	от	25	февруари	2016	г.	Геземан	счита,	че	на	предци	като	Бай	
Ганьо	 дължим	 оцеляването	 си	 през	 петте	 века	 османско	 господство,	
защото	такива	хора	умеят	да	се	приспособяват,	като	гнета	на	турци	
и	гърци	просто	не	ги	засяга,	те	отказват	да	го	приемат,	като	тяхно	
оръжие	е	опортюнизма.	„Тъкмо	на	хора	от	типа	на	Бай	Ганьо,	тъкмо	на	
този	незасегнат	от	никаква	по-тънка	култура	(също	не	и	от	фанариот-
ско-византийска!),	на	този	неумолимо	весел,	шумен	любител	на	угоще-
ния,	добродушен	в	основата	си,	но	всякога	дирещ	някоя	полза	за	себе	си,	
именно	на	тоя	по	селски	хитър	българин	българският	народ	дължи	своето	
запазване	под	политическия	гнет	на	турците	и	културното	и	стопан-
ско	ограбване	чрез	гърците	и	разни	други	левантинци	—	и	дължи	го	в	една	
такава	степен,	която	не	бива	да	се	подценява.	Поетът	и	създателят	на	
Бай	Ганьо	бе	пръв,	който	извърши	несправедливост	над	своята	рожба	и	
над	типа.	Бай	Ганьо	е	важен	акомодационен	(приспособителен	—	б.м.)	тип	
в	развитието	на	славяно-балканските	народи	под	чуждото	иго	във	всяка	
форма.	Естествено,	напорът	на	Бай	Ганю	към	витално	самосъхранение	
не	развива	никакви	обективно	симпатични	черти.	Но	кой	би	бил	толкова	
несправедлив,	че	да	чака	такива	черти	у	раята?“	Геземан	сочи	два	пътя	
за	съхраняването	на	българското	—	или	опортюнизма	на	Бай	Ганьо,	или	
хайдутството.	 Впрочем	 ето	 как	той	 аргументира	 становището	 си:	
„Който	не	желае	да	развие	у	себе	си	тия	опортюнистически	черти	(към	
тях	принадлежи	скъперничеството,	преструването	на	глупав,	хитрото	
или	пристореното	хитро	използуване	на	по-приличните,	възвишено	ми-
слещите	близки;	надуването,	когато	това	нищо	не	ти	струва;	селяшки	
гордото	тикане	в	очи,	като	превъзходство,	това,	че	човек	не	е	засегнат	от	
никаква	по-тънка	цивилизация	и	т.н.),	защото	неговите	човешки	идеали	
лежат	на	една	по-висока	плоскост,	а	при	все	туй	иска	да	запази	себе	си	и	
своя	народ,	той	трябва	да	се	отдели	от	раята	и	да	стане	х а й д ут и н	
(р.м.).	Там	ще	има	случай	да	развие	други,		п	о-г	о	р	д	и,		п	о-р	и	ц	а	р	с	к	и		
к	а	ч	е	с	т	в	а		(р.м.),	но	той	ще	трябва	да	приеме	към	тях	и	известен	
брой	характерни	черти,	които	тъкмо	хайдутството	—	„лошият	зана-
ят“,	както	е	с	примирение	наречено	то	дори	в	хайдушките	песни	—	носи	
в	себе	си	и	които,	що	се	отнася	до	тяхната	симпатичност,	не	се	много	
отличават	от	тия	на	опортюниста	Бай	Ганьо.
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Аз	не	мога	безусловно	да	приема	тази	концепция,	защото	има	и	тре-
ти,	много	по-сигурен	път	за	оцеляването	на	народа	ни.	Той	е	трудът,	
производството.	У	Геземан,	независимо	от	компетенцията	му,	има	нещо	
надменно,	високомерно,	позата	на	ментор,	на	наставник	стрямо	по-изо-
станалите.	Но	безспорно	той	е	прав,	че	не	бива	да	игнорираме	типа	Бай	
Ганьо	от	принадлежността	му	към	нашия	народ,	както	например	прави	
Константин	Петканов,	когото	той	цитира:	„За	мнозина	Алековият	бай	
Ганьо	е	типът	на	българина.	Известният	и	много	разпространен	израз	
„българска	работа“	потвърждава	горното.	Този	израз	винаги	се	казва	при	
несимпатични	прояви,	били	те	на	отделна	личност,	или	на	мнозинство-
то.	В	случая	имаме	несериозно,	повърхностно	обобщаване	—	признак,	че	
сами	добре	не	се	познаваме,	не	си	даваме	сметка	за	живота	и	делото	на	
българина.	Като	народ	сигурно	сме	нещо	повече	от	недодялания,	весел	и	
добродушен	хитрец	бай	Ганьо,	щом	като	сме	успели	да	се	запазим	през	
вековете	на	тъмното	робство.“

Нещата	тук	не	са	така	прости,	както	си	ги	е	представял	Петканов.	
Защото	през	петте	века	османско	господство	българинът	си	е	служил	и	с	
мимикрия,	за	да	оцелее.	Нямал	е	право	да	строи	високи	църкви,	да	носи	цвет-
ни	дрехи,	не	е	бил	защитен	от	насилие.	Към	мимикрията	напр.	пристъпва	
Захари	Стоянов	и	умело	я	използва,	за	да	спаси	живота	си.	И	го	спасява,	
преструвайки	се	на	изпаднал	и	окаян	циганин.	Така	че	преструването	на	
по-глупав,	скъперничеството,	хитрото	или	престореното	хитро	използване	
на	по-приличните	възвишено	мислещите	близки,	не	е	било	абсолютно	чуждо	
на	обикновения	българин	през	тази	епоха.	Но	то	не	е	било	определящото	за	
запазването	ни	като	народ.	Определящото	е	трудът,	както	проникновено	
за	това	пише	В.	Мутафчиева:	„Донякъде	подведени	от	някои	постановки,	
задължителни	 за	 историографията	ни	през	 последните	 десетилетия,	
трудно	бихме	възприели	една	и	проста,	но	и	голяма	истина	за	живота	на	
българите	под	турско:	те	произвеждали.	Напук	на	дискриминацията,	на	
всекидневната	несигурност,	на	липсата	на	правов	ред,	българинът	не	през	
XIX	в.	—	както	сме	изучавали,	—	а	много	по-рано	се	включил	пълнокръвно	
и	усилено	в	икономическата	конюнктура,	 създадена	като	последица	от	
османското	владичество.	Здрав	инстинкт	диктувал	на	предците	ни,	че	
тяхното	оцеляване,	че	по-доброто	бъдеще	за	потомците	им	може	да	бъде	
постигнато	само	чрез	производството...	България	произвеждала	с	все	сили	
и	по	време	на	пълната	несигурност	(„кърджалийското	време“	—	б.м.).	Бълга-
ринът	не	се	скрил	вдън	земя,	когато	наоколо	вилнеело	диво	размирие	—	със	
своите	три	милиона	той	вървял	през	Факия	или	Железни	врата,	където	
иззад	всяка	шумка	го	дебнела	смърт...	Как	се	е	стигнало	до	Българско	въз-
раждане...	Предлагаме	следния	отговор:	постепенно,	отдалеко,	неуморно...	
натрупвал	той	производствен	опит,	пари,	дързост.	И	познания,	добити	
по	близки	и	далечни	пазари.	Неговата	дейност	направила	господарите	му	
зависими	от	него,	това	е.	За	човек	от	такова	качество	проблемът	да	се	
освободи	политически	оставал	проблем	на	време.

И	вторият,	често	чуван	въпрос:	как	сме	оцелели	в	противостояние	с	
неизмеримо	по-силен	враг?	Тук	отговорът	е	кратък:	произвеждайки“	(П.	Му-
тафчиев,	В.	Мутафчиева,	„История	на	българския	народ“,	С.,	1995,	с.	383—385).

Трябва	да	се	признае,	че	от	всички	интерпретатори	на	образа	на	Бай	
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Ганьо	—	Алековият	Бай	Ганьо	—	най-проникновен	от	първите	му	тълкувате-
ли,	макар	че	допуска	и	грешки,	особено	в	оценяването	на	художествената	
стойност	на	Алеко	Константиновата	книга,	е	Герхард	Геземан.	Проли-
чава	познанието	му	на	световни	типове,	с	които	е	сроден	нашенският	
Бай	Ганьо,	в	тълкуването	на	чийто	образ	Геземан	взема	предвид	многос-
транността	на	характера,	 създаден	в	 епоха	на	чуждо	потисничество	
—	парадоксално	съчетание	от	трудолюбие,	утилитарност,	дебелащина	
на	непросветен	човек,	безочливост,	мимикрия	и	предприемчивост,	която	
се	старае	много	да	не	се	натрапва,	но	това	не	изключва	наглост	към	по-
просветените.	Неслучайно	завистта	е	пуснала	дълбоки	корени	в	наша-
та	душевност,	а	тя	се	проявява,	когато	липсва	достатъчно	свобода	за	
действие.	Парадоксално,	но	е	логично,	че	Геземан	и	Антон	Страшимиров	
изграждат	сходни	представи	за	този	емблематичен	за	народопсихологи-
ята	ни	герой.	Особено	удачно	е	сравнението	на	Герхард	Геземан	на	Бай	
Ганьо	с	Швейк	от	книгата	на	Ярослав	Хашек.	И	така,	истината,	както	
пише	Гьоте,	се	ражда	в	спор.	А	в	този	случай	Т.	Жечев,	който	обичаше	
споровете,	го	избягва.	Геземан,	държа	да	подчертая,	не	е	прав	в	оценката	
на	знаменитата	книга	на	Алеко	като	литературно-художествено	произ-
ведение:	„Константиновият“	Бай	Ганьо	като	художествено	произведение	
не	стои	много	високо.“	При	сравнението	напр.	с	книгата	„Приключенията	
на	добрия	войник	Швейк	в	Световната	война“	това	е	разбираемо.	Ценна	
обаче	е	следващата	бележка	на	Геземан:	„Прочее,	който	иска	да	се	занимава	
с	характерологията	на	българския	народ,	той	е	поставен	най-напред	пред	
задачата		д	а		с	е		р	а	з	п	р	а	в	и	(т.е.	да	реши	проблема	—	б.м.)	с	бай	Ганьо.“	
И	наистина	това	е	възлов	проблем	в	народопсихологията	ни.	И	неслучайно	
в	културата	ни	са	се	появявали	алтернативни	Бай	Ганьовци.	Каквито	и	
недостатъци	да	откриваме	в	образа	на	Бай	Ганьо,	не	можем	да	не	признаем	
какъв	превъзходен	синтез	е	този	образ:	между	българско	народностното,	
социалното	—	характерно	за	прехода	между	еснафското	(занаятчийското)	
производство	и	един	по-модерен	капитализъм	—	и	общочовешкото.	И	какъв	
език	—	енергичен,	мощно	въздействащ,	безспорно	народен,	но	и	характерен	
за	прослойката,	която	насаждаше	„партизанството“	у	нас,	език,	клонящ	
към	сентенциозния	израз.	До	Алеко	такъв	език	не	е	познат	в	литературата	
ни.	Това	не	е	езикът	на	Вазов	и	Захари	Стоянов	—	възрожденски	по	дух,	с	
патриархална	нравственост	и	оценъчност.	Възрожденското	у	Алеко	е	вече	
актуализирано	съобразно	новата	следосвобожденска,	която	в	някои	отно-
шения	бе	по-груба	от	предосвобожденската	действителност.	В	разказа	
„Дядо	Нистор“	Вазов	я	характеризира	така:	„Сега	политиката	не	остава	
никога	да	спи	и	трови	кръвта	и	на	стари,	и	на	млади.“	Ще	отбележа	и	
това	—	не	мога	в	никой	случай	да	приема	отрицателните	преценки	на	Б.	
Пенев	в	статията	му	„Превращенията	на	Бай	Ганя:	„Алеко	не	притежава	
нито	една	от	ония	трагични	черти,	които	отличават	големите	хуморис-
ти	и	ироници,	от	рода	на	Гоголя,	Свифта,	Жан	Поля...	Той	е	талантлив,	
забавителен	хуморист	наистина,	но	хуморист	без	глъбина,	без	проница-
телност...	Не	се	чувствува	голямата	творческа	личност.“

Б.	Пенев	не	взема	предвид,	че	в	самата	своя	книга	„Бай	Ганьо“	Алеко	
Константинов	бележи	голямо	развитие.	Постепено,	но	интензивно	той	се	
откъсва	от	влиянието	на	своя	баща.	Започва	да	преодолява	анекдотичното,	
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в	привидно	дребните	„грешки“	на	героя	му	започва	да	прозира	бъдещият	
безскрупулен	политик.	Шопенхауер	по	този	проблем	беше	писал:	„Когато	
някой	се	държи	безогледно	в	дребните,	всекидневни	житейски	случки	и	отно-
шения...	бъдете	убедени,	че	в	сърцето	му	няма	място	за	справедливостта,	че	
и	в	големите	неща	ще	си	бъде	мерзавец...“	Бай	Ганьо	няколко	пъти	настоява	
да	бъде	приет	като	гост	в	жилището	на	Иречек.	Това	е,	да	кажем,	наглост	
„дребна“,	но	тази	наглост	се	проявява	и	при	изборите,	в	които	той	и	дру-
гарите	му	се	държат	като	вандали.	Какво	по-трагично	за	Алеко	от	това	
да	вижда	Ганьовото	тържество	на	изборите	—	фалшифицирани,	спечелени	
с	грубо	насилие,	с	потъпкването	на	всичко	човешко.	Как	да	не	е	трагичен	
като	личност	Алеко,	щом	като	направо	изплаква,	т.е.	с	цялата	си	душа	
протестира	срещу	гнусния	триумф	на	политическия	шмекер,	арогантен	
политик	и	водач	на	шайка:	„Жандармите	успяха	да	отблъснат	по-голямата	
част	от	избирателите	на	едно	значително	разстояние.

Другата,	съвсем	малка	част	остана	в	училищния	двор.	Тук	бяха	Тър-
новалията	и	Граматиков.	От	противоположната	страна	на	улицата	пи-
съкът	на	един	кларнет	почна	да		р	е	ж	е		(р.м.)	въздуха,	зачуха	се	цигулки,	
зачу	се	шум	на	приближаващата	тълпа	и	една		д	и	в	а		г р ъ м от е в и ц а	
(р.м.)	с	молния	в	очите	бай	Ганьо	Балкански,	ето	Гочоолу,	Дочоолу,	ето	
Петреску,	внучето	на	Данка	Харсъзина,	Спиро,	Копоя,	Топал	Мустафа,	
ето	циганите,	рибарите,	ето	сам	Данко	Харсъзина...

—	Да	живее	почитаемото	правителство,	ураа!	—	извика	с	тънък	глас	
Данковото	внуче.

—	Ура...ра...раааа!	—	изрева	стоустата	страшна	тълпа.
Тръпки	побиха	Граматикова.	Мина	му	през	ума	1876	година,	възкръс-

наха	пред	него	 башибозушките	орди;	 името	на	Фазлъ	паша	 се	 спря	на	
устните	му.

Дивата	орда	от	пияни	изверги	нахлу	в	двора	на	училището.	Боже!	Кол-
ко	грубост,	колко	арогантност,	колко	тъпа	свирепост	в	тези	изпъкнали	
кръвясали	очи,	в	тези	бабаитски	движения,	в	тези	провокаторски	погледи.“

Рисунъкът	е	превъзходен,	всяка	дума	си	е	на	мястото,	дори	думата	
„ето“,	с	която	Алеко	посочва	един	по	един	тези	„пияни	изверги“.	Гласът	на	
Данковото	внуче	е	тънък	не	само	защото	е	още	юноша,	а	за	да	се	подчер-
тае	контраста	между	младостта	му	и	вече	извършените	от	него	тежки	
престъпления.	Най-големите	престъпления	тук	се	извършват	от	него,	
от	Данко	Харсъзина	и	от	убиеца	на	баща	си	Петреску.	„Зачу	се	през	про-
зорците	един	шум,	едно	глухо	ръмжене	и	изтласкан	от	нахлулата	вълна,	
на	стълбите	се	появи	Никола	Търновалията.	Веднага	към	него	се	устреми	
като	хищна	птица	Данковото	внуче	и	като	го	сграбчи	за	яката,	почна	
с	пресипнал	глас	да	си	дере	гърлото:	„Дръжте	го,	той	псува	княза,	княза	
попържа,	дръжте	го!“	Петреску	и	Данко	Харсъзина	не	закъсняха.	Двамата	
като	вълци	го	сдавиха,	емнаха	го	на	ръце	и	го	смъкнаха	от	стълбата...	
Петреску	с	разкървавени	гърди,	със	зацапани	с	кръв	ръце	и	лице	ревеше	
като	най-невинен	младенец.	Той	беше	сръгал	вече	двама-трима	избиратели	
и	овреме	успя	да	изпълни	програмата	—	да	се	разкърави,	да	се	покачи	на	
един	куп	камъни	и	колкото	му	държеше	глас,	да	вика	за	помощ:	„Убиха	ме,	
господин	началник,	щяха	да	ме	убият,	аз	викам		д	а		ж	и	в	е	й		к	н	я	з	а,	а	
те	ме	ръгат	с	ножове!“
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Как	се	пишат	такива	думи,	с	какво	сърце	ги	е	писал	Алеко	Констан-
тинов?	Ако	в	тези	фейлетони	от	втората	част	на	книгата	„Бай	Ганьо“	
липсва	трагизмът,	то	къде	в	българската	литература	той	е	изразен.	По	
патос	тези	фейлетони	не	отстъпват	на	патоса	на	одите	от	„Епопея	на	
забравените“	на	Вазов.	Две	епохи,	два	вида	трагизъм,	два	различни	патоса.

Особено	ценна	е	преоръката	на	Геземан	в	статията	„Проблематич-
ният	българин“	към	Алеко	да	изобрази	Бай	Ганьо	в	предосвобожденската	
действителност,	да	осветли	миналото	му:	„За	да	развие	целия	тип	на	Бай	
Ганьо	в	неговата	пълна	витална	сила	и	право	„Константинов	трябваше	
да	го	изобрази	в	самата	му	страна,	във	виталното	му	противопоставяне	
на	турската,	балкано-византийска	среда,	но	не	в	ония	едва	настъпили	
времена	на	българското	поевропейчване.	През	тия	времена,	разбира	се,	
Бай	Ганьо	почва	да	играе	една	засрамваща	роля	в	очите	на	младите,	вече	
поевропейчени	и	затова	съвсем	рационалистично	мислещи	студенти.	Не	
бива	човек	да	се	сърди	за	това	на	младите	хора,	въодушевени	от	европей-
ската	култура	и	цивилизация:	поевропейчването	почва	с	рационализъм,	
с	политическо,	морално,	цивилизаторско	обостряне.	Цели	ведра	с	бистри	
работи	са	пред	 вратата	на	двусмисления	 европейски	културен	рай.	И	
ето	че	едно	от	тях	се	излива	върху	бедния	бай	Ганьо,	който,	когато	Кон-
стантинов	го	описва,	още	е	нямал	никакво	време	„д	а		п	о	к	а	ж	е		к у лту -
р о с п о с о б н о стта 		си	(р.м.)

Същият	 здрав	 смисъл,	 какъвто	 срещаме	 в	 интерпретацията	на	
Геземан,	е	характерен	за	тълкуването	на	образа	на	Бай	Ганьо	от	Антон	
Страшимиров.	Като	има	предвид	образа	на	Алековия	Бай	Ганьо	с	неговите	
отрицателни	и	положителни	черти	и	като	го	пренася	в	предосвобожден-
ската	действителност,	във	Възраждането	ни,	във	времето	на	най-ин-
тензивния	„икономически	обрат“	в	епохата	на	османското	господство,	
Страшимиров	ни	дава	представата	за	Бай	Ганьо	като	строител	на	съ-
временна	България,	защото	той,	както	преди	Освобождението	„раздрусва	
турската	държава“,	така	през	първите	следосвобожденски	десетилетия,	
отново	„запършил	ръкави“,	изгражда	българската	държава,	като	за	недълъг	
срок	я	превръща	в	най-динамично	развиващата	се	държава	на	Балканите	
в	началото	на	следващото	столетие.

С	могъщия	си	талант	и	огромната	си	популярност,	ако	беше	останал	
жив,	Алеко	Константинов	би	сътворил	чудеса	в	литературата	ни.	Защото	
щеше	да	има	широкия	кръгозор,	придобит	и	от	околосветското	си	пъте-
шествие,	което	не	се	състои	поради	смъртта	му,	освен	това	щеше	да	
вникне	още	по-надълбоко	в	политическата	конюнктура	на	страната	ни.	
И	щеше	да	открие	и	да	направи	свои	герои	и	положителни	личности.	Ви-
жте	напр.	с	какво	уважение,	стигащо	до	другарско	преклонение,	той	пише	
в	пътеписа	си	„През	марта	на	Чепино“	за	Андрей	Ляпчев,	като	го	нарича	
приятелски	„Андрюша“.	Ето	между	новите	държавници-интелектуалци,	
титани	на	 следосвобожденска	България,	 беше	мястото	на	Алеко	Кон-
стантинов.	Със	смъртта	му	българският	народ	и	нация	загубиха	много,	
а	българската	литература	и	култура	се	прости	с	един	от	най-големите	
си	писатели,	който	имаше	още	много	да	им	даде,	защото	Константинов	
беше	от	тия,	които	много	дават,	без	да	бързат	да	вземат,	както	създа-
телят	на	Бай	Ганьо	правеше	в	живота	си.
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