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В началото бе Словото... За българина Словото винаги е екзистенциално важно. Той живее чрез Словото! Чрез онова Слово, което е
написано с неговите любими кирилски букви – тези същите, които
неговите пра-прадеди са съхранили и разпространили. Същото онова
Слово, което го е съхранило в тъмата на чуждите господства. Словото,
което го е разбудило от вековен сън. Словото може да бъде втъкано в
„черга пъстроцветна“, или пък да отеква с ясния звук на „часовникова
кула“... Словото е това, което крепи българина. За Словото и за своите
деца българинът живее.
Когато чуваш Словото на хиляди километри от Родината, то има
още по-омайна сила. То може да те хване за гърлото! Но може да ти
даде и криле да полетиш! Словото и Родината са навсякъде с нас. Чрез
тях ние осъзнаваме своя живот и своята идентичност. Не е лесно да
си писател – трябва да разказваш чужди съдби, да пресъздаваш чужди
мисли, да караш хората да съпреживяват твоите мисли. Още по-трудно
е обаче да си писател извън Родината. У дома и стените помагат, казваме ние... Така е – поглеждаш през прозореца, виждаш яката снага
на Балкана, или полята на златна Добруджа и черноземна Тракия,
топлата гръд на Родопите и започваш да пресъздаваш върху белия лист
мислите, които те вълнуват. В чужбина е различно. Дърво без корен
си. Поглеждаш през прозореца и понякога не виждаш нищо. Именно
затова изпитвам най-дълбоко уважение към хората, които творят зад
граница! Те са далечният пост на българското Слово по света. Те са
посланиците на България! Поклон и уважение към дейността им!
Дълбок поклон и уважение и към всички творци, които са в
България. Вашата духовна дейност е от изключително значение за
България и българския народ!
От името на Генералното консулство на Република България в
Чикаго, както и от името на цялата българска общност от Средния
Запад на САЩ, пожелавам още много творчески успехи! Ще се радваме, ако можем дори с малко, да допринесем за разпространение на
Вашия талант и Вашите творби!
Иван Анчев,
генерален консул на Р. България в Чикаго

Предговор
Здравей, читателю.
Казвам се Виктор и съм емигрант от България. Помолиха ме
тука едни приятели да напиша предговор за тази книжчица, която си
хванал и по някаква неизвестна причина даже и разлистил. Помолиха
ме, защото минавам нещо за писател, поне пред тях, а най-вече защото
финансирах издаването на една друга книжка преди година, която се
казва „Черга пъстроцветна“.
Емигрантска му работа. Като си надвиеш на хатъра, нещо ти
прещраква в мозъка и те удря една носталгия, па те мъчи едно родолюбие, че като станеш един активен българин, та подпалиш нета от
коментари и публикации.
Като ме завъртя тая и аз взех да коментирам, публикувам и участвам в разни групи в социалните мрежи, ама не ми минава сърбелът
и това си е.
Викам си, ще стана тук един меценат на българската литература,
та дано ми олекне.
Речено – сторено. Събрахме една Фейсбук група, взехме да номинираме и гласуваме за разкази и стихове, и след има-няма година,
ето ти я – книжката „Черга пъстроцветна“ се представи пред читатели
и автори в клуб „Перото“ в НДК.
Тя „Чергата“ не е лоша, но приказката тук е за тази хубавица –
„Часовниковата кула“. Тя е по-малката сестра на „Черга пъстроцветна“,
защото се роди след нея.
Нали разбирате, че като излезе първата книжка и в групата във
Фейса с утроени усилия продължиха да се сбират български разкази
и стихове. Мина още една година и ето, че се събраха творби за още
една книжка.
Тъй де, само че аз си бях начесал меценатската емигрантска краста
вече – и, честно казано, ме и досрамя от цялото това меценатство. Че
кой съм аз, да покровителствам Българската литература? Къде е тя,
къде съм аз?
Та, като ме помолиха да напиша този тук предговор, ми стана
едно такова никакво. Не ми идеше предговорът и това си е. Не ми се
занимаваше ни с меценатство, ни с писателство. Не пращах всичко
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по дяволите само заради едни хора. Хора от България, които бяха
намерили в душата си сили да дарят пари и свободно време за тази
втора книга.
Различно е. Аз си задоволявам самолюбието и давам от това, което
ми идва отгоре. Тези хора дават от сърце. Късат на две собствения
си къшей хляб.
Различно е.
А после прочетох един разказ на Красимир Бачков – „Песента на
часовника“ и разбрах, че книжка пак ще има. Използвайки влиянието
си върху редакторския екип, настоях тя да се казва „Часовниковата
кула“. Този разказ може би не е най-българският, нито най-хубавият
в книгата, но той е душата на тази книга. Затова е сложен в началото,
а след него следват още много чудесни български творби. И няма
между тях най-хубав или най-български. Те всичките са като камъни,
донесени за важен за всички ни строеж.
Ето и аз донесох моя камък за „Часовниковата кула“. Редакцион
ният екип го вгради в зида. „Часовниковата кула“ е в ръцете ти, читателю. Просто ей така. Само защото сме българи. Чети я. Радвай ѝ
се. Подари я на друг, но никога не я продавай. Има неща, които не
са за продан!
Виктор Хинов

Авторите
Албена Тотина (с литературен псевдоним Tyto ALBA) е завършила
Предучилищна педагогика и Богословие в СУ „Св. Климент Охридски“. Живее в София. Определя себе си като писател любител, но
признава, че като тръгне да изгражда един сюжет, е способна да се
потопи в него напълно.
Алина Стоянова е родена през 1962 г. в Ловеч, където живее и днес.
Интерес към рисуването и към поезията проявява още от ученическите си години. Работила е в аранжорско ателие, както и периодично
зад граница (в Швейцария, след 2007 г.). Издала е няколко поетични
книги. В последната, която излиза през 2015 г., са поместени стихотворения, които са били отличени в литературни конкурси (2007 г. –
трета награда от националния конкурс, посветен на Георги Свежин;
2010 г.– първа награда от националния конкурс за поезия „Пролет
моя“ при НЧ „Н. Й. Вапцаров; 2014 г. – втора награда за цикъл стихотворения от националния конкурс „Мила Родино“). Има публикации
в редица сборници, алманаси, литературни издания. Член е на СНБП.
Анастасия Петрова (Ани Димитрова) е родена и живее в гр. София.
Завършила е професионална гимназия „Индира Ганди“ в родния си
град, а по-късно и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. От 1995 г. работи
в IT отдел на университет в гр. София. Пише поезия от ученичка, но
едва преди няколко години започва да публикува свои творби, първо
в сайта „Откровения“, по-късно и в „Стихове БГ“.
Анелия Александрова е родена през 1979 г. в гр. Враца. Завършила
е езикова гимназия в родния си град и Университета за национално
и световно стопанство в София. Работила е като асистент на изпълнителен директор, счетоводител, мениджър продажби и др. Понастоящем живее и работи във Франция. Нейни творби са публикувани
в литературните сайтове „ХуЛите“ и „Откровения“.
Бехрин Шопова е родена през 1975 г. в Търговище. Завършила
е Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство
(АМТИИ) в Пловдив, където живее понастоящем. Преподава по
пиано, занимава се и с научна дейност, свързана с изследване на
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музикалния фолклор. Пише от малка поезия, проза и музика. Засега
няма издадени книги.
Боби Бойчев – Кастеелс е роден през 1953 г. Завършил е музикална
гимназия, а по-късно и балетна педагогика. Работил е във Варненската и в Пловдивската опери, в Музикалния театър в София, в балетно
студио „Арабеск“. Той има голям принос за българската вариететна
естрада като солист на „Ревю-балет Златни Пясъци“. Боби Кастеелс е
работил дълго време и като изпълнителен директор на импресарска
агенция в Брюксел. Има множество хореографски постановки на
латиноамерикански състави. Създал е и собствена балетна формация,
която получава първа награда за хореография и костюми на национален
конкурс за вариететни изпълнители в Казанлък през 1988 г. По-късно
той се отказва от балетното поприще и завършва медицина в Белгия.
Пише литературни творби от 2009 г. Лауреат е на международния
конкурс „Мелнишки вечери на поезията“, печелил е награди и от други
литературни конкурси – „Жени и вино, вино и жени“, награда на читателите в сп. „Клуб 50+“, награда в конкурс, организиран от издателство
„Буквите“, и др. Имал е самостоятелни рецитали във Варна и Бургас.
Понастоящем Боби Кастеелс живее и работи в Маями, Флорида.
Божидар Коцев е роден през 1945 г. във Враца. Завършил е литература и философия в СУ „Св. Климент Охридски“. Работил е като
хамалин, каменар, секретар на Клуба на дейците на културата във
Враца, завеждащ отдел „Планиране и информация“ към ОС на БСФС,
зам.-председател на физкултурно дружество, преподавател по български език и литература, директор на училище. Автор е на книгите
„Почти като наркоза“, „Борба за живот“, „Песента на живота“, „Славно
детство“, „Градът на страха“, „Воган Войнът“, „От душа и сърце“.
Валентин Евстатиев (с литературен псевдоним Смиф) е роден през
1966 г. в Казанлък. Израства в Сливен, където завършва средното си
образование. През 1992 г. завършва Английска филология в СУ „Св.
Климент Охридски“. Живее и работи в София. От 1999 г. е преводач
в БТА, отдел „Новини за чужбина“. Пише стихове от зряла възраст.
Публикува своя поезия в национални периодични издания. През
2012 г. печели трета награда в поетичния конкурс „Ерато“ на в. „Уикенд“. Негови творби са включени в поетични алманаси. През 2013 г.
излиза първата му стихосбирката „Докато имам теб“.
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Валентин Йорданов е роден в Силистра. Завършил е Полувисш
институт за машиностроене и електротехника, но не техниката е неговото призвание. По собствените му думи, целият му смислен живот
е бил свързан с тeатъра. Започва още като ученик в детска театрална
школа, преминава през младежка сцена и се озовава на професионална
сцена като стажант актьор. Награждаван е в много конкурси, но за
най-голяма награда смята, ако някой негов стих докосне сърцето на
читателя. Преди седем години Валентин Йорданов напуска Родината,
живее известно време в Атина, Гърция, и по-късно се установява в
Лондон, Великобритания, където живее и работи сега. Мечтата му
обаче е някога отново да се върне в Родината. Досега има издадени
пет стихосбирки – „Крясъкът на пеперудата“ (1993), „Жарава за
причастие“ (2003), „Приятна свобода“ (2007), „Щурец сред звездите“
(2008) и „Пеперудени коне“ (2010).
Васил Стефанов е роден през 1953 г. Приятелите му го наричат
Слона. Мебелен инженер, завършил е Лесотехническия университет.
Пише от няколко години. През 2016 г. излиза първата му книга –
сборник с разкази „Клубът на гъсоците“.
Веселин Николаев (с литературен псевдоним Лебовски) е на 36
години. Завършил е Немската езикова гимназия „Шилер“ в Русе и
„Промишлен дизайн“ в Русенският университет „Ангел Кънчев“. С
литература се занимава от няколко години. Обича да чете руските
класици, както и произведенията на Джеръм Селинджър.
Вехлиджан Ахмедова е родена през 1972 г. в гр. Тервел. Родният ѝ
дом е в с. Безмер, което е на 7 км от Тервел. Голяма част от детството
и младежките си години прекарва в Безмер. Средното си образование започва да учи в бившия гр. Толбухин (Добрич) в тогавашната
руска гимназия, но поради политическите промени след 1989 г.
се налага да прекъсне и да продължи последната година в родния
Тервел. Вехлиджан следва в момента Начална училищна педагогика
в ШУ „Епископ Константин Преславски“– колеж Добрич. Пише
разкази от година.
Виктор Хинов е роден през 1967 г. в София. Завършил е Медицинска академия – София през 1991 г. Седем години работи като
ортопед-травматолог в ИСУЛ (сега болница „Царица Йоанна“).
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През 1998 г. емигрира в САЩ заедно със семейството си. Заселва
се в Индианаполис, Индиана. В началото на емигрантския си живот
д-р Хинов е продавач на риба, сменя няколко различни работи, като
заедно с тях си взема и изпитите в САЩ за лекар и за специалността
Фамилна медицина. През 2005 г. започва работа като фамилен лекар.
По-късно специализира и в друга област на медицината. По време на
емигрантския си живот в САЩ д-р Хинов започва да пише разкази.
През 2014 г. излиза първата му книга „Разкази от оня свят“.
Владимир Георгиев (с литературен псевдоним exuded) е роден през
1967 г. Работил е като адвокат, юрисконсулт, експерт, синдик, квестор.
Автор е на две книги в областта на банковото право. Споделя, че пише
разкази, за да промени нещо, или защото иска „нищото да се променя“.
Галена Георгиева Воротинцева е родена през 1962 г. в гр. Шивачаво.
Завършила е Българска филология във ВТУ „Св св. Кирил и Методий“,
както и Журналистика в СУ „Св. Св. Климент Охридски“. Работила
е като редактор на общински вестник в Твърдица, след това – в Дом
за деца и юноши в същия град. Има публикувани стихове в различни
периодични издания. Доста години работи в чужбина в сферата на
социалните дейности. Галена е автор на две електронни книги: „Географска прегръдка“ (ИК „Плесница“ – Пловдив), „Като Калина“
(фондация „Буквите“). През 2009 и 2010 г. нейни произведения са
включени в алманаси за поезия и любовна лирика. През 2010 г. излиза
първата ѝ стихосбирка „Като Калина“, издание на Фондация „Буквите“.
През 2011 г. излиза втората ѝ книга „Под сенките на куковото лято“.
Ганка Филиповска е родена във Варна. Завършила е Българска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Работила е като стругар,
учителка, коректор, редактор, собственик на модна къща, търговец.
Редактира произведения на съвременни български автори и преводна литература. Награждавана е за поезия в конкурса „Стихове за
вечните неща“ и за проза в „Състояние на полет“ и „Елате ни вижте“.
Автор е на сборниците с разкази „Сонет 130“ (2013) и „30 щриха за
любовта“ (2014).
Георги Витанов – Богат е роден през 1948 г. в гр. Добринище. Завършил е Приложни изкуства, специалност Металопластика и е работил
промишлен дизайн, металопластика, пластика от дърво, проектиране
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на интериор и фасади. Негови пана са собственост на частни колекции
в България и Западна Европа. Автор е на серии бижута в античен и в
старинен български стил. Пише от ученическите си години. Много
от стиховете и разказите му са преведени на английски, френски и
немски – печелили са литературни конкурси. Лауреат е на наградата
„Южна пролет“ – 1986 г. и на литературна награда „Светлоструй“.
Доста години живее в Чикаго, САЩ, където става съучредител и
председател на Съюза на българските писатели в САЩ и по света. В
края на март 2017 г. той за съжаление почива.
Георги Михалков е автор на сборници с разкази, романи и драми като
романа „Бягства“, издаден от ИК „Труд“, сборника с разкази „Почивка
на Карибите“, издаден от ИК „Жанет 45“, на романа „Преображение
Господне“, спечелил конкурс на Министерството на културата, на
сборника с разкази „Човекът, който подаряваше мечти“ и др. Носител
е на награди от литературни конкурси. Много от неговите разкази са
преведени на различни езици. Сборникът му с разкази „Хубав сън“
е преведен на корейски и издаден в Сеул. Член е на ПЕН-клуба и на
Съюза на българските писатели.
Георги Стойков e роден през 1953 г. в с. Кулата, Благоевградско.
По-късно започва да живее в с. Нови хан, Софийско. Завършил е
техникум по автотранспорт, специалност ,,Двигатели и икономика
на автотранспорта“, но не е упражнявал тази професия. Работил
е различни неща, но най-вече като военен. Освен писането, което
обича от малък, има и други артистични наклонности – музикант е
и се занимава с металопластика. Зам.-председател е на Литературен
клуб ,,Димчо Дебелянов“ – гара Елин Пелин. Негови творби са публикувани в много сборници, алманаси и други печатни издания. През
2013 г. е отличен с награда в Национален конкурс за разказ „Дядо
Йоцо гледа“.
Гълъбина Митева е родена през 1966 г. в Оряхово. До 33-годишна
възраст живее в с. Крушовица, Врачанско. От края на 90-те години
до 2012 г. живее в София, където работи като барманка, сервитьорка, продавачка. Пише стихове. През 2010 г. е приета в Пловдивски
университет. Завършва с много добър успех четири семестъра, но
после прекъсва поради липса на средства. През 2012 г. се завръща в
Крушовица, където започва да се занимава активно с творчество и с
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реализация на своите творби. Досега Гълъбина има издадени няколко
стихосбирки – „Молитва“ (1993), „Пясъчен Свят“ (1997), „Време
за Разпятие“ (2008). През 2008 г. е приета за член на Съюза на независимите български писатели. Четвъртата ѝ поетична книга „Тази
вечер Господ ме целуна“ е издадена от „Бряг“ – Русе през 2014 г. Това
е издателството, което всъщност я открива и осъществява връзката
между нея и читателите. Петата поетична книга на Гълъбина – „Минавам случайно“ излиза през 2016 г. Авторката е участвала в много
литературни конкурси и е печелила награди, включително Голямата
награда на издателство „Буквите“.
Даниела Джоджева (авторката на рисунката за корицата) е родена в
Русе. Завършила е английска езикова гимназия в родния си град, след
което и медицина. Работи в България като хирург до 1996 г., когато емигрира в САЩ. Понастоящем живее в щата Индиана и работи като лекар
в собствена клиника. Рисуването е нейно хоби още от детска възраст.
Димитър Никифоров е роден през 1968 г. в с. Крушовица, Врачанско.
Завършил е строително училище във Враца. Сега живее и работи в
София. През 2013 г. излиза стихосбирката му „Бодли в сърцето“ (пилотна книга на издателство „ХуЛите“), а през 2016 г. – стихосбирката
„Последната пробойна“.
Дочка Василева (с литературен псевдоним Довереница) е на 60 г. Тя
е лекар ендокринолог, живее в Горна Оряховица и работи във Велико
Търново. Пише поезия и проза. Публикува в интернет сайтовете „Откровения“, „Стихове БГ“, също и в Блог.бг. През 2011 г. излиза книгата
ѝ „Пътуване към обратната страна на вината“. Творби на г-жа Василева са публикувани в периодичните алманаси на литературна група
в Горна Оряховица, в поетичен сборник „Приятели в поезията – 3“
(2013), в годишен литературен алманах на гр. Ловеч „Ехо от Мелта“
(2014). Тя има награди от литературни конкурси и публикации в
български централни и местни издания.
Дочка Георгиева е на 55 години. Живее в София. По образование е
строителен инженер. Работи като проектант на метални конструкции.
Стихове пише от 33-годишна, с големи прекъсвания. За Дочка поезията е особен пристан сред динамичния свят, където остава насаме
със себе си и с вътрешния си лиричен мир.
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Елена Пеева-Никифоридис е родена във Велинград. Завършила е
Юридическия факултет на Карловия университет в Прага с магистърска степен по Международно право. От 30 години живее в Гърция,
където я отвежда нейният съпруг. През 2011 г. получава специалната
награда за разказ на тема „Емигранти“ в конкурс на МФЖ – асоцииран член на ЮНЕСКО, Марсилия – Франция. През 2014 г. излиза
първият ѝ сборник с разкази „Коледно реване“. През 2015 г. излиза
нейната „Книга за Ангел“ . Разкази на Елена Пеева са публикувани
във ФАКЕЛ.БГ, GR INFO.GR, Либерален преглед – Германия и др.
Елена Тодорова е родена и живее в София. Завършила е гимназия и
Техническия университет в родния си град. Специалността ѝ е свързана с техника и технологии в областта на текстила. Публикува свои
творби от три години насам в литературните сайтове „Стихове.БГ“
и „Откровения“, под псевдонимите eliboto и Лейди Фокс.
Жанет Велкова е родена и живее във Варна. Тя е на 40 години.
Завършила е Техникум по облекло в родния си град и Шуменския
университет „Епископ Константин Преславски“. Първите си опити
в литературата прави в тийнейджърските си години. След което има
дълъг период на затишие, преди поезията да я намери отново. Жанет
казва, че за разлика от други поети, пише, когато е щастлива. Тъгата я
кара да се скрие в черупката си. Обича да дава живот на неодушевените
предмети, да си представя как те се движат, говорят и пр. Харесва туптящите думи, които могат да разплачат читателя или да го усмихнат.
Здравка Евтимова е автор, чието творчество отдавна е прекрачило
границите на България и на българоезичната читателска аудитория
по света. Нейни творби се четат на различни езици в десетки страни.
Тя е родена в Перник през 1959 г. Завършила е Английска филология. В България са публикувани няколко нейни сборника с разкази,
сред които: „Разкази срещу тъга“, „Сълза за десет цента“, „Кръв от
къртица“. Нейни разкази са публикувани в литературни списания и
антологии в десетки страни по света. Евтимова е автор на романите
„В студената ти сянка, лейди“ (1997), „На две крачки от мен“ (1999),
„Линди“ (1999), „За теб, за мен“ (2002), „Четвъртък“ (2003), „Арката“ (2007), „В гръб“ (2010), „Една и съща река“ (2015). По света са
издадени нейните книги Bitter Sky, UK, 2003; Somebody Else, USA,
2005, номиниран за наградата Pushcart 2006; Miss Daniella, UK, 2007;
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Good Figure Beautiful Voice, USA, 2008; Pale and Other Postmodern
Bulgarian Stories, Canada, 2010; God of Traitors, USA, 2008. Сборникът
Bloot voen ein Moeul е публикуван на холандски през 2008 г.; Carts
and Other Stories, USA, 2012; Time to Mow and Other Stories, USA
2012; Impossibly Blue, UK, 2013; Endless July, Greece, 2013; Sinfonia
Bulgarica – романът „Четвъртък“, публикуван в САЩ под това заглавие, 2014; Sinfonia – същият роман, публикуван на италиански,
2015; „Четврток“ – същият роман, публикуван в Македония, 2015 г.
Романът „Четвъртък“ е публикуван през 2015 г. и в Китай. Списъкът
с авторитетни национални и международни литературни награди,
на които писателката и преводачката Здравка Евтимова е носител, е
много дълъг.
Ивайло Балабанов е роден през 1945 г. в с. Хухла, Ивайловградско.
Завършил е гимназия в Ивайловград, както и СУ „Св. Климент Охридски“. Работил е по изграждането на МК „Кремиковци“ и язовир „Ивайловград“. Дълго време живее в Хасково, а през последните години – в
Свиленград. Негови творби са излизани през годините в почти всички
софийски литературни издания, както и във вестници, списания и
алманаси в страната. Носител е на наградите: „Южна пролет“ (1980),
награда на Съюза на българските писатели (1987), национална награда „Изворът на Белоногата“ (2001), Книга на годината (2004) за
„Песни за старо вино“, награда за цялостно творчество „Александър
Паскалев“ (2005), национална литературна награда „Пеньо Пенев“
(2008), „Златен век“ (2015) и др. Автор е на книгите „Да се загледаш
в звезда“ (1979); „Окова за щурец“ (1984); „Парола „Любов“ (1988);
„Религия“ (1990); „Тракийски реквием“ (1997); „Избрано“ (1998);
„Песни за старо вино“ (2003); „Небесен гурбетчия“ (2010).
Ивайло Терзийски е роден през 1970 г. в Плевен, но от малък е живял
в Силистра. Понастоящем живее в Лондон. Завършил е РУ „Ангел
Кънчев“ – Русе. Автор е на поетичните книги „Манастир за душата
ми няма“ (1994); „Отмини ме, Любов“ (1998); „Колкото, толкова“
(1999); „Жена нависоко“ (2002); „Сълза под крило“ (2008). Ръководил е два кръжока за литературно творчество и е сред основателите на
литературно сдружение „Реката“ в Силистра, създадено през 2000 г.
Редактор е на алманах и антология, събрали произведенията на повече
от 250 творци от Североизточна България. Носител е на повече от
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30 национални награди – отличия в София, Банско, Русе, Свищов,
Разград, Силистра, Варна, Пазарджик, Трявна и др.
Иван Вакрилов е роден през 1953 г. в София. По образование е
зооинженер. В момента живее в Кеймбридж, Великобритания, където работи като технически асистент в Департамента по поведение
на животните. Вакрилов има издаден сборник с разкази „Кутра“
и стихосбирка „Скитник“ (в електронен вид). Негови разкази са
включени в няколко сборника, включително и в два преводни – на
руски.
Иво Георгиев е автор на стихосбирките „В по-лошата половина
на гората“ (1998), за която получава през 1999 г. една от наградите
„Южна пролет“, и на „От вътрешната страна на очакването“ (2003).
През 2002 г. Георгиев издава албум с авторски песни – „ГрАДЪТ на
сНЕЖНИЯ човек“ и става лауреат на „Поетични струни“ в Харманли.
Той е автор и на сборника с разкази „Исус ми прати SMS“ (2009), и
на романа „Уроборос“ (2013). Готов за издаване е и следващ негов
сборник с разкази.
Катя Рашева (с литературен псевдоним Katriona) е на 57 години.
Родена е и живее в Трявна. Катя е журналист на свободна практика.
Тя има издадени досега две книги: стихосбирката „Днес вещиците не
горят на клада“ (2000) и сборникът с разкази „Другият живот на Виктория“ (2007). За разказа си от този сборник „Плетачката на дантели“
авторката получава през 2008 г. Априловска награда за белетристика.
Нейни творби са публикувани в регионалния и националния печат.
Кольо Колев е роден пред 1988 г. в Монтана. От дете живее в Бургас.
Завършил е ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас. Пише стихове
от 8-годишен. Има публикувани стихотворения във вестниците
„България днес“, „Ретро“ и „Уикенд“. През 2016 г. излиза първата му
стихосбирка „Аз съм там...“. Още творби от същия автор могат да се
видят в „Откровения“ и „Стихове.БГ“.
Красимир Бачков е роден през 1958 г. в Добрич. Живее във Варна.
Завършил е Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Работи като учител по изобразително изкуство, директор
и помощник-директор на училище. Автор е на сборниците с разкази
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„Дългият път през тунела“ (1994), „Синият кон“ (1997), „Кураж за
другите“ (2005), „Слънце за двама“ (2010); на сборника с разкази и
новели „В очакване на утрото“ (2006). Както и на романите „Легионът
на обречените“ (2000) и „Българчето“ (2013). По неговия разказ „Докато пари“ е направен късометражният филм „Учител“ (2014). Бачков
има десет национални награди за проза. Превеждан е на английски,
руски, украински и словашки. Член е на СБП – София, Сдруженията
на писателите в Добрич и във Варна. Съосновател и редактор на в.
„Антимовски хан“.
Красимир Тенев е роден през 1968 г. в Благоевград. Поет, редактор и
преводач. Членува в Творческо обединение „ХХI век “– Благоевград,
ЛТО „Оксиморон“ към военен клуб – Благоевград и Съюза на независимите български писатели. Негови творби и преводи са публикувани
в редица национални и регионални издания, литературни списания,
вестници, алманаси. Както и в сайтовете „Откровения,“, „Хулите“,
„Буквите“, Стихи.ру и др. Носител на специалната награда в конкурса
„Поетични звуци“ (2009), първа награда в конкурсите „Очи за себе
си“ и „По стъпките на лятото“ (2010). Лауреат на V Международен
конкурс за поетични преводи в Москва (2012). Има една издадена
стихосбирка – „Венец от думи“ (2009) и електронна книга “Съдба е!“
(2011). Редактор е на 14 стихосбирки.
Красимир Трифонов е роден през 1973 г. Завършил е Българска
филология и История, както и Възрастова и педагогическа психология. Работи в един софийски ресторант. Друга негова любов, освен
поезията, е духовата музика. Има издадени досега две поетични книги
– „Избавление“ и „Цялата си нежност“.
Любов Алипиева е родена през 1960 г в Златица. Завършила е Техническия университет в София, има и квалификация по „Финанси и
банково дело“. Живее и работи в София. Има две награди за поезия от
Международните конкурси на фондация „Буквите“ и Трета награда
за разказ в конкурса „Очи към себе си“ на „ХуЛите“ (2014).
Людмила Билярска е родена в София. Следвала е Българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. От 1993 г. живее със семейството
си в Индиана, САЩ. От няколко години участва в редакционната
колегия на седмичника „България“, издаван в САЩ. Людмила пишe
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стихове от детe. Има издадени досега три стихосбирки: „Нашата
песен“, „Босонога скитница“ (2003) и „Пустинница“ (2008). Нейни
творби са публикувани в „Литературен свят“, електронния портал
„Родина“, френското сп. „Revue Periodique sur la Vie en Bulgarie“,
„Книги Нюз“. Публикува е също в „ХуЛите“, „Откровения“, „Стихове.
БГ“. Билярска участва и в първия български емигрантски алманах
„Българско слово и багри в САЩ и по света“. Член е на Съюза на
писателите в САЩ и по света.
Мариана Христова е родена в София през 1963 г. Завършила е Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Работила
е във вестниците „Студентска трибуна“, „Ранно утро“, „Българска
Корона“, „Български глас“, била е сътрудник в репортерския отдел на
„Хоризонт“, на в. „Македония“ и на други медии в страната и извън
страната. Пише стихове от дете. Била е член на Клуба на младите писатели студенти „Димчо Дебелянов“ към Студентския дом в София.
Има една издадена стихосбирка в електронен вариант, качена в сайта
Liternet, както и отдавна събран ръкопис за друга. От шест години е
редактор на Eurochicago.com.
Мария Марковска е родена през 1940 г. в Средногорово. Завършила
е ТМЕТ „Иван Хаджиенов“ в Казанлък, по професия е електротехник. От години живее и работи в гр. Априлци. Създател е на частна
галерия, която подкрепя българските творци. Автор е на седем книги
с лирика, последната от които се нарича „Ветрове“.
Мая Ангелова е родена през 1970 г. във Враца. Завършила е Института за детски и начални учители „Лазар Станев“ в Плевен. Семейна, с
две деца и приемен родител на още три. 26 години работи като старши
начален учител в НУ „Васил Левски“ във Вършец. Мая започва да пише
поезия през 2015 г. Има три първи награди и една трета в рубриката
„Стани четен автор за месеца“ на онлайн сп. „Клуб 50+“. Стихотворението ѝ „Събуждане“ е включено в сборника „Стръкче време“ от Седмия национален конкурс за учители творци на издателства „Анубис“
и „Булвест 2000“. През 2015 г. излиза първата ѝ стихосбирка „Сърце
на парчета“. През 2016 г. издава втора книга – „Пропуснати мигове“,
която е със стихове и разкази.
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Мая Нарлиева е родена в Харманли през 1976 г. Завършила е Английска филология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Работи като учител по английски език в родния си град. Пише стихове
от година.
Мая Стамболис е живяла в Бургас. Работила е като лекар. Починала е
преди 7 години. Приживе е публикувала свои творби под псевдонима
comma. Още творби от Мая Стамболис могат да се видят в личния ѝ
блог, който след нейната кончина се поддържа от сина ѝ.
Мильо Велчев е роден през 1958 г. в Карнобат. Завършил е Висшия
лесотехнически институт в София. До 1997 г. работи в системата на
горите в Родопите, Странджа, Стара планина. В периода 1997-2014 г.
извършва дърводобив с въжени линии като едноличен търговец. През
последните две години е на частна лесовъдска практика. Живее в
Ловеч. Започва да пише и издава проза през 2016 г.
Младен Василев – Мисана e роден през 1954 г. Математик по
професия, с докторска дисертация и научно звание доцент. Областите му на научно търсене са Теория на числата и Комплексен
анализ. Член е на Американското математическо дружество (AMS).
Занимава се също и с шахматна композиция. Младен пише стихове
от 1973 г. До 1989 г. негови творби са били отпечатвани в „Пулс“,
„Народна младеж“, „Студентска трибуна“, „Септември“, „Младеж“,
„Читалище“. Две негови стихосбирки – „Самотни рими“ и „Свещ
за самота“ остават неиздадени през 80-те години. Поетични цикли
от тях са отпечатани по-късно в сп. „Хермес“. Стихове и разкази
на Младен Василев са публикувани и в сайтовете „Откровения“,
„ХуЛите“ и „Стихове.БГ“.
Невена Стоянова е родена през 1976 г. в Силистра. От 1994 г.
живее във Велико Търново. През 1999 г. завършва Френска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, където от 2002 г. работи
като преподавател по съвременен френски език. Доктор по общо
и сравнително езикознание, с интереси в лексикалната семантика,
психолингвистиката и философията на езика. Автор на редица публикации, доклади и учебни помагала по френски eзик. От 2013 г. е и
доброволец към фондация „Човешката библиотека“, където помага
при подбора, редакцията и популяризирането на преводна и нова
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българска литература. Още творби на Невена Стоянова могат да се
видят в Liternet и „ХуЛите“.
Ники Комедвенска е родена и живее в Сливен. Завършила е гимназия
„Добри Чинтулов“ в родния си град и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Автор е на поетични книги за деца и възрастни – „Свят за лудите“
(2012), „Педя душа (2014), „За чудо и приказ“ (2015).
Николай Дялков е роден през 1963 г. в Тополовград, където живее
и днес. Машинен инженер и юрист по образование. Работил е като
офицер в системата на МВР, в момента е пенсионер. Председател
е на Клуба на поетите и писателите към читалище „Св. св. Кирил и
Методий – 1894“ в родния си град. Николай има издадени пет стихосбирки. Негови стихотворения са публикувани в редица регионални
издания, както и в националния печат. Участвал е със свои стихове в
много национални и международни сборници и алманаси. За четири
години има 30 награди от национални и международни поетични
конкурси. Негови стихове са преведени на руски и сръбски езици.
Нина Стоянова е родена през 1957 г. в Русе. Завършила е средното
музикално училище „Проф. Веселин Стоянов“ и НМА „Проф. Панчо Владигеров“. В продължение на 27 години е концертмайстор на
Русенската филхармония, Софийската опера и сборния оркестър на
„Teatro Lirico D’Europa“. Лауреат е на музикални награди. Пътувала
е много и продължава да пътува на различни турнета в Европа и в
САЩ. Нина Стоянова започва да пише, предимно разкази, преди
няколко години. На път е да издаде и първата си книга – сборник с
разкази „Из дневниците на събирачът на спомени“.
Олеся Николова е завършила Славянска филология – Полонистика
във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Работи като копирайтър, графичен дизайнер, Desktop publishing и СЕО оптимизатор на сайтове.
Създател е на проекта Manu Propria, имащ за цел да презентира български таланти в литературата, фотографията и рисуването. Както
и на проекта „Да сътворим книга заедно“, който е насочен само към
деца. С проекта Manu Propria участва два пъти в „Нощ на музеите и
галериите“ в Пловдив. Редактор е в електронното издание „Е-същност“. Първата ѝ книга „Кладенци и лабиринти“ излиза през 2007 г.
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Пепа Лулова е родена през 1987 г. в София. Завършила е Втора
английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ в родния си град,
както и Журналистика във Факултета по журналистика на СУ „Св.
Климент Охридски“. По-късно става и магистър по Бизнес администрация в Университета по национално и световно стопанство.
Работи като редактор в издателство за професионална техническа
периодика. Пепа пише стихове от ученическите си години. Първите
ѝ публикации са в подфорума за поезия на АБВ Форуми в интернет.
По-късно започва да публикува в „Откровения“ и в Вlog.bg. Нейни
творби са публикувани в алманасите „Културна палитра“ и „Нова
българска литература: Поезия ‘2012“, в сборника „Приятели в поезията“, Търговски вестник и др.
Петър Пацев е роден през 1949 г. в Стара Загора. Завършил е ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“. Работи като учител в Ресурсен център в
старопрестолния град. В началото на 2014 г. излиза първата му поетична книга – „Отсенки леки – едва забележими“, представена във
Велико Търново. В края на същата година издава и втора стихосбирка
– „Живот на криле“. През 2015 г. излиза третата му поетична книга.
Радка Бойкова е родена през 1960 г. Завършила е гимназия и дентална медицина във Факултет по дентална медицина – Пловдив.
Работи като стоматолог, но има интереси и към литературата. Пише
по-сериозно от няколко години. Има публикации и номинации в
поетични конкурси.
Радост Баева-Даскалова е родена в България. Завършила е езикова
гимназия, по-късно руска и българска филология. Години наред е работила в частния сектор. От 2002 г. живее в Лондон, Великобритания.
От 2006 г. помества произведенията си в „ХуЛите“ и „Откровения“,
под псевдонима Регина. Нейни творби са публикувани във в. „Зов за
истина“, сп. „Европа 2001″, алманах „Околчица“ и онлайн сп. „Клуб 50+“.
Райчо Русев (с литературен псевдоним Райсън) е роден през 1949 г.
в с. Малко Брягово, Хасковско. Сега живее в София. Превеждал е
художествени произведения от руски и от сръбски. Свои стихове
започва да публикува едва на 55 години. След това издава пет стихосбирки – „Лични стихове“ (2005), „Шепа стихове“ и „Стихове
на вятъра“ (2007), „СтиховеЙ“ (2010) и „Стiхове от втория етаж“
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(2013). Има публикации в периодичния печат, в много алманаси,
но повече в литературните сайтове „ХуЛите“, „Откровения“, „Буквите“. Негови стихотворения са преведени на сръбски, френски и
испански.
Ружа Велчева е родена през 1946 г. в Павликени, но от 10-годишна
живее във Велико Търново. Инженер по професия, дълги години
работи по специалността си, но първата ѝ любов, на която не изневерява, е поезията. За първи път нейни стихове излизат през 1981 г. в
поредицата „Смяна 81“ на „Народна младеж“. По-късно нейни творби
са отпечатвани в много централни и регионални издания, антологии
и алманаси. В периода 2004-2008 г. Ружа живее в Калифорния, САЩ.
Сама превежда стиховете си на испански и английски; има публикации в поетични издания на двата езика. Нейни стихове са включени в
издадена през 2015 г. в Белград двуезична антология „Пред звездната
врата“ и в излязла през 2015 г. в Куба антология, посветена на Че Ге
вара. Автор е на 12 книги със стихотворения и разкази, някои от които
двуезични и триезични: „Синя птица“ (съвместно с още две авторки,
1985); „Синя птица“ (стихове, 2000); „Полетът на кондора“ (2002);
„Любовни досиета“ (2003); „Пустинята на времето“ (2006); „Благословената река на спомените“ (2009); Не отвръщай лице, Господи“
(2010); „Вън от Рая“ (2013), „Рая и дъгата“ (2014); „Нестинарка“ и
„Блажени нищите“ (2016). Член-учредител на Национално общество
за литература и изкуство, създадено във В. Търново през 2009 г., на
световното движение „Poetas del Mundo“, учредено в Чили, и на Съюза на българските писатели. Велчева е носител на много награди от
национални литературни конкурси.
Румяна Симова е родена във Варна. От 2003 г. живее в Нова Зеландия. Има техническо образование, работи като административен
мениджър на малка компания. Авторката е издала досега три книги – „По пътя“ (стихосбирка, 2003), „Дневникът на една брюнетка
(проза, 2013) и „На ръба на света“ (стихосбирка, 2013). Готова за
публикуване е четвърта нейна книга.
Сашко Александров (с литературен псевдоним Алекс Болдин) е
роден и живее във Враца. През 1971 г. завършва електроинженерство
във ВМЕИ – София, сега Технически университет. Работил е като конструктор и технолог до началото на 90-те години, когато сътресенията
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в държавата го засягат с пълна сила. Затова работи като монтажник,
инсталатор, ел. техник, пълнач на бутилки в цех, поддръжка на компютри и офис техника и др. В началото на 2000 г се ориентира към
съвременната IT техника и технология. Тогава започват и първите
му литературни опити. Публикува разкази в сайтовете „Буквите“,
„ХуЛите“, „Щъркел“, „Откровения“, „Книги нюз“ и др. През 2002 г.
Александров създава сайта „Български разкази“, спиран многократно
от хакери и после възстановяван. През 2005 г. създава и литературния
сайт „Разказите“, който възниква паралелно със сайта на Георги Колев
„Откровения“. Александров създава и сайта „Пътища към здравето“.
От 2002 до 2014 г. той успява да събере 11 сборника с разкази, някои
от които са издадени и като книги, но с ограничен тираж. По-известните от тях са: „Мечтата на Моцарт“, „Слънчогледи“, „В тишината на
есенната мъгла“, „Океан от щастие“, „Влак по терлици“.
Симеон Коев е роден във Велико Търново. Завършил е Университета
за национално и световно стопанство в София. Опитвал се е упорито
да се занимава с производство в България, но както сам казва: „Политическата власт винаги е забравяла да допринесе и подпомогне
производителите“. Преди години открива първия вегетариански
ресторант в родния си град, но тогава не му провървява, идеята е
изпреварила времето си. Коев пише разкази от началото на 2014 г.
Негови творби могат да се видят в сайта „Откровения“.
Станислава Немска е родена и живее в София. По професия е медицинска сестра. В свободното си време обича да рисува, да пише
стихове и да практикува йога. Има издадени досега две стихосбирки
– „Животворна отрова“ (2014) и „Изплакано щастие“ (2016), илюстрирани с нейни собствени графики.
Стефан Бонев е роден през 1961 г. в Сливен. Почива в Пловдив през
пролетта на миналата година. Работил е като инженер, журналист, PR
специалист, гл. експерт в отдел „Култура“ на Община Пловдив. Автор
е на сборниците „Разкази за двама“ (2005), „Изпит по летене“ (2009),
спечелил наградата „Пловдив“, „Пред прага на храма“ (2012), на книгата
„Странните неща“ (2015). Негови разкази са публикувани през 2003 г.
в две авторитетни антологии в САЩ – „Thresholds“ и „Two lines“. Разказът му „Старецът“ влиза през 2010 г. в сборник на „Булвест 2000“, а
„Късогледство“ е даван за превод на държавен изпит в ПУ „П. Хилен22

дарски“. Друг негов разказ, „Писмо за надежда“, през 2013 г. попада в
„Текстове и задачи за развитие на четивни умения“ на Програмата PISA.
Творбата му „Клошарят“ е включена в помагало за изпит по български
език и литература. Бонев е организирал собствен литературен конкурс
„Недоизречено“, който има проведени седем издания.
Стефан Георгиев има висше икономическо образование, завършил
е Университета за национално и световно стопанство в София. От
десет години работи като преводач от английски на художествена и
икономическа литература. Негови творби са публикувани в литературните сайтове „ХуЛите“ и „Откровения“.
Стоян Вълев е роден през 1956 г. в с. Генерал Инзово, Ямболско.
Завършил е Българска филология в Пловдивския университет, където впоследствие преподава като асистент по „Руска литература на
ХХ век“. Занимавал се е с журналистика. Бил е репортер, редактор,
гл. редактор и управител на медии. Негови разкази са публикувани в САЩ, Великобритания, Канада, Нова Зеландия, Австралия,
Италия, Индия, Непал, Швейцария, Полша. Вълев е автор на книгите „Когато Господ беше в отпуск“ (роман, 1999); „Българският
Декамерон“ (сборник с разкази в две части, 2001, 2002); „Време
за изневери“ (сборник с разкази, 2003); „Да прецакаш Чърчил“
(роман, 2014); „Животът на полковника“ (повест, 2014). Автор е
и на пиеси и телевизионни сценарии. Основател и гл. редактор на
сайта „Книги News“.
Таня Донова е на 43 години. Завършила е Българска филология в
ПУ „Паисий Хилендарски“. Работи като коректор в правно-информационна фирма. Редактор е на доброволни начала в литературния
сайт „Откровения“. Пише стихове от 10 години.
Таня (Татяна) Илиева е родена във Видин, но израства в Белоградчик.
От 2000 г. живее на остров Кипър, където и започва да пише стихове.
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РАЗКАЗИ

Песента на часовника
Красимир Бачков

С всяка изминала година все повече занемарявах работата си.
Застоявах се у дома, навън се движех предимно с кола, а добрият
апетит и спокойният сън бяха направо лукс за мен. Затова пък хронично лошото настроение и дежурната ми заядливост започнаха да
заместват и добрите, и лошите черти в характера ми. Толкова трудно
ми харесваше нещо наоколо, толкова много ми липсваше онзи непринуден хумор и смях, с който приемах преди и най-злобните удари на
живота, че сега бях готов да сторя и престъпление, за да си ги възвърна.
Или, ако трябваше да бъда съвсем откровен и възможно най-кратък,
се налагаше да призная, че просто остарявах. А не бях в никакъв
случай възрастен. Доста скоро бях преминал средата на тридесетте и
очаквах в тая зряла и изпълнена с жизненост и сила възраст тепърва
да постигна големите успехи в кариерата и живота си. Уви, дните
си минаваха неусетно, а аз събирах все повече неудовлетворение и
горчилка от себе си и живота. Така дойде един момент, в който останах сам, защото малкото ми приятели се отдръпнаха, разочаровани
от мен, а същото можеше да се каже в общи линии за родителите и
семейството ми, защото те не можеха ей тъй, просто да ме зарежат,
а се налагаше да ме търпят, с цената на много компромиси. Все по
същото това време се пристрастих към алкохола. Не бях пияница в
буквалния смисъл на думата, но доста често прибягвах до помощта на
бутилката, когато не се чувствах добре. Имах чувството, че затъвам в
някакво блато, докато един ден...
Връщах се омърлушен от работа, когато чух някой да вика името ми. По улицата не се виждаше никой, а слабият и дрезгав глас
ми напомняше зов за помощ, затова се огледах по-внимателно. От
другата страна на улицата, в малката къщурка на дядо Дончо Сейкото, забелязах отворен прозорец и как през него ми маха немощно
старецът. Приближих до оградата, но той помоли да вляза вътре и
аз го сторих. Бутнах прогнилата старовремска врата на стаичката
му, която никога не се заключваше, и влязох. Не бях стъпвал тук от
пет-шест години, но всичко ми беше толкова близко и познато, тъй
силно ме връщаше към детството ми, че се задъхах от вълнение и
приседнах на дървената пейка под закачалката. Пред мен на старата,
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потъмняла от годините маса, светеха като малки слънца десетина
дюли и чакаха.
– Нали вече ги даваш на сина ми? – посочих ухаещите на есен
плодове. Имахме си нещо като ритуал със стареца и още от времето,
когато бях дете, всяка година през октомври той ме викаше тук и
ми даваше най-едрите дюли. Не знам защо го правеше, но по онова
време той беше единственият човек в квартала, който ме разбираше
и защитаваше, понякога дори от родителите ми. Наистина, тогава
бях доста щур и не минаваше ден да не направя нова беля. Годините
минаваха, аз пораснах, ожених се, роди ми се дъщеря, а после син – и
едва, когато синът ми стана на три години, дядо Дончо престана да ме
вика за дюлите, но продължи да ги дава, сега вече на сина ми. Имаше
някаква причина, тоя път старецът да вика пак мен и аз зачаках, да
чуя каква беше тя. Обикновено той обичаше да мълчи, но когато заговореше, казваше много верни неща, съвсем различни от баналните
нравоучения на баща ми или конското евангелие на учителите ми.
– Слушай, Гоше! – с изтънял глас започна той. – Дойде ми и на
мен времето, моето момче. И аз изсъхнах, и от дюлята само един
клон ражда вече, та си викам, да се видим за последно и да си кажем
сбогом с добро! – Думите му звучаха спокойно, човешки, без следа
от самосъжаление или мъка. Беше съвсем измършавял старецът, но
се държеше мъжки и с едно старовремско достойнство, което днес
щеше да предизвика усмивка, но бе милион пъти по-истинско и поценно от хилядите безскрупулни условности, които ни заобикаляха.
Засмях се насила:
– Е, дядо Дончо, не бързай да се отписваш още! На колко години
стана?
Старецът примижа, после започна беззвучно да се смее. Бистрите
му сини очи засияха, сякаш в тях се бе сбрала шепата живот, която
все още стискаше здраво.
– На 93 години съм, Гоше, и на тоя свят вече съм си оправил всичките сметки! Само една ми остана, да видя с теб и тогава спокойно
ще си умра! Затуй те извиках сега!
Нищо не ми идваше наум да му отвърна. На стареца не му
трябваха утеха и съчувствие, а само малко внимание. Винаги бе
живял сам, без всякакви роднини, и може би затова все още бе
здрав и с целия си разум. Виждах как се присмива и на живота, и
на смъртта, но не го разбирах, защото не знаех какво да правя със
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собствения си живот, а за смъртта се страхувах дори да помисля.
Стоях и чаках.
– Помниш ли като уби с прашката онуй, бялото гълъбче? – подхвърли все още с усмивка старецът. Размърдах се неспокойно. Помнех,
разбира се. Тогава бях пет-шестгодишен и един ден, в продължение
на половин час, се опитвах да убия кацналия на стряхата бял гълъб.
Камъчетата хвърчаха край главата му, но той стоеше спокойно и само
поглеждаше любопитно с едно око към мен. Когато накрая все пак го
улучих и той падна в краката ми, аз много се изплаших и го занесох
на дядо Дончо. Кръвта беше изцапала снежната белота на перата,
главата на птицата висеше безжизнена, а отворените ѝ очи ме гледаха
и сякаш с ням упрек питаха: „Защо, защо?“. Много плаках тогава и се
упреквах за безмилостно жестоката си постъпка, а старецът кротко
ме утеши и каза, че това навярно ще е последното убийство без нужда
в живота ми. Така и стана. Повече не посегнах към прашката и като
изключа рибите, които ловя и до днес, не съм отнел живота на някое
друго същество.
– А помниш ли въглищата, дето ми ги носеше, като си счупих
крака? – Дядо Дончо ме гледаше с поглед, който минаваше през мен.
Той не уточни, че кракът си бе счупил не сам, а му го бяха счупили,
при побоя в милицията, заради часовника.
Пак беше есен тогава и ме бяха набедили в квартала за една
поразия, която не бях извършил. Заради това месеци наред не поздравявах никого от възрастните ми съседи, а на дядо Дончо затрупах
двора с крадени въглища. От благодарност, разбира се. Случи се така,
че в началото на учебната година ме сви апандиситът и трябваше да
постъпя в болница. Клъцнаха го набързо, но стоях още няколко дни в
болницата, докато се оправя съвсем. Точно в това време, някой хлапак
вероятно, опънал парче тел, завързано за две от акациите, напряко на
улицата. Минал някакъв моторист и за малко не се обезглавил. Мах
ленските клюкарки веднага раздули версията, че това е моя работа,
и за кратко време се стигнало до там, че кварталният председател па
ОФ-то – един стар лентяй на име Пешо Кривия, се упътил към къщи
с протестна нота. Не намерил никого, понеже нашите били на работа,
и се спрял при дядо Дончо, да ме одумва. Старецът знаеше къде съм,
затова го послушал малко и казал:
– Не момчето е опънало телта, Пешо, а самият ти! И изобщо, на
тебе толкова ти е умът в главата, че стига точно, колкото да опънеш
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една тел през улицата, за да събориш някой невинен! Може и дете
да е, няма значение! Важното за теб е да се събори някой на земята!
От тогава Пешо Кривия го намрази и всякак му търсеше цаката.
За съжаление я намери мръсникът, при това доста скоро.
Родът на дядо Дончо бе някъде от Балкана, но той не обичаше
много да го споменава. Никой не знаеше какъв вятър го бе довял из
широката Добруджанска равнина, не бяхме виждали, нито чували
за роднините му, освен за дядо му Петко, който някога построил
часовникова кула в родния си град. Това бе гордостта и мечтата на
дядо Дончо, и той като своя дядо бе решил да издигне часовник в
собствения си двор. Дори бе получил архитектурно разрешение и
основите на часовниковата кула бяха вече положени. Сам бе иззидал
стените от дялан камък, на височина човешки ръст, но не успя да го
довърши горкият. Забраниха му от милицията, след като го биха и
разпитваха една седмица, счупиха му крака и накрая го пуснаха. За
всичко бе виновен Пешо Кривия.
Като разбраха за проекта, зевзеците от махалата взеха да подиграват дядо Дончо. Питаха каква марка ще е часовникът, как ще се
навива и дали ще звъни сутрин да ги събужда. Старият, разбира се, не
им остана длъжен и отвърна, че това ще е „Сейко“ и няма да се навива,
а ще се опъва с топузи. Пешо Кривия щял да опъва топузите, щото и
без това друга работа нямал. А за звъненето – щял да звънне, но само
веднъж – като дойде края на социализма. Той всъщност затова и правел часовника – да брои колко време му остава на този фалшив строй.
Приказките му стигнаха до ушите на ОФ председателя и той не се
забави да го накове в милицията. Резултатът от това бе счупеният крак
на стареца и новият му прякор – „Сейкото“, а всеобщото презрение
принуди Пешо Кривия да се премести да живее в срещуположния
край на града. Имаше и друга последица от дръзкото изказване ни
дядо Дончо. Кой знае защо, тази есен от „Топливо“ не му докараха
въглища, въпреки че си бе направил заявка. Лично баща ми ходи да
оправи недоразумението, защото старецът бе със счупен крак, но
там го отрязали набързо и му казали да си гледа работата, за да не
си изпати и той. Това ми даде повод да нападам товарните вагони с
въглища на гарата и да снабдявам стареца тайно. Той едва пролетта
узна, когато гаровият милиционер му каза за мен.
Нашият квартал беше малък и всички общо взето се познаваха.
Мястото, на което бе разположена къщата ни, от едната страна гле30

даше към улицата, а от другата граничеше с железопътните линии
на гарата. За хлапак като мен не бе особено трудно да се покатеря
на някой товарен вагон и да напълня кофа въглища. Понякога съседите ме виждаха, но си траеха, защото знаеха къде ги нося. Беше ме
засичал и милиционерът на гарата, но се правеше на разсеян. Той
бе свестен човек и когато веднъж влакът рязко тръгна за маневра,
и аз нямаше как да скоча в движение, той спря композицията, уж
заради преминаващ под вагоните човек. Още веднъж се срещнахме
двамата, когато той случайно мина край вагона, от който вземах
въглища. Спря се, изгледа ме с присвити очи и надигна брезента,
с който бяха покрити брикетите, за да мога по-лесно да напълня
кофата. После се обърна и си продължи пътя, сякаш нищо не бе
станало.
Сега, като се замисля, ми се струва, че повече човещина имаше
у хората през онова време.
– Помня и за гълъба, помня и за въглищата! – уверих дядо Дончо.
Може би старецът наистина си отиваше и тия сантиментални спомени
му носеха някаква утеха.
– Не те питам само за да се намираме на приказка! – като че ли
долови мислите ми той. – Искам да се разберем с тебе за часовника!
– За кой часовник? – не разбрах аз.
– За тоя, дето съм го почнал в двора, но така не можах и да го
свърша!
– И какво за него? – все още не можех да включа аз. Дядо Дончо
помълча малко, изгледа ме, сякаш да прецени колко струвам, и направо
запита:
– Ще го довършиш ли вместо мен?
Едва не се изсмях на предложението му. Само това оставаше –
сега и на мен да започнат да викат в квартала Гошо Сейкото. Значи
на стареца все пак някоя бурма му се бе разхлабила накрая, щом и на
смъртния си одър не се отказваше от своята фикс идея. Изкашлях се
от неудобство, защото не исках направо да му отказвам, но той ме
изпревари:
– Чуй ме по-напред, а можеш да ми отговориш и по-късно!
– Добре! – кимнах доволен, че ми спести неудобните обяснения.
– Значи, аз те познавам от дете, нали? – някак риторично заговори
той. – Мога спокойно да твърдя, че и като малък, а и сега, ти много
се различаваш от връстниците си наоколо. По-умен си от тях, но си
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и по-див! Нещо недолюбваш законите и правилата, затова и по-често
си патиш в живота! Дотук прав ли съм?
– Ами, има нещо такова! – съгласих се неуверено.
– Тъй като гледам, на друг не бих оставил тая работа в ръцете,
защото ще я оплеска! Ти, обаче, ще я свършиш, както трябва!..
– Дядо Дончо, ама аз...
– Знам, знам! – прекъсна ме старецът. – Ще кажеш, че си зает, че
не разбираш от строежи, че не ти е по сърце и сигурно ще си прав!
Само че аз друг близък човек, освен тебе, си нямам и затова направих
тук едно завещание. Всичко е законно, нотариално заверено е и според
него, като умра аз, къщата и дворът остават за тебе, само срещу едно
условие – да завършиш часовника! – Той ме изгледа уморено, сигурно
очакваше възражения от моя страна, но аз мълчах и той продължи: –
Гледам те всеки ден като отиваш и се връщаш от работа, и право да ти
кажа, не ми харесваш нещо! Отпуснал си се един такъв, навел си глава
и не приличаш на себе си! Те и другите хора се промениха, оскотяха
някак в последно време, покрай тоя недоимък, но то в такова време се
вижда кой колко струва! Като всичко ти е наред, лесно можеш да си
весел и добър! Ха сега да видим в мизерията колко ни е човещината!
– старецът млъкна, изтощен от приказките.
Притвори очи и дълго стоя притихнал, но когато аз се надигнах
да си ходя, той се ококори и вдигна ръка да ме спре:
– Чакай, Гоше, още не съм свършил! – въздъхна тежко и думите му
сега едва се чуваха в тишината. – Загубихме си вярата, моето момче!
Не вярваме в Бога, в управниците, в себе си дори! Накъде върви тоя
народ – сам не знае! Към гибел отива българското племе, към края
си! И лошото е, че всеки го вижда, но никой нищо не прави! Ето и
ти – като син си ми, а последната ми молба не искаш да изпълниш! –
Понечих да възразя, но той не ме остави. – Машината за часовника
е в другата стая! Механизмът е прост, лесно ще го разбереш! Почни
го отначало заради мен, а ще видиш после, че няма да съжаляваш!
Може и някои да ти се смеят, но ти не ги слушай! То си ни е в кръвта,
отначало всичко да отричаме, но накрая да го признаем и се съгласим!
Тоя часовник е за тебе, за сина ти и за останалите! Направи го, синко!
– Добре, дядо Дончо! – побързах да го успокоя. – Ще го направя!
– Обещах му не защото мислех да го сторя, а за да не го огорчавам.
Той обаче ме познаваше повече, отколкото предполагах, защото ме
извика до себе си, стисна ми развълнувано ръцете и каза:
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– Сега не си вярваш, но един ден наистина ще го направиш! И
няма да бъде заради имота, който ти оставям, а заради песента на
часовника! Бог да ти помага, моето момче, и сбогом! – той млъкна,
сви се и някак посивя. Дишаше тежко и накъсано, а очите му вече не
виждаха. Взех дюлите от масата и се прибрах вкъщи. Казах на нашите,
че старецът не е добре, и майка ми, заедно с една възрастна съседка,
отидоха да го видят. Няколко часа по-късно дядо Дончо умря.
Погребахме го на другия ден, както му е редът, споменахме го с
добро и дните пак се повлякоха глухо и тежко, заляха ни с мътилката на
проблемите си, като дива, излязла от коритото си река. Струва ми се
съзнателно се опитвах да не мисля за добрия старец и неговото странно завещание. Зимата ми помагаше за това, но когато дойде пролетта
и нещо закипя в кръвта ми, един ден захвърлих всичко и тръгнах към
къщата на дядо Дончо. Нямах намерение да правя каквото и да било,
исках само да чуя песента на часовника, за която говореше старецът.
Бях просто любопитен и нищо повече.
Бутнах вратата и се стъписах от това, което видях. За няколко
месеца паяжините така бяха омотали малката стая, прахът засипал
всяка вещ, че тоя път не умиление, а необясним езически страх ме
обзе. Като че ли самата смърт се бе настанила в къщата. Влязох в стая
та, където трябваше да се намира механизмът на часовника, и видях
един голям сандък от шперплат. Разковах го набързо и извадих доста
тежката машинария. Освен четирите циферблата, имаше една проста,
но удивително здрава механика и дузина медни камбани. Реших да
проверя дали е изправен и го приведох в действие.
Колелата се завъртяха и ритмично заработиха. Всичко беше
наред, затова преместих стрелката на кръгъл час и малките камбани
запяха. Звукът им беше чист и мелодичен, а песента – толкова позната
и толкова забравена, толкова стара и толкова нова, толкова българска,
че ме караше да се възхищавам и срамувам едновременно за това, че
и аз съм българин. Неволно запях думите ѝ:
„Питат ли ме
де зората
ме ѝ огряла първи път,
питат ли ме
де ѝ земята,
що най любя на света!...“
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Камбаните утихнаха, но аз продължих песента, защото тя ми връщаше детството, мечтите, топлите ръце на майка ми, желанието да видя
и науча много нови неща, връщаше ми светлината и огъня, и надеждата,
че животът е хубав и си струва да се живее. Едва сега разбрах за каква
вяра бе говорил дядо Дончо и усетих колко много ми бе липсвала тя напоследък. Прибрах часовника обратно в кутията и я заковах. Напуснах
спокоен къщата, защото знаех какво да правя. На другия ден закачих
отвън, на улицата, голяма табела със следния надпис: „Който се чувства
българин, да донесе един камък за часовниковата кула!“
Самият аз за няколко дни събрах от един дол, в края на града,
достатъчно камъни, за да мога още следващата неделя да почна строежа. Купих малко вар и пясък, забърках хоросан и започнах да зидам.
Времето беше топло, край мен се въртеше синът ми и се опитваше
сам да си направи хвърчило. Единственият клон на дюлята бе отрупан с големи като пеперуди цветове, значи наесен пак щяхме да се
радваме на плодовете ѝ. Докато се огледам, се сърбаха няколко мъже
до оградата. Всички те бяха по-възрастни от мен, наблюдаваха ме с
усмивка и пускаха по някоя шега. Нямаше никаква злоба в закачките
им, дори личеше явна несигурност, която бай Янко – най-старият от
групата, преодоля с въпроса:
– И като не донесем по един камък, значи не сме българи, а?
– Не сте! – дръзко отвърнах аз.
– Защо? – веднага се обадиха няколко гласа. Оставих мистрията и
ги загледах един по един. Мълчах и ги гледах спокойно, а те свеждаха
виделите си какво ли не очи, преглъщаха и се мръщеха на нещо. Като
им се нагледах, се върнах към работата си. Повече не ми досаждаха,
защото гузно и тихомълком се изнизаха нанякъде.
Малко преди обяд се появи първият от тях. Буташе ръчна количка,
която пронизително скърцаше с единственото си колело. Вкара я в
двора и изсипа няколко молоза. После отиде за още. През това време
започнаха да идват и останалите. Трупаха камъните на купчина, която
непрекъснато растеше. Някои мърмореха нещо, други споменаваха
роднините на депутати, като особено внимание заделяха за майките им, а бай Янко не изтрая и като изръмжа, че от зидане разбирам
колкото свиня от кладенчова вода, ме избута и започна сам да реди
камъните. Другите само това и чакаха. Юрнаха се по домовете си и
се върнаха с чукове, тесли и разни летви. Започнаха да се бутат и да
спорят, как по-добре се прави такъв строеж.
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Междувременно оформяха камъните и помагаха, както могат,
на бай Янко. Мен съвсем ме избутаха настрани, а един дори имаше
наглостта да заяви, че само съм се пречкал. Щях да кажа нещо, но
добре, че са ми здрави предните зъби, та си затраях. До вечерта камъните привършиха, а строежът доста се издигна. През следващата
седмица обаче настана истински кошмар. Де кой минеше по нашата
улица, носеше камъни и ги хвърляше в двора. Стана някаква мода,
дори хлапетата да мъкнат огромни камънаци, а когато забелязах, че и
жените, изгърбени от тежестта, влагат своя дял за българското, начаса
махнах табелата от улицата. Върхът бе, когато в петък вечерта, докато
си миех колата отвън, спря лъскав чер „Мерцедес“ и от него излезе
костюмиран баровец. Изгледа ме недоверчиво, а после запита:
– Извинете, тук ли се събираха камъни за България?
Ако не беше толкова сериозен, щях да се изсмея. Посочих му
двора, той отвори багажника и така, както си беше с костюма, бая се
озори, докато примъкне три големи гранитни блока. Държеше си на
класата човекът. Ей така се точеха какви ли не образи, докато буквално
затрупаха двора на дядо Дончо.
Стоях, гледах грамадата от камъни и много ми се искаше добрият
старец да може да види отнякъде как хората носеха и трупаха не само
материал за строежа, но и част от себе си, от онова потайно и дълбоко
скрито у всеки от нас – БЪЛГАРСКОТО!
И когато следващата неделя пред бай Янко и неговите помощници
застана дядо Ахмет, който живееше чак долу, до пазара, и разтовари
от стара детска количка няколко камъка, никой не се учуди, а башзидарят си свали кепето в знак на уважение.
Така часовниковата кула бе построена и аз много внимателно
монтирах самия часовник. Пак беше неделя, една слънчева и топла
неделя през май, когато улицата буквално се задръсти за откриването. Всичко бе неофициално, но хората бяха в празнично облекло,
говореха шумно, смееха се и никак, ама никак не бързаха. Гледах ги и
се чудех – това ли бяха хората, които до вчера се мразеха, ограбваха
и срамуваха, че са българи? Това същите хора ли бяха, или някакви
други? Кои бяха истинските – ония от вчера, или тия от днес? Докато се питах, наближи обяд и малко преди дванадесет, пуснах в ход
часовника. Когато двете стрелки застанаха една върху друга, той запя
с камбаните си. Цялата улица утихна, само чистите звуци на песента
се чуваха далеч над хората, къщите и цъфналите дървета. И никой не
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разбра кой запя пръв, но изведнъж пролетният вятър се стъписа и
притаи, защото от голямата, препълнена от хора улица, като химн се
понесе към небето:
„Питат ли ме де зората...“
А моят син ме дръпна за ръкава и каза:
– Тате, електронният ми часовник има шестнадесет мелодии, но
тая я няма!?
Отвърнах му, че всеки българин носи тая песен не в часовника,
а в сърцето си.
Не знам дали ме разбра, но се надявах някой ден като порасне,
да я запее и той!
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Осемдесет и пети километър
Албена Тотина

В седем и половина часа сутринта електричката беше почти
празна. Влезлият вътре мъж огледа вагона, примижа срещу пробиващите през прозореца лъчи на изгряващото слънце, избра си
седалка откъм сенчестата страна, седна, опря чело на прозореца
и затвори очи.
Той беше небръснат, облечен в тъмносиньо, леко измачкано сако,
светлосини дънки и лъснати, макар и поизносени вече обувки.
– Следващата спирка на влака ще бъде... – Силният, звънлив глас
на диктора го изведе от полусъненото състояние.
Мъжът потрепна, леко се поизправи, промени позата си като облегна врата на облегалката и отново щеше да се потопи в забвение, но
тук вниманието му привлече влетялата във вагона девойка. Срещайки
погледа му, тя се отправи в посока към него и, шумно въздишайки, се
тръшна на срещуположната седалка.
– Дали спира на осемдесет и петия километър, знаете ли? – попита го тя.
От нея миришеше на вчерашен парфюм, мъничко примесен с
леки алкохолни изпарения. Изглежда, девойчето така беше бързало за
електричката, че не беше успяло нито да се измие, нито да се среши.
Даже в огледалото, съдейки по всичко, не беше погледнала. Очната
спирала – размазана под очите, останки от чиито бучици висяха по
миглите, а в тъмната разрошена коса беше заседнало парченце от
нещо блестящо, вероятно станиол от бонбонена обвивка. На тънкия
бял пуловер от лявата страна, малко над гърдите, имаше следи от неуспешно изпрано „на крак“ бледочервеникаво петно – най-вероятно
от накапано вино. Късата дънкова пола, която момичето считаше за
„суперска“, беше леко извъртяна на една страна.
– Спира, аз също там ще сляза. – Мъжът потърка очите си.
– О, наистина ли? Тогава нали ще ме събудите, ако заспя? Ох, ами
ако и двамата заспим? – Тя се прозя и се огледа наоколо.
Освен тях двамата във вагона нямаше никакви други пътници.
След като порови в чантата си, девойката извади малка пудриера,
пристегната с ластиче. Отвори я. По полата се посипаха бледи розови
прашинки. Девойчето погледна в малкото огледалце.
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– Ох, какъв ужас... – Тя набързо наплюнчи пръст и започна да
изтрива размазаните следи от спирала под очите и на лявата скула.
Докарвайки се в относително приличен вид, младото момиче
погледна на мъжа и се усмихна.
– Гребена забравих да взема... тц-тц-ц-ц... Сега пак нов ще се
налага да купувам.
Мъжът мълчеше.
– А вие защо натам пътувате? – попита тя. – Вие не живеете там,
веднага се вижда.
– А на теб какво ти влиза в работата? – Той се обърна към прозореца.
– Ами... нищо, по принцип на мен ми е се тая, но нали нещо трябва
да си говорим, вместо да мълчим през целия път.
Пауза...
– На гости ли? А може би нещо се е случило? Или някой се е
разболял? – не спираше да бърбoри спътницата.
Мъжът раздразнено се вгледа в момичето. Като се изключат следите от бурната безсънна нощ, нейното лице всъщност беше доста
симпатично. Живо и... беззащитно, някак си. По изражението на очите
ѝ той разбра, че тя беше по-голяма, отколкото изглеждаше на пръв
поглед. Може би към двайсет и пет години... там някъде.
„Е, какво пък, може и да поговорим“ – мислено се съгласи той.
– Отивам да се сбогувам – мъжът лекичко повдигна ъгъла на
устата си, наподобявайки усмивка.
– С кого? – въодушеви се девойката. – Такова е усещането, че вие
с него ще се простите и после ще убиете!
Той изведнъж избухна в смях. До сълзи.
Гледайки го, момичето също, неясно защо, заплака с черни сълзи.
Дали от смях, дали наистина... Мъжът изтри очите си с ръкав.
– Не се вълнувай толкова, аз само искам да се сбогувам с едно
дърво.
– С кого? С какво там дърво? Защо с него да се прощавате?
– Защото повече няма с кого другиго! – Той отново се засмя. –
Там има едно дърво, което аз го зная още от детството.
– О-о-о, как всичко е започнало... – унило се протегна девойката,
преставайки да плаче. – Излиза, че след сбогуването с дървото, на него
се каните и да се обесите?
– Не, няма да се беся. А ти излиза, че си умна?
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– Хм, аз не само съм умна, но още и красива. Само че вие, мъжете,
единствено бързате да се изчукате и друго нищо не забелязвате.
– Е, аз лично за никъде не бързам, така че, както виждаш, забелязах.
Девойката се смути.
– Аз, разбира се, не съм такава, както в киното или по романите...
Защо там всички жени, в които се влюбват, непременно трябва да бъдат
някакви кльощави и прозрачни, с дълги крака и тънки изящни пръсти,
с безупречна бяла усмивка, наперени гърди и стърчащи задни лопатки?
– Не зная, в такава сигурно е по-лесно да се влюбиш.
– Аз, впрочем, имам най-красивите стъпала на света. Напълно
е възможно да се влюби човек само заради едно такова стъпало. Не
вярвате ли? – И тя набързо развърза и събу единия си кец, сне чорапа,
протегна крака и опъна в изящен шпиц стъпалото.
Мъжът дълго гледа малкото, тясно, с идеални извивки стъпало,
ноктите, лакирани в перлено бял лак, равните пръсти, напомнящи
птиче крило, по което сякаш с четка бяха нанесени акварелно-нежни
венички... и мислено се съгласи с твърдението, че в света рядко може
да се намери толкова хармонично нещо. В главата му веднага плъзнаха
идиотски сравнения с морска раковина или орхидея, но това не му
попречи да се наслаждава на гледката. Колкото повече той разглеждаше, толкова по-силно това зрелище го пленяваше и умиротворяваше
като японско тристишие, като нежна музика. Някъде в дълбините на
съзнанието започна да звучи „Дует на цветята“ от операта „Лакме“
на Делиб*, в неочаквано приказен аранжимент с потракването на
колелата. Да откъсне погледа си не искаше, струваше му се, че това
ще му причини болка.
– Вярвам ти... Ти притежаваш най-красивите стъпала на света. И
аз съм радостен, че имах късмета да видя едното от тях.
Момичето мълчаливо си обу чорапа и кеца, и започна да си завързва връзките.
– Вие това сериозно ли го казахте? Или се занасяте, както всички?
– след няколко минути попита тя.
Мъжът помисли малко, преди да отговори нещо.
* Лео Делиб (фр. Clément Philibert Léo Delibes) – известен френски
композитор на опери, балети и други музикални творби за сцена.
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– Сериозно. Аз, виждаш ли... и наистина се каня да се самоубия...
ти позна.
Той извади от джоба на сакото пластмасов блистер с дребни бели
таблетки, разтръска го и отново го пъхна в джоба.
– Най-простият и безболезнен способ. Основното нещо тук е
никой да не пречи, за да се разминеш без мерзост от съживяване на
всяка цена... Аз все отлагах, все ми се струваше, че нещо не е приключило. После си спомних за това дърво и така изведнъж ми се прииска
да го видя! Разбрах: това е последното, което ми е необходимо. И така
веднага ми стана спокойно и добре на душата. А тук още и твоето стъпало... Това беше като неочакван подарък за Рождения ден. Тоест, за
деня на смъртта. По дяволите, не прозвуча лошо! – мъжът се усмихна.
Девойката го слушаше с полуотворена уста и мигащи очи. Когато
той замълча, тя извърна глава към прозореца и започна разсеяно да
наблюдава мяркащите се и сменящи се картинки на живота отвън.
За седящия срещу нея човек животът сега се навиваше като кълбо
прежда. Оставаше нишка, дълга петдесет километра, четиридесет и
пет, четиридесет...
– Разкажете за дървото – изведнъж помоли тя.
– Няма какво толкова да се разказва. Дърво като дърво, клен, само
че много стар. Изхитри се да надживее всички, дядо с баба, майка...
Даже родният дом вече почти се разруши, а кленът все така си стои.
Аз в детството на него от дядо се криех. Веднъж така дълго седях на
клоните, че заспах и за малко едва не паднах... А може и да няма вече
никакъв клен, някой да го е отрязал, а? Виж, тогава ще бъде съвсем
кофти...
Мъжът въздъхна.
– Не са го отрязали. Че на кого му трябва да го реже? Там си е
той, ще видиш...
От това, че тя каза „ще видиш“, вместо „ще видите“, на него му
стана приятно.
– Благодаря.
Мъжът леко кихна.
– Наздраве – промърмори момичето.
– На мен ми харесва твоето чувство за хумор – усмихна се той.
Известно време те отново пътуваха мълчешком. Монотонното
почукване на колелата се сменяше с пронизително остро стържене на
спирките, напомнящо, че поредният участък от пътя вече е отрязан.
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– А аз даже и дърво си нямам – тихо произнесе девойката.
– При теб всичко тепърва предстои – отвърна мъжът, отваряйки
очи. Оказа се, че той не спи.
– А при теб, значи, че всичко е отзад – отбеляза тя със сарказъм.
– На колко си години?
– На трийсет и шест. Само, моля, да минеш без проповеди – раздразнено промърмори той и отново затвори очи.
– Както кажеш... Че на мен какво ми пука, гълтай си своите идиот
ски хапчета, ако така ти харесва...
– Със своите бръщолевения ти ми пречиш да спя.
– Нищо, ще успееш да се наспиш... не бери грижа.
– Какво ти така си се присламчила? Защо въобще тук седна?
Наоколо е пълно със свободни места...
– А може ли аз да дойда с тебе и също да се сбогувам с твоето
дърво? – без да обръща внимание на неговия недружелюбен тон,
попита момичето.
– Не, не може! Това дърво си е мое, към теб то няма ни най-малко
отношение.
– На теб какво, дървото ли ти се свиди? Аз как ти показах своето
стъпало. Затова ти трябва да ми покажеш този дяволски клен!
– Върви ти самата по дяволите! Заедно с твоето стъпало!
– В такъв случай на нас ни е по пътя! Ти нали там отиваш! – отсече
тя троснато.
Мъжът протегна ръка и извади малкото парченце станиол от
нейната глава.
– Гледай, в твоите коси се беше заплела паднала звезда. – Той
показа блестящото парченце, след което го прибра в джоба си.
Девойката оправи с ръце косата си и притвори очи.
– Аз, така или иначе, ще дойда с тебе... Ще те последвам като
бездомна котка. На теб нищо друго не ти остава, освен да ме вземеш.
– Може би има смисъл да последваш някого другиго... да кажем,
някой по-надежден?
– Котката нищо не разбира от смисъл... И освен това – тя забави
и подчерта следващата фраза – знаеш ли, мене още никой и никога
така не ме е обичал... Никой преди тебе не ми е разказвал за своето
дърво и никой не е намирал звезди в косите ми...
– Слушай – мъжът се наклони към нейното лице – аз сега ще изляза от вагона и ще сляза на поредната спирка, за да дочакам следващия
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влак, а ти ще останеш тук и ще се постараеш да забравиш за всичките
тези тъпотии, разбр...
Девойката стисна с две ръце яката на сакото му, придърпа го към
себе си и лекичко го целуна по устата.
Слисан за момент и потрепвайки, мъжът изведнъж я хвана под
брадичката и отговори с дълга-предълга целувка. Такава все едно, че
той за последен път целуваше всички жени, които живееха на земята.
– До спирката „Осемдесет и пети километър“ влакът ще продължи
да пътува без да спира – обяви с равен, напевен тон гласът на диктора.
Те двамата повече не проговориха...
На перона нямаше никой, само някакво дребно петнисто улично
куче лежеше свито до една чугунена пейка, греейки се на лъчите на
късното септемврийско слънце. Мъжът подаде ръка на своята спътница да слезе от влака, а тя, хващайки я, повече не я пусна. Девойката
се оказа съвсем не висока, тя едва достигаше до рамото на мъжа.
– Далече ли е до твоето дърво? – попита тя.
– Около 3-4 километра... Пеша ли ще ходим?
– Да тръгваме. Само нека, моля те, първо да закусим нещо, защото
направо умирам от глад.
– Става, договорихме се. Аз няма да ти позволя да умреш... Как
се казваш?
– Надежда. А ти?
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И вълкът сит, и агнето цяло, държавата
плаща!
Анелия Александрова

Серафим Тодоров, по-известен като бат’ Сали, се излежаваше
вече десети месец в затворническата килия. Ако по-рано му бяха
казали, че в затвора не се живее зле, хич нямаше да повярва. Ето на,
зимата мина, а той студ не усети. Коремът му не курка от сутрин до
вечер от глад, а получава топло ядене три пъти на ден. Това е живот
като на курорт. А иначе? Става сутрин по тъмно, навлича мръсните,
вмирисани дрехи и хайде на сметището – дано намери нещо я да
продаде, я за храна. А като не намери? Не само, че той стои гладен,
ами и четирите му деца, заедно с жената. Като свърши със сметището
отива към центъра да проси. Е, не беше рядкост да си изпроси и боя,
ама трябва да се яде. И още повече, ако времето е топло – добре, ами
като задуха севернякът, като паднат мъглите, като завалят дъждовете,
като се изсипе снегът... не искаше да си спомня. Добре, че попадна на
Валерко. Ей значи, свестен тип се оказа, удържа на думата си, че и нещо
отгоре. Трябваше само да му снимат личната карта, да се подпише на
няколко места и да каже „ДА“ пред някакъв голям човек, викали му
нотариус. В началото имаше проблем – не знаеше да пише, ама нали
си е схватлив от малък, бързо се научи да пише С, след нея Т и накрая
една заврънкулка, и готово – подпис. Стана учен човек.
В уречения ден се видя с Валерко и още някакъв. Онези му купили
риза, костюм, обувки, че и гащи и чорапи. Заведоха го в хотел, изкъпа
се, обръсна се, облече се, сложи парфюм. Излезе от хотела чисто нов
бат’ Сали. После го заведоха на ресторант. Ама не от тия, в които
продават кюфтета и кебапчета, ами истински, с красиви покривки,
бял порцелан и много прибори. За какво му бяха всичките?! Ама, в
интерес на истината, не му хареса. Яде нещо размазано на дъното на
чинията, което свърши след второто загребване. Абе гладен си остана
и, срам не срам, като излязоха, поиска тройка кебапчета с пържени
картофи и две препечени филийки хляб. Ето това вече беше храна. Взе
си и студена бира. „Толкова студена – каза на момичето зад тезгяха – че
докато я сложа на масата, да се е изпотила“. Добре облечен, избръснат и подстриган, той беше царят на кръчмата. Отпусна си душата...
43

и глътката. Някъде след втората порция и по време на третата бира,
нещо заседна в гърлото му:
– Абе, Валерко, то ние тук сме си добре – ядем, пием, не се оплаквам, ама циганчетата дома, гладни са бе, бате...
– Първо подписваме документите при нотариуса, после ти плащам и можеш да купиш и вол за вечеря, ако искаш. А?
– Право викаш, ама как да подпиша, как да мисля за пустите букви, като в главата ми все гладните гърла на децата ми се въртят? Тя и
жената ми е на ръцете...
Не беше от вчера бат’ Сали, акъл имаше. Не знаеше как, но усещаше, че е станал важен и сега той дърпа конците. Келепирец ще падне и
парици ще вземе. Надушваше ги тези работи. Взеха двадесет кюфтета,
двадесет кебапчета, пет хляба и десет бири. По пътя за махалата успя
да извърти нещата и да спрат в един китайски магазин. Валерко купи
на децата по един комплект анцузи и маратонки, а за жената шарена
рокля и герданче. Тя много щеше да се радва, пък и ще подкрепя бат’
Сали, докато прави подписите, то не е лесна работа, букви са това.
Спряха черния джип по средата на калната улица, точно пред
шарената черга, която служеше за врата на колибата. Бат’ Сали отвори
задната врата, разтегна устни в широка усмивка, която разкри липсата
на два зъба, и с гордо вдигната глава слезе от колата. На мига затъна
до кокалчета в калта, но това ни най-малко не му направи впечатление.
Валерко гледаше ужасено как новите обувки от естествена кожа се
изгубиха в тинята.
– Маро ма – провикна се с най-силния и заповеднически глас бат’
Сали. – Яла зимай армаганете от Валерко. Аре ма, бръже, че бизнес
има да се връши. Чу ли, ма оу, излазай – не преставаше да вика, та
всички да разберат кой командва в тази къща.
Излезе не само Мара, излязоха и децата, и съседите, и живеещите на съседната улица. „Нека гледат – мислеше си новият бизнесмен.
– От днес насетне, все така ще е!!!“ Възрастните подхвърляха шеги,
момчетата заглеждаха лъскавото возило, а най-малките оставиха
отпечатъци от пръсти по новия костюм, запленени от елегантния
външен вид на съседа. Бат’ Сали свали храната, раздаде подаръците
на домочадието си, даде последни заръки и важно-важно се настани
отново на задната седалка. Сега обмисляше какво още може да вземе
от Валерко, но острият поглед и категоричният тон на благодетеля
му го отказаха.
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– Карай към хотела – измърмори Валерко на другия. – Докато
приведа този в ред, почисти и измий колата. След 40 минути трябва
да сме при Попов. ОК?
Усетът на бат’ Сали му нашепна, че точно сега трябва да е по-нисък от тревата, да е бърз и изпълнителен. Вече в хотела, докато костюмът и ризата бяха на химическо чистене, той взе душ (два пъти за един
ден), почисти обувките си, смени чорапите и преговори с Валерко,
какво се изисква от него. След половин час тръгнаха към нотариуса.
В последния момент го достраша. Уж нищо и никаква работа, но
защо ли нещо го беше свило под лъжичката? Дали да не се откаже?
А как тогава ще плати за дрехите, храната и подаръците? А и му бяха
обещали пари, много пари. Числото нищо не му говореше. Няма връщане – влиза, подписва, казва „ДА“, взима си парите и изчезва яко дим.
От всички приказки на нотариуса разбра само, че става собственик на фирма. И само една мисъл му се въртеше в главата „Каква
облага мога още да имам от това?“ А онзи не спря да пита: „Това
разбрахте ли?“, „ДА“; „Това стана ли ясно?“, „ДА“; „Съгласен ли
сте?“, „ДА“. Всичко приключи за около половин час. Онези го взеха,
натовариха го в джипа и го закараха отново до калната улица. Пред
бараката децата му играеха, пременени в новите анцузи, чийто цвят
беше вече трудно различим поради пластовете кал. Душата на бат’
Сали се изпълни с умиление и гордост. Тръгна да слиза, когато гласът
на Валерко го стресна:
– Ето обещаното, 5000 лева. Харчи ги разумно, защото повече
няма, пътищата ни се разделят тук и сега.
Не можеше да повярва, почти беше забравил за парите. Нова доза
гордост и умиление задуши гърлото му. Изказа искрени благодарности и почти беше готов да разцелува своя благодетел, ако онзи не беше
потеглил с мръсна газ, оставяйки го да маха самотно след возилото,
което се изгуби в падащия здрач, а от новия костюм се стичаха пръските кал, хвърлени от потеглящата кола. Прибра пачката в джоба си,
избърса една неволно отронила се благодарствена сълза и изчезна
зад шарената черга на колибата си.
Два часа по-късно малките, екипирани с новите си маратонки,
притичваха едно след друго до магазина за бира и салам. Пред бараката беше изнесен касетофон, от който се разнасяха лиричните звуци
на „Доко, Доко“ и „Камъните падат“. Близки, познати, приятели,
роднини, съседи, знайни и незнайни жители на махалата се стичаха
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да поздравят бат’ Сали за успешната сделка. Младите кършеха снаги
в такт с огнените ритми, по-възрастните се наслаждаваха на мига
блаженство, а няколко по-буйни младежи си спретнаха приятелски
побой. Махалата притихна, когато присъстващите капнаха от умора
или изпаднаха в плен на алкохолния делириум.
На следващият ден поздравленията продължиха, бирата се лееше
отново, само „Доко, Доко“ беше сменен с „Радка пиратка“. И така и на
третия, и на петия, и на десетия ден, за един период от време, докато
махалата не утихна съвсем.
***
Бат’ Сали се събуди с адско главоболие. Анцузите имаха дупки
на коленете, маратонките бяха скъсани, мънистата на герданчето
бяха разпилени по пода. Парите се въргаляха по двора под формата
на бирени бутилки и обелки от салам. Имаше и шише уиски. С мъка
повдигна глава, погали корема на бременната си жена, обу един от
панталоните, без да може да различи дали е новия или стария, наметна
сакото на голо, ризата скъса при една мъжка разправия, килна бомбето
върху все още пияната си глава и пое към сметището.
Животът пое в обичайното си русло, смущавано единствено
от някакви писма, които в началото бяха по едно на месец, но с
течение на времето зачестиха. Тъй като никой не можеше да чете,
писмата служеха за подпалки на печката. По-късно се появиха и
някакви костюмирани господа. Сърцето на бат’ Сали радостно
подскочи при вида им – май пак се задаваше келепир. Но каква
беше изненадата му, когато разбра, че не само, че не плащат за
подписа му, но и искат пари. Говореха за НАП, НОИ, данъци,
осигуровки, застраховки, кредити, задължения... Нищо не разбра,
също като при нотариуса. После се появи един, който щял да опис
ва имуществото му.
– Декларирал сте къща. Къде е? – беше първият му въпрос.
– Е па, тея те! – рече с недоумение бат’ Сали и го покани вътре.
Онзи влезе и след три минути излезе с един празен лист, начумерен,
един дръпнат такъв.
– Подпиши тук! – заповяда му сопнатият, но бат’ Сали не беше
вчерашен и веднага го контрира:
– Без пари не подписвам. Дай малко и го уреждаме.
Оня се обърна на пети и си тръгна. Скръндза!
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Няколко дни след тази случка дойде полиция, натовари бат’ Сали
в патрулката и го закара в ареста. Започна процес. Изобщо не разбираше какво искат от него. Не беше откраднал, не беше посегнал на
човек, не беше взимал жици, не беше предавал релси на вторични...
Разбра само, че ще лежи в затвора заради подписите и Валерко. Още
тогава се досети, че може би оня върши нещо нередно, защото току
така никой не дава пари. Ама негова си работа.
Когато влезе в затвора, изпърво се уплаши, ама после му хареса.
Е, ядеше от време на време бой, ама то и навън не беше по-различно.
Иначе не се оплакваше – имаше уютна и топла килия, чисти дрехи,
получаваше храна редовно, гледаше кабелна, имаха фитнес, абе не
беше зле. Беше на лек режим и можеше да вижда жена си и децата
два пъти в месеца. И те бяха добре. Бебето се роди. Жена му получи
увеличение на помощите за новороденото и за това, че мъжа ѝ е в
затвора, била нещо като самотна майка. Оправяла се добре. И той
не беше зле. Чак сега разбра думите на Валерко: „Не бой се, схемата
е добре изпипана. И вълкът сит, и агнето цяло, държавата плаща.“
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Старецът в метрото
Анастасия Петрова

Алекс седеше на седалка в последния вагон на метрото, часът
беше 11.30 вечерта. Уморените ѝ пръсти стискаха телефон в едната
ръка, а с другата придържаше пълна раница, която от тежестта се
беше свлякла почти до земята. Метрото по това време винаги беше
празно, явно не всеки се прибира от работа в тези часове. Детето ѝ
бе само, услужливата съседка леля Нанка отдавна го беше приспала
и сигурно гледаше късния турския сериал в дома си. Алекс бе толкова вглъбена в себе си, че не забеляза приближаващия се към нея
пътник. Възрастен мъж на около осемдесет, прилично облечен, но
непран от доста време... Боже, какво прави този човек в метрото по
това време, да не би да се връща от работа или може би е клошар...?
Старецът приседна до нея, като едва-едва сгъваше краката си. Алекс
се отмести малко уплашена: „Защо, по дяволите, сяда до нея, след
като има толкова свободни места?“. Човекът я погледна и сякаш
разбра какво си мисли.
– Докато сме живи, трябва да общуваме!
Алекс го погледна любопитно и се извърна към него, махайки
слушалките от ушите си.
– Моля!?!
– Да си говорим, да общуваме, казвам, докато сме живи.
Младата жена го изгледа отегчена.
– Не искам да общувам – отговори иронично тя. – Цял ден говоря, такава ми е работата, уморена съм, извинете! – Алекс стана и
се премести през една седалка от стареца.
– Ядосана ли си? – попита отново възрастният човек.
– Не, бясна съм!
– Сподели!
– ...Че кой сте вие, за да ви споделям...? – „Луди хора“ – помисли
си Алекс.
– Никой съм, а ти защо работиш толкова много и толкова до
късно?
– Не ви влиза в работата, пък и на вашата възраст също не е нормално да се возите в метрото по това време, освен ако не сте клошар
или някой самотен откачен!
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– Позна, самотен откачен съм, който има дом и в него никой не
го чака. Самотата ме плаши, затова всеки ден пътувам в метрото от
сутрин до вечер и говоря с хората. Някои от тях вече ме познават,
други бягат от мен, но аз седя тук и ги гледам, чакам да си общуваме.
Има такива, които се отпускат и споделят, и то какви неща... страшни,
глупави, маловажни, важни, мъчни, абе житейски работи, но споделят,
имат нужда да кажат на някого. Хората са самотни.
– Аз не съм самотна, имам дете, за което трябва да се грижа, и
изобщо не ми е до вашите приказки.
Спирката на Алекс беше дошла и тя излетя от вагона без да се
обръща назад. Следващите няколко дни срещаше стареца често в
метрото и го наблюдаваше как говори с хората, как им се усмихва, ръкувайки се с тях, но винаги стоеше прав и гледаше, чакайки
поредното си общуване. Когато погледите им се засичаха, той ѝ
намигаше, а Алекс поклащаше глава, все едно му казваше: „Ти си
луд, човече“. Всяка вечер след края на работния ден младата жена
виждаше стареца как седи в метрото на последния вагон и сякаш
я чакаше, за да си говорят. В началото тя странеше от него и дори
не го поглеждаше, но впоследствие сама започна да сяда до Чудака
и така...
Алекс му разказва за живота си, за майка си и баща си, за това „как
започна всичко“, после за детето, трудностите в града, безпаричието
и най-накрая за самотата... Старецът слушаше внимателно без да я
прекъсва. Алекс понякога си мислеше, че е сама във вагона, но той
беше там и само поклащаше глава, а от време на време леко потриваше
ръцете си една в друга. Всяка вечер младата жена бързаше да хване
метрото, за да срещне стария чудак, да му разкаже за работния си ден,
за гадния началник, за гадния си живот, а той слушаше внимателно
всяка нейна дума. Един път, докато пътуваха и Алекс споделяше своите
премеждия, старецът ѝ каза:
– Знаеш ли кой е Дънов?
Алекс се сепна и го погледна любопитно, сконфузи се.
– Чувала съм за него, ама, честно казано, не знам подробности.
– Той е бил мъдър човек и преди време е казал много неща, но
има някои, които могат да ти послужат и на теб:
„Ако искаш да имаш успех в живота си, търси го в себе си, а не вън
от себе си. Отвън са само условията на живота.“
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„Ако искате някой да ви обича, между него и вас трябва да има
разлика, която да е хармонична, както между тоновете в музиката.
В това правилно съчетание, в това различие именно седи хармонията,
от която ние се възхищаваме.“
„Не можеш да убедиш хората в нещо, ако ти сам не вярваш в него.“
„Не може да събудиш доброто в човека, ако ти нямаш доброто в
себе си.“
Вървейки към дома си или към работата, Алекс не спираше всеки ден да си повтаря наум думите на възрастния мъж. След няколко
неуспешни опита да сподели своето ново виждане с околния свят, тя
се разочарова и ядосана бързаше да хване метрото, за да каже на стареца, че това са пълни глупости и няма такова нещо като „хармония“,
„успех... в теб или извън теб“, и че „доброто в човека“ не съществува.
Докато се качваше във вагона, готова да „изригне“, забеляза, че той
е абсолютно празен. Следващите дни и вечери от Чудака нямаше и
следа. Сутрин Алекс се оглеждаше с надежда да го срещне и с нетърпение очакваше края на работния ден, тичайки да хване последния
вагон, надявайки се, че той ще бъде вътре, но старецът все така не
идваше и не идваше.
Изминаха няколко месеца. Алекс разпитваше хората в метрото
за странния чудак, който пътува от сутрин до вечер и „общува“, но
всеки я гледаше странно, все едно е луда. Някои казваха, че никога
не са виждали такъв човек, други, че има много старци в метрото... и
младата жена съвсем се отчая, накрая спря да се надява, че някога ще
го види отново. След много време тя осъзна, че тази среща с Чудака,
неговите думи и странното му изчезване са променили завинаги нещо
в нейния живот. Тя започна да гледа на хората и на събитията около
себе си по друг начин – по-изчистен, по-земен, опитваше се да говори,
да споделя, да слуша... та нали трябва да общуваме, докато сме живи!
След 50 години...
Алекс седеше на седалка в последния вагон на метрото, часът
беше 11.30 вечерта, но вагонът беше пълен с хора. Уморените ѝ,
изкривени пръсти тракаха по клавишите на малък компютър, когато
млада жена, прилично облечена, се приближи и седна до нея. Алекс
се усмихна и я попита:
– Искате ли да си поговорим...?
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Забранени хоризонти
Боби Кастеелс

Необичайно мека се оказа тази ноемврийска вечер. Въпреки облачното време и ситния дъжд, Манхатън ослепително грееше с целия
си блясък. Сентрал парк приютяваше в причудливи сенки неоновата
премяна на небостъргачите по 5-то авеню. Като празничен фойерверк
проблясваха дръзките рекламни билбордове и разкъсваха на хиляди
парчета черната копринена рокля на Ню-Йоркската нощ. Там, където някога се извисяваха Кулите близнаци на Световния търговски
център, вече изправяше снага новият гигант – Кулата на свободата.
Каква ирония? Кулата на свободата за онези, които нямаха никаква
свобода на избор, скачайки в отчаянието си от прозорците на онзи ад.
Мариaна потръпна и задържа дъх, припомняйки си ужаса от
трагедията на 11 септември. Но Манхатън беше жив, пулсираше,
танцуваше, избухваше в цветове и багри, екзалтиран и неутолим.
Една огромна мелница, в която човешкият поток играеше роля на
кръвна артерия и захранваше сърцето на преуспелия Мегаполис.
А тя... тя обичаше самотата си и фантастичните приказки, които ѝ
„разказваше“ небесният град.
Приказките за Американската мечта, за града на необятните възможности и обещания за неземни радости и благополучие. Илюзия и
холограма на виртуални реалности. Вярваше само в собствените си
сили и възможности. През какво не премина, за да стигне дотук. Но не
Американската мечта бе нейната цел, не несметни богатства и лесни
пари. Не. Искаше да забрави. Да потъне в новото предизвикателство,
в дебрите на изнурителен труд и реализация с неистови усилия – за
да не мисли. За родината, за онова, което остави зад гърба си. За родния град, за несбъднатите мечти, за пропиляната любов. Да, за тази
фатална и трагична любов, която я остави бездиханна и огорчена до
смърт. Две горещи сълзи се родиха и намериха тихо безмълвните ѝ
устни, оставяйки соления вкус на тъгата по тях. В стъклото, на фона
на късния Манхатън, се отразяваше красиво и бледо лице със застинало изражение и поглед, вперен в мрака навън. Толкова огорчена и
безнадеждно отчаяна тръгна от България, за да загърби болката си.
Синът ѝ бе единствената ѝ утеха. И отговорност, която приемаше с
жертвоготовност и всеотдайност. Знаеше колко компромиси трябва
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да направи... но стискаше зъби и вървеше напред, заради него, заради
бъдещето, колкото и неясно и далечно да беше то.
Лекарската ѝ професия бе огромно предимство, но свързана с
непреодолими бариери в непозната среда. Само тя знаеше какво ѝ
струва оцеляването и отглеждането на детето. Не, не трябва да гледа
назад... а и всичко отдавна се подреди така, както искаше.
Само да не я преследваше този спомен, за ръце, които изтръгваха от тялото и ноти на екстаз, и пълнота от усещане за взаимност.
Устни, които изгаряха плътта ѝ, впиваха се в акордите на сърцето и
нажеженото ѝ тяло крещеше „осанна“. Можеше да гледа без умора
походката му, стойката. Цялото излъчване, което я изпълваше с гордост, че ѝ принадлежи. Да слуша гласа му, да чувства присъствието и
упойващия мъжки парфюм, носещ аромата на желание и неудържима
страст. Да ѝ казва всяка сутрин „Обичам те“. Да я прегръща дълбоко и
тази прегръдка да е люлка на желанията в очите му. Остави се за миг
на чувството и болката я прониза с неочаквана интензивност, преживявайки отново това така разтърсващо усещане. Раздялата. Отиде
си, без да ѝ каже и дума... все едно никога не го е имало. Мариана не
разбра защо. Умът ѝ не приемаше такава реалност. Та те бяха двете
страни на една монета. Създадени да бъдат заедно. Минаха години в
опити да го забрави. И го обичаше, и го мразеше едновременно. Как
да си обясни постъпката му – сърцето ѝ знаеше, че любовта му е истинска, неподправена. Нямаше как да се преструва, тя го познаваше.
Предаде я... не трябваше да го обича... но цялото ѝ същество гореше и
се противеше. Господи, а когато научи истината! Не заплака, а стисна
зъби, за да не позволи на болката от наученото да смете незавидните
ѝ чувства. Майка ѝ – как е успяла да скрие, че го е молила да си отиде,
за да бъде щастлива дъщеря ѝ? Как е могла да го убеди? В онези мътни
времена на зараждащата се демокрация да си бизнесмен бе, меко казано, опасно. А той беше легенда. Какво е уплашило майка ѝ толкова, че
да постъпи така? А той, сам неуверен в бъдещето, е жертвал любовта
им заради безопасност. За да я съхрани, да я опази... а тя, тя го разпна
милион пъти на кръста на своите съмнения.
Годините минаваха и денят, в който го откри по случайност, на
хиляди километри от нейния свят, сърцето ѝ знаеше, че е ден на възмездие. На възраждане, на химна на душите, подет от небесния глас на
надеждата. Потръпна, по тялото ѝ се разля онази позната сладост от
докосването му, която още я караше да се чувства жена с главна буква.
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Социалната мрежа ѝ даваше възможност да го наблюдава отдалече, без да се открива. И колкото повече го преоткриваше, толкова
болката нарастваше осезаемо. Сега ги делеше огромно разстояние
и печатът на отминалото време. Непреодолимо, за съжаление. Като
остатъчен вкус от глътка старо вино, която гали небцето и възбужда
сетивата. Радваше се на успехите му, галеше без да докосва любимите
черти, подчертани от благородството на възрастта, и отново мечтаеше.
Наблюдаваше децата му и в нея се породи неусетно желанието
да разкрие своята поява, да му каже, че знае истината... да изкрещи
„Ето ме“. Защо не сподели с мен, защо ме изостави? Така мина година
и половина, до тази вечер... когато с един жест реши да погребе своето
минало, тази съвършена и незавършена любов, превърнала душата ѝ
в пирамида на очакване. Изтри си профила в социалната мрежа, за
да прекъсне изкушението, да го изтръгне от спомените... и затвори
бавно лаптопа. Нека сенките на спомените останат там, където им е
мястото – в миналото. Животът навън имаше своя ритъм, динамичен,
вълнуващ и неочакван.
Някой почука на вратата. Мариана се откъсна бавно от прозореца
на своите видения и отвори вратата. Очи в очи, той стоеше там... ням
от вълнение, стиснал здраво дръжката на куфара си, а посребрените
слепоочия страшно му отиваха. И колко прав е бил Галилео Галилей...
Светът все пак се върти в азимута на мечтите ни.
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Размяната
Васил Симеонов

Огромните дула на четирите гигантски гаубици, стари като
швейцарски мортири от осемнайсти век, зяпаха застрашително към
морето. То морето въобще не ги виждаше, защото една изумрудено
зелена, невинна като красива пеперуда горичка, ги скриваше от целия
свят. Тумбестите, тежащи над шейсет кила снаряди, можеха с лекота
да прелетят огромни разстояния и да поразят всеки вражески кораб,
дръзнал да застраши крепостните стени на древния град Месемврия.
Морската батарея се командваше от Папа Джо, капитан трети ранг от военноморския флот. Истинското му име беше Георги
Стойчев и беше пратен тук от базата в Атия. А Папа Джо го наричаха
подчинените му офицери, мичмани и матроси. На тях им харесваше
това име, а той нямаше нищо против да му викат така. Службата
беше лека и капитанът се чувстваше като на курорт. Нямаше как да е
другояче, нали точно под краката му лежаха такива знаменити места
като Несебър, Слънчев бряг и Елените... Целта на поделението беше
да охранява четирите топа. Самите пазачи на крепостта бяха една
дузина матроси, отбиващи редовната си военна служба. Последният
набор. Освен охраната, два пъти в годината, когато изпробваха дали
гаубиците още могат да гърмят, момчетата тичаха като царски вестоносци до близките къщи на Равда и Несебър, за да предупреждават
людете да си отварят прозорците. Иначе щеше да завали стъклен
дъжд по улиците.
Папа Джо беше пич и като такъв го приемаха войниците, а той им
отвръщаше със същото. На младежите им се живееше и свободните
от наряд вършееха по цяла нощ из дискотеките на Сънито, Несебър
и Равда. „Триъгълникът на греха“, така капитанът наричаше този
район, изпълнен с какви ли не съблазни. „Млади са, сега му е времето да живеят, да грабят колкото могат от живота“. И проверяваше
дали всеки излизащ отпускар носи тройка презервативи в себе си. В
опасна зона живееха. Само туй момче, матрос Дашев, Дамян Дашев,
доста го притесняваше. Деветнайсетгодишен левент, симпатяга, як,
здрав, а толкова затворен. Едни книги само го вълнуваха, живееше
като пустинник. Излизаше в отпуск само по половин час, колкото
да ливне една бирица, и се връщаше при книгите си. Странеше от
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другите. Вярно, всички останали бяха морски чада. Бургас, Поморие,
Царево, това бяха техните градове. А той – сухоземен плъх, от Хисар,
дълбоко в сушата. Отначало Папа Джо го помисли за гей, така де, при
толкова полуголи момичета, дето щъкат из околностите, ти да седиш
като пукал с някоя книга...
Обаче нещо не му се връзваше, ако беше педал, щеше да се
пробва с някое от момчетата. Не, явно е притеснителен човекът.
И един ден го грабна със себе си, замъкна го в барчето на ВИФ да
изпият по някоя бира. И да си поговорят. Командирът се оказа прав.
Младежът беше възпитаван в пуритански дух. Скромност – това
било веруюто на неговите родители. Жените го вълнували, но го и
плашели. Изложил се веднъж, една много настоятелна съученичка
поизбързала и той, горкият, свършил хубавата работа, без да свари
дори да си разкопчае ципа. Това му разказа Дамян, впил поглед в
дулото на чашата си и поруменял като средновековна девица. Папа
Джо беше психолог, каза му, че и с него се случило същото навремето, ама това го амбицирало. Че кат’ ги почнал мадамите, чет нямали.
Затова късно се оженил. „Общуване, общуване му е майката! И
главите горе! И двете!“
После му разказа за щерка си, Галя, двайсетгодишна, ама много
отворена. Дали да не вземе да ѝ каже да го заведе на някой техен
купон; тя била в момента тук, в Несебър, при баба си. Още сега ще
ѝ звънне. Дамян подскочи като ужилен и категорично отказа. Папа
Джо обаче се оказа супер настоятелен и какво да прави момчето, на
командир трудно се отказва, съгласи се. По пътя, на връщане, продължиха да си плямпат; разбра се, че момчето е прието в Софийския
университет да следва философия наесен. Ето откъде била любовта
му към книгите. „Нерде философия, нерде двадесет и първи век, ама
на, всеки си е башка луд“ – разсъждаваше наум морският офицер, но
не посмя да го каже гласно.
Когато се прибраха, Дамян се изтегна на „койката“ с книга в ръка,
а Папа Джо набра по мобилния дъщеря си. Беше събота, два следобед. Таткото се ухили демонично, защото след секунди тишината в
бабината ѝ къща щеше да иде по дяволите. За да разпознава кога звъни
баща ѝ, неговото момиче беше турнало на Nokia-та си не мелодия, а
запис на залпови изстрели от мортирите в горичката. И сега – бааам,
бааам, баааам – гърмежите отекваха из цялата къща. След петия залп
телефонът щракна:
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– Здраве желая, господин капитан трети ранг – тъничкият, почти
детски гласец приятно погали ухото му.
– Здраве желая, катеричке, май си в добро настроение, радвам
се да те чуя!
Разбра се, че е пристигнала само преди час и тръгва за „Фрегатата“,
там плажът бил най-шик. С приятелките си. След няколко минути
Папа Джо изложи проблема и я попита може ли да поканят Дамян на
някой техен купон, да се повесели, да се запознае с нейната компания,
дето се вика малко да го социализират... На въпроса дали е „голям
смотляк“ – таткото отговори с: „Не, не е много голям, срамежлив е,
добро момче е, нека опитат“.
Девойката му каза да ѝ звънне след час, да се видела първо с нейните кифли – и му трясна безцеремонно телефона. Такава си беше,
какво да я прави.
След час артилерийската канонада от телефона на Галя стресна
всички гущери, препичащи се на плажа пред пиратски кораб.
– Слушай, папа. Утре в девет вечерта, Валя, да, същата, русата,
да бе, готината, ще го вземе от разклона за Съни бийч. От спирката.
Купон в „Русалка“. Не, няма да съм там, имам друг ангажимент. И да
носи една роза, червена, в лявата ръка. Няма да го тормозят, казала
съм им, нали рече, че е готин! Айде чао, тате. Целувам те и аз.
С огромно нежелание матрос Дашев, облечен в най-готините си
цивилни дрехи, разбирай единствените, заби колец на уговореното
място и зачака. Беше чел, че мацките закъснявали за среща. А Папа
Джо, той остана да спи в поделението и да чака резултата от социалния си експеримент. След двайсет минути едно къдраво като Южна
Африка миньонче грабна розата.
– Мерси, пич! Ти ли си Дамян? – детското ѝ гласче го изненада
приятно.
– Здравей! Аз съм, а ти си Валя, нали?
– Позна от пръв път. Браво! Само дето купон няма да има. Изпокарали се нещо. Ще трябва да импровизираме с теб.
– Ами... ако трябва, аз... Ами да се връщам в казармата, щом... –
смотолеви момчето, въпреки че въобще вече не му се тръгваше.
– Не те пускам никъде, айде, рейсът идва... – И мацето безцеремонно го натика в препълнения дилижанс, като в къдравата
ѝ главица се отбеляза нещо като „Абе, тоя бил много готин!“.
В теснотията Валя се лепна за моряка като холограмен стикер.
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Момчето се опита да се отмести, ала първо – нямаше накъде, и
второ – не прояви особена настоятелност в опита си. Къдрокосото чудо въобще не направи никакъв опит. Когато се смъкнаха от
душегубката, имаха чувството, че се познаваха отдавна. Момичето
явно беше вряло и кипяло в купонните изпълнения. Предложи да
направят един „мнооого дълъг тур за овации“. В смисъл да влязат
на някое място, да ударят по един шот, после веднага в друго заведение, още един, и в друго, и в трето, и още един, и още... Беше
готино. На всяко място – различно питие. Завъртя се едно шарено
колело, не ти е работа. После им се завъртяха главите. После Валя
предложи да се хванат за ръце, за да не се изгубят в тъмното. После тъмното се изгуби в тях. После седяха под някаква върба, на
някакво пристанище, пиха водка и се радваха на облещената като
китайски фенер луна. Тогава се роди идеята за безшумния танц.
И танцуваха под лунната върба...
После... после Валя попита:
– Имаш ли си гадже?
– Миии... не. Нали съм войник...
– Искаш ли да ти стана гадже?
– Още от мига, в който те зърнах. – Никой в тъмното не видя
червенината, избила по бузите на моряка.
– Тогава ме целуни. Вече сме гаджета.
Дамян целуна Валя. И Валя целуна Дамян. После двамата се
целуваха. После се заоглеждаха трескаво наоколо. После забравиха
водката под върбата, преди една стара лодка да ги приюти. После
морето заклати лодката, след това лодката заклати морето и се изви
такъв щорм, от който всичко се въртеше, хлипаше и виеше срещу
облещената луна. Тогава някъде лодката се откъсна от кея, без влюбените пасажери да забележат това, и кротко отплува по посока
„накрай света“.
А пияният шегобиец, този, който сряза въжето, се кикотеше като
върколак, омагьосан от лунното притегляне.
Те, те не можеха да се откъснат един друг – красиви, голи и безсрамни. И влюбени до полуда.
Далече навътре, вече в открито море, слънцето се показа, жарко
като пещ, ала и двамата не проумяваха какво става, заети единствено
със себе си, оставили се на произвола на природата. И жадни, жадни
да пият от безкрайната си любов!
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Усетиха се късно следобед, когато едно несебърско РеКе* вдигна
барката с едни вериги на палубата си. Риболовците покриха голите
им тела с мокри кърпи, дадоха им да пийнат вода с малко сол, опекоха
им две риби и след два часа, вече в добро състояние, ги свалиха на
брега. Заедно с лодката, най-грозната лодка на света, сякаш издялана
от теслата на пиян копанар. И най-романтичната... Лодката на вечно
къркания Къцо, който така и не беше забелязал липсата ѝ.
Дамян и Валя дълго се отдалечаваха един срещу друг на заден ход
– два мима, залепили като магнити погледите си. После потънаха в
мрака. Той в мрака на поделението, тя в мрака на бабината си къщичка.
– Изкара ми акъла! Това е самоотлъчка! Марш в ареста! Цял ден
личният състав те издирва! – крещеше обезумял Папа Джо. После се
сети, че в горичката арест няма и го прати последователно на военен
съд, в концлагер и къде ли не още. Накрая се успокои, запали един
тютюн и запита:
– Къде беше? Какво стана, наистина ми изкара акъла.
– Беше прекрасно! Най-хубавото нещо в живота ми. – Напуканите до кръв устни на Дамян едвам се движеха.
– И какво? Толкова ли е хубава тази, каква беше, Валя? Изнасили
ли те? Такава стръвница ли се оказа? Нещо отнесен ми се виждаш...
Осъзнай се, момче!
– Господин капитан... не говорете така... Обичам я. Ще се женим.
Не мога без нея!
Папа Джо зяпна, опулен като лемур. После му кресна да се преоблече и да ляга. Утрото било по-мъдро от вечерта. Вдигна телефона
за да съобщи на Галя, тая Валя каква каша беше забъркала с тоя купон.
Набра номера ѝ. В канцеларията изведнъж се разнесе оглушителен
топовен залп. После втори, трети, цяла канонада...
Папа Джо онемя. Грохотът идваше от левия джоб на ризата на
Дамян.
– Аааа, това е телефонът на Валя. Разменихме си ги, вместо годежни пръстени – усмихна се щастливо момчето и затвори вратата отвън.

* РеКе – риболовен кораб.
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Естествено любов
Веселин Николаев

Седя и зяпам. В колата съм, къде другаде. Паркирал съм окончателно до една улична лампа. Пиша от тъпия си смартфон и съм пиян
до козирката на шапката си. Имам хубава шапка. Е, имал съм и по-хубави. Но с тази имам спомени. Почти се разпада. Никой не може да
ме обвини, че съм си пуснал брада и нося шапка, защото започва да
ми оредява косата. Брада и шапка нося, откакто се помня. Но какво
виждам на пет метра от мен, гледайки през предното стъкло, да ви
кажа... :) Естествено – любов!
Като първична розова аура, светеща под едно дърво. Първо стояха
под него и свенливо се държаха за ръцете. Гукат си. И двамата са с
чисто новите розови очила, с матираните стъкла. Първите очила на
хората, непредписани от лекар – идващи изневиделица и изчезващи
тутакси...
Да де, ама стана час.
„‘Айде – казах си – дърво да си, щеше да ти се разлюлеят клоните.
Цял час като пън. Пусни тия ръце, ще ги държиш като остарее, и вземи,
че хвани нещо друго.“
След още час ги сложи на кръста ѝ. Е, и това е нещо. Някакъв
дебелак, миришещ на пот и печени чушки, мина да хвърля кофата.
Спря и ги зазяпа нагло. Тъжен е... Не знае кофата ли да хвърли, или
сам себе си. Според мен и двете. Е, аз също съм нагъл. Но все пак аз
го правя за науката. Душевната наука.
Опаа, не... Помислих, че я целуна, а той ѝ прошепна нещо. Сигурно ѝ каза, че я обича, хихи.. Колко лесно излизат тия думи от устата на
човека, а са летливи като хелий. Според мен ѝ каза, че иска да я целуне.
А? Как мислите? То и няма какво друго. Може ли да обичаш някого,
когото не си целунал? Но лудостта не знае граници... Тя се смее. Хубава
е. Той е вече като петле... По-уверен е, а тя го харесва. Знам го, но знам
и доста други неща, които нещастникът не подозира. Тя се завърта,
но много кокетно, лекичко, по оста си. Не спира да се смее и оправя
деликатно кичурче от косата си. Ако мога да го питам, знам какво ще
ми каже. Младежът, де. Ще ми каже, че няма нищо против да умре
там. Ако трябва от глад и жажда. Но няма да си тръгне, докато тя не
си погледне часовника. А тя няма никакво намерение.
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Свърши ми бирата. Но има време до началото на прожекцията.
Лампите още светят. Отивам да си купя нова. На касата ме гледа
мъртва продавачка. От джоба ѝ се подава пакет „Виктори“. Сигурен
съм, че има в портфейла си и снимка от университета. Сигурен съм
и, че ще ми я покаже, ако я поискам. Но аз бързам. Нямам време дори
за такива лигавщини.
Тъкмо фъсвам първата „Ариана“, и младежът я целуна. Изсмукват
се вече четвърт час :). Струва ми се, че никой не знае как точно трябва
да спре. Нямат си на идея. И това е хубавото. А и по филмите вече не
дават такива неща. Кларк Гейбъл отдавна е мъртъв, та днес целуването
е старомодно. Той знае по-добре от нея къде е онази точка, подготвил
се е, но не знае как да спре да я целува... Психопатска работа. Масмедийна. Но те все пак се целуват и нямат намерение да спират. Значи
още има живи хора. Чувствам се като на кинопреглед, но филмът не
ме интересува. Харесвам само прегледа. Знам филма. Ще е тъжен.
Бих се обзаложил. Сигурен съм, че и оня тип с кофата ще го направи.
И въпреки това бих го заплюл. Да заприлича на такава мазна свиня.
Хората днес не уважават никого, но най-вече себе си. Не може да си с
изхвърчало от потника шкембе, вонящ на пот, и да искаш жена ти да
гледа през терасата, притеснена, защо си се забавил с проклетата кофа.
Камо ли да те целува. Трябва да е откачила съвсем... Но всъщност, май
трябва просто да те обича.
А тези все още се целуват. Нямат кореми. Нито тя, нито той.
Още е рано.
И не, не съм песимист. Напротив. Знам, че има и изключения.
– Да, аз съм такова! – ми крещите, докато четете... Знам! Бъдете
благодарни. От малцината сте. Но не бъдете самодоволни, а осторожни. Врагът е пред портата и само чака да се заблеете или да кривнете.
А филмът е ясен, защото е прожектиран още преди да е изобретено киното. Освен ако не присъствам на прожекция, която не
съм гледал. Дано. Много бих се радвал, ако е така. Филмът ще бъде
трагикомедия, ще мине през фарс и ще завърши драматично. Първо
ще се вричат. Сетне няма да могат да спят. Телефоните им ще стоят
перманентно на зарядно. Ще спрат да ядат. Да говорят с околните за
дежурните глупости. Ще ходят и ще се усмихват сами като смахнати.
После ще се оженят, както е на мода, без подписи и корони в черква.
Първите няколко месеца ще е като в лудницата, всичко бяло, голи и
щастливи, но не поради хапове.
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И сетне... сетне, каквото сабя покаже. Това е война...
И понякога, понякога има приятелски огън. Дали ще умреш
от приятелски огън или не, няма особено значение. Все си мъртъв.
Но има и инвалиди. Те са корави копелета... повярвайте ми. Мразят
войната и са били решени да не стъпят на бойното поле, дори да им
поникнеха нови крака. Но пак отиваха, като на заколение. Уважавам
ги, но ми е мъчно за тях.
За мен – блажени са убитите.
Та филма няма да ви го разправям, защото е като книга игра. Зависи накъде ще завиеш, ако ме разбирате. Щастливият край е там, но е
само един, както във всяка книга игра. За сметка на това тъжният край
е многообразен. За жалост или щастие, не можеш да отидеш направо
накрая. А е и невъзможно като в книгата, просто да прелистиш пак
страниците и да си избереш по-верния маршрут.
Тук се кърви, повръща и умира наистина...
И не всичко зависи от теб. Това е най-страшното.
Но все пак, ако ме пита някой, бих желал да умра от любов, дори
да е несподелена, а не от омраза. И нека не гадая филма им. Те може
да са от умните. От младите старци, чиито филм е с неочакван край.
Неочакван за статистиката, но очакван и заръчан от всемира.
Затова и ще свърша по другия начин, не като оня, знаете кой,
опиянчен и надупчен от приятелски огън гений, а като Марли. Той
гледа нагоре и затова ще оцелее и ще е вечен. Ти също. Защото си
като него. Нямаш друг избор. Заровете ти са отдавна хвърлени и ще
успееш, както и аз. Защото така съм избрал!
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Жива вода
Вежлиджан Ахмедова

Събуди ме суматохата в двора на селската ни кирпичена къща.
Баба сновеше като совалка насам-натам и носеше дамаджани, бидончета, шишета, въобще всичко, за което се сетеше, и ги слагаше в
каруцата.
– Чакай де, не бързай толкоз! – мъмреше я дядо. – А слама сложи
ли под тях, че бързаш да ги мъкнеш? – продължаваше да упорства той.
– Не, не съм, забравих – виновно смотолеви баба и започна да
сваля от каруцата един подир друг всички съдове, които бе примъкнала от мазето.
Слънцето осветяваше стаята ни и пердетата от руска, цветна
басма, която беше доста модерна, пускайки малки, игриви зайчета
право в очите ми. Веднага се сетих, че дядо стягаше каруцата за път,
щеше да ходи някъде. Не можех да го изпусна! Че изпуска ли се такова
приключение? Дядо ходеше на най-интересните и живописни места
из околността. Беше като книга, на която страниците ѝ оживяваха в
пъстри и неповторими приключения. Жива книга...
– Дядо, къде? – попитах, заприпквайки с боси крака, които сутрешната роса мокреше и ме караше да настръхвам от хлад.
– Ще ходя за вода, къзъм – отговори той и продължи да нарежда
на дъното на каруцата сламата, която носеше от сайванта.
– Откъде, дядо?
– От една чешма, която се намира в една далечна, далечна гора.
– Искам и аз! Искам и аз!
Баба набързо ми спретна закуска от филия селски хляб, намазана
с лютеница, приготвена от нея, и дядо ме метна в каруцата, на една
дъска в предната ѝ част, върху която тя бе постлала една от тъканите
ѝ шарени черги. Завърза за страничните колчета на каруцата една
торбичка от тъкана аба, в която имаше малко домашно сиренце, хляб,
някой доматец, вода, и ни изпроводи.
Затракаха колелетата на писаната каруца по селския каменен
път, покрай който се редуваха къщи – някои кирпичени и варосани
с бяла вар, а други – тухлени и по-модерни, чиито дворове бяха като
нарисувани с най-различни палитри картини – пъстроцветни лехи,
натежали от грозде асми и лозя, прави като конец редове с всякакъв
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зеленчук и варосани фиданки, клоните на които лежаха на подпирки, за да не се счупят от натежалия плод. Целият човешки живот бе
събран в тези дворове.
Минахме покрай училището, което се огласяше от детска глъч и
смях, като че ли приличаше на истински пчелен кошер; после по дългия селски централен път, от двете страни на който се перчеха цветни
розови лехи, прилежно поддържани и красиви; покрай високата водна
кула, която гордо бе изправила ръст, защото нямаше по-висока от нея.
Гледаше и виждаше всичко отвисоко, а тънкият ѝ връх сякаш искаше
да стигне там, където само човешкият поглед можеше.
Дядо пришпорваше от време на време сивото магаре, пошляпвайки го леко по гърбината с тънката пръчка, а то сякаш в знак на
протест току махаше с опашка и леко засилваше ход.
Неусетно селските къщи вече бяха оредели и на тяхно място се
заредиха дървета. Пред погледа ми се ширнаха поля – царевични,
слънчогледови и житни, между които прокарваше своята снага пътят
– черен и прашен, и се губеше нейде в далечината. Наоколо прелитаха
най-различни животинки – пъстри пеперуди, кацащи по всяко цветче
и стръкче, полски жътварки и малки гущерчета, които мързелуваха
на припек, необезпокоявани от никого. Селото бе останало зад гърба
ни и полека-лека изчезваше от погледите ни.
– Дядо, къде сме?
– В Коджа анлък*, къзъм. Нарича се тъй, защото е граница между
нашето и съседното село, та всеки да си знае двора и да няма кавги.
Хе го там и Ак пънар**, сгушило се е в ниското и кротува – рече дядо,
притискайки между устните си цигарата, за да не падне, и посочи едно
селце в далечината, вдигайки пръчката в ръката си. Тъй го запомних
завинаги – с цигара между устните.
Навлязохме в дебрите на гората...
Пътят бе неравен и набразден от дирите на многобройните
каруци, минали от тук. Порои от навалелите дъждове бяха оставили
своите следи по него, оголвайки корените на дърветата и оставайки
ги без защита.
– Дали ги болеше?! – чудех се аз и ми ставаше мъчно, че не мога
да поправя онова, което природата бе сторила.
* Голям синор.
** с. Бистра.
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А мислите ми се изпаряваха при вида на величието ѝ...
Навсякъде бе божествено... жужаха непознати за мен гласчета
на горски обитатели и птички им пригласяха с невероятните си чирикания. Излегнах се на меката, постлана слама в каруцата, и вперих
поглед нагоре. Исках да уловя с очи слънчевите лъчи, които игриво
ми убягваха, ту криейки се между листата на дърветата, ту показвайки
се неочаквано. Но лови ли се слънце?!
Тук бе най-истинската и жива картина, която не можеше да нарисува и най-талантливият художник. Рисуваше Нейно Величество
Природата...
– Тпруууррр, стоооой.... – подвикна дядо и каруцата спря.
Надигнах се и погледът ми спря на една чешма от белокаменната
снага, от която се изливаше бистра, чиста като човешка сълза вода, и,
напявайки своята песен, пълнеше три бели корита едно подир друго,
след което се стичаше някъде дълбоко в земните недра. Край нея
дърветата бяха украсени с най-различни пъстроцветни парцалчета
и приличаха на сватбена премяна, а малко по-нататък бе направена
дървена беседка, с маса и няколко пейки около нея.
Дядо започна да сваля посудата от каруцата, коленичи пред чешмата и започна да я пълни.
– Ела, де... Ела... Не стой така. Ела, измий лицето и си пий! Това
не е каква да е, а жива вода. Такава не тече нийде... – подвикна дядо. –
Това е Кору чешма*, защото се намира в корията и е нейният пазител.
– Че как така жива?
– Ми така... Я виж... Всеки е дошъл тук с дерта си. Кой болен от
любов, кой от зла болест, кой желание да си нарече. Затова са тези
пъстри „дарове“ по дърветата... Всеки е оставил по нещо от себе си, от
душата си.. Оставил е мъката, но е тръгнал с надеждата. Тук получаваш
нов живот, затова и водата е жива... Я погледни в коритата на чешмата...
Приближих се и погледът ми се спря на най-различни монети,
които лежаха на дъното на коритата, които времето бе покрило със
зелен горски мъх.
Дядо извади от пояса си малка кърпичка, сгъната и вързана на
малка бохча, отвърза я и ми подаде монета с думите:
– Ето, наречи си нещо, коленичи и пий, след което хвърли парата
в течащата вода. Вярвай и нареченото ще се сбъдне. Живата вода е

дадена от Всевишния и е извор на благодат, а от извора, къзъм, се
пие на колене!
Взех дядовата пара и коленичих... Представих си как животът се
лее като тази вода... Давайки ни любов и мъдрост, вземайки ни болката, тъгата и несгодите. Отпих и пуснах парата... В тялото ми потече
свежест и надежда... Надежда, която нося и до днес...
Потекоха годините като вода и отнесоха със себе си много животи – на близки, познати и непознати дори...
Дядо го няма, баба – също, но корията е там, Кору чешма – също
и ромоли водата ѝ – жива и вечна...

* Горска чешма
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Човек с характер
Виктор Хинов

– Sir, we are Frontier airline. We have no flights to Bulgaria. Please
try Delta or US airlines at the next counter.
– Аъ?
Мильо усети как в него се надига ярост. Откакто стъпи на американска земя, всичко го ядосваше. Едвам се сдържаше да не ги подпука
тези самодоволни американци.
Ето че, независимо че си е тръгнал вече оттук, нещата пак не
вървят като хората.
К’во ѝ трябва сега па на тая? Защо не го пуска в самолета за
България? Иде му да ѝ прасне един шамар, та да ѝ се завърти сополът около врата, ама тук в тая проклета държава е пълно с полицаи.
Ей ги там онези двамата, вече почнаха да го заглеждат. На поясите
им пистолети, в ръцете палки, а на лицата дежурната американска
усмивка. Гадове мръсни.
Мильо вече беше наясно, че с американските полицаи шега не
бива. Разбра го много добре, когато го повалиха на пода, сложиха
му белезниците и го изхвърлиха от апартамента на Васе предишната
вечер. И какво му стана тук в Америка на този мухльо – Васе? Откъде
накъде ще се държи така с него? С него? С Мильо?
Гадна държава е тази, ченгеджийска държава. Човек не може и
крачка да стъпи, без да се спъне в някой закон или правило. Не може
да пиеш на обществени места, не можеш да пушиш в заведение, не
можеш да си хвърлиш фаса на улицата, не можеш да псуваш на всеослушание, не можеш това, не можеш онова... Егати свободата!
***
От три месеца само е тук, а толкова му е мъка за Станке. Уж било
отнемало дълго време да го хванела оная, как ѝ викаха, носталгията.
Дрън-дрън. От първия ден тук не може да я търпи тая държава и с
всеки ден все по-малко я понася.
Мильо не е като онези нещастници – българските емигранти. Той
е човек с характер. Още от малък разбра, че характерът е най-важното
нещо на този свят. Ако не биеш – теб ще те бият. Ако не ебеш, теб ще
те ебат. Мильо си беше едър още от детските години. Така си и из66

расна, биейки, а когато му дойде времето – и другото, който и където
свари. Така си изгради име. В Станке му викаха Мильо Ебиячо заради
любимата му приказка: „Хем че те бием, хем че те ебем.“
Добре си беше Мильо в Станке, а след осемдесет и девета стана
още по-добре. Мильо биеше наред и отгоре на всичкото му плащаха
за това. Винаги имаше по някой бивш комсомолски секретар или
партиен другар, преродил се в бизнесмен, който да има нужда от
бодигард, бияч или просто човек за сплашване на непослушните.
Мильо се позамогна, купи си чисто ново БМВ, издържаше няколко
любовници, угаждаше си и с най-качественото пиене и най-чистата
дрога, които можеха да се купят в България.
Страхотен живот си живееше, докато не уби оня копелдак. Той
оня, сам си беше виновен – знаеше с кого си има работа и никой не
го караше да му се дръвчи толкова.
Разбира се адвокатът му го отърва за нула време. Пуснаха го
под смешна гаранция. След това обаче нещата взеха да се закучват.
Копелдакът се оказа някаква важна клечка, намериха се свидетели и
адвокатът посъветва Мильо просто да изчезне за някой и друг месец,
докато се поуталожат нещата.
Намери му фалшив международен паспорт на името на Стефан
Гаджоков с туристическа виза за Америка. Уредиха му да премине нелегално границата в Турция. От там с истинския си паспорт – самолет
до Мексико сити, където каналджия, за сумата от хиляда и петстотин
долара, го преведе през границата в Тексас.
Така Мильо се озова в Америка – страната на неограничените
възможности, дяволите да я вземат.
***
От начало всичко вървеше добре. Мильо се сети за Васе. Като
деца си играеха заедно. Васе беше тръгнал по гурбет веднага след
казармата. Беше работил и в Германия, и в Италия, и на остров Малта.
Сега се подвизаваше в Индианаполис с изтекла преди шест години
туристическа виза и се опитваше да се легализира.
Това Мильо знаеше от жена му, която спохождаше от време на
време в Станке. Не, че му пукаше за нея. Просто му правеше кеф да си
мисли, че докато Васе разнася пици в Америка, жена му в България се
забавлява с него – Мильо. Така и трябва да бъде. Та той – Мильо, е човек
с характер – истински мъж, а Васе е просто един неудачник и мухльо.
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Е, сега този мухльо ще му уреди престоя тука в Америка. Голям
майтап.
Мильо му се обади на мобилния телефон от крайпътен мотел,
в който каналджиите го бяха уредили, и му каза къде да дойде да го
вземе.
Васе не знаеше за жена му и Мильо, но знаеше за репутацията
му. Дойде със старата си „Тойота“ чак от Индианаполис. Хиляда километра каране. Посрещна го като цар. Настани го в апартамента си
в комплекса „Лейк Нора“.
Те живееха там с Любо и Мишо. Всичките от Станке. Деляха си
наема на двустайния апартамент, записан на името на Васе, работеха
в пиците и чистеха магазини през нощта. Работеха по осемдесет и
повече часа на седмица и издържаха семействата си в България. От
години бяха така.
Който не е работил дванайсет часа на ден без съботи и недели,
само той не знае какво е.
Мишо, горкият, заспиваше понякога на волана, докато караше
пиците. На косъм се бе разминавал с катастрофа на няколко пъти, но
успя да построи апартамент на дъщеря си в София и да го обзаведе
по последна мода. Любимата му приказка беше: „Ти, момче, гълтал
ли си на американците живите жаби?“
На Любо сърцето му се късаше от мъка по жената и децата му,
но проклетите пари, дето в България посмъртно не можеш ги изкара
с честен труд, го държаха тук в този концентрационен лагер на свободен режим. И така ден след ден, година след година. Единствено,
отпускаше от време на време на по ракийка с другите българи в града.
Васе беше нещо като тартор на групата. Беше в Америка от найотдавна и говореше най-добре езика. Веднъж им разказа как от пицата, в която работеха, мениджърът уволнил един американец заради
проблеми с комуникацията с клиенти. Момчето било от Кентъки и
говорило такъв тежък диалект, че никой нищо не му схващал. „Абе
направо американски дупничанин“ – шегуваше се Васе.
Една вечер Васе, докато носил пицата на адреса, някаква чернилка с маска му извадил пистолет и му казал да си даде парите. Васе го
погледнал с кръвясалите си от недоспиване очи, па като го замлатил
с чантата за пици по главата. В тази чанта имало метална подгряваща
плоча, за да не изстиват пиците. Пистолетът хвръкнал на една страна,
маската на друга, чернилката едвам се спасил.
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После полицаите питали Васе защо не е дал парите. „Как че му ги
дам, бре? Така лесно ли се изкарват тия долари? Главата че му пръснем
на тоя черняк. Само лежат и пърдят, а ние ги храним с данъците си.“
– обяснил впоследствие Васе в българска компания. На полицаите
разбира се казал, че не премислил и действал инстинктивно, с което
предизвикал уважението им.
***
Мильо още с пристигането си започна да ги командва. Взе да им
показва кой е тарторът. Разказва им как е живял в България, колко
народ е изпопребил, какви луди пари е правел и какви мацки са му се
слагали непрекъснато. Живееше си в апартамента им без да плаща
и цент, не работеше и никъде, освен до басейна, не излизаше. Не
знаеше езика, не разбираше живота около себе си и се чувстваше
спокойно само между българи. Фукаше се безкрайно всеки път, когато
ги виждаше. Добре, че не ги виждаше често. Те непрекъснато бяха
на работа. Това обаче не можеше да продължава вечно и един ден се
стигна до сблъсък.
Бяха Мильо, Васе и Любо. Мишо бе чистил в един магазин.
Пийваха си ракийка, замезваха с шопска салата и луканка, и си
слушаха Екстра Нина. Мильо направо се разтапяше. Чувстваше се
като в България. Почна от Америка, но скоро взе да псува и Васе,
и Любо, и да им разправя, че хем че ги бие, хем че ги ебе. Васе първом обръщаше всичко на шега, но Мильо не мирясваше. Накрая
Мильо му каза, че Васе е нещастник, който бърше задниците на
американците за жълти стотинки, а той, Мильо, без да се поти е
червив от пари в България и може да го купи съ се партакешите
му. Каза и, че жена му на Васе предпочита истинските мъже пред
мухльовци като него.
На Васе му изчезна усмивката, изправи се бавно и каза:. „Мильо,
измитай се от тук. Нямаш повече работа в апартамента ми. Оправяй
се сам.“
– К’ъв си ти бе, нещастник? Е са ти ебах мамицата! – скочи Мильо
със свити юмруци и тръгна към Васе, с намерението да му размаже
физиономията. Както си вървеше обаче, се закова на място и пребледня начаса.
Васе държеше револвер – 45 калибър, насочен към главата му. Мильо и преди бе виждал пистолети. Но това, което го спря, бе погледът
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на Васе. Това беше поглед на човек, който няма никакви съмнения.
Поглед, който виждаш секунда преди изстрела.
– Любо – каза спокойно Васе, не изпускайки Мильо от поглед. –
Обади се моля те на 911 и им кажи, че в къщи има натрапник, който
ме напада. Да изпратят патрул. После ми подай зелената папка от ей
онзи шкаф там.
След това той се обърна към Мильо:
– А ти, говедо, слушай сега. Мръднеш ли, ще ти пръсна черепа
гнусен. Тук да не ти е Станке, та да ме заплашваш и да ми скачаш?
Тука мутренските ти номера не вървят! Гледай сега насам. Това са
ксерокопия от двата ти паспорта – истинския и фалшивия. Направих ги за всеки случай миналата седмица. Тези документи могат да
те вкарат в американски затвор много задълго. Там чернилките ще
ти покажат какво е биене и какво е ебане. Били сме с тебе приятели
като деца. Засега просто ще те разкарам оттук, но посмееш ли нещо
да направиш на семейството ми, тези документи ще ги пратя, където
трябва, и окото ми няма да мигне. Ясно ли ти е?
– Глупости – просъска Мильо. – Ей сега ще дойдат полицаите, ще
ти сложат на тебе прангите, че ми вадиш пистолет, а на мен ще ми се
извиняват за причинените неудобства.
Васе и Любо се разсмяха с глас, а Мильо ги гледаше неразбиращо.
Долу свирна сирена. Любо отвори вратата и вътре влязоха един след
друг четирима полицаи с пистолети в ръцете.
– Сър, сложете пистолета си на земята и вдигнете ръце – каза
единият на Васе. Васе спокойно сложи пистолета си на земята подалече от Мильо и си вдигна ръцете.
След броени секунди и тримата българи бяха с белезници. Полицаят разпита Васе и той му обясни, че е собственикът на апартамента
и не желае този господин да бъде в дома му. Обясни, че господинът
не си е тръгнал след като бил учтиво помолен, а започнал да се държи
агресивно с очевидното намерение да му нанесе вреда. Любо потвърди думите на Васе. Полицаят провери револвера в системата и
установи, че той е легално закупен на името на Васе. Провери и кой
е собственикът на апартамента. Обърна внимание на факта, че Васе
е в процедура за легализация, но това не му попречи да свали на Васе
и на Любо белезниците.
Полицаите оставиха с белезници само Мильо и го взеха със себе
си в управлението. Там Мильо изкара една доста безпокойна нощ в
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изолатора, докато му намерят преводач. С помощта на преводача
полицаят обясни на Мильо, че не само е нарушил закона, като не
е напуснал дом, в който не го искат, но и е на път да си просрочи
туристическата виза, ако не напусне до два дни Америка. Каза му, че
ще го откарат до летището, където Мильо трябва да си вземе билет
за самолета, и му обясни, че ако не го направи, ще си има много посериозни проблеми от един обикновен арест.
***
И ето го сега Мильо на летище Индианаполис. Вбесен, но и доста
объркан и уплашен. Той не може да се разбере със служителката на гишето, не разбира какво му се говори, полицията само чака повод да го
тикне обратно в дрънголника и няма нито една близка душа наоколо.
И яростта му постепенно започва да се трансформира в страх.
Мильо започва да се чувства като глиган в капан, от който няма измъкване.
Изведнъж Мильо видя в далечината платен телефон. Някаква
нова за него мисъл проблясва в погледа му. Отиде до телефона, пусна
монета и набра номера.
– Yes, this is Vassil – каза мъжки глас оттатък.
– Васе, молим ти се, извинявай. Сгреших. Ела ми помогни, че
самолето ме нече, бе... друже.
Човекът с характер за пръв път в живота си изричаше думичката
„моля“.

71

Любов в самота
Владимир Георгиев

Още в началото я предупредих, че съм скучен, досаден, самомнителен и зъл самотник.
Исках да го знае, макар че не бях съвсем такъв.
Но самотата се бе врязала в дните ми като автомобил в мантинела,
цяла катастрофа всъщност, бе ме обезобразила до такава степен, че
смекчаваше в известен смисъл бъдещата ми вина.
Противоестествено и хлъзгаво е да си мислиш, че миналото
може да оневини бъдещето, но понякога това е единственият начин
да повярваш отново в себе си.
Живеех в общежитие, живеех с хора, но не ми личеше, защото
се случваше рядко да разговарям с някого; не правех бели, не давах
заеми и не приемах; хранех се само в стола, коремът ме болеше от
мазнините, но предпочитах болката пред усещането за зависимост,
па макар и тази от парите – нали всеки избира по-малката болка, когато е неизбежна; чувствах се напълно самотен и горд. Че издържах.
Съквартирантът ми бе габровец.
– Радо – попитах го веднъж – защо режеш сапуна на три?
– Едната част е за къпане, другата – за миене на ръцете, третата
– резерва.
При него всичко бе подредено. Пушеше точно по пет цигари на
ден, лягаше си в десет и половина и ставаше в шест, за да отиде първи
до тоалетната. Стоеше там точно четиридесет минути. Имаше хемороиди и си слагаше свещи в задника. „Дори и за педераст не ставам“
– казваше. Сигурно е бил прав.
Другият ми съквартирант живееше в едно градче наблизо, пътуваше си често, рядко спеше в общежитието, не можеше да ни понася
и двамата. Понякога донасяше бири, но ние с Радо отказвахме да
пием, защото мислехме, че също ще трябва да го черпим с нещо. Съревновавахме се по икономичност. В края на краищата бях победен,
но не съжалявам за това.
В осем вечерта, когато през зимата в блока купоните бушуваха,
музиката съдираше тапетите в стаите, пийналите млади мъже –
блузките на момичетата, а през лятото комарите влизаха под строй
през отворените прозорци, зъбите им тракаха по-силно от тези на
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хлебарките, колегите пиеха течности със странен цвят в барчето отсреща, а колежките забравяха да си слагат сутиени и орязваха роклите
си до пъпа, точно тогава аз вземах учебниците и отивах в читалнята.
Тя беше на осми етаж и винаги бе празна. Пусках луминисцентните
лампи, те леко зажужаваха и понякога чувах „дишането“ им, затварях
плътно прозорците, за да не чувам друг шум, и четях. Погледът ми
препускаше из думите, понякога се спъваше в тях, аз си мислех, че
това са единствените думи, които си струва да знаеш и които трябва
да преодоляваш, правех справки в речници, за да съм сигурен, че
разбирам всичко, после отново препусках като кон без ездач – докато
не бе заболеше главата.
Приятно ми беше да чувам как последните автобуси избръмчаваха на спирката, която беше наблизо, чувах бавното им и уморено
пърпорене, прибираха се за гараж, светлините им гаснеха в тъмното,
притихваха, шофьорите слизаха бавно, запалките им блясваха в мрака и докато се отдалечаваха, цигарите им се движеха като светулки,
шаваха насам-натам и сякаш се опитваха да намерят нещо.
Казвах си: „Тези шофьори днес са работили втора смяна. А аз
работих и първа. Ще работя и трета.“ Сядах отново. После ми се
приспиваше. И волните жребци, дори и без ездач, се уморяват.
Сънят ми обаче не беше спокоен. Никому нищо не бях сторил,
тогава дори мислех, че и на себе си не правя нищо лошо, затова безпокойството не беше обяснимо, умората – също.
Радо ми казваше: „Ти може и да успееш да постигнеш нещо, но не
бих ти завидял. С толкова труд – то през носа ще ти излезе.“
Бил е сигурно прав, но колчем казваше това, хукваше до тоалетната, там стенеше, хемороидите го боляха и на мен ми се струваше, че
неговият пък мързел му излиза насилствено през задника. Стискаше
се със спестовна цел вероятно.
И изведнъж се появи Милена.
Не стана изведнъж, а постепенно. Опознавах я така, както оперативен работник изучава компютър – със страх, недоверие, мнителност и с леко превъзходство, защото подозирах, не, бях напълно
убеден, че тя не би издържала на моя начин на живот. Милена изобщо
нямаше претенции, тя беше различна и не се срамуваше от това, искаше, непрекъснато искаше да е щастлива (как можех да ѝ обясня, че
нямам достатъчно пари да купя цяло щастие?) и това личеше дори
по тъжните ѝ очи, които все се мъчеха да пробляскват като жаравата
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на огън, едва ли биха могли да блестят вече по друг начин, защото тя
ми разказа веднъж за разделите си, от които на човек му идва да се
пръсне от смях или от рев, което е едно и също, да реве, докато очите
му не станат на въгленчета, като нейните.
Зарекох се да направя от тях факли.
Естествено не успях. Бях ѝ обещал да отида в квартирата ѝ точно
в седем часа вечерта, като никога хазаите ги нямаше, бе зима, имаше
сняг, тя живееше далече, автобусът спря, защото му се спука гума, закъснях с малко повече от половин час, бързах, почти тичах към блока
ѝ и в този момент угасна токът в целия квартал, опипвах стените по
стълбището, не бях сигурен, че съм улучил входа, спъвах се, но намерих вратата на апартамента, слава Богу не беше заключена, влязох, в
кухнята гореше свещ, Милена седеше до свещта и плачеше, плачеше
силно, по лицето ѝ играеха сенки, на масата имаше кафе, вече изстинало. „Добър вечер, Милено“ – казах зад нея, страхувах се да я докосна,
за да не я изплаша. Тя се стресна, рипна от стола, масата се разклати
и част от кафето се изля върху мушамата. Продължих: „Извинявай,
че закъснях, но...“ – „Нищо, нищо, не се безпокой...“ Тя се опитваше
да скрие сълзите си, искаше тъмнината да ги заличи, но изведнъж
се хвърли на врата ми и отново се разрида: „Толкова се страхувах,
че няма да дойдеш... А аз ти приготвих кафе и вечеря. Гладен ли си?“
Докато бършех с опакото на пръстите си миглите ѝ, после ги целувах, за да попия влагата в тях, те потреперваха в устните ми, докато
после вечерях, разбрах какво значи да си влюбен. То е по-хубаво дори
от самотата и е съвсем близо до лудостта. Искаше ми се тази нощ да
не свършва никога и никога да не пускат електричеството. Как вярно
се намира посоката в мрака, когато знаеш накъде си тръгнал, нали?
Живяхме заедно почти две години в две различни квартири с хазаи, квартирите бяха различни, но хазаите еднакви. Когато намерихме
втората, Милена ме попита: „Нали щяхме да живеем в квартира без
хазаи?“. Отговорих ѝ, че не всички хора са лоши и че тук сигурно ще
ни е по-добре.
Сега ако някой ми каже, че не всички хора са лоши, ще му изкрещя, че не познава доброто, че е зевзек с отвратително чувство за
хумор или наивник в по-добрия случай. Да си въобразя, че хората са
по-добри от мен или поне също толкова добри, бе най-капиновата
ми грешка – капинова, защото любовта по онова време оцветяваше
глупостта ми и ми се струваше, че тази емоционална смесица има
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точно черно-червен цвят. Като ухилена кобра. Не е ли това цветът
на самоунижението? Та аз дори не съм добър, как може някой да е
по-добър от мен?
Да, Милена ми втълпи тази грешка, жените често ни карат да
грешим, за да ставаме по-добри. Обичаше да казва: „Всеки човек е
добър, докато не докаже обратното.“ Е как пък все на обратни попадаме? Започнах да си мисля като нея и това ме промени ужасно,
страдах, когато съседката отдолу ме будеше в полунощ, бе облечена в
бяла нощница, дълга, на сини пеперудки или зайчета, не помня вече,
косата ѝ – разрошена, очите – вързани на фльонга, със свирепо изражение, крещеше, че съм тропал, тя бе лунатичка, разведена с мъжа
и с младостта си. Страдах, вместо и аз да крещя, когато хазайката
идваше всяка сутрин, носейки на гърба си цяла торба от разноцветни
парцали, кърпени с канап, тя наричаше тази торба рокля, никога не
се разделяше с нея, нахлуваше в стаята ни и проверяваше правилно
ли сме сгънали бельото и чаршафите, добре ли сме оправили дивана.
„Всеки човек е добър, докато не докаже обратното.“ Ако светът
чакаше тези доказателства, нямаше непрекъснато да воюва. А и какво е
да си добър? Да страдаш ли? Или е достатъчно да страдаш за другите,
надявайки се, че и те ще сторят същото за теб? Тъпо е. Няма свят, в
който някои да не си въобразяват, че са негови хазаи.
Милена не можеше да разбере, че бях изковал от самотата си
броня, през която и най-добрият не можеше да влезе.
Но тя успя някак. Само тя.
Това ѝ струваше много.
На мен също. Защото загубих бронята си. Как сега ще воювам в
общество, което насила те вкарва в битките си?
Затова не вярвах на очите си, когато виждах в огледалото лицето
си разплакано, устните подути, очите – зачервени като гребен на
петел, всъщност аз си бях жив петел, на когото са отнели правото да
носи шпори и му е останал само гребенът. Разжалван петел. За смях
на кокошките.
Пазарчето беше наблизо, тя искаше винаги да идвам с нея, когато пазаруваше, купувахме марули и зеле, картофи, ориз, масло и
магданоз, Милена обичаше да готви и го правеше отлично, но стаята
бе малка, блъскахме се вътре, прескачахме се, въздух не ни достигаше, от забележките на хазайката той ставаше все по-малко, аз не бях
свикнал да ми правят забележки за дреболии, защото живеех сам в
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себе си и не безпокоях никого, не причинявах никому нищо и не знаех
как да реагирам. Започнах да вдигам скандали за дреболии, но не на
хазайката, нито на съседката; после отивах на работа, за да откупя със
спечелените пари вината за несправедливостта си. Непрекъснато се
чувствах потиснат.
Но аз не можех другояче.
„Недей, Милено, недей да плачеш... – казвах ѝ, когато тя се свличаше на пода, молеше ме да не я обиждам, сълзите ѝ режеха ръцете ми
и следите образуваха розови парещи черти. – Много те моля.“ Още
тогава, в същата тези секунда мисълта ми отиваше другаде, диреше
спасение там, където ще намеря начин да ѝ се извиня, да я направя
по-весела, да разбере, че я обичам, че грубиянинът не съм аз, а онзи,
съквартирантът на Радо от общежитието, злият самотник; мислех си,
че трябва да ѝ купя дънки, защото нямаше, и слънчеви очила, от тези
модерните, дето горната част от рамката им е метална, а долната –
пластмасова, двайсет и четири долара струват, ще трябва да се опитам
да намеря тези пари по-скоро, тя ще се зарадва, ще се изненада много...
Докато умувах върху това, тя плачеше и трябва да съм бил сляп,
щом не съм виждал, че бавно охладнява към мен.
Исках да направя от очите ѝ факли, а угасих и жаравата в тях.
И ето сега съм отново в общежитието, то такова нещо като
общежитие не съществува, но нали така му викат, тук нещата са се
променили малко, към зле, пак имам съквартирант, вечер чувам как
последните автобуси ръмжат по шосето, но вече не чета, а лежа в
леглото и не мога да заспя. Нещо го няма в мене.
Милена.
А може би самотата.
Тежко е, защото загубих и двете.
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Добре дошла в моя ад
Ганка Филиповска

Когато, зазидана в пищната булчинска рокля и с натежала глава, се
събуди през първата си брачна нощ; когато намери съпруга си и приятеля му, прегърнати и голи на дивана в сватбения апартамент – Иво ѝ
каза: „Съжалявам, че видя това. Обещавам ти да не се повтаря. Пихме
много, но това всъщност беше нашата сватба – моята и на Светльо.
Вече знаеш: никога няма да бъда мъжът, за когото ме мислеше“.
Защо?! Защо се ожени за нея?! Обичаше го. Беше му благодарна,
че нито веднъж не я докосна – казваше си, че той я уважава и чака
сватбата. Бе толкова различен от връстниците ѝ, които я канеха на
танц и притискаха в нея потните си тела и безсрамно втвърдените си
членове. Толкова различен от баща ѝ, вмирисан на смърт и надвесен
нощем над нея, а ледените му гнусни ръце я опипват и мачкат.
– Защо ли?! – Смехът на Иво горчеше. – Ти си толкова невинна и
доверчива. Красива. Девствена. И ме обичаш. Иска ми се с теб да сме
един човек. Жена. С твоята външност, с моя дух. С моята страст към
мъжете и с твоята чистота. Ти си умна, но житейски неопитна. Дори
не прочете брачния договор, който подписа в последния момент. С
майка ми измислихме всичко – баща ми не знае, че съм обратен, и
не трябва да узнава – няма да ми остави и стотинка. Заради него се
ожених за теб. Още когато те видях в дискотеката – такава наивна
и беззащитна, си казах: тя е. Не си мисли, че не те оценявам. Умът
ми е женски и прекрасно виждам уникалното в теб – ти си диамант,
малката. Можеше да бъде и по-лошо: да те връхлети хетеросексуален
нерез, вонящ на чесън и тестостерон, който да те сгази като току-що
пробило снега кокиче.
Вчера в някакъв много луксозен салон с часове рисуваха лицето ѝ.
Сега гримът се размиваше от сълзите ѝ и прокарваше мътни браздулици по лицето и шията ѝ. Надигна се с мъка. Къде отива? Където и да е.
– Чакай! – Иво я хвана за раменете и я принуди да седне. После
взе ръцете ѝ в своите. – Не е толкова страшно, повярвай ми. Никога
повече няма да станеш свидетел на интимния ми живот. С теб ще бъдем приятели. Според договора ще останеш с мен 15 години. Сега си
на 18, тогава ще си на 33. На колкото съм аз сега. Ще си млада! След 15
години старецът трябва да е сдал багажа и да е оставил всичко на мен.
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Ти първо ще завършиш гимназията. После ще влезеш в университет.
След 2-3 години ще забременееш – баща ми ще иска внуче. Няма да
е от мен, а от Светльо – той е спал и с жени. Ще му родиш детето,
което не мога да му дам. Но трябва да си девствена! Аз ще присъствам,
докато той те чука. Отнемеш ли ми го, ще те убия!
Тя успя да стигне до банята. Повръща мъчително и дълго. Стомахът ѝ се беше качил в гърлото. Изми се. Сега ще си тръгне оттук.
Ще забрави тези очи, които я накараха да обича и да вярва. Ще каже
сбогом на Иво и така той завинаги ще остане в нея, защото иначе ще
е толкова, толкова самотна... Светльо не е в хола. Махнал се е. Тя го
мрази, мрази, мрази го!
– Никъде няма да ходиш! – Сините ириси на Иво са потъмнели.
– След 15 години ще имаш къща, кола и издръжка за детето. След като
го родиш, лягай с когото си щеш, но не раждай друго. После може.
Тогава животът ти ще бъде твой. Ако си тръгнеш преди срока, ми
дължиш 100 000 евро обезщетение. И няма къде да отидеш, вярвай
ми. Спасих апартамента на вашите, платих ипотеката. Само че и на
тях са им поставени условия, разбира се. Аз те купих, но майка ти и
баща ти те продадоха...
Четвъртият етаж е. Ако се откопчи и скочи, има шанс да умре.
– Осъзнай се! – Иво е със силни ръце, невъзможно е тя да се отскубне. – В този скапан живот има и по-големи трагедии от твоята.
Ти си стояла гладна. Баща ти е абсолютен задник, да. Мен като бебе са
ме хранили със сребърна лъжичка, защото не са намерили откъде да
купят златна. Бях на 5 години, оттогава са ми спомените. В магазина
за играчки плаках за една кукла с руси букли. Майка ми я купи, а баща
ми я накълца със сатъра на парчета. Напълни стаята ми с камиони,
танкове и автомати. Не си играех с тях. Исках розова рокля, плитки
и панделки. Никога не ми оставиха дълга коса, дъртият ме водеше на
бръснар всеки месец. Бях на 12, когато откраднах пари от портмонето
му. Най-накрая имах мечтаната рокля. Обличах я и обувах обувките
с високи токове на майка си. Тогава бях влюбен в един съученик –
спортистът на класа и си фантазирах как с него вървим, хванати за
ръце. Но той ми се подиграваше, викаше ми женчо. За да ме хареса,
започнах да ходя на футбол. Така и не вкарах гол... На 14 беше първият ми акт. С чичо Васко, колега на баща ми. Беше ме усетил. Чука
ме, докато завърших университета. После умря... Идваше ми да се
заровя в земята и да вия. За мен той беше и любовник, и приятел, и
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баща. – Тя не можа да отвори очите си, толкова бяха подути от рев.
Иво я погали по косата и въздъхна: – Добре дошла в моя ад, скъпа...
Той се прибира късно всяка нощ. Веднага влиза в банята, после
ляга до нея. Гали я. – Косите ти са кестен, а очите – лешник, казва
ѝ. – Ти си свежа млада гора, в която човек копнее да потъне. Да се
изгуби. Да се слее с нея. Да е частица от това съвършенство! Обичам
те толкова, колкото обичам майка си. Ти никога няма да ме предадеш,
защото си най-добрият ми приятел. Много искам да съм друг. Да съм
ти мъж. Но дори не мога да си го представя...
После заспива. Очите му са толкова сини, че цветът им прозира
под спуснатите клепачи. Целува го по устните. Леко – само докосване. Както я целуваше той, когато подпийналите възрастни роднини
скандираха на сватбата „Гор-чи-во!“. Накрая млъкнаха смутено.
Обича го. Толкова го обича, че ѝ се иска да умре. Но тогава няма
да го вижда. Няма да усеща тънките му пръсти, заровени в косите ѝ.
Господи, защо не се е родила мъж?
Иво е зле, много зле. Казва, че Светльо му изневерява. Срещал
се с някаква своя съученичка, която наскоро се развела. Избягвал го.
Нямал време за него. Иво я залива с отровни потоци болка. Затваря
се в стаята си и тя чува хлипането му. Не идва при нея, не ѝ казва, че
е уханна пролетна гора. Тя стои пред заключената му врата и го моли
да ѝ отвори. Изтощена е, но не може да заспи.
Когато най-накрая той напуска стаята, и двамата са като призраци. Иво излиза и се прибира призори. Тя го посреща в коридора, в сините му очи е пламнало анемично огънче. „Измъчих те, скъпа“ – казва
той и я целува по челото. После изчезва за цяла седмица. През нощите
тя се унася на пресекулки, телефонът е до главата ѝ. Само майка ѝ я
търси през деня и винаги повтаря едно и също – че животът е труден,
но се надява дъщеря ѝ да живее добре. Да живее добре? Тя не живее.
Иво се прибира. Дрехите му са мръсни, брадясал е и мирише на
пот. Но е щастлив, непоносимо щастлив. „Трябва да си събера бързо
багажа – казва ѝ. – Срещнах любовта на живота си! Той е испанец
и заминавам с него. Баща ми ще се погрижи за теб. Безкрайно те
обичам, скъпа!“
След почти четири месеца, през които не я е потърсил нито веднъж, докарват ковчег и казват, че в него е той. Бил заклан от приятеля
си Хосе някой си, според испанската преса това било класическо
убийство от страст. Ковчегът остава затворен по време на целия
79

погребален ритуал, а когато тя стиска в шепата си буца пръст, за да я
хвърли върху капака му, припада.
Не знае от колко време е загубила усещането за ден и нощ. Не
помни откога не се е хранила. Телефонът ѝ звъни натрапчиво – майка
ѝ. Вдига ѝ на стотното или на хилядното позвъняване. Тя плаче и ѝ
диктува някакъв номер – ясновидката Клара щяла да ѝ помогне.
Врачката живее на другия край на града в невзрачен и мръсен
блок. Щорите във вмирисаната ѝ кухня са спуснати. Тя е разплута
стара жена с жълти ръце и цигара в устата. „Само чрез теб може да
живее – казва ѝ. – Ако искаш да го спасиш, отивай в Испания“.
Има телефона на Светльо. Звъни му, той я изключва. Набира го
пак. И пак. И пак. Накрая вдига:
– Чакай малко, не те чувам добре. – Той отваря и затваря някакви
врати. – Защо ме търсиш?
– Къде точно в Испания беше Иво?
– Слушай! Не само Иво, всички мъже за мен са мъртви. Чакам
дете. Ще се женя. Разбираш ли?
– Къде отиде Иво!
– Тарагона. Та-ра-го-на. Не ме търси повече! Ясно?
Парите ѝ стигат за билет до Мадрид и обратно. Тръгва за Тарагона
на стоп. Спира някакъв камион. Шофьорът е стар и тъмен като мокра
пръст. Когато най-после се измъква от нея и ужасната болка секва,
той вижда кръвта по пениса си и бедрата ѝ, хваща се за главата и се
разплаква. Целува стъпалата ѝ и се кръсти. Пътува с него няколко дни,
той повече не я докосва. Накрая я стоварва някъде, дава ѝ сандвич,
вода и банкноти.
Тя няма очи за пейзажа на чуждата страна. Мъжете, които я качват
в колите си, са различни, но всички миришат на гъст дим и напечен
от слънцето пресен гроб. Те са тежки и тъмни като гранита, затиснал
сандъка, в който казват, че лежи Иво. Водят я в разни мотели, където
тя може да се изкъпе. Купуват ѝ дрехи. После я събличат. Засяват в
утробата ѝ самотата си. Всички те са Иво – сините му очи са тъжни, а
деликатните му пръсти са заровени в косите ѝ. „Ти си уханна пролетна
гора“, дочува шепота му.
Не може да пресметне след колко залеза стига в Тарагона. Повръща всичко, което хапне. Обхожда града, вижда и морето. То я гледа
с очите на Иво, но той не е в него. Тя вече разбра къде е. И, че ще си
тръгне от този град, когато си тръгне и тя.
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Вкъщи е. Завесите не пускат нито слънцето, нито луната. Денят и
нощта нямат значение. Близките ѝ – също. Самодостатъчна си е. Не се
храни, но повръща. На вратата се звъни. Не отваря, след минута някой
отключва отвън. Родителите на Иво. Превива я нов спазъм, тя влита
в банята и повръща. Апартаментът ехти от напъните ѝ. „Кучка, защо
не изчака поне година“ – изкрещява майката, вдига ръка да я удари,
но баща му я стиска за китката. Дланта и пръстите ѝ побеляват. „Да
не си посмяла! – изръмжава той. – Защо толкова години си мълча, че
синът ни не е мъж?“ После се обръща към нея:
– Добре ли си, моето момиче? Май не си ходила на лекар... Утре
ще ти пратя жена, която ще се грижи за теб. А детето ти ще наследи
всичко, което имам...
Лашка се от бряг на бряг. Иска да остане на този, на който е Иво,
но лекарят я връща обратно: „Хайде, напъвай! Губим бебето! Напъвай,
напъвай, напъвай!“. Болката я разполовява, едната част от нея е тук,
другата – отвъд. Най-сетне чува плач. Хаосът се подрежда, космосът
има център – русо синеоко момиченце на гърдите ѝ. Знаеше си, че
ще роди Иво съвършен.
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Есенни гробища
Георги Витанов Богат

„Земята не ще молитви, ни клетви за вярност,
ни обещания. За да роди, трябва ѝ ЛЮБОВ.
Също като жената...“
Човек не е космополит. Човекът е домашно животно с точно определен регион на произхода си. Като „хляб от Тутракан“, „вино от Мелник“ или „мура от Пирин“. Сигурно и аз съм такова животно, защото
тая задъхана и давеща мъка, наречена носталгия, тази остра домашна
недостатъчност, бе моя непрестанна спътница почти двадесет години и
като студент в Берлин, и като специалист в София и Амстердам, и като
хоноруван преподавател в Рим и Мичиган. Сещам се, че когато за първи
път видях Алпите в района на Горна Швабия, сърцето ми трепна: фасулът, дето никнеше в градините на тези алпийски селяни, повит на високи
пръти, бе същият като фасула в градината на мама. Също и така цъфтеше.
И дървата, дето баща ми грижливо редеше високо под широкополата ни
стреха – красив декор на фасадата на нашата къща, тук бяха наредени
по същия начин. И водата, дето бликаше през тучните планински плата,
тук беше толкова студена, толкова бистра и тъй вкусна, като водата в
нашите пирински потоци. И върховете и снежните кръпки по тях в края
на юли бяха същите. Но защо при тая трепетна гледка, тъй напомняща
за дома, нещо не ми достигаше?! Може би, защото смърчовете и елите,
досущ като нашите, фучащи на горския повей, ми шепнеха с друг глас и
птиците в гората пееха като че ли на друг език, а да не говорим за езика
и гласовете на овцете и кравите – хем различни от нашите, хем мучащи
и блеещи другояче. Сигурно на онзи мелодично насечен немски език,
на който говорят хората тук в немските Алпи.
В която и чужбина да съм бил, очите ми са на четири, ушите на
шест и всички фибри на душата ми са отворени жадно да търся наоколо
нашенското. И ако не го намирам, измислям си сходства и прилики,
защото иначе ми е гутаво и чуждо. Често се питам, дали това не е (опази
Боже) онзи порив на примитива, варварина, завзел палата на императора, заповядал да изхвърлят златния му трон и на негово място да
поставят един пън, върху който той се чувствал удобно и като у дома си!
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Сега съм на родна земя. Като щур карам от Калотина за София.
В софийското ми жилище хвърлям част от багажа си, обаждам се туктам на колеги и приятели, оставям жената и щерката на софийската ѝ
баба, и хуквам надолу, на юг, към село, към дома.
Господи, луд съм за дома! Задминавам безразсъдно, рисковано,
дори арогантно и оставям всяко возило зад себе си. Ето, минавам Предела и цъфва Пирин пред мене с натрошени, щръкнали върхове, с бели
кръпки сняг по тях – вечен сняг, който никога не се топи. Натискам
бутона на вратата и дебелото стъкло пада бавно надолу – бездушна
преграда между мен и дивата красота на планината, в която съм се родил и пред която немея. Често се хващам в разговор, че повече гледам
и слушам нямо, отколкото да говоря. Така те е възпитала планината.
Това е защото цял живот си зяпал, немеейки пред това чудо – Пирин
планина, пред което човек, каквото и да каже, е нищо. Вдишвам въздуха на тая планина, влудяващо свеж, разнежен, разтреперан, надут,
готов да се пръсна в сълзи от милост и чувства:
„Планино, Пирин планино!
Много си, Пирин, убава!!!...“
Идва ми да завия...
От Предел до Места карам дръзко и нагло. Немея пред веригата чудни върхове, изваяни от дясната ми страна, като на гигантски
билборд, но живи и дишащи, и свивам вдясно, нагоре – нагоре към
планината, към дома, към мама. Към гроба на татко... Отдавна асфалтираният път, изровен и с дупки, зле поддържан – неподдържан, се
вие нагоре като сив, стар смок, легнал косо върху припеците между
Пирин и Места, всред калините, сенчестите орехи, хвърлящи разпукани плодове върху асфалта, които никой не ще събере, и аленеещите
плодове на глоговете и дряна, които никой не ще обере. Стотината
коне на колата ми гълтат нагло и лакомо завоите по двадесетпроцентовия наклон на четвърта предавка, сред този красив и питомен
шумак нагоре, нагоре – в тебе, горо зелена, в тебе, Пирин планино!...
Виждам седнал пред себе си, но не в шумака наоколо, както би
могло да се предположи, а в удобно кресло от скъпа кожа в едно
от фоайетата на сградата на ООН в Ню Йорк, професорът по космическа кибернетика от Калифорнийския университет в Бъркли,
доктор Алистър Милев Кехайоу, което име, извадено от английската
му транскрипция, значи Алистар Милев Кехайов. Понеже и аз съм
„Кехайоу“, имам чувството, че с този пълен, бял и червен, биковрат
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американски професор, потомък на старите пирински кехаи, сме
малко нещо роднини. Защото знайно е, че в село всички сме малко
роднини. Речено е – мома и ерген си повикат „братчет, братчет“ – току
се натъркалят в папратта.
Доктор Кехайоу близваше с розов език мундщука на пурата си,
по нашенски широко усмихнат, и въодушевено произнасяше думите
„кутмач“, „ябуки“, „катък“, „погача“, „качамак“ – жалки останки от прабабиния му език – и му беше изключително интересно, защото те звучали
почти като на езика „на индианските племена в перуанските Анди“.
Той казваше:
– Сигурно е много красив тоя край на света, от гдето иде нашият
корен, господине?
– Много е красив, мистър Кехайоу! Вие нямате представа колко е
красив! – казах с дива носталгия в гласа си и като доза антиносталгин
пуфках с престорено безразличие от пурата си, от което не ми мина.
Това видение изчезва и ето, след последния завой, изведнъж под
оснежените върхове се показва друго видение – селото. Моето родно,
мечтано и лелеяно село, толкова години вече, чиито къщи загърбват
планината. То не е просто село. То е светът на детството ми, в който
съм роден. Който ме е създал и възпитал. Къщите гледат към отдавна
изровения асфалтов път с мижавите си прозорчета, като очи на старци,
ожидащи своите синове в последните дни от живота им.
Отбих вдясно и спрях пред „Блага цунка“. „Блага цунка“ блика с
пиринчения си чучур, забит в прогнил дънер от черен бор в същото
такова гнило корито, искряща, ледена вода. „Сама мома на път стои,
който мине – се я целува. Що е то?“ – помислих си.
Наведох се и целунах водата. Никъде по света не съм пил по-студена и вкусна вода от тая. В САЩ сигурно ще струва десет долара
за галон.
Нещо шавна в припека над чешмата. Всред самодивски хора
от син минзухар седеше старец. В моден, бил някога черен абитуриентски костюм, напухан в прах, с мазни петна по реверите и
със сгърчена яка, охлузена до лъскаво, към мене гледаше адашът
на американският професор по космическа кибернетика, дедо
Алистар Кабахатлията. Ако можеше с някакъв мистичен душ да се
облее този некъпан от рождение човек, да се изчисти, та черния му
костюм да стане такъв, какъвто е бил, нов, а той самият да засуче
мустак и да се изправи поне с едно десет години по-млад, тутакси
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би заприличал на някой член на френската академия по изкуствата
в някое от редовните ѝ заседания. Познах стареца, макар и не веднага. Плиснах вода на челото си и се покачих при него, като седнах
всред минзухарите.
– Бега, я! – рече дядката с беззъб глас.
– Кое избяга, дядо Алистаре?
– Змията.
Озърнах се, трепнал от някакъв атавистичен страх, и подирих с
очи „змията“.
– Коя змия?
– Ами ей тука, като спря таксето си долу, при мене имаше една
змия и ми душеше копитата! – И той размърда охлузени обуща „Дахщайн“, вързани с конопена връв вместо връзки, подарък за доизносване от внуци и правнуци.
– Много се надах да ме ухапе, ама не би. От човек като мене
всеки го е гнус. И Архангел Михаил го е гнус да бръкне в мене и да
ми извади душата. Затова прати змията, ама и нея я хвана гнус. Това
е, понеже съм задникар. На шиле, дето върви последно в стадото –
задникар му се вика.
– Защо да си задникар, дядо Алистаре!
– Оти открай време съм такъв, се последен. Сички се фърлиха
кой пръв имот да спечели, стока да сдобие и навъди, деца да отгледа
и изучи, а сетне и кой пръв в гробищата да иде. Изтрепаха се да се
надпреварват, а я цел живот се отзад се маам, се последен, се на опашката. Те и дедо Господ не ме иска. Всичко търси първенците – последиците като мене и Господ ги не ще. Дали защото съм много виновен,
та Господ нарочно ми е дал дълъг живот да се мъча, та да не пуквам!
– На колко си години, дядо Алистаре?
– На сто и една. – Дядката гледаше с учуден и не виждащ поглед
в пространството. – Много са, ама защо ми са?
– Да даде Господ още сто да изкараш, дядо Алистаре! – рекох,
колкото да кажа нещо.
– А, сполай, ама ги не ща. Имах ги – видех какво е! Да дава Господ
сиромашия и дълъг живот на душманите. На приятелите – немой. Не
е убава тази Божа дан. Ти чие дете си?
– На Мара съм аз.
– А-а-а-а, на Мара. Убаво, убаво, те жените са на гробищата. Там
иди, там ще ги найдеш.
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Сбогувах се с дядо Алистар и докато карах до вкъщи се сетих,
че „кабахатлия“ на турски значи виновен. Каква е вината на този
стогодишен човек, не знам, но си спомних, че парамонът му иде от
неговите философии за „човешката вина“. Според него човек е „кабахатлия“ цял живот. Той все е виновен за нещо, докато е жив. Само
нероденият и мъртвият са невинни. Жив ли е човек, кабахат носи
тежък, като ямурлук.
Колата сама сви и спря пред нашата къща.
Понеже улицата е отгоре, а къщата е вкопана в баира, стрехата ѝ е
на разкрач от пътя, та каменните плочи на ската на покрива приличат
на калдъръм, строшен и разместен. В насъбраната между плочите
вековна прах, тук-там е никнала трева, изсъхнала и спаружена, а найотгоре, току на билото, зеленее келяво и сгърчено габърче, същински
бонсай от Токийската ботаническа градина. Дърво – дете, свито,
сгърчено и въргаво от нелесния живот в тази безплодна пръст, в която и на дърветата е трудно да живеят, та заприличало на стар келяв
габър. Не бяхме ли точно такъв бонсай и ние, родените на безплодна?!
Деца-старчета!
Бутнах дъсчената вратичка на нашия двор и тя падна в краката
ми. Липовите гъжви, с които мама бе връзвала вратата за дъбовия
кол вместо панти, бяха изгнили и се разпаднали. Заслизах надолу
по каменните стъпала към дворчето, а те се клатеха под нозете ми.
Загледах се в нашето дворче, което в моето детство бе нещо голямо
и необятно, денем пълно със залети от слънце чудеса, а вечер – със
страхове. Сега то бе един мизерен плочник, три разкрача напред и
пет встрани, с преметени, но разядени от времето каменни плочи, и
с упорита кокоша трева, напираща между тях, необезпокоявана от
човешки стъпки. Оттук започва градината, фасулът от нея бе отдавна
прибран и само спаружените китки на гергините клюмаха осланени
в лехата, а хризантемите се кокореха на отиващото към заник слънце.
Отидох в двора на животните, а там животни нямаше. Три проскубани кокошки въртяха глави и ме гледаха нервно и озадачено, както
се гледа пришълец.
Върнах се и обиколих къщата от другата ѝ страна. Тогава видях
каменният кръст с портрета на мама.
Сърцето ми заби лудо. От овална порцеланова снимка ме гледаха
очите на мама, а на устните ѝ беше оная тиха усмивка – укор и насърчение – мамината усмивка...
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Не бях на себе си. Значи идвах за погребението на майка ми!
Неканен, непредизвестен, но бутан от някаква интуиция към онова,
което се бе случило. Затова и дядо Алистар деликатно ме прати на
гробищата. Затова ли прекосих света с онова силно усещане за дома!
Затова ли бе това отчаяно бързане?!
Хукнах към гробищата, забравил всичко, дори и колата си, макар
че гробището не беше близо. Тичах с все сила и като възвих над „Белия рид“ по отдавна изровения коларски път, пред мен се показаха
гробищата. Второто село на селото, вечното, с най-многобройните
му жители за во веки веков.
Няколко бабички се суетяха около прясно изкопан гроб. Не се
суетяха, а копаеха. Те копаеха гроб, а прясно изкопаната, влажна земя,
отдалеко червенееше на ниското слънце. Наближих и видях по-надолу
друг изкопан гроб, а встрани от него – още един. Колко ли души бяха
умрели, та зееха цели три гроба! Сетих се, че досега не чух камбана,
а и поп не се виждаше. Плач не чух, а като наближих още, чух глъчка
и смях. Бабичките копаеха гроб и нещо се шегуваха. Три от тях седнаха да почиват на изгорялата от слънцето трева, една остана права,
запретнала бели рамушки, подпряна на островръх, излъскан от работа
дикел, а оная, която изриваше бавно и немощно пръстта от гроба с
ръждива лопата, бе мама...
Скочих в гроба и грабнах в ръцете си майка ми, ням и надут в
пристъп на сълзи, не на себе си. Бабичките изцвилиха от радост и
изненада...
– Добре дошъл, синко! – чувах в ушите си немощния глас на
тази тънка и жилеста старица – майка ми, а раменете ми се тресяха и
сълзи заливаха лицето ми. Плачех като никога досега. Плачех, както
от дете не съм плакал.
Бабичките се смееха и се закачаха като моми, а аз не пусках мама
от прегръдките си...
Когато най-после дойдох на себе си, попитах кой е умрял.
– Никой не е умрял, чедо!
– Защо копаете тия проклети гробове, като никой не е умрял? –
попитах троснато и ядосан не на шега.
– Защото иде зима, синко.
– Какво като иде зима! Зимата ли ще погребвате в тях?
– За нас са тия гробове, чедо. Ако тая зима некоя от нас си иде,
кой ще копае замръзналата земя, като сме стари и немощни!
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Тия думи ме шибнаха през лицето като камшик. Да ме убиеше
някой, това никога не бих се сетил. Не знаех какво да правя при
страшните думи. Мама плачеше от радост в прегръдката ми, аз гледах
далеко наоколо шумаците, баирите с отдавна изоставени ниви, лозя
и ливади, планината, същата като от детството ми, а някак си друга.
Гледах с премрежени от избухналите сълзи в очите ми, а бабичките се смееха наоколо и се радваха, че съм си дошъл и ще ги отменя
в това пусто копане, че останали вече трети ден без ръце... Тъкмо съм
щял да помогна да изкопаят гроба на мама.
Уплашен погледнах встрани и познах камъка над главата на татко.
Майка ми си копаеше гроб приживе.
Бабичките, подгърбени и немощни тръгнаха вкупом към селото,
радостни, че ще тъкмят гощавката за госта, за мене, а аз влязох в плиткия все още трап, удрях с все сила земята с тежкия дикел до костите
на баща ми, а той се извърташе в ръцете ми и отказваше да копае.
„Копай, гробокопачо, дето и за гробар те не бива! – мислех си
и млатех отчаяно. – Затова ли летеше със сто мили в час, да копаеш
гробове на неумрелите още, но катадневно умиращи баби! И ти си
един от гробарите на тая умираща земя наоколо, копай, некадърнико,
копай, неблагодарнико, барем свърши си работата докрай!...“ Едри
пришки издуха дланите ми, но млатех яростно и с последни сили.
Останах няколко дни в това мое мило, мечтано и скъпо на сърцето
ми село, подредих тиклите на покрива да не тече, смених гнилите дъски
на стълбището, оправих каменните стъпала на стълбата към улицата,
та потегнах и сложих падналата портица. И всичко това работех с
чувството на кърпач, който кърпи с бели конци светлите надежди
на миналото, към безрадостното настояще. Безсмислен кърпач на
опинец, отдавна съдран и непотребен.
Работех и ходех наоколо. Отидох в полето, а поле нямаше.
Имаше бъзясали стари орници, в чиято земя, изсъхнала и напечена
от все още силното октомврийско слънце, никнеха хвойни. Разходих се по ливадите, а ливади нямаше – имаше суха, спаружена и
непозната трева, оплетена в троскот, от която и дивите животни
не пасяха. Гледах към зиданите тераси на лозята по баирите, а
зидовете им бяха съборени от пороите и старите лозови кютуци
дивееха, та и косовете гладуваха и подсвиркваха жаловито. Нивите
край гората се бяха самозалесили, та живите плетове на белия бор
и църнаките спускаха зелените си лакоми вълма – гората приби88

раше земята си, която хората от столетия ѝ бяха отнели... И над
всичко това планината – вечната, но не така величествена, както в
носталгичните ми сънища, не така дивна, видяна от уюта на колата ми, а сиромашка, посърнала и скръбна. В ушите ми гъргореха
думите на мама:
„Синко, тая земя беше най-хубавата на света, защото тя роди вас,
отгледа ви и пръстта под ноктите си даде да ви изучи, и хора станахте.
Големите хора се раждат на сиромашка земя. Сега, като умира земята
ни, кой ще ни ражда големите люде?!“
Дните ми минаха и трябваше да тръгвам. За къде?! – питах се.
Можех ли да оставя майка си тук и така! Предложих ѝ да тръгне с мене.
– Къде? В Европа ли, сине, или в Америка?! Ще ги искат ли тамошните земи моите кости?
Тръгвах и усетих по лицето си сълзи. Къде отиваш, като бягаш,
човече?! Къде ще се спреш и къде ще се скриеш?! Къде ще намериш
утеха и упование, че си полезен и нужен! На кого си полезен и нужен,
като караш твоята майка сама и приживе да копае гроба си! Коя е
спасителната ти сламка, удавнико – науката ли! Кому е полезна твоята наука, която погребва майка ти, жива още и мислеща, сто пъти
по-мъдра от тебе.
Запалих скъпата си кола и се шмугнах надолу като беглец, като
крадец, като жалък злосторник, който бяга от мястото на престъплението, за което не ще бъде вързан и наказан, и което ще бъде за него
триж по-голямо наказание. Наказание до гроб...
Минах покрай „Блага цунка“, чешмата, наречена с най-точното
на света име „Сладка целувка“, бликаща скъпоценната си вода, която
никой вече не целува, и видях захвърления между сините минзухари
на припека горе смачкан и охлузен абитуриентски костюм на дедо
Алистар Кабахатлията, подарък от правнуците му. Лежеше като куп
захвърлени край село парцали. Уплаших се – дали старецът не беше
ритнал здравите подметки на „Дахщайн“ завинаги! Спрях колата и се
покачих да видя, но в старите парцали вътре нещо дишаше. Дядката
спеше тихо и кротко, като младенец.
Не такива – като този последен стожер на живота в умиращото
село дядо Алистар – са кабахатлиите. Виновниците сме ние...
Умира селото ни, мислех си, като карах надолу и се сетих, че и
последните цветя в мамината градина са хризантемите. Белите хризантеми – цветята на мъртвите.
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Добрият чичо Пенко
Георги Михалков

Чичо Пенко, нашият учител по история, беше най-добрият човек
в селото и всички много го уважаваха. Влезеше ли в клас, притихвахме
и го слушахме в захлас. Как увлекателно разказваше. Когато говореше
за българските царе или за Априлското въстание, го гледахме със зяпнали уста. По някакъв вълшебен начин ни връщаше назад в годините
и ставахме участници в събитията.
Но завършихме училище, а някои от нас – и университети, пръснахме се по различни градове и държави. Станахме бащи и майки. Аз
– в София със семейство и деца, но често навестявах родителите си,
които живееха там, в селото, забравено от целия свят.
Когато отивах, срещах от време на време моя стар учител, чичо
Пенко, все същия: тих, любезен, приветлив, както го помнех от детството си, но вече остарял, малко прегърбен, с бели коси и с избелели
очи, които някога бяха много сини като прозрачно езеро, гладко избръснат, с костюм и бяла риза. Спираше ме на улицата, питаше ме за
новините в столицата и никога не пропускаше да ми каже коя книга
чете, коя е прочел наскоро, горещо ми ги препоръчваше да ги намеря
и да ги прочета. Опитвах се да се оправдая, че нямам време, а той ме
поглеждаше строго и повтаряше, че един културен човек трябва да
намира време да прочита всеки месец поне една ценна книга.
Когато го видях пак преди два месеца, ми се стори отслабнал,
измъчен и загрижен. Попитах го:
– Какво се е случило, господин Динев?
А той махна с ръка и тъжно ми отговори:
– Остави се. Вече два пъти разбиват дома ми. И представи си,
втория път всичките ми книги бяха нахвърляни по пода и залети с вода.
Разбрах тъгата му, защото за него книгите бяха най-ценното
нещо на света.
– Кога е станало това, не сте ли били у дома? – попитах разтревожен.
– Две седмици бях при дъщеря ми във Варна и тогава са разбили
дома ми.
След известно време отново си бях на село и го срещнах. Сега
беше още по-отчаян и още по-съсипан. Пак влезли у дома му, но този
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път посред нощ, докато е спял. Бяха му откраднали някои инструменти, а той обичаше от време на време да прави дребни ремонти.
Помагаше на съседите си, поправяше брави, пробиваше дупки с
бормашината или ремонтираше огради и врати.
Попитах го не се ли е оплакал в полицията, не е ли подал жалба,
но той горчиво се усмихна.
– Оплаках се, подадох няколко жалби. Сега началник на полицията в града е Петърчо, знаеш го, твоят съученик. Няколко пъти
ходих при него, а той все едно и също: „Господин Динев, разследваме вашия случай, работим. Търсим крадците.“ Какво работят? Кого
търсят? Само празни приказки. Когато отивам в полицията, Петърчо
си седи с подчинените си, разказват си вицове, смеят се и въобще не
се интересуват нито от кражби, нито от престъпления. Разбирам ги,
заплатите им са малки, но така ли трябва да се работи?
След повече от месец отидох в село да видя мама и татко как са.
Както винаги ме очакваха с нетърпение. Мама беше сготвила любимите ми пълнени чушки и беше изпекла чудна питка. Татко наля от
виното, което сам си правеше всяка година. Заговорихме се за новините в селото, за това какво ново и какво става. Мама разказа за този
и онзи роднина, и в един момент се сети:
– Знаеш ли какво стана с твоя учител, чичо Пенко?
– Какво?
– Разболя се бедният.
– От какво?
– Обраха го за пореден път и човекът не издържа, полудя.
– Как така!
– Малко му трябва на човек – въздъхна мама.
– Как разбрахте?
– Една сутрин го срещам на площада – продължи мама. – Облечен в стар войнишки шинел с войнишка каска, ръждясала и смачкана,
откъде ли я намерил. Взел едно дърво с ремък като пушка. Върви
и вика: „Аз съм законът, аз съм властта!“ Попитах го как е, а той
не ме позна и само това повтаря: „Аз съм законът, аз съм властта!“.
Уплаших се, помислих, че ще ме удари с дървото, и едва успях да се
отдалеча.
Останах поразен. Моят добър учител, чичо Пенко. Следобед
реших да отида до дома му, да се опитам да го видя, да разговарям с
него, ако мога.
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Още отдалеч забелязах: на покрива на къщата му се развява българското знаме, а той стои горе, изправен, неподвижен като войник
на пост, със стария войнишки шинел и с ръждясалата войнишка каска.
Държи в ръцете си дърво като пушка и крещи: „Аз съм законът, аз
съм властта!“...
Спрях се. Нямах сили да продължа. Гледах го и се питах – този ли
е добрият чичо Пенко, моят учител, с ясните светлосини очи, чиито
мъдри слова някога ни караха да мечтаем за добри дела...
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Баба Кера и Жана
Георги Стойков

Изпълни се домът на баба Кера. Гости от Франция им дойдоха.
Внукът с жена си – французойка и правнучката Жана. Прегърна бабата внука. Мил ѝ беше, носеше името на дядо си Борис. Притисна
го до себе си, помилва го, целуна го и чувстваше, че сякаш нейният
Борис на младини държи в ръцете си.
– Ех, чедо! Ако знаеш колко те обичам... – И топли сълзи покапаха
по гърдите ѝ.
– Не плачи, бабо! Ето ме, жив съм здрав съм и аз те обичам. Целуна я и седна при другарите си да разнищват „световните проблеми“.
Малката Жана си завря нослето навсякъде из двора. Набра букетче цветя от цветната градинка, застана пред прабаба си и изучаващо
я заразглежда.
– Бабо, защо си толкова стара? Ти бабата на бабите ли си? – попита
с гърленото си „р“ момиченцето.
– Но, миличка, аз не те разбирам, какво ми казваш? – отвърна
баба Кера.
– Ех, бабо, защо не говориш френски, как да те разбера сега? – не
спираше да бърбори малката Жана. – Хвана с две пръстчета края на
рокличката си и направи реверанс пред нея.
– На баба французойчето! Ами не те ли научиха да говориш
на нашенския език? Този баща ти, ей!... Ти си нашенче, българче!...
Коренът ти е тукашен... Как без нашенския език ще растеш? – Замисли се баба Кера и добави: – Ами то все едно през лятото да не
грее слънце, ако не говориш по нашенски. Но ще му се скарам аз
на баща ти, не може така, я! – продължаваше да говори с мек глас
бабата, а очите ѝ, от старост... или от радост, се навлажниха и кафявото в тях заискри.
Малката не спираше да бърбори.
– Чедо златно, много си хубаво! – клатеше одобрително глава
баба Кера. – Не разбирам какво ми говориш, но зная, че е хубаво...
О-ох! От колко време така никой не е говорил по човешки с мен... а
ти сега!... Ангелче! – и посегна с трепереща ръка да избърше търкулналата се сълза по бузата ѝ.
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Жана седна в скута на прабаба си и сгуши малкото си телце в нея.
Тя усети как от нея излиза някаква сила нагоре в небето като нишка,
а някой отгоре я запреде.
„Кой ли преде в небето?“ – си мислеше Жана.
„Само един може“ – отговори баба Кера мислено и Жана я разбра.
Мама и тате я водеха на черква. Тя знаеше кой е Бог.
Люшкаше баба Кера малката Жана с някакъв напевен ритъм в
скута си. Вече можеха да общуват без да си говорят, само с мислите
– и така се разбъбриха, че Този отгоре спря да преде нишката и се
заслуша в разговора им.
Жана заспа в скута на прабаба си и засънува, че се изкачва по
тънката нишка към небето. Изкачва се, изкачва се, изкачва се...
Баба Кера разбра най-после, че тази нишка, която се преде от
Него горе, е и началото, и краят. Досега тя си мислеше, че животът
на човека е като пясъчен часовник – щом изтече пясъкът, идва краят.
Тя стискаше последните прашинки пясък в шепата си, за да забави
края, но сега разбра – край няма, има само начало. Притисна малката
Жана до гърдите си и я целуна по главичката – целуна новия живот.
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Огън на вятъра
Дочка Василева

– Шишее... – Коцето реве гръмко под прозореца и по традиция
не признава задължителното пазене на тишина в ранния следобеден
час. Няма как – ще трябва да пропусна следобедната си дрямка, за да
го изслушам.
– Знайш′ ли, Шише, имам страхотна бизнес идея. Този път ще
станем богаташи. – Като чух тази реплика, къдриците по главата ми
започнаха да се изправят. Знам ги аз неговите идеи. Всички досега
завършваха с тотален банкрут, увеличаване на невъзвращаемите
средства и разни щети от материално и нематериално естество.
Винаги се започваше със: „Знайш′ ли, Шише“ и завършваше с:
„Казах ли ти, че така ще стане“.
С Коцето се знаем още от детската ясла. Той е кръстен Константин, но повече си харесва Коце, че било по-хайдушко... Аз пък съм
Шишман на дядо си по майчина линия, но всички ми викат Шишо
и това създава погрешна представа за килограмите ми, които иматнямат шестдесет и няколко грама отгоре.
Коцето пък е як българин с ръст към двеста сантиметра и тегло
към стоте килограма (талията не съм му я мерил). Нашето приятелство стартира на база взаимната изгода и продължава и до днес. В
училищните години той ме защитаваше от школските и махленски
побойници, аз пък му отстъпвах десерта си и му пишех домашните.
След техникума започнахме работа в Радиозавода, но като дойде
демокрацията, затвориха завода и се вляхме в потока на безработните.
Коце обаче не спря да прави планове. Опитахме да отглеждаме
дини в градината на баба му. Изобщо не поникнаха. Пробвахме да
продаваме варена царевица по плажовете на Бургас – отнесохме
солена глоба за липса на легитимност.
Поръчката за надомна работа се оказа блъф... В Сицилия ходихме
да берем ягоди – българският посредник ни върза тенекия и не ни
плати заработката...
– Шише, да знайш′, този път няма грешка. – Още с влизането в
стаята ми Коцето размахва ръце като перки на вятърна мелница и
усещам, че дори да не се впечатля, настинката ми е в кърпа вързана.
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– Всичко съм обмислил, братче. Сега започва активният сезон по
морето. На Миро брат му открива хотел край Приморско и търсят
кадри, които да привличат туристи.
– Ако им трябват бостански плашила, ние сме първи избор –
вметвам с полузаинтригуван тон. Коцето скача от дивана и отново
заръкомахва с жар:
– Всичко съм изчислил, бе братче. Изслушай ме първо и тогаз′
се изказвай. Трябват им хора в развлекателния бранш. И ние сме
техните хора. Ще изпълняваме нестинарски номер. Аз вече подготвих
офертата и договора, и след петнайсет дни трябва да сме там. За шест
месеца ще се напълним с пари. По шестстотин лева на вечер, за месец
осемнадесет бона, а пък за шест месеца – ехее... После ще ги харчим
на Карибите – размечта се Коцето.
– Ти да не си грипясал? Какви ги приказваш? Виждал ли си огън
отблизо, че и на нестинар ще се правиш... – Опитвам се да го вразумя
по традиция, макар да си знам, че накрая ще стане на неговата. Има
талант за политик това момче, определено има.
– Чакай бе, Шише, успокой топката, за всичко съм помислил.
Вярно, че има нестинари в шоу бизнеса, но всички по-отракани са
по чужбина, вярващите няма да тръгнат да печелят от това – и ето ти
я пазарната ниша за нас тримата.
– Тримата? – Тук ме хваща неподготвен и се изправям срещу
него. – Какво означава това? Кого още искаш да завлечеш на дъното?
– Ами, Ленчето, разбира се... – ухилва се Коце и примлясва.
Ленчето също ни е дружка от училищните години. Тя е разумът
в групата и единственият човек в целия свят, на когото не мога да се
разсърдя. И е умна – две висши завърши и продължава с магистратура.
Тя е тази, която винаги ни сдобрява с Коцето, когато се скараме за
„цял живот“. Уж ми се води гадже, но когато излизаме тримата с нея
и Коце, ако някой я закача, Коце запретва ръкави и тихо изръмжава:
„Това е моето момиче, ако го искаш, ела отвън да се разберем“. Естествено нахалникът се изпарява, Елена се подхилква доволна, Коцето се
пъчи гордо, а аз се чувствам смачкан. „Не се коси, брат – утешава ме
той – на заведение и за пред ′ората Ленчето е моя, пък у вас и у тях
си е ваша работа“.
Ленчето се превива от смях и изобщо не протестира, сякаш ѝ се
нрави да е едновременно на двама ни.
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– Та чуй ме най-накрая – пак размахва ръце Коце. – Аз ще отговарям за терена, техниката и организацията. Ленчето ще танцува по
въглените, а ти ще свириш на кавал...
– Побърка ли се? Та аз не различавам кавал от дудук, ти искаш
да просвиря за петнайсет дни. Пък и то нестинарите май на тъпан се
озвучават... А Елена даже не си я питал – направо я мяташ на скарата?
– А, ще дойде тя, ще дойде, няма да ми откаже, ще видиш...
Пък дяволът никога не е толкова черен, колкото изглежда. Твоят
кавал е специален – с микрофон, батерии и записи на Теодосий Спасов
и други мелодии за два часа време. Имаш само едно копче – „оn-оf “
да натискаш и да научиш чупките в пръстите и в кръста, за да не изглеждаш като дървеняк. И да внимаваш да не го потрошиш, че луди
пари съм дал за него...
От утре репетираме на плочника в двора на бабината къща. Ще
ви чакам в три след обяд точно! – Коцето излиза така, както дойде,
шумен като гръмотевичен облак. И стените на апартамента дълго
вибрират след стъпките му...
Ако за нещо съм завиждал на Коце през всичките тия години,
то е за къщата на баба му. Едноетажна, с плочник и градинка отпред,
голяма градина зад къщата с лехи от зеленчуци, различни дървета край
оградата, по които някога се катерехме като маймуни.
В сравнение с нашата кооперация с очуканата мазилка, скърцащия асансьор и малогабаритната остъклена тераса, къщата на баба
му беше раят за мене.
И ето ни тримата – както едно време – клатим нозе на пейката
пред обширния плочник, ограден със саксии с цъфнали мушката и
сакъзчета...
– И сега какво? – Елена присвива устни по нейния си очарователен начин и тръска конската опашка на главата си. – Единият ще
пали огъня, другият ще свири на дудук, а мене на кладата като средновековна вещица. Защо ли се повлякох по тъпите ви идеи? Да знаете,
утре като си взема последния изпит от магистърската, се качвам на
самолета и при мама в Барселона.
– Чувай, Ленче, батко ти Коце за всичко е помислил. Ето виж – Коцето измъква отнякъде тубичка с жълт цвят и червена капачка. – Това
е защитен гел на база поливинилхлорид и смола, безцветен е, като се
намажеш, ти прави невидими ботушки на босите крачета, чакаш десет
минути да изсъхне и после можеш да ходиш по горещите въглени, без
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да изгориш нежните си стъпала... Като свършиш, накисваш крачетата
в разтвор от оцет и го сваляш като лак за нокти. Фасулска работа.
И още, виж това: слагаш на дланите тези намагнитени ластици
и иконата сама ще залепне за ръцете ти. Остава само да танцуваш. За
всичко съм помислил, батка – ухилва се широко Коце, сякаш току-що
е номиниран за Нобелова награда. Такава си е неговата усмивка – не
подигравателна, не наивна, а някак си горда, щедра и гарантираща.
Абе, готов политик, откъдето и да го погледнеш.
– И да се разберем отсега: шоуто си е шоу. Публиката е разнородна. Деца, жени, мъже, старци... Всеки търси своята си гледка в
едно представление...
Децата се впечатляват от огъня под нозете, жените от иконата в
ръцете ти, а мъжете искат да видят малко повече плът. Затова и роклята трябва да е с дълбоки цепки отстрани, та да показва дискретно
части от тялото по време на танца. И музиката трябва да има различни
мелодии, от класика до чалга, за да се угоди на всеки вкус. Записът е
с различни мелодии и е напаснат от специалисти...
– Ти си идиот! – Елена се накани да тръгне към пътната врата,
но Коце я хвана за раменете и зашептя: – Само някакви си шест
месеца – по два часа на вечер. Самостоятелна стая в луксозен хотел,
храна, плаж. И накрая – гушваш трийсет бондака. Тогава можеш да
ме мразиш, колкото си искаш, но ще си платиш таксите, че и ще ти
остане. Нали искаше да си самостоятелна.
Елена въздъхна, седна на дървената пейка и започна да се маже
с гела...
Коцето изтича в пристройката и се върна с две кофи с димящи
въглени, които разпростря в кръг в средата на плочника. Започна да
подравнява нивото им с грапа като си подсвиркваше...
Аз включих копчето на кавала и Теодосий Спасов зазвуча...
– Що правите тука бе, Коце? – Откъм градината се показа баба
Неда с мотичка в ръка. Дребничка, с тъмносив сукман, поизбеляла
престилка на кръста и синя кърпа на бели цветчета на главата.
– Ще възобновяваме старите обичаи, бабо. Нестинари ще ставаме, пари по морето ще печелим... Ти само гледай и не се пречкай, че
да не ти се подпали сукмана; седай там на столчето и ще ръкопляскаш
– изкомандва Коцето. – Ленче, готова ли си? Маестро, музика!
Теодосий Спасов вече отстъпваше реда си на Софи Маринова...
Баба Неда се прекръсти и почти като на себе си прошепна:
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– Как тъй за пари? Как тъй без вяра? Светока че разгневите.
Не се прави така, чедо, не се прави така... – Подръпна краищата на
забрадката, приведе се и влезе в къщата...
– Олеле, мамо! Какво е това чудо – изведнъж изкрещя Ленчето
и с ужас посочи към краката си.
– Олеле, майко, умирам!
Хвърлих кавала на пейката и скочих към Елена. Краката ѝ се бяха
подули над нивото на мазилото, огненочервени, а над повърхността
на кожата се издигаха мехури...
– Пфу, алергия. Аз този гел чак от Щатите съм го поръчал... 160
долара и 25 цента. Тц-тц-тц... – Коцето изпсува, хукна към къщата и
домъкна леген с вода и бутилка оцет. Аз от своя страна заровичках в
домашната аптечка на бабата за алергозан или нещо подобно... Елена
хлипаше, Коцето псуваше... Кавалът продължаваше да свири на пейката, въглените тлееха и пускаха струйки дим.
– Боже! Ти си луда! – кресна изведнъж Коцето, като се взря някъде зад гърба ми и замръзна с отворена уста... Даже Ленчето спря
да хлипа и с изумление се втренчи в същата посока... Обърнах се и
застинах от изненада.
Баба Неда притичваше с боси крака по въглените, държеше
иконата в ръце, навеждаше се, изправяше се, учестяваше, забавяше,
а нозете ѝ сякаш не докосваха земята. Завиваше рязко, повдигаше
ръце нагоре и настрани, полите на сукмана ѝ потрепваха, ръкавите
се люлееха... На лицето ѝ бе застинала блага усмивка, очите грееха...
Приличаше на младо момиче... Кавалът се изтърколи от пейката на
плочника и млъкна.
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Наследница
Дочка Василева

Тази сутрин Реката изхвърли на брега момиченце на около десет...
Русоляво и синеоко...
Всички в поселището помръкнаха... Появи се Наследница. Някой
щеше да си тръгне...
Кой? – щеше да се разбере до няколко дни...
Селището беше сгушено на самия бряг, почти до скалата, край която бучеше Реката... Реката, която идваше от някъде, знаеше всичко, профучаваше край скалата и отминаваше в далечината като сън призори...
Жителите, около двайсетина мъже и жени, живееха уединено,
всеки вглъбен в своето си предназначение. Всички събираха...
Събираха различни неща, които Реката изхвърляше призори.
Съхраняваха ги в кутийки, на рафтчета, на закачалки. Всеки си имаше
своя система, която методично спазваше.
Веднъж на дванадесет месеца пристигаше кола със звънчета и
приемаше всичко събрано... Донасяше им провизии и потегляше на
запад, а те за кратко оставаха в абсолютна тишина и тъмнина...
После, сякаш събудени от летаргия, отново започваха да се прокрадват към скалата призори, да се вслушват в грохота на реката и да
улавят онова, което изпадаше.
И така ден след ден, нощ след нощ, сезон след сезон... Ловяха и
трупаха своите съкровища, любуваха им се, докато дойдеше денят
за предаване...
Понякога Реката им изпращаше дете – Наследник или Наследница, което означаваше, че един от тях ще се стопи...
Наследникът сам трябваше да усети за какво е предопределен и
да изучи спецификата на събирането...
После, когато станеше готов, Реката изговаряше името, което
щеше да носи до края...
А предшественикът му се стопяваше, сякаш никога не е съществувал...
Момичето с русите коси знаеше, че е Наследница... Знаеше, че
е още Никоя... Имаше право да посещава всеки дом, да разглежда
събраното от всеки, да присъства при улавянето, да посещава брега,
когато пожелае...
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И да слуша Реката, когато и колкото пъти си поиска...
На скалата беше най-интересно рано през нощта. Мракът беше
непрогледен, Реката – бърза и препълнена с послания от различен тип,
които, преплетени, бяха странни и неразбираеми като бърборенето
на непроходило дете...
Наричаха я Река, макар че в нея имаше всичко друго, но не и
вода... Имаше звуци, аромати, светли и тъмни петна, светкавици, думи
и мисли, песни, смях, шепот и крясъци...
Те подскачаха, премятаха се, издигаха се подобно огромни вълни,
преплитаха звуци и внушения, докато се превърнат в странна смесица
от излишности... Призори Реката за кратко забавяше ход и започваше
да изхвърля към брега онова, което се оказваше с най-неподходяща
тежест за моментното ѝ състояние...
Тогава идваха събирачите, един по един. Всеки със своята си
въдица и готовност да улови онова, което си е само негово...
Нощем беше забавно и тъжно едновременно. Но нямаше нищо
излишно. Още нямаше. Беше ничието време...
Тя също не беше още събирач... Нямаше дори име... Беше само
Наследница... Беше обещание за бъдеще...
И Реката го знаеше... И сякаш ѝ се глезеше по своя си уникален
начин, внушавайки ѝ, че е единствена и неповторима, и многозначна
като самата Река...
Първата нощ прекара у Сара – събирачката на слънчеви зайчета.
Тя беше висока, русолява, синеока и слънчево усмихната. В къщата на
Сара беше много по-светло, отколкото в домовете на другите.
Сара любезно ѝ показа всички налични зайчета като ѝ отвори
всички кутийки, разказа ѝ кое как е уловено. При всяко отваряне на
кутийка в къщата ставаше по-светло. По стените на кутийките бяха
налепени огледалца, с които се прихващаха зайчетата от Реката и
после Сара ги пренасяше в дома си. Зайчетата имаха различни форми,
примигваха неспокойно, надигаха се – аха да изскочат, но огледалните
стени ги задържаха.
У Сара беше светло и през нощта. Къщата ѝ се разпознаваше
отдалече по процеждащата се през прозорците и покрива мека жълта
светлина...
Вадим събираше мелодии. Държеше ги закачени на малки метални
щипки по стените на жилището си. Понякога откачаше някоя, разклащаше тялото ѝ и тя зазвъняваше. Звуците подскачаха, търкаляха се,
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ромоляха учудено и обезоръжаващо, и сякаш въздухът в цялата къща
тананикаше... У Вадим беше полутъмно, но уютно по най-звучния и
вълшебен начин.
Когато говореше, Вадим провлачваше думите, сякаш ги изпяваше.
Имаше тъмнокафяви, почти черни очи и замечтан поглед.
Въдиците му представляваха дълги пръти с тясна фуния накрая,
която потапяше в Реката и чакаше да чуе мелодията. После я отнасяше
в дома си, внимателно я прихващаше с щипка и я окачваше на стената.
Когато искаше пак да я прослуша отново, само леко я разклащаше.
Понякога откачаше едновременно две или три мелодии, залюляваше
ги и се любуваше на приятната смесица от звукове... Затваряше очи
и слушаше...
Най-забавно беше в дома на Елда. Тя колекционираше смях.
Беше пълничка, невероятно пъргава, със ситно къдрави черни коси
и лешникови очи, които се смееха при всяко поклащане на главата ѝ.
Къщата ѝ беше изпълнена цялата с торбички, пълни със смях.
От ситно-ситно мъркащи полуусмивчици до гръмко и толкова продължително кикотене, което заразяваше със своята необикновена и
искрена сила.
Смеховете и смехчетата не стояха мирно дори в торбичките. Непрекъснато се разтрисаха, сякаш нещо ги гъделичкаше, подскачаха и
се разместваха. Елда току ги събираше, разпръснати по пода. Караше
им се с усмивка и докато го правеше, не издържаше и се разсмиваше.
Изпълнената до покрива със смях къща се люлееше и подскачаше на
едно място.
На върха на Елдината въдица имаше снопче от птичи пера, с което
тя гъделичкаше Реката, провокирайки я, докато успееше да примами
някой любопитен смехунко да се напъха сред перушините. После
Елда внимателно изваждаше въдицата и я пъхваше в приготвената
торбичка. Завързваше я и на лицето ѝ изгряваше доволна усмивка...
Цалия събираше мечти. Висока и стройна, с дълги черни плитки
и теменужено-сини очи, сякаш готови всеки момент да се разплачат.
Говореше малко и думите ѝ звучаха като нанизани въздишки на
връв.
В къщата ѝ имаше две помещения – в едното беше светло, а в
другото тъмно.
В тъмното на рафтове бяха подредени фосфоресциращи жълтозелени пакети с мечти, които не са се сбъднали. Те лежаха кротко на
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рафтовете, пулсираха и тихичко въздишаха. А понякога някое пакетче
започваше да променя цвета си и от фосфоресциращо жълто ставаше млечно розово. Цалия го вземаше внимателно като новородено
бебче и го пренасяше в съседното помещение, където по рафтовете
потрепваха розови пакетчета със сбъднати мечти.
Тази стая имаше особен сладникав аромат и в съчетание с розовото осветление създаваше у наблюдателя необяснимо чувство на
радостно задоволство.
На реката Цалия ходеше с две въдици – едната с форма на трион,
с която прихващаше зеленикавите несбъднатости, а другата с форма
на ветрило в розов цвят приютяваше сбъднатите мечти. Когато се
прибереше, Цалия грижливо ги опаковаше в съответен цвят хартия,
етикираше ги и ги разпределяше по рафтовете...
Мечтите бяха послушни и позволяваха да бъдат обработени и
подредени без съпротива, само несбъднатите пръскаха около себе
си някаква необяснима и обсебваща тъга...
Ариеса по предназначение беше събирачка на аромати. Имаше
ги всякакви: остри, неприятни, задушливи, нежни, гальовно-омагьосващи, вкусни и дори отровни.
Последните Ариеса запечатваше с предпазна маска и никога не
показваше на другиго...
Дребничка, с дълги сиви коси, омотани на кок на тила ѝ, пронизващ орлов поглед и вирнат любопитен нос с вечно потрепващи
ноздри...
В жилището ѝ на рафтове блестяха бутилки с различни цветове,
грижливо етикирани и обозначени.
Ловеше ги направо с бутилка, прикрепена на върха на въдицата, и
бързо-бързо запечатваше отвора със запушалка. Когато се прибереше,
внимателно ги класифицираше и подреждаше...
В съседство до дома на Ариеса живееше Ерис, който събираше
страхове.
Висок, червенокос с напрегнато изражение в сините очи, говореше тихо, като непрекъснато се оглеждаше. Страховете подреждаше в
големи дървени сандъци, с прегради и стъклени капаци. Страховете
приличаха на таралежчета с жълтеникави бодли и бяха неприятни за
докосване, като удар от електрически ток. Ерис ги ловеше с метална
мрежа, прикачена на дълъг прът, освобождаваше ги от нея с гумени
ръкавици и ги прехвърляше в празно гнездо на сандъка... После за103

дължително се затваряше в спалнята и едва след няколкочасов сън се
заемаше с етикиране и обозначаване на улова си.
Карс колекционираше сънища. Напъхваше ги в малки картонени
кутийки с цветни етикети, според споделеното изживяване. Особеното на неговата колекция беше, че се попълваше нощем, сортираше
нощем и предаваше нощем... Дневната светлина ги избелваше, повреждаше и изопачаваше посланията им... Въдицата му беше дълга и
тясна черна тръба, с която улавяше от Реката съня, после внимателно
затваряше с тапи двата отвора на тръбата и го отнасяше в жилището
си рано преди зазоряване.
Разглеждаше го на следващата нощ, прехвърляше го в избрана
кутия, която никога не отваряше на дневна светлина... Карс приличаше на великан от детска приказка – висок и широкоплещест със
срамежлива, по детски невинна усмивка и дълги пшенични коси,
привързани на опашка под тила...
Фартиния живееше на хълма близо до скалния ръб в къща с особена конструкция и три островърхи кули. Не контактуваше с никого,
освен с Реката. Винаги обвита в наметало с тъмен цвят, подозрителен
поглед и походка на подгонена от ловците кошута. Не прояви интерес
и към Наследница, което си беше обяснимо, макар и малко странно
поведение...
Тази нощ тя пристигна на брега, обвита в сиво наметало със
сребристи оттенъци, което напомняше на речен бързей...
На едната ѝ ръка беше надяната ръкавица, която тя потопи в
Реката... После зачака мълчаливо и доста дълго. Накрая леко потрепери и извади ръката си от вълните. В ръкавицата помръдваше
нещо. Без да я сваля от ръката си внимателно омота шнур около
китката си. После тръгна забързано към къщи с особена танцуваща
походка, а наметалото ритмично размахваше краища като криле
на птица...
Наследница възприе мълчанието на отдалечаващата се Фартиния
като покана да я последва и тръгна след нея по посока на трите кули.
Изгревът на слънцето още се бавеше зад далечните хълмове, а някъде
зад гърба ѝ Реката ръмжеше доволно като преяло животинче.
Стръмните каменни стъпала се изкачваха и виеха нагоре, ставайки все по-тесни и все по-тесни. Наметалото на Фартиния се поклащаше в равномерен ритъм и с всяко следващо стъпало все по-бавно
и по-бавно.
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Входната врата беше полуотворена и почти готова да хлопне под
носа на малката, но сякаш размислила се за нещо, задържа отворената
си паст...
Русокоската пристъпи внимателно и се озова в огромна полутъмна стая, чиито стени представляваха високи шкафове с безброй
чекмеджета с масивни плоски дръжки, по които бяха облепени листчета, изписани с номера, и някакви странни знаци като йероглифи...
В средата на стаята имаше дълга и тясна маса, оборудвана отгоре с
извити прегради, високи около педя, оформящи лабиринт с прозрачно
покритие и няколко изхода отстрани на масата...
Фартиния стоеше изправена без сребристото си наметало, в
черна рокля, но с ръкавица на дясната ръка. Погледна изпитателно
към момичето, постави пръст на устните си и му посочи дървения
стол встрани от масата. Наследница се подчини и седна без да откъсва
поглед от действията на домакинята...
Фартиния се обърна към стената, протегна свободната си ръка
към едно чекмедже без етикет на дръжката и го измъкна от леглото
му. Постави го на масата странично с отвора към изхода на един от
лабиринтите и го прихвана с метална скоба...
После внимателно махна ръкавицата от ръката си, стисна отвора
ѝ и го пъхна във лабиринтния вход... Малко сребристо-сиво облаче
изпълзя от ръкавицата и се затъркаля по извития под на лабиринта по
посока на изхода с чекмеджето. Когато стигна до границата, спря и
започна да променя интензивността на оцветката си към черен цвят...
Фартиния погледна към детето и наруши тишината с нисък
дрезгав глас:
– Трябва да излезеш. Тайната няма да се изповяда в твое присъствие, а неизповядана няма да се събере в чекмеджето. Ще те повикам,
когато свършим...
Малката послушно излезе на площадката пред входната врата и
заразглежда отвисоко гледката към другите къщи.
Странно... Отгоре всички покриви изглеждаха еднакви. Разстоянията между къщите сякаш не съществуваха и изглеждаше, че
покривите се допираха плътно едни до други... Наподобяваха на
преливащи сивкави речни талази и с нищо не подсказваха, че под тях
се крият жилища...
След известно време отвътре се чу:
– Можеш да влезеш, готови сме.
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Вратата скръцна тихо и Наследница се прокрадна с ококорени
очи към странната маса. Лабиринтът беше празен, а под прозрачния
капак на чекмеджето се виждаше плоско пакетче със синьо-сивкав
оттенък, приличащ на плик за писмо.
При по-внимателно взиране се виждаше, че пакетчето ритмично
се повдига и снишава, сякаш диша...
– Вече я приспах – усмихна се Фартиния, измъкна чекмеджето
от лабиринта, напъха преградка пред отвора му и го постави в гнездото на стената. На предната плоскост на дръжката залепи листче с
изписани цифри и знаци...
– Седни, сега вече можем да поговорим – обърна се Фартиния
към момичето.
– Всичко това – посочи тя към стената от чекмеджета – са тайни,
които Реката изхвърля към мене. Улавянето е почти като ръкостискане
с Реката, но с ръкавица. Ръкавицата не е за да предпази ръката ми, а
за да се пъхнат и задържат тайните в нея. Усещането е като изгаряне,
но тайните ги привлича топлината на човешката длан и тя ги задържа,
докато ги пренасям.
Фартиния разглеждаше ръката си, докато говореше, дланта беше
зачервена и подпухнала...
– Ще премине. Винаги преминава. Но това ще е най-малкият ти
проблем.
Най-трудно е, когато тайната ти се изповядва. Длъжна си да я
изслушаш, за да я приспиш, но нямаш право да я разказваш никому.
Можеш да я събуждаш като отново я прекарваш през лабиринта
и изслушваш, колкото пъти искаш, но никога и с никого не трябва да
я споделяш.
Ако знаеш колко е трудно да знаеш много. Да знаеш страшни и
неприятни случки, дълбоко скрити истини, обвинителни и оправдателни факти, и да можеш само да ги изслушваш, да ги приспиваш и
да ги пазиш...
Дори и сега не мога да ти разкажа за нито една от тях. – Посочи
стените от чекмеджета.
Мога най-общо да говоря за онези, които вече съм предала – преди година, преди пет, преди 20 години. Мога да ги спомена, но без да
ти ги разказвам подробно, но това няма да ми донесе облекчение. –
Фартиния въздъхна, наметна на раменете си плетен шал на бяло-черни
ивици, приседна на един стол и продължи:
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– В света на обикновените се създават както материални, така
и нематериални неща. В своето ежедневие, в общуването помежду
си, те създават емоциите и техните украси, които са нещо хубаво до
момента, в който започват да натежават. Тогава ги поема Реката, която
преминава над света на обикновените, и отнема излишните емоции,
за да направи място за нови такива. Емоциите са особен вид енергия,
която не бива да се смесва, за да не изгуби силата и очарованието
си. След като Реката се препълни, тя се освобождава от тях тук край
скалите на нашето поселище, а ние ги улавяме, подреждаме и съхраняваме, за да усилим мощта им или за да я отслабим, когато се налага.
После предаваме колекциите си, а онези, които ги вземат от нас,
отново ги връщат в света на обикновените, но вече пооблагородени
или обезопасени...
Специално тайните се връщат на света при по-особени обстоятелства, а някои изобщо не подлежат на връщане.
Навярно понякога ще се питаш защо точно ние и откъде идват
събирачите? Устроени сме да знаем, че сме новопоявили се като Наследници, които стават събирачи и колекционери на емоции, докато
дойде мигът да изчезнат...
Наследниците са винаги млади – деца на твоята възраст, дори и
по-малки.
Те са изгубени от света на обикновените в твърде крехка възраст,
не живели достатъчно и не успели да опознаят силата на емоциите.
Това ги прави от една страна безпристрастни събирачи, а от друга
сетивата им са необременени и могат да усещат и насочват емоцията
към себе си, още докато е в Реката.
Ти видя как се улавят, изповядват и приспиват тайните, и след
няколко дни ще си готова да ме заместиш. Всъщност, Реката ще реши
кога си готова и ще изговори името, което ще носиш. Дотогава можеш
да живееш при мен, можеш да посещаваш другите събирачи, докато
си Наследница, имаш повече свобода. Порадвай ѝ се, докато Реката
те назове. Тайните, които аз съм събрала и подредила, нито аз имам
право да ти разкрия, нито ти имаш право да събудиш. Те контактуват
само с един човек. Сама ще разбереш колко е изморително да знаеш
всичко и да мълчиш...
Аз съм препълнена с най-различни тайни, изпъстрени със странни и страшни събития и имена на жертви, убийци и измамници.
Ужасно е...
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Но ще ги забравя едва, когато отида в... Това също нямам право
да ти кажа. Вече нямам търпение да си тръгна... Изморена съм...
Предлагам сега да поспим, а утре ще те запозная с къщата и ще
ти покажа кодировъчните знаци, с които си длъжна да обозначаваш
спящите тайни...
– Надявам се, че всичко вече ти е ясно – усмихна се Фартиния,
отпивайки от следобедния си чай. – Най-добре е номерацията и
шифровката на етикетите да се правят веднага след като тайната се
е изповядала, защото после въздействието на собствената ти оценка
ще промени правилността на кодирането.
Наследница се усмихна свенливо и кимна с глава.
– Тук, в това помещение – продължи с инструкциите Фартиния
– ще си приготвяш храната и ще се храниш. Тук ще посрещаш гости,
ако някой реши да се престраши да наруши самотата ти. Но в помещенията на горния етаж, където са тайните, и в кулите, друг освен
теб няма право да стъпва.
По въпроса за кулите:
Те са вид отдушници. Казах ти вече, ще ти бъде тежко, защото
ще научаваш тайни, които ще те натъжават, ще те възмущават, ще те
карат да направиш нещо по въпроса. Някои дори ще те молят за помощ. Нямаш право нито да ги споделяш, нито да показваш белезите
по душата си. Дори от Реката не можеш да искаш помощ или съвет.
Сама си. И сама ще останеш, докато дойде времето да се стопиш.
Затова са поставили кулите. Когато тайната те натовари толкова,
че да не можеш да издържиш, се качваш по стълбите в най-високата,
средната кула, и започваш да крещиш. Силно, силно, докато гневът и
мъката се уталожат и притихнат. Не се страхувай. Никой няма да те
чуе. Фактът е проверен. Ако искаш, поплачи си. Само не разказвай!
Лявата кула ще използваш, когато тайната ти донесе приятни
изживявания и ти е хубаво след като си я изповядала. Там можеш
да танцуваш, да пееш, да се смееш, докато емоциите станат гладки и
настроението ти се уравновеси. Само не разказвай!
Дясната кула е за теб самата. Тъй като самотата ти ще е безкрайна,
трябва сама да поддържаш равновесието в себе си. За да не забравиш
да говориш. Там можеш да разговаряш със себе си за каквото си
поискаш, само разбира се да не е свързано с тайните. Има книги за
четене. Игри с карти и плочки. Картини. Там има огледала, в които
да се оглеждаш, когато пробваш някоя дреха, и да виждаш как се
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променя външността ти с годините. Едно от огледалата е покрито с
капак и умее да лекува душевни и телесни рани. Ще ти дава съвети
при нужда. Само като се огледаш в него и ще ти става леко.
И белезите от изгорено ще изчезват. Защо от изгорено? Ако
някога се опиташ да разкажеш някоя тайна, ще получиш изгаряне
по кожата на бузите си, а онзи, комуто се опитваш да я разкажеш,
няма да те чува. Това огледало може да се ползва веднъж седмично
и трябва да стои затворено през останалите дни, за да обновява
силата си...
Забравих да кажа още, че провизиите са в подземния етаж. Там е
хладно. Обличай се като слизаш. За всеки месец имаш отделен сандък
с всичко необходимо. Когато дойде времето за предаване, ще получиш
и нови провизии. Излишно е да казвам, че трябва да си пестелива. Но
трябва да се храниш. Защото сили ще ти трябват.
Довечера ще отидем заедно на Реката. Ако Реката те нарече, да
знаеш – аз ще изчезна и ти ще бъдеш новата господарка на къщата
с кулите, на всички новопристигнали тайни, на ръкавицата за лов и
всички дрехи в килера на спалното помещение. Моите тайни ще пазиш до момента на предаване, а твоите можеш да събуждаш, когато
решиш да си припомниш някоя, или когато ти се стори, че някоя спи
неспокойно. Повторната изповед винаги ги успокоява. Само обозначенията няма да променяш, те трябва да останат същите от момента
на първото ти впечатление...
Сега за ключовете: Този, големият е от входната врата. Двата помалки със същата форма – за приземния склад и килера.
С формата на сърце е от склада на тайните. А трите най-малки с
жълтия цвят са за кулите...
Стъмваше се. Фартиния предложи да поскитат малко край скалите, докато стане време за лов.
Реката ги посрещна с тържествено бръщолевене. Вълните ѝ
подскачаха игриво, сякаш някой от дъното ги подгряваше или разбъркваше...
Беше ничието време... Непоискано, необозначено, без индивидуална окраска, без липси, без излишности...
Фартиния свали наметалото си и го подаде на момичето. Наследница го пое мълчаливо, поглеждайки въпросително към Реката.
Шумът на вълните започна да става ромолящ, мелодичен и почти приличаше на старинна песен. После изведнъж звукът изчезна,
109

въпреки че вълните продължаваха да пърхат и люлеещо да преливат
тъмно-светлите си талази като някакво нарисувано ехо...
– Наричам те Мединаа – прозвуча ехото от непознат глас с баритонов мъжки тембър. – Медина – наследница на Фартиния, наследница
на Сорайда, наследница на Розуелф, наследник на Ангулус, наследник
на Омния... И всички те – наследници на Орба...
Медина, поеми Ръкавицата и изпълни мисията си...
Русокосата протегна ръка и взе ръкавицата от ръката на Фартиния, която се усмихна щастливо, прегърна я, после се обърна и тръгна
към Реката, навлизайки сред талазите все по-навътре и по-навътре,
превръщайки се в малко, проблясващо по вълните пламъче...
После вълните се успокоиха, снижиха се и с лениво поклащане
се поклониха към скалата... Ничието време беше към края си...

На Рождество при Исус
Елена Пеева-Никифоридис

I = JESOUS / Исус
CH = CHRISTOS / Христос
TH = THEOU / Божий
Y = YIOS / Син
S = SOTER / Спасител
Рибата е символ на Исус Христос, заради древната алегория на
един акростих, много разпространен през началните векове на новата
ера. Става дума за първите букви на гръцките думи „Исус Христос „,
„Божий Син „, „Спасител“, които отвесно образуват думата ихтис =
риба. Тя като символ става мост между Исус Христос и психическата
природа на човека, в която дреме архетипът на Спасителя .
***
От сутринта севернякът лудееше и замерваше с едри дъждовни
капки прозорците, сякаш е сърдит и иска да развали коледния празник.
Всичко беше готово. Къщата ухаеше на празник, смълчана и чакаща
да събере вечерта цялото семейство около трапезата. На един лист
Ирина написа: „Отивам на Рождество при Исус. Ще се върна след
полунощ.“ Облече дебело палто, уви около врата си топъл шал и излезе.
Трябваше да купи подарък за Исус.
Търговската улица на Солун пращеше от изобилие, светлини и
настроение. Хванали родителите си за ръка, децата не спираха да си
пожелават и това, и това, и това... Ромските просяци сякаш бяха изчезнали или не се забелязваха в празничната суматоха. Безброй дървени
корабчета украсяваха витрините. „Колко е хубаво, че напоследък тази
стара традиция отново изплува от дъното на забравата – помисли си
Ирина. Достатъчно е да поставиш една дървена лодка на трапезата, да
разхвърлиш около нея червени нарове и знаеш, че е Коледа. Някога
най-хубавите подаръци са пристигали отдалече, по море. Почти във
всеки род е имало по един чакан моряк, който винаги се е завръщал
на Бъдни вечер с дарове за всички.“
Унесена в такива едни мисли, Ирина неусетно се озова пред
магазинчето на Мария, сгушено в един ъгъл на солунския пазар. То
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е толкова малко и уютно, че прилича на рисунка от детска книжка с
приказки, а по прозорците му летят дантелени ангели. Мария беше
все още тук и седеше замислена пред осветено дървено корабче, което
сигурно я носеше по вълните на спомените далече, далече. Медното
звънче на вратата извести появата на Ирина.
– Как се сети за мен толкова късно на този ден? – попита с изненада Мария. Вече е време да затварям, но като си помисля, че и тази
вечер ще съм сама, не бързам. Седни, ей сега кафето ще е готово.
– Само малко ще се постопля, че тази фурия навън от дни не се е
спряла – отвърна Ирина и седна на масата с корабчето. Разчупи един
от наровете, за да се освежи с вкуса му. Изсипаха се безброй алено
червени зърна. Кафето беше готово и Мария го сервира с лъжичка
домашно сладко и глътка ликьор. Седна и беше готова да слуша. Ирина
работеше като психолог във фондация, занимаваща се с правата на
децата на емигрантите, и винаги имаше да разкаже някоя интересна
история.
– Мария, пия кафето и тръгвам, защото времето напредва, а
трябва да купя подарък за Исус.
– А няма ли да ми кажеш кой е той и защо е Исус, и защо ще му
купуваш подарък.
– Това е дълга история, а що се отнася до подаръка, нали влъхвите на този ден са носили дарове на Исус. Не мога да отида с празни
ръце. Моят Исус е по-различен от този, за когото днес всички мислим и очакваме тази нощ да се роди. Той е само на шест години и
е необикновено дете. Носи тежък кръст на раменете си. Сякаш Бог
го е изпратил, за да ни изпита, дали го разпознаваме в различните
му проявления. Съдбата го е белязала по рождение. Ръцете му са с
по три пръста, като щипки на рак, а вместо крака има два израстъка,
наподобяващи опашки на риба.
Ирина спря разказа си, за да отпие от кафето и да остави тишината да успокои вълнението и учудването, които се бяха изписали по
лицето на Мария.
– Преди година, около Коледа, това дете претърпя няколко сложни и тежки операции – продължи Ирина. – Поставиха му колене, а
по късно към тях ще прикрепят и протези. Все още е на инвалидна
количка и чака раните да заздравеят. Мечтата му е да може да ходи на
училище. Помоли ме тази вечер да бъда с него на Рождество. Това не
влиза в служебните ми задължения като психолог, но на Исус не се
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отказва. Неотдавна му разказах за Христос и той чака Рождество като
свой празник. Искам да му занеса подарък, нещо специално, което да
му вдъхне вяра, че и той ще разтвори своите платна.
– А има ли си лодка за коледната нощ? – попита Мария и без да
дочака отговор започна да опакова кораба от масата.
– Как не се сетих ! – зарадва се Ирина. Какъв по-хубав подарък от
пожеланието да пътува като Одисей, да се пребори с всички злини и
пречки, за да стигне там, закъдето го е предопределила съдбата. Има
нещо, което не ти казах. Исус е ром – български ром, затова няма
нито елха, нито кораб за тази нощ.
– И какво от това? И той е божие чедо – обади се мъжки глас зад
гърба на Ирина.
– Това е Йосиф – каза Мария. От тридесет години сме заедно на
този пазар. Тази вечер закъснях и ще ме закара до вкъщи.
Йосиф беше чул почти целия разговор. Предложи и на Ирина да
я закара до къщата на Исус.
– Магазините вече затварят и хората бързат да се приберат за
празника. Трудно ще намериш такси.
– Само ме изчакайте да отскоча тук зад ъгъла, за да купя една
книжка – помоли Ирина. Там веднага намери приключенията на
Одисей във вариант с рисунки за деца. Когато се върна, Мария беше
заключила магазинчето, а на вратата имаше бележка: „Отивам на
Рождество при Исус. Весели коледни празници!“.
– Не се учудвай – рече Мария. – Ще дойда и аз при твоя Исус.
Прозорецът към улицата светеше. Опрял нос в стъклото, Исус
чакаше и щом зърна Ирина, радостно замаха с ръка. Малко преди да
отвори пътната врата на бедната къщичка, тя чу, че моторът на колата
изключи. След това хлопна и вратата. С няколко бързи крачки Йосиф
ги настигна и заизкачва заедно с тях стълбите. Очите на Исус искряха
от радост и учудване, че толкова много хора идват на гости. В стаята,
макар и малка, се намери място за всички. Мария взе Исус в скута си, а
Роза, майката на Исус, донесе цяла тава с мекици. Севернякът нахално,
като нежелан гост, искаше да се промъкне и той през пукнатините на
прозорците и вратите. Ирина разопакова кораба, постави го на масата
и до него запали свещ. Като мистични призраци по стените изплуваха
сенките на платната, а пламъкът освети един стар и изтърбушен диван,
на който седяха Мария, Исус и Йосиф.
Беше Бъдни вечер.
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Исус искаше да покаже нещо на компютъра. Някой му го беше
подарил на старо, но той се справяше отлично с него. На екрана имаше снимка на малко дете, удавено и изхвърлено от вълните на брега
на морето. „Защо?“ – питаше Исус с поглед. „Как да обясня на едно
шестгодишно дете какво е емигрант, война и смърт, та дори и то да
се казва Исус“ – помисли си Ирина. Погали го по главата, седна до
него и каза:
– Тези деца бягат заедно с родителите си, защото там, където живеят, няма хляб, вода и лекарства. Те пътуват по море, което понякога
е бурно и обръща лодките им. Често за тях няма място никъде по света
и те са ненужни. Тогава Бог си ги прибира.
Без да сваля поглед от екрана, Исус тихо прошепна:
– Аз съм толкова малък, а нямам и крака. Леглото ми е голямо и
в него има място за още деца.
В този момент влезнаха братчетата на Исус, за да се сбогуват.
Сложиха си шапките и излезнаха в нощта да коледуват. След малко Мария и Йосиф също си тръгнаха. Исус стисна ръката на Ирина и каза:
– Един ден и аз ще бъда коледар. Знам всички песни, но си ги пея
наум да не ги забравя, докато ми сложат крака .
В живота на Исус преди година се появила непозната за него
фея от приказките. Анонимно поела разходите по операцията, а сега
осигурила и сумата за протезите. Самата тя не била богата, просто се
лишила се от някои скъпи, но ненужни неща.
Ирина настани Исус в средата на голямото легло и му даде кораба
в ръцете.
– А сега нека тръгнем с теб на едно дълго пътешествие през девет
планини и морета. Човек може да направи това и без крака, ако се
сприятели с този вечен мореплавател. – Отвори книгата, която му
беше донесла, и зачете: „Одисей се качи на кораба, вятърът разтвори
платната и....“
Свещта догаряше, отмервайки времето със собствения си аршин.
Удари тържествена камбана и възвести, че се е родил Исус. Един друг
Исус слушаше в захлас историята, която Ирина четеше. После тя
стана и отиде да съобщи на Роза добрата новина. Поговориха, каквото трябваше, и се върна да се сбогува с Исус. Прегърнал кораба и
книжката, той спеше и се усмихваше. Навярно сънуваше два дървени
крака. Свит в единия ъгъл на голямото легло, Исус беше оставил място
за още няколко деца.
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Сметката, моля!
Елена Тодорова

– Ще поставим упойката, искам да броите от сто назад.
– Ще боли ли, докторе?
– Няма да боли, всичко ще бъде наред. Започвайте да броите.
– Сто, деветдесет и девет, деветдесет и осем, деветдесет и седем,
деветдесет и шест...
– Сестра, скалпел...
***
– Събуди се, майче. Чуваш ли, събуди се.
– Три кила и петстотин грама, 41 сантиметра. Честито, майче.
Имаш си чудесно момченце... Събуди се!
Тогава са чули за първи път плача ми.
А аз помня всичко още от утробата. Плувах в един топъл океан,
усещах ударите на сърцето си, както и на маминото. Усещах цялата
обич на Вселената и Бог. Знаех историята на милиарди животи преди
мен до първата жена и първия мъж. Знаех тайните на Космоса...
***
– Запишете в протокола: Раждане с цезарово сечение, тридесет и осма седмица, бяло дете, от мъжки пол, износено... А после
шушукане, тих спор... И онзи непрекъснат звук, който толкова ме
плашеше.
– Бързо, изпускаме я. Обдишвайте. Дефибрилатор...
Суетене. Говор. Тичане.
– Не мога да спра кървенето. Още две банки нулева...
– На три, пазете се.
– Няма пулс. Зареждам на 300... Пазете се.
– Ампула адреналин, направо в сърцето...
– Няма пулс. Изключете монитора. Час на смъртта...
– Някой трябва да съобщи на бащата.
– При постъпването е записано: Баща неизвестен.
– А близките?
– Няма посочени...
***
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След това ме опипваха, опъваха краката и ръцете ми, направиха
ми някаква инжекция, а аз крещях и исках да ме оставят на мира.
Чувствах се уморен, исках топлите ръце на мама...
Но нямах майка, нямах татко, никого си нямах. Бях абсолютно
сам на света.
Сирак. Малшанс за мен.
Доста по-късно щях да науча, че когато Господ затварял врата,
отварял прозорец... Пълна глупост! Каквато люлка те е залюляла,
такава ще те долюлее...
Детски домове за изоставени деца... Приемни семейства, които
гледаха деца не, за да им дадат топлина и обич, а заради парите.
Институции... Помощи... Благотворители...
Отново домове, защитени жилища... Семейства без деца, търсещи...
Много пъти искаха да ме осиновят, но се отказваха. Аз не говорех.
Не беше от заболяване. Не исках да говоря. Дори, когато на 8 години
двама от „батковците“ в поредния дом ме изнасилиха, пак нищо не
продумах. На никого не казах. Издебнах ги и си отмъстих мълчаливо.
Единият го блъснах по стълбите, без да ме види. Потроши се целият.
Докато беше в болница, мен ме преместиха в друг дом.
Другият го срещнах доста по-късно една вечер в парка. Разхождах се и се опитвах да подредя пламтящите си мисли. Когато човек
съзнателно е избрал да мълчи, в главата му настава хаос от неизговорени думи. Иска му се да ги подреди по рафтовете и чекмеджетата на
съзнанието си, а те все се блъскат и търсят пролука да избягат навън.
Точно в такъв момент го срещнах. Беше пиян до козирката.
Вървеше срещу мен по алеята, преплитайки крака. В едната си ръка
държеше празна бутилка вино.
– Ей, приятел, дай някой лев да удавя мъката. – Беше на две крачки
от мен, когато ме позна. – Немчо (така ми викаха всички), това си бил
ти, бе. Дай парите, съдран задник. Няма да забравя как те опраскахме
с Иван тогава. – И посегна да ме хване за ръката, хилейки се гадно.
Отстъпих назад. Спомените пламтяха в съзнанието, болката,
срамът...
Ударих го с юмрук в лицето. Падна тежко и захленчи като жена.
Помня, че го ритах, а той пищеше. След това настъпи тишина. После
се чуха сирените... Бях хванат на местопрестъплението.
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***
Втора година излежавам присъда за убийство по особено жесток
начин. Осъдиха ме на петнадесет години. Много приказки се изговориха в съдебната зала. Всеки разказваше фрагменти от живота ми,
а аз мълчах. Толкова дълго бях мълчал, че не виждах смисъл да проговарям точно сега. Съдията, прокурорът, хората в залата ме гледаха
като някакво странно, гнусно насекомо. Убиец!
Глупаци, тъпунгери, уж носят глави на раменете си, а нищо не
знаят и не осъзнават. Слушах споровете им, опитвах се да им внуша
мислено, че не искам помощта им. Защото знаех тайната, онази извечна тайна на природата, наречена „Обич“. Обич, от която съм бил
лишен още с раждането си и никога не съм получил до този момент...
***
Докато течаха дебатите, аз си мислех за Живота.
Често съм си го представял като един крайпътен ресторант.
Влизаш и оберкелнерът – Съдбата те настанява на подбрана от нея
маса. Може да е близо до дансинга, но по-вероятно е да бъде близо до
кухнята или до тонколоните. Подава ти менюто, а ти си много гладен
и избираш най-вкусните ястия. Оказва се, че част от избраното точно
днес е свършило или не се предлага, защото така е решил „главният
готвач“. Правиш компромис и избираш друго. Носят ти го. Опитваш
– нагарча. Искаш да го върнеш, но правилата са изрични – връщане
няма. Или, да речем, поръчваш си супа, а към нея ти носят вилица.
Чакаш да изстине, за да я изпиеш. Но изстинала вече не е вкусна,
залоена е и получаваш киселини...
Странен ресторант е Животът. Там клиентът НИКОГА НЯМА
ПРАВО. А „най-хубавото“ е накрая, когато ти носят сметката.
Винаги е СОЛЕНА, повярвайте ми. Винаги!
***
Днес е първият ден от третата година в затвора. Голям ден за мен,
защото реших да говоря. Беше наложително. Трябваше да изговоря
всичко онова, което бях таил в сърцето си. Пък ме мъчеше и едно
прозрение, основният принцип на Живота – „Дай, за да получиш“.
До този момент не бях получавал обич от никого, но и не бях давал
такава. Време беше да опитам.
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Дори „черните дупки“ могат да обичат, защото са оплодени с
частици материя и от тях се ражда нова вселена. Толкова е просто.
Обичта е в основата на всяко чудо. А животът сам по себе си е чудо.
И се надявам, влизайки в онзи ресторант, да бъда настанен във
ВИП сепаре и поне веднъж да вкуся нещо, което да остави сладост в
устата ми. Ще започна с десерта. Нека е...
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Йоан
Здравка Евтимова

– Баба ти умря млада и майка ти умря млада... – тук гласът се огъва
като найлонов плик, натъпкан догоре с ягоди – баща ми често подарява
плодове на последната от многобройните си приятелки. – Ти също
сигурно ще умреш млада – продължава той. – А си единственото ми
дете. – Ягодите в найлоновия плик на гласа му са гнили. – Засега си
единственото ми дете – уточнява той. Говори направо, връхлитащ към
целта, деликатен като багер. – Но и да имам други деца, само ти си от
Тея. Никога няма да срещна жена като майка ти. Ти не приличаш на
нея въобще, но си единственото нещо, което ми е оставила. Затова
искам да зная, че като умреш – баба ти беше болнава, ти също си твърде слаботелесна – преди да умреш искам да родиш едно дете – ако е
момиче, ще зная, че е от жилката на Тея. Дори да не прилича на нея,
а на тебе, ще помня, че в дребната има и от моята, и от нейната кръв.
Той става, блъска улицата с пета, плюе на земята.
– Зная, че тя ме чака някъде. Може да не е горе, защото горе са
свестните, а аз не съм. Но тя ме обича. Тя е за горе. Заради мене ще
хлътне долу и затова ще ме е яд. Тя ще се натика при мене, защото без
мене не може нито на земята, нито под нея, нито горе да изкара ден.
Е, аз също – той отново блъска пета в паветата. – Яд ме е на тебе. Ако
не беше ти, тя още щеше да върви до мен по подлата земя. Но толкова
те обичаше. Само затова. – Баща ми е тънък, висок, непрекъснато му
звънят госпожици, богат е, подъл е, стиснат е, не мога да стоя в една
стая с него. – Срам ме е от тебе. В тебе няма дух. Не тече мисловен
процес. Ти гледаш в петите си и от петите си по-далеч не виждаш.
Не можеш да накараш и пале да ти се подчини. Ти се подчиняваш на
всички. Срамувам се от такава дъщеря. Но друга нямам. Затова искам
да родиш – внучето на Тея и моето внуче. Аз съм избрал баща му.
Той струва. Много е красив, казват за него жените. Силен е. Може
да накара хиляда човека да клекнат пред него. Като родиш дребното,
няма да имаш ангажименти. Аз ще го отгледам. Ще намеря жена да
го кърми, защото във вашия род млякото на жените е слабо. Ще ти
отпусна месечна сума, защото си дъщеря на Тея. Тя имаше дух. Ти
нямаш. Тя трябваше да е сега с мене – той плюе на земята и я бие с
крак. – Йоане!
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Човекът който влезе, беше висок, със зелени очи и черна коса.
– Това е бащата на детето ти – заяви баща ми. – След като заченеш
– гледай по-бързо да го сториш, защото ... – той не завършва, ръката
му прави движение, като че огъва сламка за пиене на сок. – Като родиш, медицински екип ще се погрижи за тебе и малката Тея. Йойо,
искам да бъдеш внимателен. След като приключиш със задачата, ще
разговаряме за парите ти.
– Ялова съм – казах аз на баща ми. – Йоан не ми харесва.
– Аз решавам дали си ялова и дали Йоан ти харесва – отряза
баща ми.
– Аз те харесвам – изрича бавно Йоан и ме гледа, както човек
разглежда змия. – Обещавам, че ще бъда внимателен.
– Йойо – дълбае гласът на баща ми. – Ако тя ти избяга, знаеш кой
идва при тебе.
– Знам – отвръща Йоан. – Още ми се живее.
– И на мене ми се иска добър бизнес-партньор в твое лице.
Лято е, зад прозореца пръска дъжд.
Живея в стаята на баба ми, в старата ни къща, наоколо е трева,
майка ми имаше цветя и домати, майка ми имаше всичко, гледаше ги
сама, не плащаше на градинарката, а ровеше в градината, сякаш желаеше час по-скоро да затвори света след себе си. Аз нямах нищо – нито
домати, нито цветя. Когато отидех в София веднъж на три месеца,
баща ми организираше вечери, на които ме запознаваше с новата си
приятелка. Аз вдигах температура, повръщах, нямах приятели. Мъжете не само ме отвращаваха, страхувах се от всички, които блъскаха
пода със скъпите си обувки и плюеха; които вместо да приказват,
вдигаха показалец и жените им знаеха какво трябва да сторят.
Личните им секретари също знаеха какво следва да извършат;
баща ми опитваше и мен да научи към какво трябва да изтичам и
пред кого да се наведа, когато вдигне показалец един сантиметър
над масата, но температурата ми се покачваше толкова, че идваше
Бърза помощ, а когато баща ми назначи доктор Матеева да се грижи
за мен, при вида на доктор Матеева започваха неудържими пристъпи
на гадене и световъртеж.
Чувствах се добре единствено в старата къща на баба ми – при
бодливите, гъсти треви, при дивите джанки, при брезите – в стаята
на баба, която бе и стая на мама преди да умре, и сигурно щеше да
бъде моя стая, докато умра. Когато госпожа Желка идваше да чисти
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у нас, пак вдигах температура – горката женица докладваше на баща
ми всичко – и ако той беше докосвал храната, която ми докарваха,
цялото ми тяло се подуваше, клепачите ми подпухваха и ме обземаше
такъв пристъп на кашлица, че се налагаше да ме закарат до болницата
в Павликени. Всичко това изчезваше, когато баща ми заминеше някъде
далече в чужбина или си стоеше в София, а аз потъвах в тревата на
двора. Хора не можех да срещна, наоколо бе пусто, възрастни жени
над седемдесет, двама-трима дядковци столетници, един жив кон.
Понякога наоколо се мяркаха роми, но се страхуваха от мене, „Лудата
от София“ – шепнеха. „Лудата!“
Само едно малко момиче, тъмно като въглен, идваше в двора.
– Лей ми восък, дано ми потръгне – молеше се то. – На лудите
Господ помага.
И понеже ми носеха много храна, старите баби и дядовци идваха
при мене и вечер дъвчеха бавно и дълго. В селото се завъдиха не зная
откъде толкова много котки – кафяви, черни, бели и оранжеви. Край
зидовете, на хладина, пъплеха змии и таралежи, нощем към кошницата с хляба правеха набези птици и лисици, чакали и белки. Роми
не се въртяха наблизо, страхуваха се от мен – баща ми сигурно беше
разпространил слух, че съм заразно болна и ме чака да умра.
Кога бе пристигнал Йоан, така и успях да разбера. Появи се като
светкавица в стаята на мама и на баба. Пъхнал се зад скрина и когато
си легнах, въобще без да попита, без да ми каже „Здравей“ или „Добър
вечер“, направи онова, за което му беше платил баща ми.
Въобще не ме интересуваше Йоан. Защото разбрах, че мога –
сигурно жените, които умират рано, го могат. Не се изморявах от
любовта. Не се страхувах, не вдигах температура, не ми се виеше свят,
не болеше. Той стоеше под мен пламнал, а аз можех. И още можех.
Имах сила. Дали е Йоан или някой друг, нямаше никакво значение.
– Не искам да си отивам – каза той. – Не искам да те губя от
поглед.
В стаята на баба и мама – тук се бяха родили и двете, и тук бяха
умрели – снимките им бяха на стената наред с иконата на Света Богородица – те наблюдаваха как Йоан отказва да замине, как не яде, не
пие вода. Не говореше, започна да отслабва, наложи се да го храня –
както мама бе хранила мен като малко дете – с лъжичка и хляб, хранех
го и той ядеше, за да има сили за мен, пиеше, но жените, които умират
рано, не страхуват Йоан. Не се страхуват от никого.
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– Омъжи се за мене – каза Йоан.
Но това не бе нужно.
– Ще убия всеки, който те докосне.
– Омъжи се за него – подметна баща ми и токът на обувката му
разкъса улицата. Сега не ме беше страх от него. Не вдигах температура. – Ти си като Тея – каза той. – Също като Тея. Йоан отказа да вземе
парите, които му дадох. Каза, че не може да живее без тебе. Глупак. Аз
не можех да пия вода без Тея. Жените от вашия род са луди. Човек не
може да пие вода без тях.
Когато се роди дъщеричката ми Тея, аз я оставих на баща ми. За
последно я видях в ръцете на Йоан. Сигурно са ме търсили в къщата
със снимките на мама и баба, и с оная икона на Света Богородица,
която ми бе помагала да храня Йоан като малко дете. Сигурно тя бе
помогнала да оцелее. Но не са могли да намерят нито иконата, нито
снимките, защото ги изгорих. Щеше ми се да запаля къщата, но тук
бяха умрели мама и баба – а може би не бяха умрели, може би бяха
избягали от хората, които плюят по улицата и натякват, че тъмните
жени умират рано, че е хубаво някой Йоан да дойде – той е силен и
има дух, ти нямаш.
В София, в Централния гробищен парк, имаше прекрасен гроб,
но който бе изписано моето име, дата на раждане, дата на смъртта.
Един висок мъж, красив – какво е красотата за един мъж, тя само му
пречи – и едно малко момиченце седяха пред гроба с цветя. После
дойде баща ми. А аз гледах отдалеч, момиченцето – дъщеря ми, беше
прекрасно, най-хубавото дете. То държеше ръката на Йоан и ръката
на едрия побелял мъж – който удари земята с пета, а по лицето като
паяк се спусна сълза.
На алеята, далеч встрани, на мъничката пейка седяха две жени –
едната на средна възраст, другата с водопад бяла коса, и двете високи,
тънки като корабни въжета.
– Тея – извика ме жената с бяла коса и краят на август се отрупа
януарски сняг. – Тея, ела.
Огледах лицата им. И двете приличаха на иконата на Света Богородица. Бях виждала тези жени.
– Тея.
Бяха жените от снимките, които бяха гледали как раста от стената
на стаята ми.
– Мамо. Бабо – извиках.
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Жени, които можеха да накарат човек, разсичащ земята с пета,
да забрави името си, не умират рано.
Те винаги се казват Тея.
– Има при кого да отидеш – изрече тънко и дълбоко по-младата
жена, на която не приличах.
– Йоан – каза белият сняг, който заваля през август.
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Морски пейзаж с риба
Иван Вакрилов

Някога, някъде на изток, някой си бил казал, че ако седиш достатъчно дълго на едно място и не шаваш много, целият свят ще се
извърви пред очите ти. Твърдо заставам зад тази житейска мъдрост.
С особена сила това важи, ако мястото е градската чаршия, а ти
дремеш зад една сергия с вестници и отнемай къде по цял ден зяпаш
пъстрия мравуняк наоколо. Ниски или високи, тънки или дебели,
мъже и жени – забързани, угрижени или просто шляещи се в очакване да срещнат някого, с когото да изпият по една бира – вълни от
форми, цветове и звуци се блъскат в бреговете на деня, пресъздаващи
оня първичен бульон, от който е произлязло всичко на този свят. А
над това клокочещо море мълчаливо се издигат – някои стройни и
горделиви, други свитички, малко килнати на една страна – къщите
от двете страни на улицата. Със спуснати пердета по това време,
сякаш притворили очи, те се опитват да предпазят обитателите си
от любопитни погледи, да съхранят малките си, тихи светове, далеч
от лакомите очи на времето, клекнало с изплезен език насред света и
поглъщащо бавно, но неумолимо всички наши постижения, провали,
мечти и разочарования.
Точно пред моята сергия е кръчмата на Андро Бабаита. Всъщност,
кръчмата е на партера, а на втория етаж живее самият Андро и тези,
които той с присмех, но и с обич, нарича Антантата. Вдигам поглед
нагоре – единият прозорец е открехнат и навън се подава малка, съсухрена ръка, държаща запалена цигара. Само след миг прозорецът се
отваря малко по-широко и една друга – доста по-голяма, бяла ръка се
промушва, внимателно измъква цигарата, смачква я и я хвърля долу, на
тротоара. Прозорецът се затваря. Усмихвам се – това не се случва за
пръв път и аз знам точно какво крие зад себе си тази малка пантомима.
Андро Бабаита, противно на прякора си, е дребен – лев и двайсет – както казват хората, с маслинена кожа, къдрав и с един щръкнал
кучешки зъб, който леко повдига горната му устна и оставя впечатлението, че всеки момент може да те захапе. Като повечето дребни
хора е сприхав, отнасящ се с подозрение към по-едрите, като че те все
налитат да го настъпят. Изтърсакът в семейството, той не се ожени на
младини и остана да живее с майка си – баба Ирини. Понякога разни
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зевзеци опитваха остроумието си на негов гръб, но бързо се отказваха,
осъзнали, че след такива шеги бирата им добива малко странен вкус.
Върти кръчмата с вещина и отпуска умерени вересии, което пълни
масите всяка вечер с предани клиенти, повечето от които са му и
приятели. Ние с Арам, например, рядко пропускаме вечер – може да
е само за по чаша вино, но винаги в неговата кръчма.
Хубави са вечерите у Андро. Особено когато, в по-късните часове,
останем само неколцина приятели – то са песни, задевки, смях – както
казва Арата, не ти трябва Риц, не ти трябва цирк Буш. Е, с времето
разговорите все по-често се завъртат около простамола и ползата от
копривата за артрита, но това си е закономерно изместване на фокуса,
според Коста бръснаря, който е и любител-психолог. Понякога, преди
време, тези интимни гуляи бяха разтуряни от баба Ирини – майката
на Андро. Тя започваше офанзивата с една обувка – тропаше с нея
по пода на горния етаж, като сигнал, че вече е късно и трябва да си
вървим. Ако това не помогнеше (обикновено не помагаше), баба
Ирини слизаше долу – с дълга бархетна нощница, стиснала в ръка
ръжена. Дребничка, сбръчкана като стафида, тя всяваше страх и у
най-заклетите гуляйджии – черните ѝ очи искряха от гняв, а малките
и мустачки нервно подскачаха под носа ѝ.
– Я да се махате веднага, цесити с цеситите! Се ми пеят тука,
хааа! Андро, я прибирас туй сисе и пъдис тия хаймани навън! – Тя
така и не бе свикнала с ‘ч’ и ’ш’, а когато беше ядосана, съскаше като
градинска пръскачка.
Иначе не беше лоша баба Ирини – ако някое дете си навехнеше
глезен или китка, все при нея го водеха – майсторка беше да оправя
изкълчено и навехнато, а пък пострадалото дете обикновено получаваше и една медена курабийка. Имаше си няколко приятелки, с
които се припичаха на слънце в градинката и разнищваха другите
комшийки, но постепенно, една по една те си отидоха, и баба Ирини
взе да се застоява вкъщи. Висеше по цял ден на прозореца и се възмущаваше на „разголените дзедии“ по улицата. Пушеше като комин
и никога не отказваше чашка мастика, особено ако за мезе имаше
ментови бонбони.
Така си живееха майка и син, докато, преди около пет години,
Минка – единствената сервитьорка в кръчмата, не избяга с един италианец. После се оказа, че той бил албанец и основния му занаят е
комарджийство, ама това е отделна история. Първите дни Андро се
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опита да се оправи сам. По едно време дори баба Ирини се появи в
кръчмата, но след като се изпокара с всички клиенти, Андро се принуди да вземе мерки. Запретна ръкави и на един бял лист с червен
флумастер написа: „Спешно сервитьорка! Веднага почва!“ и го окачи
на вратата. Още същата вечер се появи Стефка. ‘Появи’ е точната дума
– тя не влезе, а се появи на вратата, като почти я изпълваше. Висока,
едра и рижа, с много бяла кожа, жената се приближи до тезгяха, зад
който Андро я зяпаше с полуотворена уста, и попита дали все още
търсят сервитьорка. В настъпилата тишина (не влизаха често жени
в кръчмата) чухме гласа ѝ – плътен контраалт, с – както се произнесе
по-късно Арам – аромат на колендро. На колендро мирише, обясняваше той, когато има гръмотевици.
Както и да е, след няколко разменени реплики с Андро, относно
работното време и заплащането, жената препаса една престилка и
започна работа. Работеше бързо и точно – носеше се като кораб между
масите и събираше всички погледи. Някои се изхитриха и взеха да я
викат – уж сметката нещо не била в ред – само и само да си натопят
очите в деколтето ѝ, когато се навеждаше, за да провери сметката.
Работата отново влезе в обичайния си ритъм, всички бяха доволни от
Стефка – Чефи, както скоро започнахме да я наричаме. Всички, освен
баба Ирини. Много ѝ беше криво. Не за друго, ами защото виждаше
как Андро гледа Чефи – изпиваше я с очи, а като отидеше при него
на тезгяха с поръчка, само дето не започваше да мърка, хищникът му
дребен. И, колкото и чудно да беше, тя като че отвръщаше със същата
симпатия. Седмиците минаваха, работата вървеше, баба Ирини редовно ни гонеше вечер от кръчмата, а отношенията между дребния Андро
и рижата валкирия ставаха все по-топли. Случайните докосвания на
ръцете им при поемането на чашите и смутените усмивки преминаха
в гальовно шепнене и сподавен кикот в моментите, когато работата,
късно вечер, намалееше. За всички ни беше ясно накъде вървят нещата.
Хем се радвахме за Андро, хем му се чудехме – та той бе едва ли не на
половината на Чефи!
– Повярвайте, момчета, в кревата не си личи кой е по-висок –
хилеше се Андро.
Когато се случеше баба Ирини и Стефка да се засекат някъде,
старата отскачаше, сякаш е настъпила змия:
– Цефи... липос скила! – И, да не би някой да не е разбрал: – Куцка
тлъста! Се испъзда скила, аааа, се испъзда!
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Не веднъж Андро води тежки преговори с упоритата си майка. Не
харесваше баба Ирини Чефи и това си е. Колко ли не я молеше синът ѝ
да каже – какво точно не харесва у изгората му. Ирини само съскаше:
– Да махас! Се ти изпие кръвцицата, куцката му! Ах, Андроникус,
ах, анойтос... глупак! – И се затваряше в стаята си.
Чефи гледаше да е винаги усмихната и любезна с баба Ирини, дори
направо се подмазваше. Но неприязънта на старата бе така силна, че
всички добри думи и дребни жестове на внимание рикошираха като от
стена. В чудо се видя Андро, но все се надяваше, че след време майка
му ще кротне и ще приеме Стефка.
– Иване, разбираш ли, брат – харесвам тая жена, обичам я, бе! А
и за кога да чакам, а? Ей на – догодина петдесет ще направя, а все сам,
като кукувица, все сам... – жалваше ми се той, опрял гръб о сергията,
дърпащ нервно от угасналата си цигара. – Каквото и да става, тя ще е!
И за капак – рибата. На стената зад тезгяха, в кутия, чието стъкло
отдавна бе счупено, висеше една препарирана риба. Голяма риба. Баща
му на Андро ли, дядо му ли – я беше уловил някога. С годините перките
ѝ се бяха изпочупили, половината опашка липсваше, беше се покрила
с мухъл и никой не можеше да познае, що за риба е била приживе. Но,
верен на традицията, Андро я държеше там – тя никому не пречеше,
не я забелязвахме дори. Ние не, но Чефи я забеляза. Ходи къде ходи,
пък се спре, погледне рибата и въздъхне тежко. Нищо не казваше,
само тия въздишки. Андро издържа седмица и я свали от стената.
Подготвена за победата си, Чефи още на другия ден закачи на нейно
място един морски пейзаж на Айвазовски. Операцията мина гладко,
никой не обърна кой знае какво внимание на новата украса. Два дни
след това, при един от войнствените си походи с ръжена, докато ни
ругаеше, баба Ирини забеляза промяната. И не само я забеляза – спря
като вцепенена, невярваща на очите си. После се отпусна на един стол,
все още с ръжена в ръка. Не каза нищо. Поседя така няколко минути,
с поглед, вперен в горкия Айвазовски, стана и бавно, с наведена глава,
се качи по стълбите към стаята си. Умълчахме се и ние. Стана ни някак
чоглаво и лека-полека, без много приказки се разотидохме, оставяйки
Андро и Стефка сами в неловката тишина.
Следващите два дни – събота и неделя, с Арата не ходихме при
Андро – копахме неговото, после моето лозе, бяхме уморени и си стояхме по къщите. В понеделник решихме да обядваме в кръчмата. Вървяхме натам и се чудехме, какво ли е станало с рибата и Айвазовски. И
127

какво? – кръчмата на Андро, която работеше без нито ден почивка от
толкова години, тази кръчма, която ни беше нещо като клуб, като втори
дом, ако щеш – беше затворена! Огледахме внимателно за некролог
– защото какво друго би накарало Андро да затвори, освен нечия
(неговата) смърт? Тъкмо да си тръгнем, вратата се отвори и нашият
приятел ни помаха да влезем. Мрачен, подпийнал, небръснат, Андро
наля по едно и ни разказа какво бе станало нея вечер. Малко след като
и последният клиент си тръгнал, баба Ирини слязла долу, където те
с Чефи подреждали маси и столове за другия ден. Била облечена със
старото си палто, а в ръка стискала дръжката на малък картонен куфар.
Извикала сина си настрана и през сълзи и подсмърчания му заявила,
че напуска дома си – отива в старчески дом. Какъв дом посред нощ,
ама на. Как ли не опитвали да я придумат, какво ли не и обещавали
– не и не! Или аз, рекла, или тя – и посочила с брадичка Стефка. И,
докато Андро хъкал и мъкал, Чефи се облякла, казала едно „сбогом“
и потънала в нощта. Андро – по средата – едната изчезнала, другата
с куфара седи и се кани да отива в старчески дом... Решил първо да
оправи майка си. Качил я обратно горе, дал и валерианови капки и
я оставил да спи, а той хукнал да гони Стефка. Отишъл в квартирата
ѝ. Поговорили, тя поплакала, той – не (мисля, че и той си е поревал,
ама хайде) и се разбрали, по настояване на Чефи, да се разделят, щом
връзката им убивала старата му майка. Отчаян от тази безизходица,
Андро се прибрал. И се напил. На другия ден не отворил, а, както си
бил с дрехите от предната вечер, се качил в стаята си с една бутилка
и пак се напил. В неделя – същото. Къде била и какво правела майка
му, не знаел.
Така го заварихме ние, след два дни непрекъснато пиене. Така го
оставихме. Така продължи още една седмица. Табелата „Затворено“
неотклонно висеше на вратата, отвътре не се чуваше нищо и започнахме да се притесняваме, че това не е обикновен запой от любовна
мъка, а нещо по-страшно.
На следващата неделя, надвечер – тъкмо се канех да прибирам и да
си вървя – вратата на кръчмата се отвори и от там, с малко несигурна
походка излезе баба Ирини. Огледа се, забеляза ме и ме повика с ръка:
– Иване, се ме водис на Цефи! Осте сега се тръгваме. – Тонът
ѝ не търпеше възражения и аз, набързо набутвайки вестниците под
сергията, я поведох към квартирата на Стефка. Не беше далеч и скоро
позвъних на вратата ѝ. Баба Ирини ме погледна втренчено:
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– Се стоис тука. Се ме цакас, цу ли? Се цакас, ако трябва, цяла
нос! Аз имам вазна работа с таз... Цефи, а ти се ме водис после у дома.
Кимнах. Гледах как вратата се отвори, пропусна баба Ирини и
пак се затвори. Стоях и се чудех, какво ли става вътре. Пред очите
ми минаваха страховити сцени с кръв, ножове, ръжени и какво ли не
още. Беше доста дълъг половин час. Накрая вратата отново се отвори
и старата жена излезе. Приближих се до нея, тя ме хвана под ръка и
без дума да каже, се запътихме обратно. Не се осмелих да я разпитвам,
пък и я познавах – нищо нямаше да каже. Заведох я до кръчмата. Тя се
прибра, ключът се превъртя в ключалката и това беше. Без да се бавя,
се запътих към Арамови. Там, пред бутилка вино, надълго и нашироко разисквахме неволите на Андро Бабаита и се чудехме, докъде ще
стигне цялата работа.
А на следващата сутрин, наближавайки чаршията, видяхме, че
вратата на кръчмата е отворена, отвън е пометено и напръскано с
вода. Докато приближавахме, отвътре излезе Чефи, изтръска една покривка и пак влезе. Спогледахме се ухилени с Арам и тъкмо се канехме
да влезем, когато от вътрешността на къщата долетя старчески глас:
– Цефи! Се пиес кафе? Сербетлия съм направила! Цефи! Остави
Андро да прави кръцма, ела да пиес кафе!
Ами, това беше. Разбрахме след някое време, от Андро – баба
Ирини се страхувала, че женейки се, синът ѝ ще я изостави. Та затова било цялото тръшкане, затова бяха всички „куцки“ и какво ли не
още. Е, така и не разбрахме какво са си говорили през оня половин
час двете жени, борещи се за сърцето на дребничкия кръчмар. Андро и Чефи вече пета година как са женени. Лани водиха бабата на
Анхиало, на калните бани – много беше доволна, милата. И – сакън,
някой лоша дума да каже за Стефка – белята си взима! Съща Антанта
са, вика Андро – а си пипнал едната, а другата ти налита като хусар
с гола сабя. А, и още нещо. Сега на стената зад тезгяха висят – една
до друга – странната риба и картината на Айвазовски. И не изглежда
зле. Допълват се, някак си.
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Коркосу
Иван Вакрилов

Оная неделя ходихме с Кина на гробищата – малко да поошетаме гробовете на нашите, че нали времето дъждовно и бурените тъй
похлупили всичко, не можеш разбра кой къде е.
То не толкоз за умрелите, ами за нас го правим. Срамота е, при
живи деца в буренясал гроб да лежи човек. Пък и, дето вика баба
Злата, сега ние да шетаме, че да има после на нас кой да ошета. Мисля
си – както е тръгнал светът, я дойде някой да ме прелее с едно шише,
я не. Казвам туй на Кина, докато скубем троскота, пък тя:
– Их, да ти имам кахърите! – и ме гледа с бялото на очите – да
го прелеели... Като те гледам как се комкаш всяка вечер, ще ти държи
влага до Страшния съд, май. Ама уста има, пуста жена – като вълчи
капан! Захапе ли те, читав не си тръгваш. Друг човек да е, ще помисли,
пък тогава ще ти рече каквото има там за казване. А то – плещи ги без
да ѝ мигне окото. И добра дума да понечи да ми каже, като например
колко съм ѝ мил и драг, тъй го казва, че ми се отщява и от жена, и от
всичко. Ама – моя си е. Толкова години денем размахваме брадвите,
а вечер, в леглото, я караме с мекия брус, та не си връзваме кусур.
Копахме, скубахме – нагласихме ги и седнахме да починем. Изваждам едно лимонадено шише и първо на нея давам – ега се затвори
тая уста.
– Не ща сега – и бута шишето. – Ти първо прелей, пък тогава пий,
че почнеш ли, ще артиса тате на сухо. И да знаеш – като те закопая,
ей тука, на – и сочи до гроба на мама – хич не си прави сметката, че
ще идвам, ами! Таман ще се куртулисам от ядове и мъжки дивотии.
Свивам рамене, докапчвам ракията и ставам. Чина Рада ми е заръчала да нагледам мъжа ѝ – свако Петко, че тя, горката, не я бива вече.
Оправям свако, палвам му и на него една свещичка и се заглеждам в
съседния гроб. Види се, че скоро е идвал някой при дядо Стойко и
аз знам кой е. Той деца живи няма, та само Коркосуто ще да е идвала
от града. Не го оставя тя, тачи го. И има за какво – навремето живяха
заедно – пиха, биха се, свириха, а накрая той я омъжи. Беше ѝ и за
баща, и за майка.
Отдавна беше това – шейсет и девета ли, седемдесета ли. Такова
чудо не бяхме виждали – пред кметството се мъдреха една черна волга
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и милиционерска джипка. А в джипката – трима интернирани, все
младежи. Имаше властта тогава такъв адет – който много подскача да
надникне през оградата оттатък, в капитализма, изселваха го в някое
забутано село като нашето. Един цивилен и двама униформени влязоха
при партийния секретар, повикаха кмета и – какво са говорили, те
си знаят – но накрая волгата и джипката отпрашиха към Шумково, а
на стъпалата отпред остана едно момиче. Горе-долу моя възраст – на
осемнайсет трябва да съм бил тогава. Казвам момиче, ама не му личеше
много – кльощаво и мърляво, с охлузени дънки и много шарено яке.
В краката му седеше една раница и това му беше всичкият багаж. То
дрехите остави, ами милиционерите го бяха офъкали като овца – тук
клъцнато, там кичур виси – хем смешно, хем някак тъжно.
Излезе партийният – не му помня името вече, ама знам, че голямо
леке беше – хвана го за ръка и право в хоремага. Курдисал момичето
на един стол, взел му една лимонада и подхванал нещо като събрание.
Защото интернираната все някъде трябваше да живее, нали. Хубаво,
ама всички се дърпали – кой ремонт правел, кой място нямал – никой
не ще беля в къщата си. По едно време станал чичо Стойко и рекъл,
че ще я прибере при себе си. Той тогава беше на около петдесет,
жена му скоро беше починала и живееше сам. Едър, с бръсната глава
и ръце като лопати, чичо Стойко работеше в стопанството – береше
ядове с една нова порода романовски овце, дето бяха по-диви и от
кози. Както и да е.
– Ама как бе, Стойко? – рекъл партийният. – Сам човек си, мъж,
може ли...
– Ти не бери грижа за това – нали дириш подслон за туй бостан
коркосу? – Стойко огледал мъжете в кръчмата и добавил: – Пък ако
някой мисли, че аз такова... грях му на душата.
Никой нищо не казал. Чичо Стойко взел раницата на момичето
и рекъл:
– Хайде, коркосу, хайде да си те водя, че като те гледам, още малко и ще вирнеш петалата. И тъй, Коркосу се настани у Стойкови и
всички бяха доволни. Имаше и някои зли езици, дето разправяха, че
ей на – уредил се старият пръч с млада дзвизка, ама то ден до пладне
беше. Момичето се казваше Дочка, Евдокия, и беше от София. Тъй и
не разбрах за какви точно провинения го бяха изселили – ние в Кутра
като усетим, че някой си има нещо, дето иска да си е само негова тайна, не се бъркаме. Че то всеки си има по нещо, дето не иска другите
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да го знаят, и ако вземем да ровим, ще стане лошо. Та Евдокия беше
Евдокия само за пред милицията, дето ходеше сутрин да се разписва,
а за селото си остана бостан коркосу или само Коркосу – градинско
плашило. Лепна му се тоя прякор, сякаш с него е родено, пусто момиче.
Като мина малко време и косата ѝ се оправи, видяхме, че Коркосу
е хубавка, ако и малко слабичка. Ама то по градовете е тъй – едни
префинени кокони, да те е страх да ги пипнеш. А нашите момичета
в село са повечето ячки и си имат от всичко – хем мотика да въртят,
хем и деца да раждат. С черни като маслини очи и голяма, хубава
уста, тя без да иска палеше мераци тук-там, ама нали интернирана,
че и от чичо Стойко ни беше страх, та не я закачахме. Имаше си и
кусури – цапната беше в устата, а на туй отгоре и един тик на лявата
буза – сякаш ти намига. Но най-лошото беше по ръцете ѝ – около
лакътя, от вътрешната страна – малки точици, като тия дето остават,
като ти вземат кръв от вената. Наркотици. По онова време хич не
бяхме и чували за такива неща, ама Танков, учителят по биология,
ни обясни кое какво е. Та тоя тик и наркотиците направиха тъй, че
още на другата сутрин, след като я заведе у дома си, чичо Стойко я
плесна през лицето. Седнали те да закусват – хляб, сирене и по един
домат, а тя се цупи и не ще да яде. Взел Стойко да я кандърдисва, да
обяснява как трябва да се яде здраво, защото здраво ще се работи, а
тя се хили и му намига.
– Не се халосвай, момиче – ядосал се чичо Стойко. – Прави каквото ти казвам, да не си разваляме достлука.
– Я си глей работата бе, селяндур! – озъбила се Коркосу. – Ако
ми потрябват тъпите ти съвети, ще ти звънна.
И хоп – чичо Стойко ѝ отвъртял един шамар. Хубаво, ама с тия
негови ръце то не било шамар като хорските – катурнала се нашата
от стола и писнала да реве. Тя реве, той си яде – тъй, докато разбрала,
че няма кой да я отърва тук. Станала и хукнала на двора. Стои там
под сливата и се сърди.
– Хайде, стягай се, ще те водя на работа – рекъл чичо Стойко.
– Който и да е, какъвто и да е, трябва да работи. Пък и трябва да си
плащаш – и за квартирата, и за храната, нали така?
Настаниха я на работа в кравефермата, при малките телета, ама
не стоя дълго там – оказа се, че пише много хубаво, може да работи
с Аскота и я туриха в счетоводството да помага. Заплатата беше
по-ниска от тая на телчарка, ама пък работата беше лека. И понеже
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нямаше право да напуска селото, а се големееше и не искаше да има
вземане-даване с нас, селянчетата, от работа се прибираше право у
Стойкови. Той беше разправял на тате, че в началото видял зор с тия
нейни наркотици – мине се не мине и ставала нервна, ревяла, викала
– такива работи. Обаче поразпитал чичо Стойко учителя и – какво
разбрал, какво не – измислил как да я лекува. Като я усети, че я хващат
братята, вземе, че сипе по една ракия – на нея – за лек, на него – да
може да издържа на тия серсемлъци. После още по една и още – докато
Коркосу клюмне на масата.
– Тъй разбрах аз – разправял на тате – че било нещо като ракията,
само че с инжекции. И си викам, може пък да помогне. Хич да не е,
поне е кротка и спи цяла нощ.
Дали от ракията, дали от друго, но пристъпите на Коркосу станаха по-редки и постепенно спряха. Хубавите работи, както казват
хората, бавно стават. Лека-полека момичето се даврандиса, стъпи си на
краката и взе да помага в къщи. Много се хвалеше чичо Стойко с нея:
– Научи се бе, научи се! Вчера такава пилешка манджа сготви –
един път! – И се смее: – Само дето сега трябва да я отучвам от ракията,
ама не бързам, че така, с компания, е по-сладко.
Минаха няколко месеца. Коркосу не се зъбеше така на всеки и
постепенно си намери няколко приятелки. Събираше ги и им разправяше небивалици за София, за чужбина и всякакви такива. Нашите
будали я зяпат в устата, а тя си умира от гордост. И нали заплата
получаваше, сдоби се с нови дрешки – поръчваше, когато някое от
момичетата ходеше в града, да ѝ купи това или онова. В хоремага не
влизаше, че то в село жените не правят така, ама я виждахме в сладкарницата често – обичаше сладко и можеше да изяде пет баклави без да
се озори. Въобще, заживя момичето нормално, като всички нас. Само
едно нещо ни учудваше – как пък никой не дойде да я види, как едно
писмо не получи! Но, шарен свят, всякакви ги има.
Дойде зимата, дните окъсяха и народът повече в къщи си седеше.
И тогава Коркосу и чичо Стойко направиха голямото откритие. Той,
макар и груб на вид, не беше лош човек и имаше меко сърце. Имаше и
мандолина. Като бил млад направили с няколко аратлици от Шумково
една групичка и ходели насам-натам по селата да свирят. Добре, ама
после се оженил, пък и работата го затиснала, та мандолината все
по-често се гушела в килера, покрита с прах. В една зимна вечер, след
като хапнали и Коркосу си отишла в стаята, той се присетил нещо,
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бръкнал в килера и извадил инструмента. Изкарал една мелодия и ей
ти я Коркосу – цъфнала на вратата на стаята му.
– Свириш? На мандолина?! А стига бе! – не можела да повярва
тя. – А китара? Имаш ли китара?
– Не, чедо, нямам. Ама знаеш ли, наш Пенко едно време май
посвирваше с една китара, трябва да го питам.
– Сега! Може ли сега, а? Моля те, моля те! – Коркосу чак подскачала от мерак. – Хайде бе, хайде питай го!
– Хубаво де – надигнал се чичо Стойко. – Хайде, обличай се и
да вървим.
Изгазили те в снега до Пенкови и, нали гости, поканили ги на
масата. Седят, хапват, пийват, а Коркосу не я свърта на едно място
и само се блещи умолително на чичо Стойко. Попитал той Пенко за
китарата. Да, имало китара, ама отдавна никой не я е похващал, та
сигурно не била настроена.
– Нищо, аз ще я настроя! Само ми я дай! – извикало момичето.
И ето ги – връщат се с китарата. Седнала Коркосу, поиграла си с
ключовете и след някое време засвирила. Свири, ама свири! Обърнало
се нещо в душата на чичо Стойко, взел той пак мандолината и – давай
двамата. Тъй, ама туй, което свирел единият, другият не го знаел.
Но меракът и майсторлъкът си знаят работата – лека-полека, като се
учеха един от друг, натъкмиха един репертоар. Ходил съм у тях, те са
идвали у дома – и до ден-днешен такава хубава музика не съм слушал,
кой каквото ще да ми разправя. Той я беше научил на разни народни
песни, тя пък него – на модерни, та като засвиреха, не можеше да ти
омръзне. Те двамата без друго бяха се сприятелили вече, но като взеха
да свирят заедно – не можеш ги отдели един от друг. Взеха да ги канят
в училището и по разни вечеринки – ние слушахме и се радвахме, а
те сякаш не бяха на земята. И досега са ми пред очите – наклонили
глави един към друг, притворили очи, а пръстите им бягат по струните.
Само партийният не беше много доволен, защото, както каза веднъж:
– Абе, то туй развалено момиче ли ще свири на нашите хора?! Я
го вижте каква отрепка е! – И се пъчи с една ластична вратовръзка.
– Ще взема да я прибера аз тая китара...
Късметлия беше той, че чичо Стойко не беше там. Голям късметлия.
Така мина една година. Дойдоха пак едни цивилни с черна волга,
привикаха Коркосу и се затвориха с нея в кабинета на партийния. По
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едно време пратиха да извикат чичо Стойко, тате и още няколко души
от селото. Мина още един час, а след това волгата си замина, а Коркосу
остана. Мислехме, че е нещо за лошо, а то ето какво било – дошли тия
от милицията ли, откъде не знам, да видят как се справя Евдокия и
ако всичко било наред, можело да ѝ разрешат да се върне в София. А
нашите хора всичко си казали – и как била груба в началото, и как в
стопанството много я хвалели, и как нито пие, нито пуши. Разказали
и за вечеринките в училището. Ония помъдрували малко, пък рекли
на Коркосу, че ако иска, може да се върне у тях си. Само трябвало
някакви си там формалности, ама то без това не можело. А, и трябвало
да работи, където те ѝ кажат в София. И какво стана? Прибрала се
Коркосу у Стойкови, затворила се в стаята си и два дни не излязла.
Чичо Стойко не я закачал, защото знаел, че не ѝ е леко. Седял умислен
и подрънквал на мандолината. На втория ден Дочка излязла от стаята
си, седнала на един стол срещу чичо Стойко и рекла:
– Мога да си ида. Мога и да не си ида, защото там никой не ме
чака. – И като помълчала малко, додала: – Само дето тук няма къде
да живея...
– Ама как тъй няма? – стреснал се чичо Стойко. – Ами тук?
– Можеш ли да ме оставиш като квартирант? – попитала Коркосу.
– С всичките му там наеми...
Та, така реши Коркосу, така и направи. Селото беше свикнало с
нея, бяхме я разбрали що за стока е и посрещнахме оставането ѝ като
нещо нормално. И то си беше нормално. Дотогава, докато след няколко месеца не се разбра, че е бременна. Всички подскочиха – значи
така, а – какво си мисли Стойко?! Какви ги вършат тия двамата там?
Но тая суматоха трая кратко – оказа се, че Коркосу от някое време
се среща тайно със сина на кмета – Димчо. Той беше две-три години
по-голям, харесали се и – оплескали работата. То, да беше някой друг,
иди-дойди, ама синът на властта, дето има една дума, да се ожени за
някаква интернирана? Не знам какво му е било на кмета, не знам как са
я мислили и кроили, но той и жена му се опитаха да разделят Коркосу
и Димчо. Тя трябвало да абортира и да си замине. Селото беше като
кошер. И не се знае докъде щеше да стигне всичко, ако чичо Стойко
не се вдигна един ден и – право у кмета.
– Ти мен – рекъл – познаваш ли ме? Помниш ли ти, кмете, кой
те вади от язовира преди пет години, когато пиян-залян падна от
лодката? Помниш ли?
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– Помня бе, Стойко, помня – мънкал кметът. – Помня, ама как
сега...
– Познаваш ли рода ми, бе? – продължил чичо Стойко. – Да знаеш
някой мошеник от него, някой крадец, а? Ти като си кмет, не си ли
човек, бе? А туй момиче, като са го изселили тука, да не би да е сакато,
а? Таман си стъпи на краката и на човек замяза, ти искаш пак в калта
да го набуташ, така ли?
Погледнал кмета право в очите и го попитал:
– А Димчо, Димчо питахте ли? Питахте ли го него – какво той
иска? Или и той не е човек, понеже има лошия късмет да е син на кмет?!
И други неща си казали – някои не много за пред хора – но на
другия ден Димчо дотърчал у Стойкови – весел и засмян. Ожениха
се веднага, че на Коркосу беше взело да ѝ личи, та да не стават за резил. Не бяха много весели кметът и жена му, ама хора излязоха и не
строшиха хатъра на децата. Ожениха се и след няма и година – тъкмо
детето се беше родило – отидоха да живеят в града.
От цялата работа най-много изпати чичо Стойко, че остана пак
сам. И най-важното – свиренето. Нямаше да има с кого да свири вечер
в кухнята, нямаше да ги има вечеринките и събиранията с приятели.
Криво му беше, ама може ли бащата на булката да е намусен на сватбата? Защото беше наистина така – заведе Коркосу до общината, както
се полага на баща. А тя си поплака в ревера му – както се полага на
дъщеря.
***
Гласът на Кина ме сепва:
– Ваньо! Ваньо бе, къде се дяна? – И след малко, вече по-тихо: –
Ти да не се разсърди, а? Аз само така си приказвам, нали ме знаеш...
а, Ваньо?
Ставам и отивам при нея. В едната ръка взимам мотиката, а с
другата я прегръщам през рамо. Тая Кина ще ме умори – дали съм се
сърдел. За какво – че изживяхме живота си заедно? Или за това, че
ме гласи първи да си ида от тоя свят? Ами че аз без друго това искам
– защото изобщо не знам какво ще правя, ако се случи така, че тя да
ме превари. Ми те, двама души, изядат ли една торба сол заедно, на
едно място трябва да ги заровят. Хайде, тоя, дето си отишъл – лека
му пръст и много здраве на Свети Петър. Ами другият? Стърчи като
сламено чучело насред бостана и го брули вятърът.
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Палимпсест
Иво Георгиев

През нощта срещу 22 юли 2008 година Иван Добряк, потомък
на белогвардейци, дошли от Русия през Турция, и страстен любител
на чая, седна да пише за смъртта на баща си. Написа първата дума
– „когато“ и спря. Каза си: „Дано този разказ стане най-тъжният на
света. Трябва да е най-тъжният на света.“
И си даде сметка, че когато един син погребва баща си, всеки
път се случва нещо мистериозно, непонятно и недоловимо, извън
сезоните. Нещо, което сякаш се случва на страничен човек. На някой
безделник, който е седнал в отсрещното кафене, пие чай оолонг с
мляко и мед, и гледа невъзмутимо как в блока отпред, непознат, леко
брадясал тип кърши ръце и се чуди какво да прави, защото баща му
преди час издъхнал.
Той въздъхна и продължи да пише.
Когато бащата на Иван Добряк отишъл да поръча некролога за
смъртта на своя баща, в печатницата го накарали да седне на някаква
жалка, оцапана с мастило масичка, и да съчини текста. Седнал той
опечален и докато в главата му се гонели думи, които все му се стрували кухи и изтъркани, като „мъка“, „непрежалим“, „твоята доброта“,
„липсваш ни“, изведнъж усетил, че в крачола на панталона му се напъхало нещо голямо и внезапно. Църкащо и раздиращо. Истински
жив снаряд, дошъл сякаш от друг свят. Плъх. Баща му се стреснал,
изпуснал химикала – или по-вероятно – химическия молив, защото
това станало през шейсет и седма година, може би извикал, инстинктивно хванал плъха през крачола и с погнуса започнал да го стиска с
ръце. Хората от печатницата, които били в стаята, явно нямали бащи
за погребване този ден и започнали да се хилят на резките и паникьосани движения на своя клиент. Ето тази поотупана от прахта – тук
пишещият се почеса зад ухото защото не му хареса женския род на
думата „прах“ и реши да я сложи в мъжки – та, тази поотупана от праха случка, свързана с погребението на неговия дядо, беше запомнил
Иван, разказана от баща му. Споменът с плъха в панталона и кикотът
на мъжете в печатницата се беше запечатал трайно в съзнанието му
като негов личен спомен – и без да е записван някъде, беше надживял
баналния текст в некролога.
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Четиридесет и една години по-късно, когато на двадесети април
2008 година към осем вечерта бащата на Иван Добряк бил в предсмъртна агония, синът излязъл на южния балкон на апартамента,
погледнал от високото светлините на града, вдъхнал свеж въздух
и се обадил на „Бърза помощ“. Линейката дошла бързо и с това се
свършили хубавите неща през този ден. С помощта на лекаря, който
не си струвало да бъде описван, и на шофьора, който бил облечен с
анцуг „Пума“ и се казвал Галилей, свалили баща му от петия етаж на
блок „Плутон“ до колата. Иван Добряк тръгнал със своя автомобил
след линейката и скоро след пристигането в спешното отделение,
една лекарка – нито млада, нито много стара, с добре тренирана
безцеремонност му съобщила, че дядото умира и е най-добре да си
го прибере обратно у дома, та там да си умре. „Дядото“ – така казала
онази нито млада, нито много стара кокошка. И той – с чужда помощ
– успял да го качи на задната седалка на своето „Волво“, шестнайсет
или седемнайсет годишно, и потеглил обратно към блока, като преди
това преглътнал няколко пъти на сухо. Пиело му се чай. С повечко
коняк.
Пристигнал Иван и побързал да погледне отчаяно нагоре към
петия етаж. Отвъд антените на блок „Плутон“ съчувствено му намигали разни малки и големи мечки, касиопеи и андромеди, но на
него съчувствието на звездите не му вършело работа. Минавало
вече десет вечерта и не се виждал нито кьорав, нито пиян човек
наоколо, който да му помогне да качат баща му по етажите. Баща му,
който берял душа. Псувал и се вайкал Иван Добряк поне петнадесет
минути, като дори си дал сметка, че все още не му е останало време
да му стане тъжно. Не след дълго, от горния край на циганската
махала видял да се задават напето две момчета. Били може би на
осемнадесет-деветнадесет години, наконтени и ухаещи на евтини
аромати, с гел в косите – сякаш статисти от филм на Кустурица. Със
свито сърце – нали си бил плах по природа, той пристъпил към тях
и им обяснил, че баща му е в колата – в онази шведска таратайка и
умира, но, че трябва да го качат на петия етаж, където да си довърши
работата на спокойствие.
Напарфюмираните жители на циганския квартал веднага се
съгласили да помогнат. Насочили се към колата, сподирени от миризмите си. Хванали одеялото с умиращия – двама откъм главата и
един откъм краката, и го понесли. Дори и за трима носачи старе138

цът бил тежък, което се дължало по-скоро на тежкия му характер,
отколкото на кльощавото тяло. Той и като млад бил фин човек – не
бил от онези ръбати „гардероби“, дето деформират пространството
около себе си.
Тримата живи понесли умиращия нагоре по петте смълчани етажа
на живота. На това място Иван Добряк се почеса зад ухото и си каза:
„Баси, това последното се получи като клише „а ла Коелю“, после ще
трябва да го махна“.
Баща му наистина тежал – синът и двете циганчета пухтели
и от време на време трябвало да спират, за да си почиват, като
отпускали одеялото с тялото направо върху цимента. Два пъти
главата на издъхващия издрънчавала в някоя стълба и циганчетата
се извинявали на Иван, а на него му се свивало сърцето. Свивало
му се защото това бил неговият баща, по дяволите, а в такъв момент
главата на бащата е нещо свято за всеки син. Но от стареца нямало
никаква реакция, никакъв стон. Наистина си отивал и му било вече
все едно дали го носят цигани или ангели, и дали му праскат главата
в стълбите. Било му все едно, наистина. А лицето му – Боже мой,
лицето било титулната страница на вехт палимпсест. Да – така
оприличавал Иван баща си. И колкото повече се вглеждал в него,
осветен от жълтите крушки на стълбището, се уверявал, че той е
последният завършен надпис от палимпсест, писан и трит, писан
и трит, стотици и хиляди пъти. Стотици и хиляди животи. Найпоследният, още недописан, е самият Иван, част от тази поредица
„ръкописи“ баща – син, баща – син...
Стигнали петия етаж като насън и влезли в апартамента, след
което благодарил на момчетата и те си тръгнали.
Синът не запомнил лицата им, не бил добър физиономист, но
си казал, че няма да забрави това, което направили за него тези две
момчета.
Това бил последният път в живота на бащата на Иван Добряк. На
сутринта на двадесет и първи април 2008 г., когато тъмнината вече
започвала безнадеждно да се разпада, той починал.
На същият този двадесет и първи април, обаче, се случило нещо
още по-странно.
Цялата нощ омърлушеният син прекарал в стаята с голямата
бащина библиотека. Гърбовете на книгите го гледали от рафтовете
и се опитвали допълнително да го натъжат. Какво беше баща ми –
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замислял се той? И си казвал: „Нещо... тъжно-омировско имаше в
него, може би... И профилът му беше един такъв... като на тъжен и
мъдър герой от „Илиада“. И достолепен. Не беше от онези хленчещи,
храчещи и треперещи палячовци, които с право биваха определяни
като „дъртофелници“.“
Прелистил някои древногръцки автори – любимите на баща му,
прелистил и двата превода на „Фауст“ на Гьоте – от които баща му
знаел цели пасажи наизуст и често сравнявал кой превод е по-добър.
От време на време се чувало успокоителното скърцане на невидим
дървояд в паркета под него, което му припомнило, че библиотеката си
имала собствена миризма и звуци, различни от тези на другите стаи.
Докато разгръщал „Човекоядецът“ на Жак Шесекс, през цялото
време си казвал, че в никакъв случай той не би употребил такава
метафора за своя баща. Може да е бил властен, може да е бил тежък
характер и в мислите си синът да го беше убивал и погребвал много
пъти, но не бил „изсмуквал“, не бил „изяждал“ неговото „аз“. „Понякога, разбира се, беше гадняр, но аз бях от малкото хора, които го
обичаха“ – си казал Иван.
Когато се уморил от закодираната печал на книгите, притворил
очи и тръгнал след спомените. Те го блъскали с лакти и го държали
буден. Буден го държали почти цялата нощ, а когато заспал за малко,
пак сънувал... спомени. Споменувал... Вървят редом с баща си в неопределено време, в неопределена посока. По тъмно, на връщане от
ресторант, където са били само двамата, минават край къща с двор –
оттам ги залайва куче, и баща му започва и той да лае на шега– защото
е подпийнал и развеселен, а от къщата изскача намусен мъжага и се
кара: „Я не дразни кучето, че ако дойда“. На това баща му отговаря
гръмовно: „А ела, де – ела...“. Разбира се – мъжагата не идва. Една
нищо и никаква случка, но много скъпоценна за паметта на Иван.
И пак в тази сънена неопределеност – татко му му обяснява – кой
знае по какъв повод, че понякога се случва на човек да му е тъжно, а
малкият Ванко пита неразбиращо: “Тате, сега понякога ли е“. И после
двамата дълго се смеят. И Иван се усмихнал насън, защото бил забравил, че е затиснат от една безформена, тъжна тежест – тежестта на
последния надпис на палимпсеста, който трябва да носи и спомена
за всички предишни.
На сутринта помогнал на майка си да облекат мъртвия с чисти
дрехи и тръгнал към личния лекар да вземе смъртния акт. По пътя
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му направило впечатление, че денят е необичайно ясен и слънчев,
което не предвещавало нищо хубаво според познаващите знаците на
съдбата. Часът бил може би девет сутринта, а може би девет и десет.
Дори видял щъркел да се вие над главата му и се заковал на място.
Изхъмкал: „Хм!“, защото много ясно си спомнял, че в „Речника на
символите“ на Ханс Бидерман, на буквата „щ“, веднага след „щраус“
пишело за щъркела, че това била птицата, която пренасяла душите на
хората, а също и, че е символ на синовната обич.
Влязъл при лекаря и започнал да обяснява какво и що. Онзи го
гледал втренчено. Попитал го как се казва. После започнал да се обръща на малко име към него и да говори за скапания живот, който им се
случил да живеят – и на Иван, и най-вече на него самия. Колко гадно
било всичко, което ставало в тази скапана държава, в този скапан град,
в този скапан лекарски кабинет, как той бил недооценен и неразбран,
как дъщерите му се мъчели не знам къде си в други скапани градове
и не били щастливи – ей Богу, не били изобщо щастливи, и все ей
такива. През цялото време докато говорел, лицето му изглеждало
опустошено и восъчно. Като лице на покойник. Иван се опитвал
да участва в разговора с някоя съчувствена фраза, с кимане, където
смятал за необходимо, като два пъти успял да подметне – за да не се
натрапва, че все пак да не се бавят, ами да пишат акта за смъртта, че го
чакали още сума ти задачи – погребение не се стягало за десет минути.
Но го подмятал, ей така вежливо и по мравешки търпеливо. Защото
все пак си давал сметка, че проявата на всякаква суета, перчене или
злоба дори, в този момент би била неуместна. А и нали помнел как на
разсъмване – едва преди няколко часа, прочел в една от библиите в
библиотеката на баща си, че тъгата пораждала търпение, търпението
– изпитание, изпитанието – надежда.
Така изтекли петнадесет, може би дори двадесет минути. Иван все
още не бил почувствал голямата тъга, онази разкъсваща мъка, която
казват, трябвало да чувства всеки син, погребващ баща си. Междувременно, разбрал още, че на човека, който трябвало да му издаде важния
документ, му било много гадно и от факта, че през целия си скапан
живот трябвало да носи два различни номера обувки. Просто двата
му крака били различно големи – левият бил 42-и, а десният – 41-и
номер. Онзи дори се опитал – все така с восъчно изражение, да си повдигне десния крак за повече нагледност, но не му се получило много
добре. Та, били изтекли вече петнадесет или двадесет минути, когато
141

лекарят – в един момент, който бил натоварен с нещо много трудно
за определяне – нещо, в което съвсем сигурно имало и абсурдност,
и ирония, и лудост – този същият лекар се навел бавно към основата
на бюрото, пред което седял, и пак бавно надигнал оттам голяма
бутилка – 700 мл. – с водка. Две ли, три ли здрави глътки потънали
вдън восъчната фасада, след което бутилката била върната на забавен
каданс обратно, откъдето се появила. Точно тогава Иван Добряк
разбрал, че няма да получи никакъв смъртен акт от този сфинкс с
двата различни номера обувки. Нямало да получи смъртен акт – това
го разбрал ясно. Прозрял и друго – че лекарят всъщност не е пиян,
а мъртъв – Боже мили! – той живеел своята смърт. Затова лицето му
изглеждало мъртвешко.
И като излизал – спомнял си го много добре – забелязал отвън
да чакат майка с детенце, побрало цялата вселенска печал в погледа
си, и още двама-трима души за преглед. Станало му много жално, но
и смешно как ли щял да протече прегледът на болното детенце при
мъртвия лекар, който бил недоволен от скапания живот. И съжалил
детенцето. Почувствал се като много посредствен и тъжен актьор в
Шекспирова трагедия.
Ето това се случило с Иван Добряк, потомъкът на белогвардейци,
дошли от Русия през Турция, в деня на погребението на баща му,
когото той оприличавал на палимпсест.
Всичко това му минаваше през ума в продължение на много дни и
накрая седна да го напише в нощта срещу 22 юли 2008 година. Нещо
му подсказваше, че тъгата, която описа току-що в разказа си, не е
същата, която изпитваше в деня на смъртта на баща си – и то не като
количество (о, да – със сигурност един ден новите технологии ще
измислят и „тъгомер“), а като качество. Мина му и още по-абсурдната
мисъл, че онзи Иван, който е погребвал баща си тогава, не е същият
Иван, който описа същото събитие днес.
След като привърши с писането, той притвори очи, допи си
последната глътка поизстинал чай и си представи как някой, който
го е прочел, му казва: „Е, извинявай, братче, не ти е лош разказът бе,
ама изобщо не е тъжен“. Все така с притворени очи, си представи
как отваря уста и отвръща, но не се чува звук. Но той знае какво е
отвърнал – че човек и за тъгата трябва да има търпение. Тъгата е нещо
диво и коварно. Точно, когато си подготвен за нея и я очакваш – тя не
идва. Но може да те връхлети за част от секундата, когато най-малко
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очакваш и да ти разкатае фамилията. Защото и на него самият не му
било много тъжно в деня на погребението. Станало му тъжно чак
на четиридесетия ден, в едно празно купе на влака Варна-Пловдив.
И едва тогава заплакал. Заплакал за пръв, а може би и за последен
път в живота си. Разциврил се като баба, загубила единадесет внука
едновременно, и дълго време не можел да се успокои. Понеже един
син може да пие чай всеки ден, но веднъж погребва баща си. Само
веднъж.
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Разтурница
Катя Рашева

– Не си играй с огъня, Деспино! – старата ръчкаше чушките с
ръжена и не спираше да мърмори. – Не се ли налюбихте, не се ли
наситихте, стига си ни срамила пред цялото село!
Деспина си търка петите на чешмата и хич не ѝ е до мърморенето
на майка ѝ. Тоя монолог се повтаряше всеки път, когато получеше
нишан да се вижда с Чернико. Хитра беше старата лисица, познаваше
дъщеря си и по погледа ѝ усещаше кога се стяга за любовна среща.
Дойдеше ли някой да върже петнистия кон на Чернико на поляната,
тя си знаеше, че след час-два ще я чака. Този път едно момче доведе
коня още по обяд. Деспина грабна една кошница и викна по посока
на сайванта:
– Отивам до лозето, да видя гроздето дали е станало за бране!
Мъжът ѝ не реагира. Тя, Деспинка, си знае работата, няма защо
да ѝ се бърка. Кротък и незлоблив, човечецът и до ден днешен не
вярваше на късмета си – сирак, без пукната пара, без имот, се беше
оженил за хубавата Деспина сякаш на шега! Беше хубава, бяла и червена, с дълги руси плитки, на нивата работеше за трима и по трима
момци въртеше, но без зестра и без чеиз никой не я поиска за жена.
На 22 години вече я смятаха за стара мома, пак въртеше мъжете, но
този път женените. Докато не се завъртя край нея Чернико Черния,
луд и бесен за девет села, на всичко отгоре – младоженец. Нямаше и
месец, откак се беше венчал, а вече се знаеше, че е набил младата си
булка. Не, че беше толкова лош, лошо му беше пиянството – две-три
чаши ракия и го хващаха лудите. Като ерген посягаше и на майка си,
и на баща си, та побързаха да го оженят, да се отърват от дивия му
нрав. „Прости ми, Боже, – кръстеше се майка му – затрихме момичето,
ама не се трае вече!“ А младата невяста я докараха под венчило като
добиче на заколение – Люца гледаше уплашена, триеше с червеното
си було сълзи и сополи, и не знаеше от радост ли плаче, или от страх...
Черният Чернико отдавна беше хвърлил око на Деспина, но майка му дума не даваше да се издума – на село мома без чеиз, на която
баща ѝ нямаше и ниви за даване, беше едно нищо. Такива като нея ги
женеха набързо за някой вдовец с дребни деца и ги отписваха. Черния
се въртеше около къщата им като вълк около кошара, дебнеше я деня
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и нощя, докато най-сетне след една седянка я настигна пред портата
и я затисна с едрото си тяло. Голям българин, як и корав, опря гърди
в нейните и я ухапа по гушката. Деспина примря в прегръдките му.
Колко различен беше той от простоватите селски момчета, които се
разтреперваха само като я докоснеха по ръкава! Кучетата лаеха като
бесни, момичето примираше от срам и страх, а на Черния окото не му
мигваше – бръкна в пазвата ѝ и като докопа настръхналите ѝ гърди,
изръмжа:
– Ще те изям, Деспино, като вълк агне ще те изям!
В къщата запалиха лампа и той се сепна. Остави я на вратата
разтреперана и потна, и се шмугна в тъмния сокак.
– Утре вечер пак, отсега да си знаеш! – долетя гласът му от тъмното.
„Изгорях, Божичко, изгорях – повтаряше си Деспина. – Изгорях
и се затрих. Защо не се развиках, защо не избягах... че той вчера се
ожени...“ – Сърцето ѝ блъскаше лудо, коленете ѝ трепереха и тя разбра, че е настъпил часът ѝ. Нямаше да се отърве, нямаше да му избяга.
Венчани или не – той щеше да е!
Венчаните мъже не ходеха по седенки. Деспина не отказваше да
се повесели с дружките си и техните момци, но Черния от яд не се побираше в кожата си. Тя стоеше по цели вечери, често и по цели нощи,
уж предяха или плетяха, но май гледаха само кой до кого ще седне и
кой с коя да се закача... На Черния му чернееше пред очите – представяше си я там, в затоплената одая, сред другарките си, запретната
по бели ръкави, топла и бяла, сочна като узряла праскова, а около нея
ергените обикалят като песове с изплезени езици... и му идеше да убие
някого. Няколко пъти се сби в кръчмата, налиташе така настървено,
че по-старите мъже го привикаха отвън и му извиха ръцете.
– Озапти се, ей момче, женен човек си, гледай си булката! – първи
го цапардоса шурей му Васил, братът на Люца. – Като не можеш да я
прежалиш тая уруспия Деспина, вземи нея да заколиш, какво налиташ
с нож на хората!
„Ще я заколя, не, ами курбан ще сторя от нея, пък после мене
си ще убия и в един гроб ще ни заровят!“ – пънеше се Чернико из
камъните и ръмжеше като мечка, идеше му човешка кръв да пие. Но
зърнеше ли в мрачината пъстрите поли на Деспина, усетеше ли белите ѝ ръце около врата си, всичката му кръв слизаше в слабините и в
главата му ставаше леко, леко... сякаш не бяха човеци с нея, а ангели...
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душите им се рееха над плетища и дувари, докато телата зажаднели се
притискаха едно в друго. Деспина се виеше около него като змеица,
обгръщаше го с горещите си бедра и тихичко стенеше... Веднъж, като
заситиха глада си, вместо да запали цигара като друг път, Черния се
тръшна в сеното по очи и заплака като дете:
– Ще я убия, Деспино, ще я заколя тая ялова дъска, или и тебе
ще убия, и мене си!
Сластно отпусната, Деспина скочи и закърши ръце. Как щеше
сега да му каже, че е бременна, той луд е полудял, ще вземе да направи
някоя лошотия... После да гние по затворите, а тя, клетница, на въжето
да се закачи, позора си няма да измие!
Дните минаваха. Живееше в транс, вареше билки и отрови,
блъскаше се с юмруци в корема, вдигаше тежките чували с жито, но
нещото в нея растеше, усещаше го. Жилаво и силно като баща си,
проклет да е! – ридаеше Деспина и се молеше на Господ или гръм да
я удари, или кола да я прегази, но да не доживее позора да ѝ викат
мома с копеле....
Но Господ не ѝ изпрати гръм, нито кола, изпрати ѝ Сирак Стойко.
Тя бъхтеше с все сила жилавите пънове на дръвника и кълнеше уж
къщата, дето е без мъж... Наоколо хвърчаха трески и не усети кога
момчето беше спряло до плета. Гледаше я с огромните си, тъжни и
тъмни като запустяло езеро очи, и стоеше като хипнотизирано.
– Какво ме гледаш, Стойко, ела да помагаш, не видиш ли как се
мъча! – гласът ѝ беше нисък и плътен, но в пищния октомврийски
следобед прозвуча като писък на граблива птица.
Момчето влезе и грабна брадвата. Младо беше, здраво и изпечено
в работата, спореше му. От къщата се показа майка ѝ, опряна на два
бастуна. Само един поглед ѝ беше достатъчен, за да разгадае какви
мрежи плете дъщеря ѝ. „Плете и ще го омотае, намери си бунак да ѝ
умие очите... Тя си мисли, че не знам, ама я чувам през стената как
плаче нощем... С двата крака е в катрана!“. Въздъхна тежко и викна
на дъщеря си:
– Покани го в собата да хапнем каквото дал Господ, че то каталяса,
горкото момче!
Сложиха софрата и му наляха ракия. Нагостиха го и на ситото,
затоплено ратайче, свикнало да спи в обора при кравите, краката
омекнаха. Деспина го катурна на миндера, зави го и отиде да залости
вратата. После духна лампата и се вмъкна под завивката само по риза.
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„Мамо...“ – прошепна в просъница той, а Деспина се притисна силно
до него, като го галеше и му шепнеше в ухото: „Не е майка ти, аз съм
Деспина, сега аз съм ти майка и баща“...
Ожениха се толкова набързо, че на клюкарите устите им се изкривиха. Цялото село се повлече да ги гледа как се венчават в църквата,
но като нямаше свирни и песни, младоженците се прибраха вкъщи
само с кръстника си. Още от вечерта Деспина закла и опече големия
пуяк, сега наточи вино и ракия, и това ѝ беше сватбата. Наредиха се
около голямата софра и майка ѝ викна пред всички:
– И да си опичате акъла!
Знаеше се кой трябва да го опича. Деспина искрено се зарече повече да не се вижда с Чернико, разхлаби ластика на фустата си и тръгна
из селото с големия корем. Да беше се свила, да беше се засрамила,
селяните щяха да я подкачат и да ѝ се подиграват. Но не – тя тръгна с
мъжа си по гости на близки и далечни роднини, видимо изглеждаше
щастлива и не спираше да го хвали колко работен бил, колко прибран
и спестовен. Стойко пърхаше от щастие край нея, гледаше във всичко
да ѝ угоди и каквото да го попитаха, повтаряше само: „Тъй, тъй, тя
Деспинка по-добре знае“.
Като ѝ дойде времето да ражда, бабите не се стърпяха: „Тюууу,
другите невести по три деня се мъчат, тая го изсра като коте! Седмаче
било! Я гледай какво е голямо и как реве... Седмачетата сини-посинели,
едвам мяцат и я оживеят, я не, а това... „седмаче“!
А Деспина пое изкъпаното и повито бебе и се тросна:
– Голям баща – голямо дете! Якичко е като него и ще оживее, то
се знае!
Кръстиха детето Нестор. Сирак Стойко се привърза към малкото,
както само сираците могат да се привързват. Дундуркаше го като жена
и всяка вечер помагаше да го къпят. Момченцето кокореше сините
си очи в него и на Сирака му прималяваше от радост: „На Деспинка
прилича, с тез сините оченца, ама като мен ще е, я виж как ми стиска
пръста!“
А Черния? – Ех, да можеше Черния да литне, да кацне в техния
двор и да им изкълве на всичките очите... Напиваше се всяка вечер
и беснееше, блъскаше и риташе де каквото свари. Една нощ отвори
собата, дето спяха майка му и баща му, и без да пали лампата, отиде
до леглото. Знаеше, че старата спи винаги от външната страна, хвана
я за гушата и я разтърси:
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– Малеее, зачерни ме, мале, жив ме погреба! – ревеше и се мяташе
като звяр, биеше с юмруци по стените. Ръката му потъна в прозореца,
шурна кръв и Черния седна на пода. Кръв, кръв искаше черната му
душа! Една жена имаше на света за него, а той я даде наготово в ръцете
на оня помияр... Идеше му да грабне ножа и да му пререже гърлото.
Деспина бягаше и се криеше от него като от чумав. Знаеше, че
веднъж да я докопа, да я нацелува и нахапе както някога, с нея е свършено. Носеше образа му в себе си, сънуваше го, говореше му насън,
а наяве мълчеше с часове. Мислеше само и единствено за него, за
него... Животът се мотаеше около нея и сякаш не я докосваше. След
раждането нито напълня, нито отслабна. Беше си все тъй пъргава и
лека, но в погледа ѝ нещо се беше променило безвъзвратно – сините
ѝ очи, които Черния някога целуваше в захлас, бяха угаснали. Копаеше и жънеше, въртеше къщата, грижите край дете и стара майка
я изцеждаха. Вечер беше като пребита, лягаше си рано, а спеше
само по два-три часа. Стоеше будна с часове в огромния креват, до
нея Стойко сладко похъркваше, понякога се пробуждаше детето.
Деспина ставаше да го накърми и отново се заковаваше с отворени
очи. Мислеше, мислеше, мислеше... сякаш преди и след Черния не
беше живяла...
Една нощ се стресна, скочи боса и отиде до прозореца. Залепи
лице на студеното стъкло и чу как нещо тракна. Някой хвърли камъче.
Наметна някаква дреха и тихо се изниза от къщата. Черния я чакаше на
тяхното място, придърпа я върху сеното и бясно я зацелува. Деспина
сключи ръце и нозе около него.
Животът отново започна, а двамата сякаш загубиха представа
къде се намират и в какво време живеят. Чернико отиде на курсове за
шофьор, а Деспина стана шивачка. В селото откриха цех и по-младите
жени се втурнаха натам. Беше им омръзнало да блъскат по нивите, не
им се робуваше на стиславата земя. Отрязаха си косите, подносиха
европейски дрехи и вече не ходеха по седенки. След шивашкия цех,
селото се сдоби с читалище. Всяка събота ставаха големи вечеринки,
научиха се на валс, румба и танго. Старите роптаеха и чумосваха, но на
младите тия танци се харесваха до немай къде – можеха открито да се
държат за ръце, да се прегръщат и да си говорят, без бабите да ги гледат
в устата. То се знае, Деспина не пропускаше вечеринка, сама си уши
плисирана рокля, а учителката ѝ направи косата. Отначало Стойко
ходеше с нея, но му беше скучно и съклетно, нито му се танцуваше,
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нито му се седеше на стол до стената. Махна с ръка и я остави да се
фръцка по вечеринките наравно с момите.
– Деспино, разтурнице – опяваше майка ѝ. – Зная аз зарад кого
ходиш по вечеринки, ще му разтуриш на човека къщата! Огън да ви
гори и двамата, дето нямате акъл и ни за дом, ни за деца мислите!
В отговор Деспина тръсваше букли, навити на хартийки, и преспокойно си гледаше своите си работи.
– Тю, как не я затвори тая мръсна уста, ма, мамо, как не млъкна?
И толкова!
***
Казват, че момчетата приличали на майките си. Нестор приличаше на хубавата Деспина само по сините очи и пъргавата походка.
Растеше бързо, стана висок и едър, и отрано пролича дивото му семе.
Започна здравата да бие децата още щом проходи. В детската градина
редовно стоеше наказан – с вдигнати ръце до стената или на колене
върху царевични зърна. Нищо не го смиряваше – изтърпяваше си
стоически наказанието и пак налиташе на бой. Деспина хапеше устни
и по родителски срещи едва се сдържаше да не заплаче – изчакваше
търпеливо да нахвалят другите деца, нейния Нестор го оставяха за
накрая. Стоеше там с наведена глава и сълзите ѝ напираха, петимна
беше да чуе нещо хубаво и за своето чедо. Но орисията ѝ беше да бере
срамове и да преглъща сълзи... както преглъщаше булката на любовника ѝ. Черния редовно я биеше, пиян, а понякога, като се влошеше
времето и не можеха с Деспина да се срещнат навън, си изкарваше
всичкия бяс на клетата си стопанка. Цялото село я жалеше, но никой
не смееше да се намеси – Черния беше наплашил всичко живо с бесния
си характер. Тръгнеше ли из село, жените се прилепяха до плетовете,
едвам смънкваха едно „Добър ден“ и бързаха да избягат. Мъжете го
гледаха, както се гледа зло куче – в кръчмата никой не сядаше при него,
вардеха се и да не си тръгват заедно, че пиянството му глави цепеше
и трошеше кокали. Понякога се случваше Черния да срещне Нестор.
Момчето вървеше срещу него, без да стори път, навело бичи врат и с
юмруци в джобове. Баща и син се гледаха като зли песове, готови за
бой, и се разминаваха без да се поздравят. Приличаха си – синът не
знаеше какво е „Добър ден“, бащата и да го чуеше, не отвръщаше... Да
бяха други, кръвта щеше да се обади, да прихлопа я бащино, я синовно
сърце – техните не трепваха от нищо.
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Нестор изкара осми клас само защото на учителите омръзнаха дивотиите и побоищата му. Писаха му тройки по всичко и го
пуснаха да става разбойник – такова бъдеще му предричаха. Деспина и Стойко напразно се мъчеха да го запишат я в гимназия, я в
техникум – Нестор се пънеше като инатливо магаре и ръмжеше:
„Не ща да уча!“. Ясно им беше, че ако продължи да се мотае, може
наистина и разбойник да стане, и го натириха да работи. Момчето
изкара два дни като пастир на крави, един ден в свинефермата и
две нощи като пазач на стопанския двор. Беше мързелив и устат,
лесно кибритясваше и отвсякъде го гонеха. Често го виждаха да
се мотае край тракторите и камионите, започна да помага на механиците, подаваше ключове и болтове, сменяше гуми и неусетно
изучи машините. Един ден се реши на отчаяна стъпка – подкара без
разрешение трактора и направи няколко обиколки. Съдбата му бе
решена – трактори, комбайни и камиони му станаха неслучилите се
училищни другари. Изпратиха го на курсове. В ученето го нямаше
никакъв, но като видяха с каква лекота се справя с машинариите,
инструкторите го шляпваха по врата със симпатия и му завъртваха
по някоя четворка. В деня, в който завърши, видяха Нестор за пръв
път да се смее и да си свирука. Влезе в кабинета на председателя на
ТКЗС-то и изрева победоносно:
– Готово! Изкарах, назначавайте ме!
Така съдбата си направи зловеща шега с поостарелите любовници
– Нестор попадна в бригадата на родния си баща, също тракторист и
комбайнер, и Черния осъмна с вързани ръце. Години наред тракторът
беше закрилял него и Деспина, все намираха къде да се срещат, той
ореше и жънеше като луд, караше направо през нивите и я намираше
да го чака в някои драки или в неожънатите царевици. Сега Нестор
вървеше като кученце след Черния, питаше го за всяко нещо и не му
оставяше минутка свободна. Слезеше ли от трактора и се запътеше
нанякъде, момчето на секундата се озоваваше до него и го сръгваше
с лакът: „Бат’ Чернико, сега какво ще правим?“. Черния стискаше
юмруци и псуваше наум – Деспина чакаше на другия край на нивата,
но момчето не се отлепяше от него. Тя препускаше като сърна по
черните пътища в броените минути на обедната почивка – другите
шивачки не мръдваха от стола, изкарваха по още една норма на обяд,
а на нея сякаш пари не ѝ трябваха. Точно в 12 скачаше, нахлузваше
галошите и хукваше към някоя нива. За срещите им знаеше цялото
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село, но отдавна бяха омръзнали на всички, одумваха ги само, ако
нямаха с какво да си чешат езиците.
Машините лека-полека сближиха баща и син така, както децата
сближават скараните си родители. На обяд сядаха да ядат заедно, момчето не беше свидливо и все канеше Черния да опита от майчините
му гозби. Той охотно хапваше и на душичката му сякаш мед капеше
– след всеки залък вдигаше глава към момчето: „Ей, голяма работа
е майка ти, да знайш! Да имах и аз една такава жена...“, а младото, с
чистата си душа на юноша, не виждаше скрития смисъл в думите и
се смееше широко: „Що бе, бат’ Чернико, че тя и буля Люца хубаво
готви!“. Нестор пропуши, започна да му харесва и ракията. Вкъщи
майка му и баща му не сръбваха капка, но Черния започна често да
го кани в кръчмата да се почерпят и най-сетне си намери другар за
масата, на която и досега никой не сядаше. Заседяваха се да си приказват, най-вече за машините, селските клюки не ги блазнеха, за тях
си имаше предостатъчно хора.
Една вечер Черния пак го помъкна към кръчмата. Цял ден бяха
орали и бяха каталясали, на Нестор му се спеше, беше прегладнял,
но Черния настояваше: „Само за по една ракия, бе заек, и веднага
си тръгваме!“. Седнаха и си намериха приказка. От съседните маси
никой не ги поглеждаше, но влезе Миньо Пора – пиян и весел, беше
се наквасил някъде в селото и идваше да си дотъкми грамажа, не
налееше ли в миризливия си търбух половинка, не можеше да заспи.
– Глей, глей, баща и син как хубаво си хортуват! – И се спря до тях.
– Миньо, върви си по пътя! – изръмжа Черния. Пора тъкмо се
беше развеселил, закачаше му се с някого и не се помести.
– А бе, Несторе, кой плаща – баща ти или ти?
Нестор се разсъни. „Какви ги приказва тоя селски пияница и
миризливец, имам си баща, таман си ми е добър и свестен“ – каза си
момчето и се надигна от стола.
– Бат’ Миньо, не ме закачай, че лесно ми пада пердето! – Пора
стоеше пред него и се хилеше пиянски с разкривена уста. Нестор
замахна и с един удар го събори. Пора се надигна и викна злобно:
– Я не ме блъскай бе, копеле мръсно, син на уруспия!
На Нестор падна пред очите не перде, ами цяла плюшена завеса,
скочи и го зарита с все сила:
– Ти на майка ми ли ще викаш уруспия бе, Пор миризлив, а, на
майка ми ли?
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Главата на Пора издрънча силно в мозайката и той притихна,
само десният му крак потръпна два-три пъти. В кръчмата изведнъж
настана страшен хаос, мъжете викаха, едни тичаха навън, други – да
вдигат пияния от пода, събаряха се столове, падаха чаши. Черния
помъкна момчето навън, прескочиха някакъв плет и той му извика
ниско: „Несторе, бягай!“...
Нестор с няколко скока се намери пред къщата, блъсна вратата
и изрева:
– Мамоооо!
Деспина дотича боса и по нощница, след нея – Стойко по наполеонки. Стояха втрещени насред стаята, а момчето им изхриптя:
– Мамо, убих човек, в кръчмата убих Миньо Пора! – Родителите
му онемяха. – Приказваше едни лоши работи за теб и за бат’ Чернико...
Първа се опомни Деспина. Отърча в стаята и се върна с нещо,
увито в парцали.
– Несторе, бягай! Това са всичките пари, дето имаме, бягай към
границата! – Мъжът ѝ изплака силно, а момчето се сгърчи. – Бягай,
синко, докато повикат милицията от Силистра, ще си стигнал румънската граница!
Нестор пое вързопчето и вече на вратата, се обърна:
– Мамо, нали не е вярно това, дето го разправя оня?
– Бягай, синко, бягаааай! – виеше се като змия Деспина. – Хванат
ли те, ще те пратят в Белене или на бесило, бягааай!
И Нестор, едничкото ѝ дете, обичният ѝ син, нейната мъка и
радост, потъна в студената нощ. Завинаги. В стаята изведнъж стана
много студено, отвън кучетата се мятаха подивели на синджирите
и лаеха бясно. След два часа дойдоха милиционерите да арестуват
Нестор. На Стойко му беше прилошало, лежеше на миндера и се
държеше за сърцето. Деспина не отговаряше на никакви въпроси,
нито помръдна от стола, на който беше седнала, още по нощница.
Затискаше с две ръце ушите си и повтаряше само: „Оставете ме, оставете ме! Искам да умра!“.
С Черния повече не се срещнаха. Той видимо рухна, удари го на
пиене и падна на дъното. От тракторите го уволниха и повече никой
не го взе на работа. Отдавна беше уморил от бой и тормоз стопанката
си, децата му се разбягаха по градищата и всяка вечер той си лягаше
сам в студената къща. Ял ли е, пил ли е, болен ли е или здрав – никой
не го потърсваше...
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Деспина остаря за една нощ. Като нямаше вече кого да обича,
вкопчи се с все сила в Стойко, трепереше му като на малко дете. Ставаше в тъмно да му направи закуска, кладеше печката до среднощ, да
не му е студено, докато спи. Той заспиваше рано, с чистата си душа и
понякога плачеше насън. Деспина се подпираше на три възглавници
и по цели нощи му плетеше чорапи и фланели. Рядко успяваше да
заспи. Като го чуеше да приплаква в съня си, го милваше както някога,
когато легна за първи път при него, и повтаряше: „Майка ти я няма,
аз съм Деспина, сега аз съм ти майка и баща“...
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Червено конче за внучето
Катя Рашева

Никифор, дето цял живот беше гледал изпод вежди овдовелите
си акрани, дето все за жени приказваха, сам овдовя и разбра какво им
е на сърце. Както си живя неговата Сия, тъй си и отиде – ни „ох“, ни
„олеле“. „Лошо ми е, Никифоре“ – рече една вечер, легна и на сутринта
не стана. Старецът отърча у комшиите да викне лекар по телефона,
но като дойде докторчето и ѝ хвана ръката, само си свали бомбето.
„Че тя изстинала бе, дядо Форьо!“...
Две седмици Никифор се мота като урочасан из празната къща.
Вдигаше това, слагаше онова, местеше безсмислено столовете от
едната стена на другата. Сутрин забравяше да издои овцете, вечер не
се сещаше да пуска резето и пътната врата по цяла нощ стенеше под
бесните пристъпи на вятъра.
Вятърничавата му сестра, дето уж щеше да го наглежда, се яви
чак на третата седмица. Беше обиколила цялото село и половин час
стоя на вратата, да му разкаже кой-що и кой-кого. Най-подир му тикна
една закачулена с вестник чиния и приседна на леглото.
– Другата събота ще трябва да слагаме 40 на буля, та затуй дойдох,
да видим кое-що. – И заоглежда наоколо с алчните си очички.
– Аз ще заколя добичето, пък вий елате да наготвите рано. – Само
при мисълта за софрата стомахът му се свиваше, зер откакто се спомина Сия, готвено не беше ял.
Сестра му пак зашари с очи.
– Да вземем да поразровим, бате, дрехите на буля, че ще трябва
да раздадем на помена.
Никифор се сепна, сякаш най-сетне изваден от дълбокия сън,
в който беше затънал от смъртта на жена си. „Ще рови, зер, как пък
няма да я остави да разръчка всичките дрехи! Сия, каквато си беше
чистница и уредна, ще се обърне в гроба, като види мърлявата му
сестра да ѝ рови в багажа.“
Изпроводи я набързо и се разшета. Запали печката, отвори
прозорците и чак тогава помете, както беше виждал бабичката му да
прави. Като свърши и последното нещо, за което се сети, най-сетне се
реши да разрови скринове и гардероби. Сякаш за пръв път виждаше
колко прилежна жена беше Сия, всичко беше чисто и надиплено,
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чеизът на покойната им дъщеря тъй си стоеше, наръсен с нафталин...
От скрина, дето си беше прибрала „новите дрехи“, го лъхна тръпчивата миризма на орехови листа и лавандула. Дръпна чекмеджето и се
закова втрещен – върху дрехите светеше като жив ликът на дъщеря
му. На излинялата снимка апаратът я беше запечатал с пеленаче на
ръце. Машинално обърна снимката и се зачете в писаното на гърба ѝ:
„Мила мамо, ако можеш, изпрати ми още пари, че в дома много
лошо ги хранят децата, все купувам мляко, като ходя да го видя. И ако
намериш сгода, кажи на тате, аз съм сигурна, че той ще ми прости и
ще се зарадва на детето, нали на него съм го кръстила. От сряда съм
на друга работа и ще ти се обадя къде да ме търсиш.
Твоя дъщеря Невена“
Значи имаше внук. Никифор. Кога беше забременяла дъщеря му,
кога беше родила и как не беше разбрал, така и не можа да си обясни.
„Кьорав да ходиш, Никифоре, дето си нямал очи за единственото си
дете, че преди да се спомине, майчица е станала! И внук си имал, и кой
знае в кой сирашки дом гладува и тегли, пък те не са смеели, горките,
с майка си, да продумат“...
Зави се и се замая проклетият старец. Прочут с избухливия си
нрав, не беше свъртял никого край себе си. Едничката му дъщеря
рано изчезна от селото, затри се по градовете, да слугува по барчета
и хотели. Лани замина за Холандия и след три месеца се обадиха, че
загинала в голяма катастрофа. Жена му устиска само пет месеца след
свидното си чедо, като се косеше, че не можаха барем да я изпратят. И
сега това внуче, изпълзяло незнайно откъде, се загнезди като червей
в болното му сърце. Гризеше и стържеше, всяка нощ му се явяваше
насън и все голичко... пърхаше с малките си ръчички и блееше досущ
като агънце.
Четири нощи се мъчи тъй Никифор, прехвърля и пресмята годините, в които дъщеря му беше живяла по градищата, писа и смята,
докато най-сетне в мозъка му блесна светкавица: преди четири-пет
години беше заминала по морето, а после писа, че остава при същите
чорбаджии, само че ще кара зимата в Търново. Тогава не се вести в
село сума ти месеци.
И в мисълта му узря да отиде в Търново. Как щеше да стане, как
щеше да намери де е работила и де е живяла, кога е родила и къде е
сега детето, и той не знаеше. Сигурен беше само в едно – ще намери
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малкото и ще го вземе в село. Продаде кобилата и овцете, разтреби
къщата, помете двора и обърна в пари всичко, което можеше да влезе
в работа – железа, стари печки, каци и дамаджани с ракия. Сви в една
кърпа пари и документи, стегна си торбата и замина, без да се обади
на никого. На гарата срещна докторчето и се престраши. Младото го
изслуша замислено, огледа снимката и отсече:
– В Дебелец е, дядо Форьо, сигурен съм. Отивай направо в Дебелец, в Търново няма какво да търсиш. – И се почеса по рядката
брадица. – Като гледам писмото, тя го е дала за отглеждане, не за
осиновяване – щом е ходела да си го вижда.
Шестте часа във влака Никифор прекара в агония. Из главата му
се мотаеха толкова щурави мисли, че ако надникнеше някой, щеше
да се гръмне: ту си представяше, че взема детето, връща се в село и се
жени за някоя млада вдовичка, да има кой да го гледа; ту се виждаше
да си иде с празни ръце, защото момченцето беше осиновено и никой
не казваше къде е. „Ами ако детският дом е изгорял или са го закрили?
Де ще го търся тогава, ако е оцеляло от пожара?“
Краката му изтръпнаха, а юмруците се вкочаниха от стискане.
Не усещаше, че скърца със зъби и навремени приплаква от безсилие
и яд. „Де си тръгнал, бе, чутуро нещастна, що не отиде да потърсиш
дъщеря си, като не се вясна цяла година в село? Какво ще дириш
сега и къде ще го намериш, че то може и да не е живо, може да са го
продали зад граница...“
И цял изстина. Беше се нагледал на зловещи репортажи по телевизията – за осиновени или продадени деца, за отвлечени... „Боже
мили, ами ако са го продали нейде из Америките?“
В Дебелец го посрещна една ухилена дебелана, радваше му се,
сякаш тя беше намерила родния си баща. Старецът разтреперан ѝ
тикна всичките документи, що беше свил в кесията, и зачака отговора, пушейки цигара след цигара. Сърцето му щеше да изскочи като
разбра, че дъщеря му наистина е имала момченце, че малкото се казва
Никифор, ама тука му викали Кифо и го дали в едно детско селище,
като получили от Холандия известие за смъртта ѝ...
Обнадежден, сияещ и луд от радост, Никифор потегли към още
по-далечния край, към селището, за което толкова беше гледал по
телевизията. Таксито го стовари на същото място – чисто, подредено,
с едни спретнати бели къщи. Нийде не се виждаха да щъкат деца. „На
училище са“ – обясни му директорът и заразглежда документите.
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Ходи някъде из канцелариите, въртя телефони, говори с кого ли не и
накрай си каза тежката дума:
– Можеш да го видиш, след един час майка му ще го вземе от
детската градина.
И Никифор зачака на портала. Мина-не мина, по пътя се зададоха
майките с рой дечурлига. Изтръпнал и сякаш в несвяст, той жадно
гледаше детските личица и във всяко мъниче се мъчеше да открие
чертите на покойната си дъщеря.
Позна го отдалече – подтичваше досущ като нея, когато беше
мъничка, черните му очета – огромни и любопитни, гледаха жадно и
удивено. Избърза напред и застана пред канцеларията на директора.
SOS-майката беше жена, щедро надарена от природата, създадена
сякаш точно да бъде майка и баща на тия сиротинки: едра и снажна,
с големи меки ръце. И тия ръце побутваха Кифо напред, а тя кротко
му думаше:
– Иди, моето момче, дядо ти е дошъл да те види!
Момченцето се скри зад полите ѝ:
– Аз нямам дядо, това е моята майка. – И току ревна.
Напразно се силеше Никифор да му се хареса, напразно диреше
малката му ръчичка – Кифо остана непреклонен. Игра и щуря със
сестрите си и братята си, вечеря и си легна. А старецът прекара нощта
седнал на леглото в стаята за гости.
Прибра се в село разтреперан от радост и горест едновременно.
Надеждата – тая непозната сила, се беше вселила в умореното му
сърце, стягаше му гърлото с непознати мъжки сълзи. На пощурялата
си от тревога сестра не можа да се скара, както правеше, откак се
беше родила.
– Внук съм имал, батювата, внук, Никифор... – Не издържа и се
затресе от плач.
– Изкара ми акъла бе, бате! – хлипаше и жената. – Що не се обади,
че отиваш да го дириш, аз щях да ти кажа къде е!
Разлюлян от радост и вълнение, старецът пропусна тая новина
край ушите си, без да я брои – това, че роднините му знаеха за внучето,
правеше задачата му още по-лека. Нямаше нужда да им обяснява и
разказва, искаше само да го оставят на мира – да крои планове как да
размекне внучето, та да го докара в село. И едвам утрая да се изниже
седмицата, та да потегли пак към далечното детско селище. Натоварен с армагани за всичките дечица от къщата, Никифор пропътува
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четири пъти България, докато се застуди. И сякаш сега откриваше
света – залепил нос о стъклото, жадно се взираше във всичко наоколо.
Не преставаше да се диви на безкрайните разорани поля, на криволичещите междуселски пътища, на накацалите по жиците врабци. Едва
сега доби очи за майчицата България, виждаше я тъй, както сигурно
всички наоколо отдавна я бяха видели, само той не беше забелязал
– че колкото е хубава, щедра и плодородна, дваж повече рани бяха
отворили на голямата ѝ снага. В гърлото му се събираше буца, колчем
зърнеше изоставени стопанства, порутени железопътни спирки, дупките по асфалта, просяците по гарите... Къде ли са тръгнали всичките
тия старчоци, с вехтите си дрешки и продънени обувки – питаше се
той, като сам на себе си задаваше и въпроса де е тръгнал, и какво още
очаква да стане...
Кифо сякаш посвикна с него. На четвъртото му ходене в селището
малкият се престраши и улови дядо си за ръката.
– Дядо, а твойто село далече ли е?
– Далече е, дядовото – сепна се Никифор. – Далече е, ама е много хубаво. Големи поляни, да се не натичаш и не наиграеш, кучета,
теленца, кончета...
Момченцето неочаквано изтърси:
– Ако имаш кон, ще дойда на село да си играя с него.
Това беше! Завесата беше вдигната – трябваше само да си върне
животинките в двора, за да приласкае детето, расло по чужди домове,
с чужди хора. Да го научи да обича животните, пък после земята човек
сам я обиква, зер на село тя ти е и майка, и баща...
За пръв път Никифор се качи във влака спокоен. Избра последното купе на последния вагон, затвори се и разгърна портфейла
си. Преброи внимателно парите, раздели ги на купчинки и отдели
най-голямата за него – бъдещото конче на Кифо. Душата си щеше
да извади, обувките си да скъса от ходене, но ще намери конче за
внучето. Като си няма майка и баща, да си има поне дом, дядо и
другарче...
И за пръв път от смъртта на Сия блажено заспа. Навън заваля
мокър сняг, старецът се сгуши в излинялата си шуба и засънува безкрайните заснежени поля на родното си село. Малко червено конче, с
тънките си детински крачета, стоеше насред снега и го гледаше жално,
с човешки очи. Цяло трепереше от студ и се озърташе за майка си. В
съня си беше сигурен, че кончето търси точно нея, а тя все не идваше
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и не идваше. После в снега застана малкият му внук, яхнал синята
играчка, дето му я подари дядо Никифор, и викаше:
– На коня, дядо, на коня! – И тичаше ли, тичаше към него... Никифор протегна ръце към Кифо, прегърна скъпото си момченце и се
унесе...
До Коледа оставаха дванадесет дни – достатъчно време, за да
намери конче за внука.
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Гост от сънищата
Красимир Бачков

На мама
„И какво му е хубавото, да станеш на сто години?“ – питаше се
Неда, докато дърпаше количката с трите цепеници към къщи. След два
дни щеше да навърши осемдесет и девет, и да започне деветдесетата
си година. От рязката смяна на температурата вчера я болеше цялото
тяло и едва се движеше. Дишаше като риба на сухо, защото въздухът
не ѝ стигаше. Болката продължаваше, дори когато бе легнала. Тя
живееше сама в село, разполагащо едва с осемнайсет жители. Мъжът
ѝ бе починал отдавна и приблизително оттогава тя живееше ден за
ден, без да се притеснява за края си. Май от това време спряха да я
посещават и двете ѝ дъщери. Едната слугуваше в Испания, а другата
в Гърция. От двете Неда имаше по едно внуче, снимките на които
бе сложила на лично място, върху собствената снимка от сватбата,
с мъжа си Калин. На тях децата бяха около петгодишни. Кой знае,
колко бяха пораснали сега? Ако ги видеше, сигурно нямаше да ги
познае. Понякога ги сънуваше, но вместо лицата им виждаше само
една ярка светлина...
Тя с усилие изкачи трите стъпала и бутна входната врата. От
стаята се понесе миризма на чесън и мерудия. Отвори вратичката
на печката и с усилие набута голямата цепеница. Жарта запращя,
захвърчаха искри и огънят подхвана дървото. Загледана в пламъците,
тя не забелязваше, че печката пуши. Спомняше си огъня на Заговезни, преди седемдесет години. Тогава бе момиче, с две трапчинки на
бузите и чисто нов сукман, ушит специално за нея. В края на същото
това село бе запален голям огън, край който се бяха събрали момите
и ергените. Първо щяха да хвърлят стрели, а после щеше да е хорото.
Тя с нетърпение поглеждаше към Калин, клекнал встрани, дялкащ с
чекийката си парче дърво. Обикновено жизнен и усмихнат, сега погледът му бе сведен надолу. Кафявите му износени дрешки и умалялото
калпаче го правеха още по-свиден и мил за нея. Тя знаеше с колко труд
и лишения оцеляваше семейството му. С баща на легло и без майка, с
осем по-малки братя и сестри, той се грижеше за десетината декара
земя, от която едва се прехранваха.
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Неда бе от средняшко семейство и никога не бе търпяла лишения.
Баща ѝ обработваше седемдесет декара земя, които бяха предостатъчно за семейството ѝ. Имаха крави, два коня с каруца, няколко прасета,
овце и безброй кокошки из двора. Заедно с по-малката си сестра, тя
помагаше за каквото бе нужно в къщи. Като всяко селско чедо се бе
научила да преде и тъче на стан, да приготвя дърпана баница и вкусни
гозби. Имаше нареден чеиз в два големи сандъка и дори майка ѝ си
правеше устата за годеж – с Каракольов Петър.
Той бе чифликчийски син, но Неда не го харесваше. С черните си
като маслини очи той насмешливо я зяпаше, понякога подхвърляше
някоя закачка, но по-далеч не стигаше. Бе разбрал за слабостта ѝ към
Калин. Когато момците хвърлиха стрелите и запрескачаха огъня, Неда
приближи до Калин и запита:
– Ти защо не скачаш? Какво си увесил нос, такъв?
– За какво да скачам? – отвърна младежът. – Не знам тате дали ще
изкара нощта! Тежко ми е на краката и не ми се скача!
– Разбирам! – издаде устни напред, в съчувствие тя. – А заради
мен ще скочиш ли поне веднъж?
Той вдигна сините си очи и тъжно се усмихна:
– За теб всичко бих сторил, но!... Остави, не ми мъти главата!
Знам аз за кого те гласят вашите!
Неда сложи двете си ръце на кръста и възможно най-сериозно
заяви:
– Аз не съм добиче, от обора на родителите си! Сама мога да
избера моя човек! Скочи най-високо този огън и още тази вечер ще
ти пристана!
Разбира се младежът не чака втора покана.
Още нея вечер двамата се събраха. Дори не се хванаха на хорото, изгаряйки от желание да бъдат заедно. После се родиха децата,
дойдоха комунистите, прибраха им земята и животните за ТКЗС–то,
животът им продължи бедно, но щастливо и мина тъй бързо, сякаш
не бе истина, а го бе гледала на кино.
Неда въздъхна и затвори вратичката на печката. Отвътре огънят
бучеше и разпръскваше топлина из малката стая. Тя се отпусна в
наметнатия с овча кожа стол и се ослуша. Стори ѝ се, че някой мина
през двора. Причу ѝ се мъжки глас. Свали забрадката, за да чува подобре, и един ясен глас я повика:
– Бабо Недо! Тук ли си?
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Сама не разбра как се надигна и отвори вратата. В сумрака на
падащата вечер, пред нея бе застанал нейният Калин, млад и облечен
в тъмно, брезентово яке.
– Калине! – едва издума старицата.
– Аз съм, бабо! Как ме позна? – усмихна се младежът и вдигна
голямата чанта до краката си, от която се подаваха банани, портокали
и други чудесии.
Едва сега Неда разбра, че това е първородният ѝ внук, кръстен
на дядо си.
– Ох, чедо! – отрони тя, цялата прималяла. – Тъй приличаш на
дядо си, че помислих!... И аз вече не знам какво ми става в главата!
Двамата влязоха в затоплената стая, а навън изведнъж заваля
сняг. Снежинките падаха под наклон и се трупаха една връз друга,
за да покрият мрака и хорските болки. Нали на сутринта новият ден
трябваше да е по-чист и пълен с надежда за всички.

Божидара
Мая Ангелова

– Божанкеее!.. Слизай от дървото! Майкооо... ще ме умори
това дете! Слизай, ти казвам! Глуха ли си? Череши ли не си се наяла?
Боже, божке.. що ме наказваш така? Дете ли родих или сврака? Все
по дърветата...
– Слизам, бе майко. Не викай, че събра комшиите. Леле, каква си!
Тате ми е казвал, че най-сладките череши са високо. Та рекох да видя...
– Още ли не си слязла?! Сега ще взема тоягата и ще ми станеш само
на череши и на черешовици! Ще го опухам и него, дъртия умник, дето
все ти пълни главата с разни измишльотини... Ох, сърцето ми се разби
от вас... Ей, ще ме уморите, ей... Ох, въздух нямам... Майчице... умирам...
Възрастната жена се строполи на земята. Ръцете и краката ѝ се
гърчеха в конвулсии. Очите се оцъклиха, а клепачите потрепваха
като екрана на развален телевизор. Лицето ѝ избледняваше с всяка
изминала минута, докато цветът му не се изравни с този на камъка,
до който беше паднала.
– Слизам, мамо. Мамо, мамооо... Ох, пак ли си паднала! Дръж се!
Сега идвам. Момичето скочи и се затича към близките храсти. Върна
се тичешком като стискаше в ръцете си няколко треви. Започна да ги
мачка с длани и когато ръцете му позеленяха, ги приближи до лицето на майка си. Шепнеше някакви неразбираеми звуци и втриваше
зеления сок в лицето на майка си. Не спря, докато възрастната жена
не отвори очи и не каза с немощен глас.
– Божанке... ще ме умориш, Божанке...
– Няма, мамо! – усмихна се момичето. – Винаги ще те спасявам,
Любчице!
– Ти повече ме слушай, че... – старата жена не можа да продължи.
Кризата се повтори с нова сила. Този път тревите не помогнаха.
Повече не проговори. Остана на едно място.
Нито при живите – жива, нито при мъртвите – мъртва.
***
Късно се ожени Люба. Тъкмо беше станала за женене и откраднаха чеиза ѝ. Пак на ново предене, тъкане, шиене, че невеста без зестра
невеста ли е?
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Мъжът, който я искаше, се ожени и деца му се родиха, тя докато
приготви нови дарове.
Годините се точеха леко-полеко и ако скоро никой не я поискаше,
така щеше да си кукува.
Ама, както казват: „Господ не е скитач, а събирач“. Намери се
мъж и за нея.
Един ден дойде комшийката ѝ да я види. Мъж ѝ била намерила.
Не бил в първа младост, сираче бил, ама иначе работник и хубавец.
Е, малко му била рядка косата, ама и тя не била много млада. Нямало
за кога да пробира.
Отначало Люба се дърпаше, само че скоро любопитството и желанието да си има семейство надделяха, и тя прие да се види с този,
който може би щеше да ѝ донесе щастие. Може би...
Когато видя Танко за първи път, се стъписа. Не вярваше на късмета си. Той беше висок и снажен, с хубави бели зъби. Измери я с
поглед изпод вежди и тя цялата се разтрепери. Беше готова да тръгне
веднага. Това не беше мъжът от сънищата ѝ. Беше нещо много похубаво, защото беше истинско и можеше да го докосне.
От време на време дочуваше как братовите ѝ снахи подмятат
приказки, че къщата е тясна и е добре да си намери мъж. Беше ѝ болно,
но разбираше, че са прави, и не им се сърдеше.
Танко като че ли я хареса. Каза, че нещо била дребничка и слабичка, но при него ще живее добре, ще я позахрани, че на село има
работа много и тя трябва да има сили да работи.
– Ааа, Танко, да ме прощаваш, ама момичето ни е работно. Може
да работи и мъжка, и женска работа. А е и хубавица, няма по-хубаво момиче в околията. – Комшийката не спираше да говори и да хвали Люба.
– Добре, добре! Ще я взема! Добре, че лесно се предумвам.
Люба изтръпна след тия думи. Ами ако е някой пияница или
побойник?
И какви ги приказва. Дали ще е стабилен и добър с нея?
Времето щеше да покаже.
На другата година Люба стана майка. Това беше най-голямото
щастие, което можеше да получи от съдбата.
Кръстиха детето Божидара. Танко искаше момче и не дойде д я
види в родилното. Намери някаква причина и не се весна.
Люба прехвърли обичта си към детето. Непрекъснато го обгрижваше. Стараеше се нищо да не липсва на малката. Късно беше да има и
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друго дете, и затова насочи огромната си любов само към него. Беше
готова да се труди денем и нощем, та детето да има всичко. Не делеше
работата на мъжка и женска. Всичко умееше да работи. Танко я ценеше
и уважаваше за това. Нищо не започваше да работи без да е до него.
Ама хората не случайно са казали: „От много баби – бебето хилаво“.
Детето често боледуваше. Де що се явеше вирус, не го подминаваше.
И все така се случваше, че да се разболее точно, когато в селото
нямаше дежурен лекар. Така беше и в оная зимна нощ, когато вдигна
много висока температура. Танко беше нощна смяна и Люба беше
сама с детето. То изгаряше от треска и бълнуваше. Тя се уплаши много.
Грабна го на ръце и тръгна да търси доктор.
Измина цели осем километра до близкия град. Снегът не беше
голям, но и два метра да беше, пак щеше да тръгне.
Когато пристигна в болницата, беше премръзнала. От студа
треската на детето беше преминала и то спеше. Щом лекарят го взе
от ръцете ѝ, тя се строполи в несвяст. Трябваше нея първо да лекуват.
На детето бързо му премина, оказа се шарка, но Люба боледува цял
месец. Появиха и се някакви припадъци. Ей така, от нищото. Когато
нещо я стресне, припадаше.
От толкова обич, Божидара растеше своенравна. Винаги имаше
мнение и го отстояваше. Беше умно дете и бързо разви умения за
много неща.
Една комшийка предложи да я научи да бае и да познава билките.
Божидара се оказа отлична ученичка. А и сръчна беше. С каквото и
да се захванеше, все ставаше.
Бог обича силните хора, но като че ли на тях изпраща повече
премеждия, за да изпита силата им. Така се случи и с Божидара.
Първо пострада Танко. Били на работа в полето и една машина
му премаза крака. Залежа се. Беше половин човек. Измъчваше се, че
яде хляба напразно, но нямаше как да помага вече. Люба работеше за
двама, за да може да смогне с работата, но човек душа носи. Пристъпите ѝ се увеличиха. Божидара беше неотлъчно до майка си. Научи
се да работи всякаква работа. От сутрин до вечер.
А беше едва на шестнадесет години.
Когато пострада и майка ѝ, светът ѝ се срина. Искаше да учи, да
стане лекарка, но не било писано. Беше болнична сестра на родителите
си, без да е учила за това.
Работеше по цял ден да осигури прехраната и на тримата.
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Беше красива и момчетата я заглеждаха, но тя като че ли не ги
забелязваше.
Вечер лягаше и заспиваше веднага. Младите момичета сънуват
принцове, мечтаят за нови рокли и приказни балове.
Тя не сънуваше, трябваше да си почине, за да има сили да работи.
Образът на нейния принц се беше размил някъде между прането,
готвенето и другите домакински работи.
Нямаше го, а и тя не го чакаше.
Докато не се появи Иван. Той пристигна от близкото градче,
където работеше като фотограф. Купи си къща в селото, че било поспокойно. Имаше мотор и с него пътуваше всеки ден до града.
Хубав беше Иван. И ерген при това. Всичките млади момичета
в селото го харесаха. Всяка вечер се обличаха с новите си дрехи и
минаваха като на парад покрай къщата му. Дано да хареса някоя и да
я снима. Но той не ги забелязваше.
Беше видял едно красиво момиче на реката, което переше всеки
ден. По-изразително лице не беше снимал. Имаше черти и на светица, и на грешница. С подходящи дрехи би била отличен модел. Скрит
зад храстите, я наблюдаваше и снимаше. Направи ѝ хиляди снимки.
Когато разпита за нея, разбра, че се казва Божидара. Разбра и за
родителите ѝ.
Не можеше да си позволи да я изпусне. Трябваше да я покани да
му позира.
След няколко дни се реши да я заговори. Отблизо беше още покрасива.
Отначало беше сдържана, но след това събирана мъка се отприщи и тя не спря да говори. Почувства го близък и всичко му довери.
Отвори душата си и го пусна вътре. Само него.
Поиска да я снима без дрехи. Не му отказа. Довери му се напълно.
Разбраха се вечерта да се видят на реката. Иван поиска да я снима
на лунна светлина. Очакваше от тези снимки да спечели много пари.
Обеща да плати и на нея.
Божидара беше вече в реката и се къпеше, когато Иван пристигна. Луната осветяваше наоколо с тайнствена светлина. Сенките от
върбите на брега сякаш протягаха клоните си като грабливи птици и
се опитваха да уловят момичето.
То се изплъзваше в последния момент и бялата му риза се разстилаше като огромна водна лилия.
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Излезе на брега и се съблече. Иван я снимаше от всички страни.
Божидара не беше професионален модел, но сякаш усещаше как точно
да застане пред обектива.
Не познаваше и мъжките желания, но женският инстинкт я водеше и я караше да прави такива неща, които не познаваше.
Вече не се срамуваше от мъжа. Не се срамуваше и когато той я
пожела.
Светът, който си беше изградила, вече не беше същият. Образът
на фотографа трайно и безвъзвратно се настани в него, като засенчи
всички други събития и любими хора. Тя дишаше, живееше и се радваше заради него. Никога не беше подозирала, че може да я сполети
такова щастие. Любовта, която изпитваше, извираше от цялото ѝ
тяло, от ръцете, от очите, от усмивката ѝ. Няма нищо по-красиво от
влюбена жена. Беше благодарна, че точно на нея се е случило.
Това състояние продължи няколко месеца. И приключи внезапно,
както беше започнало.
Една вечер Иван дойде с новини.
– Знаеш ли, имам предложение за нова работа в столицата. Много
са харесали някои твои снимки. Мисля да приема. Тръгвам след два
дена. Нови хора, нови срещи...
– Ами аз...? – прозвуча тих глас.
– Е, ако искаш ела и ти. Ще си наемеш квартира, работа ще ти
намерим...
– А мама и тате? Няма на кого да ги оставя.
– Виж сега! Това за мен е нова възможност. Аз искам да се развивам. Няма да мога да се грижа за вас. Ти остани тук, понякога ще
идвам да се виждаме. Но в крайна сметка може да си намериш някое
селско момче, което да ви хрантути...
Аз съм творец и не мога да стоя на едно място...
Божидара вече не го чуваше. Бягаше с всички сили към къщи. За
първи път от много време плачеше и искаше да крещи. Искаше съвет
какво да направи, но нямаше кой да ѝ го даде.
Майка ѝ я усети, когато се прибра. Момичето се приближи до
леглото и се взря в очите ѝ. Видя само стичащи се сълзи, които допълнително я натовариха.
Не можеше да ги изостави.
Нямаше право да си тръгне.
Нямаше право на щастие.
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Едва сега осъзна, че приказката ѝ е свършила и ще си остане бедно селско момиче без мечти. Плака цяла нощ, но и това не помогна.
Всичко ѝ се струваше противно и гадно. Никого не обвини. Просто
искаше малко щастие. Трябваше да го задържи. На всяка цена. Ще му
се помоли, докато не се съгласи, пък ако не иска... Нещо просветна в
главата ѝ. Вече знаеше как да го задържи.
Вечерта отиде до тях. Помоли го да се разходят до реката. Той
се съгласи.
Когато пристигнаха, тя започна да го моли да не заминава. В
началото Иван просто се усмихваше, но когато тя стана по-настоятелна, стана раздразнителен и груб. Започна да я обижда и накрая
си тръгна. Тогава тя взе един камък и го хвърли по него. Иван дори
не успя да извика. Строполи се на пътеката и след малко притихна.
Тънка струйка кръв потече от ъгълчето на устата му.
Беше мъртъв.
Тя го прегърна и започна да го люлее като малко дете. Дори не
заплака. Иван беше само неин. И тя беше щастлива.
Ще събере от тези треви, с които майка ѝ съхраняваше месо. Ще
го увие в тях и той ще се запази цял. Само тя щеше да го вижда. И
много щеше да го обича.
Завинаги.
Пренесе Иван в стаята едва призори. Стараеше се никой да не
я види и никой да не разбере тайната. Разказа всичко на майка си.
Търсеше нейната подкрепа. Майка ѝ я гледаше уплашено, с широко
отворени очи. Усети обвинението в очите ѝ. Беше свикнала да вижда
в очите ѝ само обич, а сега тази обич я нямаше. Имаше само ужас и
упрек. Не се покая, не съжали. Вече имаше свое щастие. То лежеше
на нейното легло и лека-полека изпълваше стаята с воня. Тя не я
усещаше. Гледаше само любимото лице и беше доволна от себе си.
Не излизаше от къщата. Престана да се грижи за домакинството и
родителите си. От време на време им даваше по малко вода и коричка
хляб. Тя забрави да се храни.
След седмица комшиите се оплакаха на кмета, че от къщата на
Любка и Танко нещо много лошо мирише.
Когато влязоха в къщата, на приземния етаж откриха мъжът
и жената в безпомощно състояние. Бяха живи, но измършавели и
миришещи лошо.
На втория етаж обаче гледката беше ужасяваща.
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Дъщеря им Божидара лежеше в леглото и прегръщаше нещо,
което наподобяващо чучело. Говореше несвързано. Хората се приближиха и видяха, че е умрял човек. Когато видя наблюдаващите я
хора, тя изпищя и притисна мъртвеца до себе си.
Познаха по дрехите, че това е Иван фотографът.
Осъдиха я, но тя така и не разбра какво се случва. Бяха ѝ го взели.
Другото просто нямаше значение.
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Девет свещи за живите
Мильо Велчев

Досега не беше се срещал очи в очи с Лудата. Железният му
обръч се беше изтърколил в краката ѝ, но и двамата не гледаха към
него. В погледа на Дончо нямаше страх, дори не любопитство, а
някакво възхищение и почитание, все едно се беше изправил пред
Мара Гидия – сестрата на Крали Марко. Другите момчета се спряха
за малко слисани отстрани, па с весели крясъци заудряха с карачки
ръждивите бъчварски обръчи и босите им крака вдигнаха облачета
от прах надолу към Кална.
– Лудо-о-о, Лудо-о-о! – викаха, без да се обръщат. – Къде е Якии-и-им?
Лудата се наведе, взе обръча и го подаде на момчето. За първи
път я виждаше отблизо. Лицето ѝ изпито, сериозно – тя никога не
се усмихваше. Очите нито сини, нито зелени – като Дълбокия вир,
в който се удави лани дядо Радион. Долната устна – тънка, горната
– по-дебела, леко вирната. И двете напукани, тревожно стиснати.
Косата – някога руса, сега бяла и невчесана. Повдигна двете си вежди
и с надежда запита:
– Да си виждал братчето ми?
Момчето стисна обръча, опита се да каже нещо, но гърлото му
беше пресъхнало и не можа да издаде звук. Само повдигна рамене и с
нацупени устни заклати глава. Все пак, когато Лудата наведи смирено
рошавата си глава и тръгна към пазара, Дончо успя да изхлипа:
– Не съм, како Ирино.
Махаше с ръце и си ломотеше нещо, но го чу. Спря се, притисна
с една ръка устата си, обърна се и бързо го приближи.
– Не съм го виждал – повтори тихо Дончо.
Знаеше историята на тази страдалчица от дядо си Никола. По
време на Новоселското въстание се скрила в двора на девическия
манастир „Света Троица“. Видяла страшни неща. Турците посекли
седемгодишното ѝ братче Яким – на неговите години – и баща ѝ
Йосиф. Спасила се, защото я покрили до дувара с телата си. Видяла
как хванали поп Георги за краката и ръцете, и го разсекли на две, как
се гаврили с монахините, преди да минат под ножа. Първо изгорял
метохът, после – църквата... половината село... Не беше набожен човек
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дядо му. Не, че не вярваше. Вярваше в някаква сила, но не обичаше
поповете и не ходеше на църква. Само веднъж в годината, на девети
май, влизаше в храма и запалваше девет свещи. Не долу – в сандъчето
с пясък – за умрелите, а горе – в свещника – за живите. Не се кръстеше нито на влизане, нито на излизане. Само там, пред пламъчетата
на деветте восъчни свещи, девет пъти се прекръстваше и излизаше с
вдигната глава. „Девет дни светлина, след пет века тъма! Девет дни
свобода, след пек века робство! Това чувство, Дончо – казваше му,
докато го извеждаше за ръка от манастирския двор – не може да се
опише, то трябва да се изживее“. И отиваше в кръчмата да почерпи
всички „по едно“.
– Не съм виждал Яким, како Ирино.
Лудата го погали с дългите си кокалести пръсти – първо по главата, после по раменете...
***
Лудата го погали по раменете, опипа с дългите си кокалести
пръсти копчетата на куртката, паласката с патрони, в която майка му
беше намушкала малкото евангелие, посегна и към ножа, но се дръпна
като опарена и го погледна ужасена:
– Не го убивай!
– Кого да не убивам, како Ирино? – усмихна се Дончо.
– Турчина – прошепна Лудата и се заозърта уплашено.
– Не отивам да убивам, а да освобождавам братя и сестри от
поробителя.
Засвири тръба, строиха се в колона по четирима, развяха знамето
„С нами Бог“ и закрачиха. Някой даде тон за песен и дружно запяха:
„Сбогом, веч прощавай, роде мой...“. Беше есента на 1912-та – започна
Балканската война!
***
Стоеше приведен в окопа и чакаше сигнал за тръгване. Една
патрулна група от четиринайсет човека, сред които беше и Дончо,
трябваше да тръгне първа в дълга редица, а след тях и цялата рота.
Заповедта беше да превземат височината на юг от чифлика и там да
се окопаят.
През деня турците атакуваха на няколко пъти. Излизаха от крепостта Шейтан тарлю и се втурваха на талази. Виковете им „Алла-аа-ах, Алла-а-а-ах!“ бързо секваха. Напълниха полето с убити и ранени.
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Чаткаха картечници, избухваха снаряди, хвърчаха шрапнели... Привечер с турските атаки престана и дъждът. Задуха от север, захладня, но
не дотолкова, че да скове земята. Лепкавата кал се събираше на топки
по подметките на ботушите и тежеше като олово. Вятърът раздуха
облаците и луната се показа кръглолика и бледа.
Мислите на Дончо бягаха като трънливия храст, дето вятърът го
търкаляше надолу по долчината. Мама и тате, братя и сестри, другари,
Невена... стиснала букет от здравец, топлите ѝ устни... После – онази
недогоряла купчина от хора и слама от българското село, през което
преминаха. Турците ги редили с главите навътре, както на село кладат шума за добитъка, ред слама – ред хора. Прекръсти се три пъти.
Каква е тази вяра, тази омраза, дето ги кара да убиват жени и деца, и
после да ги горят?!
Чу сигнала:
– Цс-с-с-ст!
Уговорката беше като се чуе веднъж „цс-с-с-ст“ – тръгват, като
се чуе два пъти „цс-с-с-ст, цс-с-с-ст“ – спират и залягат. Сложи ножа
на манлихерата, по-скоро за да не влезе пръст в цевта, изпълзя от
окопа и със ситни крачки се заспуска по склона. Погледна наляво
и дясно – всички се движеха приведени в редица и току прескачаха
някой труп или овраг.
Стори му се, че трупът до ярдъча помръдна. Повдигна цевта и
внимателно запристъпва. Оттук насетне беше като на сън. Блесна
огън от пушката на турчина, оглушителен гръм, удар откъм корема
(после намери оловото в паласката с евангелието на Йоан)... Дори не
се стресна. Съзнанието му се избистри докрай. Учуди се, че не падна,
а първо направи крачка встрани, след това скочи връз падналия... С
един замах му изби пушката и опря щика си в гърдите му.
Случи се! Знаеше, че това ще се случи, и се беше подготвил. На
турските думи го научи Иван Маринов, докато пътуваха от Севлиево
за Габрово. А той се беше учил на турски от даскал Никола Дабев.
– Яшамак истиормусун (Искаш ли да живееш)?
Луната осветяваше бледото лице на турчина като с прожектор.
Големите му сини очи гледаха ужасено ту щика, ту голобрадото българче... Тресеше се и не можеше да отговори.
– Сен геледжексин Йени кьойя, Троян кааза... (Ще дойдеш в Ново
село, Троянска околия)! Манастирде докуз мум якъджаксън саа олан
инсанлара (Ще запалиш в манастира девет свещи за живите)!
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– Евет, евет (Да, да)! – продължаваше да се тресе, но успя да
каже турчинът.
– Сойле „Йемин ет Аллаха“ (Кажи „Заклевам се в Аллах!“)! –
настоя Дончо.
– Йемин ет Аллаха! – повтори турчинът и заплака.
Дончо вдигна пушката и започна да забива щика около главата
му. Не беше на себе си. Забиваше и крещеше:
– Девет свещи за живите, девет свещи за живите, девет свещи...
***
Странно нещо е животът! Как понякога се срещат Смърт и Любов! Женеха се с Невена и хорото наближаваше черквата. Тъпани,
гайди, бъклици, смях и веселие... А откъм Пашовци едвам пристъпят
в черно три бабички и едно детенце... Пред тях – каруца с ковчег,
пред каруцата – поп Стефан размахва кандилото, до него Лудата носи
кръста. Замлъкнаха всички, свалиха шапки, закръстиха се. Починала
Стояна Драгановска Бакърджийка. Онази, дето спасила половин село
с берданката си. Пушкала срещу башибозука и черкезите... Нямало
изстрел нахалос! Задържала ги на Маринска и Попови ливади, докато
народът се изтегли към Мара Гидик. Опя я поп Стефан, едни тръгнаха
след нея за гробищата, други останаха за венчавката.
А Лудата като видя Дончо, захвърли кръста, затече се, падна ничком в нозете му и взе да му целува ръцете:
– Добър човек, добър човек...
***
На другата година, малко преди да почине, я срещнаха до гробищата. Калугерките пак я бяха пременили с нов сукман и лачени
чехли. Невена беше трудна в деветия месец. Бяха ходили да прелеят
и запалят свещи на Черешова Задушница. За първи път видяха Лудата
да се усмихва. Бяха ѝ останали само два-три зъба в устата. Очите ѝ
грейнаха, плесна с ръце, приклекна и се затече към Невена. Прегърна
я, падна на колене, погали корема ѝ, пак стана и започна да скача и се
радва като дете...
– Яким си дойде! Моето братче...
Цял ден и до късно по тъмно обикаляше улиците, усмихната и
щастлива. Казваше на всеки, когото срещне:
– Яким се намери! Братчето ми си дойде!
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***
– Отче, една германка пита нещо, ама като не ѝ разбираме... – сестра Евгения посочи с глава девойката, която беше довела, и стисна
притеснено ръце в скута си.
Младият свещеник тъкмо беше попълнил с калиграфски почерк
едно кръщелно свидетелство на масата под крушата, подаде го на кръщелника, прибра си писалката и книжата в чантата и важно се изправи.
В големите ѝ сини очи проблясваха закачливи пламъчета и гледаха някак насмешливо. През бухналите, с цвят на узряла ръж коси,
прозираха лъчите на залязващото слънце и любопитните погледи на
калугерките. Заговориха се на немски и влязоха в храма.
***
– Здравей, дядо! Какво правиш? – усмихнато запита младият
свещеник, а след него вървеше германката.
На този глупав въпрос дядо Дончо отговаряше винаги по един
и същи начин:
– Изпращам белия свят.
Седеше на пейката под асмата, кръстосал две ръце върху бастунчето, и с премрежен поглед погледна внука си и гостенката.
– Тази госпожица е германка – обясни отчето. – Задява се нещо
с мене. Толкова млад и хубав казва, а се обрекъл на Бога. Обясних ѝ,
че нашите канони не ни задължават за безбрачие.
Старецът нищо не каза, стисна ѝ ръката, каза си името, но нейното даже не го и чу.
– Дошла да запали свещи в нашия храм. Представяш ли си!? Дошла специално за това – да запали девет свещи за живите.
Старецът трепна. Мътните му очи широко се отвориха, извърна
глава към момичето и се вторачи в нея.
– Отивам да донеса нещо за почерпка – каза отчето и се запъти
към лятната кухничка.
Когато се върна с големия поднос, на който беше подредил три
купички със сладко от боровинки и три чаши с вода, видя момичето
да държи с две ръце пръстите на стареца, челото ѝ, опряно в опакото
на дланите му, а по съсухрената кожа се стичат сълзите ѝ.
– Сен геледжексин Йени кьойя, Троян кааза! – бавно говореше
дядо Дончо с вдигната глава и поглед, вперен в Балкана. – Манастирде
докус мум якъджаксън саа олан инсанлара!
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– Какво ти става, дядо?! – учуди се свещеникът. – Какви ги говориш?!
– Не е германка девойката, чедо. Туркиня е.
Пусна с една ръка бастунчето, погали с нея момичето по главата
и пак изрече:
– За живите!!!
– Защо за живите, дядо? – седна до него младото попче. – Все се
каня да те питам. Поменуваме мъртвите, а ти палиш за живите!
Дядо Дончо се изправи и погледна отвисоко внука си:
– Уж си свещеник, а не знаеш! На онзи свят е топло, светло, блажено! Тези огънчета са нужни нам. Да сгряват заблудените ни души
и да ни показват Пътя.
Дори не се сбогува. Стисна бастунчето, бутна портичката и затропа надолу към кръчмата на Иван Габровчето – да почерпи всички
„по едно“.
П.П. Някои имена и събития са действителни, други – художествена измислица. Вероятно знаеш, драги Читателю, че истината е
по-страшна и грозна. Дано тези няколко странички накарат и теб
да я съпреживееш, за да не изгаснат пламъчетата, които предците
ни запалиха за нас, живите – да сгряват заблудените ни души и да ни
показват Пътя.
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Двамата с кученцето
Младен Василев – Мисана

Беше един от многобройните му потни кошмари. Събуди се,
треперейки като лист. Две цунамита го бяха обградили и се движеха
насрещно. Заплашваха да го смачкат като нищожна буболечка.
Господи, защо го преживя толкова реално? Изхлузи пижамата
си и я захвърли ловко в пералнята. Но и това не внесе спокойствие в
уплашената му душа. Денят започваше лошо. Много лошо. В 10 часа
имаше среща с Мимикрия. От известно време движеше с нея. Беше
много ниска – същинско хипофизно джудже. Но по странен начин
му въздействаше емоционално (не и физически). Мимикрия беше
омъжена. Намираше се в подножието на 40-те. Не бе доволна от брака
си. Все му повтаряше, че рано или късно ще напусне мъжа си. Сякаш
така му внушаваше, че това може да е заплаха и за самия него. Беше
непредсказуема. Обикновено се обаждаше с думите: „Имам нужда да
те видя“. Така се случи и този път. И ето – вече пътуваше към офиса
ѝ. Усещаше, че не трябва повече да се среща с нея, но имаше нещо
неуловимо, което все го караше да отлага раздялата. Мимикрия бе от
жените, обичащи да въртят мъжете на малкия си пръст. Веднъж завоювала сърцето на даден мъж, тя го задържаше с игрички в орбитата
си, давайки му да разбере, че в живота ѝ има нов мъж – Следващият.
Така Предишни и Следващи участваха в невидимо сражение помежду
си, а Мимикрия ги залъгваше, че всички те носят една и съща душа –
душата на нейната въображаема половинка.
Днес, обаче, се случи нещо неочаквано. Мимикрия бурно се спусна към него, когато прекрачи вратата на офиса ѝ, с думите: „Липсваше
ми“. И размаза аленото си червило по врата му. Сякаш, за да не му даде
възможност да се опомни, тя добави: „Кога ще ми купиш кученцето?“.
Бе ѝ обещал едно малко кученце, което да разсейва екзистенциалната
ѝ самота. А тя вече си го беше избрала. Той искаше отдавна да ѝ направи този подарък. Ето че случаят най-накрая му предоставяше тази
възможност. Когато купи кученцето и го сложи в скута си, докато тя
шофираше обратно към офиса, малката животинка внезапно пъргаво
се покатери по гърдите му и го близна по шията. Милото и невинно
малко кученце сякаш му благодареше, че смени притежателите си.
Усети погледа на Мимикрия – леко навлажнен от сподавените сълзи
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и изпълнен с признателност. Две същества в този миг му благодаряха
– всяко по своему. Двете очакваха мига на взаимното си усамотение,
за да може всяко едно от тях да отдаде истински чувства на другото...
А той почувства безтегловността. Тя нахлуваше в гърдите му и
най-сетне бе свободен. Знаеше, че това е неочакваният край на връзката му с Мимикрия, връзка, за която никога нямаше да съжалява.
Беше скромен мисионер в живота ѝ, дарил я със същество, което
отсега нататък щеше да пропъжда самотата ѝ и да ѝ дава обич. Кой
знае, може би Мимикрия щеше да прогледне за истинските ценности,
благодарение на това малко кученце, а той да не съжалява за познанството си с нея. Кученце на раздяла. Не бе предвидил този финал, но
той се оказа най-добър и за двамата. Защото после срещна великата
си любов!
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Няма повече
Ники Комедвенска

Седем години! Седем години, откакто съм застанала между два
свята, и нито единият ме пуска да си тръгна, нито другият ме иска да
се върна. Два свята като два бряга, а помежду им хиляда километра.
Седем години живея с половин сърце – по една половина за всеки от
двата свята.
Докато съм в Атина, все за дома си мисля, за Лясково и за Росинка – детенцето ми. Бубайко ѝ, лека му пръст, искаше да я кръстим
Рофинка – на майка му, ама аз не дадох. Лошо е това име, на болест е.
„И майка ти е лоша“ – казах му и той склони.
Само дето не можа да ѝ се порадва... И тъй карах-плаках година
и две, и три. Работа няма. Дойде един в Девин – откри цех за дрехи.
Казаха, че голям бизнес имал, всичко за Германия се изнасяло. Два
месеца блъскахме ангария от темно до темно, един лев не ни плати.
Вдигна си парцалите, изниза се като черво и никой не го чу, нито
пък видя. Да не беше майка ми, от глад да сме се затрили. И пак няма
работа. Тогава се вдигнах и аз по Гърция. Седем години вече чуждите
хора гледам... Каквото изкарам, все дома пращам – да има за Росинка.
А съм ѝ чужда. Майка ми ѝ е по майка от мене.
Върна се вкъщи, а другата половина от сърцето ми тупа, ще се
пръсне – дали ще си намеря пак работа, добра ли ще е?...
Докато се зарадвам на детето, и хайде пак на път. А лятото в Атина
е лепкаво и тежко, не е като тук. Градът голям, цяла България събрал
на едно място. Като се качиш на Вълчия хълм, очите да те заболят
от бяло. Тук всичките им къщи са бели заради слънцето. И тук-там
мъжделее по някоя китка дръвчета. Не е като Лясково. Като Лясково
няма никъде.
Тази година обаче намерих работа на Китнос. То е малко островче, но пък е хубавко. По-зелено е от Атина и плажовете му малки, но
са повече пясък, няма камънак. Една баба гледам в селото. Василики
се казва – като Василка, но не съвсем. И селото е малко. Само името
му е дълго – Агио Димитрио. Като Димитър, но не съвсем...
Баба Василики е сама. Деца, внуци – всички са в Атина, а нея я
оставили тук. Тя не иска в столицата, тук ѝ е добре – няма много хора,
няма шумотевица. Една таверна за цяло село и друго нищо.
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– Ела, копела, седи тука – казва ми и тупа с костеливата си ръка
по дървената пейчица на двора. – Седи да говорим, стига работа.
И си говорим, на български си говорим. Тя е от каракачаните.
– Знаес каракацаните? Цаирли, Цаирли? – И маха с ръка към рехавите хълмчета насреща, по които козите се белеят като преспици.
– Ливади знаци. Знаес го? До Сливен е.
– Чаирли... Не го знам – казвам ѝ. – От Родопите съм аз, от Лясково.
– Не знае – клати глава баба Василики. – Само Сливен знае. Малка
била, като тръгнали да бегат, не знае...
И разказва на своя съскав български как тръгнали да минават
границата при роднините в Гърция. „Баста, майка, сицки...“
– Защо? – питам. Не помни вече, малка била. Но ливадите помни.
На Тахир ага били ливадите там и от едно време все каракачани са
живели. И пак маха към зелените хълмчета нагоре.
– Хубаво! – примлясва с беззъбата си уста. – Зелено...
Ех, какво знаеш ти за зеленото, бабке! Тръгнеш напролет през
гората към Кюрум връх, а боровете над тебе са опънали снаги чак до
небето. Стигнеш горе, селото цяло като на длан – едно село със сто
къщи и сто моста. Свалиш си гуменките, грабнеш малката торбичка и
пускаш в тънките бразди картофчетата. А те са дребнинки и лъскави
като топчета. Под краката ти земята лека, лека... Стигнеш високото на
нивата, погледнеш напред и погледът ти литва далече, далече. Плъзга
се по върховете на боровете – чак до Малък Персенк. А дотам е все
зелено. Зелено, та полудяло...
Баба Василики ме слуша и клати глава.
– Попей ми, копела! Иска да цува българско.
Запявам, а гласът ми се свил в гърлото. Малък и той като ония
картофчета семенца. Само мъката ми голяма. Събрала се в половината
ми сърце и капе на тежки капки. Думите се цибрят една по една, и те
дълги и горчиви като нея...
Сос ма караш, майчинко,
сос ма момреш,
дой ще време, майчинко,
и за мене, майчинко...
Гласът ми отънява съвсем и се изгубва, а аз спирам да си поема
дъх. Баба Василики плаче. Думица не разбира, а плаче за тая Бъл179

гария, дето съвсем леко я е парнала по сърцето, пък я белязала за
цял живот.
– Пей, копела му, пей – подканя ме наново и сълзите ѝ, дребни
като мъниста, се търкалят из набразденото лице, губят се в бръчките
като в издълбани корита на отдавна пресъхнали потоци и се срещат
отново в изкорубените ѝ шепи. Сякаш не сълзи, а мъката се събира...
Запиши ма, майчинко, на вратана,
на вратана, майчинко, на портана.
Колчеш врата, майчинко, да отвориш
и за мене, майчинко, да споминаш...
Край! Не мога повече в тая чужда страна. Глас не ми стига! Дъх
не ми стига! Половин сърце не ми стига!
Само тая година да изкарам, да събера още някоя пара – и няма
повече!
Няма...
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Реквием за една лъжа
Нина Стоянова

За лъжата ли ме питаш? Е, има „бяла“ и „черна“ лъжа, както има
„бяла“ и черна“ истина. Всичко ще ти кажа, всичко, но помни от мен
– всяко нещо зависи от коя страна го гледаш – за едни то е хубаво, за
други – лошо и най-важното – Бог всичко вижда!
Как избрах да стана акушерка? Майка ми, тя даряваше живот,
тя ме запали – това, казваше тя, е най-великото призвание и само
така може една жена да се приближи до Бога. Само на него трябва
да служим! Има някои, които помагат и на оня с рогата, но там
всеки си отговаря, мръсна работа е това. Как го правят? Отнемат
човешки живот, като им се примоли някое момиче! Аз никога
не съм правила такова нещо, никога, защото знам, че Бог отгоре
гледа и не трябва да се бъркаме в работите му, врекла съм се! Кой
може да угоди и на Всевишния и на Сатаната едновременно, няма
такъв, нали?
Какво е да си акушерка? Най-много научих от майка си. От нея
разбрах, че освен да дарява живот, акушерката трябва много други
неща да знае и умее. Но да ти кажа, затова се иска силно обичливо
сърце и много вяра, иначе не става. Майка ми, освен, че тичаше по
цели нощи да помага, разбираше и от билкарство, и мен научи. Лекуваше всичко и всички – мъже и жени, млади и стари – настинки,
нерви, стомах, безплодие, омраза, злоба – всичко, за което се сетиш.
Много я обичаха, като гледах как я почитат и ѝ се възхищават, исках
да бъда като нея. Така реших да уча акушерство. Когато завърших,
започнах да помагам на мама. Тя като остаря, ми каза да поемам сама
и тръгнах – много села обслужвах, че и в града често тичах. Колко
деца изродих, не помня броя им, и сега идват, наминават да ме видят.
Защо сега трудно „хващат“ жените? Е, толкова е просто! Много
голи ходят, всички хубости да си покажат! Не може тъй, трябва да
се пазят! Идват непознати мъж и жена – защо нямаме бебе? Ами как
ще имате – гледам женичката – хубава, млада, а кръстът ѝ разголен.
Поприказвам им малко, успокоя ги, жената трябва да се пази от
настинки, кръстчето ѝ да е все топличко, дам им да пият едно биле,
пръсна ги със светена водица, даря ги със здравец и след месец-два,
дойде момчето – радостно – носи бонбони, цветя, ще си имат рожба.
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И сега все помагам на кого с добра дума, на кого със съвет, каквото
мога, макар че отдавна старините си гледам само...
Много е важно да се обичат мъжа и жената, за да им се даде рож
ба – аз на моичкия, като се оженихме, преди да влезем в къщи, му казах:
„Плюй тук, отвъд прага, зад гърба си!“ – той се зачуди, но го направи
и после влезе, така, да останат всички дертове и нерви навън, да се
гонят със самовилите и демоните.
Бончето си я родих сама и сама прерязах пъпната ни връв, да!
Не исках ни лекари, ни който и да е. Свято е това да родиш дете – не
може да ти се мотаят наоколо разни нечисти души, така мисля и сега,
ама кой да чуе. Много са важни първите очи, които погледнат бебето
и майката – от това зависи дали ще е късметлийче, дали ще е за радост
или за кахър.
Пак за лъжата питаш – защо, какво искаш да знаеш? Добре, само
на теб ще кажа – това, което направих преди години, ме изяде – все тук
ме боли, „под лъжичката“! Така и не разбрах – нали уж беше за добро,
Господ ли ме изостави, не знам ... Какво стана ли? Дойде Росичка една
вечер у нас – слаба, изпита, бледа, косите ѝ висят разрошени, плаче:
„Како Дано, помагай, Гошо рече, че ще ме изгони, ако до месец не му
кажа да чака наследник“ – плаче, след нея цели ручеи течаха, какво да я
правя. Гошо Черния беше лош човек – много заможен, все нови къщи
строи, да му се затъкнат дано, все трупа пари, ама жена си – майчица
не може да стори, че пък я и обвинява! Като че ли не знаем ние оная
гиздавата Гита, колко години го въртя на пръста си, ама и тя не хвана
от него, кога го остави и се взема с Манчо, веднага зачена. Казах на
Росица да дойде след седмица. Влезе тя, разговорих я – питах дали се
обичат с Гошо – тя мънка нещо, все крие поглед, не издържах и я запитах
направо: “Бие ли те?“. „Ама как?“ – сепна се тя. „Ей тъй, посяга ли ти,
честно ще ми кажеш!“ Смълча се тя, аз чакам и едва я чух: „Понякога,
но аз си го заслужавам, не правя всичко, както трябва“. Повече не ми
трябваше. Започнах с билки за нерви да я лекувам, тихичко ѝ говорех,
отпусна се, разцъфна като цвете, Гошо все по лекари я влачел, дори и в
Букурещ я водил и все нищо, а сега чувствала някаква сила в себе си. И
стана чудото! Дойде бебето, радвахме се и двете, прегърнахме се, казах
ѝ много да се пази и да си полежава повечко, че каквато е слабичка,
може да стане някоя беля. Мина се не мина два-три месеца и гледам –
Росичка пак на вратата. Плаче, хълца, не мога да я успокоя – влязохме
у нас, само едно чувах: “Детето ми, ах, рожбата ми, защо, защо лельо
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Дано...“ Гошо Черния се напил и я пребил, и бебето си отишло, то кое
бебе ще иска такъв баща, нали? Успокоих я: „Няма да му казваш за детето, бременна си и толкоз!“ „Ама как, нали не съм?“ – хълца тя, аз пак
настоявам: „Ще бъдеш!“ Като мина време ѝ дадох една фуста да сложи
под полата си, да види нейничкият, че е бременна. Тя трепереше, но ме
слушаше. Когато наближи уж да ражда, я взех у дома – да е пред очите
ми, не исках оня нейния поганец да ѝ къса нервите. Знаех кой ще роди
при мен, кой иска и кой не иска детето си. Така и стана, за една нощ
всичко си отиде на мястото. Дойде от града една ученичка с майка си –
роди здраво момченце, дадох го направо в ръцете на Росето. Сутринта
всички радостни – Гошо Черния с пушка стреляше във въздуха да се
похвали на цялото село, че син има, а момичето и майка ѝ ме обсипаха
с подаръци. Успокои се сърцето ми, никой в село не разбра, само аз и
Росето си знаехме, размина се, тъй си мислех. Тръгна си животът по
старому, тичах при други женички да помагам. Като че ли бях забравила
едно от най-важните неща, което никоя акушерка не бива да забравя,
доде е жива – не бива да се възгордяваме, ние сме слаби, човеците,
не може и не трябва да се бъркаме в Господните работи! Той си знае
на кого да даде рожба и на кого – не, знае защо дава и защо не дава...
Залисах се по моите неща, преместихме се в града, с Бончето построихме апартамент. А онова камъче, което заседна в мен оттогава,
все ме яде ли, яде. И сега, скоро беше, няма и месец, един ден по обед се
чука на вратата – бях задрямала от жегата, отворих и гледам – Росичка.
Ахнах от изненада, много години не се бяхме виждали – изпосталяла
съвсем, на човек не прилича, поличката ѝ ще падне от нея, хвърли се
да ме прегръща, искам да я нагостя, тя не иска, размахва ръка, тогава
видях, че другата е в гипс. Питам я какво е станало. “Как да ти кажа,
лельо Дано, дойде някаква жена у нас – една такава натруфена, модерна
– търсеше Гошо. Казах ѝ, че е на работа, а тя ме гледа отвисоко и цеди
през зъби: „С вас пак ще се видим, помнете ми думата!“. Аз си мълча,
не я знам каква е, що е, никога не съм я виждала. Вечерта се върна
Гошо от работа, ох, колко страшно беше, повярвай ми, лельо Дано,
гърмеше и трещеше с оня негов глас – бурия, като замахна тъй ме
удари, че паднах от стола и се разплаках, не разбирах нищо... оказа се,
че това била оная ученичка, която роди моя Гошко, ти помниш колко
ти благодариха родителите ѝ, нали тъй беше? Имала два брака и все
не можела да има деца, дошла да си вземе моя Гошко – той не е нейно
дете, нали? Ти поне знаеш, вярно – кой го роди, ама кой го отгледа е
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важното! Така моя Гошо ме изгони след цяла нощ бой. Лежах месец
в болница със счупени ребра и ръката ми, ето, виж я, направо от там
идвам... уруспия ме нарече, лъжкиня долна и каза, че като те открие,
щял да те даде на съд за измама... та идвам да ти кажа да се пазиш,
моля те, лельо Дано, той не знае, че живееш в града, мисли, че си в
някое друго село, няма как да те открие, Гошето си е в Англия, нищо
не знае, пази се, моля те, ти само добрини си правила, а Гошо – нали
виждаш, и дете не можа да създаде... Обичам те, лельо Дано, пази се!“
– тъй ми каза Росето и закуца бързо към вратата. А аз влязох вътре,
запалих кандилцето и започнах да се моля, дано ми прости Бог този
грях, нали за добро го бях направила – ето Росица си има син, онова
момиченце, дето не си опичало ума и то се отърва бързо – бързо, сега
се сетила да има деца, а когато искаше да умори момченцето си – не
мислеше, защо да не ми прости Господ, молех се тихичко, поплаквах
си. И все така, до днес. Аз, която дарих живот на две поколения, знаеш
ли колко бебенца поех в ръцете си, ама на, една само грешка и то каква
грешка е това? Росето да се успокои, че си има детенце, нейничкият
да спре да я бие, ученичката да си продължи с ученето, на никой вреда не съм сторила, едно детенце спасих да не е сираче, а го сторих
радост да е за майка си и утеха, и защита... Е, излъгах Гошо Черния,
ама той заслужава ли друго, пък и той е човек, все мислех, че като си
има дете ще се промени, ама на... И оттогава се състарих, не мога да
си помръдна краката, пръстите ми се изкривиха, виждаш ли? Наказа
ме Господ със злочести старини! Ние, акушерките, нямаме право да
грешим, сега чакам да дойдат да ме вземат там, отгоре...
***
Гореше я отвътре Дана, на пепел я превръщаше тоз огън – бавно,
мъчително бавно, сякаш някой ѝ беше направил магия, и все Росица
и малкия Гошко пред очите ѝ. Започна да съхне старата акушерка, от
очите ѝ тънки вадички течаха, тя и не ги бършеше, все се молеше и
редеше, дано някой я чуе там от високото небе...
Една нощ се сепна – прозорецът потракваше, погледна и го видя
– бяло ангелче пърхаше с крилца и ѝ се усмихваше.
Сутринта дъщеря ѝ я намери опъната в леглото, разперила ръце
нагоре към небето.
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Първото счупване
Олеся Николова

Четях си Торо – „Живот без принципи“ и тъй като животът ми
беше без никакви принципи, вътрешният ми диалог с него беше
спорен и труден. Дълбаех редовете, когато малко, сладко момченце
на видима възраст 6 годинки, ми подаде лист хартия.
Огледах се за майка, която всеки момент може да ме обвини в
престъпления, за които и рецидивист не би си помислил, но такава
нямаше. Поех инстинктивно листа и попитах:
– Здравей, сам ли си?
– Не, мама е ей там и си говори с онзи чичко.
Погледнах по посока на малкото му пръстче и видях симпатична
дама да кокетничи с не толкова симпатичен мъж.
– Мама няма ли да ти се скара, че говориш с непознати? – попитах
притеснено.
– Няма, тя си мисли, че този чичко може да е новият ми татко, и
ме прати да си играя по-надалеч и да не стоя до нея.
– Искаш ли сладолед?
– Не, мама не ми дава да взимам храна от непознати.
Звучеше нелепо, не му давала да взима храна от непознати, но го
напъждаше към такива, когато уреждаше поредния баща.
– Ще ми прочетеш ли това? – настоя детето.
Усетих се, че все още държа листа хартия. Помолих мъничето да
седне до мен и сигурен, че се чувства комфортно, зачетох:
„Помня първото си счупване. Бях много гладен. Не бях ял близо
седмица. Имах силното желание да убия някого за една хапка, каквото
и да е. Тогава го намерих. Смачканият на топка вестник с увити в него
пържени картофи.
Бяха точно три. Три картофа, които излапах толкова бързо, че
ми се пригади, а после започнах да ближа проклетия вестник.
Близах го дълго, всяка буква, всяко заглавие, всяка снимка, всяко
празно пространство, попито от мазнина. Близах, докато не изядох
и последния ред.
Разплаках се. Тогава се счупих за първи път. Последните редове,
които доизяждах, все едно бяха написани за мен.
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Изядох себе си с гарнитура от три пържени картофа.
Пишеше за проклетия ми живот.
С какво право!?
Аз не бих го описал, не бих го докоснал, а там някъде имаше хора,
които се ровеха, сякаш гнилоча, който намираха, беше по-малко миризлив от този, в който живееха.
Заваля и се наложи да се приютя, тогава се счупих за втори път.
Скрих се под мост, завит от бездомно куче, на което подадох да
доизяде останалата част от вестника, а после легна върху мен, за да
потреперим заедно.
Третият път, когато се счупих, беше, когато детенце, което много
приличаше на сина ми, ми хвърли няколко монети в ръката и дълго ме
гледа в очите.
Гледаше ме втренчено, а аз се чупех на малки парченца.
Парченца, които нощем завиваха детето ми, не спяха от притеснение, водеха го да играе, успокояваха го, когато плаче, ритаха топка
с него.
То подмина, по детски щастливо, а аз останах разпилян на улицата. Една много мила чистачка ме събра, подмете и изхвърли до кофата.
Всъщност бях счупен много преди това, но не исках да си го призная. Една сутрин се събудих и разбрах, че всичко, което съм правил,
изграждал и отстоявал, го няма.
Наложи се да замина.
В живота ми настъпи есен. Нахлу ревяща, носеща след себе си
потоп, който отнесе най-ценните късчета живот, които ми бяха
останали.
Дете, семейство, къща и работа.
Виждах осколки небе в очите на хората.
Есенно мълчание.
Емигрирах и оттогава се чупя всеки ден по малко, защото нямах
късмета да успея. Няма връщане назад, няма път напред. Чупя се всеки
ден и само спомените ми са цели и цветни.“

– Какво е да се счупиш? – настояваше детето.
– Откъде имаш това? – изкрещях.
– Мама си го пази, казва, че само това ѝ е останало от татко. Ама
ти не ми казваш какво е да се счупиш и си лош! – разплака се детето.
Не му отговорих. Хванах го за ръка и го заведох до майка му. Подадох ѝ листа и детето. Тя ме погледна с онзи особен, празен поглед
на човек, който отдавна е изгубен, а аз се счупих за първи път.

Подадох листа на детето, без да го погледна. Държах хартията
и се молех да спре да пари в ръцете ми, но малкият не го взимаше.
После дочух едвам глухо:
– Какво е да се счупиш?
– Откъде имаш това? – попитах аз.
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Здравей и сбогом в Ла Игера
Ружа Велчева

Роса протегна ръка и пусна душа. Нежните пръски на водата
пробягаха по цялото ѝ тяло и тя облекчено въздъхна. Имаше нужда
от пречистване. Искаше водата да изличи присъствието му. Да изтрие
ласките и устните, докосвали нейното още живо тяло, тяло, което
скоро щеше да бъде само пръст и спомени...
Връзката им от години беше изчерпана от съдържание и тя приемаше ласките му само, за да се чувства още жива...
Жива? Колко дълго тя не знаеше, но присъдата, събрана в един
лист, изпълнена с медицински термини и евфемизми, беше повече от
категорична. Роса я прие като даденост, карма, която няма как да я
отмине, и тя я скри дълбоко в душата си.
Не се чувстваше обречена, а по-скоро предадена от това някога
толкова жизнено и любящо тяло...
А душата? Душата ѝ беше светла, все така търсеща и жива!...
Душата търсеше опора в приятелите, в книгите и идеалите, които
беше събирала през всичките тези години...
Не сподели с никого присъдата на лекарите, дори с децата си...
Не искаше да ги натъжава предварително. Щяха да имат достатъчно
време след това да я оплакват.
Тя самата беше лекар и знаеше, че присъдата е окончателна и без
право на обжалване.
Първо потърси помощ и съвет от Бог.
Отбиваше се в малката квартална църквичка и горещо отправяше своите молитви нагоре, към опушения от годините купол, но Бог
мълчеше. Не даваше знак, че е чул въпроса ѝ какво да прави сега...
Имаше толкова мъка по земята, че сигурно е зает да помага на понуждаещите се...
Понякога сядаше на пейката пред църквата и дълго си говореха
с отец Славчо за живота и смъртта... И след смъртта... Само с него
посмя да сподели присъдата на лекарите. Загатна за това, което се
въртеше в обърканите ѝ мисли...
– Дъще – кротко промълви свещеникът. – Човек е храм Божий и
Духът Божий живее в него. Ако някой разори Божия храм, него Бог
ще разори, защото Божият храм е свят, а този храм сте вие. Да вземе
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човек тази божествена власт над човешкия живот в свои ръце, е равностойно на богохулство. Смирение, дъще. Бог е милостив.
Но тя нямаше време. Часовникът тиктакаше неумолимо... И остави
Бог да се грижи за другите. Тя трябваше да се погрижи за себе си сама.
Роса спря душа, загърна се добре в меката хавлия и първо запали
цигара. Вдъхна дълбоко дима и се усмихна. Като ще е край, поне да
е, както трябва. Наля си от каната кафе и се изтегна на диванчето в
хола. Следваше най-приятната част. Разгърна книгата, оставена на
множеството пъстри, весели възглавнички, и бавно се потопи в писмата... Писмата на любимия ѝ Ърнест Хемингуей. Обичаше го като
писател, смяташе го за свой учител, но това, което я занимаваше сега,
беше защо посяга към пушката в Кечъм през 1961 г.
Особено я впечатли едно писмо до Езра Паунд, писано в Ла
Финка Виния на 19 юли 1956 г., пет години по-рано:
„Драги Е.,
Утре е моят петдесет и седми рожден ден и се надявам, че ще приемеш медала ми за Нобеловата награда, който следва по други канали.
Изпращам ти го по стария китайски принцип, познаваш го добре,
според който никой нищо не притежава, докато не го е дал другиму.
Изпращам ти го още, защото ти си нашият най-голям жив поет:
малко отличие, но затова пък твое....
Ако спечелиш шведската награда, която заслужаваш, запази моя
медал и се освободи от твоя, както намериш за добре.
Винаги твой
Хем“
Роса разбираше, че този жест и тези думи могат да бъдат изречени
само от истински свободен човек. Свободен да избира как да живее,
за какво да се бори, кого да обича и как да си тръгне от този свят. Тя
усещаше по-скоро с душата си, отколкото с разума, че самоубийството
му не е акт на слабост, а проява на свобода в избора. И това я връщаше
към нейното право на избор.
Преди дни пак я потърси лекарят от онкодиспансера. Обикновените тиради за ползата от химиотерапиите и лъченията. Не,
не ѝ даваше никакви гаранции, но поне така ще си откупи малка
отсрочка. Не говореше за цената, а тя знаеше, че е непоносима.
Съвсем случайно в интернет попадна на разказ на едно младо и
талантливо момче на 23 години, Никола Рачев. С него беше спече189

лил награда за приказка на седмицата в популярен е-сайт. Никола
беше писал не с ръка, а с кървящо сърце за жестоката одисея на
химиотерапиите:
„Оказа се, че терапията не действа и туморът е пораснал в сравнение с началото, но ще я сменят с някаква друга, която би трябвало
да подейства. Спокойно, викат, всичко ще бъде наред.
Тук все още бяхме в самото начало – индивидуална стая, спокойствие, глезотийки, внимание, абе шик, лукс, болен Гошко за кокошка...
Малко по малко обаче нещата започнаха да си ебават майката генерално. Появиха се страничните ефекти от химиотерапията. Вкусът в
устата ти се променя от „свежа утрин“ на „разкопан гроб“. Гаденето
е ясно, то не е чак такъв проблем, особено за бохем със закалка. Но
най-най-скапаното нещо са миризмите – ставаш по-чувствителен
от ловджийска хрътка.
От пет метра усещаш нетърпима смрад от кожата, косата и
дрехите на хората, а дъхът на всички, които ти говорят от по-малко
от 7 метра, ти лъха на нещо умряло и забравено една седмица на слънце. Дъвките превръщат човешкия дъх в ароматна плитка от мърша
с мента. Единствено хладилникът мирише по-зле от кенефа, честно,
отваряш вратата и 40 различни варианта на остатъчна смрад ти
забиват тупаница в носа.
Тези удоволствия, комбинирани в приятен летен коктейл от
перманентното гадене, вкус на мухъл в устата, инжекциите с химиотерапия в гръбначния стълб и вземането на костен мозък за изследване
превръщат рака в едно от 100-те неща, които задължително трябва да
преживееш преди да навършиш 30. Така започваш да оценяваш малките
неща – например, много е яко отново да можеш да дишаш. Да дишаш
помага и на сексуалния ти живот. ОХ!
Споменах за миризмите. Юли месец, навънка – 40 градуса, в болничната стая – 55, ама минимум. Въздухът не мърда, защото сме трима,
а единственото прозорче е тясно като гъза на мравояд. Предстои ми в
следващите 80 часа да бъда вързан към системата с химиотерапията.
На съседното легло лежи дядо Киро от Самоков, който е с катетър, а
урината му се събира в пластмасова торба...“
Каква ирония на съдбата... Разказът бе озаглавен „Всичко ще бъде
наред“, а Роса го прочете година след като това прекрасно, талантливо
момче беше се преселило вече в един по-добър и по-човечен свят може
би... Неговата съкровена изповед ѝ помогна да направи своя избор.
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Телефонът звънна и Роса затвори книгата с неудоволствие. Беше
приятелката ѝ Дарина, известен психотерапевт в малкото им градче. С
нея я свързваше дружба от детските години, както и общият интерес
към модерната в последните години регресивна хипноза. Роса беше
гледала няколко предавания по телевизията на тази тема и идеята
ѝ за свой избор дойде именно пред телевизора. А всъщност идеята
зрееше в нея, първо плаха и неоформена, но постепенно дала насоки
на търсенията ѝ в интернет.
Уговориха се с Дарина за следващия ден и Роса започна да се
приготвя. Беше обмислила всичко. До най-малката подробност.
Включи компютъра и потърси филма, който беше гледала стотици
пъти, и винаги откриваше нещо ново. Великолепното изпълнение на
Бенисио дел Торо ѝ помагаше да се потопи в атмосферата преди толкова много години. Личността на Че беше повече от съдба за нея. Беше
изчела за него хиляди страници, беше видяла хиляди снимки от живота
му, а филмът обединяваше всичко това в едно невероятно пътуване
по стъпките на една нейна неосъществена мечта за далечните земи
на Латинска Америка. Че беше свободен човек, осъществил мечтата
си за един по-справедлив свят. Беше достигнал тавана на народното
признание приживе. Можеше спокойно да доживее дълбоки старини
като Фидел и Раул. Но това никак не приляга на неговия характер. На
неговото верую.
Тук Роса си спомни думите на неговия съименник Ърнест Хемингуей от писмото му до Езра Паунд: „никой нищо не притежава,
докато не го е дал другиму...“. Ернесто Че Гевара не би се чувствал
свободен човек, ако не е дал свобода и на другите...
Роса за първи път установи, че и двете личности, които бележеха нейния живот, носеха едни и същи имена... Това си е знак
на съдбата. И тя се усмихна, щастлива, че има още нещо, което е
открила за тях.
В средата на 80-те години в тяхното градче пристигна група момчета от Сандиниската армия на Никарагуа, като награда, да работят и
учат в България... Много от тях бяха напуснали училище, за да защитават родината си от контрите, щедро финансирани от САЩ. Някои
от тях почти деца... Преди да прегърнат момиче, бяха прегръщали в
джунглата калашник...
Тогава имаше бум на първите заболели от СПИН и бяха ги причислили към рисковите групи. Всеки месец идваха при нея в клинична191

та лаборатория за кръвни тестове. Нямаше заразени от тях, но тогава
такива бяха правилата. Така се запозна с тях, така срещна и човека,
който беляза живота ѝ с най-красивата и най-невъзможна любов. Често
ѝ идваха на гости вкъщи и тя ги гощаваше с боб, баница и прясна питка,
а те ѝ разказваха за Никарагуа, земята на вулканите, за Сандино, за Че
Гевара и поезията на Рубен Дарио... Затова, когато по един „Нощен
Хоризонт“ чу, че набират доброволци, за подпомагане кампанията за
прибиране на кафеената реколта в Никарагуа, се записа без даже да се
замисли. Като лекар я утвърдиха без проблем. През тези два месеца тя
попадна в един съвсем друг свят на борба за справедливост, идеали и
опасности. Денем беряха кафе в плантациите около селцето Ла Лагуна,
а след работа тя обикаляше околните селца, за да имунизира дечицата...
И тези два месеца оставиха незаличима следа в душата ѝ.
Вятърът на промените отвя никарагуанците от България далече,
далече в родината им, а тя зарови любовта си и повече сърцето ѝ не
трепна за никой мъж... Остана само тялото, което скоро ще бъде само
пръст и нищо друго...
Пусна онази част от филма, в която са дадени последните часове от
живота на Че. Огледа всички подробности. После изключи компютъра.
На другия ден стана рано. Както винаги. Направи си силно кафе.
Запали цигара и дълго чете последните новини в интернет.
После се изкъпа и облече любимата си червена рокля.
Звънна да чуе децата. Знаеше, че ще им липсва много, но така
беше по-добре – да я запомнят силна и усмихната.
Обади се и на човека, който беше белязал живота ѝ с най-красивото приятелство, за което човек може само да мечтае. Беше си
забранила през годините да го нарича любов.
След като се сбогува тайно с най-скъпите си хора, Роса за последен път огледа скромния си дом, съхранил толкова надежди, любов и
терзания, заключи и пусна ключа в пощенската кутия.
Откъсна една червена роза от градината. По пътя за Дарина се
отби в кварталното магазинче за цигари и купи ароматна хаванска
пура. Беше готова.
Дарина я очакваше с нарастващо нетърпение. Беше обяснимо.
Тя за първи път щеше да изпробва пътуване във времето назад чрез
регресивна хипноза. Беше благодарна на Роса, че тя ѝ даде тази идея.
И двете бяха се ровили доста из интернет и изчели много страници,
прегледали всички форуми по темата...
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– Много си красива днес!... – каза Дарина.
– Нали се връщам назад близо 50 години. Като младо момиче
се чувствам – усмихна се Роса и се облегна бавно на възглавниците
зад нея.
Пътуването започна. Роса почувства как вихърът я понесе през
времето и пространствата. Гласът на Дарина оставаше все по-далече
и по-далече...
В сумрака на старото селско училище на Ла Игера се чуваше само
учестеното дишане на Че. Роса коленичи до него и нежно погали ръката
му. От него, от образа, който години носеше в сърцето си, бяха останали само очите... Тези огнени очи, които пронизват душата ти и не
можеш да ги забравиш. Извади пурата, която беше скрила в джоба си
от Дарина, и му я подаде. Че отрони едва:
– Que eres tu? – Трескаво затърси кибрит и, запалил пурата, попита пак: – Коя си ти...?
– Свободен човек като теб, Команданте!...
– Бягай, те скоро ще дойдат за мен!...
– Няма от какво да се страхувам!... Щастлива съм, че се докоснах
до теб! Това е моят избор. Изборът на свободен човек!...
После в сумрака настъпи тишина.
Роса се прислони до Че, вдъхвайки лютивия мирис на пурата,
после бавно се присегна и отдели сребърната нишка, която свързваше
астралното ѝ тяло с физическото.
Когато сержантът от боливийската армия Марио Теран, влязъл
в историята като палач на Ернесто Че Гевара, заедно с няколко войника извличаше трупа на Че от училището, видя, че на пода гори една
червена роза. „Сигурно е останала от учителката Хулия Кортес, която
днес беше тук, при него...“– си помисли той и с отвращение я стъпка
с тежкия си войнишки чепик.
Беше привечер на 9-ти октомври 1967 година в боливийското
селце Ла Игера.
***
Дарина дълго се опитва да събуди Роса. Тя беше заспала завинаги,
оставайки там, далече, при своята мечта. На лицето ѝ грееше тиха
усмивка, сякаш искаше да каже на света около нея: „Щастлива съм,
защото съм свободен човек!...“
В суматохата Дарина не забеляза, че липсваше червената роза...
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Океан от щастие
Сашко Александров

На баща ми
Тежки дъждовни облаци прихлупваха града. Мъглата бързо се
спускаше от Балкана, носеща влага, тъмнина и дъжд. Беше едва обяд,
но на човек му се струваше, че мръква. По мокрия асфалт на малкия
площад колите се стрелкаха бързо, припряно, всяка стремяща се
към своята цел, желаеща да избяга от дъжда и да скрие водача си в
уютно кафене или топла закусвалня. Първите тежки капки зачукаха
по ламарините на капандурите, когато един бял, новичък ситроен
комби профуча по задръстената с коли улица, направи елегантен
завой, изпищя със спирачки и се закова пред управлението. Не след
дълго алуминиевата врата се отвори и двама мъже, тежко натоварени
с багаж, припряно забързаха към колата.
– Кучешко време! – посрещна ги Цвети, шофьорът.
– Как му хрумна, да откаже точно сега тоя ретранслатор. Изчака
да завали и се скапа – измърмори брадатият Косьо.
– Стефане, ама мъкни се по-бързичко, че тая кола трябва да се
връща.
– Още не съм се качвал, в такова кофти време, да оправям аварии горе в планината. Трябва някоя мълния да е лизнала антената,
или пък ония от Енергото правят безкрайните си профилактики. Не
им е сефте... – сънливо процеди Стефан. Той едва държеше очите си
отворени. Беше спал само два часа през нощта. Току-що бе глътнал
хапче хлофадон и сега го унасяше в дрямка.
Комбито взе рязък старт, шмугна се в автомобилния поток и след
няколко изкусни завоя, по централните улици, се понесе по магистралата за София. Дъждът се усилваше. Отляво химкомбинатът се
бе скрил в мътно бяла водна завеса. Отклонението за селото се яви
като неясно привидение и само опитността на шофьора не позволи
да объркат пътя. Вляво и вдясно пожълтяващата, есенна, октомврийска гора свеждаше натежалите си от влагата клони. Един възрастен
козар бе спрял под короните на стар дъб, за да изчака преминаването
на дъжда. Той се бе наметнал със зелена мушама, вдигнал качулка и
отчасти покрил, притискаща се до него, слабичка коза.
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– И козите не обичат дъжда! – вметна Цвети.
– Времето още не е достатъчно студено. След дъжда може да се
появят гъби – заинтригуващо догади Косьо.
– Такова нещо не вкусвам! – сънливо процеди Стефан.
– Да ви разкажа – продължи шофьорът. – Преди две години
племенницата катастрофира и я взеха в Пирогов. За да ѝ обърнат поголямо внимание, реших да занеса на доктора буркан с мариновани
гъби. Той ги гледа, цъка, пък каза: „Не! Вземи си го! Токсикологията
е пълна с гъбари, а на мен ми е жал за котарака. Един от пациентите,
преди да ги яде, ги давал на котарака, а след това сядали на гъбената
манджа с жена си. В края на краищата, от тримата оживял само той
и сега бере душа в трета стая...“
Разговорът продължаваше все на тая тема. Дъждът плющеше
по покрива на колата и размазваше гледката през предното стъкло.
Завоите на стръмния асфалтиран път следваха един след друг. От клатушкането на комбито, Стефан задряма. В размътеното му съзнание
изплуваха картини от неотдавна. Каква прокобна бе тая две хиляди
и четвърта! Най-близките му умираха един след друг.
***
...Последните три месеца Ветеранът се залежа. Един ден, когато
го водеше до тоалетната, той изведнъж подклекна и се свлече. Беше
тежък. С мъка го изправиха и го завлякоха до леглото. От този момент, вече не стана от него. Започна да се напикава. Говорът му стана
неясен. Не знаеха, че е получил инсулт. Стана зъл. Нощем охкаше и
зовеше майка си. Щом дойдеше балдъзата му, мучеше от ярост. Не я
обичаше. Мразеше я от млад.
Стефан бе принуден да си вземе отпуск, за да се грижи за него.
Беше попривършил парите, а разходите за лечението му непрекъснато
растяха. Лишаваше се от храна, за да му купи марли, бинтове, риванол
и мехлеми. Домашната им лекарка, узнала положението, въобще престана да се вясва. Молеха я да напише документа за специалния дюшек,
предпазващ от рани при залежаване. Не пожела. „Той си отива – каза.
– Какъв е смисълът?“
Появиха се и раните. Отначало червени петна, а след това кървави
и дълбоки язви. Страданията на Ветерана станаха нечовешки. Виеше
по цяла нощ неразбираемо. Не можеха да заспят от него. Ослушваха се
в нощната тишина и настръхваха при всяко негово стенание.
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Една сутрин, той въобще не можа да каже и дума. Само гледаше ококорено, поемаше безропотно лъжичката с попара, а след това отказа да
взема и нея. Стефан се разтърча и доведе познат фелдшер, който чевръсто му сложи катетър, защото вонята от урината започваше да става
непоносима. Ветеранът ги гледаше уплашено и отчаяно. Не можеше и
дума да продума, а когато го обръщаха за превръзка, стенеше мъчително.
Не знаеха колко време му оставаше да живее. Наближи Великден.
Стефан беше отчаян и изтерзан. Грижеше се за болния, а мъката и
жалбите по него го съсипваха. Ходеше по нощните аптеки за обезболяващи. Намери си с връзки и познат аптекар, който му правеше мехлем
за лютите рани на Ветерана. Трябваше да работи, за да печели пари,
но болният му върза ръцете. Спеше по 2-3 часа на нощ. Заприлича на
ходеща сянка.
На връх Великден отиде в черква и запали свещ. Моли се унесен
половин час за Ветерана. Моли се за облекчаване на страданията му.
Вечерта, съседката им почука на вратата и им подари четири боядисани яйца и филии козунак. Те нямаха пари, време и възможност да
си приготвят.
След три дни упорство, Ветеранът отново започна да се храни.
Лъч надежда им просветна в душите. Течеше вече третият ден на
Великден. Дали ще се стабилизира? Вечерта той изпи цяла чаша натурален сок. Успокоени, бяха пуснали телевизора, за да гледат някакъв
филм. По време на филма Стефан се сети да нагледа болния. Отвори
вратата, погледна и някакво безпокойство се надигна в него.
Ветеранът бе ококорил очи. Гледаше го отчаяно. Той го доближи,
докосна китката му. Нямаше пулс! Уплаши се. Втурна се към телефона.
Най-после личната лекарка се оказа налице. На пресекулки ѝ обясни
положението.
Тя измери кръвното и траурно заяви: „Вече си отива!“. Отмалели,
двамата приседнаха до леглото му. Очите им се напълниха със сълзи. Не
можеха да му помогнат. Той ги гледаше отчаяно, умоляващо, учудено.
Не можеха да повярват, че Смъртта вече го прегръщаше.
Ветеранът изхлипа мъчително, изпусна тежко въздух и замлъкна.
Очите му бяха вперени някъде в безкрая. Не дишаше... Докторката
пристъпи чевръсто, натисна силно гръдния му кош. Дишането му се
върна за момент, след това окончателно спря. Отпусна се спокойно,
примирено и лицето му, доскоро розово, постепенно изсивя и окаменя.
Не можеха да повярват. Той си беше отишъл. Мъките му свършиха...
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***
Белият ситроен вече навлизаше в селото. Дъждът се лееше като
из ведро. Шофьорът инстинктивно намали скоростта. Не се виждаше
жива душа. Балканът оставаше скрит от дъждовната стена.
– Дали да спрем, докато се извали тоя порой? – предложи Косьо.
– Има дълго да чакаме. Не му се вижда краят. Ако спрем, ще се
връщаме по тъмно...
– Давай! Може пък горе, на билото, дъждът да е спрял. Често се
случва и това – разсъни се Стефан.
Той потри лицето си с ръце, опитвайки се да прогони дрямката.
Не успя. Унесе се отново и спомените продължиха да се нижат...
***
...Безвъзвратното се беше случило. Трябваше да подготви погребение. Още вечерта, помоли няколко съседи за помощ. Те дойдоха, измиха и
облякоха починалия. На сутринта отиде да потърси свещи и свещеник.
На връщане от черква, съзря аптекаря. Той му се усмихна, поинтересува се за действието на мехлема и изведнъж, поглеждайки снопа свещи,
замлъкна. Прекръсти се и отмина.
Около обяд, научила за събитието, дойде балдъзата. Надникна в
стаята на покойния, измърмори лицемерно някакви съжалителни слова и се втурна да чука орехи. Стефан, премалял от умора, обикаляше
инстанциите, задължителни при едно погребение. Вечерта, накуцващ
с навехнат глезен, се отпусна без сили на стола. Вече всички роднини
бяха известени. Само пари нямаше. Какво ли щеше да бъде това погребение без пари?
Софийските роднини пристигнаха с цветя и натъжени лица.
Оплака им се от безпаричието. А те... Разбраха го. Извадиха няколко
десетолевки и му ги пъхнаха в ръката.
На следващия ден беше погребението. Откъде се взеха толкова
много цветя, не можа да разбере. Едно не успя обаче да свърши. През последните си месеци Ветеранът все изваждаше ордените си от войната,
галеше ги, милваше ги, нареждаше тъжно, за безсилието и нерадостната
си съдба. Те бяха много, пълна кутия. А сега, когато наближи краят, се
оказа, че ги няма. Търсеше ги навсякъде. Никъде не ги откри. Черното
сако на Ветерана беше голо, официално, без нито едно от заслужените
отличия. Как стана така? Та той винаги за тях говореше. „С тях ще
ме погребете!“. А сега ги нямаше...
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В траурната зала на градските гробища настъпи малка суматоха.
Сестрата на Ветерана не беше пристигнала от София. Церемонията
бе спряна. Всички чакаха, държащи запалени свещи в ръка. Стефан
отчаяно поглеждаше към входа на гробищата. Леля му я нямаше.
В даден момент не издържа и помоли един братовчед да се разходи
към входа, за да разузнае положението. Той се отдалечи и след кратък
миг възбудено подвикна: „Иде!“. Лелята се показа, слаба, прегърбена,
потропваща с бастуна, накуцваща и трепереща. Две жени я бяха хванали под ръка и почти я носеха към ритуалната зала. Церемонията
продължи нормално. Стефан държеше в ръка цветния букет. Беше
забравил да го сложи в ковчега... Присъстващите опечалени го гледаха
учудено. Той гледаше тях. Беше му тъпо и празно...
***
Комбито упорито пълзеше нагоре към билото. Измитият асфалт
лъщеше като мокро огледало. Дъждът бе намалял. Отдясно се очертаха
черните, стръмни ридове на планината. Някаква порутена кошара се
мярна далеч, вдясно, полусъборена, изоставена и пуста. Малко стадо
катъри пъплеше нагоре по измития от дъжда баир. Не се виждаше
пастир. Едно старо овчарско куче изникна отнякъде, залая по колата,
а след това примирено се спусна надолу по стръмнината.
Пътят криволичеше по скалистите баири и се скриваше някъде
там, където очакваха да видят монумента. Огромният бетонен кръст
се виждаше от цялата долина, но тук все още се криеше зад скалистите
хълмове, потопени в бялата натежала от дъжд мъгла. През октомври
тези места бяха пусти и самотни. Нямаше я гълчавата от второюнските
тържества, нямаше ги групите млади туристи, нямаше го оживлението, присъщо на такова свято място.
Колата леко се носеше по измития и чист асфалт, пърпорейки с
новия си двигател. Пътниците се бяха умълчали, притихнали, всеки
с мислите си и чувствата си. Стефан така и не можа да дойде на себе
си. Унасяше се непрекъснато, сякаш бе пиян. Шофьорът го поглеждаше от време на време, мълчаливо и разбиращо. Беше млад, весел, но
добър човек. Не искаше да го безпокои с разговори. Караше колата
внимателно, защото седналият отзад Косьо залиташе при всеки завой
и с мъка запазваше равновесие. Макарата от кабел, на която бе седнал,
не беше устойчива. Стефан напразно се опитваше да се разсъни. Не
му се отдаваше...
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***
...Погребението мина като лош сън. Купищата цветя покриха
гроба на Ветерана. Той се скри под тях завинаги, успокоен и притихнал.
Всеки от присъстващите мина, сбогува се и всичко свърши. Остана
голямата тъга и споменът. Жилището им изведнъж опустя. Една
голяма празнота и пустота се настани задълго, без да ги пита и без
да се съобразява с тях. Няколко забравени бутилки с безалкохолно се
търкаляха по овехтелия килим. Никой не бе поискал да пие от него.
Майка му започна да подрежда стаята, леглото, бавно и умислено, с
една тежка умора и примирение.
Изведнъж възкликна: „Ето ги! Ето къде ги е крил!“. Тя извади от
една стара папка малък вързоп, опакован грижливо с найлонов плик.
Разгъна го с треперещи ръце и отвътре се показаха ордените. Бяха
всичките. Три от участието във войната, друг за храброст, трети
като отличие за образцово свършена работа. Тук бяха всичките му
документи и отличия. Две големи снимки, грижливо стегнати с тънка
ластичка, го показваха в млада възраст. Наистина е бил красив човек!
– Много си ги обичаше тези снимки. Като си спомнеше за младостта, изваждаше и ги гледаше. Галеше медалите, спомняше си за войната,
в която бе участвал... Кой да знае, че ги бе сложил тук?
– По-лесен му е бил достъпът до тях. Трудно се движеше напоследък
и е решил да са по-близо до него – глухо промълви Стефан. – Може би
стана по-добре така. Ще има с какво да го помним. На никого няма да
ги дам. Тук ще си стоят...
Нощта им мина тежко. Като че ли все още чуваха воплите му. Не
можеха да свикнат с мисълта, че си е отишъл завинаги. На сутринта
Стефан не се стърпя и излезе да се разходи из града. Пустото жилище
го гнетеше. Трябваше да ходи, да се срещне с хора, да се разсее. Градът
обаче, за него беше пуст. Топлото великденско слънце не го радваше.
Настъпващата пролет не му правеше впечатление.
Мина през площада, пое по чистата измита алея и седна на една
пейка срещу малката чешма. Един гълъб бе кацнал в коритото и пиеше
на почивки вода. Стефан се загледа в него. Гълъбът, сякаш усетил погледа
му, изви глава, наклони я леко и загледа учудено човека. В тоя момент
камбаната на старата черква запя тържествено великденската си
песен. Гълъбът разпери криле и литна нагоре към върховете на еловите
дървета. На Стефан се стори, че сякаш вижда как литва душата на
Ветерана. Чак сега вълнението го пребори. Така дълго сдържаната
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сълза се отрони и капна на белия камък. „Да! Отиде си! Наистина си
отиде!“ – промълви задавено.
Върна се около обяд. В жилището им имаше „гости“. Балдъзата
сновеше насам-натам из стаите. Любовникът ѝ, дребно мизерно човече,
беше облякъл някакъв костюм и се въртеше пред огледалото в коридора.
Оглеждаше се от всички страни като при покупка в магазин. На закачалката бяха закачени други четири-пет костюма, още миришещи
на нафталин.
– Стефчо, рекохме да вземем някои от тях, докато не се е досетил
някой друг. На него вече няма да му трябват – обяви леля му. Любовникът ѝ, широко захилен с една отвратителна, мазна усмивка, му
протегна ръка за здрависване.
– Стефчо, здравей бе, моето момче... – ръката на нищожеството
увисна във въздуха.
Едва сега осъзна какво се случва. Те разграбваха дрехите на Ветерана. Бяха издебнали момента, когато не си бе вкъщи, и мародерстваха. Внезапно му причерня пред очите. Някакъв глух задавен рев
заклокочи в гърлото му. Той се присегна, грабна човечето и отваряйки
с крак входната врата, го изхвърли на стъпалата. Върна се за леля си.
Тя с невероятна пъргавина, влачеща пълната чанта в ръка, се шмугна
покрай него и избяга.
– Повече да не съм ги видял тия тук, че ще ги пребия – обърна се
вбесен към майка си. Тя, горката, замаяна от лекарствата за успокоение, не разбираше какво ѝ говори. Само зарида отчаяно и се свлече
на стола...
***
Белият ситроен бе вече изпълзял от зоната на дъжда и мъглата.
Измитите върхове, един по един никнеха пред погледа, величествени,
каменисти и самотни. Някъде вдясно, обвит в пълзяща надолу мъгла,
се извиси огромният стоманобетонен кръст. Небето бе сиво, цялото
покрито с гонещи се дъждовни облаци. Тук-там облачната пелена се
разкъсваше и късчетата синьо, октомврийско небе весело надникваха,
радвайки взора.
Комбито направи последния си завой и се закова в подножието
на гранитните стъпала, водещи към мемориала.
– Хайде! Пристигнахме! – подвикна Цвети. Аз бях до тук. Ваш
ред е...
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– Дали да не опитаме да се изкатерим до горе, че не ми се влачи
тоя голям багаж – предложи Косьо.
– Нямам нищо против! – съгласи се шофьорът.
– Вие сте ненормални, бе! Не виждате ли, че всичко е залято
във вода. Ще се преобърне колата и ще се изтрепем! – промърмори
разсънилият се Стефан.
– Дръжте се! – възбудено каза Цвети, форсира мотора и комбито
запъпли нагоре по мократа алея. Ситни и едри камъчета хвърчаха
изпод гумите му и се стрелкаха встрани. Някъде на половината път,
чудесната френска кола се задъха, спря внезапно и бавно започна да
се свлича назад.
– Не стана номерът! Откажи се! Ще качим багажа на ръка. Хей
го къде е! – въздъхна Стефан. – Ти чакай тук, а ние ще идем да видим
какво е станало с тези радиостанции.
Двамата свалиха багажа и прегърбени от тежестта му, бавно
запристъпяха по гранитните стъпала, нагоре към монумента. Вече
стигнали до основата му, едва поемайки си въздух от умора, се заеха да
отключват двойно бронираната врата. Стефан се загледа в антенните
мачти, за да се увери, че всичко с антените е наред. След това запали
фенерче и помогна на колегата си да включи подвижната лампа в
малката тъмна стаичка, където бяха монтирани уредбите.
– Едната фаза я няма! – заяви Косьо и се зае да оглежда радиостанциите и токозахранванията.
От един съседен метален шкаф се чу гласът на радиокоманда.
Беше ръководителят на ремонтната бригада от Енергото: „След две
минути изключи линия „Вола“. Повтарям, изключи „Вола“!“. Диспечерът повтори от своя страна: „Разбрано! Изключвам линия „Вола“
след две минути.“
– Абе, тия тиквеници ще ни саботират ли? – гневно процеди
Косьо.
– Два часа няма да могат да изкатерят тоя каменист път до трафопоста. Ако аварията е там, спукана ни е работата. Ще ги чакаме,
докато съмне. Дано командата не се отнася за нашия обект.
– Няма грешка! Линията „Вола“ сме точно ние. Потрай малко и
ще разбереш...
– Двата предпазителя на токозахранването са прегорели. И една
от фазите е над триста волта. Тия ще ни стопят техниката!
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Косьо се бе взрял в плетеницата от кабели на електрическия шкаф,
когато подвижната лампа угасна.
– За съжаление познах! Мамицата им...
– И сега какво? Започваме да бичим стойки и да чакаме, кога ще
им дойде кефът, за да ни включат.
– Я да взема „япончето“ и да се обадя до нашия диспечер. Дано
не са му паднали батериите, иначе няма да ме чуе. – Косьо порови в
една от чантите, извади портативната радиостанция, сглоби я и излезе
отвън на светло. – Не става! Чакай да се кача горе под монумента. Там
има директна видимост.
Стефан го последва. Страшно му се спеше. Беше така отмалял от
безсънието и хлофадона, че едва се държеше на крака. Той се подпря
с две ръце на парапета, загледа се надолу към равнината. Градът не се
виждаше. Море от облаци, сякаш бял памук, бе покрил равнината. Накъдето и да погледнеше, картината бе една и съща. Имаше чувството,
че се намира в рая. Дали ще се появи самият свети Петър отнякъде?!
Величествено море от облаци и памук, памук и облаци... Той отново
задряма, тоя път прав. Цялото му същество заспиваше. Стефан се
ослани на каменния парапет, подпря чело на китките и се унесе...
Някаква приятна мелодия се разнесе някъде от близо. Присегна
се и откачи от колана джиесема. Отвори с мъка очи и бавно прочете
от светещия екран съобщението: „Честит Рожден Ден! Бъди много
здрав и все така добър и всеотдаен! Желая ти от все сърце, океан от
щастие!“.
Беше забравил, че днес е рожденият му ден. Някой все пак си бе
спомнил за него.
Стефан изправи гръб, пое си дълбоко въздух и си подсвирна.
Погледът му се зарея натам, далеч на запад, където облачната пелена
вече розовееше.
Внезапно, без предизвестие, късното следобедно слънце показа
златния си лик. То хвърли няколко радостни лъча светлина по измития
от дъжда Балкан и засия меко и обнадеждаващо.

Смъртта чака на покрива
Симеон Коев

– Крис, имаме случай!
Гунчев я наричаше с мъжкото име Крис, може би защото знаеше,
че е много ценна. Веднъж каза, че струва колкото половината полиция.
Ако това беше вярно, трябваше да съкратят повече от 29 000 човека.
Не беше сребролюбка, иначе щеше да използва случая и да поиска
да я назначат с някаква сносна заплата. Но Криси не можеше да се
пазари, а и човешките животи значеха много повече, от която и да е
висока заплата.
– Ох, точно сега ли?
– Ако питаш мене, този случай е най-спешният досега!
– Все така казваш! Къде е?
– В Бургас! Някакъв квартал със стари и високи соц блокове.
Пратих кола да те вземе, след две минути е пред вас! Хеликоптерът
вече върти перки!
– Как така си пратил, ами ако ме нямаше?
– Къде ще си, като знам, че не си купонджийка, а вече е 19 часа. С
хеликоптера ще загубим три часа, Катенаров пробва да намери самолет, няма нищо засега, но чакаме разрешение да ползваме Авиоотряд
28! Щом дотам са стигнали, значи е много сериозно!
– Добре, след минута съм долу!
– Благодаря, Крис, и внимавай много. Този път наистина се притеснявам! Киро ще те запознае със случая, аз отивам при министъра.
След провала в Лясковец, вече знаеха, че един добър психолог
е много по-ценен от 10 командоса. Бяха я викали за осем случая, в
пет от които имаше заплаха за използване на огнестрелно оръжие.
Криси не беше допуснала грешка, не разреши да се изстреля и един
куршум... а в края на краищата всички бяха щастливи. Пресата разбра
само за единия случай, всички други бяха потулени.
„Потулват ги, защото така им е останал манталитетът още от соца.
Нищо, аз не търся слава“ – помисли си Криси.
А всичко започна толкова случайно.
***
Преди 16 месеца се прибираше с пазарна чанта и пред съседния
блок забеляза, че има около 40 човека, които гледаха нагоре. Някакъв
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мъж беше застанал прав на перваза на прозореца на 7-мия етаж и май
че хлипаше. Поспря се от любопитство и тогава чу от радиостанцията
на близкия полицай:
– Ангарова я няма и не знаем кой друг психолог да търсим. Ще
се свържем с военните, там имало един добър...
Криси мисли само три секунди, разбута нарастващата тълпа и каза
на полицая, че тя е „психологът“. Полицаят видя, че е задъхана, и си
помисли, че това е чаканата Ангарова, и я поведе към етажа. На Криси
ѝ трябваха само 15 минути да разбере болката на човека. А тя беше наистина голяма – беше хванал жена си с най-добрия си приятел на калъп
в собствената си спалня. Криси последователно успя да му разкрие, че
това не му е никакъв приятел, а и жена му не заслужава да направи това.
Попита го дали има деца и тогава заби последния си пирон:
– Добре, ти ще си отидеш от този свят и ще оставиш това невероятно дете Петърчо да го възпитава тази жена?! Не допускай това!
Аз ще ти съдействам при развода детето да остане при тебе, а тя цял
живот ще съжалява за това!
В очите на човека се появи огънче, той погледна дребната и нежна
женица, взря се в метално сивите ѝ очи – и дали защото намери нещо
в тях, или заради идеята, че може да отвърне на подлостта на жена
си, но слезе от перваза на прозореца! Чак тогава Криси забеляза,
че в стаята зад нея има друг човек, тих свидетел на всичко, което си
говориха. Така се запознаха с полковник Гунчев.
***
Отпусна се на задната седалка, предвидливо си сложи колана,
защото знаеше, че шофьорът е от „обучените“ и ще кара лудо. Затвори
очи и се опита да си представи какво ще я чака насреща.
„Щом е толкова спешно, да взема да му помогна на Гунчев за
авиоотряда“ – помисли си Криси и набра един номер:
– Петя, имам една молба!
Познаваха се от общежитието, Криси учеше психология, Петя
– журналистика.
– Слушам те, мила, всяка молба ще ти изпълня.
– Звънни на „вътрешния“ и попитай каква е тази какафония в
Бургас? После ще ти се реабилитирам.
Това на техния език значеше, че ще ѝ подскаже къде ще се снесе
„златното яйце“. Петя беше журналистка от новите и най-напорис204

тите, които знаеха, че или вестниците, както бяха списвани досега,
ще бъдат погребани в конкуренцията със сайтовете за новини, или
журналистите наистина ще повярват, че те са четвъртата власт и ще
започнат да работят с нови критерии. След четири минути Гунчев
звънеше!
– Интересно, първо отказаха, а след две минути ми се обадиха,
че разрешават. Имаме авиоотряда!
„Ще трябва някой път да му обясни, че „хората“ свършваме до
нивата, на които сме ние с Гунчев, другите нива нагоре са вече политически и там ще си мръднат пръста, само ако са заплашени или са в
светлината на прожекторите.“
Една нежна и неизвестна на никого психоложка, на която държеше полковник Гунчев, се качи сама в правителствения самолет.
Може би това беше най-безумният полет с този самолет, ако се
изключи преди години транспортирането на някакви „Бистришки
тигри“ да играят мач във Варна, доколкото си спомняше Криси. В
Бургас сигурно има поне двама психолози, но Гунчев след първите ѝ
няколко случая не щеше да чуе за никого другиго, и сега изпращаше
23-годишната психоложка, която даже не беше назначена на постоянна работа, а успяваше да ѝ издейства по някакъв хонорар. Когато
Криси се подписваше под парите, в графата пишеше „за счетоводни
услуги“. Такава каша беше в това МВР, че никой не можеше явно да се
справи, но тя знаеше, че ако някога се провали, веднага ще провали
и Гунчев, защото злите езици щяха да говорят, че е назначил прясно
завършила студентка по психология. „Сигурно ще ме наричат „Калинката“ от МВР – и тогава...“
Телефонът иззвъня. Беше Кирил.
– Крис, двама с маски са взели за заложник един и са го качили
на покрива на някакъв блок от 16 или 17 етажа. Току-що решиха хеликоптерът да излети с вътрешния, Гунчев, главния секретар и трима
снайперисти. Вътрешният е разбрал, че вече пресата е надушила, и
ще искат да се действа смело и решително.
„Хм, властта иска да показва мускули. Идват избори наесен и
един решителен удар ще покаже колко добре се справят с всяка извънредна ситуация.“
– С една дума имаш не повече от час преднина, после никой няма
да те пита! – продължи Киро.
– Ясно, и благодаря! Разбра ли се какви са хората?
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– Опитват се да изградят контакт с тях, но са се барикадирали...
Вратата за покрива е метална и са я залостили, не можем нищо да
направим.
– Виж, Киро, моля те! Ако успеят да се свържат с тях, нека им
занесат кафе, кола, пици... да се успокоят малко. И да разберат дали
имат искания!
– Ще се опитам да им обясня! Давам твоя номер на майор Векилев, той засега отговаря за операцията. Ако има развитие, той ще се
свърже с тебе. Казал съм без твоето мнение нищо да не предприемат!
– Благодаря!
Тъкмо я взе кола от летището и звънна непознат номер.
– Криси, нали?
– Да, аз съм!
– Майор Векилев. Нищо, освен кафе, не искат и казаха, че ако
усетят различен вкус, веднага ще пуснат заложника на плочките!
– Изчакайте ме, след три минути съм при вас, аз ще занеса кафето!
***
– Кафето, моля!
Вратата се открехна и оттам погледна първо едно, после две очи.
– Ти сервитьорка ли си?
– Бях, но ме помолиха да предам, ако имате някакви искания.
– Пусни я и залости! – чу се по-глух или по-далечен глас.
Вратата се открехна още и Крис излезе на покрива. Двамата с
маски гледаха дребничката и крехка фигура, и пак се зачудиха да не
би да е сервитьорка.
– Провери я за оръжие, тази е нещо опасна! Нали я виждаш, че
е прекалено спокойна!
По-ниският и по-смугъл, който ѝ отвори вратата, я провери. През
това време тя прецени ситуацията.
Другият, с маска, беше около 180 см, слаб, не повече от 80 кг,
целият облечен в черно. Жертвата беше пълен човек, към 170 см,
почти 110 кг, а лицето му беше много топчесто и много уплашено.
Безупречно подстриган, а дрехите издаваха, че е доста заможен. Видя
скъп пръстен и златен или позлатен часовник. Дишаше толкова често,
че Криси си помисли, че е пред инфаркт.
– Няма нищо, даже и микрофон няма. Телефон има, но не е набрала номер.
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– Аз съм Криси! – представи се тя.
Сега беше много важно дали те ще си кажат имената. Ако го направеха, Криси знаеше, че може да се включи във времето. Оставаха
може би само 20 минути. Те нищо не казаха.
– Е, да не губим време! Защо е тази сценка? Май никой не знае
още! – попита Криси.
– Сценката още не е започнала. И ще завърши много скоро и
много бързо – каза дългият. Явно, че той беше по-умният и този, с
когото трябва да води преговорите.
– Имате ли към някого някакви изисквания, или само към този
човек?
– Този тук не е човек! Той толкова хора е унищожил, толкова
много семейства е разорил, че не му остават повече от 15 минути. И
му ги даваме само затова, да осмисли какво е направил!
– Чакайте, той вероятно е лихвар... или собственик на заложна
къща!
– Малката чатка добре!
– Вие сте изиграни от него, нали?
– Неее, аз никога не съм ги виждал! – тихо простена жертвата.
– Млък! Казах ти, ако ти чуя гласа, веднага политаш! – заплаши
смуглият.
– Ако той не е имал вземане-даване с вас – или някой ви е наел,
или е ужилил някой ваш роднина!
– Вай! Вай! Тази наистина чатка! – каза смуглият, но на Крис ѝ
стана ясно от „вай, вай“, че е от Сливенско или Ямболско. Съквартирантката ѝ така възкликваше.
– Понеже не разполагаме с време, хайде да караме по същество. Вас
са ви наели, защото не сте от Бургас. Иначе, колкото и да подценявате
ченгетата, те са ви снимали още преди час от съседния блок. Имат програма, която да идентифицира по височина и стойка, но щом не са ви
разпознали, вие сте поне от над 100 км от Бургас. Значи сте от Сливен?
Зеницата на дългия се сви едва забележимо, но достатъчно, за да
бъде забелязана от Криси. Дългият отпи от кафето.
– Бива си я!
Сега нямаше време за никаква почивка и беше моментът, в който
трябва да продължи бързо към следващия лагер, все нагоре към върха .
– Слушайте, момчета! Мисля, че някой жестоко използва вас, а вие
се надявате да използвате мене. Щом сте дошли и не познавате човека,
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вие сте решили да го свършите тука. Мислите така да го направите, че
да изглежда като негова грешка... затова го държите толкова уплашен,
а аз трябва да потвърдя това, което съм видяла... и така, както сте го
замислили вие. Мислите, че ще се разминете само със заплаха за убийство, ще лежите две-три години, а после като излезете... Да видим!
Крис се направи, че нещо пресмята наум, а през това време напипа
телефона, направи няколко врътки с пръстите, така че да набере третия поред номер от обажданията си, набра го и намали звука докрай,
да не я издаде гласът отсреща.
– Значи са ви обещали, според мене, около 300-350 хилки, за да
полежите две години. – Видя, че двамата се спогледаха.
– Но да ви кажа, вашата няма да стане! Знаете ли защо? Този,
който ви е обещал това, ще може само срещу 40 000 да ви ликвидира
и двамата в пандиза! Там цените са много ниски и животът е много
евтин. Освен това аз сега се обръщам и тръгвам и, докато излизам,
каквото и да направите, ще кажа, че нищо не съм видяла. И последно,
след 15 минути пристигат група снайперисти.
– Абе, брато! Тази малката да не е вещица? – очите на смуглия
гледаха уплашено.
– Тръгвам!
„Давам им 10 крачки. 1, 2, 3, 4 , 5...“
– Чакай! Наистина ли идват снайперисти?
Криси си погледна часовника.
– В момента кацат на летището! Имате не повече от пет минути
да се предадете.
Започна да върви, все едно се разхождаше, и след няколко секунди
застана зад гърба на лихваря, така че той не можеше да я види. Вкара
си ръката в джоба, спря разговора по телефона и направи с показалеца
знак на дългия, той я разбра! Хвана я за лакътя и тръгнаха към другия
край на покрива.
– Слушай, кучко, ела тука да се разберем с тебе!
Криси сниши гласа си така, че да я чува само дългият:
– Ако се предадете, аз ще напиша в доклада си, че сте били много
пияни. Филма “Кръстникът“ гледали ли сте го? Ако имате оръжия,
пуснете го на части в комините... Имате по-малко от 5 минути! Но
ще искам да ми разкажете всичко, от игла до конец! Сега искам само
името на поръчителя! Това е цената на моята услуга. Аз ще реша какво
да направя по-нататък.
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– Съгласен съм! Джъмбо е поръчителят! Този е навлязъл в някакъв нов бизнес.
– А другият съгласен ли е?
– И той е съгласен! – намигна, за да разбере Криси, че нещата
зависят само от него.
– Като излизате, залитайте, все едно, че сте пияни.
Криси извади телефона и набра номер.
– Гунчев, къде сте?
– Вече се вижда блокът, след три минути сме там!
– Не бързайте толкова, момчетата се предадоха!
– Как така!?
– Просто прекалили с алкохола! Искали да го сплашат! Отваряме
и излизаме. Оръжие нямат!
– Изчакайте минута, да уведомя Векилев!
***
След 30 минути Криси влезе в женска тоалетна и смени СИМ
картата с една друга карта с предплатени импулси. Набра един номер
на Петя, който имаше само тя.
– Криси, ти си велика! – гласът на Петя звучеше възбудено.
– Чакай! Ако са ни подслушвали, нека си мислят, че само ти помагам за крими новини. Да те предупредя – да не пускаш още нищо!
Ще ти дам утре поръчителя... Иначе лихварят сигурно е започнал
да изкупува земя в същите райони, затуй е всичко това. Подозирам,
че е замесен един, който изкупува много яко земи из цяла България.
Трябва да разбереш откъде идват парите му и ще разбереш неговите
господари. Мисля, че искаха да го оставят сам без конкуренция да
изкупува, а снайперистите ги пратиха, за да заличат всякакви следи.
– Искаш да кажеш, че тези бяха обречени ли?
– Убедена съм! Закъсняха с пет минути! Момчетата бяха само
пешки, трябва да намерим другите, които ги подреждат!
Когато излезе отвън, Гунчев я прегърна бащински:
– Благодаря ти, моето момиче! Знам, че само на тебе мога да
разчитам!
Криси го погледна внимателно.
– И аз само на тебе вярвам и знам, че нарочно не се качи в самолета, за да ги забавиш!
Гунчев смигна в знак на съгласие.
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Пръстенът
Симеон Коев

Джур растеше като най-палавото дете в селището. Толкова непослушно и палaво, че когато го видеха да се приближава, другите
родители започваха подозрително и неодобрително да го гледат, и
скриваха по най-бързия начин своите деца в одаите. Децата не могат
да бягат бързо на три лета, а Джур, когато стана на три, изчезна и
го търсиха къде ли не. Накрая го видяха засмян как ги наблюдава от
върха на Старото дърво, около кoето си бяха построили одаите. После
трябваше много време да го свалят, защото толкова високо можеха
да се качат само няколко човека.
Навършвайки пет лета, направи такава глупост, че старейшините
дълго и тихо говореха и се почесваха по главите. Притеснението се
предаде на всички и хората мълвяха, че такава пакост никой не е чувал
някога да е правена. Джур разменил малките на две гнезда чапли, но
така, че малките на белите чапли се оказали в гнездото на черните
чапли и обратното. Чаплите се виели над гнездата и издавали писъци,
чудейки се какво да правят. Мъдреците знаеха, че във всяко едно дело
прозира Божествена мъдрост, затова подръпваха брадичките си и се
чудеха какво се крие зад това деяние. Малко преди залез слънце те
решиха да наложат най-суровото наказание за непослушното дете.
Джур трябваше да бъде заведен рано сутринта и оставен сам един ден
и една нощ, дълбоко в гората, на полянката пред Свещеното дърво.
Необходимо беше да пренощува сам, далеч от всички, за да осъзнае,
че всички хора са едно цяло, заедно с всичко живо наоколо. На последващата утрин щяха да отидат да го вземат. Всички бяха притихнали, защото и най-храбрите мъже се бояха да срещнат Слънчевите
хора, а казваха, че много често са ги забелязвани точно на това място.
Хората почитаха това необикновено дърво, защото техните
прадеди разказваха, че това е дървото, което много дава на хората, но
също им напомня да не забравят своя произход и своите обещания.
Именно заради това дърво, когато свършваха топлите дни и листата
на дърветата започнеха да пожълтяват, от всички краища прииждаха
всякакви незнайни хора, с различни облекла, и изказвайки почитта
си към Мъдреците, молеха да получат колкото е възможно повече от
плодчетата на Свещеното дърво. Колко ще получат, зависеше от самите
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хора на селището. Казваха, че всички хора са живеели някога заедно
тука, но Слънчевите хора посъветвали единствения Мъдрец, с когото
някога са разговаряли, да заселят и други места. Когато Мъдрецът
попитал защо, те казали само, че така ще е по-добре за запазването на
човешкия род. Хората послушали съвета им и се разселили във всички
посоки, но даже и тези, които живееха най-далече, бяха запазили спомените за това свещено място. Идваха ли, те приличаха на чаплите и
щъркелите, които долитаха веднъж в годината, но не стояха колкото
тях, а само след няколко дни поемаха на далечен път към своите селища. Пришълците наричаха тези земи „Божието място“. Според това
от колко далече бяха дошли и колко голяма беше общността им, те
получаваха от 10 до 100 плодчета. На следващата година разказваха
как плодчетата помагали на болните хора, на които ги давали. Тези
странници приемаха, че хората от селището са пазители на това
Свещено дърво и в това имаше някаква истина, защото, когато преди
няколко лета при една буря се подпали гората, въпреки че всички ги
беше много страх, излязоха да предпазят и спасят Свещеното дърво
от огъня. Дървото се обгори от огъня, но оживя и тогава се отплати
на хората, като им даде нечувано количество плодчета.
Мъдреците оставиха Джур сам пред дървото и му поръчаха никъде да не ходи, докато не дойдат да го вземат. На следващата сутрин
отидоха и завариха страшна гледка. Джур беше седнал на земята до
дървото, а пред него стояха трима високи Слънчеви хора и разговаряха
с него. Когато забелязаха идващите хора, те полека-лека, като мъгла
изчезнаха от погледите им.
Мъдреците взеха Джур и тихо и бързо се отправиха към селището. Когато го наближиха и оттам ги забелязаха, понеже Джур беше
любимецът на всички дечица, те започнаха да викат:
– Джур, Джур, Джур...
Но от глъчката ли, от ехото ли, или от малките гърла, които трудно
произнасяха името, се чуваше:
– Щур, Щур, Щур...
След това винаги му казваха Щур!
Така възникна тази първа и нова дума в езика на общността, която
я няма в нито един друг език, а също и думите, които произлязоха от
нея, като: „щуретина“, „щурав“, „щур“ и даже „щурчо“, но се запази
завинаги и думата „джур“ или „джуркам“, която значи размесвам, разменям – така, както Джур разменил малките от гнездата на чаплите.
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Хората направиха кръг, сложиха Щур в средата и започнаха да го
разпитват какво се е случило и какво е говорил със Слънчевите хора.
– Питаха ме разни неща! Питаха ме какво сънувам. Питаха ме
дали знам, че може да се сънуват утрешните дни!
– Друго?
– И аз ги попитах защо ги е страх да се показват пред нас!
Хората се спогледаха и в един глас казаха:
– А те?
– Защото още не сме се научили да обичаме и често правим
глупости.
– Друго какво?
– Питаха ме коя е най-хубавата дума, а аз казах, че не знам. Тогава
аз ги попитах същото.
– И те какво казаха?
– Казаха, че най-хубава е думата „благ“.
Хората цъкаха с език и не знаеха какво да кажат, но след време започнаха да се наричат „благари“ и наистина се опитваха да бъдат благи,
а Щур легнеше ли да спи, винаги искаше да сънува утрешните дни.
И полека-лека това започна да му се удава.
Когато възмъжа и хвърляше най-далече копието, Щур се усети,
че постоянно мисли за красивата Еня. Искайки да сънува утрешните
дни, много често тя се появяваше в съня му. Забеляза също, че когато
го видеше, на лицето на Еня се появяваше ослепителна усмивка, все
едно слънцето се показваше зад облак. Дареше ли ѝ нещо, например
някой плод, то тогава в очите ѝ избухваха хиляди звезди. Така той
търсеше начин да ѝ дава всякакви неща, за да вижда тези звезди.
Една вечер, когато си легна на рогозката, се запита какво ли може
да ѝ дари така, че да я зарадва изобилно, както никога досега, и неусетно заспа. Тогава сънува сън! Необикновен сън!
Намираше се на някакво непознато и ослепително място. В одая,
но огромна одая, такава, каквато не можеше да си представи, че има.
Вътре имаше много малки слънца, които осветяваха мрака, така че
всичко се виждаше, все едно е ден. Имаше много маси, но какви маси! А
какви столове имаше, не като техните трикраки столчета, а високи,
така че хората, които бяха там, седяха удобно на високите маси.
Имаше много маси, но само на няколко седяха хора. Чуваше се музика,
но не като тази на птиците, а някаква друга, не можеше да я опише.
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Хората изглеждаха щастливи, говореха тихо и с усмивки на лицата.
Всички бяха облечени, мъжете в черно, нямаха никакви косми по лицата
си, даже и косите им не бяха дълги. Дрехите на жените, в най-различни
блестящи цветове, такива, каквито не беше виждал никога. Започна
да разглежда хората и тогава видя на едната маса своята Еня, но не
такава, а много по-красива. Седеше с един висок мъж, чиито китки
много приличаха на неговите. Приближи се!
Те говореха, но той нищо не разбираше, само долавяше някоя
позната дума, но казана по съвсем друг начин. Явно, че Еня и мъжът
не го забелязваха, така че той застана почти до тях и започна да
ги наблюдава внимателно. В един момент в ръката на мъжа се появи малка червена кутийка. Той я поднесе към жената, на нейното
лице се изписа както изненада, така и усмивка. Тя я пое и я отвори
с треперещи пръсти. В нея имаше нещо блестящо и малко. Жената
не можеше да откъсне поглед от него, гледаше толкова впечатлена,
че когато най-после повдигна погледа си към мъжа, Щур видя, че в
него светеха всичките звезди на нощта. Тя сложи блестящото нещо
на единия пръст на ръката си и то прилепна така, като че ли беше
направено специално за този пръст. Жената стана от мястото си,
отиде до мъжа и каза:
– Много е щуро това! – и понечи да го целуне, както майките
целуват своите рожби.
Тогава тя го видя и се взря в него. Мъжът улови погледа ѝ и той се
взря в Щур. Щур искаше да бяга, но не можеше!
В следващия миг се събуди, целият плувнал в пот, и не можа да
заспи повече.
На сутринта отиде на брега на Черното езеро и се разхождаше
дълго по него, все едно търсейки нещо. Накрая взе едно камъче и си
тръгна. Оттогава, останеше ли сам, вземаше камъчето и започваше да
го търка. Понякога с други камъчета, понякога с дърво, а понякога
даже и с единственото метално острие, което баща му му беше дал,
но така, че да не го вижда никой. След около десетина дни проби найпосле дупка в средата и започна да го оформя, а след още десетина
дни започна да придобива очертанията, които искаше. Тогава сънува
следващия си много ярък сън.
Беше се престрашил и казал, че ще отиде да вземе Еня за своя
жена. Когато всички от селището разбраха, стана нещо нечувано.
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Почти всички хора и всичките деца не искаха да му дадат Еня за
жена. Те застанаха до нея, държаха я за ръцете, а тя искаше да се
освободи и да отиде при него. Зад него застанаха десетина мъже и
жени. Щур ги погледна и се изненада, някои от тях никога не бяха го
харесвали, но сега бяха зад него. Тогава той тръгна към Еня, съответно
и хората, които бяха до него, а всички други, включително и децата,
заотстъпваха назад, държейки Еня за ръце. Това продължи, докато
отстъпващите не достигнаха брега на Черното езеро. Някои даже
бяха нагазили във водата.
И тогава Щур отново се събуди, целият плувнал в пот. Беше
убеден, че нещо лошо ще се случи, затова отиде на брега на Черното езеро и наблюдаваше хората, около десетина човека, които се
опитваха да хванат риба в плитчините. Когато слънцето се издигна
на най-високото си място и нищо не се случваше, реши да отиде до
одаята на Еня и да види дали всичко е наред. Точно тогава той пръв
чу чайките и другите птици. Този писък беше много по-различен, не
както, когато се гонеха да си вземат храната една от друга. Потърси
ги с поглед и се успокои, защото бяха точно над него, огледа се наоколо и нямаше нищо, но продължи да търси причината за тревогата
на птиците. И тогава я видя.
Една огромна вълна с бясна скорост се носеше към брега. Намираше се все още в далечината, но с всеки миг ставаше все по-голяма
и по-голяма.
Щур извика силно и посочи на хората в плитчините идещата опасност. Нямаше време да чака и се понесе към одаята на Еня, крещейки:
– Бягайте, бягайте, спасявайте се...
Забеляза, че в началото хората се смееха, мислейки, че това е една
от шегите на Щур. Но връхлитащата вълна беше толкова висока, че
се виждаше над повечето дървета. Всички започнаха да викат, децата
да плачат, а майките да пищят.
Еня я нямаше в одаята. Искаше да избяга до нейното любимо
място, но вече нямаше време. В последния момент видя, че няколко
човека се мъчат да се качат нависоко по Старото дърво, но вълната
беше по-висока и от него. С огромна сила и мощ се стовари огромната
тежест на водата върху всичко живо, единствено птиците можеха да
избягат високо в небето.
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Успяха да се спасят само десетина човека, всичките от съня му,
които бяха застанали зад него, сега се бяха покачили на изкоренени и
плуващи дървета. Дълго се озърташе за Еня, но нито нея, нито някой
друг жив се виждаше, защото всичко беше във вода, а селището им
сега се намираше на дъното на Черното езеро. Чак на по-следващия
ден успяха да достигнат бряг в една местност, която някога им изглеждаше като планина. Спряха до едно езеро, пълно с всякакви
птици, в средата на което имаше две островчета. Там решиха да
пренощуват. Никой не искаше да се издава, но цяла нощ се чуваше
как всички плачат тихо. Стиснал пробитото камъче, плачеше и Щур
за своята Еня.
Минаха дни и полека-лека хората забравиха болката, но не и
Щур. Той помагаше в изграждането на новите одаи на островчето,
но после отиваше на брега и стоеше безмълвен и вкаменен, вперил
поглед във вълните. Подозираха, че страда много за Еня, но когато
заслабна много, не издържаха и всички отидоха при него на брега.
Той стоеше обърнат натам, откъдето изгрява слънцето, и като че ли
спеше, а измършавялото му тяло беше безжизнено. Когато ги чу, си
отвори очите.
– Какво правиш тука всеки ден, Щур?
– Вълните мият мъката от моето сърце.
– Щур, Еня умря и никога няма да се върне.
– Не знаете ли, че красотата никога не умира?
– Как така не умира? И най-красивото цвете умира все някога.
– Не сте наблюдавали внимателно нещата. Некрасивите цветя
умират, защото никаква пчела не ходи при тях, а летят при найкрасивите. Преди да умре, всяко красиво цвете създава семенца, чрез
които живее на следващата година.
Хората го гледаха учудено, знаейки, че е прав. Мълчаха и чакаха
да продължи. Мълча много, но като видя, че не тръгват, каза:
– Аз ще пренаредя утрешните дни и все някога ще намеря моята
красива Еня.
Те не знаеха какво им говори, споглеждаха се и тъжни си тръгнаха
от брега. Без Щур щяха сами да се борят в живота си, но той остави
завинаги спомена за себе си и за своята голяма любов.
Оттогава излезе и изразът „Хич да не те е Еня“, който тогава
имаше по-друго значение, или „Да не би да си загубил Еня, че така
страдаш?“
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Някъде на небето, преди няколко десетилетия.
– Защо нашият Щурчо пак иска да се преражда на Земята, и то
за трети път, след като си е изплатил всяка карма? Не знае ли, че е
рисковано, а и нали отдавна има разрешение за по-висши светове?
– Има случаи, в които никой не знаe защо е така. Вероятно душата
го желае, вероятно има някое скрито желание, което не е дефинирано,
и ние не можем да го разберем, но душата търси начин да го реализира.
В наши дни, или 7524 години след потопа.
Ани го наблюдаваше мързеливо, довършвайки любимия си ванилов сладолед.
– Какво ще правим днес? Нали ни е последният ден? А и всичко
разгледахме в Кранево.
– Искаш ли да отидем на Дуранкулашкото езеро? – Откакто бяха
дошли, му се искаше да ѝ изпълни всяко едно желание, всяка една
приумица.
– Какво има там? Далече ли е?
– Може би на петдесетина километра оттук. Вероятно там живеят
някакви патки и птици.
Тръгнаха, но когато след час стигнаха, се оказа, че частници са
поставили ограда на най-близкото и красиво място. Не ги пуснаха,
все едно те бяха събрали всичката вода и отгледали птиците. Огледаха
се и преди да си тръгнат забелязаха, че на около 400 метра по стар
коларски път се отива близко до едното от двете островчета. Тръгнаха
пеша по пътя и след малко забелязаха, че даже има мостче, по което
се стига до едното островче. Вървейки по мостчето, за първи път го
споходи чувството, че е бил някога тук.
„Може би от някоя далечна ученическа екскурзия“ – помисли
си той.
Стигна ли брега, чувството го натисна с още по-голяма сила. Направо като дежа-вю, коeто не беше изпитвал от младежките си години.
– Виж какво пише тук – Ани му сочеше някакво табло. – Проспект
на археологически разкопки. Тук е имало хора и преди 8000 години.
Че тогава имало ли е хора изобщо?
– Те, хората, и сега рядко се срещат! – опита се да се пошегува
той, но се беше потопил в чувствата, които отказваха да го напуснат.
– Като гледам, селце е било, гледай какви малки стаички.
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Той погледна там, където му сочеше Ани, и му се зави свят. Пред
очите му изплува образ, незнайно как и откъде, на самите каменни
стаи. Видя къщичките как изглеждаха. Защо по дяволите са бели,
преди 8000 години да не би да са знаели за варта?
Отстъпи няколко крачки назад, за да може да ги погледне в цялостен вид, и тръгна към най-крайната вдясно.
– Къде отиваш?
– Не знам!
Скочи в очертанията на стаята и започна внимателно да разглежда камъните, съграждащи стените. Първите 2-3 реда камъни бяха
истинските автентични, но следващите ги бяха редили археолозите.
Намери една клечица и с по острия ѝ край застърга глината между
най-долния камък и този над него, до самия ъгъл. Показа се едно
малко обло камъче и той задраска около него, докато се освободи от
полепналата хилядолетна кал. След малко го размърда и внимателно
го издърпа, после издуха прахта, която го беше покрила. Оказа се
пръстен, направен като че ли от глина, но после видя, че е от камък,
и някой доста време го беше дълбал, за да придобие този си вид.
Взе шишето с минерална вода от невярващите ѝ ръце, изми го
внимателно. После върна водата в лявата ѝ ръка, вдигна внимателно
дясната, намери тънкото ѝ безименно пръстче и се опита да му постави пръстена.
– Но ти... откъде знаеше, че там има това? – Ани го гледаше с
широко отворени очи.
– Не знаех! – вдигна поглед и видя, че тя го гледа все така очакващо.
Пръстенът, грубият пръстен прилепна на нейното пръстче, все
едно, че е правен за него.
– Не знам какво да кажа, но знам само едно. Този пръстен е направен специлно за тебе. – Гледаше я сериозно.
– Много е щуро това – тихо каза Ани.
Бурните чувства го бяха оставили, но сега се породи нещо ново.
Все едно някакъв тежък товар изпадна от него и му стана едно леко,
леко. Толкова леко, че даже се почувства щастлив без видима причина.
Ани се усмихна и хиляди звезди се появиха на лицето ѝ.
Ето тази усмивка чакаха душата му и Вселената толкова много
години.
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Ресторантчето на Дияна
Стефан Бонев

Не беше сядал от години в това ресторантче. Дори малко се
изненада, че все още съществува. Преди работеше в този квартал и
често похапваше тук с колеги в обедната си почивка. Докато чакаше
сервитьор, погледна през прозореца и се замечта по черния керван на
облаците, който преминаваше през хоризонта, подгонен от ветровете.
– Какво ще обичате? – сепна го тъничко гласче. Очакваше да
чуе улегналия алт на Дияна, затова се сепна при вида на младичкото
чернооко момиче, което стоеше право до него и се усмихваше притеснено. Спокойно можеше да му бъде дори и внучка.
– Менюто е на масата! – реши да му помогне девойката.
– Не, не... Няма нужда! – съвзе се клиентът. – Искам само една
шкембе чорба с три филийки препечен хляб. И една бира. Ако може
да е наливна. Марката няма значение...
– Добре! – записа си момичето и прибра тефтерчето в джоба на
бялата си престилка.
Докато чакаше поръчката си, Радослав огледа заведението,
колкото да се убеди, че наистина е единственият клиент. Картините
по стените си бяха същите, както едно време. И масите и столовете
бяха старите. Покривките... Виж – за тях не се сещаше. Личеше си,
че тези бяха нови. Но я нямаше Дияна. Ех, къде ли е сега тази русокоса фурия! И той, както и колегите, с които редовно обядваше тук,
обичаше тайно да наднича в пищната ѝ пазва, докато тя, наведена над
масата, сервираше чиниите. А после дълго клатеха доволно след нея
глави. Очи пълни...
Естествено, Дияна знаеше много добре, че именно прелестите ѝ
задържат клиентелата точно тук, а не в няколкото съседни заведения.
Пък и явно ѝ правеше удоволствие да усеща жадните погледи по гърдите и бедрата си. Затова от ден на ден се появяваше с все по-изрязани
блузки и все по-къси поли.
Младата сервитьорка пак го прекъсна от унеса, донасяйки му поръчката. Бирата му се стори доста разредена, но си затрая, защото пък
чорбата беше гъста и вкусна. По навик погледна след момичето, което
се отдалечаваше към входа на кухнята. И чак му стана неудобно. Ами
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че това свенливо момиченце не беше Дияна. Нямаше нейните почти
рубенсови форми, пък и можеше да ѝ бъде дядо, дявол да го вземе...
Зае се с чорбата и в главата му изниква неприятната случка, след
която престанаха да посещават това заведение. Бяха дошли привечер,
веднага след работа, за да отпразнуват рождения ден на Николай.
Многото изпити ракии запалиха желанията на компанията и всички
започнаха да подкачат Кольо, че още не си е взел най-големия подарък.
А той все по-жадно надничаше в деколтето на сервитьорката. И не
стана ясно, от страст ли, или от желание да не се изложи пред хората
на масата, той издебна момента, в който Дияна влезе в тоалетната, и я
последва в предверието ѝ. Можеха само да се досетят какво е станало
вътре, когато след малко се чу звучен шамар... Повече не стъпиха в
този ресторант.
Не беше виждал от години нито Николай, нито пък някого от
останалите. Точно тогава фирмата, за която работеха, беше продадена
на други собственици, които пък смениха изцяло персонала.
Допи бирата си и направи знак на момичето да му направи сметката. То кимна с глава и хлътна зад бара. А Радо отново се загледа през
прозореца, където облаците продължаваха да се влачат нанякъде като
тъмен керван...
– Сметката ви е уредена, обядът е от заведението.
Този глас! Радо вдигна глава и видя Дияна. Беше си все същата.
Руса, усмихната, едрогърда, с къса пола и дълбоко деколте.
– Ама как... Диянче... – успя само да каже ошашавеният клиент.
– Не съм я платила аз – разсмя се тя. – Мъжът ми беше. Ние с него
сме новите собственици на ресторанта. А, ето го и него.
От кухнята се зададе едър мъж, който бършеше ръцете си с хавлиена кърпа. Беше Николай! И изведнъж в ресторанта стана някак
по-светло. Инстинктивно погледите се насочиха към прозорците.
Черните облаци бяха отминали нанякъде, слънцето демонстрираше ослепителното си великолепие и блясък, а небето беше станало
толкова синьо и бистро, че чак ти се приисква да се гмурнеш в него.
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Затова я убих
Стефан Георгиев

Всички извърнаха глави, за да огледат подсъдимата, когато тя бе
въведена в съдебната зала от полицай. Мнозина се изненадаха, това
ясно пролича по израженията на лицата им.
Детеубийцата Тина Бъроуз изглеждаше съвсем млада, на не повече от двайсет и пет години, но същевременно с това изглеждаше и
грохнала, сякаш бе претърпяла тежък инцидент. Стройната ѝ фигура
бе прегърбена, извита леко на една страна, а главата ѝ се люшкаше
някак гротескно при всяка крачка. Подпираше се на бастун, защото
явно нещо не бе наред с левия ѝ крак – провлачаше го и не можеше
да стъпи стабилно на него. Огромни кръгове под очите загрозяваха
симпатичното ѝ, неестествено бледо лице. Ръцете ѝ видимо потреперваха. Буйната ѝ руса коса бе лишена от блясък и приличаше на
изсъхнала слама.
Съдията зададе няколко стандартни въпроса на подсъдимата и
след като получи задоволителни отговори, продължи:
– Сама ли отглеждахте детето си, госпожо Бъроуз?
– Да, сама отглеждах Майра. Баща ѝ ни заряза, когато тя бе на няколко месеца – отвърна младата жена и впери трескав поглед в съдията.
– Вие ли убихте Майра?
– Да, аз я убих.
– Как я убихте, госпожо Бъроуз?
Тя прехапа устни, сведе глава и изхлипа. Под очите ѝ заблестяха
сълзи. Прокашля се и с изтънял глас каза:
– Просто я хванах за шията и започнах да стискам. Стисках, докато тялото ѝ не престана да се гърчи. Това е.
– Защо я убихте?
– Защото ме измъчваше – изхъхри тя и запристъпя, почуквайки
нервно по пода с бастуна си. – Затова я убих.
– Измъчваше ви? Психически?
– Физически.
– Как е възможно момиченце на година и половина да причини
болка на зряла жена като вас?
– Правеше го с куклата... да, с куклата.
– Моля, уточнете, не разбирам.
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– Съвсем малка парцалена кукла, с размери колкото една човешка
длан. Аз ѝ я подарих преди... половин година.
– Не разбирам какво общо има куклата.
– Майра удряше куклата, извиваше я, натискаше я... и всичко се
предаваше върху моето тяло.
– О, госпожо Бъроуз, значи така сте пострадали, сега чак разбирам – каза с подигравателен тон съдията.
– Да, Майра буквално ме пребиваше чрез куклата. Почти всеки
ден.
– Нима си мислите, че някой ще повярва във вуду магии?
– Ако щете вярвайте, аз ви казвам истината! – изсъска Тина.
– Но свидетели твърдят, че сте имали любовник, с когото често
сте се карали. Той пребиваше ли ви, госпожо Бъроуз?
– Кийт не беше стока, но никога не ми е посягал. Само се карахме,
затова скъсах с него.
– Обяснете ми как точно ви нараняваше вашата невръстна дъщеря.
– Нали вече ви обясних! Каквото направеше на куклата, това се
случваше на мен. Лекарят ми може да потвърди за травмите – множество хематоми, изкълчено коляно, разтегнати сухожилия, скъсани
мускулни влакна, разбит нос, пукнати гръбначни прешлени.
– Експертите наистина потвърдиха, че сте била бита.
– Не бита, Майра го правеше.
– А защо го правеше, госпожо Бъроуз?
– Защото бе разглезено дете. Аз я разглезих, защото много я
обичах. Така че, когато нещо я раздразнеше, си го изкарваше върху
мен. Особена жестокост проявяваше, когато не харесаше храната,
която ѝ давах.
– Добре тогава, защо просто не ѝ взехте куклата?
– Скъсваше се от рев, когато ѝ я вземех. Много я молех да престане, вярвах, че ще осъзнае, че ми причинява болка, и ще престане.
И търпях стоически.
– Но накрая предпочетохте да я убиете! – повиши глас съдията.
– Просто не издържах, извиваше врата ми, тоест този на куклата,
жестоко го извиваше... болката беше... неописуема.
– След като я убихте, какво направихте?
– Склопих очите ѝ и звъннах на полицията, за да се предам.
– Как се почувствахте?
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– Беше ми мъчно за нея, но същевременно чувствах облекчение.
– Облекчение! В какъв смисъл?
– Че моето страдание... физическото... приключи.
– Съжалявате ли за стореното?
– Разбира се, че съжалявам. Аз я обичах с цялото си сърце... въпреки всичко.
Съдията се изправи и се вгледа в подсъдимата. Незнайно защо в
душата му се прокрадваше сянка на съмнение. Каза:
– Съдът ще се оттегли и в ранния следобед ще обяви присъдата.
– Няма смисъл да си правите труда. Аз вече съм си издала присъда.
– Какво?
– Добре, че не ми я взеха – каза с леден глас Тина Бъроуз, после
бръкна в джоба на сакото си и извади оттам малка парцалена кукла.
Завъртя с отривисто движение главата на куклата, като същевременно
отметна рязко главата си настрани. Нададе кратък писък, след което
се строполи тежко на пода и застина в неестествена поза. Покрай
русите кичури, покрили лицето ѝ, надничаше изцъклено око.
Съдията отстъпи стреснато назад и се хвана за сърцето. Хората
наскачаха, разтичаха се пристави. Някой извика лекар.
След кратък преглед лекарят обяви:
– Мъртва е. Вратът ѝ е счупен. За Бога, какво е станало тук?
Куклата лежеше до подсъдимата скамейка, изкривила сякаш в
тънка усмивка устните си от червен памучен плат.
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Латинка си отиде
Стоян Вълев

Почти никой не разбра, че се случи – дойдоха някакви хора с
папки, даже придружени от полиция.
Дойдоха и позвъниха – Латинка веднага им отвори и си тръгна,
понесла бохчичката си.
Така и Латинка загуби апартаментчето си, ама колко преди нея
си изгубиха апартаментите?...
Но за Латинка си спомняше често дядо Михаил и говореше долу
на пейките, в градинката:
– Латинка беше кранистка и най-хубавата жена на света! А как
умееше да ходи по стрелата на крана: тя ходи – ние отдолу хем я гледаме, хем треперим. Тъй си живяхме години наред – заедно строяхме,
тя с крана, ние с ей тия двете – и сочеше жилестите си ръце, сега вече
стари и слаби.
Латинка беше си тръгнала от апартамента, но никой не разбра
накъде отиде.
– Сигурно при някоя роднина или пък приятелка се е приютила... – предполагаха.
Предполагаха, ама не познаха – защото един ден я видяха да отива
към асансьора, както обикновено понесла един хлебец в торбичката
си.
Никой не посмя да я заговори, ама явно проследили са я, защото
скоро се разбра – заживяла е на покрива.
– То хубаво го е измислила – говореше Михаил – ама сега е лято.
Какво ще прави през зимата?!
– Тя... да доживее до зимата – проронваше някой от старците.
Да, но освен тях всички от блока узнаха, че Латинка е заживяла на
покрива. Узнаха и се разтревожиха – опасно било, как така ще живее на
покрива, всъщност покривът е на всички, а не само на Латинка, нали?
Протестиращите и несъгласните Латинка да си живее на покрива
се увеличаваха...
Докато един късен следобед, свечеряваше се, когато най-яростните противници на Латинка решиха да отидат там и да я прогонят.
Латинка в техните очи си беше опасен елемент от години – още
когато помоли Михаил и той свали телевизора ѝ пред входа. Телеви223

зорът стоя само, докато се стъмни, и някой го взе – нищо, че беше
черно-бял... Ама да живееш без телевизор, то това какво е, помислете
и кажете...
Още тогава по-бдителните усетиха, че нещо не е наред с тази
жена, макар че външно си беше като всички – вдовица, на която децата
ѝ заминаха за чужбина и я бяха забравили...
Децата ѝ я бяха забравили, но не и един от внуците, който се появи, огледа апартаментчето, после се свърза с една фирма за кредити
и получи някакви пари; документи баба му подписваше всякакви...
По тази причина и Латинка изгуби апартамента си, и заживя на
покрива.
Но се събраха жителите на входа и решиха да я изгонят.
Качиха се – бяха петима мъже, а тя ги очакваше с бохчичката в
ръце.
– Ясно ми е – промълви Латинка – що сте дошли. Отивам си... –
рече тя и тръгна.
Но не към капандурата, която водеше към стълбището.
Тръгна и се насочи към края на покрива.
Вървеше спокойно, сякаш отиваше към хлебарницата.
Мъжете гледаха Латинка като хипнотизирани и не смееха да
гъкнат.
Вървеше Латинка и наближи края на покрива, стигна до бездната
и продължи все така напред, дали към съседния блок или към звездите,
никой не разбра.
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Последен спектакъл
Таня Тодорова

Вечерта се спускаше над града и обвиваше сградите със своята
тъмна мантия. Улицата опустя и само от време на време разлялата
се тишина биваше прорязвана от стъпките на закъснял минувач.
Младото момиче потрепери от вечерния хлад и се сви в одеялото,
наметнато върху крехките рамене. Погледът ѝ жадно обхождаше
потъналата в мрак улица, но и последният закъснял минувач вече се
беше прибрал.
– Стана студено, госпожице Клара. Мисля, че е време да ви прибера вътре.
– По-късно! Не ми е студено!
Клара докосна железните пръчки на парапета, сякаш да си вземе
довиждане, и тъжно погледна потъналите в мрак сгради, скупчени
една до друга, озарени от светлината от грейналите прозорци. На
този балкон се събираше целият ѝ свят. От него с часове наблюдаваше
хората, които се разхождаха по улицата, и копнееше и тя да крачи редом с тях. Мечтаеше да тича с хлапетата, отмъкнали поредната ябълка
от сергията за плодове, или да се наслаждава на изложените рокли
на витрините с групичките млади момичета. Искаше нейният смях
да кънти редом с техния и да се изчервява под погледите на мъжете.
Представяше си как пристъпва важно, хванала елегантно под ръка
кавалера си, и как всички гледат тях и кимат одобрително. Копнееше
за това, но за съжаление имаше само мечтите си и... улицата. Тя беше
сцената, на която всеки ден се поставяше нов спектакъл, с нови роли
и актьори. И тя неизменно беше главната героиня в тези спектакли –
веднъж красива принцеса, в друг – весела циганка с шарени одежди, а
в трети – смела разбойничка и покровителка на слабите. Най-хубавото
беше, че краката, които бяха безжизнени и неподвижни в реалност
та, в тези спектакли я носеха и тя тичаше, по-бърза и от вятъра. И
танцуваше до отмаляване. Затваряше очи и чуваше музиката, която
изпълваше нещастната ѝ душа с радост и вълнение. Затвори очи и
потъна в красивата приказка.
Едно, две, три... Едно, две, три...
Усещаше ритъма с цялото си същество и се чувстваше цяла и завършена. Чуваше шумоленето на снежнобялата си приказна рокля и
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усещаше как гали краката ѝ, завладени от ритъма на мелодията. Клара
отвори очи и погледът ѝ се впи в тях.
Тези крака! Господи, колко ги мразеше! Неподвижни и мъртви
израстъци, изкривени като изсъхнали клони! Непотребни и излишни!
Беше родена с този недъг и спомените ѝ от детството не бяха
свързани с весели, безгрижни игри, а с болници – миризма на хлор,
белите стаи и сълзите на майка ѝ. Тогава спектаклите, в които участваше, бяха други. Мечтите ѝ не бяха много. Просто искаше да тича и
играе с другите деца, а не да лежи непрекъснато в омразното легло.
Безсилието и мъката я заляха и тя почувства как гневът я завладява.
Сълзите потекоха по страните и малките ръце заудряха по безчувствените крайници, които бяха отнели щастието ѝ...
Клара се сви и утихна. Тогава усети, че нещо я докосна по ръката.
Отвори очи и видя нежната снежинка, миг преди да се разтопи. Тя
вдигна поглед и ги видя – изящни балерини, спускащи се от зимното
небе. Толкова изящни и красиви, те танцуваха своя последен танц със
своя изискан кавалер – вятъра. Момичето притвори очи и се потопи
в новия спектакъл. Усети се нежна и грациозна като тях, понесена от
нежната музика. Носеше се теглена от силата на този вълшебен танц.
Танцуваше, обградена от тази снежнобяла красота, която умираше
след финала на танца си, докоснала земята. Клара не искаше да спира
и да се озове обратно в инвалидния стол. Искаше този танц никога
да не свършва и танцуваше...
В един момент отвори очи и се видя. Жалко и непотребно създание, което не носи радост, а само печал на близките си. Погледна
отново сипещия се сняг и разбра, че трябва да довърши този танц.
Пръстите ѝ се впиха в студения парапет, събра сили, повдигна се и
полетя заедно с посестримите си в този последен спектакъл.
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Черният караконджул
Хасан Ефраимов

Днес реших да не правя нищо.
– Нека един ден да си почина и аз – си казах.
– То какво ли пък си се изморил – ухили се едно дяволче дълбоко
нейде из душата ми, но не го отразих изобщо.
Дяволчето обидено млъкна, за да не се обади повече.
Седнах на пейката и започнах да наблюдавам пътя като онези
баби, дето цял го правят от плочата на един гараж.
Първо минаха махленските пияници. Бързаха към магазина, за
да поемат сутрешната порция бира.
– Бирата е по-силна от глада – забелязах умно.
Удариха по една бира на крак, пуснаха някоя и друга лъжа, и с
втора бира в ръка се затътриха да работят. Е, колкото могат...
После мина циганинът, дето продава чехли. Върви с една торба
в ръка и постоянно повтаря:
– Чехли... Продавам чехли...
Зимата продава чорапи. Тогава върви със същата торба и се
провиква:
– Чорапи... Продавам чорапи...
– Е-е-й, не ги ли продаде тези чехли – закачам се, а той отговаря:
– Има бе, бате... Има... К’во да правя? За хляб за децата... То и на
кого ли да продаваш вече? На стълбовете по улицата...
– Чорапи нямаш ли? – задявам се отново.
– А... чорапи зимата, бате – отговаря сериозно.
Отминава той нагоре, а аз си мисля, че ей сега ще се появят
другите цигани, дето продават дини с каруците. После се сещам, че
дините още не са узрели.
Вместо тях се появяват калайджиите.
– Калайдисваме тави всякакви... Калайдисваме тави... – постоянно
повтаря една калайджийка, облечена с някакви шарени дрехи.
– Нямаш ли тава за калайдисване, бате? Евтино взимаме... –
пита ме.
– Откраднаха я – отговарям.
– Ами, да ти продам друга, бате.
– Ще откраднат и нея...
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Отминават и те, след десетминутни кандърми да си купя от евтините тави, които продават.
Появява се баба Кера. Върви приведена на две. Подпира се на
два бастуна. Прилича на буквата „г“. Ама на малката буква... не на
голямата... Децата ѝ са в чужбина. Запиляха се някъде и ни вест, ни
кост. Дядото почина. Живее сама...
– Изедници... Изедници... – повтаря постоянно. – Господ да ги
погуби... В дворците им да ги затрие... Семето им ниедно да се затрие... Адски огън да ги гори... Не им прощавам... Не им прощавам...
Никога... Никога няма да им простя... От гроба си ще ги проклинам...
– Недей така, бабо Керо... деца са ти... – опитвам се да я успокоя.
Тя се спира. После се обръща бавно към мен. Лека-полека премества бастуните... По сантиметър-два... Прилича на огромен черен
караконджул, маневриращ с много крака... Черната ѝ забрадка почти
е паднала върху очите ѝ... Накрая, след десетминутни мъки се обръща
към мен. Не сяда на пейката никога, защото не може... А ако случайно
успее да седне, после няма да може да стане. Затова стои с бастуните...
Като един черен караконджул...
– Не говоря за тях, докторе... – отвръща след малко.
После си намества бастуните в едни дупки по пътя, за да не се
хлъзнат по асфалта. „Общината мисли за баба Кера... Затова не запушва
дупките по пътя“ – си мисля, докато я наблюдавам.
– Те се спасиха... Избягаха... Който успее да избяга, се спасява...
А ти...? Защо стоиш още в този ад? Българите избягаха, а ти продължаваш да стоиш... А дори и българин не си...
– Искаш ли да ида и да ти купя хляб? – я питам вместо отговор.
– Не ща... – отговаря тя. – Имам си едно шишенце... Като почна
да не мога да си купувам... ще го изпия... Друго не ми трябва... Нищо
не искам вече... Отдавна не искам...
Тогава забелязвам, че на кръста ѝ наистина има закачено едно
шишенце... С една върва... Виси от кръста ѝ и се клати смешно напредназад. Някакво малко шишенце...
Баба Кера поема отново нагоре, а гласът ѝ се чува още дълго
след нея:
– Изроди... Нечестивци... Изчадия адови... Опропастихте България... Не прощавам... Не прощавам...
Появяват се други цигани.
– Купуваме желязо, бате... Нямаш ли?
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– Откраднаха го...
– Ами... да ти продадем малко...
– Ще откраднат и него...
Отминават и те...
Водят Ванчето... Болна е от рак... Но нямат пари за такси... И
кола нямат... Линейка не изпращали, защото не ѝ се полагало... Затова
я водят така... Съпругът ѝ и синът ѝ я подхващат за ръцете от двете
страни и така се мъкнат по пътя. „Като траурно шествие...“ – минава
през главата ми, докато ги гледам как се влачат.
– Искате ли да ви закарам? – питам.
– А... де ще ни караш ти, докторе? – отговаря съпругът ѝ. – Докато
се качим в колата... докато се наместим... и ще сме стигнали вече... Ей
де е поликлиниката...
Отминават надолу, а после бащата, присетил се за нещо, се обръща
и тръгва към мен. Преди това обяснява на сина си да държи майка си
по-здраво, докато се върне.
Идва до мен... Гледа с искрящи очи цигарата в ръката ми, но нищо
не казва.
– Запали си... – казвам и му подавам кутията с цигари.
Той посяга с огромните си пръсти и си издърпва цигара.
– Вземи и за после... Явно си забравил да си купиш... Къде ще
обикаляш сега с тази болна жена... – изричам и подавам още няколко
цигари. Той ги поема с благодарност, вади от джоба си някаква ръждясала метална табакера и ги прибира в нея. В табакерата има малко
накълцан тютюн и хартийки за свиване на цигари.
– Как мислиш, докторе? Дали ще се оправи...? – пита ме, дърпайки
от цигарата с наслада.
– Че тя е готова... – отвръщам. – Не виждаш ли? Даже вече няма
нужда да я държите... Ама така... отвикнала да ходи... Страх я е още...
Ама ще свикне... Като доктор ти го казвам...
– И аз така викам... – отвръща веднага с усмивка на лицето. – Казвам ѝ: „Ванче, сега като хванем шестицата от тотото... Ще те водя по
големи доктори... Ще ти купим лекарства... Ама такива... чужбински...
дето са скъпи... и струват колкото една кола... И кола ще си купим.... и
ще те водя до Балчик... До двореца... До Калиакра ще те водя... Знаеш
ли какво е красиво сега там?“ Така ѝ викам, а тя отговаря: „Къде ще
ме водиш, бе Димитре? Нашето ходене отмина отдавна... Не виждаш
ли, че вече съм за осмицата...“
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– Осмицата...? – питам недоумяващо.
– Осмицата е автобусът за гробищата, докторе... Не знаеш ли...?
Нищо не казвам повече... Само издърпвам половината цигара на
един път... Тя изгаря с лек пукот... После жарта се превръща в пепел
и изведнъж полита към земята.
– Искаш ли утре да ви заведа до Балчик? И до Калиакра ще ви
заведа... – думите излизат сами от устата ми.
– А... ти не се притеснявай сега, докторе... Де е Балчик...? А
Калиакра...? Ние само така си говорим... Нека се оправи Ванчето...
После всичко ще си дойде на мястото... Ще има време и да ходим...
За всичко ще има време... – изрича Димитър и поема надолу... към
поликлиниката...
– Не ходете натам... Минете по другата улица... Там е спирката на
осмицата... – искам да извикам след тях, но някаква буца, заседнала в
гърлото ми, не ми дава да го направя...
Не ми се прави повече нищо този ден...
Също като вчерашния...
Също и като утрешния...
Прибирам се и полягам...
Заспивам...
Сънувам Балчик...
После Калиакра...
Един черен многокрак караконджул броди там, по пустата земя
българска, а на кръста му злокобно се клати закачено кандило.
– Не прощавам... Не ви прощавам... – отеква гласът му в черната
нощ и изчезва над морето.
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Джанки в Манхатън
Хасан Ефраимов

Да ви кажа, че съм американец, не съм. Сякаш и българин не
съм вече... Никакъв не съм отдавна... Вися някъде там в пространството... някъде над Атлантика, вероятно. Понякога в източния
край на океана... Понякога в западния... И като че ли се чувствам
най-добре, когато съм по средата му... Близо до мястото, където е
потънал Титаник... Опитам ли се да бъда в България, Америка ме
привлича към себе си... като един откачен магнит. И скоро се озовавам над Антлантика, за да се установи равновесие... Реша ли да съм
в Америка, ме привлича България. Може би е такава съдбата ми, да
живея над Атлантика...
– От Атлантида съм... – отговарям често на американците. – От
изчезващите жители на Атлантида...
Устата им зяпва... Гледат умно около минута, разсъждавайки наум,
къде ли е пък тази Атлантида?
– О... чудесна страна... Наистина чудесна... Прекрасни хора... –
изричат накрая с резервната си усмивка.
С резервната... защото друга нямат. Имат само резервна... Истинската са я загубили отдавна... Някъде там... Я в Мексико... я в Италия... я
в Китай. И не им идва наум, че усмивката може да се загуби навсякъде,
дори над Атлантика... Тя остава там... където си се родил... Може да се
опиташ да я вземеш със себе си... Но я губиш по пътя... над мрачните
води на Атлантика...
Дойдох в Америка отдавна... Даже вече не помня кога... Понякога се чудя, живял ли съм в България изобщо? Дали България все още
я има извън спомените? Сигурно тя е страната на спомените... Има
спомени в главата ми, от които искам да избягам... Не, че са толкова
лоши... Но заради тях нямам спомени от Америка. Сигурно така
е устроен човешкият мозък, да има спомени само от едно място...
Погледна ли назад, виждам само България... От Америка не виждам
нищо... Виждам как пристигам и после е празно... Лентата е изтрита,
дискът е повреден на това място... А може и да се е препълнил дискът? Спомени от детството... От първата гореща целувка, някъде
там, под някоя цъфнала джанка... Блясъкът в очите на момичето,
треперещата ѝ снага и чувството на вина от извършеното първо
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престъпление в живота... Престъпления, които ще се повтарят
после... Ще се повтарят с натраплива последователност, докато
момичето се превърне в жена-рецидивист... търсеща щастието
си... Докато повехне и се превъплъти в съсухрена старица... После
престъпленията ще спрат изведнъж... Ще я излекува животът...
Ще я затвори там... в затвора на собствената ѝ душа... в килията на
собственото ѝ извехтяло тяло... Обречена на вечната каторга на
смъртта... Ще помни само първото престъпление... другите ще се
заличат... Спомени... Спомени... И спомени от нараненото коляно,
което после боли с векове... И не изчезва никога... След време се
превръща в болка в спомените... Но не изчезва никога... Да... наранените колена болят цял живот... Хората с наранени колена имат
и ранени души...
Както е ранена и моята душа... Скитаща се бездомна някъде
там... над Атлантика... близо до мястото, където е потънал Титаник...
Дали това е мястото, където потъват душите? Дълбоко под черните
води навярно има порта... Може да са и две... Една към ада... една към
рая... Отварят се със зловещо скърцане и се затръшват след поредната погълната нещастна душа. Ези или тура... Зависи коя порта ще
се отвори... Затръшването е без значение... Единствено важно е това
коя ще се отвори... Всъщност, сигурно скърца само портата на ада...
Портата на рая едва ли скърца...
Скърцаща джанка... Това сънувах една вечер... Джанка... някъде
там, в Страната на спомените... Клоните ѝ се търкаха едни в други и
скърцаха... Имаше бурен вятър... Долетя чак оттам... оттатък Атлантика... Мина над портите на ада и рая... намиращи се под бурните
вълни, близо до мястото, където е потънал Титаник... Откри ме сред
небостъргачите на Манхатън и се настани в самотната ми душа, за да
не я напусне никога...
Събудих се, плувнал в пот... Така и осъмнах... До сутринта вече
бях забравил, докато не сънувах пак... Сънувах скърцащата джанка...
Вечер след вечер... И не ми даваше покой.
Споделих това с другите, дошли от Страната на спомените. Да,
ние се събираме често... За да си опресним спомените... Децата не
участват... Те нямат спомени още... Сега ги трупат... От Америка...
Някой ден ще пораснат, но няма да имат спомени, които болят... от
Страната на спомените... Няма да сънуват и скърцащи джанки... Ще
сънуват как лапат хамбургери... И коленете си няма да ударят никога...
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Споделих, като очаквах, че ще ми се присмеят, но нищо подобно не се случи. Настана мълчание... Лицата на всички повехнаха и
забравиха за барбекюто. В действителността ни върна миризмата на
изгоряло месо.
– И аз сънувам... – обади се някакъв. Познавах се с него отскоро...
Мълчаливец някакъв, дошъл от Страната на спомените, която едва ли още
съществуваше... – И аз сънувам същата джанка... Възможно ли е това?
– И аз... – добави втори, трети...
Скоро скърцащата джанка стана повод за всеобщи разговори
между нас и започнахме да се събираме много по-често от преди.
Надълго и нашироко всеки разказваше спомените си и никой не го
прекъсваше. Докато слушахме поредния разказвач, душите ни се издигаха над мръсните небостъргачи... поемаха към Атлантика... профучаваха над портите на ада и рая, и се спираха в клоните на скърцащата
джанка, в Страната на спомените. Разказът приключваше и душите
ни се сгромолясваха от височината на небостъргачите в тревата на
ливадата... Точно там, където е разположено барбекюто. Докато се
осъзнаем от удара, започваше друг разказ и душите ни отново политаха. И така до безкрайност... Незнайно защо, централно място в
разговорите ни винаги заемеше джанката...
Една вече бяхме се събрали отново. Обади се Мълчаливеца по телефона на всеки един от нас, че се връща със скъп подарък от България.
Пристигна той и всички се събрахме около една картонена кутия,
която беше помъкнал със себе си.
– Познайте какво има вътре? – предизвика ни Мълчаливеца.
– Локум... С онова момиче на кутията, което бере рози в една
кошница...
– Бонбони лукчета...
– Карамел му-у-у-у...
– Детски закуски с изрисувано мече на кутията... – заваляха
предположенията едно след друго и скоро стаята се огласи от искрен
и неподправен смях.
– Предавате ли се... предавате ли се...? – извисяваше се над всички
гласът на Мълчаливеца.
Когато и последният от нас се предаде, седнахме около кутията
и Мълчаливеца пристъпи към нея. Хвана капака на кутията и постоя
известно време, за да усили ефекта на изненадата.
– Ади де... ади де... – развикаха се по-нетърпеливите.
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По едно време, най-накрая отвори капака...
Кутията беше пълна с костилки...
– От джанки са... – изрече Мълчаливеца с въздишка. – От жълти джанки... От червени... От пембени... Има всякакви... Цяло лято
ги събирах... Дето видех джанка, спирах... Ще ги посадим... Ще се
грижим за тях... Ще направим цели градини... Като цъфнат... ще
вдишваме аромата на България... Като узреят... ще си припомним
вкуса на България... Повече няма да сънуваме скърцащата джанка...
Обещавам ви...
Решихме и почнахме... Ентусиазмът ни беше огромен. Хукнахме
по цветарските магазини за пръст, компост, торове и различни препарати. Накупихме саксии, ръководства за отглеждане на растения и
започнахме. Ръководство за отглеждане на джанки нямаше. Засадихме
внимателно костилките в саксиите и зачакахме.
Минаха дни, седмици, месеци... Дойде есента, зимата, после
пролетта, но от нашите костилки нито една не покълна.
Не направихме голям проблем от това, а само омърлушени стояхме около саксиите.
Не и Мълчаливеца... Лятото отново хукна към България и този
път се върна с огромен кашон с костилки.
– Без малко да ме арестуват на летището – изцепи се по някое
време.
Знаехме си урока от миналата година и започнахме пак. Този път
бяхме още по-старателни, но ефектът отново беше същият.
На третата година Мълчаливеца освен костилките, докара и
десетки млади фиданки.
Как е минал през летищните власти, идея си нямам. Засадихме ги и
скоро, една по една повехнаха и изсъхнаха, колкото и да ги поливахме.
Не получихме положителен резултат и следващата, и по-следващата година... И още много години след това. Накрая се предадохме
и омърлушени седнахме около безплодните саксии.
– Има нещо, дето не го знаем – поде разговор Мълчаливеца. –
Нещо пропускаме... Или нещо не им достига... Или има нещо, което
им пречи... Замърсеният въздух... Някакво вещество в почвата... Не
знам... Има нещо... Та джанки са това... У нас растат под път и над път...
И не може да се отървеш от тях... Всяка година ги изкореняваш, а те
започват да растат още по-настървено... Да сте видели джанка да се
полива? Или пък да се тори...
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Дълго умувахме над проблема, но до някакво решение така и не
достигнахме. По всичко изглеждаше, че за да видим джанка, трябваше
да прескачаме до България.
– Джанката трябва да е символ на България... Какви са тези розимози... Розата расте навсякъде... Къде ли няма рози... А да сте виждали
джанка в Манхатън? – обаждаше се по някое време Мълчаливеца.
Замисляхме се продължително, но така и никой не се сещаше
някъде из Манхатън да расте джанка.
– Ще поразпитам останалите българи – реши накрая Мълчаливеца. – Някъде някой може да е успял... Или пък да знае защо не се
получава... Корав народ сме ние... Оцелели сме през вековете... А сега
една джанка не можем да завъдим... Дядо ако чуе... ще се преобърне
в гроба... Направо ще умра от яд.
Тръгна Мълчаливеца и известно време никой нито го чу, нито го
видя. Докато един ден не ми звънна по телефона.
– Съберете се всички – изрече с развълнуван глас. – Направо ще
се гръмнете... И идея си нямате какво открих.
– Има цяла градина с джанки... – започна директно, като се събрахме. – Някакъв нашенец...
– Аре, бе... – ахнахме всички в един глас.
– Пустите дяволи го взели... Как е успял... Умът ми не го побира...
И знаете ли къде се намира градината?
Мълчаливеца изчака известно време, за да чуе нашите предположения, но никой не се и опита да направи такива. Бяхме толкова
учудени. Никой и не го подкани да говори. Просто стояхме така, с
отворени усти.
– Тук... В Манхатън... – изрече накрая.
– Аре, бе... – отвърнахме в един глас.
– Да... Някакъв нашенец... Цяла градина... Отвсякъде е обградена
със зидове... Високи по три метра...
– Аре, бе...
– Огромна е... Усетих аромата на цъфналите джанки през зида...
А дори не са цъфнали сега... Зима е...
Повече дори не можехме да ахнем и само стояхме и слушахме.
Толкова учудени бяхме.
– Представяте ли си... джанки в центъра на Манхатън? Там
живее... Там е градината... В центъра на Манхатън... Сигурно е
някоя откачалка... Като знам колко луди има у дома... Да дойде чак
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дотук и да направи градина с джанки... Представяте ли си... Градина
с джанки в центъра на Манхатън... А у дома никой и не поглежда
джанките.
– Сигурно е някой бизнесмен... – предположи един. – Някой от
номенклатурата... Откраднал е парите на народа... и избягал тук... в
Америка.
– Да... Откраднал е парите на народа и си е направил градина с
джанки в центъра на Манхатън – сряза го друг. – За какво му е да го
прави? Да беше си стоял у дома и да не краде... Пълно е с джанки.
– Някакъв от Делиормана бил... – продължи Мълчаливеца. –
Особняк някакъв... Не се събирал с никого... Те там в Делиормана
всички са луди... Диваци... Откачалки... Един нормален не видях...
– Луди сливи... – изкрещях изведнъж. – Това са луди сливи...
Всички млъкнаха и се загледаха учудени в мен.
Бяха момчета от различни краища на България, а най-вече от
София. Нямаше нито един от Лудогорието... Освен мен... И само аз
знаех за лудите сливи.
– Това са луди сливи... – продължих. – Има ги само при нас...
Така им викаме... Луди сливи... Приличат на джанки, но не са... Като
цъфнат напролет... ароматът им се носи навред... Омайва... Кара те да
полудееш... Да крещиш... И да вършиш луди неща. Целият Делиорман
полудява от тях. Застанеш ли под тях с момиче... то се влюбва в теб.
И ти се влюбваш... После не може да я забравиш цял живот... И тя
не може да те забрави... От аромата на лудите сливи е... Първата ми
целувка беше под една луда слива... Цял живот мисля само за нея... Не
ми излиза от главата...
Всички мълчаха и слушаха, не смеейки дори да помръднат.
– Кой знае как ухаят – обади се накрая Мълчаливеца. – Отидеш
там... до зида на градината... На откачения нашенец... Тук... в Манхатън... И изведнъж усещаш миризмата на България... Умът ми не го
побира... Иде ми да ревна... И вие ли сте така? Отвътре ми иде... Не
мога да се запра... Миризма на България... Тук... Сред този бетон... И
какво правим сред този бетон? А някъде там... у дома... мирише на луди
сливи... Кой човек би живял сред бетон, като има аромат на джанки...
– Сещам се за милиони... – обади се някой.
– Чакам да дойде пролетта... – продължи Мълчаливеца, без да му
обърне внимание. – Ще отида и ще му се примоля на човека... Да ме
пусне в градината... Да поема дъх с пълни гърди... Поне веднъж... Едва
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ли ще ми откаже... Ама искам да е вечер... Тогава ароматът им е найсилен... Ако ми откаже, ще се покатеря по зида... Нека ме арестуват
после... Съгласен съм дори да умра...
– Той е караконджул... – продължих аз.
– Кой...? – подскочиха всички в един глас.
– Нашенецът... – кой... – отвърнах ядосано. – Откаченият нашенец... Дервишки караконджул е... Те не могат без лудите сливи... И
сливите не могат без тях... Вървят ръка за ръка... Има ли луди сливи,
има и караконджул... Има ли караконджул, има и луди сливи... Затова
не покълваха нашите... Имаме даже песен... „Ревнал караконджул под
лудите сливи...“ Живеят в симбиоза...
– Ха-ха-ха... Караконджул... Тук... в Манхатън – захили се някой.
– Получават сили едни от други... Лудите сливи и караконджулите... Някаква невидима божествена сила ги свързва. Непонятна
за нас. Затова ухаят така. Привличат караконджулите, както цветята
пчелите... И затова караконджулите реват от аромата им... То и на мен
ми иде да ревна... Ама гледам да се запра...
– Да бе...
– При нас има поверие... Умре ли караконджул, изсъхва и една
луда слива... Изсъхне ли луда слива, умира и караконджул... Затова е
направил градината... Не може без лудите сливи... Не може без аромата им... Иначе ще умре... По някаква причина е напуснал земята
си... Принуден е бил... Иначе не би го направил... Не би го направил
никога... Караконджулите са така... Умират, но не напускат земята
си никога...
Още дълго говорихме тази нощ. За България, за Делиормана,
за лудите сливи и естествено за караконджулите. И колкото повече
говорехме, сякаш толкова по-близо се чувствахме до дома... До онази
дива страна... където всички са откачени, щом живеят там... редом с
караконджулите.
След това така се случи, че повече не можах да се срещна с моите
приятели. Какво са направили, не знам. Дали са ходили да се примолят
на откачения нашенец да ги пусне в градината... Нощем... За да усетят
аромата на дома... Нямам представа.
Но напоследък усещам зов... Някакъв див повик... Идва оттам...
От центъра на Манхатън... Усещам зова в съня си... Изпълва дните
и нощите ми... И не ми дава и миг покой... А снегът вали ли, вали...
Не се наваля тази година... Тук... В тази чужда страна, в която не съм
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нито американец, нито българин... Какъв съм всъщност? И за какво
живея? Какво правя сред този бетон...? А някъде там... у дома... ухае
на луди сливи. Печеля пари... Самият Сатана ми ги дава... Парите на
Сатаната... С тях си купувам предмети. Къща... Къща, която струва
милиони. И си мисля, че ще излъжа Сатаната... А някъде там имам
къща, която е моя... И стои празна... Не струва нищо... Не струва,
защото е безценна... Някъде там, сред цъфналите луди сливи... Като
ми вземе парите, ще направи така, че къщата ми вече няма да струва
нищо. Сигурен съм в това... Никой не е успял да излъже Сатаната.
Аз ли ще съм първият успял? Дори да ми я остави... тя ще продължи
да стои там... в чуждата страна... Къща без корен... без основи... без
темели... Имам и деца... Които дори не владеят моя език... Ако по някакъв начин се срещнат с дядо си, няма да могат дори да се разберат.
Ще гледат в очите този див варварин от Балканите и ще ги е страх
дори да го докоснат... Ще ги гледа и нашият... ще си потърква брадата,
сърцето му ще се разтопи и ще потече..., а очите му ще се превърнат в
две реки... Какво ме свързва с тях? Дори не ме уважават... И за човек
не ме смятат... За тях съм дивак... Варварин, дошъл от варварска страна... И на английския ми се смеят... Срам ги е от мен, когато говоря
пред други хора... Постоянно ме поправят... Навеждат си главите и
се червят... Подиграват се с акцента ми... Дори не мога да ги заведа
в България... Страх ги е, че ще се заразят от малария... или от чума...
или от проказа... Ако отърват болестта, ще бъдат взети за заложници
от терористи... Или пък ще бъдат изядени от някакъв змей, хала... Вие
не знаехте ли? Там е пълно с такива неща... Има ги дори на кориците
на детските книжки... Искат само парите ми, за да могат да си купуват
хамбургери.... По-близък ми е онзи караконджул, седнал там... сред
цъфналите луди сливи, в центъра на Манхатън. Той носи моята кръв...
От една порода сме... Не децата ми... Да... това съм аз... Един самотник
в Манхатън... Чужденец в чужда страна, живеещ с чужденци... Дори
децата ми са чужденци...
Най-накрая снегът спря... Дойде пролетта... Но не и моето спокойствие... Зовът се усилва... Става все по-силен и по-силен... Не мога
да му устоя... Ще се побъркам... Отивам там... в центъра на Манхатън.
Лесно намерих градината... Няма сто градини с джанки в Манхатън... По аромата я намерих... Не устоях повече на зова... Пристигнах
тук една вечер... На лунната светлина... Не можех да издържам повече
на този зов... Иначе щях да умра. Отдалече усетих аромата на цъфна238

лите луди сливи... Да, наистина бяха луди сливи... Добре познавам
аромата им... Носеше се над зидовете... На талази... И, о, Боже, как
само омайваше... Идеше ми да викна... да ревна... Тук... в сърцето на
Манхатън.
Пристъпих към вратата... Бутнах я... беше отворена... Влязох...
Минах по алеята и тръгнах към задния двор... към градината. Ароматът беше нетърпим... Навлизаше в душата ми... Стигаше до всяка една
клетка на тялото ми... до всяка молекула... до всеки атом дори... И как
само ми се викаше... Исках да ревна... Някаква сянка се чернееше под
цъфналите луди сливи... Тръгнах към нея... Там... на лунната светлина
седеше един Дервишки караконджул. Дервишки караконджул... на
лунна светлина... тук... в Манхатън... Не в страната на караконджулите... Седнах до него. Дълго мълчахме.
– Закъсня... – изрече караконджулът, гледайки ме право в очите.
Погледнах го и аз. И тогава там... в очите на този звяр, видях
България... Видях моето село... Видях родната си къща... Мама седеше
замислена под чардака... Старият нещо си шеташе из двора... Прегърбен... Полужив... Полуумрял вече... Изглеждаше като получовек... полукараконджул... Асмата стоеше унила, знаейки, че скоро след тяхната
смърт ще подивее... Къщата, устояла на бури, щеше да се прекърши
и да рухне под тежестта на вечната самота, на която беше обречена...
Обречена... без деца... без звук... без глъч... Обречена на смърт... на
забвение... забрава... разруха... Отстрани, близо до плета, гордо чакаха бурените... Чакаха и трупаха мощ... За да нападнат без жал... За да
плъзнат като една отровна река и да заличат всичко, постигнато от
човешката ръка... Там под цъфналите луди сливи...
И тогава изведнъж го познах...
– Ти си синът на караконджула... На Али Курт... – изрекох. – Ти
си най-малкият... Дошъл си тук... след като ви изгони... Защото превърнахте кръвта му във вода... Не е вярно, че кръвта вода не става...
Познах те... Дошъл си чак тук... бягайки от позора си... Но от мислите
си не си успял да избягаш... Направил си и градина... с луди сливи... за
да може да дишаш... За да може да живееш... За земята си забравил...
Забравил си, че лудите сливи виреят само там при нас... Трябва им и
земята, напоена с потта на дедите ни... вятъра... слънцето... дъжда от
нашите облаци... От нашите облаци, не от чуждоземските... Смехът
на хората дори им е нужен... И сега градината ти умира... Умираш и
ти... Разбрах това добре...
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Караконджулът стоеше с наведена глава... После изведнъж я вдигна и видях сълзите в очите му... Течаха като две пълноводни реки... И
преливаха от мъка... Толкова силна мъка... каквато може да има само
в очите на нашенски звяр.
– Прибери ме... – примоли се Дервишкият караконджул. – Моля
те... Не ме оставяй тук... Само ти може да го направиш... В тебе има
от нашата кръв... Усети зова ми... Знаеш ли Дервиша?
– Да...
– Изворите на реката?
– Да...
– Лудите сливи...?
– Да...
– Под тях ме погреби... Проклинам те... ако ме оставиш тук... Теб...
и цялата ти рода до девето коляно...
– Беше ли щастлив?
– Отивам при Али Курт... – едвам промълви караконджулът. – Ще
му кажа само две думи... И тогава вече ще съм...
Дервишкият караконджул шумно издиша последния си дъх... Той
полетя във въздуха... Завъртя се в клоните на лудите сливи... Пое вълшебния им аромат и изведнъж се превърна във фучаща хала. Халата
се въртеше бясно... Прелиташе от дърво на дърво и ставаше все поголяма и по-силна. По едно време стана толкова огромна, че едва се
държах на краката си... Нашенска черна хала... Тъмна сила... дошла от
дебрите на ада... Тук... В Манхатън. Цветята на лудите сливи полетяха
във въздуха, обхванати от халата, и се завъртяха в ритъма на вълшебен
снежен танц от цветчета. После изведнъж танцуващият облак пое на
изток над Атлантика и стигна до мястото, където е потънал Титаник,
вълните се разтвориха и някъде там, в дълбините на океана, се отвори
една порта. После чух затръшването ѝ... Не можах да определя коя
порта беше.
Луната светеше като полудяла. Не издържах и ревнах. Ревнах
като Дервишки караконджул. Там... Под скелетите на лудите сливи...
В Манхатън.
– Душата ти отлетя, караконджуле – изрекох към лежащия безжизнен в краката ми звяр. – Да намерим покой и за тялото ти... Да
поемаме и ние към Страната на караконджулите.
Погребах го точно там, където каза. В Дервиша... До изворите на
реката... Под цъфналите луди сливи.
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Погребах го и дълго плаках на гроба му... Не само за него... Плаках и за себе си... Неусетно настъпи нощта... Изгря луната... Някаква
неземна сила ме изправи... Обърнах се към луната... Ревнах... Ревах
дълго... Ревът ми се носеше из долината... Някъде отляво ми отвърна
друг рев... Отдясно втори... После трети... Цялата долина се огласяше
от ревове и кънтеше... Там... в Страната на караконджулите... В моята
страна... Някъде в Делиормана...
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Разказвачката на приказки
Христина Мачикян

За първи път чух за нея една вечер, докато с дъщеря ми избирахме
коя приказка да ѝ прочета.
– Не, не искам тази! – капризно бърчеше носле при всеки мой
опит. – Искам онази, дето леличката в парка ни я каза!
Почувствах се абсолютно безпомощен пред непоклатимата детска логика, според която от един баща се очаква да знае всичко. Добре,
че в този момент влезе Ема да провери дали Лора има температура,
понеже сутринта се чудеше дали изобщо да я праща на градина, страхуваше се, че се разболява.
Докато се измъквах от стаята, чух, че сега Лора е на мушката:
– Добре съм, мами, главичката ми мина още в парка, когато онази
леличка ни разказваше...
Няколко дни по-късно, докато вечеряхме, жена ми отново подхвана темата:
– Днес, като взимах Лора от градина, се заприказвахме с няколко
майки. Децата не спирали да говорят за тази жена от парка, дето им
разказала приказка.
– Трябва да е някаква нова атракция в парка – отбелязах. – Във
всеки случай ми се струва по-смислено от онези глупави надуваеми
замъци...
Жена ми ме погледна и се засмя:
– А една от жените разправя такива работи, че да се шашнеш!
Предната вечер синчето ѝ се порязало и му била сложила лепенка на
ръката. А вечерта, докато го къпела, нямало и следа от порязаното! –
Тя поклати глава и въздъхна. – Свързва го с онази жена, разказвачката
от парка, понеже се случило същата вечер...
– Да бе, всякакви ги има... – отговорих с мисълта, че жените
страшно си падат по такива истории, та затова ги има и всичките тези
екстрасенси, врачки и баячки, които аз искрено не можех да понасям.
Но в следващия момент изведнъж се сетих за Лора – тя също беше
споменала, че главичката ѝ била минала, докато жената им разказвала
приказката. По леко озадаченото изражение на Ема разбрах, че и тя
си е помислила същото.
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– В събота мисля да отидем с Лора – подметна, докато ѝ помагах
да разчисти масата. – Любопитно ми е да видя защо толкова се прехласват децата от нея.
Бях забравил напълно за това, когато в събота вечерта се прибрах
след работа. Забелязах, че беше тъмно, и реших, че и Ема може да си
е легнала, макар обикновено да ме чакаше до късно.
Но когато влязох във всекидневната и светнах, я видях да седи,
втренчена в мрака отвъд прозореца. Когато се обърна, нещо в изражението на лицето ѝ ме накара да настръхна. Беше ми познато от
времето, когато преживяхме най-трудните моменти в живота си...
Започна да говори преди да я попитам, макар очевидно ѝ беше
много трудно.
– Онази жена, разказвачката от парка... Тя ми разказа за Нора.
Стиснах зъби, за да не закрещя. Ненавиждах тези, които използваха хорската скръб и слабост, за да печелят от това. Ема беше прекалено
разстроена, затова преглътнах гнева си и просто отбелязах:
– Не вярвам да си се вързала на приказките на някаква...
– Тя знаеше името ѝ. Започна да говори без да съм я питала... – Ема
се отнесе нанякъде, погледът ѝ отново се зарови някъде отвън, сякаш
виждаше повече, отколкото можеше да се види в нощната тъмнина.
После се обърна към мен и силно стисна ръката ми. – Каза, че Нора
е трябвало да си иде, защото е била предназначена за нещо много
важно. Но, че един ден ще я видим, защото трябва да ни благодари за
това, че сме били с нея в началото на пътя ѝ.
Гневът ми се беше трансформирал в огромна бодлива буца, която
дереше стомаха ми и ми пречеше да дишам. Бях така заслепен от ярост,
че изобщо не знам как успях да забележа лицето ѝ. Излъчваше такова
кротко, смирено блаженство, че грееше със собствена светлина. Усетих как мускулите ми се отпускат и, без да мога да промълвя и дума,
просто я притиснах към себе си.
Нора се роди преди малко повече от седем години и остана с нас
едва осем месеца. Една сутрин Ема ме събуди с обезцветено лице и
със също толкова безцветен глас ми каза, че не може да събуди бебето
ни. Разбрах, че няма да се събуди, щом я видях в кошарката, а може би
още преди това от начина, по който Ема изрече тези думи...
Всички казаха, че се случвало с деца под една година, без видима
причина, без да става дума за някакво заболяване. Наричало се синдром на внезапната бебешка смъртност и не бивало да търсим вината
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в себе си. Но въпреки това, въпреки разговорите, които проведохме и
помежду си, и с купища специалисти, си давах сметка, че животът ни
вече никога няма да бъде същият. Страхувах се, че ще изгубя и Ема,
която все повече се затваряше в непробиваем пашкул на страдание
и вина.
Появата на Лора три години по-късно беше нейното възкресение от ада на болката и нашето спасение. Лора беше още малка, за да
ѝ разкажем за тази загуба, но бяхме решили да го направим, когато
порасне. По някакъв неоспорим природен закон и двамата с жена
ми чувствахме, че Нора винаги ще бъде част от живота ни, въпреки
че вече не е с нас.
Бях твърде объркан, за да мога да реагирам адекватно на разказа
на Ема, отнасях се крайно скептично към всеки намек за общуване с
отвъден свят, но за момента усетих, че тя има нужда от тази утеха. А
по някакъв начин това нейно усещане се предаде и на мен.
Междувременно за странната жена от парка започвахме да чуваме
все по-често. Една от нашите съседки – възрастна жена със заболяване, което не ѝ позволяваше да излиза често от къщи, със сълзи на очи
ни разказа как след като послушала разказвачката заедно с дъщеря
си и малкия си внук, внезапно се почувствала много по-добре. Вече
пазарувала сама и дори не се нуждаела от придружител. Колежка на
Ема споделила, че се омъжила отново и била невероятно щастлива.
Странното било, че младоженецът бил бившият ѝ съпруг, с когото се
разделили след тежък развод преди две години, а децата им не можели
да се нарадват, че всички отново ще са заедно.
Аз продължавах леко да се дистанцирам от цялата тази еуфория. Но когато мой близък приятел ме срещна и ми разказа как се е
сдобрил с родителите си, с които беше прекъснал всякакъв контакт
още като ученик, само защото завели с приятелката му детето ѝ да
слуша приказка в парка... се заинтригувах истински. В началото
приех думите му с недоверие, но начинът, по който самият той преживяваше цялата история в момента, в който ми я разказваше, ме
развълнува дълбоко.
Особено силно впечатление ми направиха думите му, че докато
уж разказвала приказка на децата, сякаш през цялото време говорела
на него. Без съмнение това беше най-странното нещо, което някога
бях чувал, затова, учудващо дори за мен самия, в края на деня тръгнах
към парка.
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Малко преди да навляза в него обаче си дадох сметка, че това
не беше най-доброто решение. Небето беше притъмняло, въздухът
тежеше с онова особено усещане за приближаваща буря и някъде
далеч вече се чуваше нейният тътен.
Помислих си, че в такова време в парка едва ли ще има някой, но
вече беше късно да се връщам. Така че реших да поогледам набързо
наоколо и да се измъкна преди бурята да връхлети. А тя постепенно
набираше сили, вятърът оплиташе клоните над мен и подхвърляше
шепи листа в лицето ми. Нямаше никакъв смисъл от разходката
ми по пустите алеи, вече бързах да изляза от парка, за да извикам
такси, когато я видях. Седеше на една от пейките под голямо дърво
на самата алея и сякаш не забелязваше започващата буря. Дори по
някакъв необясним за мен начин изглеждаше като естествена част
от нея, сякаш мястото ѝ в този момент не би могло да бъде другаде,
освен на тази стара, каменна пейка. Тръгнах към нея, когато небето
над мен се разцепи, оглуши ме и в следващия миг се стовари върху
мен с цялата си тежест.
Болката дойде по-късно, когато започнах да възвръщам сетивата
си. Всяка моя клетка беше заредена с нея, смазваща и мъчителна до
невъзможност. Нямах сили да я преборя, щеше ми се да се върна в
онова безметежно състояние на безтегловност отпреди малко, когато почувствах как тя постепенно се стопява. Напускаше тялото ми
бавно и като че ли с неохота, а на него сякаш му трябваше време да
осъзнае това.
Първото, което видях, когато най-сетне прогледнах, беше лицето на жена на неопределена възраст. Можеше да е и на двайсет, и
на осемдесет години. Но не това ме впечатли най-много. Най-силно
ми въздействаха очите ѝ. Не бих могъл да забравя тези очи никога,
огромни и сини. Можех да преброя златистите петънца в тях, които
ги правеха сияйни като никои други.
– Нора... – прошепнах. Видях как усмивката бавно озари и тях, и
лицето ѝ, почти усетих ръката ѝ на лицето си. Дъждът се изля изведнъж, със силата на водопад, студен и непрогледен. – Нора!
Продължих да крещя името ѝ, защото вече бях сигурен, че това
е тя, но дъждът ми пречеше да я видя. Тичах наоколо и я виках, докато в един момент не осъзнах, че дъждът почти е спрял, а аз седя на
пейката, на която бях видял нея. От дървото зад пейката стърчаха
зловещи, черни остатъци, а самата пейка беше полустопена в единия
245

край. Беше ясно, че е паднал гръм, а аз съм бил почти в центъра му.
Не разбирах как изобщо съм оцелял.
Усетих, че приличам на удавник, чак когато шофьорът на таксито
направи някаква забележка по повод съвършено мокрите ми дрехи.
Така се и чувствах, но това престана да ме интересува в момента, в
който забелязах тъмните прозорци у дома. Къде бяха моите момичета?
Ема ми беше казала, че днес по обяд ще закара Лора на рождения ден
на синчето на наше приятелско семейство. Намираха се във вилата
си, на двайсетина километра от града, така че досега двете трябваше
да са се прибрали. А и Лора избягваше да шофира по тъмно, особено
при лошо време като това днес.
Докато вадех телефона да ѝ позвъня, тревогата ми избута на заден план всичко останало, но още преди да намеря номера ѝ, чух как
колата ни влезе в двора.
– Тате, тате! – Колата още не бе спряла напълно, когато Лора
изхвърча отвътре, силно развълнувана. – Познай кой пътува с нас до
центъра?! – И понеже това явно беше риторичен въпрос, а и нямаше
търпение да ми каже, продължи на един дъх: – Разказвачката от парка!
Хвърлих недоумяващ поглед към Лора, но тя изглеждаше объркана не по-малко от мен, а и страшно изтощена. Чак когато сложихме
Лора в леглото, тя ми разказа какво се е случило.
Приятелите ни ѝ предложили да изчакат бурята да отмине, но тя
искала да се приберат навреме, а и се надявала да успеят да изпреварят лошото време. Пороят ги застигнал на шосето под главния път за
града. Въпреки че дъждът правел пътя почти непрогледен, забелязала,
че се е образувало свлачище и колата няма как да продължи. Назад
също било късно да се връща, отвсякъде се сипели каменни отломки.
Изпаднала в паника, защото колата била като в капан, още повече, че
пътят започнал бързо да се наводнява. Сетила се, че малко по-надолу
има черен път, който също излизал на централния, но предположила,
че той вече се е превърнал в блато.
– И тогава изведнъж тя се появи до колата, ей така, от нищото... – Лора ме погледна объркано, а после обгърна раменете си с
ръце, сякаш ѝ стана студено. – Попита ме дали мога да я закарам
до града, а аз само ѝ кимнах, вместо да ѝ посоча очевидното – че
пътят е в плачевно състояние... Отзад Лора хленчеше, май се беше
изплашила. Тогава жената се обърна към мен и се усмихна, а после
погледна назад към Лора, и започна да ѝ говори... В този момент из246

питах огромно облекчение, напрежението ми изчезна, още не знаех
какво става, но когато погледнах напред... – спря, за да си поеме
дъх, вълнението ѝ идваше в повече. – Няма да повярваш, аз също не
вярвах на очите си, но... пътят беше съвсем чист. Камъните, водата,
клоните... нямаше и следа от тях. Беше толкова странно, толкова
неочаквано, че не смеех да потегля... а отзад Лора вече се смееше
на нещо, което жената ѝ разказваше. Дори не помня как стигнахме
града, бях като в безтегловност, по едно време тя поиска да слезе и
ми благодари. Почудих се дали всъщност аз не трябва да ѝ благодаря, макар че беше лудост да си мисля, че тя е освободила пътя...
Но кой го направи тогава? Не знам. Знам само, че когато слизаше
от колата, Лора я попита как се казва, а тя се обърна, погледна ме
право в очите и отвърна: „Нора“. И тогава наистина видях, че това
беше тя. По-различна, много по-различна, но въпреки това беше
нашата Нора. А после изчезна така, както се беше появила... Възможно ли е, възможно ли е? – зашепна тя, а аз чак тогава разбрах
колко силно я държа в прегръдките си.
Със сигурност след всичко преживяно не аз бях човекът, който
можеше да даде най-точния отговор на този въпрос. Но вече подозирах, че възможното е много повече от това, което предполагаме...
На другата сутрин бях толкова зле, че се измъкнах от леглото
колкото да разбера, че трябва да се върна пак в него. Мокрото ми
приключение, в съчетание с останалите преживелици, изискваха известно физическо възстановяване, така че следващите няколко дена
се наложи да остана в къщи.
Но мисълта за жената от парка не ме напускаше нито за миг, така
че щом се почувствах по-добре, веднага поех нататък. Беше приятна
сънлива утрин, когато минах по централната алея, все още беше рано,
за да има много хора. Задминаха ме няколко души, тичащи за здраве,
две възрастни дами и един мъж разхождаха кучетата си, въздухът
ухаеше на зелена свежест. Но тази, която търсех, я нямаше никаква.
Чудех се дали да не се връщам, когато видях, че случайно съм
се озовал пред къщичката на пазача. Вратата се отвори в момента, в
който бях почти пред нея, и отвътре излезе възрастен мъж с димяща
чаша в ръка. Погледна ме строго:
– Търсите ли някого?
Смутих се от неловката ситуация, в първия момент дори не знаех
какво да му кажа.
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– Извинете, не исках да ви притесня... – започнах несигурно. –
Имаше тук една жена, разказваше приказки на децата... Чудех се къде
мога да я намеря.
Той ме погледна навъсено под рунтавите си вежди.
– Аааа... за разказвачката ли питаш? – кимна ми с глава да го последвам. Встрани от къщичката, на един от осветителните стълбове,
видях некролог. Сърцето ми прескочи няколко удара и май ми е проличало, защото човекът ме изгледа съчувствено. – Да не си ѝ роднина?
Мислех, че си няма никого, все беше сама...
– Как... знаете ли как се е случило?
– Абе, лоша работа – махна с ръка той. – Колегата я намерил на
сутринта след онази буря преди няколко дена, била на ей онази пейка
там – посочи надолу по алеята. – Сигурно е била заспала и не е усетила
мълнията. Виждаш ли дървото? Като клечка кибрит го е изгорила, а
пейката половината е стопена. Страхотия!
Познах мястото веднага. Пейката, на която бяхме с нея, изгорялото дърво...
– Абе, странна жена беше, май не беше съвсем в ред, обаче пък
наистина умееше да разказва... – продължи да говори старецът. – Колегата май я смяташе за нещо като екстрасенс, разправяше, че откак
веднъж завел внука си да слуша приказките ѝ, болките в коляното му
напълно изчезнали...
Не помня как съм излязъл от парка, пред очите ми през цялото
време беше лицето ѝ. Не, не онова статично лице от некачествената
черно-бяла снимка на некролога ѝ, а лицето на жената-дете с очите
на нашата Нора. Не можех да се отърва от усещането, че ще я зърна
някъде наоколо, неочаквано – точно, както я бях видял онази вечер.
Спомних си думите на Ема: „Каза, че Нора е трябвало да си иде, защото е била предназначена за нещо много важно. Но, че един ден ще
я видим, защото трябва да ни благодари за това, че сме били с нея в
началото на пътя ѝ...“
Беше го направила.
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СТИХОТВОРЕНИЯ

Дуенде
Алина Стоянова

Разсъмва. И Земята се прекръсти...
С ресници сънни галя необята.
Повдигам се на Дух, а и на пръсти.
Едва докосвам нишка в непонятното.
По хоризонта птици везат фигури,
чертаят знаци, образи в сияние.
И облакът прошепва нещо. Сигурно
е разтълкувал в багрите послания.
В неоново или мъгливо, черно –
съвсем като в моретата на Търнър.
На дъното какво ли ще намеря?
Ще мога ли оттам да се завърна?
Морето – табор вечен е. С прибоя
по Лорка пеят гърлено вълните.
...Усещам те и в Огъня на Гоя,
в разкъсаните вени на мечтите.
Във залеза, натегнал с наръч истини,
преливал кръв от Божите лозници.
В стрелките ни – от вятъра измислени...
В окото на една ранена птица...
...И пак е лято – циганско и палещо.
Най-синьото мънисто съм в дайрето му.
Преди да се изгубя в снежни халища,
запей! Аз ще тактувам със сърцето си.
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Нарисувах

Прекършиш ли онази тишина

Анастасия Петрова

Бехрин Шопова

Нарисувах на чисто две малки очи,
подчертах ги с целувка да бъдат красиви,
поизбистрих им погледа с боя от сълзи,
подсуших ги с надежда, да бъдат щастливи.
След това нарисувах моминско лице
със контури, напомнящи свята икона
и поставих във образа малко сърце,
за да има живот и да е благосклонен...
И накрая рисувам последен детайл,
във душата поставям парче Благослов,
и със него се моля на Бога за Рай
в който искам единствено – само Любов!
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Прекършиш ли...
...онази тишина
която нощем
броди по перваза
сънят невидим
спрял се над града
и всички стъпки
сгушени на прага...
разтеклите се
в струните следи
накацали по жиците
в диези
в очите ми
в очите ти
по теб
разкъсани
от хиляди брътвежи...
и някакви акорди в полутон
от свили се в бемоли дисонанси...
безмълвие в безмълвие и път
завинаги напуснал същността си...
прекършиш ли я
...идва есента –
животът свършва толкова внезапно...
сънят невидим
спира над града
и сгушва се
до моето пиано...
...а знам, че ще посвирим някой ден...
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Любовен сценарий

Последен урок

Боби Кастеелс

Божидар Коцев

Потъни – в кадифената ласка на мрака,
не затваряй очи – ще ме видиш надвесен.
Нямам име и нямам лице, но ме чакаш –
мен, натраплива тема от сънувана песен.

Контейнерите за боклук – пред блока.
Тук всяка сутрин идваше жена,
във вехти дрехи, слаба и висока,
с количка, а през зимата с шейна.

Прочети песъчинките в мойте зеници,
по-искрящи от кварца на слънце изпечен.
Сто кервана любов са ти зестра, сестрице,
аз съм пулсът ти жив и съм тонът сърдечен.

Преглеждаше в сметта добре нещата,
отделяше полезните на вид,
изглеждаше ми странно тя позната
в походка, в маниер, в гърба превит.

Ти отдавна за мен си готова – и тръпнеш,
всяка нощ ме жадуваш – до съмване...
в очите ми топли – се гмуркаш и къпеш,
реалност дано съм – реалност до сбъдване.

Бях все зает, началник в общината,
до службата ме караха с кола
и само сутрин, точно до вратата,
я виждах, беше вечно с очила.

Съблечи своя свян – аз съм полъх на вятър
ще докосна върха на гърдите ти с устни.
Твойто тяло е страстен декор на театър,
аз измислих за него – сценарий изкусен.

Веднъж обаче тя ме заговори.
Попита ме с усмивка за часа.
Невероятно близка ми се стори.
И я познах, познах я по гласа.

Непознат, невидим, но желан до полуда
със сърце по-горещо от адови пещи...
по-сръчен в любов – от сторъкия Буда,
по-ласкав от пясък – сред дюни горещи.

Бе моята учителка любима
в последния гимназиален клас.
Заместваше почти една година.
Бях влюбен в нея. Слушах я в захлас.
Цял ден на работа за нея мислех,
учителката, станала клошар,
все нещо свое търсех, нещо чистех,
бях станал ученикът Божидар.
Не бе познала в мене ученика.
Самият аз бях доста променен,
солиден, важен, лика и прилика
с мастит, авторитетен бизнесмен.
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На заранта я чаках много рано.
Прекрасно утро. Неработен ден.
В боклука ми, на дъното прибрано,
лежи кашонче, дар голям от мен.
В кашончето бях сложил триста евро,
кафе, парфюм, кутия с шоколад,
вълнувах се и бе ми малко нервно,
но в себе си се чувствах горд и млад.
Усетих зад гърба си, че пристига.
Изсипах кофата с боклук завчас
и без дори главата да повдигам,
прибрах се бързо на бегом у нас.
Закусих и полегнах на дивана.
На входната врата се позвъни.
Излязох да отворя. Никой няма.
Пред прага лист, кашончето встрани.
„Не те ли учих, драги Божидаре,
че всеки честен труд краси човек?
Дори и бедността от Бога дар е,
макар и в двадесет и първи век.

Достатъчно
Валентин Евстатиев

Гласът ѝ шумоли в ухото ми,
ала това... не е достатъчно.
По черните църковни покриви
валят седефените ноти
на камбаните
и приласкават всички вопли! –
но и това... не е достатъчно.
Какъв е този мой отчаян глад?
Или пък ситост?
Небето щедро пада ничком –
илюзия за снежна пелена –
и побелява всичко, всичко!...
Но пак
вървя по абаносови клавиши
и свиря абаносова соната.
Не стига този сняг.
Не стига...

Нима в очите ти съм просякиня?
Срамуваш се да поговориш с мен.
Обратно връщам тази милостиня
и знай, ще легна гладна този ден.
Не прося милост, бедността не крия.
Клошар съм, няма как, не върша грях.“
Това прочетох. Щях да се убия.
Учителката вече не видях.
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Завет

Диктувам обява за продажба

Валентин Йорданов

на обезлюдена къща

Завият ли очите ми с дантела,
посипят ли ковчега ми със пръст,
загледай се в крилете на орела,
разперени като надгробен кръст,
и запомни, че мъж не се жалее
с пресипнал глас и сълзи във очи.
Мъжът обича вино да се лее.
Мъжът обича песен да звучи.
Мъжът обича с вятър да се бори.
Мъжът обича мирис на тютюн.
Той никога на колене не моли.
Заклева се във хляб и във куршум.
На колене мъжът е като знаме,
пречупено сред бойното поле.
Мъжът е мъж, когато се изправи
и тръгне пред препускащи коне.
И ако ти в орела ме познаеш,
снагата си – топола – изправи,
запей ми песента, която знаеш,
единствено от нея не боли.
Разлей ми вино, за да се опия.
Цигара запали – да ми дими.
Повикаш ли ме – няма да се скрия.
Поискаш ли ме – хляба целуни.

Галена Воротинцева

– Един етаж с размер на некролог.
И цялата вселена – на етажа.
Животът беше рус и светлоок.
(Това в цената няма да го кажа.)
Пишете: Долу – камък, здрав градеж.
(За тежестта на камъка – ни дума!
В градината ми ражда таралеж,
завит в юрган от чисто златна шума.)
Разбирам ви, ще бъда делова:
от камъка нагоре са кирпичи.
(Простете, позволявам си сълза
за мойте старци... Много ги обичам.
Заминаха си всички по реда –
това да не разстройва купувача.
Тук лястовици вият две гнезда –
за камък и за прашка ли да плача?!)
В това сте прав, че покривът тече.
Описала бих всички водопади
и мойто незакърпено небе,
и всякакви представи за огради.
Повярвайте, не е търговски трик –
но тук добър човек, ако се случи,
пчеличките от тези две липи
да си събира мед ще го научат.
Аз пак се разприказвах, а пък то
ни мама, нито тате да ме скастрят.
И виж, като цена на стар имот
смалявам се, наместо да порасна.
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Молитва за България
Гълъбина Митева

На българските емигранти
ОСТАВЯМЕ ТЕ, МАЙКО... ВСЯКА ЕСЕН.
И мен ме вяха чужди ветрове...
Ти плачеше в душата. Като песен...
Такава... Дето все назад зове.

Върни ги, майчице! Със любовта си.
Бъди им светлина във този мрак!
Та българско огнище – да не гасне!
Студен – да не замръква бащин праг.
И – запустели ниви, и градини –
за БЪЛГАРСКИ ДЕЦА – да раждат хляб!
Продаваме те, майчице... Прости ни!
Днес... още! ЕДНООКИ ВОДЯТ СЛЯП! (народ)

Българийо! Едничка под небето!
Ти, земно кътче – от неземен Рай...
Ти, мъко черна... Пареща в сърцето
на всеки българин – навън ратай...
Виж! – Те се връщат, майко! Всяка пролет!
И коленичат мълком във пръстта...
А аз съм тук, Родино! И се моля
за твоите изстрадали чеда.
Но те се връщат, майко! Всяко лято...
За да целунат майчини ръце...
Пристигат бедни. Тръгват си – богати! –
Със тебе, в натежалото сърце...
Бъди им светлина, Родино мила!
Бъди за българите дом. И хляб.
Бъди им знаме! И кураж! И сила!
Днес, майко... еднооки водят сляп.
Днес, майко... еднооки политици
затриват твоя свят и сляп народ!
И те се пръснаха – Безкрили Птици –
по чуждите земи – да дирят плод...
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Не минавай по мен
Гълъбина Митева

НЕ минавай по мен! Аз съм тъжна пътека,
дето ничии стъпки не чака,
И случайна сълза... Във очите на всеки,
който нито веднъж... не е плакал.
Не тъгувай за мен! Аз съм спомен за лято,
не опазило юлското слънце...
И накуцвам към залеза – с трънче в петата...
А денят... се смалява... До зрънце!
Не разпитвай за мен! Аз съм Изгревът мокър...
На разсъмване – пия росата.
А човешките думи – порязват до кокал
на събуждането тишината.

Аз съм грях за монаха в пустиня беззвездна...
Аз съм... най-разноликата драма!
За глупака – енигма. За слабия – бездна!
От която... излизане няма.
Не пътувай към мен! Аз така си живея –
като всяка Висока Пътека...
И самотно сред камъните се белея...
Но – не мога да бъда за всеки!
Не минавай по мен! Аз съм стръмна пътека...
И в Земята дъждовно се стичам.
И съм тежка сълза. Във очите на всеки,
който... не е готов да обича.

Не пътувай към мен! Бях за някого бездна,
от която... излизане няма!
Аз съм тясна пътека, която изчезва,
ако не е Пътека за Двама.
Не посягай към мен! Аз съм билка горчива,
дето всеки не може да пие...
Беззащитно – добра... И невинно – красива...
А в листата – отрова се крие.
Не посягай! Аз мога да бъда огнище...
Но и болка! Която изгаря...
За Поета – поема... Която сам пише.
За осъден – последна цигара...
Аз съм къща, в която Небето нощува.
И в която осъмва Зората.
И пчела неуморна, която целува
ароматния сън на цветята.
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Заръка

Приютих се...

Димитър Никифоров

Дочка Георгиева

На сина ми Богдан
Не смогнaх, сине, влог дa ти нaпрaвя.
Отгледaх те с кaквото припечелвaх.
Съдбaтa, сaм ще видиш, е корaвa,
но дръж високо мъжкото си чело.
Не сгъвaй крaк пред никой и пред нищо.
Дървa зa зимaтa дa си нaбaвиш,
че дом не стaвa къщa без огнище.
И още: стaр другaр дa не остaвяш
пред входнaтa врaтa дa мръзне в мрaкa,
дошъл зa хляб, съвет или утехa,
по къснa добa пътищa пресякъл,
с нaметнaтa нaдеждa, вместо дрехa.
Нa доблест ми се ще дa те нaучa,
и зa товa ти пишa днес зaръкa.
Изрaснaх без бaщa, тaкa се случи,
къде в щaстливи дни, къде сред мъкa...
И често в тишинaтa си зaслушaн,
дочувaм сякaш дядовите мисли:
ще можеш дa зaспиш под всякa крушa,
когaто имaш, сине, съвест чистa.
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Приютих се в сърцето ти
тихо и нежно,
като влюбено птиче,
намерило пристан,
като морска вълна,
разпиляна в морето,
като чиста сълза,
притаена във ириса.
Като топла въздишка
след нощна милувка,
като нова надежда,
докоснала изгрева,
като вятър бездомен,
притихнал във ехото,
като вино червено,
пропито във вените.
И макар да съм мълния
дива и огнена,
приютих се смирено
в твоята есен.
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След полунощ – тя

Майчина сълза

Жанет Велкова

Жанет Велкова

„...щом от мене си тръгнеш в дванайсет без пет.“
„След полунощ“, Димитър Никифоров
Тя ще тръгне отново в дванайсет без пет,
от онази уютна и малка квартира,
във която един много влюбен поет
нощем с музата своя се среща, красива.
Ще си хване такси, премаляла от страст,
и почти шепнешком ще си каже адреса.
А шофьорът учтив през заспалия град
ще потегли, в колата си с чужда принцеса.
Ще се вмъкне на пръсти в дома си студен,
топъл спомен ще тупка в сърцето ѝ свито.
И в леглото на друг, чак до новия ден
куп сълзи и въздишки, и мисли ще сплита.
Щом сънят във очите ѝ кротичко спре,
ще сънува навярно най-чудната приказка,
във която един страшно влюбен поет
в утро светло и сбъднато стих ѝ написва.
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Всяка крачка към твоята стая
е поредна частица умиране.
Празна вече e. Пуста е, зная...
По стените тъга е бродирана.
Сутрин плахо вратата отварям
да те зърна в завивките сгушена,
но надеждата малка догаря
в този миг, и сълза се промушва
през ресниците мои и хуква
да остави поредния белег –
малка бледа пътечка по скулата,
сбрала болката цяла по тебе.
И тежи тишината от нямане,
хлипат в ъглите спомени скъпи.
Гушвам плюшено мече, с мълчание
то отвръща с очите си стъклени.
Тъй боде ме неистово вляво...
Но дано си щастливо за двама,
птиче мое, от дома отлетяло.
... и прости ми! Обичам те!
Мама!
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Българско стихотворение
Ивайло Балабанов

Момчета, знам, че вече ви дотегна
и хлябът сух, и голата ракия,
и тежкото небе на тази бедна
страна, в която няма прокопсия....
Великите ѝ царски идеали
днес вече са митичен архаизъм.
България търгува със парцали
от раклата на своя комунизъм.

Момчета, знам, че е на халос туй, че
скърбим за свобода и бели вишни.
В земята на Васил Иванов Кунчев
днес всички романтици са излишни.
Но да запеем, дявол да го вземе,
със мъжки глас във тази нощ безродна
и нека екне – като в турско време,
„Къде си, вярна ти, любов народна?“

България е гладна просякиня.
С душа поциганена, необута,
тя проси чуждоземна милостиня
по пътя между Лондон и Калкута.
Честта е болна, съвестта пияна,
а ореолите – алъш-вериши,
и луд е, който плаче с Дебелянов
по някакви си белоцветни вишни.
Със страшна сила днес от небесата
виси един въпрос полуобесен:
Кажете ми къде е свободата
от синята ни ноемврийска есен?
Защо пирува с разни богаташи
и хитреци, дошли на власт и мода,
с дрогясали бандюги и апаши...
Защо е с тях? Защо не е с народа?
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Сърце в ремонт

Корида

Ивайло Терзийски

Ивайло Терзийски

Тя си тръгна. Стопанката вече я няма...
И какво да направя със този живот:
да си купя море и герданче за мама,
да поканя на гости големия род...
С тях какво ще си кажа?! По някоя клюка
или фас ще посмачкам, тревожен и блед,
а когато умра от досада и скука
ще излезна от къщи с краката напред.
Но не бива. Стопанката нейде замина,
вехнат чувства и вечнозелени цветя.
Трябва пушек да пусна поне из комина,
по връвта му прозрачна да слезне и тя.
Нека с птиците тя се престори на лято
и да среже с крила януарския мраз,
да ми бутне котлето привечер, когато
чай от лайка приготвям за двамата аз.
А не се ли завърне... да лепна на входа
надпис кратък, горчив като гръцки лимон:
„Тази къща без нея изглежда за продан,
а сърцето ми още от днес е в ремонт.“
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„Остави тази болка на мен...“
Л. Левчев
Този кратък Живот заприлича досущ на корида –
даже лунният рог връх заостри внезапно срещу ми,
за да може, когато прехапя език от обида,
да изкорми душата ми, пълна с неказани думи.
Ти отдавна прозря: в мен не спи прероден чудотворец:
само кули от думи строих, а не смогнах за къща.
Ако Господ рече, друг ще мине под твоя прозорец,
който мойта душа е готов... и ранена... да тръшне.
Ще те води ли някой идалго по кръчми и гари,
или в замъци мрачни ще вграждате сенки до късно?!
Не, не гледай назад. Слънчогледите суша попари.
(И Ван Гог би захвърлил платна...
ако утре възкръсне).
Той ще гледа през теб и ще реши косите ти с пръсти,
и гласът му, подобно рапира, нахално ще звънка,
а из двора ни сънен, тук, мама до гроб ще се кръсти,
ще прелива сълзи на цветята от косъм по-тънки?!...
Ще засеете с него из замъка две-три момчета,
дето саби ще гълтат, ще яздят коне и девици.
Не, не искай от тях да издишват бездомни куплети
и да шият крилата на всички простреляни птици.
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Остави тази болка на друг! Пък макар и все още
вместо къдри на щерки, да сплитам сто въжени рими,
по които ти идваш и стъпваш задъхано нощем
да ми връщаш деня, моя изгрев, и шепот, и име.
Аз не вярвам във тази любов, тъй летлива, далечна,
като бисер, презрял във окото на пукната мида,
който бляска и мами на плиткото кораби речни
и с подводни скали им устройва жестока корида...
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Най-нежните ръце
Кольо Колев

Грубости? От грубости не ме е страх!
Но виж, ръце, протегнати за ласка...
Най-нежните ръце, това разбрах –
най-нежните ръце са най-опасни!
Най-нежните ръце, разбрах, оставят,
в душата белезите най-дълбоки.
Че никой удар тъй не наранява,
подобно тях – помахат ли за Сбогом...
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Разпродажба на спомени

Автобиографично

Красимир Тенев

Красимир Трифонов

На уличка тиха, далеч от пазара,
под склопа на цъфнали млади липи,
старица, изпита от болест коварна,
с тояжка едва на крака се крепи.

Със омачкан и прашен от пътя костюм
той вървеше без цел и посока
и горчиво броеше години на ум –
все години на орис жестока...

На пейката своите книги продава.
Животът ѝ явно съвсем не е лек.
По пладне асфалтът е жива жарава,
край нея почти не припарва човек.

Две сълзи на печалното, бледо лице
миг преди да загинат се спряха...
Той разтвори самотното свое сърце
и сълзите със писък умряха...

Поспрях се, реликвите нейни погледнах –
известни заглавия, ниски цени.
Духовно богата бе в своята бедност.
Прикани ме: „Виж тези три, погледни! –

Шепа дребни пари, стара чанта и прах
бяха негови тъжни другари,
а грехът му, едничкият, негов си грях
бе душата му – празна и стара...

Трилогия, ето, вземи... на Беляев...
Пък аз... за лекарства ще спастря пари...
Тя, моята... ясно е... вече се знае...
Но пустата болка така ме мори...“

Тук ще спре, ще погали бездомно кутре...
Там ще седне за кратка почивка...
Но вървеше и търсеше где да умре
с изкривена от болка усмивка.

Познах я. Гласът ѝ бе плътен, отчетлив.
Припомних си, сякаш на бавен каданс,
видях я – пак млада, а ние – момчета,
девойки на чинове... Нейният клас...

Малко хляб за вечеря и глътка вода
сред студените сенки на мрака
той вървеше, незнаейки що е беда –
него нямаше кой да го чака...

Две орбити мътни очите ѝ днес са,
в тях сетна надежда дори не гнезди.
А как рецитираше! – бе поетеса
и знойна красавица, помня преди...

Във живота му нямаше страсти, жена,
той не знаеше що е целувка
и познаваше само една тишина –
на потропващи в мрака обувки!

Оставих ѝ смачкани двадесет лева...
...На първата страница после чета:
„На моята мила съпруга Елена,
честита годишнина! Трийсет лета!“
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Без приятели, дом, без постеля и плам
той напусна света много тихо...
Бе роден и живя тъй отчайващо сам;
и така в самота го откриха.
Но сега във прегръдките зли на смъртта
бе намерил почивка и радост:
Бе докоснал със длани за миг любовта –
вече стар бе открил своя младост...
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Липси
Любов Алипиева

След сянката ми никнат ветрове...
Заглъхват стъпките ми в мрака...
Едно прозрачно, тръпнещо перде,
от вятъра милувка чака...
Надеждата промъква се без звук
по острието на бръснача...
И търси думи да намери тук –
какво... за тишината знача?
А мракът лази в облаците плах
и мами първите светулки...
От взиране за знаци ожаднях
и дишам страх на пресекулки.
Надеждите са неизказан знак –
послания наивно слепи...
От ветровете в безнадежден мрак,
след сянката ми... никнат степи.
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Знаеш ли...
Любов Алипиева

Знаеш ли...
Знаеш ли?... снощи сънувах,
сънувах те тебе...
(много отдавна не беше се случвало)
нещо отминало,
но опазено в мене...
спомен от времето ни
се отключи.
Знаеш ли?... помня те...
спомням си вещите,
сивата риза, която не гладеше...
книгата, дето вечно четеше...
как непохватно си пиеш кафето...
погледа празен, цигарата...
нещо търсиш в джоба си
дълго...
как затваряш прозореца вечер...
и ония безкрайни недели,
замъглени от тъмното вино...
във които заспиваш след филма,
а пък аз съм със чашата будна,
докогато стопяват се свещите...
Знаеш ли?... помня...
помня очите ти,
тяхната странна и покоряваща лудост,
моята дързост... да чупя чиниите
и във дъжда – да изхвърляш боклука...
после... мълчанието и превъзбудата,
после... в стаения гняв
как се любехме...
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Знаеш ли?... помня усмивката...
всяка целувка, която си струваше,
всяко докосване пламенно...
аз и ти... двамата... някога,
преди да разкъсаме другия –
зли и отчаяни,
когато си тръгнахме
като птиците...
в дългото скитане
към надеждата...
Знаеш ли?... още сънувам
сънувам те...
как се обичаме
още по-силно
и обречено.
Знаеш ли?
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Тишина с дъх

Влажно и тихо е

на зрялост и мед

Мариана Христова

Людмила Билярска

Смълча се. Не прискърцват призори
забързани към нивите каручки.
А слънцето, и то застопори –
не бърза по баира да се спусне.
Долавя се прозрачна бледина –
във въздуха, по листите, в небето.
Лозниците отпуснали крила
без гроздове не са така напети.
Под стрехи и провисени навред
се люшкат огърлици от сушелки.
Ухание на зрялост и на мед
полъхва от дървото с къснозрейки.
Врабците, като топчета в прахта
отскачат и отлитат примирено.
Самотно ги замеря тъжен грак.
Прибавя се и къщното гълчене.

Влажно и тихо е
Сънено спи
Здрачът в среднощна постеля
Пътят се губи
В дъждовни стрели
Капки в листата треперят
Чуваш ли, чуваш ли
Колко мечти
Бавно и тихо се стелят?
Сънени облаци
Нежни вини
Крачки към утре и вчера
Влажно и тихо е
Лягат сами
Дънери в куха къделя
Лист от живота
Обрулен ескиз
Бедна и суха постеля

Невестите разгънали чеиз,
под есенното слънце го напичат.
Безветрено е и димът горчи.
Стариците зад хурките надничат.
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Есенно писмо

Отбих се в душата ти

Мария Марковска

Мая Нарлиева

Пиша ти отново. Пак е вечер
и както винаги съм пак сама.
Отидоха си летните ми птици
и пак се ронят есенни листа.

Ще разгърна душата ти свита
като стар недописан роман.
По корицата вехта, протрита,
длан прокарвам в праха насъбран.

Отлитнаха и птиците: „надежда“
и най-красивата от тях – „мечта“.
Във слънчевото кътче на сърцето
нахлува тежка есенна мъгла.

Колко удара тежки поел си
в задкулисни игри? Хвърлен зар.
До десета глава стигнах, ето –
ту на трон си, ту дрипав клошар.

Писмото си не мога да ти пратя
и бавно ще накъсам листа бял,
и ще отворя шепа да отлитне
със нощния ветрец повял...

Единайсет, дванайсет... петнайсет...
Чувам марш и фанфари кънтят.
После няколко страници липсват.
Без душа ли живя? Като в Ад?

Ще го разпръсне той в безброй посоки
и може би ще стигне и до теб
хартийка, смачкана в тълпата
от стъпките на хиляди нозе.

Бели листове в края притихват,
четивото оставям за друг.
Взех перо, капка тъмно мастило;
подпис драсвам: „Аз четох дотук!“

И ти ще я настъпиш най-нехайно,
а на нея може би ще се чете
„надявам се“, „очаквам те“, „обичам“...
Но ти не ще я прочетеш!
А може би ще бъде само листче
ненужно и оваляно в калта –
размазано, изтрито, мокро
от дъжд, или пък от сълза...
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Блудница

Въпроси

Мая Нарлиева

Мая Стамболис

Няма дума да чуеш за нея добра,
облекло от елита не носи,
на ревера ѝ алена буква от срам
обществото приши без въпроси.

За първи път прекрачи прага мъж
от онзи петък, в който ти си тръгна.
Не падна гръм и не удари дъжд
и нищо в мен това не преобърна.

Сред онези жени е, които без свян
свойто тяло продават. В замяна
получават плесници от целия свят
и безименно с присмех подмятат.

За първи път на стола друг стоя
и друг с тютюн пердетата опуши.
Друг в стаята говори и се смя
и в други длани моята се сгуши.

От оглозган късмет не разчита на Бог.
Не подава на просяка залък,
ако види удавник във вира дълбок,
подминава – вирее без жалост.

За първи път поканих в къщи гост
и с него влезе някаква магия.
Но влезе и дежурният въпрос:
Готова ли съм да се преоткрия?

Тя не вие на глас и не моли наум
щом съдбата я спъне коварно,
от падение няма да вдигне триумф,
ще поеме безмълвно товара.

Готова ли съм пак да дам това,
което ти с ботушите си сгази?
И мога ли да бъда пак добра,
когато знам, че с тебе бях „ОНАЗИ“?

Няма чувство за хумор и пие на екс,
алкохолът държи я във форма –
аромат на жасмин, гола плът, а в комплект
претопява отломки от гордост.
Но удари ли пет, утро в тънък атлаз
ще приспи пошлостта без остатък.
Под клеймото изважда най-нейното Аз,
валс танцува с полуголотата.
В изнурения час живо пулсът тупти,
преди изгрев с цветята говори
и си спомня, дори ще си спомниш и ти,
колко обич е скрила в позора.
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Песента на тишината

Селото на Господ

Невена Стоянова

Ники Комедвенска

Ще се срещнем изгубени в тихия край на гората.
Там, където тревата поглъща копринено стъпките.
И където, стаена във крехкото на стъбълцата,
пролетта ще ни хване във своята цветна прегръдка.

Забелило безоблачно лице,
ще го подпали слънцето отгоре,
а то стои – две шепички селце,
припича се и с Господ си говори.

Ще се срещнем, и ето – от нас ще се вдигне тъмата,
ярко слънце от болната сивкава кръв ще отнеме.
Само ти, само аз... и зеленият пулс на земята
по пътеки отдавна напуснали прага на времето.

И не, че няма хал хабер за свят –
познава му и пъкъла, и рая,
но тук животът спре ли по обяд,
и свят да няма, все ще му е тая.

А когато замлъкне безредната глъчка на хората
– тези викове, дето прояждат със болка всемира,
тишината без никакви думи ще ни проговори
и най-първата, тихата тайна ще ни открие.

Чак привечер, щом вятър забучи
и гарваните сенките подплашат,
ще вдигнат тежко къщите очи
да приберат лисиците от паша.

Ще прошепне, че ти си сърцето, а аз съм душата,
че ръката е моя, но твои са нежните пръсти
и когато пропадам на дъното, уж безвъзвратно,
ти си моята бездна, но също – през бездната стълба.

И дълго ще дъхти на пресен сок
и на земя, с цветя застлана само,
селцето, във което слиза Бог,
и във което църква даже няма.

Ще говори така със онази мелодия древна,
сътворила света, наредила звездите небесни.
И ще стихнем. А думите в нас до една непотребни
в онемелия край на гората ще станат на песен.

Светът навън проклина своя век,
но в селото тече животът просто:
нали си няма вече жив човек,
какво да прави – бъбри си със Господ.
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Оттатък, Василе

Отвори си прозореца, Господи

Николай Дялков

Пепа Лулова

...Спи, Дяконе! Не се събуждай!
Добре си там под тази черна пръст.
Завиждам ти за туй, че не дочака
мечтите си, разпънати на кръст...
			Златина Великова
Оттатък, Василе, навярно оттатък
е твоята чиста и свята Република.
А тука химерно животът ѝ кратък
ни гледа през теб от портрети и рубрики.
Оттатък, Василе, оттатък чертата
навярно живеят без цар и васали.
При нас на бесилката още се мята
душата ти чиста. И вече едва ли
ще бъдем народ. И висят въпросителни.
Изписа ги четири. Станаха много.
Отхапва животът на всички от дните ни
и ден подир ден се смалява пред Бога.
Притихвам, Василе, когато се кръстя
и моля за твоята свята република.
Но още ме гледа в очите поп Кръстю
от псевдонарода, превърнал се в публика,

Отвори си прозореца, Господи!
Само миг се поспри и послушай...
Изгорихме последните мостове.
А в душите ни бие градушка.
Изоставихме, Господи, себе си
и се втурнахме слепи към Ада –
като диви отчаяни лебеди,
уморили се тихо да страдат.
От кесиите ронят се дните ни,
пожълтели и евтино леки.
И пилеем ги, Боже. И скитаме.
Без човек да е брат за човека.
Ти го знаеш, разбира се, Господи.
Не убягва от взора ти йота.
Ала с право спасяваш ни косвено
след безбройните тъжни Голготи.
Знам, вратата ти чака отворена
да разперим криле за последно.
Ала днес отвори си прозореца
и прати ни очи да прогледнем!

готова на бис да издига бесилки
и всеки Васил светлорус да обесва.
Оттатък, Василе! Оттатък мътилката.
Там чак след смъртта си живота ще честваме.
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Мълчание
Петър Пацев

Ще потъна в мълчание –
врабче премръзнало
в клоните,
ще потъна в забвение –
ланският сняг изпустял.
Колко ли трябва за това
избавление –
малко сълзи и влак
закъснял!

Ще трепне залезът мрачен –
тишината в копринена
нишка
оплела сърцето –
старият паяк пълзи.
Ще заплаче силно
небето –
щом всичко в тебе
боли!

Трябва хладно сърце –
шепа стопена
надежда,
изтляло бавно в нощта –
спомен отломен и малък.
Защо ли дохожда отново
денят –
скитник самотен и
жалък!
Времето, свило се в мен –
не помръдва уплашено,
сгърчено,
сякаш малко дете –
забравено зрънце.
Какво ти отнеха, голямо
момче –
тиха трева и мъничко
слънце!
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В мрака

Semper fidelis

Радка Бойкова

Радост Даскалова

Понякога приличам на слепец
и искам някой да ме преведе през мрака.
През моя мрак! Със устни на крадец
да ми изпие болката и да избяга...

Аз столетия стисках крака на войника –
в гладни пясъчни бури оглозган пищял,
отполиран до бяло с безброй песъчинки
и все още обгърнат от римски сандал.

Във светлото не виждам всеки път,
очите си ги дадох на една къртица.
Но в тъмнината няма кръстопът
и повече от всякога съм птица.

Вързал с кожени връзки крака – бях му предан.
Не усещах смрадта на разложена плът,
нито личинки бели поисках да гледам
как месото подпухнало дружно ядат.

От светлото понякога боли...
И предпочитам в мрака да остана.
Не ме е страх! И питам се дали
приех живота като рана.

Жежко слънце суровия ремък изблиза,
черни паяци пъплеха твърдия гьон,
лиги точеха нощем хиени наблизо,
неведнъж, вирнал жило, вилня скорпион.

Клепачите са спуснати завеси.
Отвън е светлина, отвътре – мрак.
Ще се опитам! Ще опитам да ги смеся,
ще нарисувам утрешния сняг!

И така, във прегръдката с белия кокал,
под бръснача на острия вятър свистящ,
хлътвах бавно сред пясъка все по-дълбоко,
на Сахарските дюни под рохкия плащ.
Разделиха ни после и археологът
метна нейде пищяла, а мене във кош
ме отнесоха (бил съм находка, за Бога!?)
към музея, макар че не струвам и грош.
Арестуван да спя и да гния охотно
и с муцуна опряна в студено стъкло –
зад витрината дремя години самотен,
до табелката малка на странно писмо.
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Само нощем, когато си тръгне пазачът
и постави раздела „Египет“ под ключ,
позволявам си да се разкисна и плача,
да съм кекав и стар, дементирал дългуч.
С умиление спомням крака си войнишки,
който толкова време и жив, и умрял,
дваж по-верен от куче, прегръщах с каишки...
И ме мъчи вина, че съм го надживял.

Един посред нощ е
Радост Даскалова

Един посред нощ е. Ръмжи булевардът
с гърла на таксита и късни коли,
а улични лампи, с очи на клошари,
от локвите гледат как ситно вали.
Пияни, бездомници и закъснели
тропосват паважа на мокър тегел.
Прозорците горе – от мрак притъмнели,
чертаят съня си с невидим пергел.
А там – на витрината на магазина,
между папагала, приклюмващ с глава,
и хамстери, дремещи под стърготини,
е черното пале на бели петна.
И днес не го купиха – пак е самотно.
(А толкова сръчно опашка въртя...)
И всеки минаващ, макар през стъклото,
и близна, и моли, и кротко скимтя.
Поспираха, тропаха с пръст по стъклата
загърбили мокрия, сив тротоар.
И после си тръгваха – куп непознати,
делящи дъжда на един булевард.
В един магазин за домашни любимци,
в един през нощта на витрината седна
(тя често присяда до някой по принцип)
онази, която умира последна.
Тя дълго и тихо за нещо говори
на черното пале на бели петна.
И то я разбра! – Вдигна тяло нагоре
и с лапи витрината нощна подпря.
Вървят часовете. Под утринна шапка,
ръмжи булевардът, в октава по-хладна.
А там – на стъклото, две розови лапки
и днес ще подпират света да не падне.
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Задушница

Заминах. Сребърен куршум...

Райчо Русев

Румяна Симова

Като на свиждане дошли.
Измежду кръстове и плочи
сноват невидими души –
говорят с видимите още.

Заминах. Сребърен куршум
заби в сърцето ми обява:
„Сърце заменям срещу ум
в нормална правова държава“...

Душа и тлен – в нетраен ден.
По-скоро час.
По-скоро – среща.
Безформено небе, поле,
кал, черни фигури и свещи.

Изпратиха ме по реда.
Цветя, сълзи и тъжни речи.
И самолетът отлетя,
отнесе ме във Безсърдечия.

Паници жито. И шишета.
Животът в мъртвото прелива.
Целта. И смисълът. И средството.
Остатъкът се разотива.
Ти накъде? Ти, който още
си носиш името и мощите.
Оттам, където си сега,
при сенките – или в света?
На четири посоки – сам.
Във всичко зримо разпилян:
трева-роса-пчела-дървочовек-и-път-и-звяр-и-бог...
Ти – при кого?
Недобротворен е светът,
и истината му – жестока.
Обединява ни Смъртта.
Разединява ни Животът.
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Закони, такси, правила,
наредби, укази, промивки
на мозъците без кора,
на мозъците с мазни кривки...
Отворен череп и очи,
облещени в усмивка суха,
в гърдите слаб мотор бръмчи,
надолу люшка се търбуха,
препълнен с фибри ГМО,
с хормони, мюсли и нитрати
и всяко сутрешно лайно
излиза с марка и печати...
И всяка дума е шаблон,
изречен без да го почувстваш...
Във безсърдечния ми дом
е много тихо и е пусто.
И някога, във полусън
усещам болка във гърдите,
дочувам тих сърдечен звън...
И течност, пареща в очите.
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И точно в два след полунощ

Спомен в шепа пръст

Румяна Симова

Станислава Немска

...и точно в два след полунощ
вратата скръцва, някой влиза,
луната хвърля пукнат грош
и осветява дълга риза

Смъртта настигна родното селце,
къщето ни остана без стопани,
но скътах го до моето сърце
и днес то има мен, и мойта памет.

на бледа фигура една –
призрак, решил да се отбие
от пътя си и у дома
насън съня ми да завие.

Пленен от кукумявки и треви,
коминът му отдавна спря да пуши.
Въжето на простора се уви
по клоните на яловата круша.

Да се отпусне покрай мен,
глава до мойта да положи
и тъмносиният сатен
на мрака да се уталожи.

И вечер в махалата няма шум,
тъй пусто е! А сякаш беше лани –
с коматче от димящия самун
поканваше ме баба отзарана.

Не знае, че я виждам, да.
Пристигнала е тайно мама.
Усещам как една сълза
се стича по лицето няма.

С пироните ръждяса есента.
Виси елече, вълнено-уютно,
все още ми ухае на дланта,
заплитала му нишките във скута.

Чия е кротката сълза –
не мога да ви отговоря,
но всяка обич е тъга
на капки, капнали отгоре...

Не никне нищо, цветенце поне –
за разсад в шепа пръст да си оставя.
Преди в небето белех колене,
днес в тази шепа пръст ще се удавя.
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„Даже мен да ме няма

Силната жена

на белия свят...“

Таня Мезева и Таня Илиева

Таня Донова

Не ме търси във морската вода,
омръзна ми да мия бреговете
и да заглаждам мидите с ръка,
луната нощем в мен да свети.
Не ме търси сред горските цветя,
при все, че зная колко ги обичаш,
омайност, аромат увяхват с тях,
пробудят ли се, вече са различни.
Далече от познатата тоналност
на гласове, мелодии и ритми,
не ме търси сред звуците банални,
в гърмежа няма ме, и в тишините.
Не ме търси в сезоните, в лица,
в горчивото и сладкото, в съня ти,
в огъня, във виното, в страстта,
в изгряващото слънце, в пътя,
в плача, в усмивките, в дъжда,
в кутията с писма, в албума...
Ако ме няма в тебе, съм лъжа!
Ако не съм в сърцето ти,
не съществувам!
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За силната жена не се говори.
Тя смела е, дори да е сама.
Не хленчи, не измисля апострофи.
Усмихната е, приливна вълна.
Не моли и не проси милостиня,
сама на свойта участ господар.
За всяка във душата си пустиня,
тя мъдра е и ще намери цяр.
Трохите не събира от трапези.
Не се превръща в безгръбначен роб.
Сълзите си издайници не мрази,
но пази ги за любовта, до гроб.
Обича със сърце, душа и тяло,
изгаря в клада от безброй мечти.
След всеки край усмихнато начало,
със разума си тя ще сътвори.
В жаравата пристъпва със достойнство,
по нестинарски гони злочестта.
В косите вплела огън, чар и тайнство,
тя битките печели на честта.
За силната жена не се говори...
Пред силата ѝ просто се мълчи.
В живота си тя никого не моли,
със реверанс ти път ѝ направи!
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Църква за птици
Цвета Иванова

В руините на мъничко селце,
под сянката на стогодишен орех,
прегърбена, с набръчкано лице,
тъжеше малка църквица за хората.
Припомняше си първо кръщене
(погребала отдавна сетен мъртъв)
и знаеше, че грях е да кълне,
но пак пустоса всички земни смърти.
Стопи се после бавно – като свещ
и бурени ѝ влязоха в очите.
Забравена от Бог (ненужна вещ)
с човеците поиска да си иде.
Но църквица без село и без поп
престава ли да бъде вече жива?
Незнайно как житейският Потоп
доведе в храма гълъбчета сиви.
На покрива два щъркела гнездят,
в камбаната танцуват пеперуди.
Такава Бог в небето я видя
и с тъжните руини стори чудо.
Днес в църквата на липсващо селце,
под сянката на стогодишен орех,
с камбанен звън невидими ръце
зоват за служба птици, вместо хора.
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Послеслов
от редактора на книгата

Литературният сборник „Часовниковата кула“ съдържа творби
на 70 български автори от различни градове, страни и континенти.
Ако прибавим към авторите на литературни творби и авторката на
рисунката за корицата на книгата, Даниела Джоджева, авторите стават
71. Тези от България живеят в София, Пловдив, Варна, Русе, Добрич,
Сливен, Велико Търново, Бургас, Стара Загора, Горна Оряховица,
Благоевград, Видин, Харманли, Казанлък, Трявна, Кърджали, Тополовград, Шивачево, Априлци, софийското с. Нови хан и врачанското с.
Крушовица. Авторите от САЩ живеят в Чикаго, Илинойс, в Маями,
Флорида, в Индианаполис и на други места в щата Индиана. Авторката на рисунката за корицата също живее в Индиана. Има автори от
Лондон и един в Кеймбридж, Великобритания. Има също автори от
Франция, Кипър, Гърция, Нова Зеландия. Една от авторките живее
и работи периодично в Швейцария.
За разлика от първия литературен сборник, издаден през пролетта на 2016 г. – „Черга пъстроцветна“, който съдържаше всички
творби, публикувани в специалната литературна рубрика на www.
EuroChicago.com за предходната 2015 г., „Часовниковата кула“ не
съдържа всички публикувани в специалната рубрика за 2016 г. творби. Авторите, които имат три или повече творби в тази рубрика за
миналата година, са влезли във втория сборник най-много с две свои
произведения. В сборника са добавени, освен това, разказите на двама
български автора от САЩ и един – на авторка от Гърция, които са публикувани през 2016 г. в Еврочикаго извън специалната литературна
рубрика. Както и разказ на автор от България, публикуван в началото
на 2017 г., с който е свързано названието на книгата.
„Часовниковата кула“ съдържа 42 разказа и 43 стихотворения.
Творбите, с изключение на една, са подредени по азбучния ред на
имената на авторите. Някои от 85-те творби имат повече от един
автор, написани са съвместно. Някои от авторите са били емигранти
в повече от една страна, други са бивши емигранти, трети никога не
са били такива, но и тяхното въображение може да описва дилемите
на емигранта по удивителен начин. Над двайсет от авторите, чиито
творби са влезли във втория литературен сборник, имат свои творби
305

и в първия, но по-голямата част от авторите в тази книга са имена,
попаднали за първи път на страниците на Еврочикаго в специалната
литературна рубрика за 2016 г. Респективно и в тази втора книга,
която бе подготвена за издаване от редакционния ни екип.
Проф. Пламен Павлов каза на премиерата на „Черга пъстроцветна“ през май 2016 г. в София, че българското слово никога не е знаело
граници. Първият сборник бе представен пред различни читателски
аудитории в София, Пазарджик, Бяла, в Прага, Чехия, в Скопие, Р.
Македония, разбира се и в Чикаго, САЩ. В края на 2016 г. към първия
литературен сборник прояви интерес и Конгресната библиотека на
САЩ във Вашингтон, за да попълни с нея българската си колекция.
Тиражът на първия сборник е почти изчерпан и книгата намери
своите читатели, а авторите в нея – нови почитатели в различни
точки на света.
Надявам се, че и „Часовниковата кула“, вторият ни литературен
сборник – изтъкан от творческото въображение на български автори
от разни градове и страни, доказващи за пореден път, че за българското слово наистина няма граници и то е живо, където и да се намират
тези, които го носят в себе си – ще има подобна съдба.
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