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ГОСТ “МОРЕ”
Виждал съм преди време
една карикатура на корицата
на английския “Пънч” – автошарж на списанието, типично
по английски. Двама редактори на хумористичното издание гледат през прозореца
как долу по улицата минава
погребение. “Дано не е наш
читател!” – казва замислено
единият редактор. – Че ще ни
падне тиражът наполовина!”
Такива времена дойдоха и у
нас: да се борим за всеки читател и да страдаме, когато го
загубим.
И аха да възкликна, като
Михаил Вешим
оня
поет
навремето: За него,
гл. редактор на в-к "Стършел"
читателя, направил бих всичко!
Но има моменти (такива са
юбилеите), когато и на редактора е позволено да си каже мнението за
читателите.
През тия години съм срещал какви ли не хора, които разлистват страниците на “Стършел”. В първите месеци на демокрацията един запален
фен ми довери:
– Купувам си вашия вестник, докато чакам автобуса. Качвам се, разтварям го и когато някой почне да наднича зад рамото ми – му го подарявам. Слизам на следващата спирка и от будката купувам нов “Стършел”.
Пак се качвам в рейса, пак го разтварям. Щом някой пътник се зачете – и
на него му го подарявам с думите:”Ето ти го, само тук пише истината!”.
Случавало се е понякога, по пътя за работа, да купувам по десетина вестника и всичките ги раздавам. Защото съм абониран и го получавам вкъщи.
Аз самият също съм придобил подобен рефлекс – щом се кача в градския транспорт, се оглеждам дали някой от пътниците е разтворил
“Стършел”. Приближавам се, за да видя откъде почва четенето – от първата или от последната страница с вицовете. И къде, на карикатура или
на текст, по лицето му ще се появи усмивка.
Веднаж на площада в Банско видях един човек да седи на пейка и да
чете “Стършел” с най-тъжна физиономия. Шумолеше със страниците,
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разгръщаше ги, пред очите му минаваха фейлетони и карикатури, епиграми и вицове, за които ние в редакцията си мислим, че са смешни, а пък
този тъжен читател ставаше все по-кахърен – направо олицетворение
на всемирната скръб.
Боже, рекох си, какъв темерут! Такъв с какво да го разсмееш?
Изведнаж по лицето на тъжния човек премина усмивка. Целият засия
– ура!
Приближих се на пръсти зад гърба му, за да видя какво в броя го разсмя.
Човекът извади химикалка от вътрешния си джоб и попълни някаква
дума в кръстословицата на 6-та страница.
Дотогава бях противник на кръстословиците, но след тоя случай вече
не съм – имат място във вестника, щом и те могат да направят щастлив
някого.
Навремето в едно интервю Христо Пелитев, най-дългогодишният главен редактор, обясни какво е обичан от читателите вестник: в който
има завита варена кокошка, поръсена с червен пипер.
Добре че досега не ни се е налагало да предлагаме “Стършел” в комплект с варена кокошка, докато други вестници се продават по будките с
дискове, с икони и с шишенца със светена вода.
Преди години се случих на море в Созопол в компания, където имаше
една особена жена – жена-историчка. Щом някой почнеше да бели картофи
върху стар вестник, историчката се приближаваше, разчистваше с ръка
обелките и се зачиташе във вестника.
– Ама той е стар – опитвам се да обясня.
– Точно затова – казва тя. – Ние, историците четем само стари вестници, новите не са ни интересни.
Има и такива ревностни читатели на “Стършел”, които събират поредните ни броеве, подвързват ги в течения и пак си ги отварят след време. Всички те не може да са историци, явно са любители на хумора. Значи
хумористичният вестник, за разлика от другите, съдържа текстове и
карикатури, които не остаряват – интересни са и след години. За “Стършел” не важи израза:”Абе, остави го – прочетен вестник!”, който е в сила
за останалите газети.
Е, срещат се и читатели от друга порода... Като в следния казармен
случай:
Вече работех в редакцията, но се наложи за две години да прекъсна –
през 1983 ме взеха войник в Плевен. За късмет, на нашия взвод се падна да
охраняваме като караул Дисципа – това място, оградено с бодлив тел,
е нещо средно между концлагер и затвор за войници и офицери, осъдени
за катастрофи, бягства или побои. Не беше приятно заведение, а най-неприятното бе, че на мен, стършела, по душевна нагласа хуморист и хуманист, ми връчиха зареден автомат с инструкция: “Ако някой бяга, стреляш на месо!”.
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Заставах на пост, раздвоен като датския принц: От една страна – нямах никакво намерение да стрелям – та това бяха момчета на моите години. Но пък, ако не стрелям и някой избяга, ще ме вкарат на негово място.
Добре, че не се случиха инциденти по време на мой караул, та не се наложи да правя избора да стрелям или да не стрелям!
Веднаж ме пратиха да пазя група дисципаджии, които работеха близо
до оградата. Войничетата разваляха стара постройка и подреждаха гредите и тухлите, а аз трябваше да ги наблюдавам от десетина метра със
зареден автомат, за да не решат да бягат. Както си работеха, един от
тях – як, набит – тръгна към мен.
– Стой! – викнах и вдигнах калашника. – На място!
Той се закова. И проговори с тъничък, жалостив гласец:
– Приятел, дай ми нещо за четене! От месеци не съм виждал вестник.
В джоба на шинела си имах новия брой на “Стършел” – редакционната
секретарка Сашка редовно ми го пращаше. Вестникът бе пристигнал същия ден, даже още не бях го чел.
Но войникът ме гледаше трогателно като боливийско дете, че го съжалих. Заслужава човекът да разнообрази мрачната действителност с
някоя смешка. Бръкнах в джоба на шинела и му хвърлих вестника.
Той го грабна зарадван и мигновенно му видях гърба – затича се към
нужника като крайно нуждаещ се, сваляйки колана в движение.
Е, тогава ми се прииска да вдигна автомата и да пратя след него един
откос.
Щях да съм първият редактор в света, който е застрелял свой читател.
Обратното го видяхме миналата година в Париж, недоволни читатели разстреляха редактори, но редактор гърмял по читател – засега няма.
Защото читателят винаги има право!
(Слово, произнесено в клуб “Перото”
по случай годишнината на в-к “Стършел”)

5

6

MOPE

СМЪРТТА НА ГЕНЕРАЛА

СЕРГЕЙ
ТРАЙКОВ

				
Малко след полунощ телеграфистите получиха спешна телеграма за генерала, който оглавяваше Танковата бригада. Дежурният лейтенант Делев веднага изтича в щаба, за да му я
предаде. Почука, но за негова изненада не чу властното „Влез!”
на генерала. Изчака малко и реши, че може да е задрямал, затова предпазливо отвори вратата с лявата ръка, в която стискаше
телеграмата, а дясната вдигна за козируване и отвори уста, за
да поиска разрешение да остане.
И така си и остана.
Но без да получи исканото разрешение.
Младият офицер вцепенено гледаше простреляният в слепоочието генерал, който беше забил глава върху опръсканото с
кръв бюро, леко затиснал с дясната си ръка пистолета. На една
педя от челото му имаше лист от тетрадка голям формат, изписан целият с решителен почерк.
Ужасените очи на стресирания лейтенант се плъзнаха машинално по редовете:
С това писмо съобщавам на всички заинтересовани, че съвсем сам слагам край на живота си, с пълното съзнание, че знам
какво върша.
Моето воинско възпитание и моята офицерска чест не ми
позволяват да бъда повече пасивен свидетел и престъпен съучастник на всичко, което става в поверената ми Танкова бригада. Ето накратко причините, които ме доведоха до това категорично решение.
След 10 ноември 1989 година в Българската армия станаха
много и главоломни промени, които засегнаха поверената ми
Танкова бригада. Едни се приемаха по-лесно, други – по-трудно, но искам да доложа, че конституционното право на свободно вероизповедание напълно преля чашата. Партията и партийците си отидоха от армията с деполитизацията, но в казармата
нахлуха религията и духовниците. Аз съм атеист и вярвам само
в Министъра на отбраната, но, общо взето, нямам нищо против
религията.
Нито против различните църкви.
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Какъв наивник съм бил!
Работата се запече още в самото начало.
В Танковата бригада надойдоха разни попове и тръгнаха по взводове, роти и
батареи да четат молитви, както и да правят молебени, водосвети и някакви други, непознати за мен техни си свещенодейства. Не искам да кажа, че с молитвите
преди закуска, обяд и вечеря, се правят някакви нечисти намеци за качеството
на казармената манджа, но всяко едно хранене ненужно се удължаваше и така
се нарушаваше установеният ни казармен график. Когато протестирах писмено
срещу това, в отговор Светият синод веднага иззе едно от класните помещения на
Химическата рота, превърна го в импровизиран параклис и войниците започнаха
да провеждат учебните си занятия в спалното помещение. Загубена работа – кой
ще ти учи нещо за бойните отрови или ще си слага противогаз по засечено време,
след като вече не седи на бюрото си в класното помещение, а се е опънал блажено в леглото си и хърка, докато му преподават?
След това започнаха да се провеждат нощни бдения. В така наречения параклис. Цяла нощ бдения и на сутрешната проверка войниците не можеха вече да
стоят на краката си, а камо ли да провеждат учебни занятия.
Направих една внезапна нощна проверка и лично установих, че в така наречения параклис войниците напълно извън уставно се комкаха с нелегално произведена и нелегално внесена ракия. И бурно се забавляваха плътски с още по-нелегално вкарани през оградата голи циганки, цената на които за сексуален сеанс
беше два чифта неупотребявани партенки и три калъпа обикновен сапун за пране.
Веднага доложих за ситуацията в Министерството на отбраната, но ми бе отговорено, че сега времената са сложни и трябва да се проявява търпимост и разбиране, понеже и без това всички младежи бягат я в Европа, я в Канада, я в Щатите
и никой не иска да служи. На кого обаче, питам аз, защото все повече и повече
войници се натискаха да служат не на Родината, а на бога.
Но истинска вяра ли е това или просто начин легален да се изкръшка от службата?
Преценете сами.
Тръгне Танковият батальон на занятие извън града, и то – с бойни стрелби, а се
окаже, че половината от войниците ги няма, защото евангелистите през това време изнасяли някаква религиозна проповед с участието на полуголи естрадни певици и чалгаджийки с гърди, по-големи и от мините на Минохвъргачната батарея.
Правим изненадваща учебна тревога в събота, но се оказва, че точно тази
Минохвъргачна батарея липсва – там пък бойците били съботяни и религията им
забранявала да правят каквото и да е в шестия ден от седмицата.
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По едно време във Втора гаубична батарея дойдоха кришнаитите, доколкото
разбрах – някакви индийски поклонници на Буда. Признавам, бяха ми симпатични в началото, защото за разлика от останалите, те единствени в цялата Танкова
бригада си бръснеха главите без никой да ги кара. Е, това е религия само за казармата, отдъхнах си аз, но се оказа, че пак съм се излъгал. Тези бръснати будистчета
не само пееха „Харе Кришна, харе, харе”, но поискаха да им осигурим пълен вегетариански порцион. Не само без месо. Дори кокоши яйца не лизваха!
За вярващите в исляма пък изобщо не ми се говори – първата им работа бе да
зарежат свинското. След това настояха от наблюдателната вишка на Трети пост да
направят минаре за молитви. Когато отказах, те отнесоха въпроса до Народното
събрание, а аз отнесох наказание от Министерството на отбраната. Освен това ме
наругаха в телевизиите, радиата и вестниците, и ме заклеймиха като закостенял
тоталитарен офицер, като древно изкопаемо от загърбеното антирелигиозно минало.
Постепенно казарменият плац на поверената ми Танкова бригада се превърна
в сборно място на всички световни религии – от католиците, за които бях чувал,
че уж са съвсем малко в България, та чак до сектата на Мун, която уж била забранена. Никой от бойците вече изобщо не искаше да излиза в градски отпуск, на
всички им беше по-интересно да си прекарват почивните дни в поделението.
Стана даже обратното – дойдеше ли събота и неделя, в ротите, батареите и
батальоните на Танковата бригада нахлуваше младото градско население – я да
чуе някоя проповед с участието на дългобедрените силиконови чалгаджийки на
евангелистите;
-я да види някоя забранена за непълнолетни романтична видеопрожекция,
организирана от сектата на Мун;
-я да послуша концерт на кришнаитите и да пуши от тяхната марихуана или от
хашиша им;
-я да участва в нощните бдения на православните, които аз бих нарекъл откровени нощни секс-напивания.
Никога не съм знаел, че имам такива железни нерви, но те се скъсаха тази нощ.
Точно в нула часа се обадиха от Генералния щаб и ми наредиха веднага да
вдигна поверената ми Танкова бригада под Бойна тревога.
Това означаваше, че:
-на петата минута войниците с цялата бойна техника трябваше да бъдат на
портала;
-на четиринайсетата минута военната ни колона да напуска пределите на града;
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-на трийсет и втората минута вече да заемаме позиция и да се окопаваме срещу атаката на евентуалния враг.
Дадох сигнал за тревога, но войниците от Химическата рота, които провеждаха еротично нощно бдение в леглата си с някакъв женски цигански ансамбъл,
вече бяха пияни и категорично отказаха да напуснат прегръдките на танцьорките
и така наречения параклис.
Съботяните от Минохвъргачната батарея уж скочиха от леглата и започнаха в
началото светкавично да се обличат, но точно след шейсет секунди още по-светкавично свалиха дрехите си и отново легнаха – в дванайсет часа и една минута
вече бе започнал съботният ден. Врагът да бъде така любезен да ни атакува през
другите дни от седмицата, казаха те и се завиха презглава.
Кришнаитите от Втора гаубична батарея наистина успяха да закачат оръдията
за теглещите ги камиони в изискваното от норматива време. Когато обаче взеха
мешките със суха храна и видяха, че са натъпкани не с вегетариански, а с месни
и рибни консерви, веднага зарязаха всичко и започнаха да пеят и танцуват на
плаца.
Кашиците уж набързо се строиха, готови за поход, но точно тогава за нещастие
напевно се обади ходжата от вишката-минаре и те на мига коленичиха за поредната си мюсюлманска молитва.
Само Танковият батальон успя някак си да се дотътри до портала. Там обаче
някакъв поп в черно расо застана пред танковете като Раймонда Диен и инатливо
каза, че ще минат само през трупа му – задължително трябвало той да отслужи
молебен, който да ни помогне за победата срещу врага.
На петата минута трябваше да сме напуснали казармата, а вече минаваше половин час!
Какво ми оставаше освен да се застрелям?
Аз не се плаша от разжалване и от военен съд. Просто съвсем трезво преценявам, че съм неспособен да се приспособя към новите условия в Българската
армия.
Сега съм в кабинета си:
- чувам протяжната молитва на ходжата;
- сладострастните крясъци и пъшкания от еротичното християнско нощно бдение;
- виждам през прозореца си подрусванията на танцуващите нахашишани
кришнаити;
- гледам развелия расото си поп, който, мрънкайки своята молитва, ръси с босилек танковете.
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И с цялото си същество разбирам, че моите представи за армия са много, много овехтели.
А врагът може би вече ни напада...
Единственото обаче, което мога да направя за Родината в този момент е, да си
тегля куршума.
Понеже съм атеист, това ми е разрешено.
След като стигна до последния ред, лейтенант Делев най-после спря да козирува и отпусна ръка.
Погледът му падна върху телеграмата, която държеше. От Генералния щаб съобщаваха на генерала:
„Утре в поверената ви Танкова бригада ще дойде на посещение католическа
делегация от Ватикана.
Нейният църковен водач ще проведе на плаца в присъствието на целия военен състав тържествена литургия. За успешното провеждане на литургията ви заповядваме да осигурите 100 килограма нафора за причастие, 150 литра червено
вино за комкане и две цистерни светена вода.”
Младият офицер тихо изпусна въздуха от гърдите си.
През него премина необясним, нереалистичен трепет и той се изпълни с шантавото свръхестествено предчувствие, че ако мъртвият генерал оживее за миг
и прочете заповедта на Генералния щаб, веднага ще грабне пистолета, за да се
гръмне и в другото слепоочие.
Затова автоматично скри телеграмата зад гърба си и безшумно затвори вратата зад себе си, за да остави бившият си командир в най-после постигнатия от него
така желан покой.
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БЮРО “ЗАГУБЕНИ ВЕЩИ”
По онова време работех на дребно, в “Загубени вещи”, вие сигурно
го помните, това беше времето, когато срещу десет върнати бутилки
човек можеше да пие навсякъде стотачка гроздова със салата от репички... Но ако седнем сега да си спомняме какво беше гроздова с репички, разговорът ще се проточи.
Та, тогава, гарата беше още съвсем нова, ескалаторите работеха
всичките и гълъбите едва се бяха заселили в железарията на нагледната
агитация, която ни убеждаваше да пътуваме бързо, удобно и приятно.
Работех, трябва да ви кажа, тежка и неблагодарна работа, непрестижна и отгоре на всичко – зле платена. Но, каза ми Спас, шефът на нашето бюро, така се започва, всички сме минали оттам, гарата е първото
отделение на професията, човек първо трябва да научи азбуката и едва
тогава да мине към писане на доноси, никой не се е родил научен.
Така е, знам си го, затова се примирих и започнах.
Седя си кротичко един ден на служебното място във фоайето, поглеждам да не би да се явят отнякъде колегите. Те поне са лесни – по
униформите се познават отдалеч. Лошото е, че и те ни познават. Ама аз
бях нов за района, така че бях почти сигурен, че работя инкогнито. Та,
оглеждам значи внимателно сектора, следя съобщенията за закъсненията – тогава влаковете закъсняваха, не като сега, когато специално им
променят разписанията, за да не може никой да пита защо бързият се
влачи като гъсеница през дефилето, и хвърлям по едно око към пътникопотока.
Пътникопотокът се движи нормално, бързеят хвърчи към влаковете, по някой и друг въртоп става около кафенетата, а една малка част се
утаява във вировете на чакалнята.
В нашата работа главното е наблюдателността. Наблюдавам, внимавам и на петнайстата минута го видях. Обикновен, картонен, превързан
с мъжки колан, за да не се отвори по пътя. Стои на скарата за багажи
някак си самотен и тъжен.
Има нещо тъжно в забравените вещи. Бих казал, самотата им действа като на хората – загубват блясъка си, самочувствието, дори красотата, доколкото са я имали... Стои си значи един такъв куфар, забравен и
отчаян и всичко в него крещи: е, как така, нали само допреди час мен
ме обичаха, бърсаха с парцалче, тъпчеха ме с разни неща, галеха ме,
увещаваха ме да се затворя, ето, и колан са ми сложили, за да ми е полеко на ключалките, пък сега – хайде, не ни трябваш...
Човек да оставят така, ще се натъжи, какво остава за неодушевена

РУМЕН
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вещ, и така достатъчно обидена от природата.
В моя сектор не трябва да се мотаят безстопанствени вещи, затова ставам и се опитвам
да установя чий е куфарът.
На бабата с вълнените чорапи не е – тя пътува с двете кошници. Лесно е да се разбере,
защото е пъхнала крака си през дръжките и на двете. Може да е неудобно и смешно, но
наистина е сигурно. Освен, разбира се, ако кракът е изкуствен. Тогава човек рискува да му
измъкнат кошниците заедно с протезата.
На очилатия с костюма също не може да бъде. Такива хора пътуват с кожени куфари,
когато изобщо пътуват с влак.
И на майката с двете деца не е – с толкова малки деца човек не може да носи куфар.
Носи пътна чанта през рамо, за да са свободни ръцете за децата. И така – в моя сектор –
безстопанствена вещ. Поглеждам за колегите – няма ги. Отишли са в ротондата да събират
заровете на барбутчиите. Поглеждам и към вратите, проверявам разписанието на заминаващите влакове, после хващам небрежно куфара и го понасям по-далеч от майките с деца.
– Момент!
Ситуацията се усложнява. Оставям забравената вещ, обръщам се, поглеждам. Момиче с
поличка, каквито едва сега пак започнаха да се осмеляват да носят.
– Ваш ли е куфарът?
Това, разбира се, питам аз. Нарича се “изпреварващ въпрос”. Питам и гледам не към
поличката, а в очите.
Без да си издаваме професионалните тайни, погледът в нашата работа също е много
важен. Човекът, когото гледате в междувеждието, трябва да бъде убеден, че знаете за него
всичко, или – поне до моминското име на баба му. Това създава несигурност.
Момичето се държи плахо, избягва да ме гледа в очите.
– Защо ми вземате куфара? – пита.
– А вие къде бяхте? – сопвам се. – Знаете ли какви бели може да стори един безстопанствен куфар! И откъде мога да съм сигурен, че е ваш?
– Не е мой – мънка момичето. – На леля Спаска е. Спаска Тодорова Паунова от Гулянци,
Плевенско.
В такива ситуации има няколко варианта за поведение. Може да повярваш на собственика и да му оставиш куфара. Може да не му повярваш и да го накараш да опише съдържанието. А може и направо да го понесеш за проверка.
Което и правя.
Момичето припка след мен и пита накъде съм му понесъл багажа.
– На проверка – отвръщам. – Аз откъде да съм сигурен, че този куфар е ваш, след като
сама ми казвате, че бил на леля ви Спаска? Да не би да седна да звъня по телефоните до
Гулянци да я питам!
– Ама тя няма телефон – приплаква момичето.
– Ето, даже и телефон няма! Как мога да проверя!
Момичето бърчи чело и мисли.
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– Не мислете – казвам. – Ще ви станат бръчки. Ей сегичка го проверяваме и ако всичко е
наред, ще си го получите.
Момичето спира да мисли и казва:
– Ама вие не го носите към стаята на дежурния!
Наблюдателна! Обичам интелигентните и наблюдателните, с тях работата никога не доскучава.
– Естествено – казвам. – Ние сме към друго управление.
И докато обяснявам това, някой много колегиално ме хваща за десния лакът. Ако трябва
да бъда точен – малко над него.
– Айде – казва колегата. – Не пускай куфара, ами хайде с мен – тихо и без истории, щото
хората гледат.
Как ме е издебнал и досега не мога да разбера. Уж бях нов в сектора, а се оказа, че ме
познават. Така е, когато човек прилича на Белмондо, непрекъснато се припознават в него. А
това пречи, особено в нашата работа.
Послушно тръгвам, защото споровете са излишни и всичко ще се изясни на място.
Момичето обаче не е на това мнение.
– Къде? – пита. – Нали отивахме на спирката?
Ние с колегата се объркваме.
– Ама вие познавате ли го? – пита колегата.
– Не – отвръща момичето. – Обаче ми носи куфара.
– Ама това вашият куфар ли е?
– Не – казва момичето. – На леля ми Спаска от Гулянци. Но нещата вътре са си мои.
– А той защо ви го носи?
– Не знам – вдига рамене момичето. – Питайте него.
– Ти защо й носиш куфара? – пита строго колегата.
– Ми... – казвам и се опитвам да мисля. – Тежък е...
– Не мислете – казва момичето. – Ще ви станат бръчки. Пък така приличате на Белмондо,
знаете ли, човек може чак да се припознае!
– Ме уи – казвам машинално.
– Пардон – включва франкофонията и колегата. – Сигурно съм се припознал, тук се навъртат всякакви, разбирате...
– Разбирам – казвам. – Служба – казвам. – Това е ваш дълг – казвам. – Собствеността на
гражданите...
– Глупости – ядосва се момичето. – Ще изпусна всички познати. Ако до шест не съм в
квартирата, ще излязат, пък нямам ключ. После ще трябва да ги чакам до среднощ, знаете, студентска работа...
Колегата ми пуска лакътя, козирува и ние се отдалечаваме. Момичето си носи куфара и
не го дава, аз вървя след него и се опитвам да преценя дали ако си извадя ръцете от джобовете, няма да си личи много, че треперят.
По едно време минаваме край будката за вестници и случайно поглеждам новия. Виж-
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дам датата и ми причернява.
– Ало – викам, – вие какво следвате?
– Право – казва момичето. – Като теб. И ако може, чупарата, защото втория път може и
да не ти се отвори парашутът.
– Колежке – питам, - вие случайно да познавате Спас?
– Случайно го познавам – казва ми. – Ама теб не познавам. Какво правиш в моя район?
Да ме кара той да обяснявам как тече студентският живот през август...
– Колежке – редя й, – не ми се сърдете. Нуждата ме принуди. Имам болни родители, които трябва да се грижат за мен. Съжалявам, ако съм ви притеснил, не е било от лоши чувства,
носете си куфара със здраве, радвайте му се, само ми позволете и аз да ви се порадвам още
малко, днешният ден бе така пълен с преживявания...
– Щото моят беше много спокоен – мърмори.
Ама вече не ми се сърди. Как ще ми се сърди, аз наистина понякога приличам на Белмондо.
– Трамвай? – питам галантно, защото понякога в забравените куфари се оказват неочаквани неща, а шофьорът на таксито може да запомни накъде ни е возил.
– С удоволствие – и даже се усмихва. – Ама багажа аз ще си го нося.
– Естествено – казвам. – Той си е ваш. И аз съм твой оттук до края на света, куфарче мое
ненагледно!
После дойде единицата и двамата се водихме чак до предпоследната спирка...
А защо ви разказвам това?
Защото, докато ме слушате, ей онзи млад човек от бюро “Загубени вещи” се опитва да
ви отнесе куфара. Безочливо младо поколение, никакво уважение към клиента, никакъв
психологически подход, не забелязва дори колегата зад гърба си.
Ето, прибраха го!
Не, младите решително не са това, което бяхме ние на техните години... Вие сигурно си
спомняте, като стажант ми бяхте служебен защитник. Не си спомняте? Е, жалко... Мислех,
че... Нищо... Не, не ви се сърдя, никой не е длъжен да помни хората, минали през ръцете му.
Няма проблем! Довиждане... А, да, ще си намерите портфейла във външния ляв джоб, колегата беше много наблизо и не можех да го върна във вътрешния... Бъдете спокоен, всички
документи и билети са си на мястото. Оставих и една десетачка – за такси. За останалите ще
прощавате, знаете как поскъпна животът напоследък... Ама да ви кажа право, и вие не сте
прокопсали много от тоя честен живот!
Е, приятно пътуване...
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ПЯСЪЧЕН ЗАМЪК
Седя си аз на шезлонга под големия чадър, пия си ледена биричка,
дето в бара на хотела струва колкото детските надбавки за сиамски
близнаци, обаче аз си я пия безплатно, щото барът е мой, и хотелът е
мой, и плажът чак до другия хотел е мой. Седя си и с едното око гледам как масажистчето маже мойта Цуци с нещо мазно, а с другото око
следя архитектчето да не обърка нещо.
– Ей, чш, висшистчето, я ела малко – повиках го.
Архитектчето дотича през пясъка и се изтъпани пред мен.
– Какво става с песъчния замък на детето? – попитах го. – Нещо не
забелязвам движение!
– Моля ви се, строителните работи са в пълен ход! – сочи хоризонта той.
– Значи не е готов? – викам му колкото да го изпитам, щото аз много хубаво виждам, че не е готов.
– Ами... да... не... – пелтечи онзи.
Архитект, само хаби въздуха, дето се вика.
– Толкова много ли искам? – казах му бавно между очите. – Требва
да направите на плажа един песъчен замък за детето, да си играе, да
не плаче, да не ми мрънка! Какво толкова искам?!
– Много голям този замък! – оправдава се като ученичка архитектчето.
– Голем?! Осем етажа! Това голем ли е? Аз хотел под десет етажа
немам, ти ще ме плашиш с осем етажа!
Онзи разгъва некакви хартии, сочи по тях.
– Ама по проект пясъчният замък на детето ви има и три етажа в
подпокривното пространство!
– Те не се броят! – отрезах го – Ако требва и десет етажа ще направите в подпокривното пространство, ама ще зарадвате детето! Дете
е това, ей!
– Разбира се – записва си онзи.
– Колко багери сте закарали на плажа да копат песъка?
– Четири багера извършват изкопните работи. Включили сме също
така два булдозера, осем самосвала, кулокран, двеста души работници, шест бетонобъркачки, асфалтополагаща машина...
– Стой! – викнах и бодигардовете наскачаха, ама аз им направих
знак с кутрето на левата ръка да не стрелят засега. – Защо бетонобъркачки и асфалтотаковаща машина? Нали е песъчен замък?
– Госпожа съпругата ви пожела така – да бетонираме откъм море-
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то, понеже вълните рушат замъка и господин синът ви плаче и пълни гащите от яд.
– Добре ти е казала Цуцито. Ами асфалта за какво е?
– Господин синът ви пожела да си паркира количките пред пясъчния замък и правим
десет декара паркинг.
Стана ми драго навсекъде.
– А така. На тати момчето! Пази си играчките! Ей, пет милиона дадох за колички на
автосалона! Това са два майбаха – един за мен, един за детето, два джипа – един за мен,
един за детето, два кабриолета – един за мен, един за детето, два роудстъра – един за
мен, един за детето и полицейски автомобил. Я, полицейския за какво ми е притребал?...
А, да, детето искаше да си играе с него! С все полицайчета му го купих, на тати момчето!
– Извинете – прошумоли онзи.
– Кажи, архитектчето?
– Дали е възможно аз да тръгвам, че строителните работи изискват надзор?
– А така! Ти тръгвай! И да сложите в песъчния замък сателитна телевизия! Аз без сателитна телевизия никъде не мърдам!
Онзи закима като тигърчето при задното стъкло на татьовия москвич, та ми стана мило
и отърча към песъчния замък.
Викнах си още една бира и се замислих дълбоко какъв акъл да дам на масажистчето,
и май съм задремал...

MOPE
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НА ЕДНИ ОТ ТИЯ, КОИТО ЧЕТА
***
Ани Илков – един от тия:
Би трябвало вече да знае
кой е извадил ребрата на змията и
къде ги е поставил и
как плачът се разлива на едри кичури и
вече да каже кой
изкоренява рибите от океана и
хвърляй въглища хвърляй и
колко луда може да бъде една Земя
щом премества хората си в Другата земя.

***
Мирела Иванова – една от тия:

КЕВА
АПОСТОЛОВА

Господ е обществена поръчка.
Не хвърляйте яйца по канцелариите му.
Угодни са.
Поръчайте си две-три земни грешки и
всички обиколки на луната и
записи с „о, татко мой” и „мама” и
нека всички икономични кръгове на ада,
монтирани в готварските печки,
почервенеят.
(Изгонени от Господа яйца
към ръцете ни защо летят?)
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***
Васил Прасков – един от тия:
Цял месец вече слушам само
Apocalyptica - Not Strong Enough,
Diorama – Erase Me, Killing Joke – Invocation и
гледам в двойната точка на слънцето:
текат ушенца на Голямата мечка,
текат запомнени погребения,
текат отлъчвания на Толстой от църквата,
текат изгубени под масата ключове,
текат недостоверните три времена
и художествените войни с тях.
Спря само похъркването на Ангела.
Какво му е?

***
Силвия Чолева – една от тия:
Земята е семка, набъбването продължава.
Отекват запалки на богове
с равни пръсти щраквани и
гребени на жени
с наполовина спрели коси и
блондин или брюнет е мъжът зад
домашно приготвения прозорец и
подай едно слънце да му измием или
счупим стъклата и
нищо не са вече Щраус и Моцарт пред
сервираните вкусни джолани на Виена!
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***
Владимир Сабоурин- един от тия:
Господин Сабоурин,
ние с вас не се познаваме.
Впрочем,
аз се запознах с вас в перото
на премиерата на книгата ви
”Работникът и смъртта”,
купих я без промоционална отстъпка,
взех автограф и после
вие си отидохте у вас, а аз
не спах с вас цяла нощ.
Искам да се омъжа за вас. Заради
когато се връщам отвсякъде в книгата ви. Заради
изчезналите пианисти в книгата ви. Заради
съперничеството между различните
смърти в книгата ви. Заради
неприличното гърло на книгата ви. Заради
мекото ѝ разложение в мен. Заради
пукота на тапи – шише шампанско е сърцето ми. Заради
страниците са мучене – мучене на полове. Заради
умри, такава Българийо, с държавните си вестници си. Заради
умри, проклета книго, майсторке на българското слово.
Знам, че вие няма да се ожените за мен.
А какво по-хубаво от това.
Една вода с луна ще изсуши лицето ми.

***
Йордан Ефтимов – един от тия:
Много е откачено:
дългото се къса – късото изчезва,
денят е разтопен сърп в нощта,
нощта е торбичка с лед по небето,
довлечено от мравки е това в чиниите,
а също
неприличните пози на любовта,
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дървените пози на наградите,
подробно описаните заводи на ада,
зле очертаните вилни зони на рая...
нека смъртта започне сега!
А кога?

***
Борисовата Градина – една от тия:
Ето, дойдох ти.
Прескачах надути от смях охлюви.
Харесах птичето áко в косите си.
Възпях абсолютно ненормално бръмбарче.
Възмутих се от криминалното цариградско шосе.
Хрупках нелегална пържена риба.
Оглушах от римските легиони в стадиона. После
пак флиртувах
с езерото с лилиите, мръсно като запомнен любим.
Пак ритнах и цепнах обувка в
нисък постамент под обичан писател.
Пак вятърът разтресе роклята ми,
както това правеха запомнените.
Пак шедьовърът на черното в крилото
не е шедьовър, а гарван и
пак пред очите ми се наредиха
ксерокопия на стебла от световни музеи.
А сега да си дойдем на думата:
с колко време ще удължиш живота ми?
Аааа, не така с мен!

***
Себе Си – една от тия:
07.08.1946.
Тази дата някога е била
много любезна с мен.
Като жена, написана от мъж, се питам:
какво да правя сега с нея?
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Пробив
Напразно крачех неуморно,
обиколих златните полета на поетите,
умората на мъртвите научих.
И в къщите надникнах,
на плочите им сложих знакове;
и върху тях преписах стиховете.
Със нови думи ги написах.
А думите си нямат новости.
Да ги запомнят живите –
с ликове ,
лицеви,
лица и примеси,
довлечени от малката история.
Напразно ми отстъпиха косите си,
и костите си също дадоха –
не мога да добавя нови гърбици
в набъбналата бяла болка.
Сега, сама, във златните полета,
събуждам мъртвите си близки,
напразно им показвам начини,
по които пак да станат живи.

На Виктор Пасков

ЛОРА
ДИНКОВА

Ако дойде,
аз ще съм будна,
ще е утро във ранната есен.
Ще съм многократно споделяла
колко кратки са човешките думи.
Затова ще бъда безмълвна –
така нелепо както не достигат
на децата срички,
за които мъртвите копнеят,
когато всички ги упрекват
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във мълчание.
Ако дойде,
аз ще съм будна – ще мълча,
но ще гледам в очите му.
И дано има някъде място,
на което тя има форма.

Превод
Човек се ражда изведнъж.
Със смъртта е същото –
и тя се ражда изведнъж,
но няма свое детство.
И остарява изведнъж. А любовта повтаря
една и съща външност.
(Всички наши действия са правилни,
но и безразлични.)
Когато наближава краят
дори и думите си тръгват,
но Бог не прави разлика
между любов и същност.

***
от ада на неволите се рисува рая
ето: целият живот е образ и фон
но твоят пръст не е мост
а аз не притежавам още думите
с които бих завършила света
праотецът знае своя минимум
и няма да смени голготата със нова
поетите ни учат как да умираме
но ние ще останем за пореден път
неуки
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***
всяко дете е неосъзнат поет
не, не пропада небето, когато си тъжен,
но земята замахва – огромна, издънена
и замерва в лицето ти пръст и цветя,
и на мъртвите немите форми;
и пръстта зараства като рана,
като тайния джоб на вселената.
макар че, може би било е другаде и някога,
макар че, ти не си присъствал, че още те е нямало,
живееш все така безпомощно;
а всъщност тука животът не стига,
а ти се преструваш, преструваш, преструваш,
докато детето посочва друг създател.

Дъга
Дъга.
А под дъгата –
мъгла.
А под мъглата –
човек.
А под човека –
смърт.
А под смъртта –
цветя.
А под цветята –
дете.
А под детето –
любов.
А над нея –
дъга.
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Юда
когато седнеш с чашата и със смъртта си –
две кучки в падането на нощта,
когато мъртвите отворят шепи
и те докоснат – луд във лудостта,
когато споменът лицето ти изтрие
и хвърли тогите на блуден син,
когато белегът в небето се отвърне
от Юдата – безверен, нелюбим,
когато всички пътя си затворят
приятели, дъга, любов, живот
и само споменът за морността в Исуса
разкъсва низкия ти лоб,
когато и змията те забрави
и пропълзи по сухата ти длан,
спасение е сам да вдигнеш клина,
целунатият с който беше прикован.

Емигрант
Копитата вдигат вече прах,
скрижалите се нищят разпиляни.
Стрелочникът със скъсан смях
семафорите блъска с тежки длани.
Едно животно люспите си влачи
и стърже между камъни и бурен.
На прага някаква старица плаче,
крадецът дебне в лудостта притулен.
Отсреща синкаво до сън видение
надува вятър с бузите до пръсване.
Живот и път... и толкова преселения,
а пъпната ни връв виси прекъсната.

ВАСИЛ
СЛАВОВ
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Играят сенки в прага на морените,
докосват гънките на планината,
а облаците – кучки уморени
се ръфат и разголват си бедрата.
Подминахме и спирката и... края
с разхвърляни сред път и пръст очи
и в някаква до мъх осиротяла стая
плетеме спомени с ръждясали игли.
И думите в клоаката прокапват
все чужди, неразбрани и далечни.
Животът в тоз живот не ни очаква,
но ангелите обещават вечност.

Пастир на пчели
Угасвам свещ след свещ – напуснат храм,
от който плъховете даже изпълзяха,
където някакъв светец, останал сам,
въжето стяга в срутената стряха.
А вятърът в очите ми се губи – тих,
за мислите и лунния им крясък...
Дедите следвах, с две ръце градих,
но всичко срина се до дъно – пясък.
И как се мята плащът ми раздран
и как изгубен за тревите си се давя...
С половината си смърт съм вече там,
а с другата се влачиме към рая.
Остана някаква овехнала межда,
където глухо слита светлината,
където, паднал, люпя от ръжда
на сенките и птиците разпятията.
Да се откажа от съня си неживян,
от това в което вярвах и обичах –
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все пак и мъртъвците имат свян,
когато с толкова лудост са се вричали.
Животът – нашата тежка, медна пита,
разчупена в небето, в прах от цветове.
Дъхтяхме в слънцето, пастири на пчелите,
но ако храмът ни е празен – ще се мре!

Вълкът
Живееха, където сняг до болка брули,
до влажни мъхове, тръстики и листа,
където сенките опъват вечер скули,
вълчица, вълчето… и вълка.
В ливадите вълчето тичаше до късно,
препъваше се в съчки и треви
и козината ставаше по-гъста
в сезоните на идващите дни.
Вълчицата, по ледната пътека,
прелиташе към жертвата поела,
а после носеше тревата мека
за рожбата си в грубата постеля.
Вълкът, ръмжащ и под окото срязан,
гърба дереше в грубата скала
и хълбокът му с гола кост белязан
изтръпваше щом тръгнеше студа.
И тази пролет цъфна минзухарът,
вълчица стана малкото вълче.
Вълкът, по-сив, в хралупата си стара,
придремваше под ниското небе.
Сънуваше снега и равнината,
по-слаб сега, загубен в планините,
когато двете – майката и дъщерята
изправиха се – сенки пред очите му.
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И стрелна се едната и захапа,
а другата удари към гръкляна.
Вълкът замахна с тежката си лапа
и пръсна кръв по черната поляна.
Окото падаше и губеше искрите,
изтичаха в нощта живот и светлина,
когато на ръба, отсреща, от скалите,
изгря огромна, кървава луна.
И изведнъж разкъсаното тяло,
политнало към други светове,
ушите сви и със зеници побеляли
вълкът луната почна да зове.
И виеше, опънал дива струна,
с костта си гола – единак.
Дошъл от мъртвото и там потънал,
осъден сам в безкрайния си мрак.
А после – сетен дъх. И вълче опело
под страшния контур на планината.
Отгоре сляпа... с празното око...
го търсеше... и плачеше луната.

Имам
Днес влизам там,
без сълзи, без видения,
в искрящото чистилище на Ада,
където сам съм съдника,
везните си
и клечката за жертвената клада.
Омръзнаха ми кривите гримаси
с които хулехте
на съвестта разпятията.
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Живях в Закона,
любех в светлина,
семейство имах, няколко приятели.
А как обичах слънчевата медовина
на есента,
която все изстиваше,
на листопада пламъка,
душата му
и тихото дъхтене на босилека.
Луни пропуснах,
плаках за пропуснатото,
но не забравих никога
за мъртвите трошиците.
И казах ще мълча – мълчах,
подгонил с вятър дирите на птиците.
И толкова скромна беше красотата,
запазвам я в сърцето си за път,
когато портите пред мене
страшно зейнат
и спомените
почнат да кадят.
Днес готвя дрехата
за огнената среща
без сълзи, без видения – с любов.
Каквото имах имам и след края
и в Ада влизам
с кръст и с благослов.
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Созополският фар
на Мария Лефтерова
Ела. Постой на зимните скали,
чуй фарът пак тръби в мъглата,
виж детството как с газената лампа
светлика тихо пали в тъмнината.
Пред теб е островът с душа повил
пътеката, преди до тук да спреме,
докоснал с дланите от тежка пяна
копнежа по едно далечно време.
Следобедът из римните оставя диря,
побягват снежните пасажи към морето
и мрежите от водорасли и от сенки
пристягат улова от свода на небето.
И фарът пак разкъсва тишината
като прегракнала от болка птица,
смокините изстиват изумрудени
и бавно пясъкът на дните ни изтича.
Ела. Постой на зимните скали,
тъй както спира се и диша красотата.
Денят изгрява, пристанът тъжи
и фарът пак бучи, бучи в мъглата.
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Зоопарк
Ревът на елена изтръгва природа,
в онзи вид,
който не познаваме
и аз, и той.
Родени в града, подивяваме
само в моменти на страх и любов.

Хензел и Гретел и викът в нас
Ако някой не метафорично бъде отхапан,
съвсем вън от приказните сюжети изяден,
съвсем, съвсем сам в гората от оранжеви сенки,
дали някой друг в съня си ще почувства самотата на онзи първия
и ужаса, който предчувства развръзката, все едно каква точно е тя.
Вероятно спящият, ако се събуди,
ще види в часа навикването си към този час,
ще налее вода, ще пие бавно, ще пие дълго, ще пие сам,
както човек е сам с вика си за помощ, нечленоразделен, извън времето.

Загадка
Какво ще се роди, ако кръстосаш
човек със звяр,
който с глас най-съблазнителен слухът ти омайва,
който – змиорка студена и кръшна,
пробожда дълбоко два остри кинжала –
от страст?
Какво ще се роди, ако посееш човек в създание такова, питам.
Огледалото не смее да погледне.
Оттоворът – повече от ясен,
където сее човек, чудовища жъне.

ЯНИЦА
РАДЕВА
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Книжни лястовици
Пиша писма и ги пращам по реката.
Щом реката пресъхне, вървя по дъното.
Когато изляза на брега, дълго стоя на слънце, ставам хляб.
Писмата ми, ако пристигнат,
не казват нищо никому.
Надявам се да отворят прозорци,
да станат книжни лястовици.

Свят, счупен във формата на цвете
Дали е виновно мастилото,
с което се поставя подписа
или писалката, в която е отлято,
или може би ръката,
една ръка като всяка друга?
А нали всички ръце се протягат за обич?
С онемелите тимпани на сълзите една жена пита,
и все пак кой е виновен,
когато светът се счупи във формата на цвете.
Онази форма, която извайва куршумът.

Часът на чудото
Часовете, в които ръцете го прегръщат,
съществото му се отдава и беседва блажено,
това са редки часове, не за всеки,
трябва да бъдеш избран, си казваш.
Но защо тогава се отдръпваш страхливо,
свиваш се, отричаш се, преструваш се:
нищо не се случило, нишо не видях, нищо не чух.
Дали защото никой не е готов за чудо?

Носталгия по невинността
Животът тече от помпата и не го е грижа дали водата е ръждива.
Важна е вечерта край порутените рутини и
колоездачите, които свирукат като щурци.
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На връщане
как искам да затворя устата ти във моята
ей тъй, докато стоиш и ми разказваш
за вулкани и пясъчни дюни,
за Африка и Атлас,
за оня връх отсреща,
който си покорил като млад.
Ей така, докаго стоим тук и възкресяваме
твоето минало
или кроим моето бъдеще
– наивно.
По средата между два стола...
и разстояние,
което искаме да скъсим,
но няма мост,
а аз падаааам, падаааам надолу...

Родена е в София на 26 септември 1990 г. От това
лято живее в Барселона, където учи
в Автономния университет на Барселона – там продължава образованието си, започнато в
Софийски университет „Св. Климент
Охридски“.

Как искам да затворя устата ти във моята
и да ти кажа всичко, което вече знаем,
да спукам балона от думи,
натежал отгоре,
да го разпоря
с върха на същата онази планина – герой,
и да ни залее дъжд,
и всичко премълчано вместо нас да изговори.
На сутринта
отварям ципа на палатката
и нахлува струя леден въздух,
отвива топлината
и събужда трепета премръзнал.
Следва заличаваче на всяка малка улика,
доказателство за
края на едно приятелство,
за глупавото влюбване.
Тръгваме надолу,
а по пътя
е тихо, умората говори,
оставили сме всички мисли горе,
луната само да ги помни.
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Везни
Бих отишла във гората,
за да използвам кратки изречения,
когато пулсът ми е учестен
и не губя празни сили в обяснения.
Бил искала да съм момче
като тримата си братя,
да не търся всеки ден пред някого
извинение за свободата.
По-скоро бих била зелена
игуана или малък гущер –
ще се шмугвам бързо
под камък и листа,
ще се сливам с всеки цвят,
мъх, кора,
докато от поглед ме изгубят.
По-скоро бих отишла до реката,
вместо да съм щраус по булевард –
ако падна, все ще плувам някак
и няма, няма да се нараня.
Бих тръгнала да търся Север,
когато съм забодена топлийка във някой тропик,
нажежена до червено,
там слънцето е неотменно зло,
отнело всяка воля за живот.
А когато стигна скърцащия Север –
и ми липсва слънце,
ще го търся всяко утро
измежду хората намръщени,
тръгнали нанякъде без сянка,
без нищо да ги гони или чака.
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Сбогом вуйчо
Вуйчо, искам да те помня
какъвто беше, когато разказваше вицове,
и майка ми се смееше.
Искам да помня къщата
с тополата отпред,
която се прегърбва под силния вятър,
а ние стоим отдолу ѝ
на терасата,
и измисляме хипотези
как тя се стоварва върху нас
със страшна сила
и после – как ни намират...
Колко тъп начин да загинеш.
Искам да запомня всички цветове
от снимките,
преди да избелеят...
Вкъщи никой вече не измисля
абсурдни трагедии.
Моето детство отмина
и с него свърши представлението...
За какво е да се вие топола,
щом никой не се страхува от нея?

Посейдон срещу Атлас
Където думата се блъска и прескача
по гънките на моето въображение,
най-тежката задача –
да прескочиш бариерата.
Да напишеш с показалец във морето,
да прошепнеш на рапаните,
че ще продължиш нататък,
със или без капитана,
дори след първото разочарование,
а че ще има много – то е ясно!
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След всяко смъртно обещание...
Напред, назад.
Поклащане.
И ти – eдин моряк,
преглъщащ трудно морската си болест,
с пресъхнали уста,
останал сам със тъпата си воля,
пълзиш по мачтата и търсиш оцелял
другар на кораба.
Всяка следваща вълна
изплюва на далечен бряг
трагичното послание
и свива се тревожната минута...
В тъмно гърло се събуждаме,
във тъмно утро,
а денят нанякъде отплувал е.
Най-тежката задача –
да прескочиш бариерата,
да се гмурнеш в дълбините,
но здраво стъпил на земята,
пешеходец да останеш,
когато други
потъват,
прегърнали химерата
на капитана.
***
Позволи ми да спре света.
Подари ми утрото,
бавното утро,
което ми открадна времето,
(което се случваше отдавна),
помня –
детето, което
събира време във шепи.
Време за поглеждане през прозореца,
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сутрин...
през ключалката
за следене на съседите,
за обувки с връзки и капси,
и за бавно кръстосване до възел,
докато ме чакат на прага,
да, помня себе си
и ми носеха раницата!
Моите ръце бяха заети само с времето,
стискам здраво, за да не влезе вятър
в шепите.
...Ако бързам, няма да уцеля,
или ще прескоча някоя капса.
Накрая правя фльонга!
Бях готова.
Спри света,
веднага!
Върни ми утрото,
кажи ми, че си струва,
че си е струвало...
Да убивам всяка малка минута...
Цялото си време подарих на невиждащи! –
нечакащи,
които се събуждат пред огледало,
не пред прозорец, ключалка... нататък.
И не знаят как се нанизват връзки на капси...
бавно... в старание.
Върни детето,
което цяла нощ се прави на заспало,
за да не изплаши деня,
ами ако снегът спре да се извалява,
ако не поиска да се облече във бяло?
А сега върни ми и снега,
размени го за
безкрайните улици, високите сгради,
кишата, локвите.
Позволи ми да спре света,
подари ми утро! –
което да минава бавно.
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В този свят от улици...
– Тръгвай.
Не трябва да закъсняваш
извикай си такси,
за да не измръзнеш,
навън е минус 5 градуса.
Аз оставам.
Ще търся дете,
което тича в зимен кадър
с измръзнали ръце,
но не се разболява...
И днес няма да правя кафе, ще сваря чай.
– За какво мислиш?
– За нищо... искаш ли захар?
Имам цялото утро на света.
Но то се смалява.

Рисунка: Никита Нанков
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ПАМЕТ ЗА ТЕО

Из "Нощта на моя ден" (2008):
***
И когато дойдеш, Боже,
сол във раната да сложиш –
с мойта обич ти вземи ме.
С твойта обич събуди ме!
***
Как сърцето ми играе
с детска веселба през май.
Пърха и не ще изтрае
отредения му край!
***
Когато синята трева се залюлее,
когато минувачът, втренчен в нея, онемее,
когато уличницата заплаче
за малкото дете в креватче...
Тогава ще се сбъдне всичко!

ОБИЧ
Мойта обич беше в тия
мънички лица.
Тя бе в гладните
до смърт
деца.
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Роден в София
през 1969 г. Завършва философия в СУ
„Св. Кл. Охридски“ и
е магистър на философските науки.
Публикувал е: "Усмивката на бога"
(1999). Втората му
книга, "Нощта на
моя ден" (2008) събира стиховете му, а
"Пародии" (2012), поетическите му иронии, сборника "През
моите очи" (2015).
Теодор Христов е
приет за член на
Съюза на българските журналисти
(1999) и е награден
посмъртно за неговата
активна
журналистическа
дейност и за публицистичната му
книга "През моите
очи" с почетна грамота на името на
Христо Смирненски
(2015). Посмъртно е
приет и за член на
Съюза на свободните писатели (2012).
Умира през 2007 г. в
София, осъден завинаги да остане на 38
години.

ТЕОДОР
ХРИСТОВ
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***
Морето не е до колене.
Морето в мен е.
Удавници се люшкат заслепени.
В морето, в мене.
Морето е солено до колене.
Морето стене, стене.
... Слънцето,
ах, слънцето изгрява
в мене.

ЗИМА
Зимата, кална и мършава,
протегна ръка за милостиня.
Ала стъпкват я грубо, препъват се
и бързат, защото е зима.
Зимата плаче и кашля,
зимата после се смее,
щом някой глупак се захласне
и тя му главата отвее.
Зимата – страшна старица,
търговка безмилостна – бяла лисица,
която нехае, след нея
вихрушка играе и всичко се мъртво белее.
Зимата с нож те пронизва,
глътва слънцето и се облизва,
отблизо вглежда се в тебе –
дъхът ù от мраз е по-леден,
не знаят милост очите ù бели.
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Тя повежда ветровете,
вият се виелиците бесни,
пред тях пък вихър луд със снеговете –
цяла армия на ледовете –
бие крак в студа със песни.
Стопява ги сърцето на момчето,
което сърба топлата попара,
после пали си цигара
и чака Веселия май със цветовете!

СИНИТЕ ТРЕВИ
Няма ги, няма ги вече.
Нощта не ги преви.
На гроба ми ще светят вечер
сините треви.
Повеят леко люлее ги,
на недостъпни за никой места
тъжно и тихо той пее ми.
Аз пък го слушам в пръстта.
Сини треви, събудете ме!
Да се усмихна на пролетта;
от тези окови пуснете ме
и нека заудря бурно кръвта!

ПОЕЗИЯТА
Поезията да е игрива,
да радва стар и млад, да ни опива.
Поезията е самодива –
нищожното със стих убива.
Поезията, това е песен,
дошла в живота ни нелесен
да търси истината само,
където си говорят двама.
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Поезията е изпято вино,
поръчано от небесата,
тя кара да лети главата
от радост неизвестна, свята.
Поезията ще ни се смее,
ако със стадото заблеем.
Когато истината скрием,
поезията ще се пропие!

НОЩТА НА МОЯ ДЕН
Аз не мога да заспя сега –
бурята ми святка във очите.
Черна буря... Като мъката е тя –
оцветява в алено сълзите.
Видях, че слънцето не е око на бога.
Видях, че всеки е предател.
Видях, че гарваните могат
сълзи да пият от очите на мечтател.
***
Полегнах аз в железни скути
и пих мастиленото мляко.
Пиян лежах и бях безпътен
и виждах красота във всяка.
А после като във тъмница
отплавах с кораб черен.
Да търся моята девица...
Но пътя не намерих...
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ЦВЕТЕН ПРАШЕЦ
Из "Пародии" (2012):
Иван Цанев

Тихата поезия е с дума тежка,
като медец се сбира бавно,
поглъща я уста човешка
и се облизва скромно, значи меродавно.
Малката пчеличка сбира светлината тежка,
ала ѝ пречи вятър най-безславно –
поезията като прашец отвява.
Тогава търпеливо го поправям.
Малката пчеличка не забравям –
тя ще умре, но ще ужили славно.
Но с вятъра е работата друга –
черноработник риж, той може с нож да те наръга.
ОТВОРЕНО ПИСМО
Ален Делон

Нахранени са кучетата верни.
Спи Виши.
Но ти будуваш, вятърът не спира
да блъска по вратите, да шепти.
Простенва от досада младото владение...
Изплуват самурайски старите мечти:
все още ли ме гледат завистливо?
Да, ето вятърът завижда и свисти.
Решението отколе е щастливо –
седни и напиши красиво
затворено писмо до
Бай Стефан (Данаилов).

43

44

MOPE

ТЕНИС
Недялко Йорданов

Днес кой играе си с поета Не-(досещате се)-дялко?
Че лесно той спасяваше честта
на кортове за тенис.
Отново точки той набра,
досещате се... тенис.
Той нивга не е неглиже.
В Поезията по малка
светлинка върни...
Но проверените мъже
се радват на поета Не-(досещате се)-дялко.
Да ме прощава сатирикът мил,
че място тук заемах,
че съчиних аз в неговия стил...
Ах, пак Недялкова поема!

КЛАСОВ ВРАГ
Сталин

Запалвам вярната лула
със безподобното спокойствие
на величава руска зима...
Пак влака за Сибир ще вземат.
Отдавна Сталин съм, другари мили.
Не вярвам и на Джугашвили.

СПАСИТЕЛЯТ
(Блага вест)
Трендафил Акациев

„Да любите друг другиго,
както и аз ви възлюбих!“
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ПОСТОЯНСТВО, ИВАНЕ
Минко Бенчев

Аз строг съм властелин
във вирусната тишина
на моето критическо пространство.
Да знаете, не се преструвам и на господин:
поетите аз отказах, като цигарите –
с постоянство.

ОТВЪДНОТО МОРЕ
Петя Дубарова

Дори сега животът е трагичен...
С туй искам от отвъдното море
да ви докажа,
че поетеса съм отлична.

ТЕАТЪР
Юлиан Вучков

Не виждаш как от телевизора насреща
търся с теб духовна среща...
Но стига театър съм играл –
аз съм духовно преуспял.

ПРОРОЧЕСТВО
Ванга

Е, нема да ти кажем.
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балканската къща
по хели лаксонен

купих тази къща
заради прегърналата я
хортензия
красотата е обречена
оказа се
че корените са в съседите
старият полковник
се притесняваше
за устоите на къщите
за изолациите за мазилките
за нравите на младите
отсякохме храста
летните преспи
от цвят изчезнаха
като къщата от детството
към която ме връщаха

КРАСИМИР
ВАРДИЕВ

следващото лято
дъщерята на военния
се върна от чужбина
и ми се развика
лудата крава
как можа
убиeц
покойната ми майка
засади цветето
като станах на десет
така започна войната
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един четвъртък през май
„Така си приличат нашите къщи.
Животите ни.”
Тед Кусър

прашни градини
отеснели стаи
растоянието между
успехи и провали
си остава
нечий поглед
пустата провинциалност
пред тихите къщи
обичайният смърч
стене по сенките
на отминали хора
подсмърча за миналото
гърбовете на стари
магарета попиват
слънцето като
жадните варовици
които разтварят всяка
плът

фаталистично създание
аз ли съм ужасената мравка
втренчена в приближаващата подметка
въртяща набързо в главата си
мравешкия си живот
извлачените трохи и сламки
построените мравуняци
ежедъждните бедствия катаклизми
малките потопи
с многобройните си жертви
или какви ги говоря
аман от олицетворения
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може ли една мравка
да се ужасява
надали може
мравката е
детерминирана в носенето
на трохи и семки
прекалено заета да живее
за да разбере че умира

невидимо
казваш
по-лесно е да се порежеш
на хартия
в тази къща с тъпи ножове
и извиращи книги
от ъглите
казвам
по-лесно е
казваш
може да умреш
от мързел само
мястото е малко
и пак е прашасало
казвам
може да умра
казваш
време е животът ти
да поеме нанякъде
пилееш се твърде
и напразно
по свои и хорски
приумици
и за разни гадове
казвам
време е
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така си говорим
отдавна
и сме доволни
някак
че нищо
не се променя
невидимо доволни

пикникът
беше ден като ден
неуверена пролет
ту изтръпвах от хлад
ту се размеквах
от разсеяна ласка
на слънцето
като родителите
единият внезапно
изстинал
решил че е дотук
другият свикнал
с подобни номера
занесено се усмихва
мисли
за свои си работи
сестра ми яде ушите
на мечо от олимпиада
осемдесета
никнат ѝ зъби
някой казва
слънцето лъже
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***
причиняваме си
невъобразими поражения
голи снимки
безразлични любовници
фалшиви приятелства
по интереси
съсипваме телата
и душите си
причиняваме си
взаимна болка
нещастие и скука
скандали омраза
причиняваме си
зависимости пози
ангажираности даже
даряваме си свободата
за разни каузи
или заплата
причиняваме (си)
страдания
докато сме млади
докато животът
не се е оттекъл от нас

разминаване
тези големи ръце този гръб
които толкова не харесвашe
привързан към изгубеното
ми крехко момчешко тяло
ги направих заради теб
заради болестта ти
за да мога да те вдигна
ако умреш върху мен
за да те облека
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варна
„момчето което говори с морето”
в този град прехвален и възпяван
горд и безразличен
към всякакво минало
с ронещи се хлътнали зидове
зад лози удушвачи
(за който отдавна съм минало)
дали бях детето което играе
в двора с хортензиите
зад малката къща
край автогарата
аз ли търчах всеки ден
до училището в центъра
аз ли се целувах в мрака
под платаните
аз ли бях младежът
който обичаше да се люби
в двора на етнографския музей
(пренаселен беше дворът на
историческия и още е)
(Jiji l’amoroso там казват пеела Лея
във някакво време преди)
който познаваше всички
и всички го познаваха
който се отегчаваше
от гаджетата си
за седмица и по-кратко
и закъсняваше
за навсякъде
защото знаеше
че носи купона
със себе си
аз ли бях
тези спомени
са ми смътни
като имплантирани
нереални и древни
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като варна
която продължава
да потъва обраства
с диви лози
и животи
„аз ли бях тогава”

варна 2
най-пъстрите години
на детството
най-жалките останки
от древен разкош
първите любовници
първите приятелства
първите предателства
красотата на архитектурата
градинското великолепие
огромната мизерия
на циганската махала
и странната ѝ пъстрота
отровна жизненост
изсмукваща живота
панелната безличност
извън центъра
където е като
плевен младост ямбол
и други разни грозоти
и сякаш морето
е на светлинни години
в друга реалност
където античността
не е била пометена
а телата очакват
своите пиедестали
там сякаш
не са живели хора
самозапалили се
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изгорели като факли
във този безизходен
похитен от капитала
роден земен рай
а паметта не е
във сградите
помитани без оглед
красотата им
паметта е
само в тази
краткотрайна
тъжна плът
която сме

варна 3
варна
не е град
а състояние
да искаш
да забравиш
и да не можеш
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Екзотични начини за разрязване на птица
размножаване на пчелни семейства
1

МАРИАННА
ГЕОРГИЕВА

докато ти обитаваш празната стая и се влюбваш в звуците,
които може да издава собственото ти тяло,
пукането на ставите, къркоренето на червата и така нататък,
стените се приближават до нас,
готови да ни затиснат, нашите дни са лишени от лица,
техните силуети, със стригани коси, с ококорени празни очи,
могат да ни смажат, така че да ни причинят черепно-мозъчни травми,
близнаци, които ни очакват като верни слуги на двата края на живота,
може би ти не мислиш за тях, аз ти казах – зная те, че си влюбен,
на края съм на създаването, там където все още могат да се видят
кон върху кобила, която рита и цвили, лъв върху лъвица,
която приема спермата и после е готова да разкъса муцуната ми,
моето най-слабо място, за което исках да те предупредя,
когато разбрах, че гледаш дъщерята на хазяйката,
че следиш траекторията, която очертава
нейното хилаво тяло, което като цяло,
така, както нашите – моето и твоето, страда от недохранване
или е наследствен недъг, аз не знам за това,
гените, епсилон епсилон хипотезата, обаче исках да ти напомня,
преди да я сграбчиш в някой ъгъл,
да разиграеш с нея драмата на собствената ти изоставеност,
за термоядрения синтез, имаше едно предаване по National Geographic,
посветено на сливането на ядра с различни маси,
теологията на миналия век, преди да вкараш
езика си в устата ѝ, имай прeдвид, че на мен ми е тясно тука сама,
с този дъжд, който се излива между стените на нашето малко семейство,
в което аз те отгледах докато пия захар, и запечатвам един по един
процепите на квартирата ни, и ти казах, преди да сложиш ръката си
в опасна близост до нейната вагина, че на двата края на живота
ни очакват близнаци, моят и твоят, те ще ни гледат биполярно,
така, както в нашия дом от едната страна е нощ и вали,
а от другата – грее слънце,
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ти си ги забелязал навярно – тези затворници – със стригани коси,
с мълчаливи усти, които ни завиват вечер, докато стените
ни притискат, защото е тясно в този ад,
в който ние сме много и от това ни боли
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Марианна Георгиева е родена през
1986 г., в гр. Уфа,
Башкортостан,
Руска Федерация.
Завършва право, а
в последствие за2
писва магистърска
програма „Литедокато скърцаш със зъби, правиш хубава музика,
ратурата – творческо писане” в
толкова много ми харесва, когато сме само двамата
Софийски универи аз слушам единството на нашите тела, на сърцата ни,
ситет „Свети Клии си мисля – ние с тебе сме създадени един за друг,
мент
Охридски”.
създадени сме за това да лежим един върху друг,
През 2014 г. е публикуван първият й
един в друг, нашите неродили тела да отчленят от себе си
роман – „Длъжниоще крака, ръце и усти, които да жужат със страстта си на деца,
кът” от издателдържани дълго време далеч от храна и от светлина,
ство „Свети Климент
Охридски”.
които се нахвърлят канибалски върху своята най-голяма любов
„Артиси знай, че стигне ли се до тук, никога повече няма да има връщане Изучава
тични психо-социназад от канибализма, напред към анатомичната цялост на разрязаното ални практики и
по природа на две сърце, което кърви в моите шепи,
психодрама” в Нов
български универдокато е обедно време, докато ти си някъде
ситет и работи
по арменските кръчми, по баварските ресторанти
като адвокат. Нейи ядеш торти с мед, пиеш жива бира и пушиш,
ни работи са пубаз копая земята и смуча корените на уплахата,
ликувани в Гранта
България,
Литече някъде между нас има нещо,
ратурен вестник,
нещо голямо, нещо горещо, нещо живо,
списание Vagabond
което ме блъска по меридианите, което натиква главата ми
и американското
в улуците, в които през лятото се задържа застояла вода,
електронно списание Drunken boat.
ти си някъде тук, скоро ще чуя как стоварваш

своите изкуствени крака до моите, как ме галиш с пластмасовите си ръце
от екополимер, произведен в завода на границата с рапичното поле,
там, където се намират едно до друго
базата на скандинавски търговец и екарисаж от едно време,
налети инвестиции на чуждестранно лице, което
с нашия восък лее своите контури, но то
не ме интересува след като ти ме галиш,
след като аз те чакам, знаеш много добре пътя за обратно,
има само две възможности пред теб, пак ти го казвам –
екарисажа, в който дори металните контейнери
вече са изгнили или просто откраднати,
няма да има стени помежду ни!
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другата ти хипотеза, не я забравяй, е рапичното поле,
то е жълто, като моя корем, натежал от цветен прашец,
по него ти си минавал с посивелите си дълги коси,
с напуканата си гореща уста, докато стигнеш до
извора на меда, до мястото, където всяка мърша гори,
картата на нашата вяра има само два квадрата, от които
ни делят не повече от петдесет сантиметра, две полета
разделени от път без следи
3
има много време докато видим отново пустинята,
ти си чела много, много си мислила
по въпроса за камъните, за втвърденото мълчание,
което за дълго време устоява
на всякакви климатични условия, на промените на културата,
които нямат нищо общо с коридорите, по които ходиш
боса всяка вечер, все едно не съм ти казвал,
че можеш да настинеш, че за теб не е добре
сивата ти коса да се влачи по пода, толкова много време прекарах,
докато я издърпам от заледеното езеро, във което
се гледаш всеки ден, от което не се откъсваш,
и те вмъкна през восъчните процепи на дома ни, ти все забравяш,
че има няколко възможни истини, за които не си говорим
и е много вероятно никога да не разберем
откъде да започнем и къде да свършим, аз знам само
че ти се движиш, ставаш, чуваш ме и дори ми говориш
докато те гледам, се опитвам да отгатна по движението на устните
значенията на произнесеното, но ти не искаш
всичко да е толкова ясно, да е просто,
чувам как скърцат дървените греди под твоите стъпки,
осакатили са майка ти, преди време са счупили
единия ѝ крак, аз ти казвам
стига си го държала, стига е стоял в скута ти,
време е да го заровим в земята, в крайна сметка,
макар и да не е цяло тяло, той също има право
да изгние в почвата, да се трансформира в хумус,
може би това, което ще израсне, ще ни храни
и тогава ти ме питаш това не е ли едно и също,
ние сме разделени в живото, а в това, което е мъртво
все пак сме събрани
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ядачинапарчетахляб
1
от време на време образи, които ме спохождат,
като талазите на мъж, който в мен създава живот,
като вълните, които по време на прилива бушуват и помитат всичко,
като ударите на мъжа ми по вратата, докато лежах в леглото и крещях
като устата на детето ми, което се блъскаше в гръдта ми, за да суче,
като аритмията, която усещах докато погребвах живота
като тихото почукване по прозореца на родителите ми, когато се върнах
и им казах едно – аз искам да украся стаята си с тези картини
и никога повече нито ги видях, нито чух
2
четох Исайя една вечер, докато звуците ставаха монотонни,
пише нещо за гнева, написаното е за насилниците, мъжът ми
много се учуди, когато разбра, че мога да чета, каза че не знаел това,
когато сме се венчавали, аз само го гледах и слушах, не говорех
с него за нищо, защото знам, че чернотата на погледа ми може да ме издаде,
онзи блясък на острието на ножа, с който беля картофите,
режа хляба, тежа много, той го вижда
в тъмното, докато вкарва кура си в мен, после ляга и заспива, аз не мога
да го отхвърля, защото никой не знае колко може да ми струва това
3
една несигурна мощ, която се гърчи в ръцете ми,
парче месо,
мое е, мъжът ми, макар и твърде безразличен, го създаде в мен една нощ,
когато газената лампа угасна от само себе си, тогава си казах – това е знак
за нещо лошо, което кучият син може да ми стори в тъмното,
докато го прави с мен с пълна лекота,
все едно някога съм му се отдала изцяло
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4
на седемнадесети януари следващата година майка ми преживя злополука,
което ме накара да си помисля, че моите собственици
могат внезапно да се сменят, да ме предадат в чужди ръце,
затова аз отказах да я подкрепя в усилията ù да умре бързо и леко,
докато лицето ù стана землисто, докато започна да става студена,
направих няколко опита за убийство, които никой не разкри,
защото те бяха само намерения за щастливо и плодородно съществуване,
което така или иначе никога не се осъществи
5
през юли след петнадесет години умря и мъжът ми,
отдавна живея сама, така че съм свикнала с несъвместимостта на самотата,
за която не знаех нищо дотогава, макар че не подозирах,
че яростните нощни спорове, кървящите рани,
безсъзнанието, в което заспивах
след самонараняванията с него, могат да ми липсват като коприва,
каквато бера от торфеното находище до къщата ми,
с нея жиля кожата си, докато започне да ми пари,
така че да се усетя чужда на моето тяло, цялото в рани
6
през 2016 г. една жена на име сара кейн
влиза в музея на ван гог в амстердам,
там тя планира няколко опита за самоубийство,
защото се счита предадена
от близки, приятели, любовници и
най-вече от детето си, което на млада възраст
решава, че няма да (се) роди
в интерес на хрониката трябва да се отбележи, че днес
тя е щастлива, има съпруг и дете,
и живее някъде, където никога досега
не съм била
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бръмбарът рогач
имагото живее само няколко месеца, като се храни от сока,
изтичащ от наранените дървета, така че и в този случай
цялата тази работа е въпрос на хазарт, така, както любовта
никога не можа да се напише предварително, защото тя винаги е зависила
от сока на наранените, от тяхната среща, мястото, където всички науки
падат на колене, победени от простото пресичане на траекториите на
съществуването, защото всичко е заради него, преди това там, откъдето
имагото се е хранело, женската е снесла яйцата си, това
никога не е просто вписано в реалността на нещата, така че няма как
да се пре(на)пише начинът, по който мъжкият, нараняван от опасността
да загуби своята най-голяма любов, вдига с челюстите си своя конкурент
и го пренася някъде надалеч от раненото дърво, в чиято сянка
се разиграва драмата на реконструиране на индивидуализма,
загадката на порядък, който не иска да се разкрива пред непознати
и затова обитава влажните места под видимото, където се крият
гниещите корени и дънери,
жадно смучейки соковете на земята

конният завод 2
указание за неговото съществуване е дадено още преди няколко века,
ти усещаш ли, че когато говориш за мен, гълташ прах?, нямам пулс,
нито температура, моето лице има навика да изниква, когато за теб
е най-тъмно, когато кожата ти е настръхнала, за да компенсира студа,
който я изтезава, понякога по коридорите, докато крачиш към конюшнята,
аз съм там и стена, твоята собственост, товарът ти, който пренасяш в
малките стаи на отдиха,
където можем да ги чуем как пръхтят от време на време,
шибат задниците си и широките гърбове с гъстите си опашки, на тях точно
искаш да се качиш нощем и да забиеш слабите си нозе в слабините им,
да заминеш с един от всичките в кобалтовата нощ,
аз те дърпам и те отвивам,
питам те: накъде
след смъртта ми никой не знаеше
какво да прави с имуществото, което оставих,
то стоеше голо под откритото небе,
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незащитено от набезите на непознати хора,
недоброжелатели, мои кредитори и длъжници,
всички еднакво алчни да се
облагодетелстват незаслужено с красотата на стотици коне,
да ги възсядат денем,
пред очите на наследниците ми,
да гледаш с насълзените си очи, мислиш ли
че не знам, че само ти бърса охладеното си лице
с краищата на тензухената си нощница
след като научи за смъртта ми,
констатациите на експертите, че оттук нататък
аз ще изниквам само в твоите сънища,
и в ничии други, докато пред прозорците
зад които стоиш, се организират оргии,
конни състезания, нещастни копелета, които
те будят преди да е минал часът, в който моето сърце ще спре
не знам дали да съжалявам, че много скоро след това настъпиха войните,
първо бяха наводненията, които повлачиха калните води,
твоите кални води
към конюшните, където се издавиха първо новородените,
другите с кестеняви косми,
топли очи, в които се отразяваше смъртта ми,
моята смърт, а и твоята, побягнаха
на двора, докато прескочат голите тела
на останалите безпризорни самозванци,
не съм искал някога да разбираш как изглеждат старците
с деменция докато уринират
и очертават около себе си идеални кръгове,
от които после не могат да избягат,
няма да можеш да спиш добре, ще се стряскаш, защото ще помниш
самолетите, които прерязаха небето
и разпръснаха всички останали живи коне
всичко това, черните коридори,
в които се очертават контурите на моето лице,
на твоето, случилото се под стъкления похлупак
на нашето богатство, което се разпиля,
защото колко е лесно да гледаш в живото,
но не и да го запазиш, не и да го създадеш,
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а ти може да се съгласиш, че съкровището,
което се трупа и тупти, което не може
да се опитоми, не подлежи на застраховане,
то е винаги рисковано, да спре, да умре
в миг, без дефиниция, болест и страх, но преди да затворя тази
страница, прозорците на съня ти, трябва да знаеш, че това, което веднъж е съществувало, е неоспоримо, то е прокарало пътя на живеенето
в това минно и красиво поле

младост
в дните на ранната пролет полковникът много добре разбра,
че за да оцелее
ще трябва като някой хищен котарак, вълк, лъв,
да посегне на образа на сина си,
да го принуди да умре в очите на желанието, любовта,
която го сътворяваше в мен, за
целта, той създаде виртуално събитие, реалност,
в която всички плачат и умират,
още днес, още сега, още докато той се празни сам
в самотната си квартира –
таванска стая в една от последните,
най-крайни централни улици, намираща се
близо до лудницата, ако беше поне една идея по-талантлив,
той щеше да започне
да обикаля сградите, да наблюдава хората,
да ги описва ежедневно,
да започне да се вглежда в себе си, в малките следи,
които оставаше, да реши най-после
да ми пише писма, в които да разказва за всичко това,
по дяволите за другите, обаче
аз съм била много разгонена,
много отчаяна и много страхлива женска котка,
вълчица, лъвица, само не и човек,
когато в желанието си не съм разгадала сянката на
обречеността, защото трябваше да се усъмня в реалността
на всичко това, още когато
видях полковникa да служи като художник на различни съдии,
губернатори с гълъбови очи и педерастки усмивки,
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в крайна сметка и ти самият реши,
че много по-добре за теб е да те изчука някой като баща ти, отколкото аз,
така че нещата се развиха стремително,
в полетата на любовта, в архивите на славата
е записано, че той има кратък живот,
в който доставя на хартия портретите на видни общественици
(за мен нищо никога не се е споменавало), което му носи успех и
похвали от ръководството,
без да се описват зверствата по планираното убийство, по
прекъсването на всичко, което ме свързва с хората,
добре оформената политика на алиенация,
на депресиране на едно зверско състояние,
което не може да се премахне
без боеприпаси, при мен идваха да ми докладват,
по-скоро да ме предупредят,
че ако не мълча, съм обречена на самота, все едно,
че ако заговорех,
щях с нещо да променя всичко това

групово нападение на животни
аз съм тази, която се бие с агресията на наранено животно,
с хищническия апетит на лъвица, която иска сама да разкъса
голям африкански бивол с тегло от около 270 килограма, да, тя желае
да се нахвърли върху туловището му и да забие зъбите си в кожата му,
бързо да огъне врата му като на малко котенце, да намери инстинктивно
външната сънна артерия, да я захапе, да бликне кръв, която да възбуди
всичките ѝ сетива, да усети кожата си влажна от страст, кървава и напоена
с желанието да убива, да яде и да се размножава, докато останалите кротко
се оттеглят и оставят в краката ми наградата, която сама съм си спечелила,
обаче не така се случва в този африкански ад, гладът, конкуренцията,
оцеляването, съществуването, което таим, падам на земята и се гърча,
докато в мен забиват ноктите си няколко други женски, мъжките са по-нежни
в откритата агресия, те пазят всичко за миговете на съвкупление, този път
аз ги наказвам като бягам, те не ме оставят,
ние сме си нужни като едно цяло толкова,
колкото ни трябва и оцеляването на всеки поотделно,
нашата смърт един в друг
е най-последния белег на любовта ни
защото всичко е заради съществуването
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ЕТО ТАКА
В прахта
под сянката поспрял,
в ръка с бутилчица вода,
с бисквитка в джоба.
На път
към онзи хълм отгоре
и с гледката му над света;
без никаква умора.
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Еоден е през
1967 г. във Варна.
Автор е на
книгите
„Видове” (2003), „Кожа”
(2004), „Езерни очи”
(2005), „Стоях и слушах” (2006), „Нищо
повече” (2008). Негови творби са превеждани на руски,
английски, полски,
френски, сръбски,
словенски и турски.

GAZA
Утихват клепките,
отпуска се ръчичката;
от шепичката цветенцето пада;
изсъхва привечер
кръвта под ноктите,
вятърът косичката оправя.

ГРАДЪТ
Под слънцето – мъгла.
Под мъглата – пепел.
Под пепелта – глутница
врабчета.

МОЯТ ОСТРОВ
... с чайка и с тюлен един;
целият в скали и водорасли –
рунтав, невъздържан, безадресен и потъващ,
но неустоим!

КРАСИМИР
СИМЕОНОВ

64

MOPE

СНЕЖИНКА
почти невидима
във детските очи
съвсем щастлива
на връхчето
на мигличките
дори и с малко смърт накрая

БОР В ПОЛЕТО
Шумят под него тръни, храсти –
подплашени от здравата сърцевина.
Въздигнат, сам и не на място
превръща той листата във крила.
Посоките познал, забит в пръстта;
сближава ни със гаснещото слънце.
Но грейва вятър и изригва тътена:
Не сме ний мъртви! Още не!

МЪНИЧКАТА ЕЛИ ГОВОРИ*
... да се присъниш на мама,
татко да не го боли оттатък;
да пазиш сегашните ми бащи;
да пускаш звездите нощем,
да духаш топъл вятър,
да ми изпратиш жълти круши;
да си дойда обратно при теб –
да ти подържа ръката,
да стана твой спомен;
И не искам подарък, Господи,
за рождения ден,
само и ти не умирай.
* Мъничката Ели умря от рак.
Беше на 7 г.

MOPE

PALMARIA I
Тогава влязохме в стаята и аз видях художника – той беше мъртъв.
Картините му се бяха свлекли от стените и ние стояхме там – неизбежно сами – бегли щрихи в пустия куб на пространството. Разливахме
се подобно ескиз на Pink Floyd и нищо, нищо не разбирахме. После
някой каза: Той ще възкръсне след три дни, но трябва да го изнесем
навън. При тези думи котката, изящната котка (тя обичаше много художника. Сигурен съм), тя скочи върху този някой бавно, бавно, бавно
и му издра очите. Аз си тръгнах. Бях излишен. В стаята остана един шедьовър – художникът, и над трупа му Някой с плачещи, издрани очи.
Тогава влязох в кръчмата и там видях художника – той беше мъртъв. Столът му стоеше самотен и само на масата бе оставил последната си великолепна картина от празни и полупразни чаши. Аз гледах
този шедьовър на разкъсаност и от всяка чаша надничаше художникът
– той нещо обясняваше. Той нещо плачеше!
С едно движение на ръката пометох всичко. Платното оставаше
свободно за новия полет на...
Тогава тръгнах по улицата и в тъмното пред мен се мяркаше прегърбената сянка на художника. Той беше мъртъв.

PALMARIA II
Клечката догаряше в пепелника, а после самият пепелник пламна
някак много бързо и се стопи. След него покривката, масата, изчезнаха в пространството. Само чашата левитираше, остана да виси на
метър и нещо във въздуха. И момичето. Момичето. Сля се със стаята.
Накъдето и да погледнеше, виждаше лицето му. И той поиска да изкрещи, но не можа. Остана съвсем спокоен и попита: Тръгваш ли с
мен?
Нищо не помня – тръгнаха ли? Тогава аз изкрещях и някой, който
беше с мен, ме погледна и се сетих – той беше мъртъв. Нямаше го.
Нещо ми се изплъзва. Момичето. Момичето, момичето. Бях в стаята, но го нямаше там и стените си бяха съвсем обикновени.
Обикновени си бяха.

РОБЕРТ
ЛЕВИ
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HORTUS DELICIARUM
“Над моите земни дни
огромен сън се свежда.
- О, жажда, угасни!”
Пол Верлен

Когато във вазата моята роза увяхна –
тази роза целувах,
а я сънувах в нецелунати длани –
аз отвързах тогава дългите и разчорлени мисли
и хукнах из вечерните улици.
Над поредния ъгъл луната ме погледна
разбиращо – проститутка –
и вятърът красиво развя воал – сияние
с цвета на бледа спирохета.
Къде е тая долна курва,
която тази нощ ще ме напие и може би
ще се опита да ме стопли… тази нощ…
Спонтанността ми е безумие.
В добрата стара кръчма хлътвам вятърен.
Там мойте праведници-грешници в пастелни тонове
се сливат с фреските по одимените стени.
О, тази нощ ще се напием,
приятели, какви сме деградирали, ще се напием
до замразяване на болките… приятели…
Кръвта ни само ще кипи
и ние ще я чуем – извенъж – и ще я изживеем
в джазовия ритъм на сърцата.
Фреските се разтопяват и остават недовършени…
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ПАРАБАЗА
СТРОФА:
Светът на старата бохема се стопи до опера – гениална наистина, –
но днес по кръчмите се фукат само, само неудачници – какви са деградирали… Какъв е смисълът да бистриш политика или да рецитираш,
или да плачеш колко неразбран си пред публика, която се е вторачила
в пъпа си – безброй излишни Буди…
Неистово се мятам вляво, вдясно,
горе,
долу
и движението ми е по законите на лудостта.
Разплиска се дори и виното по чашите –
като очите ми,
когато в тях погледнеш разгневена
(но да запалим свещ пред разгневената мадона.)
Ти бе заела масата във ъгъла.
Ръцете ти почиваха на чашата.
Но спомням си – почивали са и на раменете ми.
Устните ти някога умираха връз моите –
с пустинна жажда тази вечер докосват питието.
Ти бе заела масата във ъгъла
и зная, мислеше, че пианистът с паяжините
на джаза си ще ме замрежи тук – така е.
Не е в стила ми да нощувам край кофи за боклук,
ала – без тебе нямам дом.
Все пак: кога ли съм и имал?
Разливах стиховете си по странни пътища.
Изтрити мокасини пееха и плачеха, и пееха,
а аз сънувах нещо твое и като от мъгла
изскачаха детайли: изящни – гръд, ръка, усмивка...
Изящество. Променливо като безкрайна есен.
Аз гледах в теб – там, масата във ъгъла.
Спокойна поза, заредена със движение.
Но аз очаквам пробив и измамно е
търпението в жестовете – пиеш дълго.
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АНТИСТРОФА:
In vino veritas… Не само древните са се залъгвали с тази максима. А
гърците превърнаха моя Загрей в Дионис, културния герой, дарил ни
виното, и може би са прави, защото и то е източник на ентусиазмос.
А кой е по-подходящ за подобно състояние от поета, за когото още
Платон казваше, че е обсебен от божествена мания. И има ли по-естествено място за поета от кръчмата?
Проклятие! Тъй просто е – ще кимна
с поглед към вратата, ти ще се изправиш.
Бавно... Ще тръгна пет минути подир теб –
за конспирация. Срещата ми с теб ще е безкрайна.
И кафето, което ще свариш...
И от това най-много ме е страх.

ЕПОД:
Страхът, който ни е тъй насъщен и вътрешно присъщ…
iLat. Palmarium, мн. ч. palmaria – шедьовър.
iiHortus Deliciarum Градини на наслаждението
iiiВсъщност, любима опера от любим композитор – “Бохеми” на Пучини. Писана е по сборник новели на френския писател Мюрже.

MOPE
5 ХАЙКУ
ПОЕТЕСИ
внезапен дъжд
хартиените ми обеци
сменят модела си
Коледа
още един комплект пелени
в прането
семейна кавга
тя сипва вода
в ракията
безсънна нощ
бебето на съседката
с още едно зъбче
нова прическа
непозната ми се усмихва
от огледалото
топла зима
паяжини по шейната
в избата
вкус на дренки
чета стихове
на чужд език
сутрешна кавга
гнездо на гларуси
на покрива
закъснял автобус
пчеличка каца върху
рисувания ми нокът
прошка
слагам снимката му
обратно в албума

ГЕРГАНА
ЯНИНСКА
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ИЛИЯНА
ДЕЛЕВА

надсвирване –
шумът на дъжда
и филхармонията
без автобуси и пътници
старата спирка –
чакат само некролозите
жълти листа
греят над тревата
пожълтяла от студ
златно хвърчило
каца на хълма
слънце на залез
розова стената
на жълтата къща
цъфнала праскова
на палци
към небето и по сцената
фотографии
обувки на точки
разхождат
чорапите с ръб
брашно
по коленете и по нослето
помощничка
локви на двора
децата скачат на дама
в коридорите
японски кок
направен с моливи
голямо междучасие
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изгрев…
глътка изворна вода
от допрени шепи
за билки
стъпките ми следват
полета на пчела
отварям куфара
от последното ни лято
нито песъчинка
счупен часовник на кулата
все пак
вятърът бие камбаната
кладенец за желания
прошепнатите думи
обратно в лицето ми
лъчетерапия –
жените в чакалнята
мерят перуки
кърпени мрежи
рибарят вплита
сянката на жена си
празна раковина
на брега – научаваме
за смъртта на приятел
дори залезът
разреден от дъжда…
блудкаво вино
равноденствие:
реката между града
и гробището

МАЯ
ЛЮБЕНОВА
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ЦЕЦКА
ИЛИЕВА

цял ден дъжд –
прозрачни венчелистчетата
на хибискуса
за миг луната
преди гръмотевицата –
рожденият ден на Буда
пролетно утро
очертание на ястреб
излита от явора
в очакване на снега –
отпечатък от устните ми
върху райската ябълка
дали споделих повече
отколкото можеш да понесеш?
зюмбюли през зимата
лятно слънцестоене –
капки дъжд разреждат
ракията на тате
жасминов чай…
дневната на мама
пакетирана за дарения
първи сняг —
пръстите й прехвърлят
мънистата от кост
уча се да приема
което не мога да променя…
рисунка с туш
къщичка за птици –
изкривен пирон
проблясва
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работен ден
някой бе настъпил
пеперуда
ноемврийско слънце
спомням си всички лъжи
които той ми каза
слънчево утро
няколко светулки
от скреж
снежна нощ
дори гласът на гарвана
избледнява
загубен път
стъпките ми покрити
със сняг
червени макове
Кулата на Лондон
по-малко сива
опустял град
в края на черен път
дъга
акордеон
на платформата в метрото
сляп музикант
първа среща
бели цветчета навсякъде
по черната ú коса
тъмна зала
прашните клавиши на пианото
свирят траурния марш
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ЕМАНУИЛ
ВИДИНСКИ

Лайла и Халед
Първия път се обади малко след 18 часа, тъкмо се бях прибрал и
обмислях как да структурирам вечерта си. Да започна с уиски и след
вечерята – вино или с една-две бири и чак след това уиски? Сложна
работа. Вдигнах слушалката с едно „ало“, което можеше да мине и за
„хало“. Оттатък чух минорен женски глас с падаща интонация, който
каза нещо неразбираемо. Отговорът ми бе едно „м?“, което отново не
страда от обвързаност с даден език. Последва извинение на несигурен немски, след това припукване.
Единственото, което помня от тази вечер е, че уискито все пак
беше първо.
Втория път телефонът звънна прекалено късно, вече се готвех да
си лягам. Номерът беше непознат. Отново дежурното „ало“, отново
краткото изречение, което този път сметнах, че разпознавам като
арабско. Казах на немски „Не, отново сте се свързали грешно“. Настъпи пауза. Добавих „Може би са Ви дали грешен номер? Кажете ми кой
номер набирате, за да решим мистерията“. Мисля, че дори се засмях
неангажиращо.
– Извинете, извинете наистина. Дали, дали мога да Ви помоля за
нещо? Не знам, може би.
– Да ме помолите? Ами да, зависи за какво?
– Няма да Ви ангажира по никакъв начин. Просто дали бихте могли
да се обадите на един номер и да помолите за Халед? След това да
се уговорите с него да се видите утре в 19 ч в кафене „Арко“, за да му
предадете нещо.
– Аха, разбирам. Да кажа това, ако вдигне друг.
– Да.
– Ясно. А ако вдигне той?
– Тогава, тогава му кажете същото.
– Същото? Няма да разбере.
– Ще разбере.
– Окей. Дайте ми номера.
– Сигурен ли сте? Вижте, аз...
– Дайте ми номера.
Беше същият като моя до последната цифра. Вместо 6 трябваше да
набера 9. Запалих цигара, вече не ми се спеше. Налях си още малко
вино. Отворих прозореца. След това се обадих. Вдигна жена. Не разбрах какво каза. Помолих за Халед с най-сериозния си глас, школуван
в радиото. Тя се стресна от немския и без да отговори, остави слушал-
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ката на нещо твърдо, представих си масичка. Чух приглушено шептене, някаква суматоха,
след това напрегнат мъжки глас каза на немски „Да?“.
– Бъдете утре в 19 ч. в кафене „Арко“.
– Моля? Ало? Кой се обажда?
– Бъдете в кафене „Арко“ в 19 ч. Утре. Тя ще Ви чака.
Настъпи кратка пауза.
– Аааа...здравей, Вернер. Кога? Да, да... разбира се. Няма проблем. Ще се видим утре?
Нищо, нищо, не е късно. До утре.
Затворих телефона. Имаше някаква тържественост във всичко това. Някаква възбуда
на въображението, която ме накара да седна в креслото и да изпуша три цигари в пълна
тишина. Наложи се да взема приспивателно, за да заспя. На другия ден бях водещ.
Лошо е да си прегракнал и да те чакат шест предавания по петнайсет минути. Но си
има и своите предимства. Особено ако звучиш като Ал Пачино например.
Шегата настрана. Не ми беше добре целия ден, между предаванията пиех чай и смучех
евкалиптови бонбони, исках да се прибера, да си взема горещ душ и да си легна. Малко
след шест вече се бях сгушил под завивките, когато телефонът звънна. Не вдигнах, не можех да стана. Заспал съм, отново телефонът ме събуди, нямах представа колко е часът.
Инстинктивно станах, като в транс вдигнах слушалката, казах „Ало“.
– Хей, навън съм, чувате ли ме? Ало, ало?
– Кой се обажда?
– Тук е Халед. Чувате ли ме?
– Халед.
– Ало? Чувате ли ме?
– Чувам Ви, да.
– Вижте, тя не дойде. Няма никого тук, чаках я половин час, повече не мога, трябва да
вървя. Ало, ало? Там ли сте?
– Тук съм.
– Кажете тя какво Ви каза? Вие откъде я познавате?
– ...
– Ало?
– Не я познавам.
– Моля? Как не я познавате? Вие кой сте всъщност? Ало?
– Халед, вижте, не ми е добре. Болен съм.
– Аааа.... ааааа... о, извинете. Добре, да. Ще Ви се обадя утре. Да. Извинете.
– Не, аз...
Беше затворил. Пуснах два аспирина да се разтварят и отидох да си измия лицето.
След това се обадих на шефа си. Изпих на един дъх аспирините и легнах отново.
Когато се събудих, беше тъмно. Помислих, че още не е съмнало, но часовникът показваше осем. Не можеше да е сутрин. Спал съм 24 часа. Бях вир-вода, чувствах се като след
дълго пътуване. След много дълго пътуване. Изправих се бавно, отидох до кухнята и си
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налях чаша вода. После още една. Изкъпах се, почувствах глад. Взех слушалката на телефона да си поръчам пица. Две пици. И преди да набера, машинката звънна в ръката ми.
Вече познавах номера. Беше Халед.
– Халед?
– Ало?
– Халед, ти на всяка втора дума ли казваш „ало“, когато говориш по телефона?
– А? Какво? Аааа. Здравейте. Здравей. Оправи ли се?
– Да. Искаш ли да вечеряме заедно? Умрял съм от глад. Може би след половин час? В
„Миди“?
– В „Миди“? Там не се пуши.
– Ха, да. Не се пуши. Ще излизаме навън.
– Добре, добре, да, чудесно. Аз тъкмо, да. След половин час. Добре.
– Ало?
– Ало, да?
– Шегувам се. До след малко.
„Миди“ е в самия център на Бон, на площада, под статуята на Бетховен. Просторно е,
шикозно е, стените са целите от стъкло, има някаква префърцуненост в него, но го обичам. Въпреки че не се пуши. И никога не се е пушело.
– Това ли е всичко?
– Това е всичко, Халед. Грешка. Помоли ме, обадих ти се.
– Не може да бъде!
Халед е висок и хубав мъж в средата на 30-те. Очите му са черни и толкова приближени, че имат почти хипнотизиращо въздействие. Енергичен, непрестанно закопчава и
разкопчава горното копче на синята си риза. Сега се обляга шумно назад, виждам десния
му крак, който започва да подскача нервно.
– Халед?
– Да?
– Тя как се казва?
Поглежда ме някак директно. В този момент отсервират празните ни чинии.
– Кафе? – пита ме той
– Да. Еспресо.
Той кимва на момичето, след това започва да върти чашата си с вода.
– Лайла – казва, без да вдига очи, – името й е Лайла.
– Като песента?
– Коя песен?
– Няма значение.
Отново се умълчаваме, докато не ни поднасят кафето.
– Пуши ми се – казва.
– И при мен е така след първата глътка кафе. Да излезем.
– Едва ли ще можем да си вземем чашите.
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– Ще можем, разбира се. И двамата сме със сака. Хайде.
Халед се разсмива. Има учудващо бели зъби за пушач. Взимаме малките чашки и излизаме навън. Поднасям му кутията си. Запалваме. Площадът е празен, на масите отвън
няколко души пият бира, увили краката си в одеяла.
– Ще ми разкажеш ли?
– Какво да ти разкажа?
– За теб и Лайла.
– Хм...
– Не е нужно, ако ти е неприятно.
– Ти още не си ми казал нищо за себе си. Какво работиш?
– Журналист съм. В “Дойче веле”.
– Ахахахаха.
– Какво смешно пък има в това?
– Да, да, ясно. Нито дума няма да ти кажа.
– Халед, не се излагай! Да не мислиш, че ще тръгна да разказвам някаква банална
любовна история?
Смехът му спира рязко. Поглежда ме с тези приближени очи, издиша дима и казва
натъртено:
– Това не е банална любовна история!
– Разкажи ми я тогава.
– Добре – изпива кафето си, оставя чашата на една от масите и се обръща към мен. –
Да сменим заведението.
След кратка борба кой да плати обличаме палтата и излизаме. Питам го къде отиваме.
Той само махва с ръка напред. Адски е студено, вървя с наведена глава, за да се пазя от
вятъра. Мисля си за горещ коктейл с ром или коняк. Поглеждам го. По-висок е от мен с
поне една глава. Питам се какво ли казва жена му сега вкъщи. Къде е? С кого е? Не ми
звучеше много мило по телефона. Докато съм се сгушил в палтото си, закопчан до последното копче и увит в шала си, Халед крачи с вдигната глава, разгърден, закопчал е все пак
последното копче на ризата си.
– Халед?
– Аха.
– Ти с какво се занимаваш?
– Имам магазин.
– За плодове, допускам.
– Хич не се присмивай. Точно такъв е.
– О, извинявай.
– Имам и един за продукти от Ориента. Казва се „Ориентеск“. Но той е в Дюселдорф.
Държа го с един приятел.
– С приятел? Вие не правите ли бизнес само с роднини?
– Много смешно. Почти стигнахме. Ето тук е.
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– Кубински бар? Водиш ме в кубински бар?
– Да. Какво толкова.
– Ако сега си поръчаш и един алкохолен коктейл...
– Два ще си поръчам даже. След теб – казва, докато ми придържа вратата.
Вътре е препълнено. Цигарен дим, гласове и музика. Халед е посрещнат радушно и
със свойски поглед от нисък мъж, очевидно съдържателя. Веднага ни повежда към маса в
дъното, маха табелката „Резервирано“ и ни настанява.
– Какво да бъде?
– Два пъти „Уайт рашън“, колегата тук е болен, трябва да го стоплим.
– Веднага. Всичко наред ли е у дома?
– Да, благодаря. Всичко е чудесно. Вие здрави ли сте? Как е малката?
– Добре е. Малко се притесняваме от този грип, мислехме дори да я оставим вкъщи за
известно време да не прихване нещо от децата в детската градина.
– И какво решихте?
– Жена ми смята, че не е разумно. Ще изчакаме.
– Да, правилно.
– Радвам се, че намина.
– И аз. Благодаря ти. И се пазете.
– Вие също.
Халед пали цигара, присъединявам се. Поглеждам го развеселен.
– Това мюсюлманският вариант на смол толка ли беше?
Той ми хвърля кисел поглед.
– Хавиер е кубинец. И е християнин.
– Стига бе. В кубински бар и шефът е кубинец? Много автентично.
– Как пък разбра, че е шефът?
– Е, това се вижда веднага.
Халед се разсмива.
– Журналистическа му работа.
След това се извинява и отива до тоалетната. Гърлото ми е сухо, не трябваше да паля
тази цигара. За щастие питиетата идват бързо. Това е то да си с връзки. Понечвам да отпия, но се сещам, че не е учтиво, проклинам наум и оставям чашата обратно на масата.
Оглеждам се. Претъпкано е. Тази маса е като оазис. Мисля си за Халед. Още не знам откъде е всъщност. Говори немски добре, свободно. Акцентът му е лек. Има собствен бизнес. И любовна история с Лайла. Лайла. Какво хубаво име. Той дори не е чувал песента.
Невероятно!
– Какво си се умислил?
– Питах се откъде си?
– От Тунис. Наздраве.
– Наздраве.
Отпихме.
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– А Лайла откъде е?
– И тя е от Тунис.
– Откъде се познавате?
– Дълга история.
– Разкажи ми.
Халед пали нова цигара, всмуква дима дълбоко, задържа го, след това много бавно
започва да го изпуска.
– Добре. Родени сме къща до къща. Лайла е с точно пет години по-млада от мен. И
двамата произхождаме от относително богати семейства. Нейното повече от моето. Но
и на нас ни беше добре. Баща ми беше инженер, имаше много работа, рядко го виждах,
докато бях дете, защото се прибираше късно и излизаше рано. Често отсъстваше с месеци. Бащата на Лайла обаче беше адвокат, работеше за правителството. И него рядко
виждахме, но неговото отсъствие правеше повече пари от това на моя баща. Както и да е.
Тогава, на моя пети рожден ден, имаше голямо празненство вкъщи. Майка ми вярваше, че животът на човека е разделен на петилетки. Важните неща, промените, новите
посоки, катаклизмите, всичко идва на всеки пет години. Никога не разбрах откъде е тази
вяра, но тя беше непоколебима. Съответно моят пети рожден ден беше повече от празник. Баща ми беше предоставил нужните средства за празненството, майка ми го организира така, сякаш се женех. Къщата ни беше препълнена, имаше толкова много роднини,
повече от половината не познавах. Знаеш как е при нас. Та първите часове бях зает да
приемам подаръци, щипения по бузите, рошене на косата, всичко онова, от което нито
едно дете не може да се спаси. Особено ако майка му си е втълпила, че този ден то трябва
да бъде чествано като генерал.
Октомври е топъл в Тунис. Дворът ни беше превърнат в бална зала, имаше оркестър,
много от европейските колеги на баща ми, на които се сервираше алкохол с усмивка. По
някое време настана суматоха. В къщата на Лайла, която за мен не беше нищо повече
от малко по-различен вариант на нашата и дотогава не представляваше кой знае какъв
интерес, започнаха да влизат и излизат хора. И после ясно си спомням един писък. Не
бях чувал такъв и се изплаших. Майка ми дойде при мен, погали ме по косата и ми каза,
че жената на чичо Абделмалек ражда. Няма нищо страшно, и аз съм крещяла така, когато
съм те раждала, ми каза. После се понесе да въдворява ред в разбития строй на празненството. Но не задълго.
Халед направи пауза.
– Имаше усложнения. Всъщност празненството кажи-речи свърши, когато майката на
чичо Абделмалек влезе забързана у дома, прекоси препълнения двор, спря се за малко,
докато открие този, който й трябва. Намери майка ми, двете си зашушнаха нещо, след
което полетяха към чичо ми Риад. Той беше брат на баща ми и много известен лекар.
Беше изискан, носеше ръкавици през зимата, едни такива бежови, от кожа. Никога няма
да ги забравя. Той остави чашата си и тръгна с тях. Празненството свърши.
Лайла се роди едва на сутринта. Бореха се за живота на майка й още няколко часа.
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Халед се умълча. Играеше си с чашата. Хавиер мина покрай масата ни, попита го дали
би искал още едно. Той поръча кафе. Черно.
– Не успяха ли?
– Моля?
– Не я ли спасиха?
– О, не, спасиха я. Както разбрах по-късно, е била наистина на ръба. Но я спасиха. Само
дето вече не беше онази леля Хайет, която познавах.
– Защо? Какво й беше?
– Не знам, човече. Стана тиха, не говореше, не се усмихваше, единственото нещо за
нея беше дъщеря й.
– Лайла?
– Да, малката й дъщеря. Лайла, да. Ти няма ли да пиеш кафе?
– Не, не мога да спя после. Ще изпия още един коктейл.
– Хареса ти, а?
– Много. Не съм пил такова нещо преди.
– Тука го правят най-добре. И другаде съм го пробвал, нищо общо.
– Ще го запомня.
– Хавиер ще ти го прави лично вече. Когато и да дойдеш.
– Това пък защо?
– Защото аз съм те довел.
– Олеле... вече се чувствам като във филм за италианската мафия.
– Хаха... Да, почти.
– Какво стана по-нататък, Халед?
– Ами... Както казах, майка й се промени. Сви се. Така я и помня, преди това имам някакъв слаб спомен за една жизнерадостна млада жена. Никога не е била особено шумна
или енергична, но все пак... След това промяната беше тежка. Хората говореха.
– Какво говореха?
– Е, знаеш, приказки разни. За промяната, че няма да роди повече, че е полудяла, такива неща.
– Тя роди ли пак?
– Не.
– Колко деца имаше?
– Преди Лайла – 4. Три момчета и едно момиче. Всъщност сестрата на Лайла беше найголямата. Близо 10 години им е разликата.
Халед поглежда часовника си.
– Трябва да вървя скоро. Утре ще пътувам, разни бизнес дела. Но ще се видим пак, нали?
– Разбира се. Искам да чуя продължението.
Той се усмихва вяло, след това изпива кафето си на един дъх и става.
– Не си прави труда да плащаш. Всичко е уредено.
Преди да кажа каквото и да е, махва с ръка и започва да си пробива път към изхода.
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Оставам колкото да допия питието си. Хавиер минава на два пъти, пита ме дали всичко е
наред. Учтив човек. Хубаво заведение. Ще дойда пак.
През нощта сякаш ме тресеше. Непрекъснато се пробуждах от тежки сънища, които
не помня. Сутринта си взех горещ душ и изпих една таблетка разтворими витамини. По
радиото съобщиха за пореден смъртен случай от свински грип, този път в Санкт Аугустин,
съвсем близо до Бон. Правителството е поръчало 50 милиона дози с ваксини.
На работа отсъстват двама колеги, никой не казва поради каква причина. „Някакъв
вирус“. Страхът се вижда в очите на всички.
В ранния следобед ми става по-добре, след като взимам два аспирина. Вечерта прекарвам пред телевизора, увит в одеяло. Лягам си рано.
| 28.11.2009 | 08:00 UTC.
Над 1000 жертви на свинския грип за последната седмица
Световната здравна организация публикува актуализирана статистика на смъртните
случаи от свински грип. През последната седмица свинският грип е взел над 1000 жертви,
пише в документа. От началото на избухването на епидемията грипният вирус е причинил
до момента смъртта на най-малко 7826 души по цял свят. Смъртните случаи в Европа са
най-малко 650, което представлява увеличение с над 85 процента. Световната здравна
организация установява много силна активност на вируса в Швеция, Норвегия, Молдова
и Италия, докато болестта вече е достигнала своя пик в страни като България, Белгия, Ирландия, Сърбия, Украйна и Исландия. Американският континент обаче остава най-тежко
засегнат – с 5360 смъртни случая, от които 554 нови, следван от Азиатско-тихоокеанския
регион с 1382, от които 59 нови, се казва в доклада на Световната здравна организация.
В събота, 28 ноември, бях дежурен. Написах горната новина и още преди да я прочета
в емисията, я сложих на интернет страницата на радиото. Сградата на “Дойче веле” изглеждаше трогателно изоставена през уикенда. Тези огромни и безкрайно дълги коридори
бяха празни, в делничните дни не можеше никога да ти се случи да погледнеш на едната,
после на другата страна и да установиш, че за този кратък момент си сам в коридора. Събота и неделя това беше нормална гледка.
Бях у дома в ранния следобед, тъкмо си правех кафе и се обади Халед. Беше минала
седмица от срещата ни. Звучеше нервно, не го чувах добре заради шума от улицата. Пак
се обаждаше от мобилния си телефон, явно не смееше от къщи. В Германия не е съвсем
обичайно да каниш някой полунепознат у дома си, но аз го направих, все пак Халед беше
тунизиец. Дадох му адреса и преди да отпия първата глътка от кафето си, той стоеше на
вратата. Очевидно беше взел такси. Лицето му беше изопнато, нямаше и помен от онзи
Халед преди седмица. Говореше ужасно бързо, не довършваше изреченията си и единственото, което успявах да чуя, беше „Лайла, Лайла, Лайла“. Казах му да седне.
– Какво ще пиеш?
Вместо отговор той запрати телефона си на дивана и се сгромоляса в един стол около
масата в хола. Започна да приглажда косите си, очите му бяха влажни, устните му трепереха.

82

MOPE

Налях му ракия, не знам защо реших, че е най-подходящото в момента. Очаквах да я
глътне наведнъж, той обаче отпи само глътка, ръката му беше извънредно спокойна.
– Халед? Халед?
– Какво?
– Запали цигара, отпусни се, ще направя салата, ще хапнем. Поеми си дъх и кажи какво
става. Окей?
– Окей.
От кухнята чух как щракна запалката му, чух и вдишването на дима. Започнах да режа
доматите.
– Искаш ли първо едно кафе?
– Кафе?
– Да.
– Искам... кафе е добре. Да...
Занесох му чаша. Помня, че го пиеше черно. Не предложих мляко.
– Салатата ей сега ще е готова.
– Не съм гладен.
– Това не е въпрос на глад – подвикнах от кухнята, – това е традиция. Не може да пиеш
ракия с кафе. Трябва салата.
– ...
– Чуваш ли ме?
– Да, да. Всичко чувам. Добре. Благодаря.
Една грешка е причината да режа салата за човек, когото дори не познавам, мислех
си. Някаква глупава грешка по телефона. Като в роман. Или филм. Халед, който е от Тунис,
изглежда добре, млад е, изкарва пари. Седи в хола ми, парализиран от нещо като нервна
криза, пие алкохол, въпреки че е мюсюлманин, и единствената причина да е тук носи
името на една ужасно красива песен на Ерик Клептън – Лайла. Всъщност „Лейла“. И е на
Derek and the Dominos, но няма значение.
– Халед?
– Аха.
– Какво ще каже жена ти?
– Моля?
– Че няма да вечеряш у вас? Обади се и кажи, че си с Вернер.
– С кого?
– Нали така ме нарече по телефона първия път – Вернер. Не помниш ли?
– А, да. Хаха. Вярно.
– Е?
– Няма проблем. Но да, ще се обадя.
Чух го да става, да търси телефона си по дивана, след това да набира номера. Разговорът беше на арабски. От интонацията заключих, че той увещава някого, вероятно жена
си. Приключи бързо.
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Салатата беше готова. Налях и на себе си ракия. Седнах. Беше се успокоил. Играеше
със запалката си. Погледна ме, усмихна се.
– Не съм женен.
– Не си ли?
– Не.
– А тази жена на...
– Това е майка ми.
– С нея ли говорих първия път?
– Да.
– Оу, окей. Извинявай, помислих...
– Няма нищо.
Вдигнах чашата, чукнахме се.
– Това нещо е хубаво. Какво е?
– Ракия. Питието, без което българите не могат. Такова е клишето, де.
– Ами ти? – той се огледа сякаш за първи път, откакто бе влязъл.
– Какво аз?
– Женен ли си?
– Не.
– Приятелка?
– Не.
– Хм... И защо така?
– Ами разни катаклизми последните години.
– Ясно. Ще ми разкажеш ли?
– Не сега. Кажи какво се е случило?
Халед въздъхна шумно, остави запалката и се облегна назад.
– Лайла не ти се е обаждала, нали?
– Не. Щях да ти кажа.
– Да, така си и помислих. На мен също не се е обаждала.
– Това странно ли е?
– Странно? Човече, нито мейл, нито есемес, нито обаждане, нищо вече десет дни. Ние
не можем един без друг, разбираш ли. Не е минал и ден без да си кажем или напишем
нещо. От 30 години, на'аин дин хе едения.
– Какво каза?
– Нищо, няма значение. Разбираш ли? Разбираш ли?
– Добре, разбирам. Ти защо не й се обадиш?
Халед изхриптя или се изсмя, не можах да определя точно. Разпери ръце, запалката
отново се озова у него. Казах:
– Извинявай, не разбирам.
– Окей, окей, правилно. Виж, аз нямам нейни координати. Само мейл адрес. Нищо,
разбираш ли?
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– Не, честно казано. Не разбирам съвсем. Нали есемеси сте си пращали?
– Тя ги праща от интернет.
– Аха.
– Нямам нищо, дори не знам къде живее, по дяволите.
– Окей, чакай сега...
– Виж – той се облегна внезапно напред, гледайки ме втренчено, – Лайла е омъжена.
Живее някъде наблизо, нямам идея къде. В този град, в някой съседен, в някое село,
предградие, нямам и-де-я! Мъжът й е зъл, възрастен, не й дава да мръдне, непрекъснато
я подозира, кара я да се покрива цялата в черно, като излиза, да се виждат само очите й.
– Да носи бурка, тоест.
– Точно така. Настоява да не е сама, да е с някого от семейството, неговото семейство
или поне приятелка. Убеден е, че ако е сама, ходи да мърсува, а ако не е, той ще накара
този, който я придружава, да му каже с кого е говорила и т.н. Разбираш ли ме сега?
– Да, започвам да разбирам. Халед...
– КАКВО?
– Хей, само не почвай да си го изкарваш на мен! Окей?
– Да, да, съжалявам. Извинявай, приятелю. Извинявай наистина.
– Добре, чакай сега. Объркващо е за мен. Дай подред? Какво правите и двамата тук,
щом сте родени къща до къща, израснали сте заедно в Тунис, а сега и двамата сте тук?
– Оооокей....хубаво – той разтърка челото си, запали цигара, облегна се назад, погледна ме леко насмешливо, както ми се стори, и попита: – Докъде бях стигнал миналия път?
– До рождения ти ден. Петия.
– Да, добре. Да имаш още от тази рика?
– Ракия.
– Ракия, да.
– Имам, разбира се. Хареса ли ти?
– Да. Вкусно е. Малко е силничко.
– Ако искаш, ще ти дам лед?
– Лед? Чуваш ли се. Да си разреждам хубавото питие. Защо се усмихваш така лукаво?
А?
– Нищо. Просто съм го чувал много пъти.
И добавих:
– От мъже.
– Това пък какво трябва да означава сега?
– Хаха, нищо, нищо. Заповядай. Оставям бутилката на масата.
– Не, не, няма нужда. Аз не пия често и ще се напия. Освен това съм мюсюлманин.
Вярващ.
Той ми се усмихна над чашата.
– Разбира се – казах.
– Сериозно говоря. Това, че пия алкохол и съм вкусвал свинско, не ме прави невярващ
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мюсюлманин. Окей? Просто с някои неща не съм съгласен и не мисля, че Аллах ще ми се
разсърди, ако изпия веднъж една чашка. Не в това е вярата.
– Напълно съм съгласен. И подкрепям. Просто не съм срещал мюсюлманин като теб.
– А срещал ли си мюсюлмани изобщо?
– В България имаме турско малцинство. Срещал съм и в чужбина.
– И?
– Какво „и“?
– Ами какво ти е впечатлението?
– Халед, това е друга тема.
– Знам, да. Сега ще ти разкажа, кажи ти само за мюсюлманите.
– Добре. Набързо. Веднъж като дете пътувахме с майка ми, баща ми и сестра ми с колата, „Жигула“, руска, виждал ли си?
– Разбира се. Аз... както и да е, и?
– Ами беше ранна есен, преди да започне училището. Септември. Баща ми реши да
отидем до Родопите, това е планина. Прекрасна, мистична. Бяхме близо до целта, стотина километра, когато колата се развали. Не помня какво точно беше, но отбихме от
пътя, вече се стъмваше. Баща ми псуваше, заврян под предния капак, целият се почерни
от маслото, но не можа да я оправи. И тогава на каруца минаха двама турци, български
турци, от малцинството. В България тогава нямаше много чужденци. Те скокнаха и двамата, искаха да ни помогнат, бяха баща и син, прибираха се отнякъде. Заедно с баща ми
се мъдриха над колата половин час, аз и сестра ми препускахме по ливадите наоколо. По
едно време майка ми взе да ни вика. Когато дойдохме, се оказа, че повредата не е по възможностите нито на баща ми, нито на турците и те със замах ни поканиха да им гостуваме.
Родителите ми започнаха да отказват, но на мюсюлманин трудно се отказва покана. А и
нямахме много избор. Какво се подсмихваш? Както и да е, тези хора ни приютиха за една
нощ, качихме се на каруцата, вечеряхме като царе, въпреки че се виждаше как домакините вадят всичките си резерви, майка ми и баща ми бяха ужасно притеснени, гледаха ни
строго, за да не ядем много, но накрая всички се предадохме и... разбираш ли, тези хора
ни помогнаха, все едно сме им близки. Никога няма да го забравя това. Къщата им беше
бедна, живееха главно от собствено производство, продаваха млякото на животните на
безценица, получаваха нищожни пенсии, само синът имаше прилична работа. Две сестри
се бяха омъжили, други две бяха малки, по-големи от мен и сестра ми, но им беше рано
за женене. От вечерта помня ужасно вкусната храна и как после си легнахме. На другия
ден отидохме до някакъв майстор на коли, взехме го с каручката, той оправи жигулата,
платихме му и си тръгнахме. Това е.
– Мдааа... съвсем типична история.
– Типична за кого?
– Ми за мюсюлманите. Гостоприемството е висша ценност. Разбираш ли?
– Халед, престани непрестанно да ме питаш дали разбирам. Не съм идиот.
– Окей, окей, ама че си сприхав!
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– Не съм сприхав. Но сега е твой ред. Какво правите двамата с Лайла тук?
– Ние не просто сме се родили къща до къща, ние израснахме заедно. Може би не толкова свободно, колкото западните деца християнчета, но сравнително свободно. Ходихме
заедно на училище, майка ми се отнасяше към Лайла като към дъщеря или като към детето на сестра си примерно. Не искам да ти обяснявам какви неща й подаряваше на всяка
петилетка, помниш за петилетките, нали?
– Разбира се.
– Винаги подготвяше някоя изненада на такава кръгла за нея годишнина. Не помня
всичките подаръци, но добре помня каква рокля й подари на 15-ия й рожден ден. Беше
дала сума пари. Баща ми не каза нищо. Той уважаваше странностите й. Това предизвика,
разбира се, ответна реакция от семейството на Лайла. Баща й започна да ме води по мачове, да ми купува лакомства, да ме взима със себе си на интересни места и така нататък.
С Лайла ходехме заедно на училище, на никого това не му изглеждаше странно. Аз й
бях нещо като закрилник, нали бях пет години по-голям. И понеже имах славата на побойник, никой не смееше да я закачи за каквото и да било. Не че е имало такава опасност,
но аз бях навсякъде, непрестанно с нея, до нея, бдях над нея и не я оставях и за секунда
извън дома й.
Халед се умълча. Изпи ракията си, отказа с жест да му долея. Погледна часовника.
– Трябва да тръгвам скоро. Искам да кажа, че докато бяхме деца, всичко беше прекрасно. Не познавахме глада и нуждата, винаги бяхме заедно. Детството ми е свързано много
повече с нея, отколкото с когото или каквото и да било друго, включително собствените
ми родители, съученици, дори приятелите ми. Нещата се объркаха, когато станах на 20.
– Защо? – попитах след минута мълчание.
– Изпуснах се пред майка ми.
– В какъв смисъл?
– Родителите ми ми подариха скъп костюм за рождения ден. Наистина чудесен. Облякох го, докато гостите се събираха в двора – същия, в който празнувахме, когато се роди
Лайла 15 години преди това.
– Е?
– Показах се на майка ми, а тя почти се просълзи. Оправи ризата ми и каза: „Кая много
ще те хареса“.
– Кая?
– Да. Беше дъщеря на колега на баща ми, много красива, с три години по-малка от мен.
Майка ми си беше втълпила, че сме родени един за друг. И не признаваше други мнения.
Направих грешка тогава. Намръщих се, отблъснах я и казах, че единствената жена, която
ме интересува, е Лайла. Беше катастрофа. Истинска катастрофа. Не познаваш майка ми.
Единственият човек, пред когото е замълчавала, е баща ми. И то от приличие. Първо се
смая, онемя, после настръхна и придоби онзи израз, от който всички се страхувахме. Става като вещица, лицето й се изостря, побледнява и всички ние умирахме от ужас. Никой у
дома не смееше да я ядоса. Тя и не се ядосваше често, защото държеше всичко и всички
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под контрол. Включително баща ми, колкото и той да се правеше, че не го знае. Тогава тя
така онемя, че ме гледа с този ужасен израз няколко безкрайни секунди и ме остави. Никога няма да забравя това, отидох в стаята си и трябваше първо да успокоя дишането си,
преди да изляза при гостите. Знаех какво бях направил и целият треперех.
Дай още малко от тази ракия. Чакай, сам ще си налея, искам съвсем малко, трябва да
тръгвам наистина.
Халед си наля една глътка и запали цигара. Вършеше всичко много бавно с извънредно
сериозно изражение. Почти виждах майка му отпреди 15 години. Можех да си представя
цялата сцена. Как Халед, снажен и красив младеж, посмява да изрече непозволеното, неназовимото дори, да наруши цялата кристална конструкция, изградена от тази вездесъща
майка. Как стои пред прозореца и отчаяно се опитва да усмири дишането си, докато гледа
как гостите запълват двора на къщата им, подходящо украсен с горящи факли, гирлянди и
всичко онова, което майка му е измислила, за да отпразнува поредната петилетка на своя
син. Може би по-рано същия ден е посетила дома на Лайла, за да й поднесе разкошната
рокля за нейния 15-и рожден ден. Била е подобаващо нагостена, изразила е увереност, че
ще дойдат на празненството на сина й, може би дори са решили да празнуват заедно, дворът е голям, може да побере всички гости. Ще ми се да попитам Халед за това, за рождените им дни – на него и Лайла, за празненствата и порядките. Но моментът не е подходящ.
Докато тези мисли минават през главата ми, той се надига от стола, след като е изпил
наведнъж глътката ракия, която си наля сам.
До вратата го потупвам по рамото – жест на безпомощност, но наистина не знам какво
друго да направя. Той закопчава якето си до брадата и ми казва да му се обадя, ако Лайла
се свърже с мен.
– Нека се видим другата седмица. Обади ми се.
Той кимва, благодари и тихичко слиза по стълбите. Не ми харесва тази гледка, изобщо
не ми харесва да виждам величественото и красивото умърлушено, схлупено, в позата на
губещо. Мисля за това, докато се връщам в апартамента си, наливам си голяма ракия и
сядам на мястото си да изпуша на тишина една цигара. Впил поглед в празната чаша на
Халед, в недоядената му салата, осъзнавам, че колкото и да завиждаме на красотата и
величието, наистина не ни се иска да ги виждаме прегърбени. Колкото и да злорадстваме,
има някакво нарушаване на извечната хармония, когато красивото се срине, независимо
дали става дума за историческа ценност, сграда или човек. Не искам да виждам Халед
такъв, не ми е нито работа, нито ми е задължение да се грижа за него, но въпреки всичко
мъката по лицето му, тази сгърченост, ме нараняват по начин, който сам не мога да определя. Ако грозното се сгромоляса в прахта, това поражда в най-добрия случай съчувствие,
от прекършеността на красивото и величественото се чувстваме лично наранени, дори
обидени. Тази вечер се чувствах така. Може би защото тезата ми е правилна, може би
защото историята на непознатия човек започваше да става и моя. Породена от нездраво
писателско любопитство, тя вече беше станала част от самотното ми съществуване далеч
от мястото, което наричах свой дом.
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Вече в леглото, размишленията ми продължават и не ми позволяват да заспя. Дочувам някакъв странен звук отвън и решавам, че е време да се обадя на хазяина си и да му
кажа, че е крайно необходимо да смени прозорците, за да не чувам всеки шум от улицата,
докато се мъча да преборя безсънието си. Тогава нещо започва да звъни, опитвам се да
го игнорирам, но е прекалено близо. И тогава разбирам. Скачам от леглото и изхвърчам
в хола, където телефонът на Халед звъни със страшна сила. Когато тръгвам към него, той
млъква, а докато го гледам безпомощно от разстояние, екранът му загасва. Колебая се
няколко секунди, след което го изключвам.
Докато се унасям в съня, си давам сметка, че така той няма никакъв шанс да ми се
обади.
Два дни по-късно получих електронно писмо от Халед:
Здрасти.
Сигурно се чудиш как съм попаднал на адреса ти? Не се оказа толкова сложно. Но ти
ме излъга. Изобщо не си само журналист, имаш издадени книги, пишеш литература и да
ти кажа, това доста ме ядоса в началото, но после размислих. Може би е добре да е така,
може би ще опишеш тази история, която живея. Така или иначе в живота нищо не излиза
от нея, току-виж станала добра литература, знам ли. И въпреки всичко не трябваше да ме
лъжеш. Не знам защо не мога да ти се сърдя, но ти злоупотреби с доверието ми и както
и да го гледаме, това си е измама. Разказвам ти неща, които никой друг не знае, не и в
детайли, не и от тази лична позиция, разбираш ли?
Ако се чудиш как попаднах на информацията за теб, наистина не е толкова сложно. На
сутринта, след като бях при теб, се събудих болен. Не можех да стана от леглото. Всъщност
още съм болен, затова и ти пиша. А и си забравих телефона, както вероятно вече си забелязал. Надявам се да си го изключил и да не си се подвел по нездравото си любопитство.
Та един от моите партньори е руснак. Дойде да ме види у дома, за да уточним нещо
покрай една доставка, и на мен ми хрумна да те потърси в интернет. Защото така и не
знаех цялото ти име, на сайта на „Дойче веле“ го намерих, но на кирилица. Той го разчете,
набрахме го в търсачката и излязоха доста неща. Вече не съм сърдит, но моля те не ме
лъжи повече. Окей?
Пиша ти и защото така и не ти разказах какво правим с Лайла в Германия. Разказът е
дълъг. Ще продължа от празненството за 20-ия ми рожден ден.
Може би искаш и да знаеш кога реших, че за мен няма друга жена освен нея. Реших го
много преди да пораснем, един следобед след училище. Тогава не бяхме заедно, не помня защо. Бях се прибрал по-рано от нея. И трябваше веднага след това да отида някъде.
Беше излязла ужасна буря – от тези, които се случват веднъж на десетина години в Тунис.
Вееше страхотен вятър и валеше много силно. Тъкмо бях стъпил на улицата пред къщата
ни, и видях Лайла, която се бореше със стихията под един чадър. И когато тръгнах към нея,
тя изведнъж полетя. Човече, наистина полетя. Краката й се отлепиха от земята и за секунди тя се намираше във въздуха, подета от мощния вятър, на може би метър над паважа.
Спрях като ударен от гръм. Тогава реших, че мога да се оженя само за това момиче, че ни-
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коя друга не би била достойна да се мери с нея, никоя друга не бе летяла. После чадърът
се счупи от силния напор, тя се приземи леко на земята и през водните струи ме видя как
тичам към нея. Гледаше ме извънредно спокойно, а очите й се смееха. Големи, пълни с
вода, знам, че помислих за водопади, като я видях, за водопадите от една детска книжка,
която имах като малък. Тя се смееше като богиня. Изпратих я до входа на къщата, въпреки
че и двамата бяхме вир-вода. После се прибрах и не излязох. Вече не помня къде изобщо
бях тръгнал, сигурно не е било толкова важно. Прибрах се, съблякох се и си легнах. Дълго
гледах тавана и по някое време съм заспал. Майка ми ме събуди за вечеря, изненадана
да ме намери в леглото по това време.
Разбираш ли ме? Бях я видял да лети. Да лети и да се смее. Беше далечна в полета си,
уплаших се, че ще отлети и повече няма да я видя. Не може да съм бил на повече от десет
години.
Изпращам ти това, по-късно ще ти пиша пак.
И ми пази телефона, ей.
Халед не ми писа до следващия ден. Бях зает в радиото, трябваше да ставам в 4 часа
за сутрешно дежурство и не знаех на кой свят се намирам. Прибрах се в ранния следобед,
легнах да си доспя, събудих се привечер, когато притъмняваше, и прекарах още час-два
в опити да се разсъня и да се насладя на няколкото часа, които имах, преди отново да си
легна. Винаги, когато бях в студиото и оставаха броени минути до светването на червената
лампа и включването на микрофона, се сещах за Халед. Гледах прозореца зад тонрежисьорката, на всеки кръгъл час виждах как малко по малко се развиделява и мислех за
малкото момче, което се среща с любовта. То не се влюбва, не напипва слепешком онова
чувство, което ще го занимава все повече през следващите десетилетия, не. На десетина
години разбира, че го е сполетяла любовта, и ако не знаех, че тя не е спряла и до днес,
нямаше да обърна голямо внимание на тази история. Но ме докосваше и натъжаваше историята на Халед, започнала от неговия пети рожден ден и продължила до днес не просто
съпровождайки, но и определяйки живота му. Сигурен бях, че в това двамата с Лайла да
са тук няма нищо случайно, въпреки че и такива неща се случват. Но при тях знаех, че бяха
толкова близо един до друг, защото някой от тях е направил жертва, един от двамата се
е лишил от нещо, за да има близостта на другия, макар и тази близост да беше повече от
мъчителна и да й липсваше спокойствието на споделеността, простото, чисто и банално
любовно всекидневие.
Следващото писмо на Халед прочетох на другия ден, когато се събудих в късния следобед и отворих пощата си.
Хей, източноевропеецо.
Защо не отговаряш? Да не би този адрес да не е вече действащ?
Трябваше да ходя на лекар заради този глупав свински грип. У дома са се побъркали,
майка ми най-вече. Това излизане ме изтощи напълно, но нищо не можех да направя.
Просто ме вдигнаха и откараха в болницата. Мъчиха ме сума ти време, за да не кажа, че
ми скъсаха задника от изследвания. Засега е просто грип. Утре пак трябва да отида. Ама
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че досада, имам толкова работа.
Продължавам с разказа, отговори, невъзпитан хлапак такъв, за да знам, че писмата ми
стигат до теб.
Така, докъде бях стигнал. Да. Моят 20-и рожден ден. Честно казано, не искам дори да
си спомням за него, защото оттогава всичко се обърка. Майка ми се промени, стана студена, когато някой споменеше името на Лайла, тя се стягаше, умълчаваше се и придобиваше онзи израз. Скоро всички у дома разбрахме и започнахме да избягваме темата. Все
едно Лайла беше част от семейството, за която не бива да се говори. Роднина табу. Някой
пропаднал, провалил се човек, когото се опитвахме да изключим от живота си чрез мълчание, Todschweigen, както казват тук. Аз, както можеш да се досетиш, не можех. Криех
се от майка си, но продължавах да използвам всяка свободна минута, за да съм с Лайла.
Тя започна да ме пита какво не е наред, вкъщи също я питали. Мълчах. Мълчах дълго, но
накрая не издържах. Колко дълго може да пази тайна един младеж? Разказах й какво съм
казал за нея, за плановете на майка ми относно мен и Кая, за всичко. Не се виждахме така
често сами, бяхме големи, самотното ни шляене по улиците пораждаше слухове, хората
говореха. И тогава аз просто коленичих пред нея, както го правеха по филмите, коленичих насред двора им под угрозата да ни видят толкова очи, и я попитах дали ще стане
моя жена. Нямах нито пръстен, нито носех подаръци, бях облечен във всекидневното си
облекло, не носех цветя, не бях попитал баща й, нищо. Коленичих там, цяла минута не можех и дума да кажа, а тя ме гледаше с тези големи черни очи и гърдите й се повдигаха от
многото въздух, който поемаше от вълнение. Тя не отговори. Наведе се, притисна устните
си в моите и се прибра в къщата.
Жените могат да бъдат толкова тайнствени, нали? Няма да ти казвам как прекарах
следващите часове. Не можах да хапна нищо на вечеря, непрекъснато се потях, майка ми
ме гледаше намусено, изобщо не говореше. На масата не беше много весело. И след като
се прибрах в стаята си, тя дойде при мен.
– Какво ти е?
– Нищо ми няма, защо?
– Болен ли си?
– Не. Какво искаш?
– Не ми дръж такъв тон!
– Добре.
Горе-долу такъв ни беше разговорът. Тя ми каза, че съм на 20 и е време да променя
живота си. Предишните пет години са били едно, сега идват нови пет. Бях започнал работа
при един мой вуйчо, неин брат, който търгуваше с хранителни стоки. Водехме дълги разговори у дома дали да уча в университет, или не. Аз казвах, че не искам, защото това, от
което ще живея, мога да науча и без диплома. Майка ми не беше съгласна, но това беше
преди рождения ми ден, тогава бях нейният принц, лесно отстъпваше. Сега вече не беше
така. И аз го знаех. Мъжете в семейството ни, които бяха постигнали нещо, бяха учили в
чужбина. За пример трябваше да ми служи баща ми или чичо ми Риад с бежовите ръкави-
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ци. Помниш, нали? Но аз исках да стана търговец като вуйчо си Мехди. И не исках да уча.
Майка ми обаче беше облъчвала баща ми в продължение на месеци след разговора ни на
рождения ми ден и двамата бяха решили, че трябва да замина за чужбина. Започнах да
протестирам, а майка ми каза с леден тон да сляза долу, и излезе. Кипях отвътре. Не исках
да ходя в никаква чужбина. Исках да съм тук, до Лайла. Исках да се оженя за нея. Исках
да разбера дали тя ме иска. Страхувах се и това ме правеше гневен. Исках да счупя нещо,
да разбия главата на някой идиот, да се напия, макар че не ми се беше случвало досега.
Е, слязох долу, приятелю. Какво да ти описвам. С мен говореше баща ми, майка ми
седеше в едно кресло и бъркаше чая си. Цяла вечност го бърка този чай. А баща ми говореше. С благия си дълбок глас. Знаех къде искаха да ме пратят, всички ги пращаха там.
Във Франция. Това беше мястото за нас. Говорехме френски, четяхме френски автори,
единствената държава извън Тунис бе Франция, Франция и пак Франция. Но се бях излъгал. Защото баща ми каза Германия. На което аз избухнах. Разкрещях се. Не знаех немски,
не исках да ходя на север, още по-далеч от Лайла. Защо пък точно Германия! Бранех се
дълго, но баща ми бе непоколебим. Имаше брат в Бон. Там имало добър университет,
образованието било по-добро в Германия и бла-бла.
Може би се питаш защо съм се съгласил? Не знам как да ти го обясня, дори на 20 един
мъж при нас е зависим от семейството си. Не го саботира, не се бунтува, знае, че каквото
и да решат родителите му, то е за негово добро. Аз обичах семейството си, не исках да
късам с него, а и ме блазнеше мисълта да забогатея в чужбина и когато се върна, да мога
да взема Лайла за жена и да я направя принцеса. Бях толкова объркан онази вечер, реакцията й в двора, сега решението на родителите ми, по-скоро на майка ми.
И затова след кратко буйство се съгласих. Не го казах веднага, вдигнах скандал, баща
ми ме смъмри, засвятка насам-натам и аз се качих в стаята си. Когато вече бях тук, разбрах
защо е трябвало да замина тъкмо за Германия при чичо ми Низар. В Бон бе изпратена да
учи и Кая заедно с братята си. И нейният баща имаше роднини тук. И той искаше тя да
не остане неграмотна мюсюлманска домакиня, искаше да почерпи от знанието на света,
както се изразяваше и моят баща.
На другия ден майката на Лайла, леля Хайет, ме извика от улицата и ми предаде писмо. Усмихна се и стисна ръката ми, в която пъхна листовете. Затворих се в тоалетната, за
да го прочета.
Какво да ти разказвам, човече. Беше от онези моменти, в които небето се отваря, Аллах те докосва с лъч светлина и ти вярваш, че всичко е възможно, дори невъзможното.
Вярваш, че няма трудности и че нищо друго няма значение освен това, което държиш в
ръцете си. Лайла пишеше, че никога не си е представяла друг за съпруг освен мен и че
умирала от страх пред това, което родителите й ще решат. Мислела за мен, не можела да
заспи с часове, опитвала се да не плаче, но плачела. Сутрин майка й я измивала, прикривала следите от нощта и я пращала на училище. Леля Хайет беше на наша страна, дотогава
не го знаех. Разбрах го от усмивката, с която ми даде писмото, от мълчанието, което се
настани в нея след раждането на Лайла, но което сякаш се пропука в този момент и ми
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даде да разбера, че макар от нея нищо или почти нищо да не излиза навън, тя живееше,
мислеше и отсъждаше в полза на съюза между мен и малката й дъщеря.
Полудях от радост. Скачах в тоалетната, махах с ръце, идеше ми да крещя, но вместо
това виковете ми излизаха от мен под формата на сълзи, които се стичаха по бузите ми.
След това се умълчах, облякох най-хубавия си костюм (не онзи от рождения ми ден)
и се появих с него на вечеря. Майка ми ме изгледа изненадано, баща ми вдигна вежди.
Никой нищо не каза за това, но когато се нахранихме и ставах, за да изляза да се видя с
приятели, произнесох, както и сега ми се струва, с някакво рицарско достойнство: ще се
радвам да замина за Германия.
Баща ми се усмихна широко и ме разцелува, майка ми гледаше замислено. Така ги
оставих.
И теб оставям сега.
Отговори ми, тогава пак ще ти пиша.
Доскоро,
Халед
Отговорих веднага. Бях се залутал в дебрите на разказа му, не ми се мислеше за друго
и затова ми струваше усилие да напиша нормален мейл. Направих го, добавих, че се надявам скоро да се видим.
Два дни нямах вест от него. На третия, беше краят на седмицата, той просто се появи
на вратата на жилището ми. Болестта още личеше по лицето му, изглеждаше изтощен и
измъчен. Но имаше и друго.
– Лайла не се е обаждала, нали? – казах.
– Не. Телефонът ми е у теб.
– Мейл?
– Не.
Подадох му телефона. Докато чакаше да се включи, се разхождаше насам-натам из
хола.
– Искаш ли нещо за пиене?
– Не.
– Сигурен ли си?
Не отговори. Беше вперил поглед в дисплея. Остави го в очакване на съобщение. И то
дойде. Докато го отваряше, пристигнаха още няколко. Стоях прав до масата и пушех. Той
четеше. Каза нещо на арабски. Не ми звучеше мило. Повтори го няколко пъти. Съобщенията валяха едно след друго. Накрая лицето му се отпусна в най-отчаяния израз, който бях
виждал. Падна върху дивана и остана със затворени очи няколко минути. Не казах нищо.
Само изтръсках пепелта си и продължих да стоя прав, облегнат на стената до масата. После той раздвижи устни, но от тях не излизаше звук.
– Халед, какво става?
– Халед?
– Да.
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– Какво става?
– Нищо, храа!
– Не разбирам.
Той се изправи, дойде до масата и седна на мястото, на което седях аз предишния път.
– Да имаш случайно кока-кола?
– Кола? Имам, да. Заповядай.
– Мерси.
Отпи жадно, запали цигара. По някое време се сети за мен, вдигна очи и каза:
– Нищо. Само хиляди пропуснати повиквания и неща по работа.
– Нищо от нея?
– Не.
– Да си поръчаме пица?
– Добре.
Взех телефона, но той го грабна от ръцете ми и се обади сам. Говореше на арабски.
Когато затвори, ми отправи вяла усмивка.
– Седни – каза ми, – искам да ти доразкажа.
– Добре.
Халед пристигнал в Германия със смесени чувства. От една страна, гняв и любовна
мъка, от друга – амбиция и надежда за забогатяване. Записал да учи икономика, още първата година отворил магазин в един краен квартал на Бон. Продавал продукти от Ориента,
всякакви. Парите взел от чичо си Низар, след като постигнал договорка с него да не казва
на родителите му. Бизнесът му вървял мудно, едва успявал да е на нула в края на месеца.
След близо година започнал да се разхожда из магазините на турците и на другите араби.
Бързо разбрал, че е важно да продава стоки по поръчка – например месо, сирене, отбрани плодове. На втората година излязъл на плюс. Паралелно с това вземал изпитите си в
университета, ходел на уроци по немски. Успехът не му бил важен, но с особено старание
учел езика, защото му бил нужен за работата. Изнесъл се от дома на чичо си след първата
година, на четвъртата върнал заема си към него.
– Чичо ми Низар не е глупав човек. Когато отидох на обяд у тях, за да му се издължа,
той заудря замислено с плика по масата и ми предложи да започнем общ бизнес. Очаквах
го. И бях подготвен. Отказах.
– Защо?
– Не исках да имам нищо общо със семейството, с роднините. Бизнесът си е мой, исках
да успея сам, да решавам сам, да разполагам сам със себе си и с парите си. Той ме разбра.
В средата на първата си година в Бон Халед поискал среща с най-големия брат на Кая.
Видели се в едно кафене в центъра. Обяснил му, че никога няма да се ожени за сестра му,
защото сърцето му принадлежи на друга. Кая била прекрасно момиче и той можел само
да завижда на този, който я вземе за жена. Халед не искал да подхранва илюзиите й, бил
честен, извинявал се, надявал се да бъде разбран. Постъпката му постигнала желания
ефект. Спечелил уважението не само на брата, но и на цялото й семейство.
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– Не беше никак лесно, приятелю. Защото Кая... това красиво създание...
– Красива ли е? – не се сдържах аз.
– О, да. Много е красива дори.
– По-красива от Лайла?
Халед се усмихна някак виновно и със сведен поглед:
– По-красива е от Лайла, да. Кая е може би най-хубавото момиче, което съм виждал.
– И ти я изпусна?
– Не съм я изпуснал – натърти той, – никога не съм я искал.
– Окей, окей... Извинявай.
Кая изпаднала в криза. Заслепен от любовта си към Лайла, Халед не си дал сметка, че
жената, която майка му мечтаела да види като негова съпруга, била влюбена в него.
– Ако направиш интервю с нея, ще научиш за една драматична и нещастна любов,
хаха!
– Не се занасяй. Изобщо не е смешно!
– Опа, наранено сърце ли усещам тук?
– Престани!
– Добре, добре, ама много си чувствителен на тази тема нещо...
– Халед, спри да ми се подиграваш и продължи, моля те.
Кая била различна от Лайла. Висока пищна жена, след която мъжете се обръщали.
Когато Халед излизал с нея преди разговора с брат й, мюсюлманите го гледали усмихнато
и му кимвали, сякаш казвали „Изключителен избор. Щастливец!“. Другите се опитвали да
откраднат някой поглед, да си изплакнат очите. След разговора с брата на Кая тя помръкнала. Отказала да се храни, отлабнала неимоверно, престанала да говори. Не желаела
да види Халед в редките дни, когато идвал на гости. Намирала си извинение в началото,
по-късно вече никой не си правел труда да му обяснява отсъствието й.
– Спрях да ходя там. Майка ми беснее в Тунис, но напрежението в този дом ме съсипва. Изпива ми силата. Всички ме обвиняват. Не се отказва на момиче като Кая, разбираш
ли? Баща ми водел разговори с баща й, нали са колеги. Опитвали се да запазят добрите
си отношения: „Младежи, знаеш как е, светът се промени“ и пр. Не бях направил нищо
лошо, всички го знаеха и освен жените от семейството на Кая мъжете ме уважаваха. Така
и трябва да бъде. Бях честен, не съм злоупотребявал, не съм й обещавал нищо. Бях коректен от началото до края.
– Какво стана с нея?
– С Кая ли?
– Да.
– Уфффф... Не знам какво да ти кажа. Нищо.
– Как така нищо?
– Омъжи се преди десетина години. Мисля, че беше щастлива. Не знам всъщност. Има
две деца...
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– Но?
– Мъжът й почина. Вдовица е.
– Почина ли? От какво?
– Не, не... Мислиш, че се е омъжила за някой старик? Бяха състуденти. Да призная, не
помня той откъде беше. Арабин във всеки случай. Виждал съм го два-три пъти. Запознахме се на сватбата. Хубаво момче. Хареса ми. Та... да, почина в катастрофа. Много тъжно.
И на погребението бях. Наистина тъжно.
– Не се ли омъжи отново?
– Не. То и не беше толкова отдавна. Преди няколко години.
– Халед?
– Мхм?
– Вие с Лайла виждате ли се?
Той вдигна очи от пепелника, където си играеше с цигарата, отърквайки връхчето й по
ръбовете, и ме погледна.
– Разбира се. Що за въпрос.
– Добре де, но как?
– Ами трудно, разни сложни комбинации, сметки и планове. Не е проблем. Ако искаш
да се видиш с някого, винаги ще успееш. Освен ако не е под ключ. Тя, Лайла, почти си е
под ключ, де...
– Как при това положение?
– Съпругът й пътува често, тогава понякога е по-сложно обаче, защото звъни непрестанно. Ту на нея, ту на някоя от жените в дома им. Преди бяхме успели да спечелим на
наша страна жената за... как се казва...
– Чистачката?
– Не, не, икономка, нещо такова. Възрастна тунизийка, която бе докарал тук. Познавал
я от години, но нещо й стана. Знаеш ли как изглеждаше? Ако я видиш по тъмно, ще си
спомниш кошмарите за вещици. Огромен дълъг нос, слаба като скелет с дебели вежди и
тънки устни. Брррр... Може би и затова й се доверяваше. Характерът й видимо беше като
външния й вид. Много бдителна и всичко виждаше. Нас веднага ни хвана, разбира се.
– Как?
Той изгаси цигарата си и се засмя, докато издишваше дима. Задави се и му стана още
по-смешно.
– Ох, извинявай! Наистина е като сцена от филм. Разиграхме един сложен сюжет, който минаваше безпроблемно. Правехме си среща в някой голям магазин. “Карщад” например. Или който и да е друг мол. На еди-кой си етаж за дрехи влизах в пробната и я чаках.
Уж обличах и събличах непрестанно дрехи. Понякога те закъсняваха или дори не идваха,
а аз стоях вътре като пълен глупак и в един момент наистина пробвах, каквото съм взел с
мен. По някое време Лайла идваше и също се правеше, че ще пробва. Аз не се показвах,
защото, който и да бе с нея, бе инструктиран, пък и разговори с непознати мъже не се
допускаха много, защото той щеше да разбере. И така, клечах си вътре и полудявах от
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нервност. Когато тя дойдеше, ми казваше нещо тихо или почукваше по определен начин
по стената на пробната. Ако бях от другата страна, отговарях по същия начин.
Халед почука с кокалчета по масата ми. Нещо като та та-та-та та.
– В един момент жената с нея започваше да разглежда дрехите, да се разхожда между
стелажите, като от време на време поглеждаше към пробната, в която бе влязла Лайла.
Издебвах подходящ момент и се шмугвах при нея. Беше колкото и хубаво, толкова и тежко.
Настъпи пауза. Халед се намръщи и присви юмруци.
– Какво има?
– Нищо. Всичко е наред...
– ...
– Но може би е добре да ти кажа и това...
Запалихме едновременно по цигара. Попитах го иска ли още кола.
– Кола е добре, благодаря.
Налях му и се върнах с чашата.
– Какво да ми разкажеш, Халед?
– Любопитен си – каза той и отпи глътка.
– Така е... да, признавам, любопитен съм.
– Историята не е много красива.
– Не очаквам да ми разказваш само красиви истории.
– Добре, добре... Веднъж Лайла дълго не искаше да ме вижда. Пощурях и заподозрях
какво ли не. И всъщност бях прав още с първото си подозрение. Видяхме се отново в
една кабина, този път май беше “Галерия Кауфхоф”. Какво да ти описвам: очила, забрадки. Беше бита, човече... Само като се сетя, и ето... Не мога да остана седнал... Побърках се
тогава! Излетях от пробната, въпреки че тя ме умоляваше.
– Какво стана? И кой я е бил?
– Кой я е бил? Е, кой може да е! На’аин дин ому…
– Какво? Това арабски ли е?
Халед замълча. След малко попитах:
– Какво стана?
– Нищо. За щастие нищо, макар че досега съжалявам, че не пречуках копелето... Щях
да го убия. Веднъж завинаги... И щеше да се свърши. Знаеш ли колко пъти съм си го мислил по цели нощи, планове съм кроял, веднъж дори купих разни неща, които щяха да ми
трябват за...
Отпуснах се назад и реших, че е по-добре да замълча. Халед мачкаше загасения си фас.
– Лайла се обадила на чичо ми Низар. Той очевидно веднага е разбрал сериозността
на положението, защото започна да ми звъни на пожар.
– Но Халед... Ти дори не знаеш къде живее Лайла?
– Да, не знам. Когато изхвръкнах от мола и тичах като луд, се спрях на един фонтан и
седнах задъхан на него. Имах два варианта. Можех да проследя Лайла, което й бях обе-
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щал да не правя и дори не си го бях и помислял досега. Другото бе, че знаех какъв беше
мъжът й и нямаше да е трудно да го намеря на работното му място. В онзи момент наистина вярвах, че ще отида и ще го убия. И тогава започна да звъни чичо ми. Не вдигах, но
той чакаше да се включи гласовата поща и пак започваше. Изключих телефона. Бях се поуспокоил. Но планът стоеше: отивам и размазвам дебелата му глава. И докато обмислях,
пред мен застана чичо Низар. След минутка дойдоха и синовете му, беше мобилизирал
всички. Очевидно Лайла му беше казала къде съм бил и те започнали да обикалят около
мола и да ме търсят. Не бях стигнал далеч...
Халед заминал два дни по-късно. Сам. В продължение на седмица се катерел по баири и скали, слушал шума на гори и реки и не говорел с никого. Излизал всяка сутрин в 6,
прибирал се по обед за малко и пак тръгвал.
– Оставях телефона си в хижата. Вечер поглеждах кой ме е търсил, да не би да имаше
нещо наистина важно. Нямаше. Нито веднъж не звъннах на някого.
Докато прекосявал огромни разстояния сред тишината и слънцето на Алпите, Халед
взел решение веднъж завинаги да сложи край на мъките им с Лайла. Заминаването му
било на пръв поглед пресилено, давал си сметка за това. Но го направил, защото се уплашил. От това, което би могъл да стори. И докато седял вечер на стъпалата пред хижата, отпивал бавно от чашата с кафе, вслушан в звуците около себе си, започнал да съставя план.
Съпругът на Лайла работел в индустрията. Бил претоварен от работа, заемал ръководни позиции и страдал от слабо сърце. Не бил първа младост. Начините да намери смъртта
си били много. Първоначално Халед обмислял вариант с нещастен случай. Но докато дните минавали, а той все повече разширявал диаметъра на своите планински пътешествия,
започнал да си дава сметка, че е прекалено неопитен и не прави нищо друго, освен да
фантазира. В крайна сметка се спрял на може би най-старото средство за убийство: отрова. Покрай бизнеса си Халед познавал достатъчно хора, които му доставяли подправки от
всички краища на света. От тях може би двама биха могли да му осигурят необходимото
вещество, което да напрегне сърцето на мъжа на Лайла до степен, при която то нямало
да издържи.
– Не знам защо ти разказвам всичко това. Няма никакъв смисъл.
– Какво се случи?
– Нищо! Какво да се случи? Виж ме само, седя тук умърлушен като камила, хленча ти
на рамото, не съм виждал Лайла от цяла вечност, не знам къде е, добре ли е, побърквам
се от всичко това и нищо не правя!
– Какво стана със съпруга?
– Какво да стане... Жив и здрав си е.
– Не си мислел сериозно за убийство...
– Напротив. Когато си сам дълго време и не виждаш хора, всяка малка идея ти изглежда реална, осъществима и нормална. Когато се върнах, бях изработил цял план, знаех на
кого да се обадя, с кого да се консултирам.
– Но?
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– Трябваше Лайла да му налее отровата в питието. Той е ревностен мюсюлманин, спазва нормите и съм сигурен, че не е и помирисвал алкохол. Така че в чая или водата.
– Би ли го направила?
– Не.
Лицето му се издължи в кисела физиономия.
– За нищо на света.
– Ами ти?
– Аз, аз, аз, какво аз? Естествено, че нямаше да посмея... Толкова се бях побъркал там,
сред ония чукари.
– Халед?
– Какво?
– Защо не избягате заедно?
Той рязко вдигна поглед и задържа очите си в моите в продължение на няколко секунди. Лицето му не помръдваше, не можах да разбера какво предизвика у него въпросът
ми. После се изправи рязко, издишайки шумно поетия въздух, сложи ръце в джобовете
на панталона си и закрачи из стаята.
– Щяхме.
– Кога?
– Малко преди Коледа.
– Коледа? Коя Коледа?
– Тази, която идва.
На вратата се звънна, отидох да отворя. Двама младежи внесоха две торби в хола ми,
оставиха ги на масата и се запрегръщаха с Халед. Той бе успял да овладее лицето си, усмивката му бе широка и приветлива, говорът му се промени рязко, стана висок и напевен.
Нищо не разбрах от разговора между тримата, но нямаше и нужда. Стоях подпрян на
стената и пушех замислено. Халед бе прав. Знам, че бе прав. За самотата и как толкова
правдоподобно умее тя да прави от мухата слон. Да ражда чудовища, да уголемява и найнезначителното нещо до степента на гениална и осъществима идея. Самотата може да те
накара да усещаш будността си като сън – плътен, реален и праволинеен. И най-лошото
от всичко – и правдоподобен.
– Това бяха синовете на едни приятели – каза Халед, след като изпратих младежите до
вратата.
Погледнах двата плика. Не знам какво бе поръчал, но на мен ми изглеждаше като угощение. Халед си говореше и се усмихваше, докато внимателно изваждаше храната, от
която се носеше прекрасен аромат. Донесох чинии и прибори, седнахме да вечеряме.
Мълчахме. Когато погледите ни се засичаха, той леко ми се усмихваше. Като болен, който
обаче иска да зарадва ближните си, въпреки че не му е до смях. Когато се нахранихме,
предложих на Халед нещо алкохолно, но той отказа.
– Не ми се пие, друже. Да ти кажа, има някаква логика в мюсюлманската забрана върху
алкохола. Това е сбъркана работа. Една бира е окей, но иначе няма смисъл.
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– Хубаво, няма да настоявам. Макар да не е много приятно да си пия сам. Нооо... и
друг път ми се е случвало.
Халед разбра шегата, огледа се малко безпомощно наоколо, усмихна се и запали цигара. Налях му чаша кола. На себе си – червено вино. След това, облегнат назад и зареял
тъмните си очи някъде над мен, той продължи разказа си:
– Всичко е готово. Този план го подготвях последната година и половина. Заминаваме
декември.
– Къде?
– Канада. На първо време. После ще видим. Вероятно ще се преместим пò на юг заради климата. Всичко е готово, човече. Изпипал съм го до най-дребния детайл.
– Защо не го направихте по-рано?
– Защото не се получаваше. Беше трудно, нямах пари, решението не е лесно. За такова
нещо в някои страни те осъждат на смърт. Няма да можем да се върнем.
– Разбирам, Халед. Никак не е лесно такова решение, а и семействата ви.
– Именно, това беше най-трудното... Все още е... Но годините си минават, на нашата
възраст други вече имат по пет деца. А и кой знае дали, ако съпругът на Лайла почине
скоро, тя ще се омъжи за мен. Имам предвид дали семейството й ще го разреши. За моето
вече няма значение. Тази жертва отдавна я приех.
– Ами майка ти?
– За всичко съм помислил, не се притеснявай. Открил съм банкова сметка, ще има кой
да се погрижи. Само аз и Лайла да стигнем Америка. Другото ще се нареди, ще видиш.
Вярвах му. И в същото време стомахът ми се свиваше. Сам не можех да си го обясня.
Не казах нищо. Попитах го за баща му.
– Баща ми почина.
– О... Извинявай. Не знаех.
– Да.
– Кога?
– Малко след като пристигнах тук.
– Затова ли майка ти е сега при теб?
– Именно.
– От какво почина?
– От инфаркт. Един следобед се върнал от работа, легнал да си почине и повече не
станал.
Халед въртеше запалката с пръстите на дясната си ръка и гледаше малко втренчено в
чинията си. Не го прекъснах.
– Казват, че излъчвал покой.
– Вероятно е така...
– Кой знае... Може би. Знаеш ли, той много харесваше Лайла. Но не можа да се пребори с майка ми.
– За вас ли?
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– По принцип... И за нас, да. Но с майка ми не можеш да излезеш на глава. Без значение дали става дума за това какъв телевизор да се купи, или за женитбата на сина й.
Беше ми на езика, но не го попитах. Дали не обвинява майка си за смъртта на баща си.
Той се усмихваше горчиво и беше малко далечен.
В стаята притъмняваше, станах да дръпна пердетата и да светна лампите. Исках да
пусна някаква музика, когато телефонът на Халед иззвъня. Обърнах се. В момента, в който
очите му погледнаха дисплея, чертите на лицето му се изпънаха. Минаха няколко секунди, в които стоях приведен над компютъра, а той държеше апарата с пръст върху зеленото
копче. След това рязко вдигна и се изправи. Застана с гръб към мен. Дръпнах се от компютъра. Разговорът продължи само няколко секунди. Халед затвори, обърна се и видях
очите му. Каза само „Имаш ли нещо против да дойдеш с мен?“.
Облякох едно сако, взех палтото си и тръгнахме. Халед беше спокоен. През целия път
не каза нищо. Спазих мълчанието. Не попитах нищо.
Пред болницата имаше група хора. Някои от жените бяха забулени. Когато слязохме
от колата, към нас се извърна мъж с бежови ръкавици, който веднага се приближи. Кимна
ми с лек поклон на главата, прегърна Халед през раменете и го отведе към групата. Останах настрани. Една много слаба жена бе оплела ръцете си пред корема и гледаше надолу.
От очите й капеха сълзи, едър мъж до нея я подкрепяше. Към Халед се приближи жена
около 60-те, но той я спря с ръка. Тя замръзна на мястото си, мъжът с бежовите ръкавици й
каза нещо. Тя не го и погледна. Лицето й бе стоманено. След малко всички влязоха в болницата. Отидох до отсрещната сграда и се подпрях на зида. Запалих цигара и се загърнах
в палтото си.
Зимите в Бон са меки. Студът не е режещ, дори е приятен. Останах двайсетина минути
и си тръгнах. Вървях пеш между старите патрициански къщи с високи дървета пред прозорците, парата от топлия ми дъх се смесваше с цигарения дим, който издишвах.
Няколко седмици по-късно летях за България. Беше два дни след Коледа. Халед повече не се обади. Преди няколко дни обикалях магазините за подаръци и ми се стори, че го
видях пред „Карщад“, но не бях сигурен. Разговаряше с високо и стройно момиче, малко
по-високо от него. Имаше горда и изправена стойка, не можах да различа лицето му. В
първия момент тръгнах към Халед, за да го поздравя, ако беше той. Но после се спрях.
Така се бяха установили отношенията ни, че винаги той ме търсеше. Може би щеше да се
обади някой ден.
Паника бе обхванала България заради свинския грип. За работещите в Германия бяха
отпуснали първите ваксини за хора с рискови професии. Най-вече медицински лица и такива, които щяха да пътуват в особено засегнатите страни. Журналистите бяха от втората
група. Мислих няколко дни дали да не подам молба, но впоследствие се отказах.
Докато седях в самолета и чаках да излетим, си казах, че „свински грип“ е доста глупаво
име. Само медиите и институциите употребяваха официалното му наименование AH1N1.
В момента, в който помислих, че мюсюлманите не ядат свинско, самолетът се отлепи
от пистата.
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ЧЕРВЕНИЯТ ЦВЯТ НА ВЪЛНИТЕ
И този беше от ония дни, в които слънцето и влагата над Златния
рог бяха нетърпими. Червеното елече вече пареше по гърба на Мерджан, а той съжаляваше, че вместо капела на главата му има само
едно малко фесче. Момчето вече търсеше с поглед най-близката сенчеста палма или кое да е кичесто дърво на крайбрежната улица, където да измести сергията със сладоледа и да се скрие на сянка.
– По-силно залюлей!
В обедното жарко мъртвило този остър и стържещ глас го стъписа. Бутайки количката със сладоледа, Мерджан се огледа настрани.
В градинката пред едно от кафенетата, сякаш бяха извън жегата, се
люлееха в хамак двама души. Те бяха с гръб към него, но личеше, че
са мъж и жена.
Като се премести на сянка, сладоледаджията вече имаше по-добра видимост към двойката. Видя как мъжът се наведе и зашепна
нещо на ухото на жената. Половината й лице бе закрито от огромни
тъмни очила, имаше вид на мутирала муха. Тя се заслуша в шепота,
отвори уста и...
– Ха-ха-ха, знаеш ти какво обичам аз, знаеш!
Металическият глас беше неин, глас на презряла жена, която много си е поживяла. И младият мъж изглежда беше неин, въпреки че тя
можеше да му бъде майка или баба... Беше си сложила старческата
ръка с възлести стави и големи пръстени на бедрото му и го масажираше така, сякаш искаше с дългия си маникюр в цвят бордо да откъсне от младия мускул и да го вземе. Той вдигна ръката й от крака си,
целуна я и я отмести. Стана и се запъти към сладоледаджията.
Докато се приближаваше, Мерджан го разгледа. Висок, жилав,
бързоходен. Въпреки жегата – с бяла риза с дълъг ръкав, закопчана
до последното копче, до горе. И с блестяща черна коса, която на гъсти
къдрици покриваше раменете.
Поиска два сладоледа от козе мляко, но не и рестото. Мъжът говореше с един леко звучащ гърлен акцент и разтегна устните си в красива усмивка. Изпод ориенталски рошавите вежди и гъстия черен перчем гледаха светлосини очи, рядкосрещана комбинация по тия места.
Къдрокосият пъргаво се върна при презрялата си дама.
– Любезна моя, ще благоволите ли да приемете от мен този сладолед? – младият мъж бе коленичил пред полюшващата се в хамака
дребна жена и й подаваше разхладителното лакомство с маниера, с
който се поднася пръстен.
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– Ела да те цуна! Ти си златен! – жената се пресегна, хвана го с две ръце за главата и му
сложи една звучна целувка на челото. После взе сладоледа. – Ела сега, малкият ми, седни
до кака си, нищо, че мога да съм ти майка. Ако ме слушаш, не златен, ми платинен ще те
направя.
Той само се усмихна, седна до нея в хамака и загриза вафлената фунийка.
– Нищо не казваш, а? Недей така бе, голубчик, след 2 часа си тръгвам!... Хайде, кажи
ми пак колко съм гореща, колко съм страстна, как умираш за мен! Нали обеща да ме слушаш?... Ела с мен, Мактул! Ела с мен, ще те позлатя! Хайде, яж сладоледа и да идем да
купим билет и за теб, идваш с мен, нали? С мен ли си, нищо не ти трябва – всичко ще ти
купя. Хайде, джанъм, да се качваме на самолета и да заминаваме!
Мактул я слушаше, притиснат странишком в нея, наведен. Дояждаше любимия си
„Мараш” и преглъщаше възможните си думи. Но тя не му даде дълго да мисли, а го хвана
за ръката, за крака, и го раздруса.
– На теб говоря бе, дете! Хайде, ставай, отиваме да си взема багажа и – на самолета.
Оттук летим за Одеса, имам бизнес-среща там, правя сделката, после с теб оставяме хубавите ни отпечатъци по чаршафите им и се връщаме с другото самолетче в Бургас.
Мактул я погледна, очите му от воднистосини бяха станали черни, като дъно на зейнал
кладенец.
– Не, няма да дойда с теб, Филипа – гласът му бе мек и галещ. – Не мога да тръгна с теб,
не трябва да се качвам на самолет.
– Как така не можеш?
– Така. Не мога. Ще стане нещо.
– Ха-ха, хайде бе! Че какво може да стане?
Мактул пак наведе глава.
– Чуй ме, не мога. Ще стане нещо лошо... със самолета...
– Ай стига бе!... Ма ти сериозно ли?
Филипа леко се отдръпна от него и го изгледа с потрес. Той все така седеше наведен.
Как да й каже, че ако се качи на самолет, ще умре, акълът му ще започне да се върти като
стрелката на откачил компас, ушите му ще се напълнят с кръв и ще запищят като всички
корабни сирени наведнъж, мозъкът му ще стане оранжев от собствена отрова, а сърцето
му ще се пръсне и ще заприлича на четка, на метла, защото всички мускулни влакна ще
се отлепят едно от друго? Такива неща не се казват никому, наистина. Мактул сложи ръка
на гърдите си и я притисна, сякаш да запази сърцето си, докато е още цяло. Напипа нещо
под ризата. То го накара да я погледне и да се усмихне.
– Виж, Филипа. Както казах, сега не мога да тръгна с теб. Но ще ти дам нещо.
Мактул разкопча най-горните копчета на ризата си. С едната ръка бръкна в пазвата си
и извади медальон, а с другата хвана косата си на опашка, за да може да свали гердана от
врата си. Тогава отстрани на шията му се откроиха някакви тъмни, виненочервени петна,
приличащи на срезове с формата на полумесеци и за миг се отвориха, когато той се наведе. Свали гердана и го сложи на врата й. Тя усети странен, непознат като усещане допир
– нещо необяснимо между хлад и влага, топла сухота и неуловимо докосване от риба.
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– Филипа, пази го и ми обещай, че няма да го сваляш, докато не дойда при теб! В никакъв случай не го сваляй, чуваш ли!... Ако искаш да те намеря...
– Искам, разбира се. Ти си бил странна птица бе, голубчик. Значи, с него си лягам, с
него ставам, и чакам да ми дойдеш, тъй ли? Но не ме карай да те чакам дълго, ей!
– Не, няма. Пазиш ли го, носиш ли го – ще те намеря. Гарантирам ти...
И нямаше причина да не гарантира – медальоните, които преди това беше изработвал
от собствената си кожа и бе раздал на други жени, винаги го направляваха безпогрешно.
– Добре, момчето ми. Убеди ме. Ще те чакам, да знаеш!
– Да, още днес, като те изпратя, ще започна да се приготвям. Макар че... всичко става,
може и да се обърка нещо...
– Какво да се обърка? Нови магии ли ще има?
– Не, любезна моя. Но и това трябва да ти кажа. Ако нещо се обърка и не идвам, герданът ще ти покаже. Виж го сега.
Филипа поднесе пенданта към очите си. Кръгъл, колкото монета от една лира, прозрачен. В него имаше слънце, което се отразяваше огледално в морски вълни. И отстрани
– някаква кула, морски фар или минаре.
– Та... Как каза, че ще разбера по него?
– Ами, гледай сега. Слънчицето и вълничките ги виждаш, нали? Хубави ли са? Хубави
са, както и ти си хубава тук, както са хубави и тези вълни тук пред нас, нали?... Докато са
такива, значи всичко е наред. Но... ако видиш, че почервеняват...
– Почервеняват ли? Как ще стане това?
– По-добре не питай. Та, ако видиш, че почервеняват, медальонът скоро ще се напълни
с кръв и ще трябва по най-бързия начин да го хвърлиш в морето.
– С кръв ли? Че откъде кръв?
– От моята кръв. Напълни ли се медальонът с кръв, не ме чакай...
– Ох, пепел ти на езика, това не съм го чула, ти не си го казал, няма да стане така! Хайде, тръгваме да ме изпратиш до самолета.
Отидоха с такси до хотел „Pera Palace”, в който беше отседнала. Като се качиха в луксозния апартамент, Филипа не заключи вратата, а се обади на рецепцията да й пратят
момиче, което да събере багажа й. Хвана Мактул за едно от копчетата на ризата и го притегли в стаята с голямото легло.
– Ела ми сега, голубчик, да те питам аз как се отказва на жена като мен!
Той сложи ръцете си на гърдите й, които сграбчи и натисна без да съблича блузата й.
След това рязко свали панталоните и бикините й, освободи и себе си от кожения колан
с масивната тока и дрехите под кръста и веднага, със светкавична сила нахълта в нея. Тя
извика от болка, но с всеки следващ тласък болката ставаше по-сладка и Филипа заби маникюра си в ризата на гърба му, искаше й се да я раздере и да забие нокти в кожата му...
Щом той се откъсна от нея, тя погледна часовника. Един час до полета. Всичко вървеше
по план. Двамата слязоха на рецепцията, тя поръча такси и изчака да й донесат багажа.
Щом се качиха на задната седалка, хищната й ръка веднага сграбчи бедрото на младия й
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любовник. Да му се порадва още малко, че знае ли колко време ще го чака после.
Стигнаха до летище „Ататюрк” навреме, градския трафик не ги забави със задръствания. Филипа мина през пропуските, а Мактул я съпровождаше мълчаливо. Една лимузина
ги закара до Чесната, където той вече нямаше достъп. Целуна й демонстративно ръка и
когато тя влезе в самолета, си тръгна. Лимузината го върна в сградата на летището и той
не след дълго видя как малкия самолет потегли, навири нос и набра височина.
На борда на Чесната имаше само няколко пътника. Едната стюардеса инструктира пасажерите нагледно, а другата заснова напред-назад с количката със закуски и напитки.
– Вие какво ще желаете, мадам? Вино, уиски, шампанско? – попита тя Филипа, когато
стигна до нея.
– Вино ли? Абе какво вино! Вино, шампанско. Няма да се лигавим, я! Искам ракия!
При думата „ракия” младичката стюардеса изстина.
– Искам ракия, от онази, дето е отлежавала в дъбови бъчви.
Нямаше връщане назад, жената си искаше ракията, не му се беше причуло на момичето. То подкара бързо количката с питиетата обратно към сервизното помещение, не че там
имаше за специалното бабе ракия. Щом влезе там, блъсна вратичката зад гърба си и изхлипа. Другата стюардеса, която беше седнала с кръстословица, я погледна въпросително.
– Какво става? Проблеми ли имаме, Сара?
– Ох, Севи. Бабето иска ракия. Не, не мога, ще умра!
– Ха-ха, това ли било? И за една ракия идваш да ми се тръшкаш? Не бъди лигла, Сара!
Малката несъзнателно застана мирно и се изпъна.
– Ей сега ще отнесеш на специалния бабет една ракия. Подай ми чаша!
Докато по-младичката подаде чаша, другата измъкна отнякъде шише с жълтеникава
течност. Много чартърни полети бе обслужвала тя, много бизнес- и какви ли не откаченяци. Малко ли попари им бе яла. Затова, можеше да се каже, че от 2-3 години за нея
нямаше изненади с пътниците. Преди всеки полет тя проучваше персоните на пасажерите
и знаеше от кого какво да очаква.
И така, ракията беше сипана в голяма чаша за уиски и поднесена на госпожата. Последната разклати въртеливо чашата, да види дали на повърхността ще се образува „синджирче”, и отпи.
– Ммм, бижу. Браво! Много хубава ракия. И баш от тази, с дъбовите стърготини... Браво, браво! Да ми запазите и за следващия полет от същата, ей!
Младата стюардеса въздъхна облекчено и даде гръб на бабето. Напуши я смях, стана й
весело. Искаше да иде и да разцелува старшата. Влезе при нея, но тя се бе проснала върху
кръстословицата. Странен сън, странна миризма. На Сара за секунда й се стори, че я лъхна
мирис на застояла риба. Момичето се върна при пътниците да прибере чашите. Полетът
не бе дълъг, при хубаво време и изправна техника взимаха разстоянието Истанбул-Одеса
за час и половина. А сега пътниците изглеждаха оклюмали, приспани от... Неизвестно от
какво. И пак тази секундна миризма на риба, сякаш имаше автоматичен ароматизатор в
салона и той изстрелваше струйки от този аромат. Но това не бе чак толкова лошо, а възможност за кафе и почивка за Сара и малко сладки приказки и флирт с пилота. Тя направи
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в малката кана от хубавото кафе, взе чаши и отвори с прищракване вратата на пилотската
кабина. Пилотът се беше облегнал назад, с глава, вирната нагоре и с ръце, висящи край
стола с тялото.
– Aleх! How are you, Aleх? Do you want some coffee? – Сара го бутна по рамото, но той не
реагира. Тогава тя погледна напред през прозореца. Стори ѝ се, че обектите по земята изглеждат по-големи и се приближават с всеки изминал момент. Отпред се показа една телевизионна кула, толкова близко, че… Тя рязко се скри, мина под корема на самолета. Той
се разтресе с оглушително стържене. За момент Сара видя върху стъклото на прозореца
дългокос брюнет, който усмихнато ѝ махаше с ръка – дали ѝ казваше здравей или сбогом?
Не успя да си отговори. Последното, което видя, бяха оранжевеещите вълни на морето.
Нещо изпадна през голямото отвърстие от корема на самолета. Миг след това той избухна в пламъци и за секунди изгоря във въздуха. От него остана само кълбо дим, което
се разсея с настъпването на вечерта.
Мактул се прибра вкъщи, съблече се и отвъртя крана на чешмата, която пълнеше ваната. Влезе и легна във ваната, преди да се е напълнила с вода. Харесваше му водата да
тече върху него. Нямаше значение дали е топла или студена. Когато ваната се напълни,
той спря водата и заспа.
В ранната привечер се събуди, чуваше се призива от различни джамии за последната
молитва за деня. Мъжът излезе от водата и се подсуши. Облече си тениска и анцунг. Върза
косата си на опашка, взе една крива ножичка и започна да изрязва. Не ноктите. А едни
прозрачни и много тънки ципи, които се бяха появили между пръстите му. Тези между
пръстите на краката той не докосна. Щяха да му трябват скоро. Изряза само тези по ръцете. Събра ги, върза ги старателно една за друга и ги уви, както се увиват 2 конеца при
пресукване. Получи се тънка връвчица, на която той наниза компас с големината на нокът,
и върза новополучения гердан на врата си. Извади от гардероба чиста бяла риза, изгладен панталон и хубави обувки. Сгъна старателно дрехите и ги напъха заедно с обувките в
малката си непромокаема раница. После сипа в една купа няколко лъжици смляно кафе,
мед, сурови ядки и водорасли, разбърка всичко това, седна на един стол пред прозореца
и започна да яде. Ядеше бавно и съсредоточено. Докато дъвчеше разбра, че няма да му
се наложи да ходи до Одеса. Филипа не беше стигнала до там.
Когато се стъмни и Истанбул се превърна в приказка от светлини, Мактул взе раничката си и отиде на брега. Там свали тениската и долнището и ги сложи под един камък.
Затегна ремъците на раницата плътно по голото си тяло, каза си „бисмиллях” и влезе във
водата. Заплува на север и не след дълго Галата, Златният рог и градът на царете останаха
далеч зад гърба му.
С еднакви по сила и замах движения Мактул плува през цялата нощ. Лавираше ловко между движещите се кораби и рибарските лодки, отдалечаваше се навътре в морето,
когато видеше плувки на мрежи. А водата, гальовна и ласкава в лятната си топлина, му
действаше като допинг и го зареждаше с по-голям ищах да се движи напред. Преди зазоряване вече беше преплувал граничните води с България и бе подминал Синеморец и
Ахтопол.
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Първите минути светлина за деня го накараха да се огледа за спокойно и необитавано
място на брега, където да излезе и да намери заслон за няколко часа сън и почивка. Видя
един каменист участък, вероятно близо до Ясна поляна, нямаше как да знае, а и не беше
от значение, стига да успееше да остане незабележим там за малко релакс.
На пясъка, близо до изоставения ръждясал кораб, лежеше официално облечена жена.
Кучетата, изведени на брега за сутрешната си разходка, я обикаляха, душеха, без да издават звук. А стопаните им виждаха, че гърдите ѝ се повдигат и спадат от дишането ѝ и не
предприемаха нищо. Все пак, летните отпуски бяха в разгара си, алкохолният туризъм по
българското Черноморие – също. Един „малък” черен нюфаундленд изглежда я хареса и
облиза цялото ѝ лице. Устните ѝ се размърдаха, направи гримаса на удоволствие, разсмя
се с глас и отвори очи. Песът се врътна и отиде да разглежда някакви малки рачета, които
вълните изкарваха за малко на сушата.
Филипа се надигна, огледа дрехите си, огледа се наоколо и, както беше седнала на
пясъка, обви коленете си с ръце. Къде съм – само тия 2 думи се явиха в главата ѝ. Къде
съм? Бях в Истанбул и трябваше да летя за Одеса. Възможно ли е да съм се озовала на
Принцовите острови и да съм изпуснала полета? Или вече съм била на бизнес и коктейл
в Одеса и братята са ме завихрили в алкохолен гуляй, и съм се озовала в…к чортам?... Не,
аз трябва да телефонирам и всичко да се изясни.
Филипа заопипва търсещо с ръце около себе си.
– Чантата ми! Леле, чантата ми! – изхлипа тя, като видя, че ѝ няма дамската чантичка.
– Леле божке, обрали са ме! Полицияаа! Помощ, обраха ме! – извика, изрева жената и
ламарините на корабната гробница проехтяха. Тя видя скъпите си масивни пръстени, попипа се по ушите и установи, че всичките ѝ бижута са си на мястото, значи, не може да е
обир. - Но къде съм бе, мамка му? Къде съм?!?
– Във Варна сте бе, госпожо, май снощи повиечко сте са пучерпили. Айди да си ходити,
да ни настинити! – една отзивчива ярко гримирана и силно накъдрена жена тъкмо минаваше покрай нея, по трико и с лента на косата. Беше чула вайканията на Филипа. Варненката също разхождаше куче, един рошав и вързан на кукуригу териер, като за по-лесно го
носеше на ръце.
– Във Варна ли?!?... Има си хас във Варна!... И чий го диря във Варна?...
Филипа бе в шок от новината. Нямаше никаква логика. И все пак…
Тя се загледа пред себе си. Сутрешното море, тихо, гладко и сиво като олово. Празният
плаж, на който необяснимото ти присъствие прави с теб чудеса. Хоризонтът, който не се
натрапва и не ограничава погледа. Водата, която мирише и приижда гальовно, закачливо
и топло към теб, като приятелска ръка. И чайките, готови да осерат всеки пейзаж. Всичко
изглежда така химерично, логически нереално. Но едно отместване на погледа към сянката, която хвърля грамадния черен изоставен кораб, към разядения му от ръжда нос…
Истина е, цялата тази магия е истина, къде съм била през целите тия 63 години, та не я
познавам?
Филипа пое дълбоко от йодния дъх на морето и затвори очи. Миг, два, три… И още,
и още. Тук, на този бряг, да прекара през сребристата морска вода филмовата лента на
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живота си.
Тук, на този бряг, без телефон, без документи, без бизнес график, да се изгуби във
времето и усещанията от гледката…
От оловносивата вода започна да се надига и да расте един яркорозов диск и да влива
в облаците обилни жълтооранжеви цветове. Защо е този неистов цвят, какво ще стане с
куршумената вода? Ще се запали ли в огненочернето? Или ще запее?
Филипа бе хипнотизирана от чудото на преобразяващото се море от изгрева. Когато
слънцето се издигна в цялата си идеална кръглост и багра над хоризонта, жената усети
нещо като топло докосване по средата между гърдите си. Погледна в пазвата си и видя
изгрева, висящ в умален вид на връвчица на шията ѝ. След това разпери ръце, легна назад
и загледа позлатеното небе с по детски широко и радостно отворени очи. Бавно затвори
клепачи и се остави песента от лекото плискане на вълните да я отведе отново във владенията на Морфей.
…Бе пресяла брашното, бе омесила дъхаво и жълто тесто за любимите си курабии
„Сърцето на кралицата”. А те бяха специални, каквато бе и самата тя, затова не ги правеше
често. Разточи тестото на дебел пласт, наряза го на кръгчета и започна да слага върху него
от специалната плънка: белен бадем, тъмни стафиди и парченца фурми, отлежали една
нощ в скъпо уиски. Първата партида сладки вече бяха във фурната и започваха да издават
своята опияняваща миризма на сладко домашно печиво и на алкохолен разкош. Тогава
влезе Мактул, прегърна я откъм гърба и недвусмислено се притисна в нея. Ръцете ѝ бяха
в тесто, лепнеха от сладките сушени плодове и по пръстите ѝ се стичаха капки Балънтайнс.
Не можеше да го докосне и да го отдалечи от себе си. Той смъкна полата и пликчетата ѝ,
но фльонгата на престилката, вързана над задника, не докосна. Мъжът се възползва от
безащитността ѝ и започна да мачка самата нея като тесто. Галеше я навсякъде, безпощадно и възпламеняващо. Това галене продължаваше безкрайно, възбудата я подлудяваше, а сякаш времето беше застинало и този миг висеше опасно далеч и от началото, и от
края си. Замириса на изгоряло и от фурната се показаха тънки струйки дим.
Филипа се събуди, тъмният ѝ костюм от изкуствена коприна се беше напекъл от слънцето и изпускаше синтетична миризма, освен че пареше неприятно върху кожата ѝ. Тя
стана и се огледа наоколо. Вече имаше плажуващи и къпещи се във водата. Без да мисли
много, Филипа разкопча блузата си, свали я и остана по сутиен.
Мактул. Кой беше този Мактул?
Филипа се наведе да седне на блузата, която разстла на пясъка вместо хавлия. Герданът с изгревния пендант се залюля на гърдите ѝ.
Мактул. Ти ми даде това, сигурна съм. Но защо? Какво трябваше още да направим?
Усещанията от съня, остри като мидени черупки, подаващи се от пясъка, изкривиха
радостния възторг отпреди няколко часа. Черният пуст кораб, преместил сянката си далеч
от нея, неочаквано затъмни благоразположението ѝ. Тя стана, не искаше да стои повече
тук. Трябваше да предприеме нещо. Да иде до полицията. Да си намери телефона. Да яде
и да си купи цигари, не, да си купи цигари и да яде. А как ще стане това – още нямаше
представа, но щеше да измисли в движение.
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Мактул отвори очи след няколкочасов сън. Беше пладне и той реши още да не напуска
убежището си. Продължи да лежи свит, с вперен поглед в морските вълни. Те бяха идеални за плуване. Но той не можеше да рискува да продължи маратона си посред бял ден.
Взираше се в морската шир и чакаше нещо.
Премина голям кораб, с каюти на няколко етажа. MSC Orchestra. Бял луксозен круизер,
от тези, дето ги дават по филмите. Носеше се стремително и плавно. Когато на юг остана
да се вижда само високата му широка задница, водата след него все още продължаваше
да е бяла и разпенена като въздушен шлейф.
Час по-късно морето в обсега на Мактул бе спокойно и абсолютно свободно от човешко присъствие. Недалеч започна на равни интервали да се показва и скрива черен силует
във вълните. След малко още един. Мактул се раздвижи радостно. Това бяха делфини. Той
вдиша дълбоко въздух, стисна устни и мислено нададе силен вик:
– Yunus kardeşlerim! İnsan kılığındaki kardeşiniz Maktul size yalvarıyor: Birkaç saatliğine
beni aranıza alın, ne olur!
Гледаше ги как подскачат над водата и се гмурват в нея, но не можеше да разбере дали
са го чули. Той повтори вдишването, стисването на устните и силния вътрешен вик:
– Делфини, братя мои! Мактул, вашият брат с тяло на човек ви моли, вземете ме с вас
за няколко часа!
Делфините нададоха техните чуруликащи звуци и леко измениха посоката си на плуване към брега. Мактул скочи и тичешком влезе в морето. Заплува към делфините с всичка
сила. Като ги наближи, видя, че са повече, може би семейство или малко стадо. Посрещнаха го с подскоци над водата, а някои от тях го побутнаха с муцуните си. Заобиколиха го
и го заведоха по-навътре и по-далеч от бреговете, продължавайки да се придвижват на
север.
Времето беше хубаво, пасажи от различни видове риби се стрелкаха из топлата вода.
Делфините ловуваха и се хранеха в движение. Мактул не можеше да яде сурова риба, не
можеше и да си позволи да пали огън на брега, за да я пече. Затова щеше да изчака вечерните часове, за да потърси миди по каменистите места и изоставените кораби.
Бяха напреднали доста на север, в далечината се виждаше вдадената във водата суша
с дървените къщи на Созопол и Мактул вече се оглеждаше за безопасен бряг, където би
могъл да излезе. Делфините станаха неспокойни, звуците, които си разменяха, заприличаха на писъци. Мактул видя каменисто и приглушено място, което му хареса като подстъп, и заплува към него, но делфините веднага започнаха да преграждат пътя му и да го
бутат с тела и муцуни в обратна посока.
– Ya çocuklar, ne oluyor? Söyler misiniz? Какво има, момчета? Ще кажете ли? – попита ги
мислено Мактул в очакване скоро да разбере какъв е случая. В отговор делфините увеличиха темпото, с което се придвижваха. Мактул започна да изостава, тогава два от тях се
долепиха до него и той се хвана за предните им перки.
Скоро доплуваха до риболовен район. Отдалеч се виждаха плувките по краищата на
заложените мрежи. В една от мрежите имаше заклещен голям делфин, а край него отвън
обикаляше малко делфинче. Явно майката се бе хванала в мрежата и не можеше да се
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освободи. Преди колко време се беше оплела? Вече почти не мърдаше с опашка и перки,
потрепваше едва забележимо. Въздухът не й стигаше, а заради мрежата не можеше да
изплува на повърхността и да си поеме дъх. Мактул изплува нагоре, вдиша дълбоко и
веднага се гмурна при жертвата. Намери носните й отвори, долепи устни до тях и с всичка
сила издуха въздуха от дробовете си. Делфинът се разшава. Тогава Мактул извади от страничното джобче на раницата си джобно ножче и започна да срязва мрежата около тялото
на майката. Когато тя усети необходимото разхлабване, се стрелна към повърхността. В
ръцете на Мактул остана празната разрязана мрежа, а той почувства умора и започна да
пада към дъното. Усети се в безтегловност, особена безтегловност и самота. Колко мига
трая това? Той не знаеше, защото равновесният му вътрешен уред показваше, че посоката
е сменена. Да, вдигаше се нагоре, и едни приятни хлъзгави гърбове и носове го приближаваха към най-светлата част на водата – на повърхността.
Когато той показа глава над водата и се огледа, Созопол вече не се виждаше. Задминали го бяха, приближаваха Черноморец. Щеше да е хубаво да успее, искаше му се днес да
доплува до Бургас. Но не знаеше дали ще му стигнат силите. Делфините радостно цвърчаха около него, гонеха се, играеха си. Някой от тях постоянно го побутваше напред или
направо се пъхваше под него и го пренасяше на известно разстояние.
Вкусът на водата започна да се променя, мирисът на въздуха също стана особен. Нефтохим. Бургас в далечината. Делфините млъкнаха. Тези, които помагаха в плуването на
Мактул, се отдръпнаха от него. Започнаха да се въртят около него на няколко метра разстояние. Един по един идваха, притискаха муцуни в лицето или в ръцете му и си отиваха,
напускайки кръга. Когато и последният се сбогува с него, той видя как тъмните им сенки
се отдалечават беззвучно във водата. 115 км. Това число изплува в съзнанието му. Толкова
имаше още до крайната цел. Но не сега. Може би утре... или след няколко часа. Мактул
заплува към брега. Излезе в един пущинак и изчака тялото му да изсъхне от водата. Извади ризата, панталона и обувките от раницата и се облече. През Морската градина се запъти към казино „Елдорадо”. Като влезе вътре попита за собственика. Едно яко и бръснато
по цялата глава момче го попита кой е той, че се интересува от собственика.
– Прати му много поздрави от Бюлент Мак – каза Мактул спокойно и седна на найблизкия стол. Якият отиде някъде и след малко се върна. Нищо не каза, само кимна на
новодошлия да го последва. И Мактул го последва по едно тясно коридорче с вити стълби
нагоре. Пред него тихо се отвори една врата.
Филипа затвори вратата на дознателя, пред когото даде и подписа показанията си.
Тя не очакваше кой знае какво, защото се натъкна на много бели петна в скорошната си
памет. Но поне каза номера на телефона си и се надяваше да го намерят, ако пък не – да
проследят пътя й по сигнала му. Излезе навън, вече зверски й се пушеше, а нямаше нито
цигари, нито пари в джоба си. Разпери пръстите на двете си ръце и ги огледа. Общо 3
масивни златни пръстена ги украсяваха. Докато намери заложна къща, вече бе решила с
кой от тях да се прости.
Филипа свали пръстена, който наподобяваше богато гравиран саркофаг на фараон, и
го подаде на мъжа зад щанда. Той го сложи на малката електронна везна, която отчете
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каратите и цената. Филипа се сдоби с пари, които щяха да й стигнат за 2-3 дни тук, включващи храна, цигари и преспиване в места с по-малко звезди, в сравнение с досегашния й
стандарт. Намери магазинче за цигари и алкохол, купи си от любимите сиви Black Devil с
аромат на шоколад, пакет кроасани (разбира се с шоколад) и кафе. Седна на една пейка и
запали блажено. След това яде кроасани, а с кафето изпуши още 2 цигари. Сега трябваше
да си купи бански и да намери сносно място за нощуване.
За не повече от час се сдоби с бански и квартира. От прозореца ѝ се виждаше морето,
това бе голям плюс, и Филипа можеше да си затвори очите за неработещото казанче на
тоалетната и вратата с огромно стъкло на стаята й, през което се виждаше и в двете посоки. Тя остави връхната част на костюма, поиска хавлия и се отправи отново към брега, там,
където се бе събудила сутринта. Имаше смътното усещане, че скоро предстои да стане
нещо важно на това място и тя, жива или умряла, трябва да бъде там.
Когато стигна при изоставения кораб, слънцето вече не печеше силно и се накланяше
на запад, а плажуващите бяха останали съвсем малко. Филипа влезе в импровизираната
кабинка за преобличане, свали дрехите си и облече банския. Върна се, постла хавлията и
седна на топлия пясък. Пред нея момичета се носеха на надуваеми дюшеци по вълните,
а около тях плуваха момчета и ги плискаха с вода. Недалеч се появи малко арабско семейство, вървяха по мокрото място, което вълните гризяха постоянно и обливаха пясъка.
Децата, 4 на брой, по гащи, пищяха и джапаха из водата. Майката също нагази до колене,
без да се притеснява, че дългата й дреха се намокри и залепна за тялото й. На крачка зад
тях вървяха двама мустакати мъже, които се държаха за ръце, гледаха се усмихнати и
сладко си говореха. Нещо от тази картина й напомни за чернокосия мъж от съня и онзи,
който я прегръщаше вчера (той е, същият е, сигурна съм вече!) и сърцето й се преобърна.
Той също се усмихваше така сладко, като тези двамата, които не можеше да разбере какво
си говорят, защото езикът беше южен, далечен и непознат. Щеше ли тя да го види отново
някога? Филипа повече от всичко искаше той да дойде и да поживее с нея – като последна
сладост в залязващия й живот. Ще дойде ли нов ден, който пак да я срещне с него? Желано, невероятно, немислимо за случване чудо.
Слънцето, сякаш усетило болезнения спазъм на сърцето й, се обагри в ясночервено
и пръсна от болката й по вълните. За минути всяко кътче, всяка капка от това море пред
нея се освети и засия в златисто и червено. Червеният цвят на вълните отнемаше всички
надежди, удавяше всички неизречени думи. И поставяше срок: до утре.
Филипа нямаше сили повече да се задържи над този любовен и болезнен ярък цвят.
Затвори очи и пропадна в спомена за първата прегръдка с Мактул. В последните часове от
деня, в лоби бара на хотел „Пера Палас”. Ръцете му я държаха, а тя вдишваше непознатия
мирис, който се излъчваше от плътнозакопчаната яка на ризата му и от мястото покрай
ухото му. След това той я целуна. Целуна крайчеца на косата й.
Същата вечер тя се прибра сама в стаята си, къпа се, гледа телевизия, лежа, въртя се
в леглото – но до сутринта така и не успя да вкуси от съня. Щом затвореше очи виждаше
него, усещаше раменете му под ръцете си, усещаше допира му и чуваше гласа и звука от
целувката му. Този звук я блъсваше като вълна, за която се оказваше неподготвена.
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Споменът я завъртя като центрофуга, тя обви с ръце коленете си и се залюля като отчаяно дете. Отвори очи, защото в нея нямаше утеха и успокоение. Червеният цвят на вълните бе започнал да се променя, вече пропускаше в себе си тъмнина, която обещаваше
да изтрие всичко, което минута по минута бе изграждало формите на деня. За тази нощ
Филипа трябваше да си измисли нов сън. Такъв, че да я пренесе цяла и ненакърнена от
самотата и отчаянието до пределите на утрешния ден.
Филипа си представи как чува зад себе си глас: „Сладолед, любезна моя?”, обръща се,
а той, Мактул, с два сладоледа в ръце зад гърба й. Изяждат сладоледите и падат в обятията си на плажа, без значение кое време на деня е и има ли хора наоколо. Пясъкът е топъл
и кадифен, гларусите прелитат и с виковете си правят по-осезаеми минутите безвремие,
в които море, бряг и тела губят границите си в нещо като petite mort, както казват французите.
Или:
Малко преди слънцето да обагри вълните в червено, току пред нея излиза Мактул,
като морски бог, само по тризъбец и препаска. Не, какъв ти тризъбец, глупости. С едната
си ръка той взима нейната десница и коленопреклонно я целува, а с другата отваря голяма тридакна, която носи вместо тризъбеца. От вътрешността на тридакната засиява с алени отблясъци пръстен с огромен гранат, и той й го поднася в знак на любов. Мактул слага
пръстена на ръката й, на мястото на този, който тя свали и продаде днес. И в миг цялото
море се обагря в червено, но не от слънцето, а от пръстена и от любовта...
За пореден път печелившото число беше червено. Крупието бутна спечелените жетони
с лопатката към Мактул. Да играе ли още? Стигаха му. Брат му Бюлент, собственик на казино „Принцес” в МОЛ – Варна, му бе показал някои трикове, които винаги пълнеха джобовете му с пари от рулетката. Когато Мактул нямаше никакви, започваше с показаното от
брат му. Но щом спечелеше достатъчно, вкарваше в ход и своята печеливша „програма”
от няколко поредни числа. 3, 14, 15, 9, 26, 5, 35. И напускаше игралната зала.
Сега сложи 3 от жетоните си на тройката. Рулетката продължаваше да се върти и металното топче да подскача из нея.
– Три, черно, нечетно – гласът на крупието. Добре...
Мактул прибра новите жетони и пренасочи част от тях към 14.
Рулетката послушно закова подскачащото топче на 14.
Мактул прибра и новите попълнения и заложи на 15.
Няколко секунди тракане на топчето през многото гнезда на числата, през които минаваше. Падна в петнайската и заспа. Е, как да не ги обичаш тия числа, помисли си Мактул. И
заложи на 9. И пак спечели. Е, как да не ги обичаш тия числа, пак си каза Мактул. И заложи
на 26.
– Осем, черно, четно – обади се крупието. Печелившият период на 3,14 беше до тук.
Мактул стана от игралната маса и поиска да му обменят жетоните. След това – да му направят транзакция на печалбата по сметка, метна раницата на гръб и се изгуби от полезрението на гардовете и охранителните камери. Влезе в един нощен бар и си поръча
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коктейл от смляно кафе, мед и пресен шам фъстък, с лъжица. Седна по-далеч от пилона и
дансинга, не искаше докато яде да го притесняват танцьорки и компаньонки.
Малко след полунощ Мактул вървеше по крайморската алея на Морската градина и
търсеше глухо място, където да се съблече, да прибере обратно дрехите и обувките в непромокаемата раница и да тръгне отново на път, по и под вода. Намери неосветен склон,
слезе бързо на брега, освободи се от дрехите, прибра ги, пристегна раницата и навлезе
в тъмното море. Небето беше облачно, светеха само градските светлини и онези, люлеещите се, от корабите и лодките в пристанището. Мактул потегли с мисълта за оставащите
неизминати километри до целта. Бе отпочинал, заредил се с енергийната бомба, липсата
на светлина му даваше достатъчно свобода. За няколко часа, или най-много утре до обяд,
щеше да стигне до там. Къде там? Не знаеше къде, вътрешният му компас и герданът,
който бе дал на Филипа, щяха да му кажат.
Филипа пиеше кафе в странното кафене „Рапана”, където сутринта рано можеше освен
кафе да се поръчат и бюреци, цаца и пържени картофи. Отпиваше по малко, пушеше и
размишляваше как да си подреди деня. Свободата е хубаво нещо, но липсата на телефон
вече започваше да я изкарва извън комфорт като абстиненция. Затова реши да отиде на
плаж за 2 часа, след това да намине до полицията да провери има ли развитие по случая.
Отиде на вчерашния плаж, бе се влюбила в него от пръв поглед. Намери свободно
място близо до водата, свали дрехите си и седна на хавлията. Отвори шишенцето с плажно масло, сипа в едната си ръка и започна да се маже. И когато минаваше по кожата на
различните части на тялото си, те се събуждаха и си спомняха как едни други ръце минават по тях – ръцете на Мактул. Каквото докоснеше тя, то искаше пак да бъде докоснато,
да бъде погалено – защото той го беше докосвал и галил и кожата като карта бе записала
всичките нюанси на страстта му – от най-лекия допир до най-силния натиск на дланите и
пръстите му в определени точки.
Там е, сега ще я видиш. Там е. Край. Ето я. Мактул беше в подножието на изоставения
кораб, почти под него. Не смееше да се покаже отгоре, но вече можеше да се отпусне, километрите плуване свършиха, вътрешният му глас му го каза кратко и ясно. Някои хора го
наричат интуиция, други – шесто чувство, а за него просто бе говорещ вътрешен компас,
навигатор. Той избра едно място, където корабът хвърляше върху водата сянка, и застана
така, че над водата се показаха само челото и очите му. Да тя беше там. Видя я. Седеше
и разтриваше отпуснатата кожа по застаряващото си тяло с плажно масло. Нима заради
тая кожена торба бе бил толкова път?... Е, какво пък. Ще избере най-подходящия момент
да отиде при нея и ще повтори омагьосването. Ще я изчука, а довечера ще я заведе в
казиното на брат си, да я изтупат там от парите й като брашнян чувал. Пък после, ако тя
продължи да иска да го „позлатява”, няма да я остави да му се моли много, ще приеме. Но
сега е още рано, ще приложи само трика с познатото лице в тълпата и ще се оттегли. Ще
отиде при Бюлент да си почине, да хапне, да го подготви за гостенката.
Филипа се бе намазала и пушеше цигара. Пясъкът бе започнал да се пренаселва, но
морето продължаваше да разлива на малки вълнички ласкавото си спокойствие. В далечината се виждаха малките силуети на кораби, които напускаха водите на варненската
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марина. Те като хартиени фигури се движеха по повърхността на хоризонта, без никакъв
звук, който да потвърди реалността им. А тъмните останки на изоставения кораб поглъщаха слънчевата светлина и кънтяха, и какъв смисъл от всичко това, може ли такова идеално
място да се хаби бадява, трябвало е да го направят ресторант. Погледът на Филипа се
плъзна по цялото видимо туловище на черната гробница, изкачи се на най-горната част,
където имаше накацали чайки. След това се спусна надолу. Повечето от тези, които влизаха да плуват или просто да постоят в морето го заобикаляха и отиваха далеч от него. Сега
при носа му от водата се показваше главата на къдрокос мъж, който седеше неподвижно.
Филипа реши да се попече малко, а когато й стане твърде горещо, да влезе във водата.
Легна по гръб и затвори очи. Но какво бе видяла преди малко, нещо необичайно, което
тя не отчете навреме. Надигна се и отново обходи с поглед плажа и водата пред нея.
Пясъкът, горещ и издълбаван постоянно от стъпките на плажуващите; чадърите с шезлонгите или хавлиите под тях; голите тела, чуждите гласове, на моменти зазвучаващи като вавилонско стълпотворение; вълнуващата се морска вода, притегляща по-силно от магнит
хиляди туристи, които пък изминаваха хиляди километри, за да дойдат тук; изоставеният
кой знае кога и защо черен и изтърбушен кораб и тъмнокосият мъж, който седи под носа
му и гледа към нея, без да мърда. И толкова много прилича на Мактул отдалеч... Тя се
замечта и му се усмихна. Той също й се усмихна. Но това бе невероятно! Възможно ли
е двама души да се усмихват по един и същи начин? И това наистина ли е той или й се
привижда? Или сънува? Тя реши да провери, стана и занамества сандалите си върху двата
края на хавлията, за да не хвръкне. Когато се изправи и се обърна натам, мъжът, когото
оприличи на Мактул, вече го нямаше.
Филипа се разходи по пясъка около кораба, но от оня мъж нямаше и следа. Тя се върна
огорчена, легна на хавлията си и затвори очи. Прозрачните и плоски вълнички, обливщи
равномерно пластелинения пясък пред нея, сякаш заляха и сърцето ѝ и то реагира болезнено на горчивия морски вкус, избил в устата ѝ. Опита се да се остави на шума от плискащата се вода, от писъците на децата и чайките, гласовете на хората около нея. Слънчевите
лъчи рисуваха причудливи цветни петна под клепачите ѝ. Светлината преминаваше през
кожата върху очите, също както преминава и се пречупва през водата в дълбочина. Филипа се намери на метър под водната повърхност, усещането беше сякаш чакано с години,
умиротворяващо. Тя се носеше без усилия в топлата и светла вода, която поемаше всички
звуци и даваше почивка на слуха ѝ. Някакъв невидим поток като че я дръпна и отмести,
след това я върна на предишното място. И после пак, и пак. Това ли беше мъртвото вълнение? То не ѝ внушаваше паника, а по-скоро ѝ приличаше на дишане на морето или… На
нещо страстно и женско, о, колко женско…
От унеса я изведе парване между гърдите, медальонът се бе нагрял и белязваше кожата ѝ като дамга. Филипа стана и влезе на плиткото, започна да се плиска с водата и да
се разхлажда. Постоя малко, излезе, подсуши се, облече се и тръгна да си ходи. Запъти се
към полицията.
Новините бяха озадачаващи. По сигнала на телефона ѝ бяха направили проследяване.
Не бе стигала до Одеса. Не бе стъпвала там. Летяла е с полет Истанбул-Одеса, но сигналът
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на телефона е прекъснал тук, във Варна. За самолета няма никаква информация, не е
кацал принудително, не е катастрофирал в този район. И не е пристигнал по местопредназначението си.
Филипа беше много объркана. Попитаха я на кого да се обадят, за да дойде да я прибере. На сина ѝ, разбира се. Беше ред на Сашето да си раздвижи големия задник и да се
погрижи за маминка. Едва ли ще дойде до довечера. Той от малък не е по бързото реагиране. Ама и онзи сладур, Мактул, дали наистина е дошъл тук и е въпрос на часове да я
намери? С тия мисли тя си тръгна от полицията и отиде в едно открито заведение да хапне
от любимия си сафрид с хубава бира.
Като приключи с рибата и запали цигара, меката светлина, идваща от голямата чаша
бира ѝ напомни за една от скорошните вечери, когато бе пила от кехлибареното питие заедно с Мактул на брега на Златния рог. Тогава младият мъж взимаше ръцете ѝ от масата и
ги целуваше, и я гледаше с оня слънцеподобен поглед на светлите си очи. Ох, колко много
го искаше тя, това обичливо и горещо южно момче… Само да дойде, нищо няма да пести
за него – и хубаво жилище ще му купи, и прилични дневни ще му осигури, и каквото той
си пожелае. Вечерите ще го води в избрани клубове, а нощите… Ще го гледа като писано
яйце, златното ѝ яйце ще е той, и няма да иска от него нищо друго, освен да ѝ казва колко
много я обича.
Филипа не бе от жените, които вървят срещу мерака си. Размечта се тя, повярва, че
всичко това е напълно възможно, и тръгна отново към плажа, където да се наслаждава на
морето, да мисли за Мактул и да го чака. Плажът не бе така пренаселен в следобедните
часове. Постла си хавлията, съблече се без да бърза, седна, целуна пенданта с южния изгрев или залез, зарея поглед по вълните и зачака.
Мактул бе успял да се види с брат си. Когато отиде при Бюлент, той бе още по халат и
пиеше сутрешния си чай в обедните часове. Къдрокосият сподели закуската му и замисъла си за вечерта. Брат му остана доволен от плана и му каза да не губи повече време, а да
се връща и хубаво да затегне примката на капана около новата жертва.
Мактул отиде на онзи плаж, където бе видял Филипа. Влезе във водата, искаше отново
да я понаблюдава и да изчисли всички детайли на плана си. Стигна с плуване от брега
до шамандурите, оттам – с красив кроул се заприближава към плитчините. Тя беше там,
щеше да ѝ се покаже, а после да се гмурне и да ѝ събере красиви черупки от рапани и
миди по дъното, а защо не и да ѝ хване някое живо морско конче?
Докато плуваше, устремен към Филипа, тези, които се намираха около него във водата, го гледаха с възхищение, такава грация и красота имаше в движенията и тялото му. Той
избра едно хубаво място, от което искаше да ѝ махне с ръка и промени положението на
тялото си вертикално. В същия момент някакъв неочакван водовъртеж го засмука, превъртя го и го завлече назад. Мактул опита да превъзмогне силово това подмолно течение,
но безуспешно. Не можеше да се приближи ни на сантиметър към брега, към Филипа.
Тогава се обърна и заплува странично, така можеше да се отмести от района с мъртвото
вълнение. Навлезе в по-спокойни води, но се бе отдалечил от плажа, бе стигнал до кея,
където по дървените дъски вечер се разхождаха двойки, а по всяко друго време клечаха
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рибари. Мактул се хвана за една от подпорите на кея, за да се изкачи по нея горе. Но
усети десетки жила да се забиват в дланите му. Не бяха жила, а черупките на мидите,
с които бе обрасла подпората. Кожата на ръцете му беше надупчена, от порязванията
моментално започна да тече кръв. Той се пусна и се гмурна, за да намери друг подстъп
за излизане от водата. Край него минаха скатове, а след тях се виждаха фигурите на 2
момчета с шнорхели и харпуни. Човекът заплува със скатовете – видя, че те отиваха към
изоставения кораб, а знаеше, че те винаги улавяха спокойните и сигурни води. Скатовете
усетиха кръвта му и започнаха да се въртят около него. Единият от тях подскочи, острието
на харпуна се бе забило в гърба и се показа от долната страна през корема. Мактул усети
парещо пробождане между ребрата под лявата си подмишница и подводното му дишане започна да отслабва и да му причинява болка. Момчето, чието острие на харпуна бе
уцелило плувеца, дойде и опита да го извади от гръдния му кош. Не успя, остави всичко
така и веднага отплува с приятеля си далеч от произшествието. Заедно с болката Мактул
го обгърна переста червена мъгла.
Филипа се любуваше на лекия бриз, на ласкавите малки вълнички, които се плискаха
и заглаждаха пясъка пред нея, на далечината, която със сребристосиньо размиваше и
правеше на пух и прах границата между вода и небе. На моменти се спускаха туристи с
цветни парашути близо до плажа и морето се превръщаше в шарена детска площадка.
Жената час по час пипаше и поправяше косата си, усещаше, че Мактул е тук и тръпнеше
в очакване да се появи пред нея. Не знаеше колко време е минало, нямаше часовник, но
може би слънцето скоро щеше да залезе, защото вълните откъм пустия кораб започнаха
да се обагрят в червено. Този червен цвят бе така неочакван и нежен, че тя не можеше да
откъсне поглед от водата. Над червения цвят на вълните започнаха да прелитат чайки и
да издават пронизителни крясъци.
Постепенно червенината се разпространи по цялата вода в плажното заливче. Небето продължаваше да е светло и яркосиньо. За минута се възцари неестествена тишина.
Гореща капка опари деколтето на Филипа. Тя погледна към гърдите си и между тях видя
кръв. Медальонът вече не беше бистър, а тъмночервен, слънцето в него изглеждаше като
умряла риба, показала корема си. Филипа изтръпна, главата ѝ зашумя, а дясната ѝ ръка
машинално хвана пенданта, дръпна силно и скъса връвта на гердана. Кръв обагри пръстите на ръката ѝ. Успя само да пусне медальона на пясъка. Отново се загледа в морето пред
себе си. Толкова омагьосващ бе червеният цвят на вълните. Такъв изключителен залез
Филипа не бе виждала никога. И залез ли беше това, щом го нямаше аленеещото слънце,
което да полягва към западния хоризонт като в любовно ложе?
Нямаше го там слънцето.
То беше още високо и яркобяло. Далече от чайките, далече от хоризонта, далече от
червения цвят на вълните.
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ЗОЍ*

ЛИЛИ
ХРИСТОВА

Нареждаше върху пейката под смокинята листа, пръчици, камъчета и продаваше на въображаеми клиенти...
– Как си днес, лельо, дойде ли дъщеря ти? Искаш бонбони за внучето? Чичо Сократе, ти за захар, нали? Хайде, хора, не се сърдете, за
всички ще има, стоката на Зои е най-добрата…
Висок зид я отделяше от улицата, но тя чу тропота. Черното й оче
проследи през процепа на портата каруцата на зарзаватчията и отново видя онова босоного момче, дето им донесе зеленчуците вчера. И
докато чакаше да му платят, се изплези на Зои. Днес пак шляпаше по
напечения калдъръм, обърна се към къщата и пак се изплези.
Не я пускаха да излиза. Още от оная зима, когато чичо й Анастас,
съпруг на сестрата на майка ѝ – Деметра, я бе довел от Гърция в това
крайбрежно българско градче. Майка ѝ бе починала в Солун, малко
след като една вечер баща ѝ не се върна от морето.
– Зоице, къде се запиля пак! – чу гласа на леля си.
– Господи Боже и Света Богородице, пак си заринала двора! Какво
е това?!
– Продавам, лельо, искам да съм търговка като чичо.
– На български говори, момиче, че наесен чичо ти иска да те прати
на училище. А търговка няма да станеш. Тая работа не е за жени.
– Мама работеше, лельо.
– И видя ли докъде я докара! Краката трябва да ми целуваш, не
уста да ми отваряш. Идвай, че пране, готвене – нас чакат…
– Може ли да отида с Мария за хляб? Викна одеве да пита!
– Нямаш работа и с Мария, баща й още ни дължи пари, а дядо й ми
викаше вещица сутринта.
– Дядо Одисей е добър, говори ми на гръцки и обеща, че ще ми
даде нар.
– Марш вкъщи, проклетнице, че ще ядеш дървото!
Зои прехапа устни и влезе.
Много слънчеви лъчи преминаха през смокиновите листа и много
лета оставиха отпечатък в душата на Зои… Пак е седнала на старата
пейка – затворила очи, помръдва с устни. Моли се.
– Зоице, още ли висиш на пейката? – дочува гласа на леля си. –
Утре се жениш, момиче, да не мислиш да свърша цялата работа аз!
– Сега, лельо, нека кажа на мама.
– Луда си, лудааа! Майка ти на прах е станала, ама щом си рекла.
От утре друг ще те търпи…
„Мамо, разказах ти за Йорго. Още първия път като го видях и
*Зоѝ (гр.) - живот
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сърцето ми го позна. Все го гледах през портата, върви, а все едно
сиртаки танцува… Деметра за търговеца Никос ме гласеше, ама не се
дадох. Знаех, че Йорго ще ме поиска. След смъртта на чичо, сестра
ти стана по-проклета. Да имаше начин в капка вода да ме удави, ама
нали дума беше дала, че ще ме гледа, докато се задомя… Пътува с корабите моят Йорго. Много подаръци донесе на леля, докато я склони
да ме даде. Гледам я как кичи сухия си врат с неговите огърлици и
се накокошинва като сврака. Прости й и ти, майчице, нали дом имах.
Утре, знам, че до мен ще вървиш, когато тръгна за църквата… Моли се
да съм щастлива, мамо!”
– Зоице, кой се е разхлопал по портата… Отвори, де!
Влетя майката на Йорго и тревогата й пресуши гърлото на Зои.
Йорго не се върнал. Вместо баща си отишъл на даляна да оправи мрежите, че морето било бурно… Стъмнило се, а го няма. И лодката я
няма.
– Не се притеснявай, майко – заговори Деметра. С момчетата се е
отбил в кръчмата. Нали ергенлъка му свършва… Ще видиш, ще дойде… Тъмно е вече – не си видяла добре, лодката сигурно на друго място е извадил. Те младите не мислят, че ние се тревожим... Прибери
се – утре сватба ни чака.
Заприказваха се сватите. Завайка се пак Деметра, че вдовица била,
някоя пара скътала, ма то за черни дни. То нали тъй било – мъжката страна поемала разноските... Успокои я Йорговата майка, едничък
син имали, се за него баща му работил. Ей на и Зои почти без зестра
ще вземат, нали се обичат младите…
Зои слуша и нещо затиска гърдите й. Изпрати бъдещата си свекърва и се затвори в стаята си.
Не дойде Йорго в уречения час. Вдигнаха се мъжете на града да
претърсват с лодки залива. Помътня денят от тревога. Зои не говореше, не чуваше. Търсеше в сърцето си смеха на Йорго, гласа на Йорго…
На третото утро морето върна Йорго. Рибарите го видели първи.
Повикаха Зои. Тя колиничи до тялото, отметна къдрица от челото му,
затвори очите му и ги целуна. Изправи се бавно, тръгна към мъжете и
се строполи на пясъка.
***
Зои седи на двора. Пак в своя си свят. Почти не излиза. Външното е шумно, ново и я плаши. По мириса и песента на морето усеща
смяната на сезоните. Зад стария мъхнат зид няма с кого да говори. И
времето не преминава през разкривената порта, друг гост чака тъмнооката старица. Тази нощ. Нанизва на изтънялата нишка на живота
си спомените. Най-светлият оставя последен.
На пейката под смокинята играят две деца. Лъчи преминават през
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листата и се заиграват с тъмните къдрици на момчетата. Близнаците се смеят на пъстрото
коте, което гони буболечка по плочите.
– Йорго, Яни, хайде измийте ръцете и на обяд… Татко ще се върне уморен, няма да
чака да се наглезите.
Момчетата изтичват към чешмата и започват да се плискат. Скоро са мокри като риби.
– Господи Боже и Света Богородице, какво е това безобразие! Сутринта ви къпах!
– Защото не ни водиш на морето.
– Татко ви води…
– А ти защо не искаш морето? То е добро.
– Бързо вътре да ви изсуша!
– Мамо, нека вземем и котето, моля, моля, моля те!
Зои се замисля, неприятната тема с морето можеше да бъде избегната, ако се съгласи
да прибере животинчето.
– Добре, но първо трябва да му измислим име.
Близнаците заподскачаха и закрещяха различни имена.
–- Стига! – не издържа майка им. – Кой ден сме днес?
– Петък.
– Нека е Параскева, щом в петък е дошла при нас – засмива се Зои.
Вечер, когато къщата се умирява, Зои лежи до съпруга си и мисли за морето. Преди
осем години, то й отне любимия и тя се закле,че никога няма да отиде на брега и не
му прости. След смъртта на Йорго, една година не проговори на никого. Деметра вече й
подмяташе, че няма да се грижи вечно за нея и че трябва да се омъжи. Когато Зои беше
мъничка, тя не пусна деца в къщата, но сега канеше гости. Най-често идваше Никос. Деметра го гласеше за племенницата си още преди Йорго да поиска ръката й. Отстъпи, но
след смъртта му не виждаше причина Зои да го отхвърля. Никос беше добър човек и след
дълги уговорки Зои се съгласи. И така в брачното ложе до нея легна Никос.
Когато забременя каза на мъжа си, че ако роди момче, тя ще му даде име, ако е момиче – той. Но се родиха близнаци. Никос прие единият му син да се казва Йорго. Обичаше
Зои, но никога не я почувства изцяло своя. Боеше се, че тя ще има предпочитания към
единия от близнаците. Това не се случи. Каквато и болка да носеше жена му в сърцето си,
тя обичаше еднакво и двете си момчета. Но не им позволи да се качат в лодка и никога
не отиде с тях при морето.
***
Зои покри косата си и влезе в къщата. Запали кандилото, помоли се и зачака.
– Зоице, нямаше нужда да оставяш портата отключена, знаеш че и така ще вляза.
– Като гостенка те чакам, не като враг – обърна гласа си старицата към прага. – Влез...
Искам да те помоля нещо.
– Имаме време – меко отвърна гостенката – с теб се знаем, още от дете си ме виждала.
– Да, до мама. После Йорго, чичо, леля, Никос... Зная те. Ела, да ти покажа това, което
ти не видя, защото ми го даде брат ти – Живота.
Отвори албума, а високата бледа жена приседна до нея. Зои галеше снимките и разказваше ...
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ХЕПИЕНД
Времето и пространството в това малко българско селце бяха застинали. От близо седемдесет години тук всичко си беше едно и също.
Нищо старо не си отиваше, нищо ново не идваше... Не само красивите
планински върхове, тучните полянки със зелените борове, къщите с
каменните покриви и Училището за бавноразвиващи се, но и хората
му си бяха все едни и същи. Старците не умираха, деца не се раждаха... Нямаше богати, нямаше бедни...
Кметът си се беше родил направо кмет. През тия толкова много
години никой не помнеше някой друг, освен него, да е държал ключовете на кметската канцелария.
В нея, на стената зад прояденото от дървояди и едва крепящо се
кметско бюро, продължаваше да си стои портретът на Тодор Живков.
Три пъти в годината с треперещите си ръце Кметът забърсваше осраното и оплюто от мухите стъкло на този портрет.
Информацията, че Тодор Живков е умрял още преди десет години
все още не беше пристигнала в селото. Поради тази причина Кметът
не спираше да се надява и беше твърдо убеден, че все някой бъдещ
ден първият човек в държавата, другарят Тодор Живков, ще смогне и
ще намери време да посети лично и тяхното село... Отдавна приготвените за това тържествено събитие червени знамена и изписаните с
блажна боя върху картон лозунги Кметът бе заключил в един от шкафовете и никой друг не можеше да припари до тях... Веднъж в годината Кметът брисваше с ръка гъстите паяжини, замрежили вратата на
този шкаф...
Трактористът Иван беше дошъл на белия свят направо с трактора
си. С него той по цял ден ореше блоковете на общата земя.
Вечер Трактористът Иван прибираше единствения за селото трактор в общия стопански двор. Ала преди това спираше зад собствената
си къща и скришно източваше от резервоара на машината по една,
две туби нафта. После я преливаше във варелите в мазето си. С годините варелите, плътно наредени един до друг, изпълниха цялото мазе
на Трактористът Иван. Ала него това не го притесняваше ни най-малко. Пристрои си нещо като допълнително мазе, нареди в него нови
варели и продължи да излива в тях тубите с източваната нафта... Нямаше сапун, който да изпере дрехите и да премахне от тях и от кожата
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на тялото му миризмата на нафта, но той продължаваше да си я източва...
Момата вече едва креташе с дряновото си бастунче. Макар, че гонеше деветдесетте
години, тя все още си беше мома и се надяваше да се появи отнякъде някой жених да я
поиска...
През последните седемдесет години тя имаше задължението да ходи по веднъж седмично в кметската канцелария. Стриктно и съвестно изпълняваше това си задължение
и досега. Кметът беше наел Момата да чисти работното му място. Плащаше й по десет
лева на месец. Тя нямаше къде да ги харчи. Затова диплеше банкнотите в една голяма
вафлена кутия. За толкова много години вече я беше напълнила догоре. Предвидливо я
беше пристегнала с един ластик, изваден от едни нейни много скъсани кюлоти и си я криеше в дъното на долапа... През тоя един ден в седмицата, докато Момата позабърсваше
с влажен парцал бюрото му отгоре-отгоре, Кметът винаги слагаше едната си длан върху
мършавия й задник, а с върха на пръстите на другата ръка опипваше плоските й гърди...
Момата приемаше неговото обарване като част от задълженията си и никога не беше и
помисляла да се противопоставя. Макар, че отдавна между неговите крака нямаше никой, той и сега понякога по навик подхващаше с треперещата си ръка сбръчканата, кафява
като глина суха ръка на Момата и я поставяше на онова място... Тя я държеше там толкова
време, колкото Кметът искаше. Крепеше се с другата си ръка на бастунчето и по отдавна
придобития навик беззъбата й уста се усмихваше лукаво...
Попът се беше родил с калимявка в двора на рухналата църква. Той не беше излизал
никога от тая рухнала сграда... Никой от населението не можеше да каже как изглежда физиономията му. Дали си е онова младо попче с рядка рижава брадица или вече е
грохнал като църквицата си старец? Някои от селяните даже подхвърляха, че той може и
отдавна да е умрял и костите му отдавна да са станали част от руините... Жив, умрял, все
тая! – махаха пренебрежително с ръце по негов адрес съселяните му.
Дали Попът беше умрял или жив и ако беше жив, как изглежда, можеше да каже само
Директорът на Училището за бавноразвиващи се. Защото единствено него бяха виждали
понякога да влиза навътре в църквата...
Ала Директорът на Училището за бавноразвиващи се беше най-големият темерут, който можеше да се роди на земята. За близо стогодишния си живот я беше произнесъл, я не,
десетина думи. И той се беше родил в самото училище, където всъщност беше Директор
на самия себе си. Учители или помощен персонал в Училището за бавноразвиващи се нямаше. Всичко, което държавата периодично отпускаше за ощетените от природата деца
– хляб, олио, захар, сол, фасул, леща – той разпределяше сам.
Директорът си беше изработил твърд принцип – половината от продуктите за децата,
половината за него. Всяка събота привечер пълнеше торбата, пъхаше я под пешовете на
палтото си да не се вижда и после се шмугваше в църквицата... Там, в една от нейните
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задни стаички, чийто покрив все още не течеше, сваряваха с Попа голяма тенджера гъст
и мазен фасул. Нарязваха и парче сланина и с блеснали очи сядаха пред дамаджанката с
червено вино...
Куцият Шивач беше излязъл от майчината си утроба само с един крак. Другият, от
коляното надолу, липсваше. Той бе сложил в една от двете стаички на дома си машината
и на нея шиеше и кърпеше панталоните на цялото мъжко население в селото. Колко панталона беше ушил за седемдесет години труд само един господ можеше да преброи...
Заради сакатия му крак Кметът единствено на него беше разрешил да работи частно.
Ала го беше предупредил строго: Твърда цена – три лева на панталон и нито стотинка
повече! Освен, че се беше родил с един цял и друг до наполовина крак, Куцият Шивач
имаше и друго нещастие. И трите му деца учеха в Училището за бавноразвиващи се... То
и какво ли се учеше там... Просто пребиваваха... За най-голямото му дете – тринайсет, четиринайсет годишно момиче – напоследък из селото се шушукаха разни недобри неща...
Онова, което се случи с това момиче на Куция Шивач не се беше случвало никога досега. Заради тая случка в селото публично бе обявено чрезвичайно положение.
Кметът лично свика на поляната насред мегдана цялото население. Посочи им с пръст
точно къде да седнат. Хората запревиваха немощните си колене и един подир друг насядаха направо върху тревата. Пред тях имаше покрита с яркочервено сукно маса и три
стола зад нея. От предишните общоселски събрания всички знаеха, че там се настанява
деловият президиум...
Сериозен и делови, Кметът седна на средния стол. Повика с пръст Директорът на Училището за бавноразвиващи се и появилият се след толкова много години Поп и им посочи
с очи другите два стола: Даскале, ти отдясно, Попът отляво!
Другарки и другари! – зъбът в устата му беше само един, но Кметът говореше високо
и ясно. – Откривам общоселското събрание! Дневният ред е една-единствена точка: Безобразието, което е извършил Трактористът Иван!
Предварително никой не знаеше какъв ще е дневният ред. Затова, още щом чу името
си и думата „безобразие”, Трактористът Иван изтръпна... Нафтата! Някой ме е видял как
преливам тубите! – сниши се на височината на тревата на полянката той. Ще отричам!
Никой освен мен няма ключ за моите мазета... Още тая нощ ще излея в канала нафтата, но няма да я върна!
Кметът направи пауза за авторитет.... После потреперващата му и от старост, и от възмущение ръка направи опит да разсече въздуха: Цял живот досега съм ви бил кмет и
никога досега не съм позволявал битово разложение! Няма да го допусна и за в бъдеще!
Трактористът Иван е извършил безобразие, но ще си получи заслуженото!
За каво точно става дума? – осмели се плахо от място да попита някой.
За какво ли? – завъртя заканително сбръчканата си като кожата на костенурка шия
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Кметът. – Сега ще чуете! Мома, стани и кажи какво си видяла!
С охкане и много усилия Момата успя да се изправи на крака. Крепеше се на бастунчето си. Поизсекна се в парцаливата си носна кърпичка. Напълно беззъбата й уста, наред с
попрехвърчащата слюнка, гневно започна да реди: Срам! Голям срам, другарки и другари!
С Трактористът Иван сме почти връстници, но никога не съм очаквала от него такова нещо!
Казвай, казвай направо какво си видяла! – подкани я нетърпеливо Кметът – Говори по
същество!
Вървя си оня ден аз зад Училището за бавноразвиващи се и търся да набера лайкучка –
с готовност продължи Момата. – И както си бера лайкучката, гледам в отсрещната канавка
край царевичния блок нещо обло се белее... Вдига се и слиза надолу, вдига се и слиза надолу... Приближих се, взрях се и ...онемях! Бялото се оказа голия задник на Трактористът
Иван! Лъщеше като тиква... Смъкнал си гащите до коленете, а под него, също без гащи,
вирнало кълките, лежи момичето на Шивача!
След тия думи на Момата жената на Куция Шивач изкрещя: Мръсник мръсен! Потърси
около себе си камък да замери с него Трактористът Иван... В яростта си мъжът й забрави,
че е само с един крак и направи отчаян и напразен опит да скочи и да хване за гушата
Трактористът Иван. Без патерицата тялото му безпомощно тупна отново на земята...
Закрила от срам лицето си длани, жената на Трактористът Иван пък снишено се изниза
като невестулка от поляната...
Цялото население се разшумя гневно. Общоселското събрание заприлича на кошер с
разлютени пчели...
Тишина, тишина, другарки и другари! – въдвори ред Кметът. После посочи с пръст
пльосналия се по корем Трактористът Иван. – Ти нещо за свое оправдание ще кажеш ли?
Стани прав де! Не се крий като лалугер в тревите! Стани и се изправи да те видят хубаво всички!
Трактористът Иван се подчини. Изправи се и с наведена глава, през сълзи занарежда:
Разкайвам се! Дълбоко се разкайвам за стореното, другарки и другари! То повече никога
няма да се повтори! Обещавам!
– Да не лъжеш? – изгледа го недоверчиво Кметът.
– Не лъжа! – разциври се още по-силно Трактористът Иван. – Срам ме е и наистина се
разкайвам! Тържествено обещавам това никога да не се повтори!
– Добре, добре. Стига си ревал като жена! – прекъсна го Кметът. После зашепна нещо
в ушите на Директора на училището за бавноразвиващи се и Попа. Седящи от двете му
страни и двамата кимаха в пълно съгласие с него.
Кметът се изправи. Покашля се и започна:
– Решихме, единодушно решихме, другарки и другари! Първо: От името на цялото
население изказвам благодарност на Момата за проявената бдителност!
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Прекъснаха го ръкопляскания. Някои одобрително се провикнаха:
– Браво, браво на Момата!
– Второ... – продължи Кметът. Отново направи кратка пауза за авторитет.
Наострил слух, Куцият Шивач го гледаше право в устата...
– Второ! Като изхождаме от обстоятелството, че Трактористът Иван се разкайва пред
всички и обещава, че това наистина няма да се повтори никога повече, взехме следното
справедливо решение.
Ушите и очите на Куцият Шивач щяха да се пръснат от нетърпение и напрежение...
– Публично порицаваме Трактористът Иван и го наказваме за стореното да плати на
бащата на момичето глоба в размер на девет лева! – тържествено обяви цялото решение
Кметът.
От двете му страни Директорът на училището за бавноразвиващи се и Попът одобрително закимаха с глави.
От чутото решение и от шума на последвалите бурни и одобрителни ръкопляскания
Куцият Шивач отново забрави, че е с един крак. Развълнуван и въодушевен, отново се
опита да стане прав без помощта на патерицата. Пак тупна безпомощно на земята... Но
това сега нямаше значение. По-важното бе, че беше удовлетворен от справедливостта
на решението и от реакциите на населението... Та деветте лева, които щеше да получи от
Трактористът Иван бяха трудът му за цели три панталона!
Макар и седнал, Куцият Шивач вдигна победоносно ръце и се провикна гръмко, за да
го чуят всички:
– Има , има правда, другарки и другари!
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ТРОШЕНЕТО
В селото те двамата бяха единствените баща и син с едно и също име.
Бащата Иван беше безработен. До пенсия му оставаха още цели десет години. Ала
къде да работи? В селото, освен земята, която нямаше как да бъде преместена, вече нямаше нищо друго. А и с неговият занаят, заварчик, какво и на кого да заварява тук? Слава
богу, че поне имаше един декар свободно дворно място, където засаждаше различни зеленчуци, от чиято продажба изкарваше някой лев, колкото да преживява. Изразходваният
ток за сондата за поливане, препаратите за пръскане и полиетиленът вече не бяха така
евтини като едно време... Пък и яките момчета, които понякога идваха на зеленчуковата
борса, където бащата Иван продаваше стоката си, не си поплюваха. Казваха: „Пиперът
днес толкова, доматите и краставиците толкова!” Никой не се осмеляваше да продава на
по-висока от определената от тях цена...
Изнервен от недоимъка, бащата Иван започна да си попийва ежедневно. Да купува
ракия от магазина не можеше да си позволи, но пърцуца из селото се намираше лесно.
Напиеше ли се, люто и безразборно псуваше всяко едно правителство. Ново, старо: все
са мощеници и боклуци! – ругаеше управниците на воля той...
Синът Иван миналата година завърши Професионалната гимназия по обществено хранене в близкия до селото град. Там започна работа като сервитьор в един малък ресторант. Ала тъй като и той покрай баща си харесваше чашката в повече, собственикът го
уволни на петия месец... Младият Иван започна във втори ресторант, по-голям и с повече
клиенти. А и те бяха по-богати и по-щедри – бакшишите още в първия месец бяха много
повече от основната заплата. Но втори месец нямаше... Всъщност имаше, но до половината... Собственикът лично го залови тайно да отпива големи гълтоци от бутилките с найскъпото уиски и после да ги долива с вода. Пак лично го изрита с шутове. Дори и не му
плати за петнайсетте отработени дни...
След като не го искаха в ресторантите на града, синът Иван нямаше какво друго да
направи, освен да се прибере на село при баща си. За да не му е съвсем скучно, а и за да
има някой лев да може да си купи поне ваучер за джиесема, започна да помага в отглеждането на зеленчуците...
В началото огнената ракия-пърцуца изгаряше и гърлото и стомаха на младия Иван. Ала
постепенно свикна и с вкуса, и с огъня й...
Баща му редовно намираше отнякъде и донасяше половинлитрови шишета от нея.
Къщата им беше двуетажна. Стъклата на прозорците от първия етаж бяха счупени от
много време... Нямаха пари да сложат нови. Поради тая причина там се бяха намърдали
кокошките и зайците. Разхождаха се, кукдудякаха, плодяха се и спяха най-спокойно в
двете стаи, кухнята и антрето...
– Иване! – залитайки от изпитата пърцуца, строго се караше понякога на сина си бащата. – Мързи те да набереш една шепа трева на кокошките и зайците! Храни животните!
– добавяше назидателно той – Ще взема да пукна някой ден, то се е видяло, че до пенсия
няма да доживея! Тогава няма да имаш и едни яйца да ядеш!
През деня двамата пикаеха на двора, където ги свареше нуждата. Миеха се на дворната чешма, а в големите летни жеги се обливаха направо с маркуча...
На втория етаж ползваха само една стая. Онази, в която се намираше телевизора.
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Именно той беше причината почти през вечер да спорят и се карат на висок глас...
Караха се не за друго, а на кой канал да е включен единственият им телевизор.
Бащата Иван в младежките си години беше свирил на акордеон. Обичаше народната
музика, а чуеше ли звуците от своя инструмент направо примираше от удоволствие.
Синът Иван пък беше луд по чалгата. Следеше развитието й и знаеше всеки нейн нов
хит...
– Хайде де, хайде! Стига вече с тая чалга! Превключи малко на някой друг канал! Да чуя
и аз нещо за душата! – подканяше го, особено в дългите зимни вечери, баща му.
Синът Иван първоначално не искаше, упорито стискаше дистанционното в шепата си и
не даваше на стария Иван да му го измъкне. Ожесточено започваха да спорят и се карат
коя музика е по-хубава...
Успееше ли бащата да измъкне дистанционното от ръцете на сина си и да превключи
на своя си канал, след десетина, петнайсет минути младият Иван нетърпеливо започваше
да го пита:
– Хайде, наслуша ли се вече на твоята музика, за да си превключа пак на моя канал?
Отново започваха да дърпат дистанционното, да спорят и се карат...
Така живееха живота си двамата Ивановци, докато един ден една проста хартийка не
промени живота им изцяло.
Младият Иван беше видял пред вратата на селския тотопункт опашка от пет-шест човека. Както си беше подпийнал, до тях се нареди и той. Имаше в джоба си някакви два-три
лева. Без да мисли зачерта първите дошли му на ум числа...
В централата на тотото попитаха двамата Ивановци колко от спечеления от тях джакпот от един милион лева да им дадат в брой, а за останалата сума да посочат банкови
сметки.
- Какви банкови сметки? – изгледа ги недоверчиво старият Иван.
- Не сте ли си открили банкови сметки?! – изгледаха ги учудено от централата на тотото.
- А, тц! Не обичаме банкови сметки! – отговори от името и на двамата бащата Иван. –
Давайте всичко така, накуп!
От там им изброиха милиона и с него двамата Ивановци се прибраха на село.
Надиплиха пачките с банкноти в онова крило на бюфета, което единствено се заключваше. Скриха ключа на място, което само те си знаеха – в тенджерата под налягане, която
отдавна не ползваха. За всеки случай затвориха плътно капака й...
За да има мир, първата им работа бе да купят два нови телевизора. Старият го изхвърлиха направо на бунището...
Младият Иван извика по джиесема едно такси и потеглиха с него за града да купуват
нови телевизори.
В таксито по пътя за малко отново да се скарат. Шофьорът беше пуснал някаква чужда
музика...
– А бе, махни го това! – посочи по посока на радиото младият Иван – Какво му разбираш? Нямаш ли най-новите чалга хитове? Пусни ги да им се покефим!
– А бе, махни ги тия педали, Азис- Мазис! – контрира баща му. – По-добре пусни нещо
народно, за душата!
Шофоьрът на таксито спря музиката и по тоя начин спорът между двамата Ивановци
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бе прекъснат още в зародиш....
Младият Иван започна да играе някаква игра на джиесема си.
В настъпилата тишина в таксито бащата попита сина си :
– Иване, тоя джиесем бая пари ли струва?
– Ами! От най-евтините е! – махна пренебрежително с ръка младият Иван. – Ама сега
в града ще си купя от най-скъпите!
– Трудно ли се работи на него? – попита старият Иван – Ако и аз си купя, дали ще мога
да се науча?
– Фасулска работа! – успокои го синът му. – За един ден ще те науча.
Купиха два големи плазмени телевизора, натовариха ги на таксито. После купиха и
джиесемите. Тръгнаха обратно за селото...
По средата на пътя синът Иван се досети. Попита баща си:
– Тате, сега у дома пак пърцуца ли ще пием?
– Ми, кво друго? – повдигна вежди баща му.
– Оо, да знаеш в един МОЛ какви отлежали уискита продават – десет, петнайсетгодишни! Страхотно ще ти харесат! Да се върнем да купим? Пък и нещо за ядене да вземем. У
дома в хладилника има само копърка и домати...
– Добре, де! – съгласи се старият Иван. – Само това уиски, като е престояло толкова
много години, дали вече не мирише?
– Мирише! Ама на хубаво! И вкусът му е страхотен! – успокои го младият. – Няма начин
да не ти хареса. Ще видиш!
Врътнаха таксито и се върнаха обратно в града.
– Тате, да си купим четири-пет каси от уискито? – предложи синът, – да не се разкарваме до града всяка седмица и да харчим излишни пари за такси. Да си имаме за по-дълго
време...
– Добре де, добре! – отново се съгласи бащата. – Ти си живял тук в града, по ги разбираш тези работи!
У дома им скандалът между двамата Ивановци избухна още от първата вечер с новите
телевизори.
В двете стаи на втория етаж, разделени с тънка стена, всеки седна пред своя телевизор
и със своето шише с уиски... В началото кефът бе пълен. Всеки от двамата си отпиваше от
уискито, слушаше си своята музика и не пречеше с нищо на другия Обаче с постепенното
усилване на кефа всеки си усилваше и звука на телевизора...
Стената между двете стаи, освен че бе тънка, но беше и с изпопадала мазилка... През
процепите на нейните тухли музиката от едната стая дънеше да пребори музиката от другата...
– Иване! – викаше ядосано по посока на сина си бащата. – Намали звука на твоя! Нищо
не чувам от моя!
– Ти намали твоя! – инатеше се, също викайки синът – И аз вече нищо не чувам от моя!
На другия ден спаха до обед. Привечер се сетиха и поляха лехите с доматите...
Към полунощ от прозореца на едната стая изхвърча първият телевизор...
– Иване, сто пъти ти казах да намалиш звука! Нищо не чувам от моя! – крещеше яростно бащата.
– Няма! Ти намали твоя! – отговаряше още по-яростно синът.
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– Няма ли? – влезе заплашително в стаята му старият Иван. Грабна телевизора на сина
си и с все сила го запокити през отворения прозорец на двора... След това доволен се
върна в другата стая да си слуша спокойно своята музика...
Още на сутринта синът Иван поръча такси, отиде с него до града и на мястото на строшения си закупи нов телевизор.
– Иване, и този ще изхвърля през прозореца! – заканваше се вечерта отново баща му.
– Не ме слушаш! Пак си го надул до дупка!
– И твоят е до дупка! Що не намалиш звука ти? – не се даваше синът.
– Щото съм ти баща и трябва да ме слушаш!
– Ама фиша го пуснах аз! Като си ми баща, недей да ми пречиш да си слушам моята
музика!
– А бе, келеш! Това твойто музика ли е?! – увеличи до последно звука на своя телевизор старият Иван. – Ела тук, да чуеш истинска музика!
Дълбоко засегнат, с преполовена бутилка уиски в ръка, младият Иван разярено нахлу
в стаята на баща си... Сграбчи телевизора му и го запокити през прозореца...
– Брех, мамка ти келешка! – едва не го изпсува на майка и не го удари със своята вече
почти празна бутилка бащата. – За това ли съм те създал? Да ми изхвърляш телевизора на
двора и да не мога да си слушам моята музика?!... Ами, нали още утре ще ида до града и
ще си купя нов! Вече знам къде се намира магазинът за телевизори!
В продължение на една година бащата Иван и синът Иван всяка вечер спореха на кой
от двамата музиката се чува по-силно и пречи на другия да слуша спокойно своята. Всяка
вечер избухналият скандал завършваше с по един изхвърлен през прозореца телевизор...
Едната вечер синът изхвърляше бащиния, другата вечер бащата Иван изхвърляше този на
сина си... Естествено на следващия ден на мястото на потрошения тутакси се купуваше
нов...
Дворът им под прозорците заприлича на огромен склад от японски завод за производство на телевизори... Само, че потрошени и безразборно нахвърляни един върху друг...
Между тях тук-таме бяха останали парченца свободна земя с площ една-две педи.
Там бяха избуяли стръкове див канабис. Листата му опираха екраните на потрошените
телевизори... На едно-две места бяха поникнали и коренчета домати. Ала заклещени от
телевизорите, без слънчева светлина и вода, те бързо пожълтяваха и умираха...
По тоя начин за една година спечеленият джакпот от един милион лева свърши. Превърнал се бе в планина от изхвърлени телевизори...
Двамата Ивановци отново бяха принудени да се върнат към ракията-пърцуца... Не стига това, ами на всичкото отгоре дойде полицията и ги арестува заради стигналите два
метра стръкове канабис. Те двамата наистина нямаха представа какво може да се произвежда от него... Затова яростно се дърлеха на полицаите, че нямат нищо общо с канабисасаморасляк, нищо лошо не са направили и няма защо да ги арестуват...
Виждайки да ги отвеждат с белезниците на ръце, цялото село ги заклеймяваше: Ей,
големи идиоти излезнаха тия двамата Ивановци! Заради телевизорите успяха да опукат
цял милион само за една година! А, заради мързела им да изкоренят тоя див канабис още
когато поникна, сега може и да ги осъдят!
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ФИФИ

ОЛЕСЯ
НИКОЛОВА

Фифи приключи последните редове на превода, въздъхна доволно и реши, че следващите няколко часа ще се поглези.
Облече красива рокля с испанска дантела, която едва покриваше
пищния й бюст.
Извивките на сочното й тяло нежно побутваха роклята във формата на арфа. Гъстата червена коса, падаше тежко върху голия ѝ гръб и
само бемката на лявото ѝ рамо подсказаваше, че бледата мраморна
кожа е истинска, а не купена на разпродажба.
За човек загледан в дантелата, цветът на очите нямаше значение.
Влизайки в ресторанта, за да изхарчи половината от хонорара за
превода, Фифи предизвика такъв фурор, че две двойки се разведоха,
а няколко деца останаха без баща.
Компанията на старите моми, които празнуваха поредната година
на отстояване на мъжките набези, установи, че четирите най-силни
победителки, всъщност са лесбийки.
Фифи се настани на свободна маса за двама с такава лекота, че
единствено падащо перо можеше да ѝ бъде конкуренция.
Поръча си ордьовър с пушена сьомга, мартини и чаша вода с лимон. Когато изрече думата лимон, малкото ѝ езиче заседна между
устните и ослепително белите зъби.
Сервитьорът получи инфаркт.
Поръчката ѝ бе доставена от друг, който също получи инфаркт.
Фифи бодеше с досада рибата от несистематичната група риби от
семейство Пъстървови (Salmonidae), осъзнавайки в този момент, че
сьомгата е прекрасен източник на протеини, които ще ѝ доставят важни аминокиселини. Жизнено важни за организма ѝ, което обикновено означава по-ефективен метаболизъм, помагащ за контролиране
на теглото.
Докато контролираше теглото си и беше взела в ръце малкото си
осъзнат живот, Фифи ( дали трябва да продължавам да я наричам така
или може би по-добре Фроска, тъй като това бе рожденото ѝ име)
видя косъм.
Момент, съкращавам изречението, за да стане по-ясно.
Фифи с рождено име Фроска, намери косъм в чинията си!
– Извинете – каза тя леко фалцетно, престорено обидено, с нюанси на предстояща истерия.
– Да! – отзова се млад мъж, който не получи инфаркт.
– В чинията ми има косъм! – каза тя с леден тон, който спокойно би
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изстудил дузината червени вина, стоящи насреща ѝ.
– Невъзможно! – изненада се мъжът – готвачът е плешив.
– Нима!
– Да, измислете друг начин, за да не си плащате сметката.
– Аз искам да си я платя, но в чинията ми има косъм.
– Чудесно! Платете си, или поръчайте нещо друго.
– Няма да платя, но ще си поръчам друго.
– Добре, какво да бъде то?
– Не само ще поръчам, но и вие ще го платите, тъй като в чинията
ми има косъм.
– Не мислите ли, че ставате банална с този косъм. А и разбрах от
първия път.
– Вижте – каза Фифи, толкова твърдо, че орехите в купата на бара
се разпукаха.
– Да – отговори спокойно и усмихнато младия мъж, който беше
толкова красив, че две двойки се разведоха, а няколко деца останаха
без майки.
– Какъв е специалитетът на завeдението?
– Нямам никаква идея, но ви препоръчвам "Foie gras”
– Моля? – опули се Фифи и чак сега се видя, че очите й са тъмни и
това моментално я изважда от клишето – червена коса и зелени очи.
– "Foie gras” фоа гра ("мазен дроб" от френски език)
– О, вие знаете френски, похвално е.
– Разбира се, че знам френски, учил съм в Сорбоната все пак.
– Учили сте в Сорбоната, а работите като сервитьор.
– Не, не съм сервитьор.
– Управител? – изненадата в гласа ѝ постигна такива висоти, че
кристала на чашите се напука, а в кухнята плешивият готвач успя да
изгори веждите си.
– Не, всъщност притежавам няколко нефтени компании, ако това
ме прави управител, може и да се съглася.
– Шел! – изкрещя Фифи, толкова невъзпитано, че няколко души се
задавиха.
– Всъщност Statoil, PDVSA, Sonatrach, ADNOC, Qatar Petroleum и
Total – отговори спокойно и усмихнато мъжът.
– А защо се спряхте, когато ви заговорих? – прошепна като ученичка хваната да пуши в мъжката тоалетна.
– Всъщност идвах да се запознаем, тъй като много ми харесахте
още с влизането.
– О! – въздъхна тя – приятно ми е, Елизабет.

129

Завършила
е
славянска филология –полонистика.
Работи като копирайтър, графичен дизайнер, dtp
(Desktop publishing)
и СЕО оптимизатор на сайтове.
Създава проекта Manu Propria,
който има за цел
да презентира български таланти в
областта на писането, фотографията и рисуването.
Както и проекта
„Да сътворим книга заедно“, който е
насочена само към
деца.
С проекта Manu
Propria участва два
пъти в „Нощ на
музеите и галериите“, Пловдив
Редактор е в
електронното издание „Е-същност“.
Първата ѝ книга „Кладенци и лабиринти“
излиза
през 2007 г, издателство
„Буквите“.

130

MOPE

– Няма значение, вие сте претенциозна снобка, с която дори не бих се разминал.
Мъжът се отдалечи, а след него дълго време се влачеше прарфюмът му и спомена за
стегнатото му дупе.
Фифи се прибра вкъщи, свали роклята, перуката, екстеншъните, зъбните импланти,
лещите, изкуствените нокти, лака, червилото и грима. Взе набързо душ, седна на леглото,
загледа се в огледалото, откъдето насреща й се пулеше странен образ и каза: „Сорбоната,
друг път!"
Легна и заспа, а огледалото още дълго време не можеше да се примири с видяното...

ПЪРВОТО СЧУПВАНЕ
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 инстиктивно 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 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 отломки 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.”
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
– Какво е да се счупиш? – настояваше детето.
– Откъде имаш това? – изкрещях.
– Мама си го пази, казва че само това й 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 й листа и детето.
Тя ме погледна с онзи особен, празен поглед на човек, който отдавна е изгубен, а аз се
счупих за първи път.
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ПАЦИЕНТ 358
Всеки път, когато завали се сещам за първия си пациент. Бях студент последен курс
психология, клише живеещето по общоприетите стандарти. Първите курсове тройкаджия, последните отличник, ходещ с мацка клише, която първите години беше отличничка,
а накрая завърши като тройкаджийка и то, защото й предложих брак.
Не бях сигурен, че ми се занимава с психология, но така или иначе трябаше да завърша. Последната година имахме практика. Озовах се в местната психиатрия. Трябваше да
се срещна и да беседвам с пациент, осъден за убийство и педофилия, диагностициран
като шизофреник. Рутинно посещение, през което да си водя записки, да слушам внимателно и да наблюдавам.
Психиатрията се намираш на хълм, от който се виждаше целия град. Стара, тухлена постройка, обрасла цялата в бръшлян, създадена през 40-те години на миналия век. Преминахме през тъмни коридори, с прозорци сложени високо горе, сякаш някой се е страхувал
светлината да не съсипе паркета. Чувах крясъци, стенания и отекващи стъпки. Всяка стена,
всеки коридор, врата и ключалка шептяха, докато минавахме покрай тях.
Напрегнах се.
Изпотих се.
Започнах да излъчвам дразнеша миризма на страх и неувереност.
Влязох в стаята, където трябваше да се срещна с пациент номер 358, първият ми шизофреник, първият убиец и педофил в живота ми. Възможно е и други да съм срещал, но
нямаше как да съм сигурен.
Там вътре, под неоновата светлина, седеше мъж на около 40 години. Добре сложен, с
побеляла коса, черни вежди и много бистри, сини очи.
Докато се суетях къде да се разположа и се чудех дали не мириша прекалено лошо,
той скочи, избута санитаря навън, заключи врата и се изправи пред мен с цялата си мощ.
Години наред все още не мога да си обясня, откъде беше взел ключ, защо не беше с
белезници, въобще имаше ли такива, защо не беше вързан за стола, защо нямаше повече
санитари, защо бях влязъл сам, къде беше завеждащия на отделението, преподавателя,
колегите ми и за още много други хора се чуех къде са. Мога да се закълна, обаче, че в
този момент си помислих и къде е жена ми, какво прави и дали някога ще я видя отново.
Гледал съм много филми. Екшън филми със заложници и винаги съм си представял как
бих реагирал. Прехвърлял съм наум множество ситуации, в които скачам, обезвреждам
похитителя и излизам като герой. В случая успях само да се напикая.
Стоях в средата на стаята, върху локва урина, недоумяващ какво се случва. Пациент
номер 358 ме погледна право очите, отмести поглед към локвата и каза:
- Сядай.
И аз седнах право в локвата. Той се приближи бавно към мен, а аз инстинктивно се
свих, сякаш ще ме удари. Подаде ми ръка, докато ме гледаше право в очите. Изправи ме
и ме накара да си сваля панталона. Ужасих се. Той беше на около 40, а аз все още нямах
набола брада. Педофил, който ме караше да се съблека.
Докато свалях панталоните си той свали долнището на пижамата си. Само това, че не
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бях закусвал, ме спаси да не направя някоя по-голяма беля. Подаде ми долнището и ме
накара да се преобуя.
Няколко минути по-късно малкото помещение се изпълни с двама пациенти, единият
с долнище, а другият с горнище на пижама.
– Ще говоря бързо – каза спокойно той, – от теб искам само да ме изслушаш. След
малко ще дойдат, ще започнат да блъскат и да ме увещават да те пусна. Искам да ме чуеш.
Няма да ти направя нищо, но няма да те пусна, докато не ме изслушаш.
– Защо аз? – нямаше да задам този въпрос, нямаше да попитам нищо. Вцепенението
предполагаше само да кимам, но той ми вдъхна доверие. Дали, защото гащите му се бяха
впили в голите ми слабини и го почувствах близък, дали защото стоеше пред мен бос и
разголен, но се почувствах сигурен, което на свой ред изпусна репликата.
– Защото от 10 години никой не иска да ме чуе. Защото прекалено дълго мълчах, а те
ми поставяха какви ли не диагнози, защото се изморих да мълча. Ето затова ще говоря
сега. Искам от теб да се успокоиш и да ме изслушаш. Ще бъда кратък.
– еднах на земята и опрях гръб в стената, сякаш това можеше да ме защити ако решеше да ме нападне. Погледнах го в очите и кимнах, за да му покажа, че слушам. Приличах
на куче, свило уши и подвило опашка. Той започна:
– Валеше. Малък си и няма как да знаеш, но имаше година, в която валеше през цялото време. В началото хората не се чувстваха притеснени, но с напредване на времето
започнаха да се изнервят. Водата беше навсякъде, но с нея дойде калта, студа, мрачното
настроение, подтиснатостта и враждебността. Постепенно всички се изнесоха към горните етажи на сградите, а аз останах на втория етаж, защото ме беше страх от високото. И
все още ме е страх! Не усещах какво ми причинява дъжда, докато стените на апартамента
ми не започнаха да се покриват с влага. Колкото повече време минаваше, толкова повече
плачеха. Струйки вода се стичаха, раздирайки гладката им повърхност, а боята се размиваша на едри цветни вади.
Солта, брашното, дрехите и дюшека не ми бяха вече приятели. Налагаше се да нося
влажни дрехи и да спя в мухлясъл дюшек. Това ме изнервяше, но не ме накара да се озлобя. По горните етажи бяха сформирали комуни. Няколко семейства живееха под един
покрив и съхраняваха всичко сухо. Появи се странна мода. Разноцветни гумени ботуши
под и над коляното. Къси поли и панталони с гумени подгъви и пуловери на точки. Всякакви точки. Жълти, оранжеви, лилави, бели точки, напомнящи за слънцето, което не бяхме
виждали от месеци. В този период при мен започна да идва съседското дете.
Бях начален учител и имах опит с малки деца. В началото идваше от време на време.
Бибилиотеката ми или това, което беше останало от нея много му харесваше. Имах богата
колекция от илюстровани, детски книжки от цял свят, колекция на която много държах.
Четях му с удоволствие, разказвах му интресни истории, а то ме караше да се чувствам
пълноценен сред този влажен, кален свят, в който слънцето никога не изгрява.
То беше моето слънчице!
Чаках го всеки ден с нетърпение, защото часовете прекарани с него ме вдъхновяваха
да съчинявам нови истории, да търся интересни книжки и игри, с които да прекараме
времето заедно интересно.
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Един ден дойде скрило нещо под блузката си. Оказа се смачкана на топка дълга, розова рокля от шифон. Зачудих се за какво му е, но то ми обясни, че иска да е момиченце и
да носи такива „принцески“ рокли.
Това беше първият път, в който исках да се престраша и да се кача до горния, или по
горния или до последния етаж, за да се срещна с родителите и да поговорим какво бихме
могли да направим, за да му обясним, че не е правилно.
Не го направих!
Дали от страх от високото, или от страх, че ще го загубя, но не посмях. Дори му позволих, след хиляди молби от негова страна, да я облече.
Знаех, че не е правилно, но се успокоявах, че може и да е детска прищявка и ще отмине.
Колкото повече се сприятелявахме, толкова повече ставаха роклите. Нямах идея, откъде ги взима, но и никога повече не му позволих да облече някоя от тях. Въпреки това ги
събирахме в едната от стаите. Реших, че това му увлечение е предпоставка за бъдещата
му реализация. То сменяше коланите им, съчетаваше ги по интересен начин и в моите очи
беше бъдещ моделиер-дизайнер.
Както споменах вече, всеки ден му четях нова приказка. Имаше любими, но с нетърпение чакаше новите, защото му разкриваха далечни и приказни светове. Пътувахме много. От Израел до древен Вавилон, през Китай до пирамидите в Гиза. Карахме шейни в
замръзналото кралство и ни преследваше ледената кралица. С разбойниците ограбвахме
карети, а с Пипи дългото чорапче лудеехме. Беше ни страх от вълка и викахме на Червената шапчица да не минава през гората. Строяхме на кухненската маса, малки къщички от
клечки кибрит и камъчета, а после ги духахме с уста, докато не се уверим, че прасенцата
наистина са сглупили в началото.
Ето защо, когато попаднах на „Приказка за дъгата“, весело книжле с приятни илюстрации, не подозирах, че ще ми донесе толкова неприятности.
В него, освен запознаване с цветовете на дъгата и каква е символиката им се казваше,
че ако някой мине под нея ще си смени пола.
Разбрах какво съм сторил едва, след като затворих книгата и погледнах очичките му. Те
горяха и искряха с особена светлина. Сякаш ми казваха: „Видя ли! Има рецепта, а ти дърти
неудачнико, страхлив глупако ми казваше, че няма, но имааааа. Има!“
Това „Има“, в деня в който изгря слънцето, след почти година дъжд и се показа найярката и светла дъга, която съм виждал, взе за ръка моето приятелче и го повлече на найвисокия покрив в града.
Разбрах какво ще се случи още, докато звънеше на звънеца, риташе с крачета по вратата и крещеше: „Дъгата, дъгата, видях дъгата, събуди се, дъгата е там, хайде събуди се!“.
В този ден станах късно. Успах се, защото предната вечер препих, все пак и аз имах
своите нужди.
Когато осъзнах какво се случва, то вече се беше покатерило на покрива. Изтичах. Няколко етажа минах несъзнателно, сякаш никога не съм имал страх от високото.
Когато излязох на покрива, обаче, се вцепених и останах на място, то вече стоеше на
ръба, а пред него се извисяваше най-ярката и цветна дъга, създаваща илюзията, че само с
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една крачка може да се мине под нея.
Започнах да крещя, да умолявам, да махам с ръце, но не можех да направя и крачка.
Стоях на място и го молех да се махне оттам. Умолявах го, плаках, крещях, заканвах се,
карах се.
Последният ми спомен от него е как се обръща, маха ми с ръка за сбогом, усмихва се
щастливо и прави крачка напред.
Макс. Казваше се Макс. Десет години ме разпитват за него, наричайки го: „Детето“. Не
детето, а Макс! Моят Макс, Макс, който искаше да е момиченце и скочи от покрива, защото аз се страхувах от високото и не можах да помръдна. Защото му прочетох проклетата
приказка за дъгата, защото не го спрях навреме, страхувайки се да не го загубя.
Мъжът се разрида, а заедно с него и аз. Плакахме, а отвън блъскаха вратата и крещяха
да я отвори. Чуваха се заплахи, някой предложи да я разбият, откъслечните реплики да не
се плаша падаха някъде под бравата.
Обвиниха ме в педофилия – продължи той, облизвайки сълзите си – намериха роклите, казаха че аз съм го бутнал, след като съм се гаврел с него и съм го направил, за да не
ме издаде. Дори колега, когото преди време видях на парапета в училище и тръгнах да
спасявам, свидетелства че и него съм се опитал да бутна. Имаха всички предпоставки да
ме осъдят. Изкараха ме шизофреник, защото горе ме завариха парализиран и повтарящ,
че Макс е полетял, за да стане момиченце. Направих много странни и шантави неща от
мъка. Дори нямам спомен за тях, но съм убеден, че са вписани в досието ми.
Виновен съм!
Отдавна съм мъртъв, но исках да бъда чут. Всеки има право да бъде чут, да се изповяда, да каже истината за себе си, преди да бъде осъден.
В този момент вратата падна и в стаята нахлуха полицаи и санитари. Малкото пространство се препълни с хора, спомени и миризма на амоняк. Повалиха и двама ни на
пода, аз виждах голите му пети и задни части, а той моята локва с урина. Заради пижамата, новодошлите не бяха уверени кой е пациента и кой е нападнатият...
В онзи ден, докогато си тръгвах от болницата все още облечен в долнището на пижамата, бях бесен, разстроен и смачкан. Извървях пътя до вкъщи пеша. Имах нужда да
прочистя мислите си.
Разумът ми го осъждаше всеки път, когато плътта ми се впиваше пижамата. Сърцето ми
го оправдваше всеки път, когато осъзнавах, че той е невинен.
Разказах историята му 358 пъти. На специалисти, приятели, колеги, преподаватели, органите на реда, всяка нощ я разказвам насън.
Нищо!
Пациент номер 358 навярно е все още там. Аз никога не започнах практика и все още
пазя...
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ИЗТЪРВАХМЕ МОМЕНТА
Вчера изгубих часовника си. Малко преди това спря внезапно. Секундарникът хълца,
хълца и реши, че му е достатъчно. Всичко това се случи, докато се молех времето да мине
по-бързо, тъй като бях на най-скучната среща в живота си. Дамата ми опъваше с вилица
спагетите, сякаш наново ще ги приготвя, а виното пи на малки, мънички, миниатюрни
глътки, сякаш в него имаше милион и една винени мушици и тя трябваше да прецеди
всичко през зъби, за да не би случайно да глътне някоя.
Разговорът приличаше на разпит, в който играех и лошото и доброто ченге, а тя отговаряше едносрично, сякаш от това зависи живота ѝ.
Малко след като я изпратих и целунах нежно по челото сякаш има температура, а аз
трябва да се уверя, че ще лежи на легло дъъъълго време, започнах да тичам.
Тичах, тичах, тичах и крещях, крещях и дишах, дишах и подскачах. Точно в този момент
съм си загубил някъде часовника.
Мислех да го занеса на ремонт, за да може никога повече секундите да не се точат с
часове.
Разбира се, установих трагичната загуба на сутринта и най-ествественото нещо бе да
се върна по пътя, за да го потърся. Все пак беше подарък от баща ми.
Не исках, нямах никакво желание, защото трябваше да измина целия път наобратно, а
това означаваше с всяка една крачка да се доближа отново до снощната си дама.
Половината път изтичах, а останалата издишах тежко. Събирах и малкото останала ми
воля, за да продължа, когато я съзрях и най-естесвено прелетях през близко стояща пейка,
за да кацна в храста зад нея.
И въобще не се изненадах, дори не потрепнах, когато тя седна на пейката. Сякаш знаех, че това ще се случи. На всичкото отгоре носеше на ръката си МОЯТ изгубен часовник.
В този живот няма нищо случайно. Всичко е нарочно. Ето това клише се заби така дълбоко в мозъка ми, че не намерих нито подходяща реплика, нито причина, за да изляза
спокоен от храстите и да си поискам часовника.
Сега ми оставаше само търпеливо да си клеча в него и да чакам. А какво точно – нямах
представа.
Снощната ми дама изяде една торба с череши, изпи две минерални води, чопли семки, яде вафли и погълна два банана. Започвах да се съмнявам дали наистина е тя, спомняйки си снощното ѝ представяне на масата.
Тъкмо щях да изско̀ча от храстите с репликата: „Ах, тиииии, ядеш значи и пиеш като...“,
когато към нея се приближи нисък, плешив, рижав, пъпчив, очилат, чипонос, с големи,
ококорени очи, с малки, пухкави ръчички, късички крачка, корем като футболна топка, облечен в червено сако, черна папионка на червени точки, сини, ожулени обувки, джинсов
панталон цвят каки, с наелонова торба с хранителни продукти в едната ръка, черен чадър
в другата, раница на гърба със съмнително съдържание, мъж, който дъвчеше дъвка.
– Мога ли да ви попитам нещо? – чух го да казва.
– Вече ме попитахте. – отговори стакато тя.
– Всъщност не съм.
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– Напротив, питайки ме дали можете да ме попитате нещо – само по себе си е въпрос.
Трябваше да ме питате дали можете да ме попитате две неща и тогава можехте да ми
зададете и втори въпрос.
– А вие щяхте ли да ми отговорите?
– Не.
– Не бъдете толкова груба.
– Не съм груба, а конкретна.
– Представете си, че се нуждая от помощ, а вие сте единствения човек, който може да
ми помогне.
– Прекалено абстрактно и хипотетично.
– Обичате ли сирене?
– Сирене?
– Да, сирене.
– Да, може да се каже.
– Ами тук в торбичката имам едно прекрасно сирене бри. Можем да си го поделим с
малко вино.
– Вино? На обяд!
– Според мен виното може да се пие по всяко време, стига човек да е в подходящта
компания и настроение.
– Сирене бри? Така ли?
– Да.
– А виното?
– Пино Блан, Мерло, Ризлинг или Шампанско?
– В торбата ли са?
– Не, в раницата на гърба ми.
– Плодове?
– Пъпеш нямам, но имам грозде.
– Може. Тук на пейката?
– Може. Момент само, имам покривка и прекрасни стъклени чаши със сребърен обков.
Докато краката ми изтръпваха от клеченето в храстите, а сърцето се опитваше да счупи
гръдния ми кош от възмущение, тези двамцата седнаха на пейката. Рижото чиче постла
покривка помежду им, извади стъклени чаши със сребърен обков (евала за чашите, много
стилни, после трябва да го догоня и да го попитам, откъде ги е купил). Наля вино, наряза
сиренето, защото имаше и нож в раницата.
– Наздраве – каза той.
– Наздраве – отвърна снощната ми дама.
– И така докъде бяхме стигнали?
– До никъде.
– Е как! Тъкмо се разговорихме.
– Не, вие говорихте, а аз ви слушах.
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– И какво казах?
– Нищо, което да си струва да се запомни.
– Вие наистина сте груба, знаете ли това?
– Разбира се!
– Защо?
– Не обичам да ме занимават и да ме ангажират със себе си.
– А какво обичате?
– Лимони със захар, еклери с маслен крем, пиле с картофи, свинско със зеле, торта
с маскарпоне, червени токчета, лилави пердета, черни чаршафи, слънчогледи на букет,
фрезии през пролетта, аромата на кафе сутрин, хубавото вино, дългите планински преходи, утрините на морето, мързеливите следобеди в хамак, тежките книги, леките мъже и
страстния, сладостен, оптускащ и леко перверзен секс. Обичам да обичам.
Чичето изпусна парченцето си бри, а гроздовото зърно се търкули в скута ми. Той хлъцна, а аз се възбудих.
– А защо сте толкова груба?
– Защото докато се стигне до това, което обичам има толкова условности и прелюдии,
че хората убиват всяко мое желание. Предпочитам да убивам това в зародиш, вместо да
го чакам с месеци да дойде.
– А ако сега ви награбя и пожелая да ви любя?
– Хахахахахахахах, не сте мой тип. Вие не сте лек мъж, а по-скоро добър, грозноват
комплексар, на който не му пука как ще го възприемат, защото прекалено дълго е бил бит
и нараняван. Вие няма какво да губите, а това не ме възбужда.
– Вие сте груба, но пък за сметка на това пряма и истинска. Харесвате ми.
– По странен и извратен начин и аз започвам да ви харесвам. А вие какво обичате?
– Обичам да радвам хората, да им правя малки подаръци, да помагам, да се отзовавам, когато са в нужда, да бъда на разположение, когато им е тежко.
– Ето, какво ви казах, вие сте комплексар, който търси постоянно одоборение, защото
няма себеуважение.
– Добре, добре, без повече обиди. Всъщност обичам само едно нещо, а всичко останало за мен няма значение.
– Какво обичате?
– Майка си.
– Това заслужава тост.
– Да, нека вдигнем тост за майките и ако не бързате да си отворим по още една бутилка.
– Разбира се! Вечерта е пред нас, а и на тъмно изглеждате значително по-добре.
Три часа по-късно разбрах, че се е напикавала като малка, имала е страх от смъртта,
плувала е с делфини, скачала е с бънджи, разбивали са ѝ сърцето многократно. Имало е
време, в което е била наивна и добра до глупост, но сега харесва циника в себе си и гледа
редовно да го храни.
Чичото също се оказа интересен екземпляр. Работил като носталгист. Дизайнер, който
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пресъздава интериори, които да връщат клиентите в атмосферата на миналото. Последно
правил хол в стила на 80-те години и кухня по модата на 50-те. Хората в такава обстановка
се отдавали на спомени за отдавна отминалата им младост или си представяли как са
живели дядовците и бабите им. Подарявал на клиентите си уюта на отминалите времена.
- Знаете ли, мога и на вас да направя нещо, може тогава да се върнете към времето,
когато не сте била циник. – каза той закачливо.
- Вие сте добър човек. Благодаря Ви. – каза тя и го прегърна. – Сега вече мога да отговоря на въпроса Ви.
- Кой въпрос?
- Този, който искахте да ми зададете, когато се срещнахме.
- Всъщност исках да ви попитам колко е часа, защото видях часовника на ръката Ви.
- Тук беше момента да изскоча от храстите, но от часове не чувствах краката си, а и ми
се стори твърде неуместно. Тогава я чух да казва:
- Този ли? Та той не работи, но е хубав спомен от една кошмарна вечер с лек мъж.
- Ще повторите ли?
- Кое?
- Вечерта?
- Бях тръгнала да му връщам часовника, но срещнах вас. Не мисля, че ще се видим
отново.
- Защо?
- Изтървахме момента.
Малко след тези думи чух как часовника започва да тиктака. Инатливата стрелка си бе
проправила път напред към времето.

ДОКАТО ТИ СПЕШЕ
Докато ти спеше, един трамвай ми намигна, четири черни котки ме гониха, за да ми
пресекат пътя и един „легнал” полицай си подаде оставката и ме накара да се смея през
сълзи, защото никога не бях виждал толкова много усилия някой да се изправи.
Докато ти спеше, трябваше да се преборя с няколко корупции, да дам рушвет и да
обиколя няколко пъти квартала, за да намеря къде продават лимонада.
Вече няма лимонада и алтай, само кока-кола и швепс, но пък бирата си е същата и на
вкус и като ефект.
Докато ти спеше, ми се наложи да омеся хляб, да направя баница и да изпека няколко
пържоли, но не поканих съседа, както правехме заедно. Вече дори не го поздравявам,
защото ми напомня за теб и ме боли.
Всъщност когато заспа, ти грубо наруши нашата уговорка, никога да не се разделяме и
винаги да бъдем заедно. Сега съм ти много сърдит, защото ме излъга!
Докато ти спеше, ми се наложи да си потърся нова работа, защото не можех да понеса
мисълта да изминавам всеки ден онзи път, по който вървяхме заедно към малкото ни
ателие.
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Затворих работилничката, продадох вещите си, но запазих твоите. Дал съм ги на
склад, защото прекалено много говорят. Шумни са като теб, весели и забавни, но ми
навяват тъга.
Докато ти спеше, се опитах да намеря много нови начала. Едни бяха дръзки и ме
предизвикваха всеки ден. Други малко по-спокойни, с тях и до ден днешен си пия джина
с тоник.
Имаше и таквива, които никога няма да забравя, защото ми донесоха повторната ти
загуба.
Докато ти спеше, светът започна рязко да се променя, настъпиха много катаклизми,
започнаха войни, няколко държави бяха изтрити от картата на света, но нашето градче
все още съществува, така както го остави, така както си свикнала да го виждаш, макар и
с някои подобрения.
Построиха фонтан в центъра на града, махнаха пейката, на която седяхме. Онази червената, с жълтите крака. Сега поне не ми се налага да плача, когато я видя.
Построиха ни и цирк. Истински цирк, който всяка събота и неделя е отворен и луди
клоуни бродят из града, за да привикват хората. Дори от общината ни задължиха да ходим. Знам цялата им програма наизуст. Вече ми се гади от конферансието, но на теб
щеше да ти хареса. Всичко бих дал да видя изражението на лицето ти и да чуя звънкия
ти смях.
И още една новост има около града ни. Изсякоха гората, събориха малката ни къщичка, в която толкова обичахме да се приютяваме, когато искахме да избягаме от шума и
навалицата.
Оцеля само едно дърво, за което имам да ти разказвам толкова много.
То е вълшебно, да, да, знам, че звучи откачено, но само ако не спеше щях да ти го
докажа.
Всъщност аз го изкорених, още когато беше малко и едвам се подаваше от земята.
Посадих го в задния ни двор. Говорих му, поливах го, зимата дори го завивах, за да не му
е студено. Един ден, докато му разказвах за теб, то размърда клони и листата му започнаха да звънят. Усетих онзи трепет и щастие, досущ както, когато ти ме галеше по косата
и леко ме хапеше за ухото. То ме викаше и сякаш искаше да ми каже нещо. Приближих го
и наистина се оказа така, шептеше, чрез вятъра непонятни слова, но аз усещах смисъла
им. Когато протегнах ръка, за да го успокоя, тъй като започна силно да се клати и някои
от листата, още светлозелени, покапаха по земята, то отрони част от кората си. Вдигнах я
от земята и се оказа малка книжка.
Да, дървото в задния ни двор ражда малки книжки, които аз всеки ден събирам от
земята и подреждам в библиотеката ни. Някои от тях дори изчетох вече, за другите все
още не съм намерил време.
Ще ти разкажа едната, която толкова много ме впечатли. Става въпрос за едно малко
момченце, което всеки ден трябвало да ходи при един старец и да му разказва поне една
интересна история. Ако старецът бил доволен, му давал по един грош, ако ли не – го удрял и напъждал. Момченцето живеело в малко селце, където почти нищо не се случвало.
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Понякога някое сбиване в кръчмата, някоя сватба, някое погребение или някоя драма
покрай изгубена овца или магаре. В началото старецът се радвал на тези истории, но те
бързо се изчерпвали, тъй като не се случвали всеки ден.
Забравих да ти кажа, че този старец живял много навътре в гората и трудно стигал до
някое населено място. Ежедневието му било заобиколено от шептящи дървета, песни на
птички и падащи звезди, които едвам съзирал, през гъстите клони на гората.
Момченцето било единствената му връзка със света.
След като изчерпало реалните истории и изяло много бой, тъй като не могло да измисли нищо подобаващо, то запонало да чете и да измисля свои такива. Старецът не само
спрял да го бие, но започнал да му дава по два гроша за всяка по-интересна история, излязла от въобръженито на детето. Един ден толкова се впечатлил от поредната измислица, че помолил момченцето да му доведе поне един от персонажите на гости.
Момченцето толкова се стъписало какво ще прави, че няколко дена не ходило при
стареца, но когато започнало да привършва спестените грошове, нямало как. Трябвало да
измисли какво да прави. И то решило да се маскира на старец, да побели косите си, да си
сложи изкуствена гърбица и грозна брадавица на носа и така да отиде при своя благодетел. Направил го и отишъл, запознал се със стареца и изпълнил празния му ден.
На другия ден момчето отишло отново, за да разбере как е минала срещата, макар
много добре да знаело, но старецът го нямало, а на вратата имало бележка, в която било
написано, че той успял да го научи да чете, да използва въображението си, но никога не
мислел, че ще го превърне в лъжец и дори ще плаща за това. Напускал живота му с надеждата това да е било последната му лъжа. Момчето израснало, образовало се станало
писател, но винаги бил честен пред хората, никога не посмял да изрече и една лъжлива
дума.
Момчето остарявало и все повече заприличвало на стареца от гората. Веднъж се погледнало в огледалото, а образът в него му се усмихнал и казал благо, че най-после се
срещат след толкова години и, че се гордее с него.
Това е историята. Понякога толкова ме вълнува, че я препрочитам отново и отново.
Слагам снимката ти пред огледалото с надеждата да ми проговориш оттам.
Докато ти спеше, заловиха онзи, който те блъсна, но го осъдиха условно, защото нямал
други провинения. Искаше ми се да го убия, но веднъж го видях да се разхожда с малкото
си дете и ми дожаля.
Ти СПИШ, а аз не мога без теб и всеки ден се моля да се събудиш, защото живота ми
изгуби вкус.
Аз всеки ден ще ти пиша и разказвам, за да може някой ден, когато се събудиш, да
нямаш изпуснат нито ден.
Днес дървото отново роди книжка и с какво учудване установих, че в нея се разказва
за теб.
За нас!
Докато я прочитах, лекарят ми се обади и каза, че си заспала завинаги.
Вече не спиш, но аз не мога да заспя и постоянно се взирам в огледалото.
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СБЪДНАТА МОЛИТВА НА БОТЕВ
Из романа „Неговата любима”

НЕДА
АНТОНОВА

Осъмнахме на белия Милин камък. Не връх, а камък надгробен!
В този ден през младото ми сърце премина покрусата на всичкия
свят...
Бихме се храбро, бихме се яростно и без да скъпим кръвта си!
Знаехме, че ще умрем, и нямахме страх. Ботйов като хала летеше
на белия си ат, куршуми го засипваха, но ни един не го улучи. Убиха
коня му. После убиха всички коне. За двайсетина момчета първото ни
сражение остана последно. Денят бе дълъг и горещ. Нямахме вода.
Врагът долу в ниското имаше ручей и гъста гора, а нашите ранени
издъхваха, шепнейки „водица…”. Устните ни залепваха като медени
пити. Някои момчета смучеха куршуми – студенината им намалявала
жаждата. Едно козарче донесе малко вода в кратунката си и Ботев я
раздели по глътка на всички умиращи.
Там – на Милин камък – куршум рани в коляното подвойводата
Перо Херцеговеца и улучи в стомаха байрактаря Никола Симов. Враговете, дето бяха в подножието на върха, видяха как нашето знаме се
олюля и клюмна, та ревнаха гороломно и паднаха на колене да благодарят на Аллах. Ботев с наведена глава даде знак на Петър Левски
– брата на Апостола – той откова знамето, прекръсти се, преди да го
целуне, и го уви около кръста си.
Пак там, аз по молба – щото беше молба, а не заповед – на Войводата въздадох милост и мъжко причастие на храбрия наш знаменосец.
– Иди – каза ми Ботйов – и го спаси от мъките. Душата му ще се
зарадва.
Затворих очи и насочих револвера: „Сбогом, брате!”. Гръмнах. Той
извика и вместо след това да се умълчи, продължи да стене още посилно. Бях му отворил друга рана. Тогава стиснах зъби, коленичих до
този тъй храбър мъж и с отворени очи пушнах в сърцето му.
На Милин камък оставихме двайсет и двама души убити и тежкоранени. Двоица избягаха. Единият бе Кирил Ботйов. Той още в Гюргево изглеждаше трескав и жълт, но не послуша батя си и тръгна… После
стана генерал. Ти как мислиш, брате Захари, щом беглецът е допълзял
до върха, докъде ли щеше да стигне Войводата? Докъдето и стигна.
До небето.
А в оня ден слънцето се бе заковало и не мръдваше. Този вторник
нямаше край. Край имаше само животът ни и ние го всинца желаехме
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от сърце. Отчаяние, жега, предсмъртни стонове, смрад на разлагащи
се тела… И тишина адова…
Тогава някой извика: „Вижте! Откъде Враца се дига пушилек от
много крака…”.
И скокнахме всички! Кой на камък стъпи, кой на скала, един другиму на раменете се покачихме и викахме, и размахвахме калпаци…
Господ не бе ни забравил!
– Спасени сме, братя! Избавление иде! Враца ни иде на помощ!
На крак, момчета! Запейте, та и мъртвите да ни чуят!
И пръв запя Войводата. „Не щеме ний богатство, не щеме ний
пари…” Къде бяхте тогава вие, брате Стоянов и брате Стамболов, да
ни чуете, да видите как засия Ботйовото лице, как блеснаха орловите
му очи и как гласът му като йерихонска тръба се извиси над нажежения камък… В тази небесна минута той вярваше в Бог!
Бездънни са, Господи, силите на надеждата!...
Но… бинокълът показа аскер. Турски аскер идваше срещу ни, да
ни пресече пътя и да ни попречи да стигнем Враца. Както бе стъпил
на скалата до мене, Ботйов отпусна бинокъла и изглежда, краката не
го държаха… Седна. Лицето му имаше гробен цвят. А ние – кой на
колене, кой затулил лицето си с ръце… Земя и небо ридаеха с нас.
Чуха се възгласи на греховни хули към Бога… Някой стреля във въздуха право нагоре.
В този ден косата на Войводата се прошари.
Уж все гледах да съм до него, но привечер на същия този осемнайсети май той изчезна от полето на битката и никой не знаеше де
е. Намериха го надолу по склона в пещерата под една скала. Вървях
след щаба и чух да казват: „Ботйов паднал духом”. Намерили го отчаян, а очите му пълни със сълзи. Не можел да говори. От мъка. И много
след смъртта му все му натякваха тази слабост – не на него, на паметта му натякваха, – че е допуснал да бъде човек, когато е трябвало да
е кремък.
– Да тръгнем към Сърбия, братя… Все по билото… както направи
Панайот войвода… Да спасим четата…
Понякога в мъката си човек съзира път към спасението. Но никой
не откликна на Ботевата надежда. Мълчаха и гледаха в краката си.
Онези двамата – Апостолов и Обретенов! Страхливо мълчаха и зло
гледаха. След всичко, което после направиха те, съм сигурен, че още
там се бяха сговорили пъклено и престъпно… И само чакаха черния
си час.
Нова рана в необятната и скръбна душа на Поета!
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Привечер се видяхме обградени от редовен аскер и черкезки потери. Незаварден остана само пътят към Стара планина, та минахме Орханийското шосе и потеглихме отсреща
към Веслеца. Ранения подвойвода носехме на ръце. Зад нас изоставените умиращи все
още се молеха да се смилим над мъките им и да ги пушнем…
Не плачеше само, който не знаеше как се плаче.
На деветнайсти май Бог ни даде почивка. Навлязохме в самия рай едемски: гъста трева, бистра вода и блеене на стока. Проснахме се като отсечени и искахме само едно: сън.
А отсреща над Милин камък се виеха орли и кълвяха отворените очи на живите още
момчета…
Надеждата отново слезе в сърцата ни – Ботйов по нарочен човек изпрати писмо до
Заимов във Враца: „Ако вие не въстанете и не превземете града, то ще да нанесете неизгладимо петно върху челото на българския народ…”.
До обяд ни отговор дойде, ни човекът се върна. Втори хабер изпрати Войводата. Този
път вестоносецът се върна и бе за убиване: докато чакали четата ни да влезе в града, за
да го освободи и да бъде посрещната с тържество, хората на Заимов се били скрили зад
високите дувари на едната от църквите и за кураж на населението давали по два-три гърмежа из улиците, и даже убили едно куче… Те чакали нас да влезем, ние чакахме тях да
излязат. И докато се чакахме едни други, в града нахлул аскер и започнала сеч, палежи и
мъки геенски… Цял ден. Само на Заимова никой не посегнал – ни въстаници, ни войска…
И едните, и другите се гнусели от него. Видели го да се крие в лозята, облечен в женски
дрехи, познали го, наплюли го и го пратили в кауша.
А ние всинца – братя по дела и помишления – лежим на поляната и не чакаме нищо.
Гората наоколо зелена, прохладна и празна. Де са онези хиляди четници, владетели на
Балкана… Де е святата свобода, заради която се клехме да умрем! Пред нас беше само
смъртта. Някои й се молеха да побърза.
– Аз ви казах, момчета… Още на вапора ви казах… Ние сме тръгнали да станем курбан…
За мене си съм честит, че Бог послуша молитвата ми…
Христо Ботйов не вярваше в Бог. Но Бог сбъдна най-съкровената му молитва и така го
направи вярващ. Тук – на Веслец – часове преди срещата им, Бог и Войводата се помириха.
Докато дишам, ще помня този час! Защото, брате Захари, там, дето има мъка като тази,
там няма забрава…
На 19 май вечерта оставихме поляната и тръгнахме към истинския Балкан. Накъде –
никой не питаше. По стръмна и тясна козя пътека един по един възлязохме на равно и
тучно място. Надявахме се да сме в Балкана. Натам – Сърбия, натук – димяща от пожарите
Тракия… В средата – ние. Не се знаехме колко сме. На поляната – кошара. Овчарят даде,
каквото поискахме, доброволно го даде и дори покани войводата в колибата си да се
той преобуе, че от лъскавите му ботуши бе останало само горнището и краката му кървяха охлузени. Аз превързах ранения Перо, другите накладоха огньове и всички зачакахме
печено агне. Но дочакахме само аскера. Овчарят пръв видял войската и много окуражен
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извика на Ботйов:
– Айде, дайте си ми парите за агнетата, че потерята вече иде…
– Господи, господи! И аз съм тръгнал народ да освобождавам…
Последен куршум в душата Ботйова...
– Дайте му, колкото иска…!
Турците пълзяха нагоре, имахме два часа време да потънем още по-надълбоко в пазвите на Балкана, но аскерът ни намери и там.
Сутринта на двайсети май започна, а вечерта завърши последният бой на небесната
Ботйова чета. Укрити в камънаци и зад скали, ние пушкахме храбро, покосихме доста чалми и не дадохме нито една жертва, докато бе светло... По залез, когато слънцето седна на
отсрещния хълм, турската тръба засвири отбой, гърмежите секнаха, аскер и башибозук се
обърнаха гърбом към нас и потеглиха към селата наоколо да ядат печени пилета и да пият
вино червено… Съгласно своята етикеция турците не водят нощен бой.
Нашата тръба също даде знак и ние – отново гладни и жадни, но окуражени от собствената си сила в геройската битка, тръгнахме в същата посока, накъдето бяха поели турците. Някому би се сторило чудно защо поехме в посоката на отстъпилия враг… Ами защото
там беше водата, бистрата и сладка вода на Крушевските извори… и щото аскерът и черкезите бяха вече потънали из селата… И цялата планина бе наша.
Подирих Войводата, да питам как са раните по краката му, и го видях да се отделя от
четата заедно с Обретенов, Апостолов и ранения Перо, когото двама четници подкрепяха
да върви. Все още бе достатъчно светло и можах да видя измъченото лице на Ботйов, отпадналата походка… Но погледът му… Това бе погледът на ликуващ човек, намерил тайния
изход на ада. И тъй – четата отива натам, щабът – неизвестно защо – отива натук. Смрачава се, аз се чудя накъде да поема… Двамата, дето водеха Перо, ме видяха край тях си и ми
дадоха знак да се махвам…
– Не ти е тук мястото! – извика Димитрото , а моят съгражданин Сава Пенев тъй грубо
ме отпъди с ръка, като че бях куче, дето го е залаяло. Усетих дълбока тревожност. Поогледах се – четата на километър далече оттук, войводата сам сред хора, дето са престъпили
революционния устав, прахосали са много комитетски пари и се боят за живота си… Шмугнах се в туфите отстрана и пълзешком се движех след групата. Вървяха, какво вървяха,
стигнаха до едно високо дърво. Тогаз Апостолов се обърна и даде знак на онези двамата
да доведат Перо и да се махат. Те се оттеглиха на трийсетина крачки – нещо като охрана
– и останаха там до края. Четиримата от щаба продължиха нататък, стигнаха една голяма
скала и се спряха. Припълзях до дървото, залепих се за дънера му и се молех никой да не
ме забележи. Беше тъмно и тихо. Перо легна на тревата, другите седнаха.
– Е, какво ще правим сега? – попита Войводата с един такъв глас, от който личеше, че
той в е ч е знае какво очаква от него историята.
– Само едно можем да правим: тръгваме по билото на Балкана за към Панагюрски
революционен окръг, там се срещаме с оцелелите чети и продължаваме заедно…
Познах пискливия глас на Апостолов.
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– Накъде продължаваме заедно?
Ботев май се усмихваше иронично.
– Към победния край на борбата!
Туй пък бе гласът на Обретенов.
– Не, братя мои! Ако тръгнем от това място, то ще тръгнем само за Сърбия! Нито един
човек няма повече да похарча и нито един бой няма повече да приема! Нито един! Доста невинни жертви дадохме! Да пестим българската кръв! Тя ще ни бъде потребна след
победата!
Днес, брате Захари, мога да кажа, че тези негови думи бяха едно изражение на епохата и една обещана присъда. Настана мълчание. Мисля, че чувах мъчителното дишане на
ранения.
– Аз тръгвам с Войводата! – каза Перо. – Ей я Сърбия де е… на ден и половина път…
Пък и доктори има…
Пак мълчание. Но напрегнато. Да драснеш клечка – ще лумне.
– Така ще направим, братя! В Сърбия ще намерим спасение за всички нас, дето Бог
досега ни пожали… Но нека първо да идем при момчетата и да вземем решението си с
вишегласие!..
Ботев стана, обърна се и тръгна към мен.
– Спри се, Ботйов ! Спри се! Никаква Сърбия няма да те спаси! Жив оттук няма да
мръднеш!
Туй беше пак Апостолов.
Блесна дуло и се чу гръм. Ботйов падна по лице. Близо до мене падна. Никакъв шум.
Онези стоят на три-четири крачки зад него. Едва можех да зърна силуетите в тъмното,
но гласовете им различавах.
Апостолов:
– Нито дума на никого! Питат ли за него – казваме, че не знаем къде е Войводата – или
напред с момчетата на Войновски, или е назад с ариергарда.
Обретенов:
– Дайте да го претърсим!
Пак Апостолов:
– Хайде, вземайте кой каквото ще взема, и да вървим!
Пистолетът, портмонето с петте наполеона, часовникът, компасът, шашката, пушката,
калпакът с перото… Войниците си поделят дрехите на Христос. Всеки взе онова, за което
бе завиждал на Войводата.
Обретенов:
– Да вървим…
Перо:
– Ама чакайте… той още диша…
Апостолов:
– Нищо му няма. Ще подиша-подиша, па ще спре.
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Двамата повлякоха Херцеговеца, както се влачи наръч дърва. Заминаха. Без сбогом,
без кръст и молитва…
Постоях още някое време залепен за земята, после припълзях до Ботйова, обърнах го
по гръб, той дишаше тежко, но дишаше … Опитах се да го примъкна и да облегна главата
му о дънера на дървото… Дишането му се учести. И тогава, както често се случва преди
смъртта, животът като че се върна за малко у умиращия и го чух да мълви:
– Кой е…
– Аз съм, Войводо… Щурчето…
Въздъхна. Но скоро започна да хърка.
– Щурче… не… не казвай… че българин ме… Закълни се…
Разбирах, че няма надежда.
– Заклевам се, Войводо!
– Прости ме… наглеждай децата… и… въздай ми мъжко причастие…
Тук не издържах и ревнах… С пълен глас… с цяло гърло… нека ме чуят, нека се върнат…
Един по един ще ги гръмна…
– Хайде… брате… и сбогом…
Допрях ръка до сърцето му, то биеше силно и бързо… Свалих калпака си, сложих го на
гърдите му и през него гръмнах.
Помня, че паднах до мъртвия. Исках само едно: да си тегля куршума и да остана до
него в братска прегръдка завинаги, далеч от всички световни блаженства… А нощта наоколо бе като един океан. И звезди блещукат – ще речеш, брегът е отсреща… И на брега някой
те чака. Тогаз видях нещо по самодивски бяло да се въздига нагоре… още нагоре… още…
То е била светата душа на Поета… И отлитна, прегърната от ангели със сияйни криле…
Не знам колко време съм прекарал в онази несвяст. Преди да тръгна, рекох да затворя
очите на Войводата. Но клепачите му бяха изстинали и вкаменени. Така го оставих – с отворени очи… Целунах челото му, сплетох пръстите на ръцете му, както е по християнски,
и тръгнах нанякъде…
Там, край скалата във Врачанския Балкан, брате Захари, не българин уби българина, а
робството завинаги уби свободата.
Тръгнах в тъмното и сигурно съм вървял в кръг. Хванаха ме същия ден, вързаха ме и ме
хвърлиха в хендека до Орханийския път, а после с още няколко момчета от четата – познах
само Петър Левски, Ица Ловчалията и Бошняка – ни откараха в баш чаршията на Враца..
Там видях как някакъв мазен башибозушки главатар бе облякъл Ботйовата куртка с
еполетите от златна сърма и се кривеше в една умопомрачителна пантомима, като подред заплюваше набучените на колове глави на нашите герои…
Само аз знаех, че отворените очи бяха на Ботйов.
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СЛУЧКИ В РЪЖДЯСАЛОТО ВРЕМЕ
Котката е най-обикновена, в бяло и сиво – улична. Всеки ден неизменно стои на пост пред входната врата на предприятието. Минават
десетки хора, бързайки за работа. Тя безпогрешно разпознава тези,
които са й приятели – дават и по нещо за хапване. Подтичва пъргаво
след тях с вирната опашка. После се връща на поста си. Така, докато
започне работният ден на хората, а нейният свърши. Дали любовта
има работно време?
Надошли са японски туристи. Накичени с фотоапарати и очила на
вечно усмихнатите физиономии. Суховатите им фигурки са облечени
бутафорно. Мяукащите им гласове, които сякаш пеят, карат минувачите да спират и да се заплесват след тях. Дошли са извънземни – казва
едно момченце на майка си.
Празник е – национален. Знамената трябва да плющят, но вятър
няма. Цели три военни оркестъра, облечени в парадни униформи, изпълняват патриотични маршове и набиват крак в кръг. Минувачите,
щат не щат, и те влизат в маршова крачка. Публика – рехава, гледат
мълчаливо и понякога ръкопляскат – вяло. Едва започнал, празникът
отшумява. Знамената не плющят – вятър няма.
Из запустелите селца щъкат отрудени и напуснати хорица – одрипавели, почернели и очукани от живота. До тях дворовете и къщите
им блестят, спретнати и подредени. Садевината в лехите е сякаш поставена за показ на рафтове в аптека. Тук теорията за Азът и Егото е
несъстоятелна – никой никога не е чувал за нея.

ЙОРДАН
КАЛАЙКОВ

Край магистралата с фучащите возила, от двете й страни, додето
поглед стига, са се проснали опърпани хълмове, обрасли с храсталак
и тръни. Сред пустинята се жълтеят като кръпки нивици. Дълги години, в протежение на километри, нечии ръце са ги изрязвали и пришивали върху пущинака. Хора никъде, никога не се виждат. Как ли
успяват да посеят и приберат оскъдното зърно?
Хората се занимават с нещо си в ежедневието. Отиват нейде и се
връщат. Събират се, сърдят се, разделят се , намразват се, понякога се
радват. Лицата им са подпечатани с печата на равнодушието. Малцината, които се замислят, се ужасяват и страдат. Бушува невидима и
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тиха война на ценности.
Къщата е била хубава някога. И сега още се държи. Към нея стълбището, прерязано с широка и дълбока пукнатина, сякаш бариера,
спусната пред вратата, закована с кръстосани дъски. В разградения
двор единственото останало дърво – изсъхнало. И лозницата се е
превърнала в сноп сухи пръчки. Някогашната веранда – препълнена
с вехтории. На прекършения комин се ветрее черен найлонов плик,
довеян от вятъра , сякаш да обяви, че е дошло времето за траур.
Коларско, оръфано пътче. Шмугва се в гората с намигване. Следва завой. После зелената стена на дърветата спира погледа. Закъде
води, какво има след завоя, а по-нататък?
На баира отсреща се мъдри самотно дърво. Приисква ти се да
идеш до него. Не мислиш за мъчнотиите по стръмнината, нито за разстоянието.
В непознатия град, по непознатата улица ти се иска да разбереш
какво има по-нататък и още по-нататък, след следващата пресечка.
Къде ли е краят?
Все този копнеж да се докоснеш до неизбродимото, недостижимото, необяснимото, проявяващ се дори в простотата на делника.
Кой знае защо, когато, пътувайки мерна залутано селце, притаено сред нагънати хълмове, потънало в пламъците на залеза, се питам
има ли там вода? Разбира се , че има, но наивният въпрос е зареден с
някаква интрига, като че ли от това зависи животът. А нима не е така?
Иначе какво да правят тук хората без вода?
Когато привечер пробягва здрачът, селското пътче чезне между
безлюдните къщи и изглежда бутафорно. Изведнъж нещо умилително обзема човек като от едновремешните лебеди и русалки, изписани
върху железните табла на креватите. Дали дълбочината на чувствата
понякога не се дължи на плитки усещания и ако е така, защо е така?
Къде се кръстосват селското пътче и креватите?
Гробище – селско, буренясало. Повечето гробове почти заличени,
тук-там нови могили. Също като стари и нови къщи в селище. Оградата липсва, но врата – тежка, желязна, с катинар се мъдри пред мъртвия град. В средата на странното обиталище стърчи стъблото на изсъхнал бор. Отстрани са останали само стърчушките от клоните като стъ-
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пъла нагоре – към отвъдното. Провидението си знае работата – измислило е улеснение за
душите на мъртвите по пътя им към другия свят. Погрижило се е и за това да преминават
лесно от отсамното в оттатъшното. Уж ограда и врата с катинар, но само на ужким.
Къщата е била достолепна и мераклийски строена, за вечни времена. С годините мазилката се е излющила и опадала. Прозорците на двата ката зеят като кухини на извадени
очи. Бръшлянът, покривал някога фасадата, е изсъхнал. Вратата е закована с дебели талпи. В средата и се ветрее пожълтял некролог. От дъждовете и вятъра името на човека не
се чете. Не е могъл да вземе дома си за отвъдното и да се погрижи да не рухне. Неумолимото време е заличило и къщата му, и него. Заличило е всичко.
Изминали са седемнайсет години. Гробът на нашите се е изравнил. Само един груб камък отбелязва мястото. На него изчукани буквите на имената и отгоре кръстче – символът
на мъченичеството. След продължилата дълго суша се е пръкнало само едно жълтурче –
като пламъче, което вятърът не може да изгаси. От севлийките чирикат дружно врабчета
като по жътва сред горещниците. Монотонната им песен звучи безкрайно като мантра.
Постепенно съзнанието притръпва и настъпва странно успокоение, примесено със смирение и безпомощност пред вечността.
В метрото, сред клокочещото множество, се тътри старче, загледано пред себе си, сякаш внимава да върви по своята си пътека в джунглата, за да не се изгуби. Изведнъж
поспира и дълго търси върху панталона си мястото за джобния часовник. Най-после напипва верижката и изважда закачен на нея джиесем. Потокът на забързаните обитатели
на метрополитена нервно се раздвоява край внезапно изникналия остров от друга епоха,
но съзирайки мобилния телефон на синджир, снизходително отминават с усмивка , забравяйки поредната ругатня.
На спирката за автобуса, както винаги, се е събрала изнервена тълпа. Тук върти търговийка със стари книги букинист. Седи на стол. Сега е станал за малко и една леля бързо се
е настанила в стола му, за да си поеме дъх. Завързва се разговор между двамата за автори
и книги, на който би завидял дори професионален литератор. Всеки път, когато книжарят
тръгва към стола си, следва порой от въпроси на лелята. Накрая идва автобусът и столът
се освобождава.
Свирачите са улични – подпийнали порядъчно. Чичовци от изчезналата гилдия на бохемите – разгърдени, разгорещени. От тримата единият дрънка на китара, двамата пригласят до скъсване на гърлата си. До тях лежи на кравай бозаво куче. Хората отминават.
Музикантите отпиват все по-често от бутилката, гласовете им ечат все по-нестройно – все
повече се стараят. Иначе на тримата и кучето очите им все в капата отпред – тя все тъй
празна.
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„НАБЛЮДАВАМ ТЕ“
„Санта Маас“ беше център, който предлагаше нови и стари методи
за лечение на психични болести и състояния. Въпреки че технологията вече позволяваше рестарт на мозъчна дейност, повечето пациенти
си оставаха традиционалисти и решаваха да се освобождават чрез
различни психотерапии от близкото минало, точно както преди 3040 години. Рестартът, който се прилагаше в необарокамерите, беше
доброволно отстраняване на спомени при по-тежките случаи. Някои
радикално настроени пациенти бяха готови да изтрият мозъчната си
дейност и да започнат отначало. Избираха пълна загуба на паметта,
пред това да се измъчват от зле стеклите се обстоятелства.
– Какво пише тук? – попита Патрик К.
– Отивам при моя татко, в света, в който той се намира сега! Много
странно, баща й е още жив – каза глухо Тео С. После с повече увереност в гласа продължи.
– Може би хапчетата са ѝ замъглили мозъка и си е внушила, че е
мъртъв.
– Но защо така се е изразила? – прекъсна го Патрик К.
– Ето на това не мога да намеря отговор, призна си Тео С. В света, в
който… „Оня свят“ ли е имала предвид?
– Не, не мисля. Това е много остаряло вече! – категорично заяви
Патрик К.
Двамата разследващи стояха близо до трупа на жената и все повече се умълчаваха. Сякаш за момент им стана мъчно. Но не за нея,
разбира се, а за самите тях. Усетиха, че и тази история ще остане неразплатена. Когато ставаше въпрос за хора, беше много по-сложно.
Не можеха просто да извадят информацията и да разберат какво се
е объркало.
Патрик К. и Тео С. бяха млади, твърде млади за криминалисти.
Даже като се появяваха на местопрестъплението често ги молеха да
напуснат. Взимаха ги за объркали се минувачи. Едва прехвърлили
трийсетте, те не вдъхваха особен респект и изглеждаха леко несериозно. Всъщност ситуацията беше още по-сложна от видното. Те заедно образуваха неописуемо добър тандем. Запълваха всички дефицити един на друг и по необяснимо перфектен начин, мислеха като един
изключително умен човек. Останеха ли поотделно обаче, липсите отново бяха налице. Този мисловен волтрон реши да посети като начало
психотерапевта на самоубилата се. Един от най-добрите в тази зона.
Все пак бяха пò на запад и специалистите се бяха запазили.
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Откриха го пред необарокамера, която беше подготвена за поредната манипулация.
Уви, процедурата щеше да бъде прекъснатa от двамата младоци. Точно това си помисли и
доктор Самуел Х. Какви са тия ненаболи бради? Пак ще ми се изгуби времето…
– Откога работите с починалата?
– Вече близо 10 години.
– Доста дълъг период. Не усетихте ли някакво влошаване или друго?
– Соня С. от години страда от ОКР и депресия. Има ремисии и после състоянието ѝ
рязко се влошава. Тези неща са непредсказуеми, нямаше как да разбера, че го е планирала. Интересно беше, че по време на последните сеанси изглеждаше ентусиазирана, но
не прекалено. Знаете, че хората пред самоубийство видимо се подобряват. Тя прекалено
много обичаше ролята си на жертва.
– Разбрахме, че почти няма близки. Майка ѝ и баща ѝ живеят в различни домове за
старото поколение с тежки форми на деменция. Големият ѝ брат е дългогодишен емигрант в топлите зони. Средният не го открихме, липсва в системата, явно не е чипиран.
Патрик К. и Тео С. се опитаха да изкопчат още информация от доктора, но той нямаше какво повече да добави. Покани ги да се разходят из центъра и отделението на самоубилата се. Патрик К. пребледня, много се страхуваше от луди. Той смяташе, че тези
състояния са заразни. Имаше един неуравновесен братовчед, след всеки семеен обяд и
принудително общуване с него, имаше чувството, че и той прещраква. Веднага след това
пушеше своята сетива.
Тео С. нямаше такова отношение. За него повечето хора бяха предимно зли. Просто
успяваха да сдържат надигащите се емоции – гняв, завист, обида и не се поддаваха на
афекта. Вълнуваха го останалата част, тези, които избираха злото. Сега случаят, разбира
се, беше просто за една отчаяна жена, дългогодишен пациент на други алчни кукувици,
решила в крайна сметка да сложи край на страданията си. За Тео обаче оставаше интересна бележката и начинът, по който се беше изразила.
В отделението за доброволен престой имаше предимно неконтактни. Една автоматизирана сестра пристигна, за да ги разведе из общите помещения. Патрик К. си помисли:
Ето на тези системи може да се разчита. Пък и пак си изглежда също толкова секси, не
дърдори, отговаря, когато е зададен въпрос. Идеално. Жалко, че са толкова скъпи и не
мога да си ги позволя с тази зонова заплата.
Тео С. се обърна към сестрата:
– Къде пациентката прекарваше най-много време? – Добре зададените въпроси винаги получаваха точни отговори.
– Пациент номер 527 седеше най-вече тук, средно 3-5 часа на ден, седем дни в седмицата, годишно 1460 часа.
– Да, разбрахме. Благодаря, сестра.
Двамата огледаха и не видяха нищо особено. Бяла маса, четири стола. Тео С. седна
и реши, че няма защо да си дава зор за този случай. Банален. Тогава от другия край на
помещението прелетя една пациентка и седна до него. Долепи се до устата му, извади уж

MOPE

153

нещо от джоба си, приглади го на масата, престори пръстите си на химикал и се приготви
да пише. Патрик К. и Тео С. се спогледаха и осъзнаха, че това е нелепо и си губят времето.
Няма нищо в тази история, просто една жена, която е решила да умре.
***
Доктор Самуел Х. изглеждаше особено млад, никой не можеше да определи точно
възрастта му. А и последните сестри-хора бяха заменени, така че клюки отдавна не се
бяха чували по коридора. Докторът работеше неуморно с всички видове пациенти от предишните поколения до най-новите, с генетични подобрения. Харесваше му как младите
рискуваха и се подлагаха на иновационните процедури. От друга страна му беше много
приятно да сяда в креслото, да си припомня старите терапии и да прекарва времето в
разговори. Хората все още имаха нужда и от това. А той беше добър, много добър. Четвъртият ден от седмицата го срещна със стар рецидивирал случай от преди десет години.
Пациентката отново беше изпаднала в криза. Твърдеше, че за части от деня губи паметта
си. Имала бели петна. Не помнела нищо. И така с цял набор от думи му обясняваше своето състояние на временна амнезия. Отново молеше за изследвания. Беше убедена, че
има тумор в мозъка.
Боже, колко изтъркано – помисли си Самуел К. Дали да не я слушам през цялото време. Сигурен съм, че няма да спре да дърдори.
– Ще трябва да започнем отново терапия, Лидия. Както сама разбирате, належащо е.
Изпрати жената с тревожно разстройство, почина си 20 минути, направи няколко от
старите техники за релакс и вентилация. И покани следващия пациент. Той беше от Генетик-поколението, едно от най-новите, с доста подобрени гени.
– От какво се оплаквате?
– Ами чета едни и същи пасажи от една книга и после не помня как е минало времето.
Часове наред съм в тези редове. Родителите ми идват при мен, смрачава се или настъпват
други промени, а аз сякаш съм в транс. Нищо не усещам.
– Искате да приложим стария метод на терапиране. Какво очаквате от него? Нали знаете, че това е бавен и несигурен път?
– Майка ми призна, че преди години е имала подобен проблем. Искам да разбера
защо така се получава. Да не би да е някаква скрита травма? След време при нея това
страдание изчезнало и ето сега се появява при мен. След всичките тези генни подобрения…
Пациентът разказа подробно за семейната си картина. Държеше да наблегне колко
нещастно семейство е имал, въпреки парите, колко страдал в последните години, как веднъж преди десет години, преди да изчистят улиците, го нападнали и ограбили. Така неусетно минаха 50-те минути. Докторът го успокои, че стабилизирането идва бавно, но сигурно и трайно. Изпрати го до вратата и се разбраха да се срещат в този ден оттук насетне.
Самуел се отпусна в креслото си. Старо, красиво кресло, на повече от 200 години. Дървена ламперия, промазана с восък. Докторът, както всеки път прокара пръсти през жилките,
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които от допира още по-отчетливо изпъкваха. Креслото завършваше с два оформени лъвски
крака, които като втори чифт заставаха към неговите и това изглеждаше съвършено. Самуел
ценеше антиките, даваше луди пари за тях и се обграждаше само с такива вещи. Те му
даваха усещането, че е жив и че всичко тук все още е реално. Всъщност този материален
свят доизграждаше много от образа на доктора. Тъкмо опъваше врата си назад, когато
сензорите за движение отбелязаха, че автоматизирана сестра пристига. Докторът отдавна
обмисляше да вкара човешкия си пенис в добре изработената вагина на сестрата. Беше го
правил и преди с истинските, някак си не искаше да отлага и това удоволствие, пък и му се
щеше да установи вече разликите. Но явно тази задача щеше да се отложи отново, защото
сестрата идваше да му съобщи за спешен случай.
– Услугата е платена двойно, затова ще Ви помоля да отидете в обезопасения кабинет.
Броят на аутистите растеше с всяка измината година. През 2010 статистиката сочеше,
че 1 на 110 деца се оказва аутист, докато сега половината от раждащите се деца бяха с
такава диагноза в различна степен. Бяха открили момчето на една от планинските пътеки,
в състояние на шок, извършващо едно и също действие – отваряне и затваряне на раницата. Сандвичът винаги се подаваше от майката, в случая, при нейната липса, то просто
не ядеше. Понеже беше в превъзбудено състояние, се наложи да му бият успокоително.
След тази интервенция и крясъците, на които се наслуша, докторът приключи с прегледите за деня. Затвори се в кабинета си и реши да прочете бележките към случая на самоубилата се. Да, беше забелязал, че има бели петна, но кой няма от време на време. Пък и
тя винаги е била разсеяна. Кризите я тормозеха, отказваше да се подлага на каквато и да
е било от новите манипулации. От друга страна беше убедена, че състоянието ѝ я прави
специална.
***
Цялото ежедневие на Тео С. беше стресово, зоновата работа, липсата на сериозна приятелка, честите финансови затруднения. Тео си знаеше, че не е толкова амбициозен и нищо
няма да промени в ежедневието си, а още по-малко в работата си. Отговорностите го стресираха, не обичаше да поема излишен риск, беше завършена нула. Но поне го осъзнаваше
и това донякъде беше спряло да го потиска. Нищо съществено не му се случваше и той
съответно не го провокираше. Докато не се появи сънят. Знаеше, че това може да продължи дълго и да го тормози. За появата на съня не откриваше някаква особена логика, но
усещаше цикличност. Това не беше първият път, когато Тео С. имаше повтарящи се сънища. Този, който години наред го тормозеше, докато беше тийнейджър, е че е убил човек
с най-близките си приятели. Ужасяващ сън, но вътре в сънуването Тео С. не изпитваше
страх. После като се събудеше и осъзнаеше какво му се е присънило, тогава започваше
същинското страдание. С годините възприе съня като знак да стане криминалист и се успокои. Повече не го сънува. За съжаление този път не можеше да открие ключ. Всичко
започваше с една стара снимка на семейство. Четирима души – майка, баща, момче и
момиче. Момичето беше по-скоро девойка. Красива, светла, с изящни черти. Майката
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изглеждаше като типична домакиня, с добре оформена прическа и рокля, чийто десен
се среща много пъти. Момчето седеше усмихнато встрани на дългата пейка. На отделен
стол с голяма, удобна облегалка стоеше бащата. Облечен в строг костюм, стискащ в едната
ръка цигара, а в другата чаша с уиски. След това рязко се сменяше сцената с друга. Спиране на луксозен автомобил, който се е ползвал преди доста години. Университет, голяма
тълпа, която чака човека, който сънува. Тео С. осъзнава, че е този човек. Изнасяне на реч,
аплодираща аудитория. Чувство на признание, на отдавна чакано признание. Изведнъж
някой срязваше сцената и следваше нещо като финал. Отново сънуващият се появява в
стая с много малко светлина, влиза решително вътре, сякаш нещо е забравил, но се е
сетил в правилния момент. След секунда се свлича на леглото и умира. Тогава се появява
малкото момче, вижда баща си и се приближава към него. Така всичко приключваше, а
Тео С. оставаше с ужасното чувство на недовършеност. По никакъв начин не успяваше да
се успокои. Затова реши да посети отново центъра, чудеше се дали докторът ще може да
му помогне и то с приказки. Беше му интересно как функционира терапирането. Записа си
час чрез телефонен разговор директно с доктора. Знаеше, че така има по-голям шанс да
го вмести в натоварената си програма. Той склони, въпреки че усещаше, че този младеж
едва ли ще бъде редовен в терапията. Но просто реши да направи жест към разследващия
полицай. Ден по-късно още с влизането си Тео С. се почувства адски зле в кабинета, но
стисна зъби и плахо попита:
– Да легна, да седна, как да Ви разкажа за тревогата си?
– Настанете се, както Ви е удобно – Самуел Х. видя, че си има работа с невротик.
– Предпочитам да не Ви гледам. Ще легна.
Тео С. пресъздаде съня в най-малки подробности. След като го изслуша най-внимателно, докторът попита:
– Сигурен ли сте, че не познавате тези хора?
– Да, само в този сън съм ги виждал.
– Ще поработим с паметта, най-вероятно сте забравил, нещо Ви е впечатлило, но съзнанието Ви го е изтласкало много назад. Според мен това е спомен, нещо, което сте наблюдавал с интерес...
След това заключение настъпи неловко мълчание. Тео С. се почувства като идиот, който занимава околните с маловажни неща. Някакъв си сън без значение. Държа се неадекватно, явно ми е много скучно, помисли си той, а добави на глас:
– Благодаря Ви, докторе. Надявам се не съм Ви отнел много от времето с моите глупости.
– Ако този сън те тормози, длъжни сме заедно да решим задачата. Обади се отново,
ако искаш да започнем терапия.
Тео напусна центъра с убеждението, че повече няма да се върне, а докторът беше сигурен в обратното.
Самуел Х. погледна графика си. Беше забелязал в последно време, че пациентите му с
тревожни разстройства бяха влошили състоянията си. Идваха все по-често и се налагаше

156

MOPE

направо да ги лекува медикаментозно, да им прилага рестарт по тяхно желание или пък
да започват наново терапия. Страхът се разпространяваше като епидемия. Към края на
смяната докторът се срещна с човек, страдащ от ОКР.
– Много се засилиха компулсиите. Постоянно преписвам онези думи и числа, които ме
притесняват.
– Кои бяха те, Мартин?
– Ами не ми се ще да ги кажа гласно.
– Мартин, това е част от лечението, да ги изречеш.
– В момента не съм напълно готов. Но мога да ви посоча.
Мъжът плахо се приближи и посочи само цифрите – 1, 9, 5, 6, за думите не му останаха
сили. Малко преди да напусне окончателно кабинета и самия център, колеги помолиха
Самуел Х. да свали като психиатър анамнеза на появил се нов пациент, който най-вероятно страдаше от осмофобия.
– Страх ме е от мириса на собственото ми тяло вече две години. Но сега ситуацията
се влошава и започвам да изпитвам непоносимост към собственото си тяло, но отвътре.
Представям си как поглъщам храната, как тя навлиза през хранопровода, попада в стомаха, където киселините унищожават всичко най-вредно, после това продължава в тънкото
и дебелото черво и накрая дефекацията. Тези преминавания и самата ми вътрешност, в
която нещо такова се случва, ме изпълва с отвращение.
– Но иначе няма да сте жив, господин Би.
– Да, това, което ме успокоява е, че скоро тялото няма да ми е необходимо.
– Как така, да не би да обмисляте самоубийство?
– Не, глобално го мисля, скоро телата ни няма да са необходими.
Доктор Самуел се усъмни за психоза. Попълни прилежно формуляра и попита пациента:
– Оплаквате ли се от нещо в момента?
– Не, от абсолютно нищо. Не съм се чувствал по-добре.
– Чувствате ли външна заплаха?
– Не.
– А бихте ли останали за известно време при нас? Ще проведем някои изследвания.
– За мен е без значение къде се намирам.
Психиатрите имаха за задача, поставена от зоновото управление, когато ставаше дума
за пациенти с психоза, шизофрения, тежки зависимости, които могат да докарат до живот
на улицата, да бъдат своевременно хоспитализирани. Не се позволяваше улиците да бъдат замърсявани. А Зоната поемаше разходите, но също така изземваха собствеността на
болните, ако имаха такива. Това се случваше, разбира се, само в западната зона, в източните или в топлите зони популацията и населението не беше контролирано.
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***
Тео С. се прибра смутен вкъщи. Страхуваше се да заспи, защото не искаше отново да
преживее съня. Но и не можеше вечно да отлага почивката си. Имаше някакво свободно време, което трябваше да оползотвори. Дали да не се поддаде на интернет стимулации, да хапне от блокчетата храна или пък да погледа топлите зони на директния стрийм.
Беше, както преди години родителите му са гледали по телевизията диви животни сред
природата. Неусетно напъха няколко таблетки храна, които активираха вкусовите му рецептори за сьомга и зелена салата, сложи си очилата за гледане и се опита да забрави
всичко излишно. След няколко часа гледане на хора, които се убиваха, възпроизвеждаха, хранеха, дефекираха, Тео се усети, че заспива. Успя с последни сили да се премести
на леглото и беше готов вече да се отпусне. След като клепачите започнаха усилено да
се мърдат, сцените се появиха една след друга. Ето го и момичето. Тя правеше съня на
моменти приятен с нейните видими физически качества. Русата коса, правилните черти
и воднисти очи. Всичко това ме се струваше скъпо. Напрегна се в съня си и се помъчи да
си спомни дали наистина я познава. Събуди се със сърцебиене. Часът беше 3:30. Знаеше
със сигурност, че няма да може да заспи отново. Пулсът му все повече се ускоряваше.
Стана и отиде да пие вода, после до тоалетната. Нищо не помагаше, за да се успокои.
Затова реши да посети неговия клуб-бар. За какво иначе му теглеха членски внос всеки
месец. Мястото беше отворено 24 часа и се намираше в края на неговата улица, нямаше
да му коства много физически усилия, за да се придвижи. Пред блиндираната врата в
кафеникав нюанс, Тео вдигна ръката си и я долепи до сензора отдясно. Влезе вътре и
видя познатите физиономии на другите членове. Както обикновено, нямаше достатъчно
пари за симулации и секс с хора, така че реши просто да се напие. Винаги го правеше с
водка. Чиста. Ставаше бързо и го знаеше от своя баща. Той му разказваше, когото беше в
настроение от пиенето, че това е най-безопасният алкохол, защото колкото по-прозрачна
е напитката, толкова по-малко ще се мъчим на сутринта. Тео от край време имаше проблеми с алкохола, знаеше, че се предават генетично. Не беше алкохолик, но се обръщаше
към него, когато имаше проблеми за решаване или по-скоро за забравяне. Не можеше по
друг начин да прочисти съзнанието си. След няколко чаши, които обърна бързо на бара,
той вече виждаше замъглено и му беше приятно. Усещаше, че може да общува. Огледа
се. Все същите тъпи хора, но не чак толкова дразнещи. Знаеше какво си мислят за него, че
е беден, зле облечен и че пие, което беше вече толкова старомодно. Реши още повече да
ги предизвика и да танцува на уширението между масите, което едно време е служело за
дансинг. Беше сигурен, че е било така. Неговото танцуване беше скандален акт, имаше си
обособени места за танцуване, тук беше за общуване и консумация. Въпреки всичко Тео
застана по средата и започна да извърта тялото си наляво и надясно. Всички бяха потресени и клатеха глави. Автоматизираната охрана се приближи и помоли Тео да напусне,
понеже нарушава реда. Тео започна да се дърпа, а охраната с отработено движение го
подхвана и двамата се понесоха към вратата. Тео нямаше как да противодейства и затова
се отпусна. Охраната тъкмо засилваше тялото му към изхода, когато сензорът отчете, че
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някой влиза. Задържа за момент сгърченото тяло на Тео. Насреща им се показа жена. Тео
все по-трудно фокусираше, но сякаш за удобство тя се задържа по-дълго от необходимото
на място. Беше светла и имаше воднисти очи, Тео тъкмо събираше останалата информация с напрегнатото си сетиво, когато тя се отмести, а той беше изхвърлен. Чудеше се няколко минути дали да я чака отвън. Беше сама като него. Имаше някакъв евентуален шанс
да спят заедно. Тео реши, че нищо не губи и зачака. Свлече се на една пейка от другата
страна на улицата, мислейки, че не е заел чак толкова унизителна поза. Все пак служеше
на зоната. Щеше да има късмет и в този половин час никой от колегите му да не се появи,
за да го изчисти като отпадък.
Тео отвори рязко очи, някой го блъскаше по обувките. Пред него седеше русата жена.
Тя веднага изстреля :
– Хайде, тръгвай с мен!
Тео стана едва-едва , а жената енергично го хвана под ръка.
– Ще дойдеш у нас.
Тео не можеше да повярва, но късметът му отново беше заработил. Даде си време да
се осъзнае, докато стигнат до тях. Държеше очите си отворени. В нейния дом всичко му се
стори много обикновено. Прости неща се мотаеха около тях. Маса, два стола, шкаф в кухнята, няколко електроуреда, никакви други удобства. В спалнята имаше легло и гардероб.
Всичко му напомняше на друго нещо, все едно беше разлиствал евтин каталог или пък ги
беше виждал някъде. Колебаеше се. Вече му се проясняваше и внимателно пристъпи към
нея. Отдавна не се питаха в такива ситуации за имена, а на него му се прииска да знае
нейното, уви не посмя. Легнаха един до друг, после един върху друг. Стана, случи се, той
успя и да свърши. В този момент му стана приятно. Видя, че лицето ѝ не е съвсем същото
като на жената от съня. Но приличаше, имаше нейните воднисти очи и русата коса. А и
беше човек. Истински човек от плът и кръв. След акта тя извади от екстрактите за релаксация, опаковани като два скъпи бонбона, сложиха ги под езиците си и зачакаха ефекта на
пълно отпускане. След един час жената го помоли да напусне жилището.
Тео се събуди вкъщи отпочинал и в добро настроение. Реши да запази този тонус и да
прекара съботата активно и в социална среда. В медиите постоянно предупреждаваха да
не се усамотяваме прекалено дълго. Правеха се спотове, които се визуализираха навсякъде, до какво може да доведе прекаленото изолиране. Тео попадна на телефона си на
такава реклама, стана му приятно, че се е погрижил снощи с действията си срещу това
коварно състояние. Но изведнъж от целия този душевен комфорт го извади усещането за
жената от съня му и страхът, че няма как да я види реално. Цял ден мисли над това, едва
успя да се успокои. Реши да се срещне отново с доктор Самуел Х. Беше готов да си плаща.
***
Новият пациент на д-р Самуел Х. дойде целият облепен в бележки. Докторът откъсна
една от тялото на Томас и прочете на глас.
– Вселената е умствена конструкция и прилича по-скоро на велика мисъл, отколкото
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на велика машина.
Това звучи толкова добре – си каза наум Самуел Х., но разбира се, не го изрече. Не
искаше да окуражава Томас.
– Откъде преписа това изречение, Томи?
– Докторе, мислех ви за по-умен! Тези неща ми се диктуват. Аз просто съм медията,
която ги разпространява.
– Кой ти ги диктува все пак?
– Не съм на това ниво, докторе, за да давам подобна информация. Пък и за вас ще е
опасно…
– Томи, защо не пиеш медикаментите, които ти предписахме? Тази отговорност на медия сигурно адски много те изтощава.
– Не, докторе, прави ме много щастлив. Щастлив и спокоен. Пък и да си наблюдаван е
толкова специално. Имам предвид, че го усещам като защита.
– Томи, близките отново са те хоспитализирали. Наясно си, че тук имаме други правила, ще трябва да пием хапчетата.
Самуел Х. като специалист беше наясно, че шизофренията процентно не се качваше,
стоеше си така още от хилядолетия, просто присъстваше като честота, процентът й не се
променяше във времето. Неврозите бяха друга работа, там от години броят растеше главоломно и особено сред младите хора, та дори и имаше пробив сред генно подобрените.
Учените бяха наясно от години какво в химичния баланс на мозъка при неврозите се обърква, но не успяваха да определят дали причините са генетични и съответно да изолират
тези гени, така както правеха при генетик поколението или пък комплексни – от стрес,
среда или въпрос на характер. Преди десетина години корените на шизофренията бяха
проследени от докторите Робърт Т. Макензи и Син Хян Ун, които бяха получили Нобелова
награда за медицина и физиология заради изолирането на гените, водещи до шизофрения, Алцхаймер и Паркинсон. Оказа се, че комбинациите са горе-долу сходни. Родителите, които създаваха днес генетик поколението можеха да ги защитят от тези коварни
заболявания, но не и от неврозите. Пък и все още превес в числеността имаха другите
поколения без подобрения. Там болестите от всякакъв характер нямаше как да бъдат изолирани. И Слава Богу – си мислеше доктор Самуел Х., иначе съвсем щеше да му отиде
практиката. Графикът му днес беше отново пълен. Започна с Томи и неговия отключен
психотичен епизод и продължи с Натали. Тя влезе плахо като подаде първо главата си, а
после промуши тялото си през вратата. Придвижваше се на пръсти и възглавнички, като
никога не използваше цялото си ходило. Седна първо на крайчеца на стола и постепенно
разположи цялото си тяло. Беше видимо притеснена, очите й изглеждаха прекалено окръглени, но докторът знаеше, че тя така си изглежда по принцип. Разбира се, че носеше
и белите си ръкавици.
– Как си, Натали?
– Докторе, знаете че се старая вече толкова години моята натраплива невроза да не
ме владее напълно. Пия медикаментите, но сега пак спряха да действат. Знаете за страха
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ми от заразяване.
– Ескалира ли, Натали?
– Не, появи се нов непознат страх от наблюдаване… Че някой ме гледа, докторе! Осъзнавам колко е малоумно това мое притеснение. Знам, че изобщо не е така, но страхът не
се маха, докторе!
– Това е някаква нова натраплива мисъл, ще сменим АД и ще се оправиш, Нат! Не се
безпокой.
– Благодаря, докторе! Вярвам, че така ще стане.
След срещата с Натали, Самуел Х. реши да се разходи из клиниката и да посети потежките случаи на десоциализация. Една автоматична сестра го придружаваше, за да го
информира относно епикризите на тези, които се освобождаваха и други важни данни
около пациентите. Самуел Х. избра тази с най-готините цици и крака. Винаги трябва да
търсим удоволствие в малките неща – помисли си той, а пък ако остане време мога и да
я тресна най-накрая. Докато вървяха по коридора, сестрата получи информация за някакво брожение сред пациентите в общото помещение. Отправиха се към него, за да видят
какво се случва точно. В прозрачния обезопасен куб пациентите се бяха хванали за ръце
и крещяха, че някой ги гледа.
– Пак са се наговорили! Ще трябва да им бием успокоителни.
– Докторе, продължават да твърдят, че получават масова халюцинация.
– Сестра, знаете, че това е невъзможно без използване на халюцюгени. Просто се
влияят един от друг. Лошото е, че все по-често го правят.
В куба влязоха няколко автоматични сестри и бързо решиха проблема с необходимата
доза. След минути пациентите на Санта Маас налягаха един до друг и утихнаха. Сложиха
ги в колички и ги разпределиха по отделенията.
***
Патрик К. седеше в добре уредения си по всички препоръки на западната зоната дом.
Съпругата му и двете му деца седяха в полукръг около симулатора и всеки ползваше устройството за различен тип забавления. Патрик К. намираше свободното време за идеално оползотворено. Отиде до съхранителя на хранителни таблети и направи любимата си
комбинация от смокиново сладко и козе сирене. Сложи таблетките в устата си и те моментално активираха рецепторите за вкус. Небцето му се оживи. Патрик К. затвори очи и се чу
едно протяжно – мммммм. Много се радваше, че хранителната индустрия все пак намери
изход от предишното положение на тежък глад и въведе таблетките в употреба. Вкусът
винаги беше съвършен, засищаше за 4-5 часа напред , а кухнята оставаше чиста и нямаше
абсолютно никакви отпадъци. Мълвеше се, че учените не успяваха докрай да синтезират
необходимите хранителни вещества и имало някакво утаяване в тънките черва, но на кого
му пукаше след като нямаше глад. Водните ресурси бяха на изчерпване, вода се пиеше по
разпределение, на всяко семейство се полагаше определено количество питейна вода.
Но никой не се оплакваше. Все пак Патрик К. и семейството му живееха в западната зона,
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където беше сравнително спокойно. Патрик се облегна на барплота и се зачуди какво
друго може да прави. По диагонала виждаше семейството си, което продължаваше да се
забавлява. Чудеше се дали да не се разходи в любимото си средновековие с очилата, които му бяха подарили за рождения ден, или пък да побяга на Олимпийските игри от Сидни
2000. Когато му се стори, че някой стои на стъклената врата и гледа. Присви очи и се взря
отново, все пак светлината, която падаше косо, беше лъжовна. Виждаше силует. Тръгна по
посока и тъкмо като се изравни с канапето, осъзна че силуетът го няма.
Ха, тъпа работа, явно са ми много уморени очите, ще си полегна малко, имам нужда…
***
На Тео С. вече му личеше, че не само не живее, но и не спи добре. Сънят продължаваше да го преследва яростно, а образът на светлото момиче още повече. Той започна да я
вижда навсякъде, припознаваше се в други момичета и спеше с тях. После се чувстваше
още по-зле. След една такава нощ той седеше в полицейската администрация и разсъждаваше над това колко малко се отварят прозорците. Точно толкова, колкото да влезе
въздух, но не и да се провре човешко тяло. В този момент влезе усмихнатият Патрик К. Тео
се зарадва, защото ведрината на колегата му този път щеше да го изкара от натрапливите
мисли.
– Как си Тео? Как е свободният живот?
– Идеален. Чукам като луд, а ти?
– О, и аз чукам разни детайли от дървените къщички, които майсторя.
– Дам, доста е крийпи това твое хоби. По-добре чукай нещо живо.
– Е, сега… Някои от нас предпочитат хобитата си, Тео…
Понеже бързо осъзнаха, че няма да се разберат по тези фундаментални теми, Патрик
предложи да разгледа случаите, над които работиха. Автоматичната служителка възпроизвеждаше холограми на дребни престъпници, които се бяха появили във въздушните
линии на зоната, когато на Патрик К. му прилоша. Обзе го панически страх, започна да
диша учестено, ръцете му се изпотиха, колената – разтрепериха – класическа паник атака,
само че той още не знаеше за това… Някак си успя да се придвижи до тоалетните, без да
привлича внимание върху себе си. Трябва да отида на лекар, обеща си Патрик, докато
плискаше лицето си, нещо сърцето не е добре сигурно. Обля очите си втори път, водата се
стичаше по ръцете му, вдигна погледа си и видя своето изкривено лице. Стегни се, само се
стегни! Спря кранчето на чешмата. Стори му се, че някой го наблюдава през цялото време
в гърба. Успя да се върне отново в залата и да изглежда нормално до края на деня. Ужасът
обаче вече беше намерил място в съзнанието му. Ситуацията щеше да се влошава.
***
Тео беше решен да си купи автоматичен помощник, въпреки всичко. Знаеше, че не е
по неговия стандарт, но пък вярваше, че ще успее да успокои по този начин мислите си,
които постоянно го водеха към светлото момиче. Разглежда дълго време каталозите с
модели. Нарочно избегна тези, които бяха направени по световно известни личности. Тър-
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сеше индивидуалност, но задължително противоположна на образа, който наяве и насън
го преследваше. Беше сигурен за името, щеше да я кръсти Сузана. От дете, когато искаше
да се успокои, започваше да си припява:
О, Сузана, обичаш ли ме ти?
Ще се върна от Алабама
с много злато и пари.
И така докато пристъпът не отшуми. Сега андроидът щеше да стане неговата Сузана.
Доставиха я на следващия ден в голяма бяла кутия. Тео С. се чудеше дали ще трябва да я
сглобява или пък ще я донесат в реален размер. Оказа се второто. Беше минало времето
на излишните затруднения. Никога не беше правил такава голяма покупка, та апартаментът му беше полупразен. Седеше изправен срещу големия бял ковчег и очакваше едва ли
не тя сама да излезе оттам или поне да почука по повърхността. Махна капака и попадна
на втори прозрачен пласт, през който виждаше заспалите очи на Сузи. Това го възбуди и
той с животинска стръв разкъса обвивката. Не чете много подробно инструкциите, само
общите правила за употреба. След няколко минути Сузана го гледаше дружелюбно.
– Здравей, Тео! Радвам се, че съм твоят автоматичен помощник. С какво мога да бъда
полезна?
За първи път чу гласа й. Беше адски приятен и звучеше напълно човешки. Точната звукова честота и коректно зададен въпрос. С какво може да бъде полезна? Ами с толкова
много неща… Например да си направят вечеря от селектирани таблети и след това да гледат филм. От толкова години не му се беше случвало. Сузи се движеше естествено, което
още повече я доближаваше до хората. Тео С. знаеше за еротичния режим, но не искаше
веднага до го включва. Щеше му се да се почувства истински привлечен.
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Мълчание
Злото изискваше мълчание. Злото продуцираше мълчание.
Мълчанието беше средство за самозащита, начин за оцеляване
в постоянно дебнещо, следящо и надзираващо обкръжение, в което
всеки трети беше представител на властта. Среда, подобна на хищно
растение, с екзотичния аромат на страх.
Цензурата засягаше мисленето – имаше „правилни“ и „неправилни“ мисли. Неправилните мисли изразяваха несъгласие със системата
и бяха строго забранени. Неправилните мисли разкриваха критичния
поглед към живота и водеха към екзистенциална проблематика, която
беше недопустима. Новият, социалистически човек не можеше да се
измъчва от екзистенциални проблеми – всички негови проблеми бяха
разрешени с революционен замах от идеологическите постулати. Новият човек имаше право само да бъде доволен от себе си и щастлив
от живота. Критика се допускаше единствено спрямо „буржоазните
отживелици, предубеждения и скрупули“, които пречеха на развитието на новото, все по-зряло социалистическо общество.
Понякога мълчанието се четеше в погледите. Друг път настъпваше
внезапно при появата на определено лице. Събития и факти се обвиваха с мълчание, новини и закони се посрещаха мълчаливо. В мълчанието изчезваха вълнения, провали, несъгласия, съмнения... Хора и
съдби се затриваха в гробно мълчание.
Мълчанието се споделяше като висша интимност на забранените,
„грешни“ мисли. Мислите, които не се изговаряха. Тяхното място се
заемаше от мълчанието. Така постепенно отпадаше и необходимостта да се мисли – мисълта се запълваше с мълчание, докато замлъкне
съвсем.
Партията мислеше за всичко и за всички. Останалото беше мълчание.
И Анна стана мълчаливо момиче.
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Тя е сред най-изявените български
хореографи, работещи в сферата на
съвременния танц.
Нейна е хореографията на над 50
телевизионни и театрални постановки, мюзикъли и авторски спектакли.
Специализирала
е съвременен танц
в Палука шуле, Дрезден, в Танцовата
академия в Кьолн
и в Лабан център
– Лондон. Преподавала е танцова
техника и импровизация в НБУ, Националното училище
за танцово изкуство и в НАТФИЗ,
както и в Италия и
Гърция. Работила е
с водещите български танцови трупи:
балет „Арабеск”, на
който е хореограф
от 2001 г., "Амарант данс студио",
"Хетероподи данс".
Сред основателите
е на танцово студио „Ек”. През 1997
г. получава „Кристална лира” за
изключителни постижения като хореограф. Автор е на
книгите „Радостта
на тялото”(Black
Flamingo,
2012),
„Вкусът на Твоето
тяло”(Scalino, 2014),
„Анна и Алената
глутница“(Scalino,
2016) и на пиесата
„Меломимик”.

Системата
Комунизмът не е любов. Комунизмът е чук,
който използваме, за да смажем врага.
Мао Дзедун

Лагер
Анна осъзна твърде рано обречеността си на човек, роден в „социалистическия лагер“. Названието „лагер“ беше съвсем точно като
определение на мракобесната му същност, озлочестила безброй съдби. Липсата на екзистенциална свобода правеше от хората подлеци.
„Системата“ използваше низостта в човека, за да го манипулира и да го
изпълни с омраза към света. Постоянно се внушаваха всякакви страхове от „западен тероризъм“ и „идеологическа диверсия“, както и за възможността „всеки момент“ да избухне атомна война. Хората живееха в
едва поносима бедност, от която можеше да ги спаси само влизането в
стройните редици на Партията или в „службите за сигурност“. Бедността, преодоляна чрез партийна принадлежност, се превръщаше в цинизъм. Потъпквайки съвестта си, партийните функционери се превръщаха
в брутални войни с кухи души. Те нямаха други изисквания към живота,
освен кариера и пари. Доведено до абсолют, това изискване ги изтласкваше във високите нива на йерархията. Най-интелигентните, амбициозни и активни граждани на „Народната република“ съставяха висшия
ешелон на властта – мъже и жени с желязна воля и съвест на тигър. Но
все пак те бяха за предпочитане пред ниския пласт на така наречените
„уши“ или „доносници“. От тях можеше да се очаква всичко. Анна се
страхуваше най-много от тях. Дребните им души и амбиции ги поставяха най-ниско в йерархията на агентурната система, но подлостта и
наглостта им се увеличаваха правопропорционално на собственото им
морално самоунижение и самоунищожение.
Анна беше белязана, но дълго време не знаеше за това. Научи го
от Боил, когато ѝ се наложи да пътува за един фестивал и визата ѝ
беше спряна. Той разказа, че преди години един от нейните вуйчовци,
банков чиновник, бил прибран и изпратен в лагер, за „превъзпитание“. Родителите ѝ бяха скрили от нея, за да не я травмират. Но, както
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ѝ обясни Боил, това я правеше „неблагонадеждна“ в очите на властта и ѝ забраняваше да
напуска страната.

Изкуство
Всъщност Анна беше емигрирала отдавна. Без да напуска границите на страната, тя
живееше в свой свят – света на изкуството. За нея той беше единствената реалност. Материята я интересуваше с разнообразието на формите, цветовете, звуците и тоновете...
Опияняваше се от природните прелести така, както се възторгваше от произведенията
на изкуството – на всички изкуства. Музиката я вдъхновяваше и зареждаше с енергия,
живописта я караше да медитира. Въображението ѝ раждаше образи, които се стремяха
към материализиране, и затова беше избрала рисуването. Там се разтваряше напълно.
Потъваше в боите, търсейки в тях светлина и покой. И ги намираше в нова картина, скица
или малка рисунка. В тях се саморазкриваше по особено интимен начин, за който почти
никой не подозираше.
Изкуството беше естетическото убежище на Анна – нейният таен екзистенциален бункер. Тя имаше непреодолима нетърпимост към социалистическата естетика, с нейните
елементарни символи и плакатни произведения. Недодяланият им вид я потискаше като
реч на казармен шеф. Груби, постни творби, лишени от финес и изтънчена чувственост.
Идеологически паметници със свиреп и мрачен вид. Надпреварата, с която биваха създадени, беше също толкова абсурдна и червенобузеста. Това покрито с мазоли, мускулесто
изкуство я запращаше много далече от себе си – там, където то не се усеща изобщо.
Идеологическата пропаганда боравеше със средствата на всички жанрове, за да промие съзнанието на публиката, плакнейки го постоянно в различни нюанси на „червеното“. Правеха се „червени филми“, пишеше се алена музика. Скулптурите бяга пурпурни, а
картините розовееха… Червендалести произведения се раждаха ден след ден в прослава
на „червената идея“. Цялото артполе беше вече значително поруменяло като поле с нацъфтели макове...
Затова Анна се беше приютила във внушителното лоно на световната традиция. Тя се
прехласваше по Веласкес, Матис, Ел Греко и Модилиани. Лягаше си с музиката на Берлиоз и Дебюси и потъваше в редовете на френските романисти. Харесваше и руските, но
постоянното им официозно натрапване я беше дистанцирало от тях. Нейните най-големи
приятели бяха Ван Гог и Ерик Сати... С този вкус Анна не биваше да се хвали – той беше
зловредно упадъчен и недопустимо ретрограден, изцяло подчинен на „западната идеологическа диверсия“. С такъв вкус тя можеше да бъде само „аутсайдер“.
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„Предложение“
След поредната идеологически правилно изнесена лекция по история на изкуството
Анна сяда в откритото кафе на Художествената академия. Времето е вече слънчево и тя
се радва на топлите лъчи върху лицето си. Затваря очи и се оставя топлината да прониква
през кожата към настроението ѝ.
След малко някакъв облак засенчва слънцето. Анна отваря очи и вижда Генади, който
стои и я гледа с мазната си усмивка. Тя се стряска от неприятния контраст, с който появата
на Генади я изважда от блаженото отпускане.
– Как сте, Анна? Спи ли ви се? Изглежда, не сте спала цяла нощ? Бурна ли беше? –
многозначителната му интонация предизвиква нервни тръпки в тялото ѝ. Тя не намира за
необходимо да отговаря на толкова нагъл въпрос и го гледа неутрално. Точно този неин
поглед настървява вълчата природа на „функционерите“.
– Кога ще прекараме заедно една такава нощ? – Генади набира все повече наглост,
като не само навлиза в личното ѝ пространство, но игнорира и личното ѝ достойнство.
Анна продължава да мълчи още по-категорично.
Генади се изнервя:
– Кажи, сладурче, кога ще ми покажеш на какво си способна в леглото? Носят се митове за тебе в това отношение. Кога ще ми разкриеш част от способностите си, а, котенце
сладко? – Сексуално неудържимият комсомолец започва да се разнежва и неблагоразумно протяга ръка към лицето ѝ, за да я погали.
Нежната блястяща кожа е отдавна прицел на сластните му фантазии. Преди пръстите
да достигнат повърхността ѝ обаче, Анна сграбчва дланта му и става от стола.
Не говори, не говори, не му казвай нищо!
Невъздържаният безличен комсомолец, както и социалистическият мъж като цяло не
представляваше за Анна никакво еротично предизвикателство. Всички тези благовидно
прекроени „граждани“, с потиснато, отмъстително самолюбие и фалшив морал я караха
да съжалява, че се е родила на това място.
– Извинявайте, Генади, но вие не ходите ли с Камелия? Да не сте се разделили? – Въпросът е риторичен, целта му е да дистанцира Генади от намеренията му.
– О, Камелия е сладка, много е приятна за компания, но ние сме в съвсем свободни
отношения... Ти сега какво, да не проявяваш някакви скрупули? Може и тримата да се
видим някой път? – Генади преглъща похотливо.
Анна го гледа като влечуго. Презрението ѝ е толкова силно, че беззвучият му израз
оглушава Генади.
– Слушай, хубавице – казва той ядно, – не се прави на толкова интересна! Всички зна-
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ем колко си недостъпна и за кого си извънредно достъпна... Не ме карай да докладвам,
където би трябвало.
Заплахата развеселява Анна. Генади е стигнал до крайното си безсилие – изнудва я със
служебното си положение.
– Добре, ще помисля… – казва тя, за да го махне окончателно от главата си.
– Ама да не вземеш да изчезнеш сега! Каквато си смахната, от тебе всичко може да се
очаква! – Генади е основателно подозрителен към лесното ѝ съгласие и става още по-груб.
– О, не, не, няма, само ще питам Камелия как се отнася към подобна идея – тя все пак
не издържа да го убоде, невъзмутимо и ехидно.
Генади подскача от раздразнение.
– Слушай, котенце, мисли добре какви решения вземаш, за да не съжаляваш за тях.
Казвам ти го като приятел!
Анна сяда на стола, без да отговаря, кръстосва крака, като че ли се заключва и се съсредоточава в кафето си. Генади увисва в пространството, което тя мълчаливо е напуснала.
Ощипва я припряно по бузата и нервно си тръгва. Тя го проследява с поглед, от който
самоотверженият комсомолски деятел Генади би загинал, ако можеше да усети съдържанието му.

Комунистът
Анна остава още малко на масичката и докато допива кафето си, в главата ѝ нахлува
спомен, който по абсурден начин кореспондира с появата на Генади.
Преди години, като съвсем малка, баба ѝ я беше завела в къщата на един неин „голям приятел“, Методи, който живеел сам в центъра на Варна. Къщата беше доста стара,
двуетажна, с дървено вътрешно стълбище и потъмнели стени. Анна едва помнеше името
на мъжа, който им отвори вратата на втория етаж, но запомни завинаги вида му – слаб, с
високо благородно чело и снежнобяла, падаща като кърпа на главата му, права коса. Бяла
риза, черен панталон с ръб. Мъжът ги покани, много им се зарадва, говориха си дълго с
баба ѝ, черпи ги сладко от вишни, което сестра му била правила... Очите на Анна следяха
всичко с любопитство, независимо че не разбираше почти нищо от разговора.
Когато си тръгнаха, на слизане по стълбите баба ѝ каза шепнешком:
– Това, Анче, беше един „истински комунист“. Много добър човек, голям идеалист и
много умен, играл е шах с Ленин в Женева, където учел право. Преди „Девети“ помагал
много на партизаните и техните ятаци с оправдателни присъди. Идеалист – не е като тези
сега... И точно затова неговите „другари“ го разтребили от Партията им след „Девети“...
Запомни го, но не го казвай на съучениците си. Това е тайна.
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Това не беше първата „тайна“, която Анна научаваше от баба си. Понякога, развълнувана от някакво събитие, тя споделяше с нея свои лични истории. Беше ѝ разказвала за
това, как на младини е била анархистка, как си отрязала косите в знак на независимост
и как постоянно я канели на вечеринките на женското комунистическо дружество. „Но аз
не ходех, Анче, защото комунистките бяха много прости и груби момичета – те пушеха и
псуваха.“
Историята на Методи, комуниста, я порази – „истинският комунист идеалист“, низвергнат от комунистическата власт.
Анна запомни тази история много добре и завинаги.

Видение 3
Анна спи в малкото си легло, над което на стената виси дървено разпятие.
Сънува снимачна площадка с огромни декори – скали от дърво и рисувани върху пана
сгради. Цари артистична бъркотия. Търчат хора в различни посоки, носещи тухли и бутащи
колички с пясък и вар. Внезапно сред хаоса тя съзира Дими, с черния му шлифер, бързо
провиращ се сред тълпата като черна врана, която се скрива зад паната. Върху белите
пана като зловещ, тайнствен йероглиф са нарисивани огромни , червени „ Сърп и чук”.
Анна се затичва след него, стига до паната и минава отзад. В този момент две ръце я
сграбчват, притискат я силно и тя чува в тила си шепота на Дими:
– Забавно е, нали?! Всичко това е една фасада, нали виждаш? Тя ще падне някой ден,
ще се срути с цялата си бутафория. Сърпът ще ожъне чука...! Ах, как ще се забавляваме
тогава!
Той я стиска здраво и я целува отзад по врата.
Анна се събужда от тази топлина. Сяда в леглото, пали лампата и отново се отпуска
върху възглавницата. Пресяга се към стола до леглото и взема стария кожен албум, който
съдържа стари семейни снимки от поне три поколения. Албумите носят уханието на време – автентично и леко замърсено.

Предци
Когато ѝ ставаше много тежко, Анна разтваряше старите семейни албуми и с часове
разглеждаше снимките на своите родители. Пожълтялата хартия съхраняваше образите на нейни баби и прабаби, лели, чичовци и деди до трето коляно. Медитираше върху
избелелите им снимки, проникваше в бледите им лица с деликатни черти, изследваше
изражението и позициите на телата, положението на ръцете, израза на очите, сякаш тър-

MOPE

169

сеше себе си в тях и черпеше сили да ги продължи. Учител, съдия, лекар, инженер, банков
чиновник, свещеник, оперна певица – все хора, завършили в „странство“, в Женева, Виена
и Лайпциг, в периода между двете световни войни.
Харесваха ѝ естествено къдравите коси на дядо ѝ и изправената му юнкерска стойка.
Тънките глезени на неговата сестра Анка, на която беше кръстена, я изпълваха с възторг,
засилен от елегантните парижки боти, които ги стягаха с множество връзки и малки копчета... Анна знаеше историите на някои от тях. Но всички те се вливаха в нейната...
Техните образи течаха във вените ѝ, закодирали генетично паметта за миналото.
Роклите, ушити от скъпи, вносни платове, от виенска тафта и турска коприна, които
падаха достолепно върху солидни, дървени подове, широките, натруфени шапки, меланхолично отдалечените погледи на жените и достойните стойки на мъжете ѝ даваха самочувствие и я зареждаха със стабилна воля за живот.

Секс
Анна излиза от Академията. Пред входа я чака колата на Боил. Той спуска стъклото на
прозореца и я гледа мрачно.
– Къде се губиш?
– Никъде, тук съм.
– Къде отиваш сега?
– Никъде. Прибирам се.
Тя го мрази с всяка фибра на тялото си. Знае какво иска той – секс. Тялото ѝ за два часа
и чувството, че я притежава. Колко елементарно. И чисто. Той също я мрази. С амбицията
на пренебрегнат господар. Тя мълчи съзнателно, изчаквайки той да предложи нещо, но
той също мълчи. И двамата се мразят мълчаливо.
– Добре де, какво да правим? – пита все пак тя, знаейки прекрасно какво биха могли
да правят. Това, което винаги са правили.
В това време покрай тях преминава шумна младежка група, която пее на английски
Don’t let me down. Анна се качва безмълвно в колата, с решителността на френска кралица, отиваща на ешафода... Той я хваща за коляното, пали рязко и тръгва.

Трети монолог на Анна
… Защо те срещнах, точно теб, скъпи мой? Защо съдбата ме изправи пред изпитанието да обичам женен мъж, мен, християнката, отвращаваща се от греха? Дали щях да те
обичам повече, ако беше само мой?... Мой, твой... Какво значение имат желанията ни за
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притежание, когато ръцете ти ме разтапят в топлината си? Когато ритмите ни се сливат с
ритъма на вселената, а страстта преминава през тялото ни като ураган, помитащ всички
условности и забрани? Кой би могъл да овладее стихията на любовта?
Любовта не е чувство, а енергия, която изчиства всичко по пътя си и го запраща безапелационно в Рая или в Ада. След нея остават мъртви полета и белите скелети на материята, изпразнени от живот и смисъл, като студени, празни гробници на чувствеността. Това
направи с мене нашата любов.
Но дори да го знаех, пак щях да вляза в нея със скок на самоубиец. За да преживея
падането си като полет...

Парти
Тази вечер Боил я води на купон. Обичаше да се показва с Анна в своята среда от посредствени технократи. Демонстрираше я като екзотична находка. Той оценяваше много
добре редкостта на генетичните ѝ достойнства, които едновременно го възхищаваха и го
дразнеха до лудост. Имаше нужда от Анна като стимул за самочувствието си, усещайки,
че никога няма да я притежава напълно, защото не е на необходимото духовно ниво. Тя
го гледаше отгоре, несъзнателно, без дори да разбира колко го превъзхожда – гледаше
го така, както птица гледа охлюв, и това сриваше най-съществените опори на самочувствието му.
Купонът е банален, в стандартно мансардно помещение, луксозно мебелирано със
стари мебели, с претенция за аристократизъм. Върху малки масички е сервирано уиски,
по уредбата звучи Pink Floyd. Анна и Боил влизат в сумрачното помещение. Той поздравява някого от присъстващите. Мъжете са с дълги коси и вид на деградирали бунтари.
Жените са със силен грим и боядисани коси, като лоши копия на модели, извадени от
„зловредни западни списания“. Синове на дипломати с техните тайни или явни метреси.
Свърталище на хазарт и разврат. Някои от двойките се целуват, други играят покер с валута. Тези места я обиждаха с всичко, което съдържаха.
Вратата към съседната стая е притворена небрежно, така че през процепа се виждат
две полуголи тела, гънещи се върху елегантен диван. Анна се чувства неловко. Тежкият
въздух, смесен с миризма на „трева“, я упоява. Тя омеква и се оставя на течението.
След около половин час от стаята с червеното осветление излиза палавата двойка, видимо доволна от преживяното. Анна познава само момичето – Румяна, с впечатляващата
фамилия Богоборцева. Майката на Румяна беше рускиня, а баща ѝ – българин, който обаче след брака беше взел фамилията на жена си като по-престижна. Руми Богоборцева би
подхождало повече да се нарича „Мъжеборцева“, защото беше известна с неутолимата

MOPE

171

си страст към мъжете от всякаква „възраст и занятие“. „Отстрелваше“ ги, както тя самата
се изразяваше, като дивеч, без замисляне и без всякакви скрупули. Родителите ѝ ползваха
много привилегии – баща ѝ беше от „стар род“, но предвидливо беше насочен да завърши международни отношения в Москва, където се запознал с майка ѝ, Ирина, която сега
работеше в руското посолство в София.
Носеха се легенди за оргиите, които малката, стръвна Руми организираше на вилата,
в отсъствието на родителите си. Те често пътуваха из Европа и Съветския съюз и Руми
оползотворяваше липсата им с ненаситните си желания. Тя имаше вид на разглезен пудел – къдравата ѝ коса обграждаше капризно личице с инфантилно изражение. Късите ѝ
крака завършваха с неприлично стърчащо дупе, което като част от алчната ѝ плът даваше
основа за множество инвенции.
Сега Руми почти извлече от стаята поредното си сексуално завоевание – блед младеж,
който едва пристъпваше зад нахаканата ѝ осанка, опитвайки се да дооправи дрехите си.
Високият ѝ, пронизващ смях пробожда слуха на Анна. Тя се опитва да остане незабелязана, но Руми я вижда и тръгва към нея.
– Какво правиш бе, сладка? Как я карате? – пита тя, а като забелязва и Боил до нея,
слага небрежно ръка на рамото му. – Кога ще ходим към морето? Аз ще съм там от другата
седмица и ще остана цяло лято с едно отскачане до Виена. Ако решите, обадете се – чудно
ще си изкараме!
Анна не отговаря. Оставя тази „мисия“ на Боил, който се прави, че не забелязва сластното умилкване на Руми около него.
Горката жена, мисли си Анна, за нея всеки мъж е магнит – държи се с тях като котка с
валериан....
Анна си сипва малко водка и се оттегля в един ъгъл, откъдето наблюдава бутафорните
отношения, обмисляйки как да съобщи на Боил, че е бременна.
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El alma española
В библиотеката на Museo del Prado, националния испански музей за изкуство, е открита книга, подвързана с човешка кожа. Книгата се казва “El alma española” – “Испанската душа”. Автор на книгата
е забравената днес испанска поетеса от началото на XX век Bovinae
Bovidae. От малкото, написано за нея, научаваме, че тя вероятно е
родена в малка ферма в южната част на провинцията Extramadura в
самия край на XIX столетие. В местните църковни архиви няма данни
дали е кръстена и какво е религиозното й вероизповедание. В спомените на тамошния селски учител – любител етнограф – може да се
прочете, че в началото на земния си друм Bovinae Bovidae не блести с нищо особено и расте като всички тамошни деца: от самото си
раждане тя е вегетарианка и обича да прекарва дните си из тучните
поля около фермата, където като малка първо скача и играе боса, a
по-късно, вече пораснала, се отпуска и става дори флегматична, но
продължава да обича природата и затова броди сред тревите, размишлява и, прислонена по пладне под сянката на някое самотно
дърво, съчинява първите си творби. Сред селските ливади с дъхави
лайкучки и лавандула тя се учи и да дъвче без да мляска. Младата поетеса рано осиротява, тъй като, според непотвърдени данни от вече
престарелите и склерозирали съседи на семейството, родителите й
са убити при неясни обстоятелства, вероятно с удар с чук по челото
– традиционният и наследен от Инквизицията начин за прощаване с
родители, които поради старост вече не могат пълноценно да служат
на обществото. След кончината на родителите си поетесата е откарана в Мадрид, където живее до самата си смърт – отначало в задния
двор на една млекарница, а по-късно в бараката зад една фабрика за
НИКИТА
НАНКОВ
кожени изделия. В испанската столица тя се издържа като кърмачка
на бебета на богати семейства. Тези мадридски пет години са особено
Писател и липродуктивни за Bovinae Bovidae не само по отношение на млякото й,
тературовед. Жино и творчески. По всяка вероятност през този период на творческо
вее в САЩ.
уединение и съсредоточеност тя завършва и единствената си книга,
а именно “Испанската душа”. Написана като поетичен дневник на известен мадридски torero и денди, книгата съдържа свободни и римувани стихове и кратки прозаични размисли за необяснимото, но
исконно испанско изпепеляващо чувство на едновременна омраза и
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любов към жертвеното животно, което изпитват матадорите на арената, когато срещу тях
са насочени рогата на разярения бик. След съответните лабораторни генетични анализи
може да се предположи със значителна сигурност, че подвързията на книгата е направена
от кожата на прочутия до Първата световна война мадридски матадор Pedro Jose Barbosa
de Leon, който, по всичко изглежда, е таен любовник на поетесата. Ако се вярва на няколко вестникарски бележки в светските хроники от лятото на 1914 г., Bovinae Bovidae често
е слагала рога на любовника си и го е превръщала в посмешище за цял Мадрид. Накрая,
когато й омръзва да си играе с него, тя се сбогува с любимия си по особено оригинален
начин: подобно на неистова вакханка, поетесата разюздано препуска със своя любим и
ненавистен Pedro из арената и след пълни три кръга в галоп го запраща мъртав сред пощурялата от ужас и възторг мадридска публика. Напоследък от старите вестници изплуват
нови данни за това, че Bovinae Bovidae само външно е изглеждала бавна и флегматична,
но всъщност във вените й е горяла гореща испанска кръв и поетесата се е разправяла
по подобен безподобен начин и с другите си любовници, които всички до един се оказват матадори и по всичко личи и бащи на няколкото й извънбрачни деца. Един череп с
пробойна в челото, наскоро открит зад бараката на вече изоставената кожарска фабрика,
подсказва как е завършила земния си път поетесата. Засега литературните историци нямат убедителен отговор на въпроса как Bovinae Bovidae цели пет години се подвизава в
боеве с бикове като е крава.

АЛЕНО ВЕНЧЕЛИСТЧЕ
Сеньор Арсенио Гонзалез Делгадо е млад преуспяващ адвокат. Той разцъфтява под
крилото на по-възрастен правист, пред когото трепери цялата страна и който го е поканил
за съдружник. Арсенио се оженва за красавицата Идамарис Перес Наварро, професор по
литература в националния университет, за която колеги и всевъзможни научни съвети без
капчица завист твърдят, че много скоро ще стане лицето на тяхната научно-образователна
институция. Професор Перес обича да се появява в клас с мини пола, да кръстосва и разкръстосва дългите си като магистрали нозе пред студентите и да ги измъчва не само като
непрестанно сменя шестте езика, на които им говори без какъвто и да е акцент, но и с черната си татуирана розичка, провиждаща се на хоризонта на техните вълнуващи сънища.
Сеньор Гонзалез работи от пет сутринта до пет следобед и след това се прибира у дома
и чете Достоевски. Всеки ден, по дванайсет часа, той чете правни документи – стотици,
хиляди страници. Очите му пробягват по тях и хищно захапват само онези късове, които
ще послужат за пречупване на гръбнака на противника в съда. Домашното четене обаче е
бавна разходка в пролетен парк с нацъфтели храсти и дървеса, които те люлеят с тихи ра-
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достни песни, или сред есенен парк в мекия следобед на циганското лято, което ти нашепва сепващи мисли за смисъла на живота. Преминавайки от галопа на професионалното
четене към шляенето на четенето за удоволствие, Арсенио често се препъва. Понякога той
така подтичва, докато чете романа, че после трябва да се връща и да преминава отново
по пътеките на вече прочетеното, а това много го дразни – първо, понеже усеща, че нещо
му липсва, от което му става срамно и самосъжалително и, второ, защото го хваща яд на
автора, който като че ли му се подиграва. От време на време препрочитането му се струва
чудовищна загуба на време, понеже още от първите страници адвокат Гонзалез вече е
сигурен, че разбира правната същина в поведението на Разколников, както и очебийните
процедурни нарушения в случая на братя Карамазови. Но друг път Арсенио открива някой
детайл – странната форма на стаята на героинята, или реплика, която младото момиче
няма как да произнесе, освен ако не е експерт по романтична литература, или нож с особена дръжка, споменат единствено в началото и края на книгата – оставя романа настрана и цял час гледа замаян през прозореца. Четенето носи и други неприятности – сутрин в
офиса си адвокат Гонзалез зачита документите по поредното дело, но някоя дреболия го
закача като кука, адвокатът се разсейва и мислите му го отнасят в някакви светове където
няма нито съдилища, нито прокурори, нито апели, обжалвания, обезщетения и затвори.
Докато пристъпва опипом из катакомбите, тунелите и пещерите на Достоевски, Аресенио гали гушналото се на скута му черно пуделче Томаса. Истинската Томаса е чернокожа
танцьорка, която пубертетът Арсенио е гледал до самозабрава по телевизията и чиито
снимки е изрязвал от вестници и списания. Пуделчето Томаса не танцува, но и тя, също
като царицата на сцената Томаса, има алено езиче като венчелистче на роза и когато близва Арсенио, той се топи от нежност.
Арсенио чете с Томаса на скута, но обсъжда прочетеното, гушнат с Идамарис в съпружеското ложе. Идамарис пък му чете на глас малко старомодните любовни писма със стихове в проза, които Арсенио й пише на ръка всеки ден, вече седем години след сватбата
им, и й ги пуска по пощата. Като ги чете и поправя стилистичните грешки, Идамарис се
смее така хубаво!
Една нощ Идамарис съобщава на Арсенио, че не е удовлетворена от университетската
си кариера и, повтаряйки прословутата фраза на един прочут политик, заявява, че жестокостите на университетските битки могат да се сравняват единствено с нищожността на
залога в тях. Идамарис желае да зареже университета и да започне да учи право. Арсенио
я разубеждава, изтъквайки безнадеждната пропаст между правото и правдата, която е
послужила като материал за толкова много велики романи, които те така задълбочено са
обсъждали.
– Името “Арсенио” идва от името “Арес”, бога на войната, нали? – пита риторично Идамарис. – Скъпи ми Арсенио, очаквах да ме окуражиш в решението ми да следвам право и
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да водя битки с голям залог, но се оказва, че ти и Арес нямате нищо общо освен името...
Тази нощ Арсенио спи сам на дивана, а по някое време Томаса се мушва под завивката
му и го близва по бузата.
На другата вечер Идамарис позволява на Арсенио да се гушне до нея.
- Съгласен съм да учиш право, – шепне Арсенио. – Ще плащам всичките ти разходи
докато учиш, но при едно условие: никога да не говорим за право у дома.
Идамарис напуска професорското си място и започва да учи право. Арсенио, показвайки, че ако не е бог, то поне е съпруг, на когото може напълно да се разчита, поема всичките й разходи. През първите три години на студентстването си Идамарис нито веднъж не
споменава за право пред Арсенио. Арсенио все така чете Достоевски, Томаса все така се
гуши в скута му, а нощем той все така обсъжда прочетеното с жена си.
Идамарис е блестяща студентка и сеньор Гонзалез се гордее с нея. Когато тя завършва
и третата година с пълно отличие, Арсенио отива в скъп бижутерски магазин да й купи
огърлица, с която да отбележи успеха й. Докато той се взира в мамещо просветващите
диаманти и рубини и се колебае какво да избере, до него се появява непозната дама на
средна възраст с жълта роза на ревера.
- Скоро ще заживеете по съвсем друг начин, понеже средствата Ви ще стигат само да
покриете разходите си за най-необходимото...
Арсенио се обръща да види кой му говори, но дамата е изчезнала като в приказка на
немски романтик.
Вечерта Идамарис се гушва в Арсенио и го пита какво мисли той за еди-кой си правен
случай, който е нашумял напоследък. Арсенио се опитва да запази самообладание, отговаря й подробно, но в сърцето му като че ли забиват кама. На следващата вечер Идамарис иска да обсъдят прецедентите при решаването на друг нашумял съдебен случай. На
третата тя му съобщава, че са я поканили да се включи в предизборния екип на един от
кандидат-президентите.
В деня, когато Идамарис се дипломира summa cum laude, Арсенио й връчва молба за
развод. Идамарис поисква Арсенио да прехвърли на нейно име банковите си авоари, да й
даде къщата им в най-хубавия квартал на столицата, летния им дом на остров в Карибите
и всички останали дреболии, които тя е изредила в изготвен от нея списък.
- Няма проблем! – усмихва се Арсенио като истински непобедим бог на войната.
- Искам и Томаса!
Арсенио усеща невидима ръка да върти камата в сърцето му.
След развода сеньор Гонзалез заживява в скромен апартамент в един по-отдалечен
квартал. Именитият му съдружник е решил да започне нова дейност и се е разделил с
Арсенио, взимайки със себе си почти всички техни клиенти. Арсенио все по-често работи
pro bono.
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Сеньор Гонзалез все така се труди от пет до пет, но вечер вече чете Е. Т. А. Хофман.
Понеже няма с кого да се сгуши в леглото, той е започнал да гледа телевизия. Страната
празнува избирането на новия президент, който е преизбраният стар президент. По телевизията непрекъснато показват новия водач на нацията, а с него е неизменно и съпругата
му, красивата и щедра филантропка, която медиите наричат “нашата Идамарис”. Докато
дава безбройните си интервюта, нашата Идамарис държи малко черно пуделче, което
непрестанно целува, гледайки в камерата. Когато не целува пуделчето, тя целува дечица
от домовете за сираци.
Късно вечер Арсенио обича да гледа през прозореца и да си мечтае как един ден може
би ще издаде под псевдоним в малко красиво томче писмата до някогашната си съпруга.
Тя е пропуснала да ги включи в списъка и те са останали при него. Понякога, преди да
заспи, Арсенио отваря портфейла си и поглежда поставената в прозрачна обвивка стара
вестникарска снимка на чернокожата Томаса. Върху снимката грее избеляло алено венчелистче от роза.

Рисунка: Никита Нанков
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ПРЕВОДНА
ЛИТЕРАТУРА
Той носи слънцето на гръб
по прашен път,
а то – обилно.
Прахта трепери в слънчев лъч
безсилно.
Най-сетне стигна, спря,
избърса пот
и слънцето пред портата стовари,
като сноп.
***
Закъснях с един живот, а
бързах, колкото можах,
и на хълма под дървото
седнах да си потъжа.
Ето дните oкъсняли –
бели облачни пера,
влитат в аления залез
върху златната гора.
Подир жегата колата
все по-глухо трополи,
гони свършилото лято.
Много ясно, че боли.
***
Не си живея по джоба, не и не според средствата,
харча много душа,
пропилях си наследството
за моливи и за хартия
разходвах цялата бащиния,
ако не греша.
За гори, за море, за обратен път в спомена,
за пустиня, за синьото на небето,
и тука нека да спомена:
живея си по сърцето.

ВАРЛАМ
ШАЛАМОВ
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***
Бледото слънце заби зъби в стобора –
уж снежната буря ще го загаси,
а вятърът вее надолу-нагоре
седефените ѝ коси.
А слънцето пъстро разцъфва във скрежа,
и вятърът стрелка като полудял,
беснее, фучи, но не може да среже
копринения ѝ воал.
Но твоята буря е друга, приятел –
на твоите минали „защо” и „как”,
там черното слънце и черният вятър
се гонят със черния сняг.
И ти ще се сринеш на крачка от вкъщи,
във преспа ще паднеш – и ще умреш,
пътеки не водят, пътеки не връщат,
а само вървеж и вървеж.
Гадая на стихове и на балади,
на карти ме бие спатията-крал,
макар че и аз във обществени сгради,
оттатък, отвъд, съм живял.
На масата случаят думите хвърля,
разбърква ги, духва ги и ги сече,
от чудото аз съм на хвърлей, на хвърлей –
едно удивено момче.
***
Тя идва в някой миг спокоен
по звездната парабола на гости,
сияйна и спасителна,
като разсейващ се светлинен сън,
като среда – въздушна и хранителна,
аз за каквато не съм бил достоен,
и продължавам да не съм.
И в истинното преувеличение,
в митично приказен момент,
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самата тя е чудо и лечение,
чисто химически агент,
листа ми леко ще докосне,
следичка ще остави бледа
от тайнописа – шифър на магьосник,
заключен с няколко секрета,
като това невидимо мастило,
което се чете на огън,
като прашеца на оная сила,
без който днеска съм
и мога.
***
В небето с цвят на бледен здравец,
луната на кончè виси,
и изворът – от цинк направен,
скова се всичко и смрази.
Тук слънцето е с черна риза
и толкова се изтощи,
че под прозореца не слиза
и все забравя да блести.
Тук вместо детско суетене
и героична суета
света крепят одушевени
дървета, камъни, цветя.
***
Боже, толкова леко съм се облякъл,
как да стигна до вкъщи, не мога,
на устата ми още незасъхнало мляко,
в душата – тревога.
Дъжд. Нелепо, нали,
да изчакаш дъжда да се извали –
значи трябва да имаш търпение,
да изчакаш дъжда,
тези струи вода,
тези струни вода,
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това леене, пеене-пение.
Да изчакам, да чакам
да се успокои –
не зная, не мога, не зная...
дъжда, който струи,
дъжда, който пои,
който ще ми спои
звънко, тънко,
началото с края.
***
Ти не затягай ремъците на багажа,
не бързай да излезеш вън на път.
И кръглите си зеници не свивай даже,
така че лекичко да се стеснят.
Роса е вън, красива е тревата като плаче,
а ти си боса – ето, виж!
Обръщаш се. Ще можеш ли обаче
така, по сълзи, да вървиш?
Аз ще разсея тези сълзи, ще отвея,
след тях ща стъпча всяко малко зло,
ще ги разсмея, ще ги попилея! –
и може треска да те хвърли на легло.
***
Това е работилница на гения. А талантливите – пред портата:
вход забранен!
Камшиците на четката със плясък
врязват Рембрандов мрак и блясък
по кожата на тръпкавия лен.
И вбиват гвоздеите багрени петна и светлосянка,
сбъдват за бъдните дома за бдение
на красотата с пресвещен олтар,
а майсторът-зидар, преизтощен до дрямка,
влачи в отвъдното чувалчето с такъмите и Божия си дар.
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***
Аз съм просяк – тъй да бъде! – и голтак.
Слънцето ми хвърли някой – за петак.
Скочих бързо да го грабна със ръце,
позлати се есенното ми лице.
Май не може този блясък се побра
в скъсаната скитнишка торба.
***
Луната като снежна сойка, бяла,
влетя в прозореца и почна да кръжи,
и драска, и в стените бие тяло,
и с пух тавана и леглото заскрежи.
И пляска крила в бялото на лoста,
кълве затвора си със жален стон.
Какво? – човешко жилище не искаш? –
прелест моя, без сън и без дом.
***
Тук града май си отива,
тука са покрайнини,
тук е сиво, задушливо,
и по релсите си тръгват дни и дни.
Стрелки, светлинки, траверси,
бариери, пътен прах,
паралели, няма версии,
и човешки стъпки в тях.
Бурен малко, храсти малко –
уморени и зелени,
и дъжда им дирижира с кротка палка –
шумолене.
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***
Този вятър размятал листа над земята,
вихрушка от стружки, не листопад,
в очите, в косите, в гърдите, в лицата,
полицаите дават знак – Намали! и – Назад!
Водачите в шок удрят всички спирачки –
Няма земна твърд, няма, губим връзка – летим!
Автобусите плават, между тях минувачи
мигат с тежки клепачи под златен грим.
Воали жълт прах, хоровод силуети,
завиват тролеи, въртят се коли,
в студена пот сви се, помръзна небето,
отпадна, снижи се: и вече вали.
***
Не сечена – лята
е тази монета,
на безценица купи от изтощеното лято
царството си есента
– гората, полето,
и ни тъпче юрганите със сухи листа,
преоценка на храсти – по няколко гроша,
на светлини, хълмове, на езера,
хайде – евтино! Вземайте! Стоката не е лоша,
тази стока е още добра,
на асфалта се лее като пясъчен ручей,
в серпентина обвива крака и тела
с прах, не с блясък, и – за всеки случай –
завещанието си уредила била,
ей така с ветровете, ей така на бегом,
бoгом –
смяна на цветовете,
смяна на ветровете
смяна на световете,
време за сбогом.
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***
Като гимнастик своето упражнение
си репетирам сутрин деня,
всички думи и всички движения,
и си разкършвам ума.
Системата, опорна и двигателна,
съня напуска в топлото легло
и се изпълва с музика, печално-обаятелна,
на схватката „добро и зло”.
Гласът ми даже – сутрин е мълчание,
и равно в този важен миг тече,
житейски извод, кълн извечно знание,
което в книгите не се чете.
***
Днес съм толкова щастлив,
че пращящ, светлист, лютив
огънят гори.
И със тъничкия дим
между буквите пълзим
и летят искри.
Бяла смола, млечен среж,
сякаш в пролетен цъфтеж
света се покри.
Лумват огнени цветя
и отпусна се дланта,
и потта изтри.
Звездно късче във лила,
пръстите ми във смола –
драскулки две-три.
Огън. Сняг. Ням кръгозор.
И настръхнал спящ декор –
сините гори.
Превод от руски:
Антоанета Попова
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Носталгия
Изпитвам носталгия към кучешкия лай
към ударите на часовника в три часа
към невидимите капчици роса
върху разцъфтелите кестени
към влетялата в апартамента врана
която се върти със слънчевия лъч
като при хвърляне на чук
истината обаче е
че изобщо не изпитвам носталгия към кучешкия лай
ударите в три часа се изгубват в сърцето ми
като пътечка в прахоляка
натъженото ми око трудно забелязва
дори целувката на росата върху балкона
различава единствено скелета на разцъфтелите кестени
в апартамента ми никога не е влизала врана
само по телевизора дават хвърляне на чук
а аз сгърчен като ранèн писар
се преструвам че обожавам слънцето.

Мравката и нейната сянка

ГИЙОМ
МЕТАЙЕ

Призори превърнах сянката
на мравката в своя приятелка.
Понеже много се страхувах от мравката,
се задоволих с нейната сянка,
с която си приличаха като две капки мастило.
Върху повърхността на гърба ѝ
пропътувах километри,
спях върху фъстъченото ѝ тяло
като върху бали с памук.
Но когато отново потегляше,
тя се измъкваше под мен, без мен,
и трябваше да я догонвам,
но не успях никога да я хвана.
Клатушкахме се през много камънаци,
опознахме стотици релефи,
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плъзгахме се по какви ли не зидове,
но нещо в мълчаливата ми приятелка ме смущаваше.
Не толкова нейната предпазливост и зависимост,
дори не и покорността ѝ,
а фактът, че никога не оставахме само двамата.
Винаги бяхме трима, винаги под надзора
на чудовищната ѝ майка. Ужасно жива.
Срамувах се,
че трябва живея с деградиралата версия
на едно чудовище.
Разбира се, бях отдалечил внимателно
майка ѝ, нейните мандибули, тези извратени челюсти,
способни да поглъщат трупове, по-големи от тях самите,
да дъвчат ненаситно, да разяждат като
гангрена; но нейната власт над любимата ми
оставаше неизменна, макар и ограничена привидно, на повърхността.
Дори усещах, че постепенно и аз се превръщам
в идолопоклонник на енергичния ѝ стомах. С нейните
цветове, сокове, миризми и припуквания, материята
ме ужасяваше все повече. Тогава се реших да грабна
подострен кол и се запътих към заспалата Царица,
с оголен корем, с онази маска на жестокост
която никога не я напускаше. Едва се бях приближил,
когато тя се пробуди с потръпване, а с нея и
дъщерята, която танцуваше под пипалата ѝ, докато тя
се отбраняваше. Измъкнах се с усилие и втурвайки се, забих
накрая кола между антенките ѝ, оставяйки я да се свлече и
да смаже моята любима, която никога повече не видях.
Понякога ми се струва, че разпознавам закръглените ѝ форми
в сочните краища на облаците. И си мисля, че дори там горе
тя пак си остава бялата сянка на своята гигантска майка.
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Роден
епрез
1972 г. в Париж.
Поет и преводач на
немска, унгарска и
словенска поезия,
работи в изследователски център
в Сорбоната в областта на литературната история
и философия. Поглавните му произведения са: "Фуги"
(стихотворения,
изд. Омаж, 2002),
"Ницше и Волтер"
(Фламарион, 2011),
"Анатол Франс и
литературния национализъм" (Льо
Фелен, 2011). В негов превод са публикувани на френски език: Ницше,
"Епиграми" (2011),
Ищван Кемен, "Два
пъти по две" (2008),
Атила Жозеф, "Ни
баща, ни майка"
(2010), Шандор Петьофи,
"Облаци"
(2013),
Кристина Тот, "Баркод"
(2014).
Предстои
да излязат сборник
със събраните стихотворения на Ницше и стихосбирка
на словенския поет
Алеш Щегер.
Получавал е награди сред които
наградата за есе на
сп. „Дьо Монд“, Анри
дьо Рение на Френската
академия,
Емил Перо-Сосин за
млад изследовател
в областта на хуманитаристиката
и наградата Никол
Багари-Каратсон за
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Август
В Париж през август, когато се завръщат мъртвите,
Дъждът разпръсква навсякъде познатите им лица,
В Париж през август, когато се завръщат мъртвите,
Аз напразно те търсех из кварталните улички
Щях да те гледам как се суетиш както някога,
Привела глава над своите си неща,
Как пъхваш старото виолетово мастило в колета
И грижливо го опаковаш с безопасни игли
Как подтичваш със сладки завързани с панделка,
За някакъв обяд преди двадесет и пет години,
Как ни поднасяш от някогашните подаръци,
Които нетърпеливо разопаковахме с очи
Но в течението на живота, когато дъждът ги връща,
Размерът на сърцата ни е вече изчислен.
Трябва да изтръгнем всички години на лутане и
Усмивка над колосаната яка да наместим бързешком
Но въздухът, подгизнал от силния дъжд,
Размива и поглъща познатите ни профили
В Париж през август, когато се завръщат мъртвите,
Аз напразно те търсех из кварталните улички.
Превод от френски:
Аксиния Михайлова
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КОТКИ
Луната позлатява покривите.
Неочаквани се появават сенките на котки.
Толкова са потайни,
че са само своите сенки.
Те виждат всичко без да бъдат видени
и всичко трябва да е в покой докато се движат,
за да може да почувстват неподвижни,
котките, своите сенки.

КОТКИ
Състояния на материята.
Материята има четири състояния:
течно, твърдо, газообразно и котка.
Котката е специално състояние на материята,
в случай, че има съмнения:
материя ли е тази блажена гримаса?
не идва ли от небето този начин да се спи?
И това мълчание не произлиза ли от място без време?
Когато духът си играе и става материя,
тогава се появява котка.

КОТКИ
Мъдростта на котката:
цял ден да мързелуваш без да ти е скучно.
Материализация на котката:
когато котката се превръща в материя показва нокти.
Хитростта на котката:
представя се за домашен любимец.
Мълчанието на котката:
котките пазят всички тайни на нощта.
Мистериите на котката:
всяка котка е мистериозна.

КОТКИ
Думи, с които се говори за котките:
няма думи за да се говори за котките.
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Колумбийски поет,
писател и есеист. Роден през 1947. Предложените тук стихотворения са включени в
тома с избрани негови
стихотворения Basta
cerrar los ojos (Стига да
затвориш очи), една
лична антология, издадена през 2014 г. от
колумбийското издателство Ediciones Era.
Дарио Хамарийо Агуделио е автор и на няколко романа, сред които
най-известните
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Era, 1999), La voz interior
и Historia de Simona,
както и на книги с есета: Poesía en la canción
popular latinoamericana
и Historia de una pasión.
Носител е на колумбийската национална
награда за поезия „Едуардо Коте Ламус“ и на
наградата за кратък
роман „Хосе Мария де
Переда“. Бил е стипендиант на John Simón
Guggenheim Memorial
Foundation 2008-2009 и
е член-кореспондент на
Колумбийската Академия на Езика.

ДАРИО
АГУДЕЛИО
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Думите не могат да обхванат котките.
Котките са безразлични
към съществата, които говорят.
Лаят може да раздразни
и шумът да уплаши котките.
Но котките не чуват думите,
не се интересуват от нищо, което може да се каже с думи.
За какво са думите ако има мирис,
за какво са думите
ако е възможно мълчание?

Отмъщение
Сега си станала стихотворение
вписана в стиховете, които те назовават
красивата, неизброимата, сияйна,
сега си станала стихотворение
тялото ти, блясък,
скреж, безмълвие,
едва стихотворение, твоето тяло
затворник в стихотворението
върнало се като стихотворение,
което се чете в зала
твоето тяло, което е минало
и е това стихотворение,
това жалко отмъщение.

Занаятът
Поезията, тази битка на уморени думи;
имена на неща, които шумът присвоява;
идват вярващи да разпознаят знака, хералдика,
където всеки ритуал е на място:
там рога на изобилието, олтара, северния сокол, тук близо
нощ и една звезда:
широки мрежи от звукове, които крият това измръзнало и
огорчено сърце,
едно зърно зелено грозде, неповторимото мълчание на улица
от моето детство.
Поезията: тази утеха на безумните без любов и
надежда,
опиянен от шума на глагола, изумен от неща,
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които означават други неща,
звуци от звуци.
Предпочитам да гледам твоите писма вместо да ги чета,
веднага рисуваш целувка;
поезията: тази лангуста, тази суматоха, това нещо друго
само по себе си,
смехът на Алехандра, великолепието на много тихи сънища,
една смълчана форма.

Любовни стихотворения; 13
Първа е самотата.
В глъбините и в центъра на душата:
това е същността, основен факт, единствената сигурност;
че само твоето дихание те съпътства,
че винаги ще танцуваш със сянката си,
че тази тъмнина си ти.
Твоето сърце, този смутен плод, не бива да се дразни
от самотната ти съдба;
спри да се надяваш без надежда
любовта е подарък, който един ден идва сам.
Но първа е самотата,
и ти си сам,
сам си с твоя първороден грях – с теб самия.
Случайно една нощ, в девет,
се появява любовта и всичко изригва и нещо в теб се озарява,
и ставаш друг, по-малко огорчен, по-щастлив;
но не забравяй, най-вече тогава,
когaто любовта дойде и те изгори,
че първа и винаги е твоята самота
и после нищо,
и после, ако трябва да дойде, е любовта.

За носталгията, I

Помня само че съм забравил говора на
най-обичните думи,
и завинаги е изгубен мириса на овошките от детството,
точното ухание на прасковата,
свистенето на студения въздух сред боровете,
ентусиазма да открия орех паднал от дървото.
Гадания от едно друго време, които сега са дълго
и безцветно изброяване, литания,
празно повикване, което не носи смайване
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от това да видя колибри в моята стая,
както много утрини в детството ми.
Как да възвърна някои милувки и най-насъщните
прегръдки?
Как да съживя отново най-сигурната полусянка, озарена
само от светлината на Бийтълс,
и как да направя така, че да завали същият дъжд, който виждах
като тринайсетгодишен?
Как да се върна към екстаза от слънцето, към опияняващата
светлина на моите седем години,
към зрелия вкус на къпината,
към цялата онази територия непознавана от смъртта,
към онази животрептяща светлина на чистотата,
към всичко това, което съм и повече не ми принадлежи?

Една нощ
Денят не е светлината,
той е прозрачният мрак облечен в черно
с часовете,
докато гласовете на безсънието
обхождат тишината на нощта
и кистите от нелюбов се превръщат в плач от
накъсани думи, в глъчка във въздуха.
Забравата е любов, която се превръща в едно безкрайно
нищо от обсесии,
в бавно разваляне;
в края на любовта стои забравата и забравата бавно
узрява,
а гласовете, които понякога се чуват на разсъмване,
преди развиделяване,
са ехо на тревожното мълчание
на съществата, които забравят,
на съществата, които са обичали и сега прекарват седмици
и месеци да забравят.
Забравата не е нещо, което се изтрива в паметта,
забравата заема цялото ти време, в момент на работа
или в тоалета, когата ядеш или се молиш, не забравяш
да забравяш.
Междувременно в нощта, когото тишината е най-същинската
материя на тъмнината,
се очертават гласове без господар, стаените гласове на
онези, които агонизират забравяйки:
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– Продължавам да вдишвам твоите появявания, избягвам миговете,
в които желая само теб,
не си вече моя,
някой повтаря, няма завръщания, знам го, но нямам
почивка в това да те забравям,
изразходвам се цялата нощ, всяка нощ с теб, забравяйки те. Ти
си вече далече, а аз тук с теб,
забравяйки те,
забравяйки те.
– Думата убива
и аз те одирам с всяка сричка.
Стрела е моята дума, смъртоносно оръжие.
Луни в агония експлодират в тази памет за
война.
Когато любовта свърши всеки спомен измъчва, забравайки,
в шипове се превръщат щастливите мигове в миналото:
да знам, че ме обичаше е и да науча, че твоята любов
сега ме трови;
за да пропадам сега, те обичах тогава,
воювам с това, което имам от теб, един признак, който
си присвоява някои мои нощи,
яростта е да знам, че това не е твоето, когато е някое друго тяло.
Трябва да се пречистя от теб, да се самоубия от теб, да сменя
кожата, която си галила.
Трабва да те убия в мен, за да не бъда само едно парче от
миналото.
– Като те разлюбвам, колко дълго и монотонно упражнение
е да не те обичам вече и да те мисля през цялото време,
какво нежно мъчение е да усещам, че похотта ми е в прегръдката на
тяло, което повече не ще прегърна,
кога ли ще настъпи едно време без теб, а с мен, дошъл на себе си,
възстановил се от дрогата на твоя дъх?
Изтръгвам те от мен, прогонвам те, призовавам те всяка секунда,
докато ми излезеш от душата, докато твоя призрак не
ме остави.
Ах, нашите щастливи моменти са твърде далеч
и не ми обясняват вече безсънието на тази
старателна забрава.
Отива цял един ден, за да забравя всеки един миг за
нас.
Отива си цялата ярост, когато разбит си давам сметка,
че не бих могъл дори да те нараня.
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Здравей, самота
Добре дошла, стара приятелко, вярвах, че отсъстваш, а ти си била тук
скрита, смутена с мен;
добре дошла, сега като те виждам, добре дошла, повече твой
е този дом, пулсирането на кръвта ми,
приемам те в обширното време на стихотворението, в сладкия
сън, в изтръпването на лявата ми ръка,
изкъпи се с мен, сега един горещ душ, който бие в
гърба,
– а, голи, да, ти и аз сме едно –
заеми ми една от белите ти памучни ризи,
ела, да изпием едно кафе, без захар: както го пия само
с теб,
приятелко, досаднице, сянко,
да пушим, да видим как се променя цвета на планината,
слей се с мен, че да мога да гледам как
се зазорява,
ела, изпей ми една песен, понеси смеха ми, за да
се наслаждавам докрай, великодушна моя,
поведи ме, приветлива, към тази или онази книга, нека ти почета
на глас и ми кажи ако се отегчиш,
стани музика, възглавница; преобрази, магьоснице, твоята
същност в дим, на прага на виденията,
опивай се с мен от свещената еуфория на мълчанието,
халюцинирай, момиче на живота ми, и разкажи твоя разказ,
докато аз, неумел, пиша под твоя диктовка,
умълчавай винаги всяко очакване или надежда,
че да не усешам времето,
и танцувай с мен танца на усмивката в окото
на ума,
докато паднем, неразривно слети, поразени.

Разговори с Бог, 12
Каза ми,
разни пъти ми каза:
- Не се опитвай да проумееш времето, не се залавяй
да го следиш кога се удължава, да гледаш как проточва
очакването, знаеш.
Забрави за времето, не го обяснявай защото ще излъжеш,
не го разбирай защото ще полудееш,
не се залавяй с времето – предупреди ме като че ли
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времето е забраненото дърво в рая –
за твое добро ти го казвам: остави на мира времето, не се захващай,
не се захващай с времето – повтаряше ми, все повтаряше. –
Ако е възможно не навивай часовника, не сменяй батерията,
по-скоро се научи да разпознаваш часа –
ми каза и се усмихваше. Не видях никога усмивката на Бог, но
е лесно да се разбере кога придружава своите думи с
усмивка.
Всичко това ми го каза Бог: времето е една от любимите теми
на Бог.
Попитах го един ден:
– Щом искаш да забравя да обяснявам времето, защо
тогава ми говориш толкова за времето?
Отговори ми афористично: – Времето е тайната
на ястието, съставката, която никой никога не ще узнае.
Дръзнах да се обърна към един Бог, обгърнат от тайната:
– Говориш както че ли ти самият не би дръзнал да се обърнеш
към времето.
Много големи са мълчанията на Бог, и този ден усетих
тежестта на неговото мълчание, като леден вятър
ме прониза мълчанието му.
Внезапно Бог, който неслучайно е Бог, създаде усещане
за хитра усмивка и каза:
- Ти познаваш вечността отвън. Така, по същия начин,
познавам аз времето, извън него.
Сега си мисля: Бог е търпелив защото не чака.
Бог не познава очакването, не знае за нетърпението,
игнорира лошото и не познава времето.
Превод от испански:
Емилия Миразчийска и Айше Рубева
От Basta cerrar los ojos ("Стига да затвориш очи"),
Ediciones Era, 2014
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ИНТЕРВЮ НА ЕВ ЛЕРНЕР С БАСАРАБ НИКОЛЕСКУ
(откъс)
Е.Л. Като учен и изследовател, вие се занимавате с теория
на полето, с елементарни частици, с квантова физика и с високи
енергии. Как се случи така, че един квантов физик се интересува
от поезия?
Б.Н. Има две категории неща, които не знаем. От една страна са
енигмите. В науката съществуват енигми, които се разгадават с течение на времето. Научно формулираните въпроси на базата на методологията винаги намират отговора си. Но това, което революцията на
квантовата физика в началото на 20-ти век ни научи е, че съществуват
и въпроси, на които не ще намерим отговор никога. Следователно,
от друга страна съществува мистерията – непознаваемостта на нещата завинаги. Вярно е, че науката оперира с непознаваемостта, но за
определено време. Рано или късно стигаме до изясняването на явленията и мисля, че същността на прекрасната авантюра на науката
на 20-ти век е, че установи диалог между познаваемото и непознаваемото. Високата поезия, според мен, е доказателство за онази тотална непознаваемост на нещата, за която споменах по-горе. Но която не
може да се тълкува като човешки фалит – напротив: тя е най-голямото
човешко достойнство, с други думи - въплъщение на мистерията на
човешкия дух.
(...)
Е.Л. Какво е отношението на поезията към науката и обратно?
Поезията ли служи на науката или науката на поезията?
Б.Н. Нито едното нито другото. Това са два допълващи се пътя към
познанието. Две лица на една и съща реалност. Поезията не допринася нищо за развитието на науката и науката не допринася нищо по
отношение на поезията. Но те са свързани с един Общ Скрит Елемент.
Поезията подхранва нашето вътрешно аз. Без тази храна ние хората не бихме били. За мен поезията е най-прекрасният път към духовността. Дълбоко убеден съм, че Бог е поет. Без това духовно измерение, бихме били фантоми на машините, една абсурдна сбирщина от
кварки, протони, неутрони, клетки и неврони.
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Е.Л. Струва ми се, че ще се спрем по-нашироко на този Общ
Скрит Елемент. Възможно ли е понякога, по един страничен и нестандартен начин, поезията да предрече научни феномени отвъд
описателността на думите?
Б.Н. За да се отговори на този въпрос, трябва първо да се разграничат понятията въображение, въображаемост и имагиналност. Въображението е психическа активност, която произвежда картини само
на едно ниво от Реалността. Неинформирана за съществуването на
другите нива на реалността, тя съответства на едно фантасмагорично
и тавтологично действие. Това е областта на конформистката поезия.
Въображаемостта е психично действие, което произвежда картини в резултат от познаването на две или повече нива на реалността.
Артистичното и научното вдъхновение са възприятието, произведено
от вдишването на различните нива на Реалността. Това е най-дълбоката връзка между наука и поезия.
Имагиналността е термин от иранския суфизъм, въведен от Анри
Корбан, за да обозначи истинската и творческа въображаемост. Имагиналността е посредник между разума и сетивата. Тя е мястотоизвор на всички картини необразувани от органите на сетивата. Тя
е достъпна за поета, намиращ се в транс-психично състояние, което
позволява съзерцанието на картините без посредник, лице в лице.
Е.Л. Да се върнем към Общия Скрит Елемент, силно присъстващ
и мистериозен. Е ли той връзка, катализатор, сила?
Б.Н. Общият Скрит Елемент е интерактивността между Субект
и Обект. Той е аналог, защото се ситуира в зоната на несъпротивата
между Субект и Обект. Ако няма съпротива, не можем да анализираме тази зона по логичен път. Общият Скрит Елемент е рационален, той
описва хармонията на света. Но той не е рационализируем, защото за
да изградим теории или дискурси, трябва да се опрем на някаква
съпротивителна сила. Ролята на Общия Скрит Елемент е да направи
връзка между Екзистенциалната Реалност и Материалната Реалност.
Катализатор на действия и движения, той притежава безброй лица.
Той е пазач на мистерията на духа. Той е базата на човешкото достойнство. Без него всичко би било прах.
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Басараб Николеску е роден през
1942 г. в Плоещ,
Румъния. В университета в Букурещ
той специализира
теория на полето и елементарни
частици. Защитава докторат в Париж през 1970 г. и
оттогава живее
и работи в Париж
в областта на
квантовата физика в Националния
центъра за научни
изследвания. През
1987 г. Николеску
основава Интернационален център
за трансдисциплинарни
изследвания между наука и
изкуство, наука и
традиции, наука и
религии. През 1994
г. излиза книгата
му „Поетични теореми“, в която се
срещат квантовата физика, философията и поезията.
Книгата е преведена на повече от 20
езика и продължава
да буди интерес.
Ев Лернер е родена през 1949 г. в
Англия. Поет, преводач и журналист.
Живее и работи във
Франция.
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Е.Л. Вие често говорите за превода. За кой тип превод става
въпрос?
Б.Н. За превода на различните нива на Екзистенциалната Реалност.
Е.Л. В стихосбирката си „Поетични теореми” Вие казвате :“ Думите са кванти“. Как да разбираме това?
Б.Н. Между две думи винаги има празно пространство, прекъснатост и точно в тази прекъснатост между думите изплува смисъла. Стефан Люпаско пръв говорѝ за квантовата структура на езика.
Е.Л. Може ли да се докаже една „поетична теорема“?
Б.Н. Не, тя не се доказва, трябва да се изпита.
Е.Л. Да се усети или да се подложи на изпитание?
Б.Н. Да се изпита с езика на сетивата и на чувствата. Ние ограничихме езика само до словесния му израз. Човекът притежава една
огромна интелигентност на усещанията и на чувствата, неизразими
с думи.
Но най-точният отговор на вашия въпрос се намира в книгата ми:
“Поетичните теореми не доказват нищо: те съществуват, за да се
усетят. Ролята на поетичните теореми е не да отворят, а да направят
проникновението възможно. Затова и поетичните теореми не са афоризми. Поетичните теореми не доказват нищо: те махат воала на Очевидната Абсолютна Истина, старателно скрита навсякъде. Поетичните
теореми не са за разбиране – те са за насърчаване за действие. Освен
ако насърчаването за действие се приеме като форма на разбиране.“
Сп. « Spered Gouez », N°21
Превод от френски:
Анелия Велева
Родена е през 1956
г. в Силистра. Поетеса
и преводач. Живее и работи във Франция.
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Борци
Да опишеш това е невъзможно, може би Уитман, той би могъл да го възпее
с няколко разточителни и няколко умело захвърлени думи, чувството
как се борят двете момчета, и усещат: един заради друг го правят.
Морският крайбрежен пясък полепва по недозрелите им мускули,
облича ги в слепителното слънце, а неистовото движение
дарява им нечувана радост: като оживяла, многоръка китайска буква
вписват значение сред изораното, в тетрадката на пясъка, система –
в хаоса от скали и стръкове трева. Само заедно са четими. До мъжката им
радост не достига кръшният смях на къпещите се девойки.

Косачката буташе напред
Буташе напред косачката, ивицата бе по-светла от другите.
Гола войнишка
глава, помисли си, после захвърли и потника си,
да се стича слънце по гърдите му.
Като стигаше до ограда, си почиваше,
както фиала под варосана стена.
Винаги косеше, когато и той – синът на съседа,
който беше оформил градината
по свой образ и подобие.
При оградата си приказваха, обикновено по едно и също
време пристигаха. Тези крайградски парцели
са почти еднакви на дължина. Гологлавият
понякога по-рано, но не можеше да избърза,
гледаше как косата наситнява тревата,
и все пó се вбесяваше, че няма навреме да го види,
че няма да може го зяпа незабелязано,
че явно трябва да извърви пътя от нежния му гръклян
до стигащото пъпа интимно окосмяване.

ЯНОШ
РОЗМЕР
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При Западната гара
От години дава под наем стаята си на проститутки, и от дупка, пробита
в стената зяпа. Така му станахме приятели, ходихме у тях безплатно
да се чукаме, а той хриптейки свършваше, вечно обърквайки ритъма.
Беше безвреден, стар, пенсиониран чиновник, години бе работил
в поща или другаде, беше удрял печати облечен в синя риза,
пъстра вратовръзка и вечно в стилния костюм.
Имаше деца, които не бе виждал от години. Жена му
бе умряла от рак, ужасяваха го болестите и с любовта ни
си угаждаше, която наистина отвъд него, но не без него, се сбъдваше.

Превод от унгарски:
Николай Бойков

Рисунка: Никита Нанков
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КРИТИКА И
ЕСЕИСТИКА
НОВОТО ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЕ НА ЕЛИЪТ
И ПРЕВОДАЧЕСКАТА КОНКУРЕНЦИЯ
Този том1 е поредно потвърждение, че Томас Стърнз Елиът е важна фигура за българската литература, независимо кой как пише името му, дали „Елиът” или „Елиот”, дали „Стърнз”, „Стърнс” или дори
„Стърн”. Две от авангардните вълни на съвременната ни поезия се
идентифицираха с него и като се вижда еклектичният резултат от емпатията им, нищо чудно да се зададе и трета. То няма и да е лошо,
предвид ценността на всеки принос срещу изтъняването на общата
култура у нас, но ще е странна форма на дълголетно предпочитание,
след като първата му поява на български се случва далеч назад в глухото социалистическо минало, броени месеци след смъртта му в Лондон, Великобритания.
Дебютът, сам по себе си немалко еклектичен, е в книжка седма
на сп. „Пламък” за 1965 г., където на две странички, между очерците "Бивши комсомолски" на Стефан Поптонев и "Генерал-майор
Панфилов и другият" на Ефрем Каранфилов, е отпечатан с гъсто сбит
шрифт откъс от поемата на Елиът „Любовната песен на Дж. Алфред
Пруфрок” в превод на Цветан Стоянов. Авторът е представен с кратка редакционна бележка, завършваща с извинителното:
"Макар поезията на Елиот, особено във втория си период, да възбужда много възражения и спорове, Пламък сметна, че един поет от
неговия мащаб би трябвало да бъде познат на българския читател."
Така имаха навик да изникват автентичните литературни събития
през социализма – в маскировъчни обстановки, за да не ги забележи
цензурата. Тъй или иначе, преведеният откъс предизвиква шок сред
писателските среди и възторженото отношение към Елиът се превръща бързо в един от опознавателните белези на авангардната „априлска” вълна в новата ни литература: Любомир Левчев, Стефан Цанев,
Цветан Стоянов, Атанас Славов и др. По-късно „Пруфрок” намира
ВЛАДИМИР
място в антологията „Съвременни английски поети” (1969) на ДИ „На- ТРЕНДАФИЛОВ
родна култура”, този път в пълен текст и допълнително редактиран на
места. Заедно с него в антологията влизат откъси от „Пустата земя”
(първата част), „Пепелната сряда” (също първата част и под заглавие „Великопостната сряда”) и „Хорове от Скалата”. Тази съвкупност
се налага чак до края на социализма като каноничното лице на Томас Стърнз Елиът у нас, допълнено междувременно само от поемата
„Четири квартета” в превод на Владимир Свинтила (1981), но едновременно с това обкръжено с много интерес и пиетет, с много устен
фолклор из по-младите литературно-интелектуални среди. Точно те,
преходниците между социализма и постсоциализма, поеха Елиът от-
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тогава насам.2 Но макар че през годините с превода му са се захващали на парче доста
ентусиасти, като най-последователен засега се очертава Владимир Левчев и този сборник
е резултат именно от неговото постоянство.
Всъщност сборникът е само отчасти нов. Той представлява авторизирана версия на
едно друго „избрано” от 1993 г.3, което съдържаше общо взето същите творби, но направени от трима преводачи. Там влизаха „класическите” преводи на Цветан Стоянов, а
останалите бяха на Владимир Левчев плюс три на Ани Илков. С други думи, „онзи” том
предлагаше сглобен вариант на „българския” Елиът. Този е личен.
Разминаванията в съдържанието между двете подборки произтичат именно от авторизацията на подбора в сегашната. Владимир Левчев е пренесъл „тук” целия си дял от
предишната: няколкото стихотворения от ранните стихосбирки на поета, поемите „Пепелната сряда” и „Четири квартета”. Отпаднали са автоматично и без заместители „Кухите
хора” на Цветан Стоянов и Ани Илковите „Прелюди”, „Пътуването на влъхвите” и „Анимула”. Прибавена е „Рапсодия във ветровита нощ”. „Любовната песен на Дж. Алфред Пруфрок” и поемата „Пустата земя” са останали пак в съдържанието, но в нови, разбира се,
преводи. За „Пустата земя” това фактически е първият й пълен превод в книга, защото
този на Цветан Стоянов от предишното „избрано” обхваща само първите две от общо петте части4. Георги Рупчев също има пълен превод на поемата, но той е излизал единствено
в сп. „Панорама” (1993) и понастоящем може да се намери в сайта „Литературен клуб” на
Емилиян Николов.
Може ли личният Елиът да бъде припознат за каноничен в случая? Това е за мен основният въпрос – останалите са разклонения. Затова нека да видим какъв Елиът се е получил
в резултат от промените. Владимир Левчев познава английския поет на текстуално ниво
извънредно добре, работил е много през годините, за да вникне в гъстата гама от значения и внушения в поетичното му творчество. Направил е нови преводи за сегашното издание, усъвършенствал е старите, включително и в периода след предишното „избрано”.
Поддържа из цялата книга, с инцидентни изключения, високо ниво на смислова достоверност. Все заради представителния вид на „своя” Елиът той е съставил ценен обяснителен
апарат и го е сложил дискретно в края на книгата, за да не кара читателя да вдига и спуска
поглед по няколко пъти на страница между даден стих и съответната му бележка под линия. Този аспект от нещата заслужава недвусмислено признание.
Сумарният резултат обаче е противоречив. Преводните версии на трите Елиътови мегаопуса – поемите „Пустата земя”, „Пепелната сряда” и „Четири квартета” – предлагат
плетеница от добри и не толкова добри моменти. На пръв поглед, задачата на преводача
при тях е сравнително лесна, защото са в свободен стих. Но не е така. Стихът на Елиът
е много далеч от „свободния” свободен стих, който днес тече едва ли не навсякъде и
представлява бъбрив монолог, начупен на по-дълги и по-къси редове. Неговият е доста
по-сложно оркестриран. Плавен е и има класичен екот. Платформата на ритъма му е общо
взето ямбична, но с чести хорейни или тонически контрапункти, които „оразговоряват”
класическата метрика на словото, без да го свалят от предпоставения подиум. Не е чужд
и на римите. Те обаче са функционални, появяват се само там, където са нужни, но за
сметка на това са обикновено точни и звучни, защото обозначават силни акценти в речта
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на героя. Структурно, те са най-често съседни, за да изникват леко и ненадейно, като от
периодичен подем в реториката, и да не разрушават естествеността на словото.
Има и един друг проблем за евентуалния преводач, който и да е той. Това са три от
най-известните творби на литературния модернизъм, което обстоятелство неизбежно му
връзва ръцете и пречи на вдъхновението му. След Втората световна война Елиът се ползва
със световна слава, съизмерима може би само с тази на Пикасо в живописта. Тези поеми
са четени, коментирани и възпроизвеждани от поколения ученици, студенти, преподаватели, поети, политици, литературни критици и обикновени ценители. В днешното глобално възприятие текстовете им съставят общ словесен монумент, който практически е равно
осветен отвсякъде, състои се едва ли не само от куп крилати цитати и преводачът почти
не разполага с тъмна текстова територия, където да прояви свобода на фантазията си и
по-смело да тръгне да експериментира с думите и синтаксиса. И в крайна сметка той мъкне и товара на предишните преводи, над които трябва да издигне своя, и чиито основни
изрази не трябва да повтаря, заради риска от обвинения в плагиатство.
На редица места в преводите на Владимир Левчев срещаме чудесни примери за точност и естетика. Като следният от част ІІ на „Пустата земя”:
Креслото ѝ като полиран трон
лъщеше върху мрамора, стъклото
от рамката си с гроздове ковани
с надникнал златен Купидон сред тях
(и друг, прикрил очите си с крилата)
множеше пламъка на седмостеблен свещник
с отблясък върху масата...
Или този от част V на „Пепелната сряда”:
Словото къде ще се намери? Къде ще проехти,
ще потрепери? Не тук, понеже не достига тишината
нито на островите, нито на земята...
Има и други такива пасажи. Но не липсват и места, където са допуснати сериозни изкривявания на поетиката. Владимир Левчев проявява склонност да тласка преводите си
към две крайности, които, макар да вървят една срещу друга, не се заличават взаимно,
а усилват съвместния си ефект и го превръщат в едно почти непрекъснато фоново дразнение. От една страна, той често пъти поетизира ненужно словото на Елиът, понякога с
инверсии на съществителното и прилагателното („белега втвърден”, „войните древни”,
„потокът звезден”, „на лимфата ни кръговрата”)5, понякога с изкуствен синтаксис („И да
се бори с Дявола на стълбището който се крие”)6, понякога с използването на по-естетски еквиваленти на английските думи; типичен пример за последното срещаме в самото
начало на „Пустата земя”, където “breed[-ing]” (раждам) е преведено „поражда”, а “dull”
(мътен) – „потъмнели”. От друга страна, в много случаи музиката на стиха е разбита и
превърната в лоша проза, а римите от точни са станали приблизителни („застанал-мами”,
„отминах-непоправимо”)7. Срещат се освен това преводни буквализми, зад които нерядко прозират, дори в излишък, правилата на английската граматика: „стъпала и сепвания
на ума” (“stops and steps of the mind”)8, „ужасното втурване към моментното отдаване”
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(„The awful daring of a moment’s surrender”)9, „гняв за вехнещи разцвети” („resentment at
failing powers”)10. Не липсват и чисти грешки. Заглавието “Dry Salvages”(„Драй Сáлвиджис”)
е дадено като „Драй Сълвейджис”. Зад фразата „страшно съобщение” се крие друга фраза – „крушителното благовещение” (“the calamitous annunciation”)11. „Търкалящата ос” във
втора част на „Бърнт Нортън” всъщност е впита в земята (“bedded” т. е. “embedded”). Има
и други подобни разклонения на смисъла.
Нека да видим един по-разгърнат пример – началото на „будистката” част трета на
„Пустата земя” („Огнената проповед”), което е шедьовър на многозначието и музиката. В
този пасаж, също като в Джойсовия „Одисей”, едно унило утро на големия град (в случая
Лондон), изпъстрено с непрестижните следи от снощния живот, е изобразено пародийно
с изразните средства на високата стара традиция: образите имат величава осанка, темпото на стиха е тържествено, бавно и плавно като в елизабетинска процесия, изплуват
скрити цитати от библейските псалми, Едмънд Спенсър и Андрю Марвъл. Технически погледнато, стихът е фина бродерия върху ямба и е общо взето неримуван, но към края на
пасажа се появяват две поредни, звучно римувани двустишия:
The river’s tent is broken: the last fingers of leaf
Clutch and sink into the wet bank. The wind
Crosses the brown land, unheard. The nymphs are departed.
Sweet Thames, run softly, till I end my song.
The river bears no empty bottles, sandwich papers,
Silk handkerchiefs, cardboard boxes, cigarette ends
Or other testimony of summer nights. The nymphs are departed.
And their friends, the loitering heirs of city directors;
Departed, have left no addresses.
By the waters of Leman I sat down and wept…
Sweet Thames, run softly till I end my song,
Sweet Thames, run softly, for I speak not loud or long.
But at my back in a cold blast I hear
The rattle of the bones, and chuckle spread from ear to ear.
Оркестрацията, която Елиът прави, е съвършена. Преводът обаче звучи само като конспект на смисъла и изразните средства, без да ги задвижва в заедност и въздействие:
Шатърът на реката е скъсан; последните пръсти на листата
се вкопчват и потъват в мокрия бряг. Вятърът
пресича кафявата земя, нечут. Отишли са си нимфите.
Сладка Темза, тихо протичай, докато свърша песента си.
Реката носи празни бутилки и опаковки от сандвичи,
копринени кърпички, кашони и фасове,
и други свидетелства за летните нощи. Отишли са си нимфите
и техните приятели, шляещите се наследници на директори от Ситито;
отишли са си без да оставят адрес.
При реките Лемански – там седяхме и плачехме...
Сладка Темза, тихо протичай, докато свърша песента си.
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Сладка Темза, тихо протичай, а аз ще говоря кратко и без патос.
Но зад гърба си чувам сред студения порив
тракането на кости и присмех до уши разпорен.
Музиката на първите два стиха, а и на целия откъс, е ужасна. Иначе, библейската перефраза за „реките Лемански” е точно спазена. Но обръщението „сладка Темза” звучи
лицемерно-куртоазно, а не интимно, „протичай” е сух, географски глагол, „Ситито” звучи
сдъвкано. Финалните двустишия се отличават с крайно насилен синтаксис заради римата,
без тя да се е получила в крайна сметка: „песента си – патос”, „порив-разпорен”.
Искам да кажа няколко специални думи по въпроса за римите, защото тази компромисност към тях, която в случая дразни и сваля нивото на превода, е доста свързана и с някои общи инерции в родната ни поезия. През последните десетилетия около свободните
(приблизителните) рими витае една несериозна романтика, която на свой ред култивира
у автори и преводачи системна леност и немара. Първо, смятат ги за радикални пробиви
в остарелия и досаден канон на точната рима (доста брадясало вече становище, но и сега
тук-таме върви). Второ, смятат ги за универсални заместители на точната рима, независимо как, къде и в каква дозировка. Пробваш, да речем, най-напред с точна, пък ако не
стане, слагаш приблизителна и туйто, какво толкова. Все същото.
Ако Елиът беше писал, примерно, преди двадесети век, точната рима би му била задължителна, защото свободната не е съществувала тогава в легитимната английска поетика. Елиът, уви, също не върви да бъде превеждан със свободни рими, но по друга причина.
Той римува концептуално. По негово време вече се е състояла революцията в римуването
и точната рима не е задължителна. Тъй че, ако я използва, значи я има предвид точно
такава, каквато си е, служи му за специален акцент върху дума или значение. Римата е за
него инструмент, с който той работи, а не рамка, към която е длъжен да се придържа. Това
е по принцип и днешната роля на точната рима – или въобще на римата.
Разбира се, преводачът може да използва разни хитрини за излизане от трудни технически ситуации, но това трябва да става внимателно и с мярка. Ако Владимир Левчев
беше поставял свободни рими само тук-таме, ефектът от композицията на Елиътовия
оригинал щеше не да се разводни, а просто да се разнообрази. На десетина точни рими
една-две свободни, раздалечени една от друга – ако не са крайно свободни – не правят
лошо впечатление, нито разхлабват организацията на творбата. Но когато на десетина
рими само една е точна, ефектът е точно обратният. Създава се една обща занемареност
и впечатление, сякаш че Елиът на всяка цена е настоявал да римува, но нещо не му се е
получавало винаги.
Бих казал, че най-голямото постижение на томчето е преводът на някои от по-кратките
творби – особено на стихотворенията „Хипопотамът” и „Свиней сред славеите” от втората
стихосбирка на поета. Най-характерните им черти – тези, които ги дефинират и са задължителни за съхранение в превода, ако той държи на себе си - са острата ирония, детската
игривост в тона и класическата строфа. И трите са запазени прецизно във впечатляващ
стих, с преобладаващо точни рими. Ето откъс от първото:
At mating time the hippo's voice
Betrays inflexions hoarse and odd,
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But every week we hear rejoice
The Church, at being one with God.
При съвкупление издава
хипопотамът глас чудат.
Ликува паството – възпява
на Храм и Бог съюза свят.
The hippopotamus's day
Is passed in sleep, at night he hunts,
God works in a mysterious way
The Church can sleep and feed at once.
Ловува Хипо в доби късни,
деня прекарва в сън дълбок.
А Храмът хапва и в съня си –
по тайнствен път работи Бог.
Преводът и оригиналът текат почти паралелно, стих за стих, тук-таме със съседни размествания. Почти не си личи, че преводът е превод, което по принцип е оптималният
белег за качество. Решението да се съхранят в непроменен вид галените прозвища на хипопотама (hippo, хипо; ‘potamus, потам) също е удачно, макар че за второто би било може
би по-добре, ако беше „х’потам”, за да остави по-отчетлива следа от оригиналната дума.
Но това е дребен проблем, още повече че става дума за смел неологистичен избор. Във
второто от двете стихотворения изниква също интересна неологистична игра, най-вече в
името на героя – Свиней (Sweeney). В звуково отношение българската и английската версия са впечатляващо близки, а и в смисъла няма кой знае какви разлики, защото идеята на
Елиът е да изрисува поведенчески образ на съвременен примитив:
Apeneck Sweeney spreads his knees
Letting his arms hang down to laugh,
The zebra stripes along his jaw
Swelling to maculate giraffe.
Изхилва се с ръце маймунски
Свиней, разтворил колене.
В петна жирафски се издува
зеброобразното чене.
Не по-малко безукорно изглежда на български и стихотворението „Бостънски вечерни
новини”, но то е лесно за превод и не е нищо особено. „Геронтион” предлага повече трудности, но те са почти изцяло свързани с конкретни значения, а не с формата, която е сравнително несложна за възпроизвеждане на български, и с огромната част от тях Левчев
се е справил напълно. Сред малкото изключения са двусмисленото „сънен край” (вм. “a
sleepy corner”) в предпоследния стих на „Геронтион” („сънливо кътче” би изчистило риска

MOPE

205

да се подразбере, че става дума за „края” на живота), както и „назадничавите демони”,
които са „възбуждали” героя монологист; в действителност той казва, че не е „събуждал”
в себе си извърнати, ретроспективни демони, т. е. демони, които „гледат назад”, към миналото. Асоциацията е с песен двадесета от „Ад” на Данте Алигиери, в която са показани
мъките на лъжливите пророци; сред тях, между другото, Данте е поставил и Тирезий, който е важна фигура в непосредствено по-късно написаната „Пуста земя”:
[Н]а всекиго извърнат бе гърбът,
а към гърба лицето изкривено,
и трябваше да крачат те назад –
напред да гледат бе им забранено.12
В „Портрет на една дама” има повече проблеми. Преводът уж тече както е оригиналът
или близко до него, но всичко някак изглежда по-огрубено, по-немарливо, по-сковано в
поетическа самоосъзнатост. Стихотворението изобразява луксозния, неподвижен и залязващ свят на една стара познайница на лирическия герой, която той посещава след дълго
отсъствие. Блясъкът на младостта, красотата и успеха й са отдавна в миналото, обзета е от
носталгия и страх от смъртта, а гостът е рязко по-млад от нея и сега тя се мъчи да напипа в
душата му бутоните на старата омая, с която го е захласвала на времето. Усилията й са патетично напразни, той й отказва емпатия и откликва на старанията й със студенина и лека
досада. Началото на творбата е в плътен, бавен ямб, между четиристъпен и шестстъпен,
и е прорязано с мрежа от рими и други асонансни окончания. Атмосферата е естетска и
естествена едновременно, тънко манипулативна и интимно съкровена:
Among the smoke and fog of a December afternoon
You have the scene arrange itself – as it will seem to do –
With 'I have saved this afternoon for you';
And four wax candles in the darkened room,
Four rings of light upon the ceiling overhead,
An atmosphere of Juliet’s tomb
Prepared for all the things to be said, or left unsaid.
We have been, let us say, to hear the latest Pole
Transmit the Preludes, through his hair and finger-tips.
'So intimate, this Chopin, that I think his soul
Should be resurrected only among friends
Some two or three, who will not touch the bloom
That is rubbed and questioned in the concert room...
Само с няколко умели думи (буквално, „Посветила съм остатъка от деня си на теб”)
героинята създава атмосфера на персонализиран чар, която да захласне поредния дебютант в салона й и да го погълне; но героят вече е минавал през това, усеща техниките
й и остава неподвластен на въздействието им. Този смисъл не е загубен в превода, но е
позатъмнен и размит, оттекъл се е под повърхността на словото и се налага допълнително
усилие за правилното му декодиране:
В мъглите, в пушека на декемврийската предвечер
сами нещата се подреждат – както ти се струва после –
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с думите „за тебе този ден ми е наречен”;
и в затъмнената ѝ стая – свещи, четири, от восък – четири
светлинни пръстена върху тавана
като в каменния гроб на Жулиета,
където нещо ще се каже, друго тайна ще остане.
А бяхме слушали най-модния поляк – в косата
и по пръстите му Прелюдите блестяха.
„Този Шопен е толкова интимен, че душата му
трябва да се възкресява само за приятели,
за двама-трима, те не ще посегнат към цветята,
които пипа и оспорва по салоните тълпата.
„Сами нещата се подреждат” е прагматична и най-вече неперсонализирана фраза,
която изрязва есенцията на психологическата игра: смисълът е „ти нагласяш атмосферата
така, сякаш тя неволно се е аранжирала сама по този начин”. В „както ти се струва после”
„после” е излишно и подвеждащо. „За тебе този ден ми е наречен” е най-ужасният израз
в пасажа, тромав и с фолклорни оттенъци – тя не би могла да се изразява по такъв некултивиран начин. Останалата немара е в техническата композиция, заради която именно са
направени горните езикови компромиси. Освен една, всички останали рими са приблизителни („предвечер-наречен-четири”, „тавана-остане” и т. н.) – нещо изключено за Елиът.
На две места ритъмът се задръства заради мудни хорейни конструкции („с думите за тебе
този ден ми е наречен”; „трябва да се възкресява само за приятели”), а на едно съвсем се
разбива: „и по пръстите му Прелюдите блестяха”. Общо, нивото на превода е рязко под
това на оригинала.
По аналогичен начин са преведени и „Рапсодия във ветровита нощ” и “La figlia che
piange”. От тях първото е нов превод, както споменах, а второто, също както и всички други дискутирани досега, фигурира още в „избраното” от 1993 г. И тук искам да отворя една
деликатна за мен тема. На „онова” издание редакторът бях аз – и твърдя, че напълно
осъзнавам до каква степен критиките ми към Владимир Левчев могат да рефлектират
обратно върху мен. Всеки посветен в сюжета веднага би казал: „Добре де, защо не му ги
поправи тия недостатъци още там в ръкописа? Какво си го захванал сега? Нали това ти е
била работата, да му помогнеш да изчисти нещата, които сега виждаш в преводите му?”
Ами, да, така е. Разбира се, вярно е, че сега познавам поезията на Елиът по-добре, отколкото преди близо четвърт век, и мога да вникна по-надълбоко в качествата или недъзите на някой превод на негова творба. Но е вярно и че тогава си попретупах работата до
голяма степен. Когато Владо ми предложи да стана редактор на тома, приех, защото имах
кауза да видя един по-представителен Елиът на български, но ми стана и малко чоглаво,
задето не ме бяха поканили да участвам със свои преводи. Хем бяха уж приятели. Опитах
се да го преглътна и да се вживея колкото мога радетелски в каузата „Елиът на български”,
но не ми достигна душевна широта и общо взето си свърших работата през пръсти. Защо
да подобрявам чужди преводи, си казвах, след като самият аз не участвам в общото дело.
Най-много се занимавах с „Прелюдите” на Ани Илков, където имаше и сбъркани смисли,
и разнебитени ритми. Първата от трите секции на стихотворението съм я преработвал ос-
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новно. Минах Владовите преводи предимно за смислови грешки, като тук-таме коригирах
по нещо стилистично, а тези на Цветан Стоянов въобще не ги погледнах, предоверих се
на печатното копие, което ми бе дадено, и така и не разбрах за някои изненади вътре. Но
за тях след малко.
Ще завърша с великата „Любовна песен на Дж. Алфред Пруфрок” – първото заглавие
в първата стихосбирка на Елиът, първата творба на английския литературен модернизъм,
първата творба, бих казал, и на нашия, а в контекста на разглежданата книга – и култово произведение в нов превод. За историята и огромното въздействие на стария превод
вече споменах. Не казвам, че той е съвършен и недостижим. Още в самото начало Цветан
Стоянов допуска две груби грешки. Най-напред, в двустишието „Let us go, through certain
half-deserted streets, / The muttering retreats”, той тълкува запетайката между “streets” и “...
retreats” като знак за изброяване, а не като еквивалент на тирето, какъвто е случаят, поради което кривва за момент в свободно съчинителство: „Да вървим по тия пусти улици,
свърталища, / мърморещи сиропиталища...” Малко по-нататък той превежда стиха “let
fall upon its back the soot that falls from chimneys” като „Нека падне на гърба си саждата,
която пада през комина” и по този начин придава на Елиътовия модернизъм доста екстравагантна лъскавина, но верният смисъл всъщност гласи буквално следното: „жълтият пушек [подлогът три стиха по-горе] пое на гърба си саждите, които падат от комините.” Има
дребни неточности и по-нататък. Но при превода, както и при всичко друго, най-точната
оценка е холистичната. Постижението на Цветан Стоянов е голямо, то някак абсорбира
грешките, без те да го опетняват кой знае колко. Преводачът е съхранил по неподражаем
начин най-характерните черти от стила на поемата: меланхоличния драматизъм в монолога на героя, фините еротични нотки и самоаналитични сонди във фрустрираната му любовна полуизповед, лекотата на синтаксиса, завишената плавност в мелодията на свободния стих, точността на честите съседни рими, които изникват сякаш естествено родени в
самовглъбения речитатив на „говорещия”. И така нататък. Понякога даже се отклонява от
оригинала, но не заради каприз или затуй, че се е натъкнал на непреводима фраза, а някак леко, естествено и неизбежно, следвайки художествената логика на българския език в
посоката, зададена от Елиът. Миг по-късно той пак свръща, при това с изумителна точност,
в руслото на „Пруфроковия” изказ. Ето три характерни примера, първият от началото на
произведението:
И наистина ще дойде време
жълтата мъгла да ни поеме
и да трие гръб в прозорците;
да, ще дойде, да, ще дойде време
да приготвиш ти лице, за да посрещаш всяко срещнато лице,
време да убиваш и създаваш...
[„And indeed there will be time
For the yellow smoke that slides along the street,
Rubbing its back upon the window-panes;
There will be time, there will be time
To prepare a face to meet the faces that you meet;
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There will be time to murder and create”]
Цветан Стоянов дава една рима в повече – как да изпуснеш такъв звучен бисер, ако ти
хрумне – и жертва качество откъм детайлите на обрисовката; после тръгва почти дума за
дума. Друг пример, към финала на поемата, е скръбната рефлексия на Пруфрок по адрес
на „сирените”:
Не мисля, че ще пеят зарад мене.
Тъй като оригиналът казва „на мен”, а не „заради мен” („I do not think that they will
sing to me”), това прилича на евтина грешка, но изглежда основното желание е било да
не се сбърка ямбът. Жертвата все пак е калкулирана, Цветан Стоянов явно е осъзнавал, че
посланието и в двата случая остава същото: Не съм герой и подобно внимание (като на
сирените към Одисей) няма никога да ми бъде отредено. Третият пример е самият финал:
Ние ще бродим в залите дълбоко под морето,
сирените ще ни окичат с водорасли, червени и кафяви,
додето ни събуди човешки глас – и ни удави.
[„We have lingered in the chambers of the sea
By sea-girls wreathed with seaweed red and brown
Till human voices wake us, and we drown.”]
Изключителен финал и в превода въпреки поредната грешка във втория от трите стиха:
сирените не се гласят да ни кичат с водорасли, самите те са окичени с водорасли. Глаголното време в първия стих е смело избрано и също прилича на грешка, но не е. Оригиналът казва: „ние бродим (от известно време насам) из залите на морето”. Цветан Стоянов
слага бъдеще време най-вероятно пак, за да нагласи ритъма по-добре, съобразявайки, че
последният стих бездруго е прогностичен и абсорбира евентуалните предварителни разлики. Каденцата е много ефектна, най-вече заради римата, която за късмет на преводача
е изцяло паралелна на английската (“brown-drown”, „кафяви-удави”) и авторството й не е
майсторско постижение, а хронологично предимство, полагащо се на този, който е превел
произведението по-рано от другите.
Между другото, в по-ранната си версия от списание „Пламък”, преводният финал е
малко по-различен и не толкова сполучлив:
... сирените ще ни окичат с водорасли, червени и кафяви,
додето ни събудят човешки гласове и се удавим.
Буквоедски погледнато, тази версия е по-точна, тъй като „гласовете” са запазили множественото си число. Но единственото число във варианта от антологията не изрязва
нищо от смисъла, а в добавка дава възможност финалната рима да стане точна и произведението да добие съвършена композиция. Самата мисъл, че Елиът може да има нещо
общо с идеята за неточна рима във финално двустишие изглежда абсурдна. Именно затова, явно, Цветан Стоянов се е редактирал сам за антологията от 1969 г.
Тъкмо поради очевидността на гореказаното, любопитно е, че в „избраното” от 1993
г. Владимир Левчев, вече като съставител, слага по-старата версия на Цветан Стояновия
превод – онази с „кафяви-удавим”. Бихме могли да предположим, че тя, поради някаква
причина, му допада повече, че за него тя е „истинската”. Но ако е така, необяснимо е
защо собственият му превод от тазгодишното „избрано” е възприел римата, употребена в
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отхвърлената от самия него Цветан Стоянова версия, плюс единственото число на „глас”:
... и морските момичета ни кичат с венци от водорасли, червени и кафяви,
дорде човешки глас не ни пробуди и удави.
„Морски момичета” е по-точно от „сирени”, тъй като “sea-girls” не означава непременно “mermaids”, но пък фразата е дълга и стихът се разтяга прекомерно много. „Окичените”
с водорасли пак са подменени, липсва драматичната пауза преди края, маркирана от Цветан Стоянов с тире. Римата е симптоматично същата. Включително и при това положение,
„старият” превод в тази част и изобщо пак превъзхожда.
Иначе, като цяло, в превода си на „Любовната песен на Дж. Алфред Пруфрок” Владимир Левчев повтаря качествата и недостатъците и на останалите си преводи: смислова
достоверност, поразбит ритъм, приблизителни рими. Недостатъците обаче дразнят повече, защото контрастират на фона на класическия по-стар превод. Още дебютното двустишие ни поразява неприятно с разстроената си рима („Да тръгваме тогава, аз и ти, /
когато вечерта в небето просната мълчи...”).13 Срещу цитирания вече пасаж „И наистина
ще дойде време / жълтата мъгла да ни поеме” стои „И наистина ще има време / за жълтата мъгла, която вън по улиците лази” (текстуално по-точно, но пък и по-принизено спрямо
това, което създава голямата поезия в оригинала). В един фантастичен пасаж от поемата,
обагрен с хамлетовски трагизъм, където Цветан Стоянов предлага оркестрация, достойна
за английския първообраз, с масивна мелодия и организация на точните рими по нужните
акцентоносни места, Владимир Левчев предлага нещо доста по-разпиляно:
Бих ли дръзнал аз
да обезпокоя вселената дори и еднократно?
Да, в един-единствен миг ще има време
за решения и пререшения, които този миг ще пререди обратно.
							
(Цв. Стоянов)
... ще се осмеля ли аз
да обезпокоя вселената?
В една минута има време
за решения и пререшения, които тази минута ще отмени.
							
(Вл. Левчев)
[„Do I dare
Disturb the universe?
In a minute there is time
For decisions and revisions which a minute will reverse.”]
Ако Цветан Стоянов допълва тук-таме оригинала заради римата, Владимир Левчев
отзема аналогична доза откъм качеството. В неговия откъс само „решения и пререшения” вдига речта до нивото на поезия, но пък изразът го има още при Цветан Стоянов и
е твърде специфичен, за да си помислим, че Левчевият вариант не носи в себе си ехо на
влияние. Въобще, тези общи пунктове между двата превода са малко повече, отколкото е
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добре за втория от тях. Не говоря за плагиатство. Мисля, че по-новият е правен със съзнание обсебено от стария и това му е попречило да се откъсне достатъчно, за да се отприщи
в по-независима посока. На места вдъхновението на Владимир Левчев като че ли търси
празни ниши, незаети от Цветан Стоянов, другаде пък възпроизвежда негови сполуки. И
в крайна сметка, резултатът ме убеждава, че каноничният български Елиът е засега постижим само на база на преводачески колектив. За да успее някой отделен преводач да го
придърпа към себе си, той ще трябва първо да се пребори с Цветан Стоянов на база на
вече постигнатото от него.
Eлиът, Томас Стърнс. Избрани стихотворения. Прев. от англ. Владимир Левчев. Пловдив:
Жанет 45, 2016.
2
С едно изключение, но извън регистъра на сериозната литература. Едно куриозно ехо от
старото поколение се появява през 2002 г., когато издателство „Захарий Стоянов” издава посмъртно на Владимир Свинтила преводите му от Елиът, озаглавени „Четири квартета”. Томчето предлага солидна селекция от творчеството на поета, но е пълно с изумителни грешки,
както смислови, така и печатни. За илюстрация, „Дж. Алфред Пруфрок” от едноименната поема е станал „Дж. Елфрид Профрук”, „Погребението на мъртвите” от „Пустата земя” фигурира
като „Погребението на мъртвата”, „Бърнт Нортън” от „Четири квартета” – като „Бърт Нортън”, а заглавието „Пепелната сряда” (Ash-Wednesday) е преведено като „Сряда на пепелите”.
Името на поета е дадено като „Томас Стърн Елиът”. Вътре в текстовете е същият фееричен
ужас. Липсата на коректор може да обясни някаква част от положението на нещата, но не
цялото.
3
Елиът, Томас Стърнс. Избрани стихове. Превод от англ. Подбр. Владимир Левчев. С.: Народна култура, 1993 (б-ка „Световни поети”).
4
Владимир Свинтила също има превод на поемата (озаглавен „Опустошената земя”) в споменатото томче от 2002 г., но той е несериозен. Смисловите грешки са много, но ето образци.
„Death by water” e преведено „смърт върху вода”, сякаш лирическият герой не е застрашен от
удавяне, а само от инфаркт на борда. Древногръцкият град Милет е даден като „Майли”. „Jug
jug to dirty ears” (песен на славей – ‘джив-джив’ – за покварени уши: един вид, кладенчева вода за
свиня) е преведено „джъг-джъг към замърсените години” (ears – years). Впрочем и вариантът на
Владимир Левчев също не е съвършен. При него „ушите” са „мръсни”, сякаш пълни с ушна кал. Не
е по-добър и вариантът на Рупчев, където ушите са „нечисти”.
5
Ч. 2 на „Бърнт Нортън”.
6
Ч. 3 на „Пепелната сряда”.
7
Пак там.
8
Пак там.
9
Ч. 5 на „Пустата земя”.
10
Ч. 2 на „Драй Салвиджис”.
11
Пак там.
12
Цит. по Алигиери, Данте. Божествена комедия. Прев. от итал. Иван Иванов и Любен Любенов. С.: Народна култура, 1975 (б-ка „Световна класика”).
13
При Цветан Стоянов: „Да вървим тогава, ти и аз – / на небето се е проснал вечерният
час...”
1
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ЛИТЕРАТУРНИ ГРАДИНИ НА БАЛКАНИТЕ
В хуманистичния проект на балканските литератури градината е
устойчив топос на култивираното и усвоено-родното: на собствената
земя, на колективното пространство на паметта, отечеството, земятарай. Тази концепция е в противовес с наложилата се тенденциозна
метафора за „дивите” Балкани1 и техните опасни, негативни конотации. А хуманистичният проект е много плътно обвързан с хабитуалния, естетическия и архитектурния. Интересни в този смисъл са
вариациите върху образа градина и неговите преноси в текстове от
различните балкански литератури. Защото градината е еквивалент и
на интертекстуалността.
Може да се допусне хипотезата, че интересът към градините като
вътрешно екстериорно пространство, което хармонично се вписва в
интериора на дома и усещането за дом в балканската културна традиция, е много тясно обвързано с османската традиция. Османците, а и въобще както се оказва, цялата медитерианска култура, пък
наследяват тази страст по градината от арабите. Арабската дума за
градина е риад2. Риад обаче е не само със значение на дом, къща
(това е традиционната мароканска къща с вътрешна градина, която
пази неприкосновеността и личното пространство на жените), но и на
голямото пространство, на обществената „къща”, наречена град. Риад
е името на една арабска столица и тук еквивалентът град-град(ина)
тържествува.
Градът-градина и държавата-градина. Подобна синонимия е съвсем пряко обяснима. Домът-градина обаче има своите естетически
(изкуствени) послания. Какво друго, ако не тоталния хедонистичен вкус към живота манифестира в собственото си затворено, но
и отворено към природата пространство, домът? Моят дом е моята
крепост; не – той е моята градина. Градината се подчинява на една
„имплицитна геометрия”, твърди Жан Иполит3, в която „отвореното
и затвореното” са метафори на културите. Градината е съвкупност от
аромати, звукове и сенки, тя е външният „аглутиниращ” израз на широкото отворено пространство, а „между конкретното и просторното
противопоставянето съвсем не е рязко”4. В противен случай възниква
опасност да се изгуби симетрията. Градината в този смисъл фигурира
неслучайно сред ключовите балкански културни топоси. Тя е и еквивалент на държавническото статукво. Как иначе би трябвало да се тълкува метафората на името на Двореца Долма бахче5, освен в унисон
със символиката на дома като крепост на традицията?
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Градината е символ и на паметта. Дълготрайните дървесни видове дефинират паметта и устойчивостта на времето – съвсем в духа на патриархалния проект и символиката
на световното дърво. В романа си „Бялата крепост” Орхан Памук говори за „играта на
разцъфтелите в градините на паметта ни цветя…”6 – именно в миговете, когато двамата
герои-двойници Ходжа и Венецианеца предприемат пътувания в спомените си във времето или разменят екзистенциалните си роли завинаги. Венецианеца остава в двореца на
падишаха, а Ходжа става венецианец и заминава, дори се жени за годеницата му. В друг
роман на Памук „Истанбул. Спомените и градът” се разказва една любопитна история, в
която главен герой-хронотоп е отново градината. Антоан-Игнас Мелинг, немец с италианска и френска кръв пристига двайсетгодишен в Истанбул. Отначало той започва да дава
уроци по лозарство в района на Пера. Скоро класицистичните му градини се прочуват в
цял Истанбул. „Една разходка на Хатидже султан, сестра на Селим ІІІ, из градината около
вилата на датския посланик барон де Хюбш в Бююкдере, става повод тя да си пожелае
същата градина и тогава посланикът й препоръчва младия Мелинг. Той създава градина
за сестрата на падишаха, отворена като него към западните иновации, в западен стил –
лабиринт от рози, акации и люляк. По-късно тя изгражда допълнително и малък дворец
(…), около Ортакьой (…), постройката била в неокласически европейски стил (...) в синхрон
с идентичността на Босфора…”7. Подобни розово-акациеви лабиринти с арки могат и днес
да бъдат видяни в градините на Шьонбрюн (създавани са около 1720 година), подобен е
пейзажният градински стил с дървовидни рози в Сан Суси, а също и в Двореца Ахилион на
Императрица Сиси на остров Корфу. Приличат ни на ориенталски, но, оказва се, че един
немец с английска кръв е проектирал ориенталския екстериор по този начин. Изтокът ли
учи и проектира градините на Запада? Или обратно?
Към този розово-акациево-люляков рай ще се добавят и трайни дървесни видове: борове и кипариси. Медитерианският статут на жасмина и олеандъра се подразбира. По
повод на градината и преустройствата на дворците си тогава, обаче двамата герои на тази
очарователна история – Хатидже и Мелинг си разменят саксии, нашивки с бисери и… писма. Писмата, твърди Памук, са „малко интелектуално откритие, защото 130 години преди
революцията на азбуката в Турция, те започват да си кореспондират на турски посредством латинската азбука…”8. На практика това се случва някъде около 1770 г. Босфорските
пейзажи на Мелинг се превръщат в класика, но и в единственото доказателство за вида
и съществуването на класицистичния Истанбул днес, отбелязва Памук. Незастроените истанбулски хълмове и възвишения, парковете и градините, са явно доказателство, че „зад
босфорските прелести се крие една история на рая… Така босфорските борове и кипариси се настаняват в истанбулския пейзаж”9. Един толкова балкански-планински пейзаж на
брега на морето, при това в най-убранизираната балканска градина Истанбул.
Култът на турците към дърветата и опитомената, но въпреки това оставена на свобода
природа, безспорно е наследен от османската култура. За опитомената свободна природа
обаче разказва съвсем целенасочено Ахмед Хамди Танпънар в своята книга „Пет града”.
Османските архитекти, твърди той, никога не се колебаят да подчертаят присъствието на
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дори и само един чинар или кипарис, редом с техните невероятни творения, а контрастът
на съзнателно търсената пищна зеленина с цветовете на останалия пейзаж подчертава
творческото вдъхновение на човека, дръзнал да се намеси в работата на най-великия Архитект. Винаги се отделя специално място, било в джамия, дом, медресе, „където да засадят градина с чинар по средата, с кипариси, рози, виещ се бръшлян (...), шамфъстъкови
дървета, подобни на разпънати нависоко чадъри, ..., липите с омайния аромат, жълтеещите наесен тополи..., смрадликите..., които навяват спомени, асмите”. Всичко там, дори
„дори смъртта на едно дърво е като загуба на произведението на архитект.” И заключава:
„старата турска градина е била точно такава – като стил на засаждане... – единение между
архитектурата и дърветата”10, в което на почит са теменужки, зюмбюли и рози, в доминацията на лалетата (именували цяла епоха „ляле деври”), а природата е видимо оставена
на свобода. „Всъщност, нашият вкус към градините, в които природата е оставена в естественото си състояние и декоративните дървета са редом до плодните, е много различен
от модела на лабиринтите по подражание на Версайските градини, но е малко по-близък
до английските градини”.11 Близко е до ума, след като този, който прави дворцовите градини - Антоан Мелинг е полунемец- полуангличанин. А балканският вкус към естествеността и прагматизма поставя полезното редом до приятното за сетивата: плодното дърво
стои до цъфтящото и зеленеещо дърво. В този смисъл дали няма да се усъмним дълбоко,
именно заради идеологическата тенденциозност в Петко Славейковата прокоба, че там,
в Стамбул „всичко расте насила/ и дето цъфти, там вехне...”? И, че природната хубост на
Герганината градинка е толкова различна и затова много по-хубава от пищните босфорски
цветни лампади?
В турските литературни градини оживява образа на онзи градинар, чието име е синонимно на „харем ага”12 или пазителя на любовната тайна. Градинарят, който чинно следва
господаря и неговата любима и със специално гребло заличава следите им върху тревата.
Там някъде, в дворцовата градина, остава заключена тяхната тайна. Танпънар разказва
историята за Махмуд І, прочул се с любовните си истории, „подобно на италианския кардинал” (вероятно прави аналогия с Родриго Борджия), за чиито тайни се грижел Хаджъ
Бешир Ага, който заличавал винаги с гребло следите в тревата, оставени от неговите господари и прелестните женски създания, с които се изгубва в градината на греха. Впоследствие е издигнат в чин „харем ага” – това се случва в първата половина на щастливия 18
век.
„Изтокът е избрал цветята и отричането. Ние му противопоставяме машините и усилието, както и препускащата меланхолия – последният подскок на Запада”13, твърди Емил
Чоран. А ислямската цивилизация е едновременно „универсална и регионална”14, единна
и във философията и в поезията си. „Поезията е вярна на едни и същи похвати, на едни и
същи общи топоси. Тя прославя Бога (безупречната роза – това е Бог), природата, любовта, храбростта, благородната кръв, коня, камилата, науката, забраненото вино и цветята,
всички цветя.”15 В този дух и Ф. Бродел ни съветва да се доверим преди всичко на епоса
„Приказки от 1001 нощ”. И може би – да повярваме, че литературата всъщност е... гради-
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на?
Българският принос към така очертаната балканска картина разпознава своите литературни градинари в лицето на Йовков, Ем. Станев, В. Мутафчиева. В романа на В. Мутафчиева „Случаят Джем” влизането на Джем в цъфналата майска Бурса като султан-победител
изглежда по следния начин: „Бурса… окичена е до върха на минаретата (…) с бухнали орехи и смокини, лозниците протягаха млади, лъскаво-зелени филизи, (…) пиянски тържествуващата зеленина, между която се белееха тежките цветове на магнолията и жълтееха
гроздове салкъм и люляци.”16 Градината, това е твоят дом, тя винаги е заключеното пространство, интериоризираният екстериор. Тя е родината. А Родината ти все още не е свят –
тя е твоя част, част от един много голям дом, познанието, в който идва с кръвта и млякото.
Така твърди Мутафчиева в този роман, но по-късно го повтаря в есета и интервюта, вече
преживяла Джемовия, но и своя собствен опит на пътуващия по света човек. Родината
това е вечна повторяемост. Светът, това е неповторимостта, което е очарователно. Поетът
Саади, парадоксалният спътник на Джем от същия роман, описва бреговете на Европа на
Средиземноморието като завръщане у дома, в Райската градина, където Джем ще напише най-хубавите си стихове: „Какви брегове!... Белият им камък бе пъстър от храсти… ивици трева…бръшлян, дива лоза…, палми с морски бор и кипарис, лишей,… до болка синьо
мораво – глициниите…, златният портокалов пояс…, убитият цвят на маслиновите гори:
бледосиво-синьо-зелено, което сякаш свързва хоризонта с небето… в засводен храм.”17.
Ангелският залив на Ница е техният нов Едем. И наистина, положени в единния контекст
на медитерианската съ-общност, логично е културите от този регион, чиито брегове мие
морето в средата на света (а във водите му се оглаждат чудни градини), да бъдат общи,
родни, единни. Въпросът е в каква степен осъзнато нашата култура е пълноценна част от
този контекст? Или се оказва „пълноценна” единствено с този си така „небългарски” роман на Мутафчиева, както твърди Т. Жечев18?
В балканските градини на щастието, обляни от слънце, ухаещи на люляк, рози, бор
и жасмин, звучи музика. В разказа си „Халикарнас”, турският автор, приел едноименния
псевдоним на това райско кътче на Егея, Халикарнас Балъкчъсъ (букв. Рибарят от Халикарнас) рисува следния пейзаж: „Маслините на Халикарнас, мандарините, портокалите,
лимоните, фурмите, бананите, рожковете, смокините, с една дума всички дървета, които
през сезоните правят парад на плодовете си, черпят от зеленото на тукашното море. От
най-пронизителното до шепнещото зелено, всичко изпълнява зелената песен на егейския
изумруд. Звънът й непрекъснато отеква в небесата.”19 Героите на Балъкчъсъ преживяват
синестезийно природата в градините и морето на своите литературни светове. Те чуват и
турския език като музика: „Тук турският език е обвит не в диалект, а потопен в музика. Населението представлява здрава сплав от елини, финикийци, лидийци и селджукски турци.
Слънцето, което кара да зреят портокалите, отглежда високи и красиви хора. Болшинството от момичетата са все високи, с дълги клепки и дълги пръсти. В бистрия и звънтящ въздух всяко едно от тях е по една Карменсита. Тия момичета са сестри на розите и жасмините. Горещата кръв по цялото беломорско крайбрежие – Гърция, Италия, Южна Франция,
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Испания и Южен Анадол – е еднаква. Портокаловото дърво добре знае къде да расте.”20
Концепцията на Балъкчъсъ за медитерианската общност и единението на културите
в една обща люлка на източно-западния културен компендиум, именно в този регион на
света, кореспондира с тезите на Фернан Бродел, а вегетативната символика на човешкото,
на женското присъствие в неговите магикореалистични импресии напомня добре познати родни фолклорни и литературни инвенции. В този план звучи и българската народната
песен за „Станкиното лице на лимон мерише и на жълта дюля…”. В тази картина се вписват и Йовковите фруктово-флорални светове21.
Особено активен „Йовковски” повей навява разказът на Балъкчъсъ за циганката Канджай (от едноименния разказ), родената танцьорка, която възпява свободата. Симптоматично е раждането й от луната и дървото, това е нейното чудесно раждане. Там, в планината, „майката на Канджай почувства родилни болки. … Планините се отърсиха от мрака
и побеляха като сняг. Жената извика към луната: „Май че се размножавам.” Прегърна
дънера с двете си ръце и опря колене в земята. И така планинските скали станаха родилен дом и люлка за Канджай.”22 Дж. Фрейзър е склонен да търси обяснение на символична връзка на принципа на имитативната магия между „любовта между дървета”23 и
симулацията на действително бракосъчетание между две човешки същества. Нерядко те
са жертви. Раждането на малката Канджай е подобно символично жертвоприношение, а
литературният мотив на Балъкчъсъ тук намира реално потвърждение в тезата на вегетативния анимизъм. Докосването до дърво е терапия, обещание за плодородие (един така
популярен мотив, включително и в българските народни песни), а превръщението във
и раждането от дърво е своеобразна инкарнация и посвещение. В случая посвещение в
свободата. Канджай заживява в свободата на „прохладния морски вятър”, в „листата на
дъбовете в планината Датча”, в „ухаещите на смола борови гори”. Сама, но не и самотна,
а самодостатъчна. Когато разбира, че умира, става ясно, че „сега тялото, което беше получила от природата, щеше пак да й го върне.” Ще я оплачат само цветята, които „излъчваха
всичките си багри, навеждаха главици и от тях капеше нектар.”24 Подобно на Дафне, тя
ще напусне своя несъществуващ Аполон, а всъщност живота, за да преживее последната
си метаморфоза и да се слее с вегетативната си женска природа. И само в отворените й
мъртви очи ще блести пак слънцето.
Островът-градина. Балканите могат да бъдат и остров. Остров-градина, такъв, какъвто е видян Крит в романите на Казандзакис е физиономичното творение на бленуваната
балканска утопия. Или понякога кошмар? Всякак обаче този остров изглежда като медитерианския рай. Там ухае на акация: „цялото ми детство миришеше на акация..., босилек,
арабски жасмин и щир...”25. В детските спомени на писателя малката градинка на двора
му се струва „безкрайна: жужене на хиляди невидими пчели, опияняваща миризма, топло слънце, гъст като мед въздухът блестеше, сякаш бе изпълнен със саби..., с пъстроцветни неподвижни криле... на ангели.”26
В романа „Капитан Михалис” гръцкият герой влиза в конака на Нури бей: „Капитанът
закрачи бавно сред големи саксии рози и щир. Изглежда, че някъде беше цъфнало лимо-
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ново дърво,... а току що полятата земя миришеше на тор и мушкато,... една яребица още
кудкудякаше в клетка..., чу се женски смях. (...) – Какво търся аз тук – помисли той – мирише на турско!”27 И макар и само на думи вдишан с погнуса, този аромат всъщност е очарователен, той е като дима на родната Итака. Там, където слънцето пламтящо изскача от
вълните, върховете Псилоритис и Юхас напомнят на „вкаменени змейове, (...) камънаци,
твърди като желязо, дивата пуста и прокълната планина”... По крайбрежието, от лявата
страна е морето, отдясно ухае на зелени ливади, а слънцето увисва на шията на бързоногия кон „като златен талисман”. Там, всяко лято „и маслините, и бадемите ще се налеят
..., от дворовете се носи уханието на окъпани от дъжда орлови нокти, риган и босилек”,
а в средата винаги има по една стара, усукана и изкорубена маслина, отрупана с цвят и
плод. „Луната разлива светлика си, орловите нокти и ясминът благоухаят, а в градината
пее славей”. Там на всеки Великден „из всички дворове теменугите цъфтят, а ... девойките
ги откъсват за полагането в гроба, заедно с люляка и последните априлски рози.” През
лятото „маслините, бадемите и наровете вържат плод, смокините развиват яркозелени
листа,... папагалчетата се целуваха с човките си в клетките под лозниците, ... а бостаните и
черешите с налетите житни класове и първите лъскави ягориди” блестят на слънцето. По
бостаните „зреят и пращят любениците,... цели планини от дини, пъпеши, тикви... пъстреят чепки лятно грозде,... смокини. Раждаше земята – къде можеха да сварят да приберат
всичко градинарите!”28 Меките извивки на земята „на ивици на ивици” се наблюдават от
морето към сушата, а по брега на Крит се редуват „камънаци, ръждивозелени рожкови,
сребристи маслини,...смокини, малко лозя..., портокалови и лимонови дървета и мушмули. (...) Слънцето се изкачва високо... над боровите гори... въздухът ухае на мед, ...вятърът
шуми... като море.”29 Рогът на изобилието и свещената обетована земя на блаженството
– това са Балканите. Своеобразен рог на литературното стилистично изобилие е и езикът
на Казандзакис, богато напоен с въображение, чувствителност и памет. В българската литература може би най-убедителният образ на подобно плодородие постига само Ангел
Каралийчев в импресиите си от сборника „Ръж” (естествено в много по-малък литературен и жанров мащаб).
И ислямският, и християнският рай са там, на Крит – възкликва Казандзакис. „Едни носят фес, други - чалма, трети - калпак от агнешка кожа. (...) миришат лимоновите цветчета,
напъпват дърветата, съживяват се тревите, възнася се Христос от всяка бучица пръст. (...)
Такъв ще да е и раят – меко слънце, тих дъждец, цъфнали лимони, наргилета и тънки приказки во веки веков.”30 „Светът е сън, аман, аман”, пее малкият Юсуфчо, чието загадъчно
убийство ще разяри пашата и довчерашният идиличен рай на народи и вери ще заклокочи като врящ казан от страсти и гняв. Светът е не просто сън, той е колело, което, подобно
на огледалния островен рай, който оглежда хубостта си в морето, подобно на затворения
кръг на кръглата градина, ще се завърти отново и ще възкръсне Христос, за да победи агаряните. В романа „Христос отново разпнат” героите на Казандзакис си устройват собствена Гетсиманска градина в селцето Ликовриси и режисират едногодишната си подготовка
за мистерията „Страстите Христови”. За всеки има роля, нужен е дори предател, защото
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„за да бъде спасен светът, необходим е Юда...”31 Те твърдо вярват в безсмъртието на душата, но не всяка, а именно гръцката. Вярват непоколебимо в безсмъртието на гръцкото
племе, от което са се родили титаните, и отново предстои да се родят.
В изследването си „Средиземно море и средиземноморският свят по времето на Филип ІІ”, Бродел говори за страните от Средиземноморието като за „колекции от изолирани
една от друга области”, съществуващи всяка „сама за себе си като в саксия... с уникални
цветя и плодове”32. Тоест, земите около Средиземно море са поначало градини, населени с живот, с уникални присъствия, контактите между които са „като електрическа искра
– силни и краткотрайни. (...) Всяка средиземноморска провинция – продължава Бродел,
успява да запази неизменна оригиналност, силен регионален аромат сред изключителната смесица от раси, религии, обичаи и цивилизации.”33 Балканите са такова място: „свят
сам за себе си”, обърнат с копнеж (или страх) към морето, свят, населен с ухания, в който
„изплуват блестящи картини”34. Именно като градина той е опасан от огради, напомнящи
градинските живи плетове. В повечето случаи живите плетове са исторически граници,
но дори когато са реални зидове или дувари, те не са граници. Такива впрочем, отваря
скоба Бродел, никога не са съществували нито на Пиринеите, нито в Алпите – още помалко по Дунава и на Балканите. „Оригиналността на Балканите, вследствие на тяхното
евроазиатско местоположение (твърди го и Буш Зандер) е причина и за начина, по който
те са ни чужди на нас, западняците”35. Градините-Балкани, подобно на полуостровите, а
Балканите са такъв географски локус, „са обречени на двойни съществувания – едните
разпадащи се, другите – създаващи се”36 – заключава той. Едните са екстериорни, другите
интериорни. Едните – принадлежащи на дома, другите на света. Градините принадлежат
на света, дворът-градина – на дома. Едните са континентални, земни; другите са обречени
на морето. Градините на полуостровите гледат към морето. Едните са номадски, другите –
полуоседнали. Това са движещи се светове в непрестанно противоборство, в надпревара
за превъзходство. В търсене на идентичност.
Бродел разсъждава върху колективните съдби и общите движения, настъпили в резултат на историческото и географското стечение на обстоятелствата, родили т.нар. Средиземноморска цивилизация. Географски погледнато, Средиземноморието е съвкупност от
острови и полуострови, то е „избраната от морските хора родина”, разчленен бряг, който
обаче странно „не изобилства от морски раси”37. Може би защото самото море не е толкова богато, колкото земите около него – плодородни долини, планински и полупланински
масиви. И полуострови, които на практика са „острови, които морето не обгражда”38 и обгрижва съвсем, лишени от цялата мъжка и бащина ласка на морето. Такива са Балканите
– полуостров, съставен от полуострови. И острови, които понякога са му много по-вярни,
отколкото твърдта на континента. Тези земи, твърди Бродел, носят своето име по името
на крайморските планини, които не само са естествен климатичен, но и културно-исторически щит, както и източник на дървесина за производство на кораби. Така се ражда симбиозата на културите – уседнали и странстващи, степни и морски, в една полуостровно
морска планинска цивилизация. Гърците, турците, рагузите са морски народи и култури.
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Това е симбиоза – антропологическа и геополитическа, която твърде много напомня симбиозата на растителните видове в една градина. Оказва се, че останалите балканци, макар и не така пряко, са също свързани с пътешественическия и воинствен морски устрем
на своята цивилизация.
И все пак балканците са хора на планината, на балкана. „Ако има река, която един
турчин би носил в сърцето си, това е Дунав. Ако има планина, която би пазил като скъп
спомен, това е Балканът. ... Векове да изминат, няма да бъдат в състояние да заличат
любовта ни към тези брегове и снежни върхове. (...) Турската култура се бе оттеглила като
море от тези планини към Европа, но солта му все още бе по тази земя.”39 – пише Яхия Кемал, който в самия край на Първата световна война пътува през Балканите и минава през
любимите си български земи. В носталгията му личи не само османския патос на един
румелиец, но и въобще на турчина (той цитира една носталгична песен за връх Шипка,
изпята от диарбекирски турчин!) към свещената планина на полуострова. А в нейното
подножие е чудната градина на Намерения рай.
„Балкан – посочва Пенчо Славейков в студията си „Българската народна песен” – е
общо име за всички планини, разхвърляни по полуострова под тих бял Дунав, макар че
инак всякоя за себе си има име, звучно и хубаво, свързано с поетични идеи и спомени.”40
Балканци сме, защото планините ни носят едно име, па макар и не само полуостровно.
А въображаемите Пенчо Славейкови острови са острови на литературата и на духа, не на
историята.
Критянинът Никос Казандзакис изпраща своите смели островитяни „да хващат балкана”. А балканците-латини Емил Чоран и Мирча Елиаде си спомнят, с иначе олимпийско
самочувствие, за „тъмните балкани”, към които всички ние непрестанно се завръщаме
(защо ли) от висотите на Севера/Европа, под тихата бяла река, там долу, на юг. В тъмното. На юг, в тъмното ли?! Очевидно, че компасното самоориентиране в балканската ни
културна идентичност е неотделимо от опозиционните структури на мита и приказката.
Неотделимо е от представите ни за „горната” и „долната” земя. Накъде да поемем и кой
овен да яхнем, черния или белия? Кой е правилният ни жребий? Нагоре – на север, към
светлината на чуждата цивилизация, или надолу в тъмнината на топлия, но тъмен и мистичен юг да поемем? Балканското светоусещане, обаче се отказва и от географската, и от
историческата си самоопределеност (и самоотделеност), оказвайки се нито само в езика,
нито само в историята на островно-полуостровната ни география. Нито само в религиозната белязаност, отдаденост, обреченост.
Островите са митологичните топоси на европейската цивилизация въобще, еквиваленти и на (непостижимата) балканска мечта по уседналост. Те всички са Итака. Не случайно балканец, който при това е максимално отдалечен от морето и островите, балканец
със сложна латино-западна идентичност написва „Митът за вечното възвръщане”. Този
вечен балкански Одисеев мит.
Остров-полуостров. Балканите са полуостровът, който се държи като остров, който
се чувства отделен от света. Отделеността е неговото избраничество-утопия. Трудно ще
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може да говорим обаче за цялостната пъстра и трудно идентифицируема общност каквато е Балканите като за утопия. Утопия е място, остров, въображаем локус. Обикновено с утопия се свързва представата за град или затворен, отделен-заобиколен от вода
свят-държава: подредена идеално, обилно засадена и зелена, мъдро и умерено урбанизирана. Утопия се създава по-лесно от Апокалипсис, убеден е Чоран, а пък „щампите
на утопията се съчетават по-добре с нашите дълбоки инстинкти”. Утопични ли са нашите
метрополии и наподобяват ли те на истински градини? Градините на щастието? Този рай,
наречен Балкани, изглежда истински, когато сме най-унили – заключава Чоран. В утопията има много носталгия, а тя е в състояние да „върши чудеса, когато сме унили”. Тя прониква и търси мостовете отвъд времето, търсейки утеха назад в миналото – отдалечено,
незапомнено”...41
Как виждат западните очи Балканите? Като остров и естествена градина на екзистенциалното си приключение, може би? В поемите си Байрон вижда Балканите като найзеления остров-градина на собственото въображение. Има предвид Албания, Гърция,
Европейска Турция. Като „Едем на източния океан”, изпъстрен с ориенталска пищност и
славееви песни, с цветове; ухаещ на тамян, мирта, кедър и лози, „където лимони и маслини са най-святи плодове”, а „девите са свежи като розите”…42. Като земя, засята с маслини,
черници и зелени поляни.43 Балканите се разбират и възприемат като екзотичен остров,
далеч от замърсената, сива, пренаселена и урбанизирана Европа, която е „прекалено
скучно и монотонно за романтични истории място”.44 И както всеки остров, пленен от водата, ограничен като пространство на свободата – земя, от която няма къде да избягаш,
и сложните, екзотични Балкани са опасност за пътуващия Запад. Но ако Западът е ексейпистки настроен към Балканите, то самите Балкани се самовъзприемат като обречени.
Като повярвали в собствения си остров Утопия, на който никога няма да си бъдат сами
губернатори.45
Не друг, а самият Иво Андрич мечтае да напише роман за срещата на балканеца с
морето. А това значи – „за неутилитарния смисъл на красотата, чужд и неразбираем на
прагматично-утилитарното балканско сухоземно съзнание”. Остават обаче само няколко
морски разказа, сред които „Португалия, зелена земя”, „Байрон в Синтра”, „Жена на камъка” и недописаният-неосъществен роман „Пътуване на юг.”46
Балканите са остров-градина, към който се пътува дълго. Точно един ден е пътят на
героите на Хоуп до малкото (измислено) княжество – „от Бохемия до Руритания”47. Един
месец – ден и нощ, пътуват героите на Исмаил Кадаре от Бохемия до Арбрия в повестта „Кой доведе Дорунтина”. До своя остров на миналото и сбъднатата идентичност, до
острова на живота (мъртвите пътуват към острова на вечността) и блаженството, до несбъднания си блян – едно (не)въобразено минало, към благия спомен на въображаемата
и(ли) „изгубената си невинност”48, към собствения си проект за цялостност и хармония,
изчерпан с една отново балканска метафора (Елиаде, Казандзакис) пътува балканският
човек. Той извървява пътя на вечното завръщане. Завръща се към музея на изгубената си
невинност (Памук, Кадаре), който е и османско, но и католическо, и православно, и езиче-
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ско наследство. Там се таи гордостта на балканския човек. Облива го студена пот, когато се
завърне след дълго странстване към бащините земи, подобно на „блудния син в майчините обятия.” Тогава завръщането предизвиква „скрита тръпка, като някакво предусещане
за смърт”49, а земята знае цената на всяко свое дете. Балканският човек не губи паметта
за младините си до дълбока старост, а „това е пътят на завършения човек”50. Там, на този
остров-полуостров-градина християнският Бог носи Прометеевската езическа памет на
онези богове, които не обичат „слабите души и отпуснатата плът...” Той, Духът, напомня
на „хищна, вечно гладна птица”51, която се храни с енергията на балканския човек. А той
я притежава в излишък.
Островът Балкания или Намереният Рай. Островът Балкания е приказно красив: живописни селца, кристални езера, планински релеф, гъсти непроходими гори… Неговите
държави имат причудливи имена: Моезия, Дриния (Сърбия), Морея (Гърция), Данубия,
Херцословакия, Славония, Вучиния (земя на вълците – Сърбия), Неутралия (Сърбия), Вулгария, дори Кравония (земята на кравите).52 Пейзажите на Острова са приказни, богати
и плътни; голите скали, маслинови гори и нежен варовик, огледани в прозрачните морски води са стандартните изгледи от тези места. Ето как изглежда Казандзаковият остров:
„Крит сякаш се мяташе в гърдите му, потъваше в него. Това не беше остров, а някакъв
звяр, който се беше проснал в морето; беше Горгона, сестрата на Александър Велики, която ридаеше, биеше с опашката си и вълнуваше морето.”53
Завръщането на острова е „една от най-големите радости на тоя свят ..., пролет... да
плуваш по Егея,... какъв по-друг би бил раят? – пита Казандзакис. Това, което наричаме
Бог и вечен живот, и блаженство, се качва в гемията ни и плава с нас. Затвори в страшния
миг на смъртта очи, и ако видиш Санторини, Наксос, Парос, Миконос, ще влезеш без посредничеството на пръстта в рая.”54 Крит, в представата на Казандзакис, това са Балканите,
островът-градина на пътя на коприната и подправките, който охраняват корсари и откъдето минават цветове и култури. „Старците още помнеха, че били чували как веднъж цял
Крит се размирисал на канела и индийско орехче, понеже прадядо ми, онзи с плитката,
ограбил един кораб, натоварен с подправки, и като не знаел какво да ги прави... ги разпратил... армаган.”55 Това се казва детски спомен! Той е реално свързан с баща му, Михалис (прототип на Капитан Михалис), в чиито жили тече арабска корсарска кръв. Спасил от
безчестие жените от един пиян турчин, той му отнема ятагана, връчва го в крехките ръце
на малкия си син и му го завещава: „Когато пораснеш... да си остриш молива с него...”56 И
очевидно писателят успешно се справя с родовия завет.
Сред балканските апологии на морето и морските градини се откроява една метафора, която историците назовават „синя тема” или „триумф на синьото”.57 Като възхвала на
Гърция, тя оживява в есетата на Иво Андрич и Стратис Миривилис; в романите и есетата
на Казандзакис. Неговият Крит е мост между Европа, Азия и Африка; синята птица – духът
на творчеството прелетява първо оттук. За да се засели в своята градина.
А кои са българските апологии на морето и морските градини? В онзи отрязък от сушата, определен като обетованата балканска земя-рай. Пътеписите на Борис Априлов?
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Или може би онова есе на Н. Фурнаджиев, за когото след свикването с лудешкия бяг на
земята, за литературата ни остава завинаги чужд ритъмът на морето, защото „то няма
нищо общо с българина, с неговата съдба, с неговата история, с неговата песен, тая тъмна
и невярна маса вода.”58 Атанас Далчев, от своя страна, завладян от магията на Босфора и
градината-град Константинопол, го описва като „прорязан от водата град, в който морето
те дебне отвсякъде”.59 И в това дебнене отново се прокрадва недоверие и нелюбов на
уседналия земен скептик пред стихията на морето и адекватното очарование (едва ли е
прагмáтика) на морските градини. Пред очарованието на една, очевидно недостатъчна
в своята цялост, „таласократична цивилизация” (Бродел), прегърнала тук на Балканите,
пустинно-степните стереотипи на керваните на пришълците от Изтока. Същите онези, почувствали в равна степен неизмеримото очарование на пустинните и на цветно-зелените
градини на света.
В голяма степен балканската словесна култура – от антични до модерни времена представлява обаче „морски епос” и той е дълговечен. А старото величие на исляма от своя
страна също се дължи не само на неговите конници, но и на моряците. „Синдбад мореплавателят е техен символ.”60 Не напразно той е емблемата на балканския отрицаващ го
човек Алексис Зорбас.
Иво Андрич обобщава чувството на балканеца към морето по-различно – като своеобразно щастливо екзистенциално пътуване: „Изведете на море човека от балканските планини и ще разкриете пред него упойващ празник с радостно развиделяване и неизвестен
заник. Копнежът по морето вероятно се е трупал и растял от поколение на поколение и
неговото реализиране е мощно като експлозия. Излизането на едно племе на море е началото на истинската му история, пристъпване към царството на големите перспективи и
добрите възможности.”61 Всъщност отношението към морето може да се схване като една
от важните балкански културни травми и продукт на антиномия: на лишените от море, на
тези, чиито брегове мие единствено страшното (Черно) море, а земята бленува да бъде
„на три морета”; на облагодетелстваните да притежават райското Бяло море, пътя към
Едема. Някои го обожават, други го ненавиждат и се страхуват от него. В този смисъл сръбското усещане за море се схваща като липса, румънското и българското – като недостиг.
Албанското – като неблагодарност и страх. Хърватците, гърците и турците са щастливи да
имат морето (светлите морета) на мечтите си. Турците и гърците го заслужават и владеят
изцяло.
Исляма и християнството са потопени в пантеизъм. В литературите ни се размесват
пантеизъм и магически реализъм. Всмукал се е есхатологичният мит за Уран и Гея, до
която плътно стои Посейдон. Един любовен триъгълник на границата на стихиите, между
който стои в равни пропорции омразата и любовта. Егея е светът на Пенелопа и Одисей.
„Анадолът е влюбен в (егейските) острови, бе протегнал зелените си потънали в трева
ръце и ги бе прегърнал. А морето около тях бе превърнало бистрите си води в огледало, за
да могат островчетата да се любуват на собствената си хубост.”62 Митът за неразделните
заживява отново и в своя вегетативен вариант – Анадола, влюбена в островните Балкани.
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Тя и Той в неговата множественост. Егея, Мраморно и Черно море си подават ръце през
проливите на Босфора и Дарданелите. Балканският човек отдавна е избрал морето и земните си градини пред любовта и е повярвал в съществуването на Бога Пан, който прегръща и обиква дву-верието му.
Преди Апокалипсиса ние, хората на Балканите, ще съзрем именно онази картина,
която четем по първите страници и на романа на Казандзакис „Капитан Михалис”: „-Ей,
че небе! Разпънало се е върху хората, като черен чадър и навява скръб в душата. Добре,
че по тези места има много джамии и безброй минарета. Ако не бяха минаретата да го
подпират, небето би паднало върху хората като оловен купол и би ги смазало. (…) Ей,
море, море! Отровно море!”63 Кой е Атлас и кои са жертвите? А кои са спасените от него,
намерили пристан в градините? В носталгиите, утопиите и идилиите на райските градини,
блажени и вечните води търсим концептуалния литературен дух на Балканите.
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„БЕЛ-АМИ” НА МОПАСАН – ТЕХНИКИ НА МОДЕРНА
Романът на Мопасан „Бел-ами“ е сред най-ценените произведения на френския автор, изследван многократно и съотнесен към поетиката на различни направления в литературата от XIX век. Френското
литературознание го причислява частично към натурализма, поради
осезателното повлияване от Зола и кръга млади автори около него, от
които Мопасан е част. Същевременно отчита силното въздействие на
учителя Флобер над формирането на реалистичния почерк на младия
последовател. Докато късните му съчинения определя като фантастични вследствие на острото заболяване, довело и до преждевременната му смърт. И това са само трите канонизирани от науката стилистики, приписвани на френския прозаик. Невъзможността да бъде
„изяснена“ картината на неговата принадлежност към конкретна художествена школа възбуди интересът ни към изследване на отделни,
използвани от твореца техники, които да избистрят представата ни за
стила на Мопасан. Устремът на начинанието много бързо се изправи
пред смайващо изобилие от тенденции и средства, вградени в текста
на романа така деликатно, сякаш по невнимание, привидно случайно
или поне непреднамерено. В настоящото изложение ще се опитаме
да представим две от тях, свързани с изобразителното изкуство – употреба на псевдоекфразис и на детайли, специфични за стилистиката
на ар нуво, за да потърсим аргументи, сближаващи естетиката на Мопасан с тази на модерна.
През XIX век във френската художествена словестност се наблюдава изобилие от художествени стилове и направления в литературата и изящните изкуства. Това е времето на романтизма, реализма,
парнасизма, натурализма, символизма, декадентството, импресионизма, модернизма, наивизма, стила ампир и при това, ако искаме
да споменем само най-популярните артистични проявления, иначе
СОНЯ
изброяването би отнело много време. Някои от тях са видимо доразАЛЕКСАНДРОВА
вити продължения на предходна естетика (например натурализмът
като доведен до край реализъм), други се оповестяват като революционно отрицание на съществуващата поетика (например символизма). За целите на това изследване ще се съсредоточим над втората
половина на XIX век и по-конкретно 80-те години, което няма особено
да облекчи работата, тъй като на практика почти всички вече посочени направления и стилове по един или друг начин1 са активни в
този период. Подобно многообразие, от една страна, е благодатно за
развитието на изкуствата, защото предоставя широк спектър от израз-
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ни средства и възможност за избор от палитра похвати и световъзприятия. От друга, понякога става причина за смесване на техники и
методи от различни стилове, затрудняващи литературните историци
при класифицирането на творците към конкретно художествено направление. Такъв е и случаят с Мопасан2.
Различни изследвания по въпроса се опитват да разкрият възможно влияние на импресионизма над Мопасан, макар това направление
да е характерно главно за живопис-та. Базилио например изтъква усета на френския разказвач за цветовете и формите, които наблюдава;
способността му да рисува с думи и да пресъздава моментни впечатления; изборът на теми и други причини за доближаването на почерка
на Мопасан до спецификите на импресионизма (Basílio, 2007:33–44).
В посока на подобно заимстване на някои техники от изобразителното изкуство е и статията на Жакоб (Jacob, 2008:88–89). В „Мопасан”
Лану също често сравнява описанията на прозаика с платната на импресионистите (Лану, 1985:96, 224, 270).
От биографите3 на Мопасан знаем за неговите познанства с художници като Моне, Курбе, Сезан, Дега и др., както и за посещенията му
на академичния салон и алтернативните изложби. В изследването си
„Quelle volupté que la peinture” Гюйомен ни представя един различен
поглед към усета и мнението на френския белетрист за живописта, с
която макар всички негови изследователи да твърдят, че е бил добре
запознат, не пропускат да отбележат еклектичния му и недостатъчно
проницателен вкус (Лану, 1985:96). На базата на биографични данни,
художествени творби и няколко критически публикации на писателя
Гюйомен ни доказва точно обратното – че одобрението, изказано за
представители на различни, често противопоставящи се една на друга школи, е израз на ярко индивидуална гледна точка за изкуството.
Мопасан преценява художествената стойност на една картина според
различни критерии: на първо място интензивността на усещанията,
породени от нея; след това културната съвместимост и често идеологическото съгласие (Guillemin, 1993).
Въпреки разногласията относно разбиранията на френския романист за изкуството, е безспорно, че той има специфично отношение
към него, засвидетелствано в художествените му произведения и
журналистическите прояви. Нашето изследване също ще тръгне по
траектория, търсеща допирателни между стилистика на Мопасан и
специфики на артистичен стил в изящните и приложните изкуства, а
по-конкретно ар нуво. За целите на настоящия текст ще се ограничим
до анализ на евентуални аргументи за проявленията на ар нуво в ро-
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мана „Бел-ами” от 1885 г.
И тук се налага веднага да обясним защо изследваме стилистика, която според историята на изкуството към конкретния период още не е изкристализирала. В науката съществуват противоречия при определяне на времевите граници на ар нуво. Причините са
многобройни. От една страна, натежава продължителният подготвителен етап на стила
и повлияването му от различни тенденции. Смята се, че възниква постепенно на базата
на рококо, прерафаелизма (40–50-те години на века), движението „Изкуство и занаяти”
в Англия (60–80-те години на века) и е силно повлиян от японските техники и изразни
средства4. А за разцвета на ар нуво се говори в периода от 90-те години на XIX век до 1910
година (Бел, 2009:368). От друга страна, затрудненията при датирането са свързани с разнородните му проявления в различните европейски държави. Във Франция е прието наименованието ар нуво5; в Англия се нарича още модерн стайл или модернизъм; в Италия
– стил флореале или стил либерти; в Австрия – сецесион; в Германия – югендщил. В найобщи линии това е стил в изкуството и архитектурата, опитващ се да сближи изящните с
приложните изкуства. Като реакция на академичното изкуство на XIX век, той се отличава
с изобразяване на плоски декоративни форми; преплетени форми на камшиковидната
крива; асиметрия; широка употреба на нови и често скъпи материали; внимание към детайла и изработката; отхвърляне на предишните стилове в изкуството. Особено характерни за ар нуво са всевъзможните вълнообразни форми – ластари, пламъци, вълни; буйни,
развяващи се стилизирани женски коси и др. Доминиращ е в украсата, където повсеместно присъстват емблематичните за него пълзящи флорални мотиви6 (Bréasson, 1900).
Налага се и последното уточнение, обясняващо формулирания обект на изследване.
Ще анализираме евентуални аргументи за проявленията на ар нуво в „Бел-ами” въз основа на хипотезата за интуитивното им проектиране в текста на романа. Посредством
внимателно наблюдение и проникване в същността на конкретна социокултурна среда
Мопасан е „уловил“ съ-съществуващи тенденции в изкуствата и ги е предал като художествени детайли в описанието на интериора в своята творба.
В художествения метод на социалния реализъм – част от направленията, с които се
свързва името на френския автор, употребата на детайла е добре изследвана техника.
При Мопасан нейното приложение не се поставя под съмнение и дори когато се проблематизира актуалността или качеството на творбите му, неоспоримо се изтъква майсторството му в тази посока7. Детайлът във френската литература от 40–80-те години на XIX век
се възприема като част от описателната техника и служи най-общо за постигане на реалистичност на изображението на средата и персонажите, за типизиране или характеризиране на отделни герои. Както изрично обаче Ерсам посочва относно Мопасан – „описанието
няма документална функция, то се слива с повествованието благодарение на постоянното
позоваване на чувствата и гледната точка на персонажите. То притежава много по-малко
информативна, отколкото подсказваща стойност; то внушава повече, отколкото показва.
Без да насища съзнанието на читателя с твърде много детайли, то му дава възможност да
запълни празнините” (Ehrsam, 2002:74).
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Прави впечатление упорито присъствие на флорални елементи във вътрешното декориране на домовете в „Бел-ами”. Ще се опитаме да дадем отговор на причината за персистирането на цветните изображения в украсата на стените, завесите и дрехите, както и
на изненадващото наличие на живи цветя в салона на Форестие. Понеже търсим белези
за проявление на ар нуво в декоративен план, ще се фокусираме върху изследване на
орнаментацията на затворените пространства. Наличието на растителни мотиви в романа
на Мопасан в никакъв случай не се ограничава до тях. Има описания на открити природни
пространства – гори, паркове, реки, които ще изолираме от настоящото изследване, понеже те отвеждат до широко изследваната тема за природата в творчеството на френския
белетрист.
За първи път флорални интериорни мотиви в романа се появяват при описанието на
квартирата на главния герой на улица „Бурсо” (Maupassant, 71) – става дума за сиви тапети, изпъстрени със сини букети цветя, макар и замърсени от множество съмнителни
петна. В любовната квартира на Жорж Дюроа и Клотилд регистрираме тапети с цветна
щампа и килим на цветя (Maupassant, 174). Тапицерията в будоара на г-жа Валтер е от
синя коприна на златни цветни пъпки (Maupassant, 223). Дори варосаната детска стая на
Дюроа е украсена с цветно изображение на Пол и Виржини под синя палма (Maupassant,
401). В новото скъпо жилище на Валтер будоарът е изцяло тапициран с бледосиня коприна с розови букети (Maupassant, 597). Салонът на Форестие е облепен с виолетови тапети,
изпъстрени с жълти цветя и сиво-сини завеси, с избродирани от червена коприна карамфили, спускащи се над вратите (Maupassant, 59-60).
С това съвсем не се изчерпва появата на растителност в описанието. Отвъд флоралните
изображения в романа се обрисуват и конкретни живи ботанически видове. Мопасан на
два пъти отбелязва модерната тенденция да се подаряват букети с цветя – веднъж при
поднасянето им на гостите на приема у семейство Валтер (Maupassant, 595) и втори път
в епизода с двата букета с напъпили рози, които Мадлен получава в един и същи ден от
съпруга и любовника си (Maupassant, 412-413). Можем да добавим и момента с вечерята
у Форестие, когато Клотилд пристига с червена роза в косите (Maupassant, 45), а Дюроа е
впечатлен от четирите палми, двата фикуса и двата храста в салона им (Maupassant, 58).
Силен ефект произвежда и декорацията от папрат, листа, клони и цветя на подземното помещение за благотворителни двубои, която го превръща в листата пещера (Maupassant,
459). Подробно е описан и парникът на семейство Валтер, приютяващ екзотични видове
цветя и храсти (Maupassant, 601). И не на последно място при изброяване на аргументите
трябва да посочим сенчестата украсата на покритата градина на „Фоли Бержер” от туи и
тисове, посадени в сандъци (Maupassant, 33).
Преди да пристъпим към анализа, ще изолираме два епизода от списъка с цветни мотиви, защото те видимо отпращат към ироничното авторово отношение спрямо друга силна тенденция в артистичните среди на Франция от онази епоха, това на японизма8. Освен
научната коректност, непозволяваща да ги пропуснем, ще припомним, че тяхната поява
не е в разрез с работната ни хипотеза, понеже японизмът е част от влиянията, оформили
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стилистиката на ар нуво.
При неочакваното посещение на Жорж в къщата на Клотилд тя го посреща, облечена
с японски копринен пеньоар, избродиран със сини цветя, бели птички и златни пейзажи
(Maupassant, 138). Макар да не можем да твърдим със сигурност, че пеньоарът е някакъв вид кимоно, то стремежът да бъде по японски орнаментиран е очевиден. Мопасан
още веднъж ни заговаря за подобна декорация в епизода с камуфлажа на квартирата
на централния персонаж. Очаквайки любовницата си в мизерната стаичка, Дюроа прави
неуспешен опит да замаскира окаяното й състояние като я натруфи с всевъзможни евтини
японски украшения: малки ветрилца, декоративна релефна хартия, прозрачни изображения за стъкло, изрисувани с реки и корабчета, летящи птички, красиви дами и т.н. Като
резултат помещението започва да наподобява вътрешността на цветен книжен фенер
(Maupassant, 168). Освен знак за снизходителното отношение на Мопасан към японизма,
в тези моменти от произведението проличава проницателността му при улавяне и изобразяване на художествени тенденции, характерни за конкретната културно-историческа
среда. Японизмът се преекспонира именно в 80-те години на XIX век, превръща се е от
възхищение към традициите на една слабо позната култура в почти консуматорска страст
по колекциониране на всичко, свързано с нея, било то стойностно или имитативно.
Без да навлизаме в детайли относно началото на флоралната декоративна традиция,
която съществува от векове, ще проследим някои емблематични нейни проявления през
наблюдавания период. В деветнадесетото столетие облепването на стените с тапети е масова практика в градовете и дори в някои френски села, заместила традиционното измазване с вар. Но изборът на декоративните мотиви върху тях се извършва под давлението на
различни художествени стилове и модни тенденции. При тапетната орнаментация и тази
на завесите не винаги са посочени конкретните растителни видове. Ако изключим назоваването на карамфилите в украсата на салона на Форестие и розовите пъпки в интериора
на Валтер, всички останали флорални елементи на езиково равнище се създават само от
фонов цвят; съществително, отнасящо се към растенията, и прилагателно за съответната
багра. В цветовата гама на фона преобладават различните ненатрапчиви нюанси на синьото (светло, бледо, сиво-синьо) или сивото, докато изображенията върху тях варират
от златисто и жълто през розово и бледовиолетово до единствените червени, но леко
избелели карамфили. Дори двата храста върху пианото в салона на Форестие са обсипани от розови и бели цветове. Можем да забележим съгласие между цветовия избор при
стайната украса в пространствата на романа и типичната за ар нуво палитра (синьо, сиво,
розово, бледолилаво, бежово и зелено). Мопасановият интериорен колорит напълно съответства на новата приглушена и пастелна стилистиката.
Доминирането на цветни елементи във вътрешната декорация също е сред водещите
характеристики на модерна, чието основно вдъхновение е органичният естествен свят.
Мопасан избира да опише в новата стилистика точно дизайна на затвореното пространство на дома, т.е. подхожда от приложна гледна точка, в синхрон с първоначалния етап на
оформянето на ар нуво. Необходимо е да отбележим, че цветята винаги са или дребни,
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или пъпки, или стилизирани на букети. Двете декоративни пряко назовани в текста цветя
са розата и карамфила, които заедно с лилията, ириса и орхидеята са сред най-често изобразяваните от представителите на модерна9.
Много дръзка и нетрадиционна е и появата на екзотични стайни растения в дома на
семейство Форестие10. Става ясно, че само две от растенията са цъфтящи храстовидни –
при това непознати за посетителя, прилични на изкуствени цветя и необичайно разположени върху пианото; докато в четирите ъгъла на стаята се издигат палми почти до тавана,
а от двете страни на камината има каучукови фикуси, прилични на колони с тъмнозелени
листа (Maupassant, 58). В никоя от останалите къщи няма стайни растения, още повече
тропически видове, предназначени за отглеждане на открито11.
Единственото друго място, където срещаме подобна растителност в романа, са луксозният парник на семейство Валтер и покритата градина на „Фоли Бержер”. Това е и обичайното им местоположение. Във Франция съществува традиция за отглеждане на растения
от други климатични зони. Първоначално се строят оранжерии към големите имения и
дворци. Още през XVII век архитекти като Мансар и Льонотр се занимават с проектирането и изграждането на постройки, в които при изкуствено отопление се отглеждат цитрусови култури. Вероятно това са първообразите на парниците, приспособени специално
за отглеждане на неядливи топлолюбиви цветя и растения. Стопанисването на подобни
скъпоструващи съоръжения придава престиж и авторитет на собствениците, засвидетелствани и от Мопасан в епизода с парника на Валтерови.
Употребата на жива екзотична растителност в интериорната обрисовка на романа
също може да се интерпретира в съгласие с естетиката на ар нуво. Първо, защото на стила
са присъщи орнаментални мотиви с ориенталски привкус под формата на палмови листа.
Второ, понеже подредбата в салона на Форестие напомня характерното за изображенията
на модерна обрамчване на фигурата: в романа помещението е опасано от четири палми
в ъглите и „две колони” от фикусови растения до камината. Трето, поради вкуса към смесване на различни материали, в случая с покритата градина на „Фоли Бержер” – естествена
декорация и метални маси12. Освен това истинските растения допълват зеленото във вече
споменатата палитра от цветове и се опитват да привнесат природата в градските условия
на затворените пространства на дома.
Стайната флора у Форестие създават и усещане за уют и спокойствие в представите на
главния герой Дюроа; той е възхитен от ненатрапчивата подредбата, която сякаш ласкаво
го обгръща: „Et le jeune homme, plus maître de lui, considéra avec attention l’appartement. Il
n’était pas grand; rien n’attirait le regard en dehors des arbustes; aucune couleur vive ne frappait;
mais on se sentait à son aise dedans, on se sentait tranquille, reposé; il enveloppait doucement,
il plaisait, mettait autour du corps quelque chose comme une caresse” (Maupassant, 58). Прави впечатление, че още при въвеждането на помещението с живите растения Мопасан
създава необяснимо усещане за комфорт, предизвикано от необичайна причина13. Екзотичната одомашнена флора постепенно се очертават като специфичен елемент от описанието на апартамента на Форестие и ако цветните мотиви можем да разглежаме като
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типични за декорирането на френските къщи от XIX век, то наличието на храсти в салона
е уникална характеристика.
Отново като част от флоралната символика можем да обмислим и фамилното име Форестие14. От френски език то може да се преведе като прилагателно име – горски, и като
професия – лесовъд15, т.е. названието е семантично обвързано от една страна с дърветата,
храстите, растителността, а от друга – с фигурата, която се грижи за тях. При тълуване на
основните значения на името не можем да не отбележим, че то директно обвързва притежателя си с природата и по-точно с флората, подсказвайки положително отношение към
нея. И макар фамилията да се предава от съпруга (Шарл) на съпругата (Мадлен) романът
ни оставя усещането, че смисълът на името пада основно върху женския образ. Чий е
всъщност домът и чие името Форестие? Според патриархалната традиция би трябвало
да бъдат притежание на мъжа, но романът мълчи по въпроса за жилището, остава ни в
неведение дали е собственост на Шарл или семейството го обитава под наем. Посочва
само как след смъртта му вдовицата Мадлен го задържа и продължава да живее в него с
втория си съпруг – Жорж. Текстът ни разказва и за идентичния стил на журналистическите
статии, излезли официално изпод перото на Шарл, Жорж и после на третия избраник на
Мадлен – Жан. Въвлича ни в огорчението на Жорж, когато колегите му започват да го
отъждествяват с неговия предшественик Форестие. Споменава също, че салонът на Мадлен се е превърнал във влиятелен център, в който всяка седмица се събират много от
членовете на правителството (Maupassant, 520). Това са част от причините, поради които
сме склонни да мислим, че жилището и името Форестие са характеристики по-скоро на
образа на Мадлен16.
Тук е моментът да споменем и всеизвестната позиция на Мопасан относно природата.
Той е израснал в Нормандия, към чийто ландшафт храни симпатии до края на дните си;
любител е на водните спортове – отличен гребец и плувец, притежател на няколко яхти.
Освен от биографичните сведения, за непресъхващия му интерес към естествената среда
съдим и по произведенията му, в които тя е неизменно присъстваща тема. Неслучайно
Арман Лану го нарича най-свързания с водата прозаик на XIX век (Лану, 1985:94). Мопасан
е безспорно сраснат с откритите пространства, но може да бъде обвързан и с одомашнените растения. Интересен факт от живота му е спонсорирането на цветарския магазин на
неговия брат Ерве. Практиката за продаване на специално закупени и подредени букети
с цветя е скорошно нововъведение във Франция, инициирана от писателя Алфонс Кар
(Лану, 1985:277). Освен финансирането на подобно начинание, което би могло да изхожда от загриженост за семейството, прави впечатление и украсата на жилището на писателя на ул. „Моншанен” 10, където са се промъкнали зелени копиеведни растения с месести
листа (Лану, 1985:225).
На базата на изложените наблюдения и аргументи можем да обобщим, че растителните елементи в романа, заложени в описанието на отделни помещения, се повтарят
устойчиво и видимо не служат за характеризиране на обстановката или за привнасяне
на реалистичност на изображението. Защото тогава би следвало да заключим, че типич-
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ните за експанзията на стила ар нуво цветни декоративни мотиви са били в разгара на
разпространението си още в средата на 80-те години на XIX век. Освен това те изглеждат
нахвърлени сякаш мимоходом, но многократната им поява в „Бел-ами” може да бъде
разчетена като търсен от Мопасан характерен детайл – през хипотезата за интуитивното
използване на отличителни белези, показателни за тепърва оформящия се стил ар нуво.
Отвъд упоритата употреба на декоративни флорални мотиви, в синхрон с предположението са цветовата гама и разположението им. Прави впечатление изумителният усет
на автора да ги концентрира в интериорния дизайн като част от приложните изкуства, в
които първоначално се заражда този стил. И не на последно място поставянето на живи
растения в дома напълно се вписва в идеята за връщане към природата, на която почиват
концепциите на модерна.
Относно втората техника, която се използва при описанието на интериора и която обозначихме като псевдоекфразис17 се налага да уточним, че отново визираме литературна
употреба на изобразителното изкуство. На няколко места в текста Мопасан ни представя картинни творби: в дома на госпожа дьо Марел, в стария и в новия дом на господин
Валтер и в детската стая на Жорж. В родната къща на главния герой забелязваме портрет
на Наполеон и изображение на Пол и Виржини под синя палма, окачени над леглото му
редом с разпятието. Това е единствената украса във варосаното селско помещение, която се споменава без коментар. У дьо Марел висят накриво четири жалки картини, които
явно не представляват интерес за домакинята. Докато в първия дом на Валтерови ставаме
свидетели на колекция от платна на съвременни за Мопасан художници, приети от академичните среди. Сред тях са Гийоме, Гийме, Арпини, Жервекс, Бастиен-Льопаж, Лоран,
Бугро, Беро, Ламбер, Дьотай, Льолоар. Подредбата следва определен ред от пейзажите,
през високото изкуство, към фантазните изображения, покрай анималистичните творби,
до фигуралните композиции. Много любопитно за анализа обаче е да се установи, че
макар за всяка картина да е посочен автор и заглавие, с изключение на пейзажите на
Гийоме, Гийме и Арпини, не се откриват съответствия между посочените в романа творби
и реалните произведения на художниците. И тук отклонение прави само Нормандския
плаж под буреносно небе на Гийме, понеже описанието на картината много се доближава
до платното му „La plage à Villerville“.
Трябва да добавим, че Мопасан привидно услужливо дава кратки, но съдържателни
описания на изобразеното на почти всички изброени творби, като изключим гората на Гийоме. Тези описания обаче още повече объркват читателя, защото в тях винаги се намира
характерен детайл от стила на съответния автор, но посочената картина не съществува. За
пример можем да посочим котето в центъра на платното от Ламбер, красивата парижанка
в това на Беро и т.н.
Малко по-различен е подходът при описанието на изложената в новата къща на Валтер творба на Карл Маркович „Христос, който ходи по вълните”, която събира тълпи от посетители. В случая Мопасан е използвал прототип – унгарският художник Михал Мункачи,
който по това време се е установил във Франция и работи над религиозна трилогия „Christ
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before Pilate“ 1882, Golgotha 1884, „Ecce Homo“ 1896 (Campaignolle-Catel: 2008). И тук, макар да е подменил името на артиста, отново е „фалшифициал“ описанието на картината,
запазвайки податка – фигурата на Христос – която да насочи читателя към разгадаването
на визирания истински автор и реална творба.
Именно този подход на френския прозаик, да предлага в текста на романа заблуждаващи описания на несъществуващи картини от реални художници нарекохме псевдоекфразис. Тук няма да разгръщаме анализ на целта, с която тази техника се употребява от
Мопасан, макар да подозираме че отчасти е свързана с пародията, отчасти – със започналата от Флобер тенденция за превръщане на читателя в активна страна при възприемането на текста, защото целта на изследването е различна. Искахме да покажем как Мопасан
използва две, характерни за модерното изкуство техники, за да вплете изобразителното
изкуство хомогенно и ненатрапчиво в литературния текст. Те от своя страна успяват да
създадат впечатлението за бързина и подвижност на иначе наглед баналната житейска
история за успеха на амбициозен, макар и посредствен млад мъж в пошло общество и
обстановка, видимо лишена от естетика. Докато умелата лекота на повествованието, нахвърлянето на отделните детайли, скицирането на психологическите портрети, смесването
на похвати от различни стилове предизвикват впечатлението не за реалност, нито за натуралност на повествованието, а за модерно конструиране на текста.
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П. ЯВОРОВ ПО ПЪТЯ КЪМ СЛАВАТА
(Чирпан – Поморие – „Мисъл”)
Този текст ще върви в следите на познати факти, за да конструира
един интересен и очевиден, но неизследван литературноисторически сюжет. Знайно е, че годините около границата на ХІХ с ХХ век са
драматични за Яворов, що се отнася до неговата „литературна личност” (както би се изразил М. Неделчев). В това време поетът печата
по страниците на сп. „Мисъл”, но все още пътят му е извън създаващата се вече орбита на списанието.
Близо 3 години преди да попадне в нея и в глобалния проект за
модернизиране на българската литература Пейо Яворов върви в противоречивите следи на естетическия императив, че литературата е
длъжна да следва живота. Христоматийна истина е, че така започва
неговият творчески път, когато печата във вестник “Глас македонски”
и в списание “Общо дело”. Влизането в кръга на първите български
модернисти е изпитание, за което е необходима инициация, промяна във визията, но и в персоналията. Текстът и по-скоро атрибутивното „Пейо Тотев Крачолов”, завършващо „омайни” неща като „Калиопа” трябва да бъде закрито, забравено, за да може да хармонира на
творбите. Смяната на името в истинския смисъл на думата си означава ново раждане – името на Яворов е раждане на твореца за една
кауза, каквато е българският модернизъм.
Някак неусетно още от 1899 г. талантът и индивидуалният свят на
Яворов биват белязани от амбициите на 2 перспективи – идентификационните събития, породени от каузата “Македония” и личностната
мотивация на каузата “български модернизъм”. Знаем, че тези перспективи в пътя на твореца са в разнобой, известни са недоизказаните
или огласени мнения на д-р Кръстев и Пенчо Славейков за политическите интриги в македонстващите организации, в които се забърква
Яворов – за адептите на българския модернизъм те са губене на време и хабене на таланта. Така или иначе младият Яворов не попада в
клопката на “сюблимното безумство”, както би се изразил Вазов.
След приблизително осем годишнини, буквално на границата
ХІХ–ХХ век “Мисъл” се превръща в институция, защото освен че е орбита от таланти, още и създава система от идеи за модернизиране
на родната литература. Списанието е заредено с енергия да създава
новите сюжети в българския литературен процес. Институцията “Мисъл” терминира свои пространства, в които се възпитават млади таланти – не само да обучат перото си в езика на модерната визия, но
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и да изпробват силата на своята омраза към традицията и Вазов. Яворов никога няма да
отрече творчеството и персоналистичната енергия на Вазов, заради това и патриархът запазва топло отношение към него. „Мисъл” събира и насочва амбициите на учени хора – в
началото редакцията включва освен немските възпитаници Кръстев и Славейков, както и
гравитиращия недоучил френски студент Петко Тодоров, още и Т. Г. Влайков, също високоучен човек, попивал 4 години влиянието на московския университет. На този фон Пейо
Тотев Крачолов със своя недовършен гимназиален курс трябва наистина да бъде „отвоюван” (както казва Славейков) и приютен. Списание “Мисъл” става кръг, в който започват да
циркулират идеи, свързани с един новоговор, непознат за българската литература.
Сигурно заради тази диспропорция в 1909 г. току-що завършилият духовната семинария Николай Райнов, противник на бързата слава на Яворов, казва, че поетът е отгледан в
“оранжерията” на “Мисъл”, оглавявана от “опитния и реномиран градинар на българските таланти – д-р Кръстев”1. Пак сигурно заради това доайенът на българската литературна
модерност Ст. Михайловски прави своята интенционална грешка, че Яворов е “създаден
от “Мисъл”2.
Формирането на “Мисъл” като организъм, който създава хранителна среда за отглеждане на таланти и за “екзотични експерименти” не е точно определение. Тук става дума
по-скоро за образуване на нещо като персоналистична среда, която идентифицира всеки
от “великата четворка” със списанието. И обратно.
Но на границата на ХІХ и ХХ век, когато Яворов прави своите го-леми първи стъпки в
списанието, талантът има и друга хранителна среда. Това е индивидуалната чувствителност и самотата, изпитвана в нейната болезнена тревожност. И всичко това подхранвано
от „бягството” му – от Чирпан, през Ст. Загора–Сливен–Стралджа, та чак до Анхиало. Дори
беглият поглед към географската карта ще подскаже, че младият поет наистина бяга от...
от себе си. Биографите ще допълнят – бяга и от баща си след конфликт по македонските
въпроси.
Сигурно не е случайно подозрението на д-р Кръстев. Познавайки поета от публикациите на “Калиопа”, “Сън” и “Пролет” в “Мисъл” (до май 1900 г.), критикът се усъмнява
в полезността на това умишлено отчуждение от света. Д-р Кръстев тълкува Анхиало като
бягство, приема, че мястото край морето е “затънтен край”, в който не може да се “работи
над себе си”. Той е наясно, че талант току-тъй не може да изригне от човешката природа, а
трябва да се формира, да се направлява, да се обучава. А в това направляване на таланта
неизбежно влияние би имала средата, списанието, мъдрите напътствия на многоучени
хора. Така Кръстев заключава, че израстването на новия поет “има нужда не само от природа, а и от хора”3. За европоцентриста и теоретика на модерния почерк, за доктора по
философия модерният поет не може да вирее самотен. Но – оказва се – може, защото
Яворов възпитава себе си да понася самотата. Парадоксално е, но именно възпитанието
на чувствата в самота става точно през тези 11 месеца в „затънтеното” Анхиало.
Вече 130 години Яворов се мисли във и чрез програмата на сп. „Мисъл”, неговият творчески апогей някак по инерция се свързва процесуално с кръга около д-р Кръстев и Пенчо
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Славейков. Така се ражда литературноисторическият мит за пътя на Яворов. Т. е. коментира се социокултурният образ на поета Яворов, тръгнал от Анхиало и перспективно нагоре
стигнал до институцията “Мисъл”. Но се пренебрегва пътят на създаването на социокултовия образ, остава недовидян персоналистичният сюжет – поетът се ражда не от институцията на едно модернистично списание, а от тревогата и самотата на един твърде личен
момент (конфликт) в биографията му. Този момент и този конфликт е затворен в периода
непосредствено преди и в периода на Анхиало. Става дума не за обществен, а за персоналистичен конфликт – Анхиало е наистина бягството на Яворов от политиката, опит за
превъзпитаване на егото и на музата. Макар че и след Анхиало поетът ще се втурне пак из
дебрите на македонските интриги4, тази година преобръща езика на поета. Сам той казва,
че до 1900 г. е писал предимно “вестникарски антрефилета в стихове”5.
Вече е време да се усъмним в твърдението, че някак неизбежно Яворов се ражда като
модерен поет в топлата среда на списание “Мисъл”. Това ще рече, че неговата роля на
“изразител на българския дух” (както ласкаво го извисява П. П. Славейков в предговора
към второто издание на “Стихотворения”) не е формирана от разнородната естетическа
програма на кръга около списанието.
Геният на Пейо Яворов се ражда в Анхиало.
Как да обясним иначе подминавания досега факт, че за около година време (18991900) той създава приблизително 50 текста, между които 3 поеми (“Калиопа”, “Градушка”
и “Забравена”) и 2 цикъла (“Есенни мотиви” и “Notata”). Колкото и да сравняваме, друга
такава продуктивна година няма да открием в поетическата биография на поета. За близо
10 години творчески път Яворов създава малко над 170 поетически текста. Това ще рече,
че само за година време в Анхиало музата е била твърде щедра към него, защото почти
една трета от своя потенциал той развива именно там.
Поморие произвежда странното съчетание на творческо съзряване и откриване на
всички онези мотиви, които ще моделират бъдещия творчески силует на поета. Точно
тези петдесетина творби бележат как Яворов влиза в своята си форма на лирически изказ,
който ще стане емблематичен за сетнешните му изяви и в сп. “Мисъл”, и в сп. “Художник”.
Именно край морето поетът усеща гласа на феномените – самотата, чувството за прокълнатост, непоносимата тежест на битието да бъдеш избран сякаш, за да формулираш онези
“страшни въпроси”, пред които съзнанието немее.
Преди да се идентифицира с модернизмите на сп. “Мисъл” Пейо Яворов вече е на път
да създаде литературния мит за себе си. Още не влязъл в социокултурното пространство
като част от “великата четворка”, той сътворява романтическата визия за универсалния
образ на поета – отчужден от света, беглец от свои и чужди, страдалец заради всички
болки на света. Анхиало е привилегията на Яворов. Чрез града и морето той влиза в света,
открива себе си.
Анхиало е начало на градежа на личностната митология за поета Яворов. Оттам тръгват творческите своеобразия – разнопосочната поетическа нагласа дава плод и в текстове като “Калиопа”, но и в текстове като “Чудак”; същата тази многообразност ще породи
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“Безмлъвна нощ” и “Градушка”, “Минзухар”, но и “Епитафия”. Край морето Яворов изпитва едновременно и крайно затворените светове на интимното, и социалния контекст на
една открита гражданска позиция. В Анхиало Яворов се “обучава” как се строи образът на
обективното (все пак литературата е социална дейност), но и образът на себевглъбения в
своите тревоги и психологически синкопи Аз.
Анхиало е причина да започне да се гради социокултовият образ на Яворов. Той вече
е име, което странно сдвоява няколко роли – на “македонски революционер” (както адресира до него писмата си Ц. Церковски), освен това е ролята на социален поет с “реалистическо творчество” или поет, сънуващ все още своя “социалистически кошмар” (П.
П. Славейков). След Анхиало поетът Яворов издъхва, изхвърля енергията на идеите на
“крайната левица в литературата ни” (А. Страшимиров)6. Край морето поетът се освобождава от естетическия императив, че литературата е длъжна да следва неизбежно живота
и образците. Тя, поезията, трябва да “хроникира пулсирането на духовния живот”7. Младият творец интуитивно усеща това, но го изказва като свое кредо чак в 1907 г., когато е в
омаята и страданието на друго самотно бягство – Нанси.
И ако обърнем проблема, ще излезе, че и Яворов е привилегията на Анхиало. Именно
чрез поета градът влиза в класическата “география” на българската литература. Яворов
узаконява присъствието на града и в историята на българската литература. Така че, ако
Чирпан ражда човека Яворов, то Анхиало ражда духа на поета в Яворов. Творецът живее в
паметта ни вече 130 години заради честта на града, а градът ще има орисията да отбелязва смирено годините на своето преклонение.
1
Райнов, Н. П. К. Яворов, критическа студия. // В: Сп. “Теменуга”, 1909, № 7, с. 10. Текстът е
публикуван и в „П. К. Яворов. Критически силуети (1901-1910), Съст. А. Вачева, Цв. Ракьовски, Бл.,
УИ, 2002.
2
Михайловски, Ст. Страници из дневника на един мислител. (съст. Ив. Борилкова, Ц. Билярски)., С., “Синева”, 2005, с. 122.
3
Писмо на д-р Кръстев до Яворов от 16 май 1900 г. // В: Кръгът “Мисъл”. Кореспонденция.
(съст. Ц. Билярски)., С., “Синева”, 2003, с. 33.
4
Някак неизследвани са неговите паралели и в “Гоце Делчев” и в “Хайдушки копнения” на сюжетите Гоце Делчев – Яне Сандански и на Яне Сандански – Марко Лерински. Христо Силянов, в
своята срамежливост на историк и участник и дума не подхваща за тях.
5
Писмо на Яворов до д-р Кръстев от 17 февруари 1900 г. // В: Кръгът “Мисъл”. Кореспонденция. (съст. Ц. Билярски)., С., “Синева”, 2003, с. 30.
6
Ето за какво става дума – в своя рецензия за “Стихотворения” (1901) Страшимиров вижда
горен и долен пласт книгата на поета – отгоре са идеите, “надъхани от крайната левица в
литературата ни”, а отдолу е топлата хранителна среда на руската литература. [Страшимиров, А. П. Яворов. “Стихотворения”. // В: “Наш живот”, 1901, № 1, с. 34-40. Цит. по: П. Яворов.
Критически силуети (1901-1910)., Благоевград, УИ “Н. Рилски”, 2002, с. 16.]
7
Писмо на Яворов до д-р Кръстев от 26 февруари 1907 г. // В: Кръгът “Мисъл”. Кореспонденция. (съст. Ц. Билярски)., С., “Синева”, 2003, с. 116

MOPE

239

КНИГИ ОТЗИВИ
ДРАМАТА НА ЦИНИЗМА,
ПИСАНА ОТ САМИЯ ЖИВОТ
Още с избирането на
заглавие
за
своя
роман
„Орлов мост“
Владимир Зарев ни предизвиква да настроим сетивата си, да мобилизираме
целия си интелектуален потенциал и да
четем, въпреки опасността
от вътрешен
задочен спор с
автора. Та ние
сме съвременници на събитията, генерирани от
и на това място, които ни превърнаха в скептици, дори в отрицатели с разрушителни инстинкти. И всяка фалшива нотка и декламативност ще
е ясно разпознаваема манипулация, която би ни
накарала да изоставим четивото, независимо от
благородните му цели.
След събитията именно на Орлов мост България не е същата! Поколенията не са същите! И
Владимир Зарев прибавя още едно
ДОКАЗАТЕЛСТВО, ПО-СИЛНО ОТ
ИСТОРИЧЕСКИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА.
Защото е стойностна литература!
Сред клаксоните на нетърпеливите ездачи,
яхнали бензиновите табуни, и сред невротизираните примигващи светофарни уредби бронзовите орли-покровители не носят свещения
трепет към българското, което символизират.
Тук националното е само пространство, чието
обаяние се стопява сред задушливата мараня и
тягостните минути на чакането да преминеш! Да
продължиш, загърбил льохмана с таратайката
и мигом да забравиш, че си бил сред тъжните
бронзови горди птици, дали името Орлов мост!

Владимир Зарев започва своето изследване на
ЧОВЕШКАТА ДРАМА, КОЯТО Е ДРУГОТО
ИМЕ НА ПРЕХОДА,
именно оттук. Макар Орлов мост да е построен като символ на свободата – върху него
за първи път са посрещнати затворниците от
Диарбекир, надигали глас против робството, в
по-ново, „демократично“ време, той често става
предпочитано място за демонстрации, за природозащитни протести на движението „Окупирай Орлов мост“, за антимонополни и прочее
анти-инициативи. Именно тук нео-войводите
и пишман апостолите, „отдадени на националния идеал“ да спасяват род и Отечество, стартираха или рестартираха новата си кариера към
постове и финикийски разкош. „Отказалите се“
да бъдат мутри се прераждаха в бизнесмени и
държавници. Но все им личеше, че страстите
български ги теглят към бързото забогатяване, непременно, за да се озоват сред показен
блясък, гарниран с кукленски плеймейтки. И
гледаха да не ги надушат „съиграчите им“, че са
осребрили безграничната си наглост, съобразителност и тарикатски преструвки срещу огромни
„спестявания“. Копнежът на цялата нация – дано
поне този път се роди нова идея, дано поне този
път, новият елит най-сетне да поеме нещата и
да промени блестящо организираната глупост
и арогантност, опрели циничното и бездушно
дуло на съдбата върху слепоочието на народа –
оставаше съсипан и напразен. И
ТРИУМФЪТ НА БЕЗСРАМИЕТО,
заченато на толкова символно място, продължаваше, раждаше сатрапи и бездуховници.
Владимир Зарев броди сред френетичната
тълпа, заедно със своите герои. И ни разказва за
своето бродене чрез сетивата си, чрез интелекта
си, с изстраданите си внушения от висотата на
своя литературен и човешки опит.
С почти пагубно за мен самия настървение
започнах да чета романа „Орлов мост“. Нямаше да спестя тежки думи на автора, ако в или
между редовете откриех показност, демонстрирана повърхностност и лековатост, каквото вече
бях виждал в редица книги, статии, филми със
скандална сценарна, режисьорска и актьорска
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некадърност. Някои от тях сочени като върхови,
значими и емблематични.
Защото с Владимир Зарев сме говорили за
толкова неща, които ни бяха съсипвали през
годините с тровещото отчаяние. В разговор му
споделих, че Те няма защо да ни унищожават, Те
просто ни обезсмислиха заедно с живота ни! И
не само нашия, а и на хората, които обичаме, за
които ни е грижа, че не могат да оцелеят сред
НЕОВАРВАРИЗМА НА ПАРВЕНЮЩИНАТА.
Той се съгласи мен. Заяви с тъга, че затова
е и написал романа. Може би и затова творбата му е толкова въздействаща и четивна. За да
се убедя, че авторът не само е изследовател,
който констатира, а е и състрадателен писател,
който преоткрива своята болка в чуждите болки
и драми. Главните герои Павел и Юлия пътуват
един към друг, всеки по своята житейска траектория. И всеки сам за себе си, и всеки сам в
себе си, драматично се бори със самосъжалението, със себепонасянето, с надрастването и
дистанцирането спрямо делничните несгоди,
спрямо човешката си същност – животът им не
е достатъчен и пълноценен, защото в него липсва равновесието на нормалността и естественото усещане за справедливост и перспектива,
за споделеност и искреност… Кариерите им са
хаотични, незавършени и дори комплексарски.
Биографичните им ескизи само подчертават, че
може би никой не е подготвен да приеме уроците на опита. Юлия се разделя със съпруга и с
любовника, а Павел е „разпънат“ между двете
ревниви хетери Алекс и Джиджи.
Юлия избира и образование, и занимание
с творчески привкус, и хайлафни очаквания на
интелектуалец, творящ и търгуващ с модерно,
елитарно абстрактно изкуство. Но те се оказват
бреме, което тя носи с досада и дори с инатливото примирение на изчакването да отмине мътилката. В душата й се надигат разрушителните
стихии на протеста, негодуванието, самосъжалението, самопрезрението, защото себеоценката за собствения потенциал е потискащ – тя
може би не е толкова талантлива, за разлика от
„белязаната“ чаровна приятелка-проницателка
Милена, която непрекъснато я коригира с…

ЕРУДИРАН ЦИНИЗЪМ.
Недъгът на „приказно красивата с подигравателни сини очи“ Милена не е единствената
причина за нейната язвителност и безцеремонност на съветите, който непрекъснато сипе към
Юлия. Тя също е продукт на времето и средата,
преизпълнени с досада и скука. Имитира Фрида Кало и Кандински, но е съдбовно закотвена
към бастуна и себеизтезаването. Съмнението на
Юлия – майката, дъщерята, Класната-Тиранин, в
стойностите на личното й битие може да изригне и да я унищожи безвъзвратно.
Владимир Зарев ни подготвя майсторски за
него – ние дори го очакваме, като
ВЪПРОСЪТ НИ НЕ Е „ДАЛИ?“ А „КОГА"?
Затова Юлия търси спасение сред съмишлениците си. Открила ги чрез Мрежата, докато
самотата й се е взирала в компютърния монитор, а не витае сред творческите си терзания и
сред мъглявите екзистенциални абстракции на
пурпурните платна. Тя се нуждае от промяна
сега, тук и веднага. Тя „наивно вярва“, че създава Промяната, заедно с други протестъри – членове на агитката, насърчени от нея, любимата
Класна-Тиранин. Нека заедно да опитат само и
поне още веднъж с организиран метеж срещу
Онези, там, горе, да направят нещо по-добро
за себе си чрез другите. Чрез общата воля за
разпознаване и изобличаване на злото. И като
че ли кълновете на надеждата, че този път егоизмът и безочието на кариеризма и корупцията
няма да бъдат допуснати, заявяват своята сила
и замисъл. Че мръзненето, пищящите уши от
непоносимата врява, умората, съмненията и подозренията, че утре Те, протестърите, ще имат
единствено реквизитна стойност, а бъдещето
ще е на прага – по-ведро, по-оптимистично, покатегорично. Само малко усилия и кошмарът ще
свърши…
НО „НЕЩАТА“ ВЕЧЕ НЕ СА ТОВА, КОЕТО СА!
И за да допълни драматизма, Владимир
Зарев анализира и проектира своите герои
не само с голи думи, като описва сложността
на битието им, а чрез показване на човешките страсти в отношенията с другите – Юлия е
„многопластово проектирана“ в дълбочина с
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объркания баща, залитнал по младата стюардеса, оная Галя, Плейбой гърлата, заради която
ги напуска. И после той, бащата, се завръща у
дома с огромната вина на излъгания, но подал
се на страстта си човек, обеднял емоционално
и физически. Той вече е компрометираният родител. Неговите куфари пред или далеч от прага
са някак безславно и мъчително отчайващи със
своята неугледност – приключението е завършило печално, отровна горчилка се полюшва в
душите и никой не може да намери достатъчно
извинение за реализираната му наивност.
Нито съпругата му, която се грижи и за Виктория, дъщерята на Юлия. Но най-вече насочила
състраданието си за цветята, по-ценни от всичко
на този свят.
Нито дъщерята-Юлия изпитва особено логично състрадание към бащата, макар кръвната
връзка да я подканя да го направи. И за да направи образа на жената-майка Юлия още по-сложен и противоречив, макар авторът безспорно
да й симпатизира дълбоко, Зарев добавя обърканите отношения със собствената й дъщеря –
онова, Рошавото, със сложния пубертет, което
е под угрозата на наркотиците и безразборните
тийнейджърски връзки, с поведението си иска
да предизвика внимание, да наложи друг ред и
друг уют с други правила и герои поне у дома. В
него дори котаракът Дъстин не е доволен.
ДОМЪТ НА ТИЙНЕЙДЖЪРА Е ИЗЧЕРПАН,
младият човек търси друга тръпка, друго
предизвикателство, друг „наркотик“.
Не е случайно – неуспешните отношения натрупват житейски грешки и разбити съдби, препълват килера на поносимостта и логиката до
степен, че в един момент раждат абсурди – дъщерята всъщност преспива с лъскавия приятел
на майката. Епилираният и лустросан фитнесинструктор е комплексар и жиголо. Именно „биологичното нищожество“ Стенли, героят на новото време, който дори физически не би могъл да
прогони празнотата, кощунството, лицемерието
и разрухата в отношенията. Домът е осквернен!
И това не е единственият дом с подобна нерадостна, разочароваща участ. Викът за помощ от
дъщерята към майката и към останалите, сред
хаоса на големия град и сриващата се човешка
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ценностна система, заглъхва като сподавено
ридание. Идват сълзите, разкаянията, милите
думи, но най-вече, опрощението, което те сами
на себе си би трябвало взаимно да дадат, е някак неубедително, стъписано и плахо в дълбоката им изпепелена същност.
Появата на Павел в живота на Юлия е успоредена с разкриването на неговите идентичност
и генезис, пак чрез умелите авторови ракурси
и внушения, които ни разказват делнични, но
дълбоки и мрачни истории, без да ни натрапват
изводи. Беднякът Павел, мечтаещ да компенсира трагедията на лудналия баща и личната си
себененавист е двуполюсен и краен в оценките
и решенията си. Онези, тръгналите по-рано от
Орлов мост или от подобна стартова позиция, са
го прогонили от нормалното му място в живота,
направили са от баща му – наивника бай Данчо, сатрап на семейното щастие. С измамите си
именно те са го превърнали в чудовище в собствените му очи. Та заради бащината мечта да
живеят в „Града на бъдещето“ и допуснатата от
него наивна грешка – да се довери на банкатапирамида „Моллов“, която му отнема дома, се
самоубива съпругата и майката. И тези събития
бащата на Павел, не може да понесе и се озовава замлъкнал завинаги, абсурдно психясал в
ЗЛОВЕЩИЯ СВЯТ НА АДСКАТА ПСИХАРСКА
КЛИНИКА
край София – сломен от разочарованието, от
вината, от безпомощната му ярост. А може би
авторовото внушение е по-дълбоко – никой не е
застрахован от подобна участ – да бъде натикан
в преизподнята на собственото си битие. Календарът и събитията от последните 27 години го
потвърждават!
Същата тази чудовищна наглост на строителния предприемач раздвоява фатално личността
на Павел, след която трансформация живият и
добър беден човек – хлапак, ученик, юноша,
адвокат, частен детектив, е погълнат, изяден
от другия, от кадърния безскрупулен отличник,
който много иска да е различен, да е разпознаваемият и успяващ млад човек. Химерно и абсурдно увлечен по идеята „да се реализира“ и
„да се обозначи“ в обществото с купуването на
яхта.
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Юристът Павел, като ирония, става адвокат
сякаш на дявола, макар при по-внимателно и
безпристрастно вглеждане може да се окаже, че
ЦЕЛИЯТ СВЯТ Е ЕДНА ДЯВОЛИЯДА,
в която няма невинни. Защото корупционните схеми, освен че изтъргуваха нашето бъдеще,
ни обезличиха и изравниха в изумителната безперспективност на настоящето, след което няма
да има смислено „утре“.
Адвокатът продава себе си, като купува съдийското решение на оня лакомник с малката
пишка, чийто щения надхвърлят ламтежите за
пари дори на римските цезари. И зад тази сделка, „договорена“ с магистрата, само е загатнато,
че погиват съдби, погиват отношения, погива
държавността и бъдещето за поколения напред.
Павел ще се окаже удобният „решаващ фактор“,
който ще уреди още една мръсна сделчица и ще
се измъкне от калта с възстановено реноме на
адвокат. Ще корумпира протестърите, ще лъже
и шпионира в полза на мутри, ще се договаря
с мутреси. Ще затъва фатално именно в познатото блато, срещу което са и неговите вопъл и
негодувание. Бог ни е създал различни, но корупцията и алчността ни направи абсурдно равни – ние вече сме само декор във водевилния
исторически декор.
Владимир Зарев внушава, че тук е ключът
към цялостното сатанизиране на всичко случващо се в България – още в самото начало всички изпълняват чужд, коварен и жесток заговор
– идеите трябва да бъдат продадени за няколко сребърника, защото мъртвите съдби не ще
могат да тревожат никого в домогванията до
властта. И особено след това, когато властта стане факт в нечия биография. А тя, Властта, както
е известно от древни времена, осигурява парите. В монетарната „слънчева система“ човекът е
като желязото – при определена сума се разтопява! От алчност!
Павел само на пръв поглед се сблъсква случайно с неочакваната, макар и търсена, любов с
Юлия. В тяхната среща има фаталност. Сякаш за
да ни опъне нервите и да не ни остави на мира
пред екзистенциалните въпроси, Владимир Зарев ни въвлича

В ДРАМАТА НА ЦИНИЗМА, ПИСАНА ОТ САМИЯ ЖИВОТ
– именно опитът за бъдеш честен и достоен
за нечия обич понякога може да те кара да извършиш неща, които те дамгосват завинаги със
званието „колосален мръсник“. Всъщност, чудовището на търговията с надеждите на хората –
„явлението“ Орлов мост, е лакомо и трябва да
бъде нахранено чрез купуване и манипулиране
– то взема своите „протестърски“ жертви. Няма
място за илюзии! Няма място за „сантимент и
блажени“ спомени на споделеност, че заедно
сме се борили за идея. Всичко е един мрачен
водевил на абсурда!
С натрупания опит от предишните успешни
книги Владимир Зарев внимателно, всеотдайно и с грижовна старателност описва случките
и героите. Няма я припряността авторът да се
доказва или да се опиянява от „почерка“ си на
даровит повествовател.
Докато четях, усещах времето, събитията,
драмите. Нямаше лековата прибързаност и самоцелност, заради постигане на шокираща динамика в повествованието и скоростно развитие
на интригата. Усещах неговата болка и разочарование, философските му тежнения и горчивината, че всъщност Елитът, бленуваният и спасителен елит, просто е манифактурен продукт на
нечии интереси. Че кошмарът ще продължи,
въпреки вече осветените биографии, схеми, кошмарни примери. Остава забит в нас кинжалът
на въпроса на въпросите:
- Има ли невинни в България?
И колцина от истинските виновници са наказани?
Въпрос на време ли е да бъдем изядени от
личните си демонични полтъргайсти на натрапената ни абсурдност и на култа към „пачкирането“? Чрез образите на своите герои Владимир
Зарев ни показва и предупреждава, че обедняваме не само откъм пари и материален ресурс,
но и откъм себеуважение. А без него със сигурност злото ще ни натиква в блатото на мизерията
на духа. Лъскавият любовник Стенли, бонвиванът от фитнеса, като истински кроманьонец изчуква и майката, и дъщерята, защото те за него
са само плячка на егото му. Животът му е кич и
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абсурд, празнота с дрънкулки, който паразитира в разбитите светове на приятелите „за шир
потреба“.. Постъпката на дъщерята е и големият й протест срещу майката – „вечната жертва“
Юлия, която се опитва да се отърси от набезите
на претенциозния съпруг-аутсайдер, маргинал
и телевизионер Никола, докато лудостта й е по
петите. Но не отделя време да проумее света на
тийнеиджърът Виктория, не я наглежда с истинската майчинска страст, а оставя бабата да направи каквото може. Но дали
ПАЛАЧИТЕ И ЖЕРТВИТЕ ПОНЯКОГА
НЕ СМЕНЯТ МЕСТАТА СИ?
Тук е майсторството на Владимир Зарев – с
описването на историите и с разкриването на
вътрешните терзания ни дава възможност да
преоткриваме истините за живота, а може би и
за себе си. Припомня ни, не ни поучава. Като го
прави елегантно, сдържано и някак великодушно. Вглеждането на автора в разбитите сърца и
съдби са многократно по-въздействащи от медицинските аутопсии на съвременните пишещи,
в чиито творби има образност, показност, шоу,
спектакъл, ефект, но са пропуснали чувството на
съпричастност и терзание. Мислели са повече за
хонорарите, но не и за това, как да ни обяснят,
че живеем сред чудовищните жестоки „прелест
и разкош“ на днешното време. Времето, създадено и преобърнато от хората, няма нужда от
съвременни Хамлетовци, а единствено от психотерапевти за тях, за да издържат интимния
си тиранин – страха. Почти демоничният страх,
подхранван от съмнението, че българският модел е печално известният мутренски модел „Галиче“.
Защото с романа „Орлов мост“ Владимир
Зарев не ни дава отговор на сакралния, но и
изключително опасен въпрос – дали пък този
днешен живот изобщо си заслужава? Той ни
подсказва, предупреждава ни, че всеки един от
нас участва в злото според собствените си представи за пазарен успех и духовно досие.
ФАТАЛНИТЕ ОТГОВОРИ НЕ ИДВАТ
САМО ОТ ФАТАЛНИ РАЗМИСЛИ,
а най-вече, от погрешни решения и действия. За да не останем просто един биологичен
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факт, сме призвани да се насилваме ежеминутно да бъдем хора, преодолявайки именно човешките си страсти. Посредствеността на родените сред нас елити са функция на нашата безотговорност към значимите неща от живота, които
може би недостатъчно разбираме и най-вече,
недостатъчно, оценяваме. И почти садистично
се съсипваме с неверни избори, докато мракът
над настоящето като че ли настъпва, за да ни
погълне. Когато прочетем романа „Орлов мост“
на Владимир Зарев, ще осъзнаем, че това е логичната версия на сбъркания български Преход,
който застина в страсти, компромати и корупция, докато се изгубиха усещането за перспектива и вярата в историята.
КИНЖАЛЪТ НА ДУМИТЕ СТОИ ЗАБИТ В СЪРЦАТА НИ.
Кървим и помръкваме в сумрака на фаталния следобед, когато Павел загива. Можем да
си представим разкъсаното му тяло сред купчината ламарини на джипа при катастрофата. Можем и да си представим угасването на бащата
– бай Данчо, в психарския ад, които няма никога
дори да осъзнае докрай какво се е случило със
сина му. Юлия ще го загуби още веднъж, за да
бъде още веднъж фатално губеща. Тя ще се себеобвинява, че го е убила с дръзкото си настояване и упорство за честност, за доказване, за
пречистване от консумирания грях. Романтичните кълнове на предусещането, на надеждата
„Любов“, ще бъдат смазани.
Но Юлия така и не прощава – нито на него,
нито на себе си. Земята ще оближе устните си
и ще погълне Павел – безславен, недоказал се,
абсурден и несъстоял се млад мъж.
Каквито са и останалите герои в романа.
КАТО НАС, НО В ДРУГА РОЛЯ.
И на друга дата!
Мартен Калеев
"Орлов мост", Владимир Зарев,
изд. "Хермес" Пловдив, 2015
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"БИТКАТА ЗА ТЕБ" – НОЖИЦА
ЗА ПЛИТКА ВEНА
Битката
за нея. Коя е
Тя – „ножица
с прочувствени криле” или
„плитка вена”?
Още с първите
две стихотворения се надвесва
предчувствието за
тежки сражения. Но както е
в поезията на
Марин Бодаков, говорим
не за платна с батални сцени, а за скици, в които
линията е толкова фина, че става невидима. Става дума за „разкаляно поле”.
Това е книга на „дъха” и „съсирека”, на Тук
и Там, на Да и Не, на една крайност и на друга крайност. На крайности, между които лежи
единствено пропастта на отчаянието. Като всички крайности и тези двете са близнаци – трудно
можеш да ги различиш.
Макар че думата „уют” се появява почти
невидимо само в „осуетено стихотворение” –
„уютни пристанища”, преди още дори да я забележа, тя ме обля хипнотично – жаждата за уют,
търсенето на онова, в което да се скриеш, за да
се почувстваш защитен. Дали е уютно детството със спомена за неравния път от „Училищен
автобус” и местата, където авторът е разпознат
като чужденец, макар че е роден точно тук? Или
зрялата възраст с руините и ландшафта, възприеман като абсолютно чужд – като храм, от който
търговците няма как да бъдат изгонени, свят, в
който „линейките катастрофират без всякаква
причина, /къщите изглеждат още по-празни с
нас”.
Стаената драма е в липсата на уют където и
да било. Само едно е мястото на истинския по-

кой – то е „долу”, в размяната на „новите книги
за четене/през прогнилите места/в савана”.
Така натрапчиво буквално е усещането и за
решетки. Явили се един-единствен път в „Ако
вдигнеш глава…”, те изпъкват релефно по привидно гладката кожа на книгата. Внушението се
засилва от заявената скръб в предното стихотворение:
„Две-три точно неказани думи се целуват
върху кожата, скрита от къдриците на
скръбта.”
(„Вече не съжалявам…”)
Решетки се издигат навсякъде. Обреченост,
която не може и сякаш не иска вече да бъде преодоляна. В този затвор „луковиците на старостта разцъфтяват” – оксиморон, който пронизва
в дълбочина литературния текст. Нещо като
запролетяване на зимата в очакване на онова
„долу”, където сред книгите е истинският свят на
лирическия герой.
Това е и зандана на страха – „с толкова майсторска перспектива,/ че домът му изглежда да
няма стени, / че изглежда направо безкраен…”
Безкраен като всеки затвор впрочем, най-вече
вътрешен. Все едно си участник в мач, който е
приключил.
За мен най-загадъчно си остана стихотворението, дало заглавие на книгата „Битката за
теб”. В него се говори за мляко, но и за есен, за
красота, но и за загуба, за привидност, която саботира.
Въпреки енигмите по пътя, отдавна сякаш не
бях отгръщала страници, които така плавно да
преливат, вълни, сред които да гребеш без ни
най-малка съпротива, вода, която гальовно те
обгръща без да иска нищо от теб. Щедрост, от
която произлизат всички животи.
„И когато скръбта неизбежно надживее
децата си,
ги погребва не тук, на пристанището,
а във всички възможни земи, небеса,
светове и обятия.”
(„Снимка с покойник”)
Началото предвъзвестява и самия край, раздялата като образ на смъртта, последната жива
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линия, която бавно утихва.
Би могло да се каже, че „Битката за теб” е
светла книга – за катинара, но и за фара, който е
нависоко, в самотата.
Светла най-вече в повика към Телемах: „докато сутрин в лицата брадясали има слънчева
тайна, /всичко ще бъде наред”.
Привидно семплите, но всъщност брилянтни
илюстрации на Кирил Златков, както цялостното
оформление на книгата, досътворяват книжно
съкровище.
Десетте рисунки говорят посредством метафори. В тях чрез асоциативната сюрреалистична
връзка на фрагменти и детайли – вълни преминават в сухи клонки и образуват един хибриден
образ, не са търсени полуконкретни сравнения.
Взаимното въплъщаване един в друг на елементите сами по себе си включват рояк лирични
представи. Такова иносказание посредством детайл, елемент или отделен щрих и пр. е присъщо за поезията. Например дръвчето, отрупано
с множество кръстчета може да се възприеме и
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като люляк, и като философска метафора. Или
домът („На майка ми“) с обратна перспектива,
събираща се не отвъд – този необичаен поглед
не показва „бащин дом“, но по-скоро „майчина
къща“. Щрихът сякаш е част от текстурата на хартията – невидимо прелива в текста.
Книгата завършва с речник на думите, както
всяка от издадените от Издателство за поезия
„Да”: Поезия, Хумор, Любов, Писател, Морал,
Бог, Политика, Щастие, Страдание, Красота,
Жена/Мъж, Българин. И едно от понятията е с
редактирано тълкувание, спрямо предишната
книга на Бодаков ("Северна тетрадка") – в полза
на телеграфичната лапидарност? Или ключ към
цялата картина на битката.
Христина Мирчева
„Битката за теб”, Марин Бодаков,
издателство за поезия ДА, 2016

Рисунка: Никита Нанков

246

MOPE

РАЗКАЗИ ЗА СТРАНАТА,
КОЯТО Е „ЗОНА ОБИКОЛНА”
Сборникът с разкази
„Квартал „Зона
обиколна” на
Весела Ляхова е съставен
от 13 кратки
творби. Това
би изглеждало странно за
онези, които
вече са чели
„романа на живота й” – поне
според мен –
„Бежанци”. Но
Весела Ляхова
доказва, че е овладяла не само голямата епическа форма, но и най-малката, разказа с неговите
специфични художествени изисквания.
Случките са наглед прозаично обикновени,
обичайни, неизненадващи, част от ежедневието ни: бездомник, който попада не където и не
когато трябва; майчината обич, която винаги
провижда неприятности за близките си; пътнотранспортно произшествие; епизод от „уличната търговия”; възрастни, които стават все по-излишни...
Срещали сме героите: родители, деца, старци, работещи, пенсионери, заможни, клошари,
улични търговки, шофьори, брокери, социални
работници, деловодители, професори, учители, интелигентни, недообразовани – въобще,
пъстри персонажи, каквито са в живота и в
действителността ни. Чрез разказите ги поглеждаме още веднъж, но сякаш провокирани към
ново отношение. Например, бездомниците или
клошарите, както напоследък е прието да се
наричат, със зацапано и вмирисано облекло, с
кашони в ръцете, небръснати, невчесани, мръсни... – предизвиквали са съжаление, погнуса,
състрадание, може би, но почти никога ужасна-

та мисъл, че и ние може един ден да сме част от
тях. Какво е да си клошар? Отговора намираме в
разказа „Късметлия”. Намерил убежище в едно
дере, скрит под своя картонен покрив, той ще
очаква жадно слънцето, за да се наслаждава на
разливащата топлина, разтапяща всяка негова
частица, и с „мечтата” да умре в такъв ден, приспан от тази „чудна пролетна топлина”; ще се почувства късметлия, когато ще пожелае халата на
убития и захвърлен до леговището му мъж. Тази
краткотрайна радост напомня за също така кратката радост на Гоголевия Акакий Акакиевич от
придобивката на тъй дълго мечтания нов шинел
от едноименния му разказ. Вътрешният монолог и авторовите коментари създават трайното
усещане за автентичност на случката. Авторката
често пъти използва думата „човек” за своя герой с очевидното внушение за неговата човешка същност. Изразът„Нощта беше светла, дори
той оценяваше колко е красиво...” припомня за
съхранени човешки сетива, останали като далечен отзвук от едно друго, нормално, естествено,
човешко време.
Сборникът ще ни направи свидетели на
особената, но разбираема за всички ни връзка
между майка и дъщеря, за тази прословута майчина грижа, която понякога прилича на намеса
в личния ни живот и дори ни досажда, за да се
случи нещо, макар и като предположение, което
ще „отвори” очите на дъщерята и тя най-сетне
ще се усмихне на майка си с „ония юношески
трапчинки на бузите си” („Петък вечер”).
Младата социоложка, която проучва социални феномени, един от които е малцинството,
ще има необичайна среща със свой „реципиент”, циганката Рита, магистралката от „Обиколен път”, заедно със състраданието ще дойде и
желанието да й помогне – до момента, когато
разбира, че е обрана от момичето. „Изведнъж
осъзна нелепостта на порива си да помогне на
Рита. Беше ли възможно наистина?” И не е ли
нейното „социална сантименталност”? Я по-добре да се върне към действителността – „У дома
я чакаха”. Едно по-фриволно отклонение би могло да ни отведе до въпроса за „нелепостта” на
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официалния държавнически „порив” да се социализира една разрастваща се етническа общност у нас. Да се опитваме ли, или да побързаме
за дома си, за уютното укритие – каквото и да
означава това?
Обиколният път обаче не е за „служебните автомобили”. Возещите се в тях овластени
винаги са забързани, делови, категорично убедени в заслужените си привилегии, изискващи
безусловно подчинение и неизменно светеща
зелена светлина. Ето защо младият зам.-министър не желае да се съобрази с професионалните
доводи на своя шофьор и му нарежда да пренебрегне всички правила, за да го изведе по-бързо от автомобилното задръстване („Служебен
автомобил”). Тази история е своеобразна кавърверсия на Елин-Пелиновия разказ „Андрешко”.
Но ако младият каруцар има смелостта и изобретателността да изостави съдия-изпълнителя
в блатото, то шофьорът на Весела Ляхова е професионално коректен и лоялен към онзи, когото
превозва, и от това се поражда неразрешима
дилема в неговото съзнание.
Подобна е и срещата на учителката, заменила приятелката си брокерка в една сделка.
Нейният клиент е млад човек, образован, владеещ немски език, без обаче да вижда и оценява красотата му. Празничният петнайсети
септември, първият ден от учебната година, ще
постави младата жена пред дилемата: дали да
работи нещо по-доходоносно, приела риска да
бъде унижавана, или да се върне към учителската професия, ниско платена, но възнаградена с
усмивките на децата („Петнайсети септември”).
Ще срещнем в района около гарата, там, където хора са качват и слизат от влаковете, дребна суха жена, която продава мляко, пресен лук и
коприва („Търговия”), върти алъш-вериш, а това
е страшно нарушение на законовите разпоредби, поради което един униформен млад мъж
ще захвърли млякото й в близкия контейнер,
а други ще й съставят наказателен акт. Междувпрочем: запитвали ли сме как изглеждаме в
очите на тези „улични търговци”? Да, ние ги запомняме, знаем какво продават, на каква цена
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и на какво качество, можем да избираме, да
предявяваме претенции, да бъдем дори груби.
Но даваме ли си сметка, че „търговците” претеглят на кантара си не само стоката си, но и нас,
купувачите, тези, които минаваме или се спираме пред тях. Като младата жена, която обича да
разпитва и вездесъщо присъства в много от разказите, една художествена проекция на самата
авторка; или трътлестата, но наконтена госпожа,
самонадеяната „министерша”? Или онзи странен професор с шапка с голяма периферия, невидял слънце...
Весела Ляхова създава един своеобразен
събитиен и персонажен пъзел, с тънки, едва доловими нишки помежду им. Досущ както непознати, героите й се разминават на улицата всеки ден, минават като невидими през стените и
рамките на завършената творба, за да се явяват
в следващата, но вече зърнати и преценени от
други, в други обстоятелства и развръзки. Тъй
че, струва ми се, в известна степен се получава
цикъл от разкази.
Разтърсващ с въздействието си е разказът
„Златна сватба”. Кратка история за пенсиониран професор, чиято жена е болна. Децата им
са в чужбина, а на тях им предстои юбилей – 50
години брак. Не недоимъкът гнети най-много
възрастната двойка, дори не страшната болест, а безрадостната липса на децата. Срещата
на героя с чуждите деца на улицата разкрива
страшния обществен проблем за пълното разминаване на генерациите. Нима има по-подходящ обект за присмех и закачки от тоя белолик
старец, който с широкополата си шапка им прилича на карикатурен каубой, и с тази смешна
платнена торбичка, в която има кой знае какво.
И започват предизвикателствата... Това е наймъчителната сцена от всички разкази. Гаврата
на младежите с професора, довела до неговата
смърт, напомня на прочутия роман на Антъни
Бърджис „Портокал с часовников механизъм”,
за епизода, в който неговият герой Алекс и тримата му „другари” измъчват писателя, унижават
съпругата му и изнасилват дъщеря му. Ляхова е
пресъздала епизод от нашето съвремие, без да
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морализаторства, да назидава, да поучава. Кинематографски, точно и детайлно, тя пластично
рисува пред нас една омерзителна картина на
насилие. „Златната сватба” на професора ще
бъде отбелязана с неговата смърт и с неизбежното идване на децата им, тъй дългоочаквания
„подарък” от майка им.
Някои от героите на Весела Ляхова са
странни и същевременно са неизменен щрих
от нашата действителност. Като Краси Лудия
(„Разходките ми”), болния от „обсесивно-компулсивна невроза”, която го принуждава да се
разхожда и да носи с гордост щампованата фланелка с образа на Ерик Клептън и елечето си от
шотландско каре (тези детайли играят маркираща роля, чрез която читателят го разпознава и
в другите творби). Неговата лудост е по-скоро в
търсенето на красивото, но навсякъде в града е
нежелан. „Къде ще се разхожда от утре... Нима
при мъртвите?”
И тук го очаква един вече постоянен герой
– белокос мъж, с тъмен панталон и риза, закопчана догоре, с овехтяла вратовръзка, бившият
учител Ваклинов, намерил на гробищата своето
второ „призвание” – да произнася траурни речи
при погребенията („Траурист”). Изпратил жена
си, останал съм – въпреки двете си дъщери –
той прекарва времето си на гробищния парк,
където веднъж се присъединява неволно към
една траурна процесия и спонтанно произнася
първата си траурна реч. Той остава неразпознат
от родствениците, които въпреки това остават
трогнати: „Набъбналата печал се бе разпукала
и обхвана душите им като Божи дар”. Така постепенно той се превръща в „дежурен траурист”,
който дава последна утеха на тъгуващите.
Весела Ляхова се интересува от съдбата
на възрастните хора, може би защото те често
остават незабелязани, непризнати, пренебрегвани. Или може би защото, запазили морала
си, те трудно се вписват в безскрупулната динамика на новото време. Така поне е с преводачката Валентина, обгрижвана от социалния
патронаж, обградена в дома си от вещи, които
я държат в миналото. И тук авторката проявява

наблюдателната си способност – тя прави един
педантичен, почти „инвентарен” оглед на интериора, придавайки на обстановката абсолютна
достоверност. Описанието на вещите, подобно
на Гоголевите вещи, „говори” за героите.
В тази поредица от възрастни героини е и
Донка Петрова, бабата, която се грижи „почасово” за детето на една богата двойка, за да
припечели нещо при отглеждането на болното
си внуче („Баба на час”). До нея стои и г-жа Парушева, деловодителка, вече включена в списъка
на пенсиониращите се. Бунтът й срещу невъзпитаните, грубите, надменните намира израз в
неизпратените й писма, документиращи желанието й да бъде лоша („Искам да съм лоша”).
Подобен наблюдател на онова, което се
случва около него, е и пенсионираният от две
седмици следовател старши инспектор Йовчев
(„Майчина сълза“), констатирал, че седналата
на пейката до него майка с детето нищо не разбира от приказки, не разбира и детето си, камо
ли да различава враната от гаргата.
Прави впечатление, че представителите на
онези, от които ни отделят парите и властта, са
видени през очите на „обикновените” герои,
което ще рече и през нашите очи. Те са по-скоро силуети, мимолетни образи или своеобразни огледала, отразяващи т.н. живите хора на
Весела Ляхова. Като че невидима стена разделя
бедните, обикновените, нормалните от богатите, от властимащите, представени на една надменна дистанция, като събирателен образ на
нещо чуждо, студено, нечовешко. Това е един
омерзителен съвременен прочит на „двата свята” на Смирненски. И отново, както преди близо
век, бедните и унижените продължават да бъдат „излишните”, безпомощните, зависещите
от каприза или волята на охолните. Така например в разказа „Разходките ми” собственикът
на бензиностанции в България от дистанцията
на своето анонимно присъствие ще забрани на
Краси Лудия да се разхожда по тихата улица,
единственото му забавление; зам.-министърът
(„Служебен автомобил“, „Искам да съм лоша“)
ще промени съдбата на шофьора на служебния
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автомобил, останал недоволен от „неумението”
му да го измъкне от задръстването, ползвайки
специалния статут на буркана, и ще включи в
списъка за предстоящото пенсиониране наблюдателната и критична г-жа Парушева...
Вътрешните монолози, авторовите коментари, диалозите, описанията затвърждават впечатлението за едно майсторско повествование,
лишено от дидактизъм, разчитащо напълно на
читателската любознателност и съ-творчество. И
може би в тази посока ще си позволя поне няколко мои лични, възможни послания от творбите на Ляхова:
Понякога късметът е илюзорен;
Не винаги обиколният път може да те
предпази от неприятности;
Лудите по красотата не могат да бъдат
разбрани;
По-лесно е да се сприятеляваш със смъртта, ако си самотен;
Предимството на служебния автомобил
може да бъде отнето;
Миналото може да бъде съхранено, ако пазим неговите вещи;
Първият учебен ден не е за брокери на имоти;
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Почасовата грижа има и друго лице;
Пожеланието ни да бъдем лоши е всъщност повик за доброта и човечност.
„Квартал „Зона обиколна” е многозначна,
пъстроцветна, плътна, сочна, завършена метафора на България, на пръв поглед маргинална
територия, на зона, предпочетена по-скоро за
заобикаляне, отколкото за пресичане, или – още
по-зле – за установяване. И въпреки всичко това
е зоната, в която живеем; тук са хората, с които
имаме различни отношения, тук е миналото и
бъдещето ни, тук е бедността и богатството ни,
тук са и всички предизвикателства към нас, при
срещата с които се проявява нашата индивидуална и общностна същност. И заклинанието „искаме да сме лоши” и да пишем писма до собствените си чекмеджета няма как да ни помогне;
очевидно формулата трябва да бъде преобърната – трябва да поискаме да бъдем добри, за
да бъдат добри и делата ни.
Георги Спасов
"Квартал "Зона обиколна"", Весела Ляхова
Изд. „Жанет 45“, (2015)
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НАЙ-ЛЕСНО Е ИМЕТО НА СКРИТОТО;
НАЙ-ТРУДНО Е ДА ГО ОБИЧАШ И ДА МУ
ГОВОРИШ
През 2009 г.
нашумя книгата със заглавие
„Има ли кой да
ви обича“. И отшумя. Отговор
на въпроса не
се даде.
Обичането
и любовта не
биха могли да
имат отговори,
но виждането
им (от „ума“
и „сърцето“) е
безпогрешно.
Цветанка Еленкова е поетеса на любовта, на онази любов към
света, която няма допълнения или субекти, за
да направят нещата разбираеми с „кой“, “къде“,
„докога“ и „доколко“. Любовта е недистанциране и за нея се говори с неведение за висшия ѝ
скрит промисъл. Но тя присъства и в наивните
въпроси, защото първото ѝ и може би единствено удостоверяване в лековерния ни свят e, че говори, със същите лековерни думи. Любовта има
едно свидетелство и това е прекрачването на
мълчанието и доверието на думите, изхабени от
употреба и единствено достъпните.
Любовта е особена бдителност, направила
всичко в този свят особено важно и видимо,
осезаемо. Когато обаче заговори за него, имената му ще са различни. Бисквитата – под увеличение 40 – става континенти и бозайници, и
сянка. Тръгваш към по-далечния Южен полюс с
кънки или шейна, но без екипировка и без тренировки и временни лагери. Няма да стигнеш.
До любовта не се стига, но глупаво и лековерно
се върви. Любовта е търсене на чудеса и способност да съзреш чудеса. Какво са водопадите на

Западна или Средна Стара планина пред тътена
на Игуана и Виктория и тоновете вода и воден
прах, които стават водноелектрически централи. Симфонии на божественото и трансгранични
електрически централи.
Оризът е самун хляб и мраморен къс от старогръцки музеен експонат. Той няма вкус, но не
добавяйте подправки, нито посолявайте.
Тази стихосбирка говори за пробите на един
микроскоп, взет от щанда, и за излиняващите
пръскала по планините в една югоизточна Европа, за която климатолозите вещаят, че ще се
превърне в полупустиня. Изключителна е с опроверженията на това съсипващо знание за вещите и за местата, което ни е стоварила научната
компетентност. Създала е паралелен ненаучен
свят (жонглирайки с научните термини, които са
също думи). Изключителен е поетическият почерк и поетическите думи, защото нещата са изключителни. Нещата са станали имена, които се
разгъват и разглобяват, повтарят се и се заучават
сякаш идват от бъдещи христоматии и уроци по
родна словесност. Тези думи, намерили нещата,
прокарват маршрутите, по които човекът може
да продължи своето бавно напредване от юга
на праисторическите пещери към оцеляването отвъд дължините на космическото лъчение
и слънчевите потоци. Или към Южния полюс.
Любовта е невидима за микроскопа и космически безмислена, и единственото основание за
думите. За нея не се говори, но само любов е
безкраят и неизчерпаемостта. Кратък миг отвъд
крайността на света, който обаче ще е безкраен.
Поезията предава крайността на една любов, скрива я, но предава и безкрая на онова
съзнание, което е станало проводник и сетиво
на нещата и любовта отвъд думите и менливостта на термините им. Според това знание за скритото и за дълбоката причинност златната ябълка
в клоните на познанието и щастието е корен на
светлината, от който черпи и познанието, и щастието:
Златната ябълка е важна
не на клона а в корена на дървото
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във водовъртежа от светлина
Лесно е да възприемеш, че си в този свят,
„иска ти се“: любовта е всегледие и всежелание,
които нямат насищане, защото не са сложили и
мярка на алчността, а алчност няма. Няма гледна точка, има всегледие и точката на фокусиране е навсякъде. Гледането и думите на нещата
са другото име на любовта, скрита в скромност
и боязън:

ОТВИНТВАНЕ
Веселие
за читателите от новите
времена е будел Вазовият
преразказ на
театралното
представление на „Многострадалната Геновева“.
Веселие буди
вживяването
в
строително-производствения патос
на
първите
петилетки, когато днес четем за тях. Смешно е, без да трябва
да се измисля. Пишат се романи за „отговорните“ професии на автобусни кондукторки, стихотворения за труда на касапите; изброява се
текстилна продукция: комбинезони с неестествени размери, ватенки с различни по дължина
крачоли, откраднат чорапогащник. Попадаме
на персонаж, съчетаващ Хемингуей с руски богатир, високопоставен специалист по геология,
смогнал да помогне дори на туарегите в Сахара
да построят собствената си индустрия. Производственият роман хем изисква аскетичност и

Бащата който създава
и майката която оплаква
тази първа невинна любов
към невъзможния любим
Мая Горчева
Цветанка Еленкова. Увеличение
четиридесет. София: Ерго, 2016.

целеустременост, хем щедро ни обсипва с небивалиците на едно забравено произвеждане.
Когато се пишат производствени романи, се
е родил и потресаващият призив: „Продавачът
на нашата нова книга трябва да е човек с високополитическо съзнание за своята благородна
работа“. Няма какво да се залъгваме: книгопродаването е политика. Книгата е политика, политика е писането, но също разпространението,
рекламирането и в крайна сметка цената. Забравили ли сме го?
Авторката на „Българският производствен
роман“ открива и точното име за тази неизмисленост на бързостроящия се свят в заглавието
на един очерк на Цанко Живков от 1953 г.: „Летопис на една мечта“. Удостоверимите факти на
едно въображаемо. Все пак са се случили, днес
разчистваме руините и засаждаме дървета над
хвостохранилища. Сюжетите на това време са
епически, защото преобръщат времената; героите са епически, сиреч синове на богове (каквито са окачените по портрети партийни вождове).
Големият митологичен разказ за създаването на
човека винт и машина в механизма на одържавеното време и пространство, за премоделирането и произвеждането на най-доброкачественото човешко същество; изкуството е плющене
на трансмисии, вдъхновено от болтове, зъбчати
колела и пневматични чукове.
Всъщност този хъс за произвеждане, станал
романи, съвсем не е обичан от официалния социалистически реализъм. В българската лите-
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ратура е присаден едва след детронирането на
жанра в съветската литература – в края на 1940те и много скоро, преди да се натрупат много
романи официалните литературни трансмисии
започват да предават лозунга да се търси триизмерност в литературата, каквато няма как
да се намери по правата линия на просперитета, начертана от мечтата на производствените
романи. Социализмът се отказва да говори за
собственото си модернизационно усилие да
преобразява времето, вещите и човека – сам
намира аргументите да го опровергае. Много
бързо производственият патос е уловен в двоичността и несъвместимостта между машината
и екзистенциалистките качества. Машината и
желаната безпределност на произвеждането
обаче са обречени. Учи, за да не работиш – гласи поуката, предавана от епическите герои строители на своите наследници. Обещанието за
безкрай на мечтата е неизпълнимо; делничноекзистенциалистката реалност побеждава – защото е вседостъпна? По-интересна? По-важна?
Единствено позволената за литературата и за
мечтата? А трудът и производството част от човешката екзистенциалистка същност ли са?
Трудът, основен концепт на производствената литература, съвсем не е недвусмислен.
Изглежда, че този труд понася на крилете на
вдъхновението. Трудът е ритъм, който повдига
емоционалния регистър на битието, но този ритъм е задължителен, той унася като монотонните песни, с които окованите гребци на галерите
натискат веслата. Има все пак едни такива пролуки в трудовата обреченост на човешкия род,
когато произвеждащият сам създава ритъма и
сам натиска педала, за да ускори не само произвеждането, но и цялото време. Като оня герой от романа „Светлини“ на Веселина Геновска
(1950): „И да ускоряваш, да ускоряваш така, че
да ти стане весело“. Трудът става хедонистично
изживяване тъкмо когато се развинти спиралата
на усилието, отпратено в безпределното. Нецелесъобразен самодостатъчен труд. Труд в ритъма на налудничавото авангардистко щурмуване
на непомислените хоризонти на човешкото.

Друга е „естетиката на целесъобразността“,
която трябва да направи производствения роман подходящ за социалистическия реализъм.
А в производствените романи става дума за
репресията на ритъма. Това е трудът репресия;
трудът, който те прави свободен от свободата и
човешкото ти достойнство. Големите съветски
строежи са дело на лагерници. Василий Ажаев
ще превърне репресивната система в авангардистка халюцинация на безпределното в романа си „Далеч от Москва“. Също в бестселър,
тиражиран и в преводи на други езици. Ще сътвори един от непомислимите символи на една
модернизация, изтръгната с труда на човеците
с отнета свобода и достойнство. Какво значение
имат екзистенциалистките умувания пред ритуалното жертвоприношение на милиони човешки същества.
Производственият роман е един толкова
предсказуем жанр, ясен с досконалното свеждане на идеологически програми в литературни
клишета и архетипи, и една чудовищна пролука,
в която отново историята на човешкия род изживява сякаш за първи път проклятието на изгонените от райската градина, осъдени с кървава
пот да заплащат живота си. Проклятие и казън,
но за какво прегрешение? Поради чия вина? В
една диалектика на желаното екзистенциалистко равновесие човешкото същество страстно се
стреми да се откопчи от наказанието и да му се
изплъзне, побягвайки във все по-ускоряващия
се ритъм. Само ритъмът на ускорението носи
веселие, ритъмът на новото производство, на
новите вещи, или ако махнем идеологическата
рамка – на печалбите. В тази нарастваща драма
на отчуждението вещите първо съответстват на
парични потоци, после на акции, после в отказалите се да произвеждат времена – на фикционални числа, на фикции, прехвърляни от сметка
в сметка, превращат се в чиста фикционалност,
напълно заменима с думите. Също неизчерпаема за литературни гегове, но от нея няма
да останат никакви следи в материалния свят.
Производственият роман е уловил едно свръхкомпресирано време на създаване, полагайки
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в полето на литературата и запазвайки паметта
за онова, което е затворено между кавичките
на индустриализацията – един отрязък,в който
авангардът е стнал видим, осезаем. Хвърляйки
мастилено-непрогледната си сянка върху следавангардното ни живеене, когато произвеждането вече напуска света ни. Отливайки се в един
мит за човешкото. И ако се отърсим от омарата
на митичното, ако честно изиграем ритуалното
въплъщение на този мит, ще признаем, че както
заблудите на митовете,така и скуката на загубилото ритъм общество обезсилват. В романите
от 1960-те насетне иронията към производствеността става искрящо-заразителна. И освен това

ПОЕТИКАТА НА НЕНАЗОВИМОТО
Светът, за
който говори
стихосбирката
на Владимир
Попов, е съвсем
различен от този,
в който имат
сила думите и
стандартните
им
употреби и където
между говорещия човек
и нещата стои
стената на готовите фрази.
Преобразил
го е фактът на
отсъствието,
самият той станал дума от поетичната реч, заглавие. Завърнала се е първозданната яснота на езика, когато нещата предизвикват думите, но това са
неща, които вече принадлежат на отсъствието на
любимото същество.
А това отсъствие е предел на съзнанието, след
който може да се говори, но с друга употреба и
разбиране за думите; с друга бистрота на духа,
въплътен в думи, защото те са получили своята

253

много по-ясно са уловени митологическите измерения на краткия отрязък на модернизационното дисциплиниране на обществото и производството му, изискващо новия статус на човека
машина.
Неусвоените пространства на света са все
тъй безкрайни, изчерпила се е комай енергията
за очовечаването им, въображаемо или реално
постижимо.
Мая Горчева
Мая Ангелова. "Българският производствен роман". София: Кралица Маб, 2014.

цена, а това е цена, която е отвъд думите. Тези
думи изглеждат (на издателя на стихосбирката)
като нова поетика, която авторът сам обяснява
като изоставяне:
изоставих всички украшения
метафори и сравнения
точки запетаи и прочие
„многоточие“
Поетът освобождава и освобождава думите от
украшения още от първите си стихове. Но този минимализъм е получен на цена извън думите. Новата поетика е запазила за думите само една функция и това е да са денотати на отсъствието. Това е
и изпитанието на тази нова поетика, изпитание и
за думите – да са означения на онова, което е вън
от познатото, вън от знание и опитност – да са назоваване на нещата без буфера и прикритието на
стандартните употреби или поетическия стил. Думите да са отново прозрачен посредник и човекът
да е обезоръжен от своето знание. Новата поетика
е завръщане към първоначалата, към онова непостижимо утопично „за първи път“. Окончателното
знание и пределното, оказва се, са откриване на
началото, на онова, което е преди и извън. Нова
поетика и нови думи, получени на непожелана и
страховита цена, каквато все пак всеки един човек
е плащал и ще плаща, рано или късно.
Думите на тази нова поетика са събрани още
в първото стихотворение „Очакване“: едно и
също е действието, повторено с всяко друстишие,
с един и същ глагол и във въпроса, и в отговора:
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„очаква“; повторено и в заглавието „очакване“ –
с отглаголно съществително. Наречията за време
звучат като заклинания: „никога вече“, „завинаги“.
Не, заклинанието е станало величина на реалното
време. Максимално абстрактната идея за вечност
е единствената мерна единица в другия свят. Две
са неговите състояния: едновременно „няма да“ и
„са“. На всяка страница ще откриваме отрицателните форми на езика: отрицателните форми на
прилагателните (в „знак“: „непохватният ти“, „невидима“, „незнаен“, „неведом“; „молитва“: „неизречена“, „необятна“, „непредотвратима“; „нощни
страхове“: „безоки и безумни“, „нечути“...); частицата „не“, съюзите на отсъствието: „без“, „нито“.
До тях – неизменните вещи, всички те – отдавна познати и членувани; натъртените показателни
местоимения: „тази която“. Всички вещи в този
свят са добре познати – ръкавиците, огледалото,
шкафчето с обувки – натежали от най-сигурната
сигурност на света като гробницата на фараона.
Светът, пределно прозрачен с вещите си, е станал свят недостъпен и невъзможен, препречен с
„не“-то на отсъствията. В тази нова поетика думите имат нова мисия и се разронват в многоточия.
Поезията е релси, или „невидима нишка“. Именно
такава поезията и само тя успява да събере думите
и нещата и да е отвъд думите и нещата:
между гробницата на фараона
шкафчето с обувки на Т.
и този набор от думи
има невидима нишка
„стихотворението“
Същевременно тази поезия – отрицание-отсъствие и „невидима нишка“, – е единствената
опора на този свят, но това е най-сигурната опора.
Новата поетика е поетика на „намерения смисъл“,
на твърдите непоклатими значения, но нейните
думи на отсъстващото са мълчание. Замълчаването на думите, станали „невидима нишка“ и поезия, разговор „без да чувам гласа ти“ – но не език,
– изтрива цялото знание, обгръща познатите неща
в тайна, с такава тайна, която няма разбулване,
нито може да бъде прочетена и разчетена. Създаден е нов свят, друг свят, който е завръщане в първородното мълчание. В този друг свят „завинаги“
или „никога веч“ не са пожелание или заклинание
– те са. Освен това са неутрална денотация, служат
за знаци, маркер на времето.

Тази друга поетика има и друга рецепция, защото поезията също замълчава, тя „отсъства“. В
„сам“ този, който пише стихотворението, е сравнен „като стихотворение“ сякаш самият той е „невидима нишка“. Това стихотворение е максимално
изложено – то е в интернет, но също е отсъствие:
азът отсъства; стихотворението няма получател. То
е „неполучено“, „непрочетено“.
Научената тайна на другия свят е самота – отворени всички канали на комуникацията, предел
на разбирането и отсъстваща комуникация, ненужно разбиране и знание: без да чувам гласа ти
(„диалог“). Най-нормалното, най-честно състояние на самота, изначална и окончателна – на неполучени послания и пожелания, на непрочетени
и неразбрани желания. Самота, която е научаване
на думите за нещата в невъзможната им простота
и безцелие:
учиш се да обичаш като за първи път
без да очакваш споделеност
или отхвърленост
„статистика“
Отсъствието като „без да очакваш“ и срив на
устроената по разгъването във времето вселена.
Поезията заговаря за онова състояние, в което човешкото отново се слива с физически неодушевеното. Отпуска се умиротворено в прегръдките на
прадревната си родина.
Тези кратки бележки не говорят за писателя,
не добавят щрихи към поетическия му стил или
хвалебствия за изнесената победа в овладяването на нови поетически опитности. Подбуди ги
внезапното откриване в стиховете на изначалната
прачовешка сцена между език и невъзможността
от език, неотменната сцена, пред която застава
всеки един от човеците в един или друг момент
от живота си. Поетът Владимир Попов възсъздава
чрез думи мълчанието на отсъствието и в него събира времената на човешкото. Учи на мъжеството
да изоставяш утешителните изходи и да създаваш
първородната красива самота и свобода на думите. Своето човешко време отвъд времената и
своите думи отвъд думите.
Мая Горчева
Владимир Попов. "Отсъствие. Стихотворения". София: Светулка 44 Атеней, 2015.
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„ИЗТИЧА ЖИВОТЪТ – ОСТАВА МЕЧТАТА”
Стихосбирката на
Йордан Атанасов „Лъч от
обич” /2015/
звучи
като
дълга лирическа одисея,
която е изречена на един
дъх в продължение на половин век. На
пръв поглед
това
твърдение може
да изглежда
парадоксално, но е факт. Произведенията, включени в тази
книга, не са групирани в отделни части или цикли. Те следват едно след друго. Чувствата в тях
преливат постепенно. Личи си твърде сериозната грижа на автора да ги обедини с червената
нишка на своята богата автобиография, макар и
те да са тематично различни.
Няколко са основните теми в сборника, с
които поетът изразява чувствата, вълненията и
преживяванията на лирическия герой. Самото
заглавие недвусмислено подсказва, че централното, водещото чувство на произведенията, ще
бъде човешката обич във всички нейни измерения и разновидности.
Нормално е всеки човек на първо място да
обича своите родители, особено майка си. Книгата започва с група творби, посветени на обичта
към родната майка. На челно място е стихотворението „Пазител на вечност”, създадено през
2015 година. То е кратко, едва четири строфи, и
завършва изповедно:
Копая тревата, говоря със мама –
два метра делят ни.
Копая, на мъдрост обречен
в безсмъртния троскот на Мизия.
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Пазител на кости съм…
И син на вечност.
Затрогваща е тази откровеност на изказа.
Думите звучат съвсем естествено, без насилено подбиране, без излишна сълзливост. Тъгата
на сина към починалата майка е искрена и завладяваща, лексиката за нейното изразяване е
овладяна майсторски. Личи перото на поет, който вече е в зряла физическа и духовна възраст.
Зад синовната обич прозира житейска мъдрост.
Всеки човек е пряко и косвено продължение на
своите родители и предшественици. Той е не
само пазител на тленното от тях, а и клонче от
вечно зеленото дърво на живота.
Все на обичта към майката, бащиния дом и
родния край са посветени творбите „Как се случи”, „Писмо от Вашингтон”, „Въпрос към Бог”,
„Доброта”, „Заръка” и още немалко други лирически откровения. Ще ми се да спомена и стихотворението „Сянка” на Йордан Атанасов, което е
включено в друга негова книга. То в съвсем кратка форма проследява целия скитнически живот
на лирическия герой, който е бил принуден да
напусне родния си край в Мизия и „загърбил
Балкана”, продължава трудната си жизнена пътека из дебрите на Тракия.
Ето последните стихове на тази ярка автобиографична изповед:
Не ми провървя само своята болка от думи изрових.
И какво ли не правих човека във мен да узная…
Аз не помня какво са ми баяли влъхвите,
колко време ще бъда възможен и колко
ще движа пространството глухо край мен…
С колко любов ще живея, срещу колко омраза…
Но до днес оцелял – с волята Божия,
в земетръсите вярвам, в живота на Янтра.
И във мама – оная далечна и скъпа, и видима сянка.
Тъкмо на тази сянка от обич са посветени откровенията в още много други стихотворения на
Йордан Атанасов. В душата на лирическия герой
тя цял живот свети, както вечното слънце, което
ту ни радва с животворните си лъчи, ту се скрива
зад вечерния хоризонт на кратката забрава, ту
наднича иззад облаците на житейския ни дел-
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ник, и винаги ни учи на доброта, състрадателност и човещина.
В следващата поредица от творби поетът се
вълнува от смисъла на човешкия живот. В драматичното стихотворение „Кал” той представя
постоянното противоборство на човешката плът
и разума човешки, който цял живот се стреми
към своите мечти. Плътта нашепва сластно:
„Животът е лъч светлина и любов…
Познато е всичко,
от кал сме и там ще се върнем,
все едно какво е там зад тръстиките…”
След дълго и трудно лутане и вървене през
всякакви препятствия към мечтата си, героят си
мисли, че е в последния кръг на Ада, ала Господ
му казва, че той е едва пред входа на първия
адов кръг и добавя:
„Ще продължиш.
Но първо изяж тъмнината в душата си!”
Изводът е един: само светлината на доброто
просветлява истински живота ни. Всичко друго е
кал в нашето присъствие край бреговете на дълбокото житейско море.
„Животът – любов и награда ще бъде.” Това
ни обещава оптимистично поетът в поантата на
стихотворението „Този, който идва”. Нероденото
бебе е още в корема на бременната жена, който
прилича на земния глобус, но всеки трябва вече
да съзира сиянието на „две очички-звездички”,
зад които се крие цяла една нова Галактика от
пориви, чувства и деяния.
Твърде одухотворено е представен кръговратът на човешкия живот в стихотворенията
„Лоби”, „Кръговрат”, „Вода” и други. Но едно от
тях се отличава с особена окраска. „Звезди над
липите” е посветено на искрената обич на автора към някои починали писатели от Стара Загора. То започва така:
Градска вечер юлска. Тихо спи
старият „Пегас” под старите липи.
Спомени отколешни слизат…
по златна и по сребърна нишка.
Ето тук, на маса, бяха всички:
Мирчев, Тонков, Стойчо, Жеко,
Груев, Янко… Всички и различни.

Пийват заедно. И се захапват леко…
Слизат силуетите им от звездите.
И по-нататък авторът споделя своето честно
признание към творческите дарби на изредените писатели, по чиито звездни стъпки продължава да броди музата на любовните песни Ерато:
Бяхте мъдри и гневни в живота си:
с книгите сочехте кой талантлив е.
А сега в ореоли – във златни хомоти сте…
Там, където е нива без тръни, бодли.
Тук е уместно да споделя, че поетът Йордан
Атанасов умело продължава лиричната традиция на Николай Лилиев, Веселин Ханчев и доста други творци, с които Стара Загора се гордее
като Град на поетите.
Следваща група творби са свързани с красотата и метафоричните внушения на неповторимата българска природа. Сред тях са „Зима”,
„Кокиче”, „Съюзник” и др.
Немалко стихотворения отразяват непреходните човешки вълнения при съдбовните интимни искри между мъжа и жената. Те разпалват не
само топли душевни пламъци, а и жестоки пожари и няма да престанат да искрят, докато свят
светува. Това са „Ева”, „Винено цвете”, „Нощно
къпане”, „Червило от орех”, „Струна”, „Хетера”,
„Облак”, „Роза” и още много други. Дълбоко
личните чувствата в тези творби са овладени. Те
се изразяват без куха декларативност и показна
плакатност. Метафорите са оригинални и запомнящи се. В повечето случаи римите на стиховете не кънтят като познато подвикване в празна
пещера. Те са асонантни, но звучат в резонанс
с ежедневната тема, превърната във вълнуваща
поезия. Тук думите не се пъчат из текста подобно кресливи певици с кръчмарска чалга. Те говорят делнично, без парфюмирани превземки.
Държат се като трудолюбиви бременни майки.
Фразата е свежа, звучна, приятна и като лексика,
и като мъдро внушение.
Стихотворението „Рецитал” е един от многото примери на естествен израз на най-приятното и най-трудното човешко чувство – любовта
между мъжа и жената. Тя е не само плътска, а и
духовна:
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Жив спомен си ти – многозначен,
бодлив и сладък като мечта.
Изтича животът –
остава мечтата.
За онзи среднощен горещ рецитал.
А ето колко трепетно и откровено по юношески е изречен краят на „Танц”:
И не смея аз да те докосна
да не счупя всичко:
тишината, тялото ти косо,
този лъч от обич,
който ме разсича.
Именно от това стихотворение е изведено
заглавието на настоящия сборник с избрана лирика. Дори да прекаля с пристрастието си точно
към най-интимната част от книгата, не мога да
се въздържа да не посоча и поместеното в съседство с „Танц” стихотворение „Струна”:
И борят се в тебе
разум и страст…
От целувката бягаш,
но очите горят –
въглени малки са те.
Ветрове от съмнения
ги разпалват отвътре.
Отвън – страхове ги гасят…
В немалка поредица от творби поетът изразява болката си от трагедията на голяма част
от селата на днешна България. „Край шосето
са спрели и чакат, потъмнели от мъка и прах…”
– казва тъжно поетът за тях в стихотворението
„Старите селища”, а в „Къщата”, където се показва драмата на хората, принудени да събарят
родните си къщи, той обобщава:
Жестоки сме, когато корена си режем.
В „Сеяч”, „Голямата нива” и още някои други стихотворения авторът изразява радостта на
лирическия герой от неговата активна позиция,
когато сам жъне в „голямата нива” на живота. В
този подраздел е включена поемата „Жътва”. Тя
е създадена през далечната 1979 година, когато
авторът „до зрялост восъчна не стигнал, прегаря
във големия харман на времето…”
И тук, както във всички други творби в книгата, зад метафорично-образния релеф на ви-

257

димия текст, винаги прозира и втори пласт на
мисълта с някое оригинално обобщение или
житейска мъдрост.
Ето малка част от поемата:
И ме смила комбайнът на дните,
както смила стрък, живот, бодил…
А душата, обърната към идното,
чака Онзи, що не се е още родил:
Той е във Жената, дето носи бебе,
във бебето, отпуснало нежно глава,
и във Стареца мъдър и дребен,
и в Поета, изстрелял опасни слова…
И по-нататък поетът добавя:
Аз трябва хляб за други да жъна.
Аз – българин, във Мизия роден.
…
Но аз съм още чужд за Тракия…
Тук всеки във рода си има агроном.
Лирическият герой е „един чепат съсед на
даките”, който идва от север без височайши покровителства. В Тракия е принуден да се бори
с два жестоки противника: комбайна на дните
и простия агроном – символът на номенклатурния чиновник, изпълзял с интриги до държавни
постове чрез вуйчова и политическа протекция.
Героят се гордее със своя труден, но достоен
живот:
Над паламидата минавам,
цвета й виолетов опознал…
Как гъделичка, казват, славата,
когато в тръните си оцелял…
Друга доста голяма група стихотворения са
посветени не само на детинските години и на
по-сетнешното минало в живота на мъжа. Те в
преобладаващата си част изглеждат автобиографични. Поне така звучат със своята неподправена същност. В този неотделен цикъл е включено
едно от най-драматичните стихотворения в книгата. Създадено е през 2010 година, когато авторът вече достолепно се разхожда по пъстрите
есенни баири на третата възраст. То е озаглавено „Бивол”.
В днешно време на мнозина ще им се стори едва ли не фантастика детинското яздене на
бивол. А то е съвсем реална игра в детството на
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някогашните селски момчета и цял живот живее
в техните спомени.
Ще посоча само началото и края на стихотворението:
Препуска бивол из Балкана.
И аз – едно момче-сираче,
на черния му гръб съм смаян.
….
Сънувам детството сирашко
и младостта, в галоп преминала…
Животът – бивол със навирена опашка.
Подобно кърлеж аз –
на черната гърбина.
Каква впечатляваща метафора! Животът е
черен бивол. На неговия ръбест гръб като на
шега се е качило наивно момче. Разяреният добитък бяга през стръмнините на Балкана, прескача урви и храсти, тича през поляни и сипеи,
лети като подгонен от диви зверове. Година
след година, та чак и до сега, този подплашен
бивол неистово се мъчи да хвърли ездача си от
своята гърбина. Бърза да го събори с ярост, да го
прегази с груби копита като дребна папрат. Той
продължава своя безмилостен бяг все тъй свирепо. И ще спре, чак когато преметне упорития
човек в най-дълбоката пропаст, от която няма
спасение.
Как да не настръхнеш от размаха на това поетично внушение!..
Стихосбирката „Лъч от обич” не е обикновена книга, това е една лирическа полувековна из-

повед на поета за неговия разнообразен жизнен
път. Не всеки автор има смелост и художествени
възможности така затрогващо да разголи плътта
на чувствата си, потайните глъбини на душата
си и мъжкия порив на мечтите и вълненията си.
Това се отдава само на талантливите творци, какъвто несъмнено е Йордан Атанасов. Във всички творби на тази книга личи умелото боравене
със словото. Изказът на мисълта е ясен, думите
се изричат леко. Стаената в тях мъдрост печели
доверието на читателя, защото авторът доказва,
че познава живота в неговите основни детайли.
Привършваш четенето на тази дълга поема
от човешки чувства, а тъй ти се иска тя да продължава още. И понеже няма други страници в
книгата, ти се изкушаваш отново да започнеш от
самото й начало с нейното мото:
Тъжен, горд и весел –
неизвестен на света.
Ти ли, моя вярна песен,
пак ме викаш във нощта?
Красиво, нали?! Едва ли има по-голямо щастие за човека от това, вечер да заспива с вълнение от някоя хубава песен в душата си! И да
сънува поредната своя мечта. Защото „изтича
животът – остава мечтата…”
Иван Енчев
„Лъч от обич”, Йордан Атанасов,
Ст. Загора (2015)
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„ПЛОЩАД БЪЛГАРИЯ”. ВИСОКИ ПАТОСИ И ВСЕКИДНЕВНИ ПРИТЧИ”
Аз и моето обкръжение ще поемем вината.
Аз, Б. и П./ о, прелестна опозиция:
звучна – беззвучна!/, един поет с жълти
очи,
самси – и в треска между тия
оголени стени, вторачен, неколцина
мъртъвци,
неколцина живи, купчина книги и един
речник
на редки, остарели и диалектни думи
/…/
безкнижно и бренно време...
Мирела Иванова
Откъс от стихотворението „Патоси”
Тежко бреме е вината.
Като
тъмна
мъгла лежи на
душата. Всеки
си носи своите
вини... и сънува
прошка – стига да е усетил
грешки и грехове, стига да
може да поеме
о т го в о р н о с т.
Когато
един
значим поет заяви, че ще поеме вината, разбираш колко е крехко сърцето
му, начупено от болката. И колко силно е. С
всеки свой образ, мотив, тема Мирела Иванова
събира парчетата, снажда ги и го виждаш цялото. И му вярваш!
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„Площад България” – метафора за живота
ни, за родното. И ние сме там – на площада, и
площадът сме... Замислям се за избора на словото; да, там се чува, там се вижда. Мегданът е.
На него му приляга хора да се играят, да искри
радостта; но и друго се случва по мегданите...
Събрала значенията на радостта и ликуването,
на страданието и пок русата, думата се опира
на познатите си значения и надгражда.
„Най-уютно се чувствам в една нова книга.”
– споделя Мирела Иванова в едно интервю. Рожба е новата книга, в нея са творецът и неговата душа. А нашите души поемат по пътеките на
всяка страница, търсят, търсят се. И се намират
по начин, различен при всеки нов прочит.
С „Площад България” пред нас е талантливата поетеса, завладяващият белетрист. (стихосбирките: „ Памет за подробности”, „Разглобяване на играчките”, “Еклектики” „Любовите
ни”; книгите с разкази: „Бавно”, „Всички разкази са за теб”). Четеш последната издадена книга и нещо те стяга за гърлото, дълбае в душата
и искаш да скочиш и да вървиш, да вървиш...
Докато утихне болката. Обаче... как ще избягаш
от нея, къде ще се скриеш? Друг път ти е ведро,
светът е лъчист и добър. И човек си задава въпроса защо един поет посяга към публицистиката. Отговорът... знаем го. Защото значимият
творец е различен, нов, изненадващ с всяко
свое произведение и защото емоционалността и тревожните въпроси не са запазено място
само за поезията и прозата, драмата. Постига
единство авторът, гради цялото. Заявява позицията на съвестта си.
И в теб, който си от другата страна на книгата, говори съвестта. Носим си и греховете към
тази наша майка България, с всичкото, което тя
е – земя, родова памет, история; възходи, падения, слава...
Да, „май никой вече не е цвете в страната на розите...”( „Едно – друго”). Оглеждаме
се в книгата. Може би точно така се е родила
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идеята за нея. Разлистваш, потъваш в образи,
внушения, връщаш се... и усещаш, че поезията
и прозата на Мирела Иванова изгражда един
мегатекст. Цялостен с препратките от жанр към
друг; текат невидими нишки и обвързват всичко в едно. Нишки – мостове. А ние – ние я следваме. Вървим.
Провокира заглавието, но не по-малка провокация е и подзаглавието (Високи патоси и
всекидневни притчи). Високото и ниското се
срещат в точката на гневен вик, на непреглътната въздишка, на вярата. Затварям и последната страница и ми се ще като стария Герак да
прошепна: „Злото не е вечно, доброто – то е
господар на човешкото сърце.”
Всяка от творбите ( статия, памфлет, есе…) e
отклик на случващото се у нас – в държавата, в
домовете, в душите. Първата ми реакция, когато взех книгата, беше радостта, после зачетох –
разбъркано, избирах по заглавията... След това
си казах: Това е една тъжна книга. И – много
тревожна. Оголва до дъно нашия свят, падат
маски, отмиват се наноси и остава същността:
събития, проблеми, хора... Но зад болката и
гнева разбираш, че въпросите на автора са онова светлото, което те крепи. И те разлюлява. И
те запраща в най-твоето си – онова местенце,
което понякога заключваш. И хвърляш ключа...
през девет памети в десета.
В трите цикъла ( „Свръхбагаж”, „Из едни
новини”, „Къде е заровено българското куче”)
читателят се среща със социални факти, с народопсихология, с модели на поведение, (за
съжаление, недобрите са повече), с ценностен
хаос. Мирела Иванова не просто маркира, тя
заявява категорично гражданската си позиция.
Чуваш тревогата на автора – какво се случва с
България? Накъде пътува?
Един трамвай – един нашенски трамвай!
– пристига още в първата творба („ Добри и
лоши”), която възприемам като програмна. И
този трамвай е колкото реалистично предста-

вен, толкова и метафора на живота ни с всичкото му – навън и вътре в нас. По-късно той отново се появява: „в трамвая, (...) сякаш самият
залез се е качил и пътува още в девет заранта.
Всякакъв възрастен народ, добре или зле пременен, сговорчив и споделящ, заядлив и поучаващ, гъстота от унили човешки съдби и горчива умора.” Избрах този откъс не само заради
образа на пътя и на човека, но и защото това е
един от многото моменти, които съчетават острото перо на публициста с метафоричния език
на поета; пък и такава една хубава позабравена
думичка има тук – „пременен”. И ми домъчнява за всички онези думи, които с лекота оставихме в миналото като овехтели и ненужни.
Спомням си стихотворението на Мирела Иванова „Аутопсия на думата”:
Не разбрах кой трупа ѝ захвърлил е тука,
остаряла и страшна, и страшно красива:
разлъка.
Боли я поетесата. Тази болка е и тук, в публицистиката.
Когато вземеш книга за първи път, тя е непознат свят. Възприемаш заглавието, оформлението (въздействащо е то, ето я кардиограмата
на сърцето...), цветовото решение. Разгръщаш
я и – един нов свят. Попадаш в него. И вече
си друг. В публицистичните творби на Мирела
Иванова виждаш своя привидно познат свят,
този твой – чужд свят, понякога – дошъл ти до
гуша, защото си разочарован, огорчен, болно
ти е. И си уморен, някъде по пътя си изгубил
илюзиите си. Помниш как си се смял през горчилката на онзи наш анекдот за светлината в
тунела и идващия влак. Попадайки на Площад
България, усещаш, че светлината можем сами
да си я доведем. Лъч по лъч, капчица по капчица слънце. Струва ми се, че Мирела Иванова
и затова препраща към големите ни творци –
Вазов, Алеко Константинов, Яворов – понякога
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със страданието им, друг път – с възхитата от
доброто, достойнството, родолюбието.
На Площад България се срещаш и с „героите” на нашето време – както като конкретни
имена, прозвища, така и като типизирани образи. А с тях и зад тях – обществено политическият живот. Като техен контрапункт се откроява съвестта на автора. И горите ни – изсечени,
продадени, „самозапалени” – притичват на
площада. Хубава е гората ни и все така вселява в сърцата ни „само скръб и жалост”, но този
път – не заради носталгията на прокудения извън пределите на родината. Гневна е Мирела
Иванова и от абсурдите в здравеопазването, от
проблемите в образованието, от незачитането
на човека и на живота, от медиите, включително и от грубия, грозния език, който ни залива
често от различни предавания, форуми и блогове, на улицата... Размити граници между добро и зло, ценностен хаос...
И народопсихологията, и тя е тук. Принципът на махалото, липсата на мотивация, апатията... Какво се случи с идеалите?! А с жалостта?! Оставихме ги само за героите от филмите
и книгите. След избърсаната сълза пак сме си
същите...
И още, и още...
Българският свят. Горчи написаното с констатациите и с тревожните въпроси. Усещаш
болката на твореца. И своята болка. И ти се
иска като Вуте да заявиш: „И я че изокам некой ден!” (позволявам си това притичване към
Шоплука и заради „шопската упоритост” на
Мирела Иванова, за която пише Михаил Неделчев в проникновения послеслов на книгата.) Ето го викът на твореца, като камбана удря.
Четеш и виждаш как като сенки минават
през площада възрастни хора – с отънелите
си портфейли, но по-страшно – с ограбеното
достойнство („отчаяно достойнство” – четеш в
книгата...).
Ами децата ни? С каква лекота ги укоря-
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ваме! Назидателно мърморим как „Ние едно
време...” Друго е времето сега (макар че... то
е колкото вечно различно, толкова и вечно
еднакво). С образа на децата – също толкова
беззащитни и уязвими като старите хора – се
срещаме в творбата, разминаваме се в живота.
Все сме забързани, все тичаме. В „Не е ли яко
да си тъп?”, „Зрели ли са зрелостниците?”, „Откъде започва лъжата?”, "Кой превръща децата
ни в маркетингов продукт?...” виждаш – зад
фасадата, перченето, подменените ценности,
зад афиширания цинизъм... сгърченото, объркано личице на самото детство. И то е там, на
Площад България. Не са виновни децата ни.
Във финала на „Параметричното уравнение
на Първи юни”, с епиграф – задача от изпитен тест за седми клас, четем: „На днешния 1.
юни разполагаме с какви ли не закони, визии и
стратегии, предназначени за децата ни. Остава
само да се намери най-голямата цяла стойност
на параметъра А, което значи да изпълним с
любов, ангажираност и разбиране средата, в
която растат децата, да внесем ценности и ред
в обществото и да сме що-годе добър пример
като родители и граждани. Трудно решимо
уравнение открай време.”
Любов, разбиране, грижовност – ето я рецептата! Знае творецът, че задачата му не е да
се поддава на отчаяние, а да буди. Сърцатост
трябва.
Как да опазиш човешкото? – препъваш се
във въпросите, поставени от Мирела Иванова.
Защото те, въпросите, са спасителните. Оттам
нататък ще търсим пътища към отговорите. И
то – само ако искаме. Дали пък винаги не сме
били такива?! За разпада на българския космос четем още в „Гераците” (и по-рано). И ми
се струва, че съвременното дете – за което
много се „грижим” – така напомня на Елин-Пелиновия Захаринчо, който „терка” през снежна
пустиня, а гласът на чичо му се врязва в мен:
„Няма кой да го гледа.” Тежко ни и горко, ако се
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докараме до бездушието на Петър! А дали не
сме се докарали?...
Толкова много има в книгата на Мирела
Иванова. И свободата с цялата й многоликост
и с цялото ни изкривяване е тук, и срещата на
делничното с високите идеали, и до болка откровеният зов да се примирим с миналото си,
и захвърлената, подменената любов е тук…
Мъката от затлачването на езика ни, от забравената негова мощ... Та нали той е наша идентичност! И копнежът да се помирим със самите
себе си. За да продължим напред! Заедно!
Не можеш да пропуснеш и яркия изказ –
когато трябва – остър и язвителен, друг път – с
мекотата на онези топли, звучни думи, които
опазват езика ни. И – нас. Ярки метафори, провокативни заглавия...
И хубавото е тук, на Площад България (един
отец Иван, дори само той стига, за да обърнеш
поглед навътре) – с онзи пример, който може
да се превърне в модел на поведение, да провокира размисъл. И желание да градим!
„Време е, значи.” Това е последното изречение в книгата – и то обира всички смисли,
пада тежко, но и повежда. Напред и нагоре.
Мирела Иванова го поставя след откъс от Яворовата поема „Нощ”; признава, че когато няма
отговор на „разтърсващите и съдбовни въпроси”, се опитва да ги намери в пророчествата на
поезията.
Време е да повярваме в себе си. Време е
да разграничим онова, което е възможно, от

утопичното. Време да си припомним, че стеснените хоризонти ни ограбват; да се сещаме
по-често, че сме крайни, човеците, но мечтите
и делата правят света безкраен. И дано един
ден петметровата фигура паметник на Вазовия
дядо Йоцо види един нов човешки свят, да изтрие сълзата, търкулнала се по каменното му
лице, и да промълви: „ Господи, видох!” И да
ни прости.
Така ми се иска да припомня финала на стихотворението „Едно – друго” /от стихосбирката
„Памет за подробности”/:
Бих се родила отново в страната на розите.
Обич е страната на розите. Такава голяма
и чиста любов; просто – трябва да я носиш. И
да я даряваш щедро. Разказва, споделя, търси
Мирела Иванова. Твори. Създава всичко със
сърце! Лекува този наш свят – и себе си – със
своето слово.
Памет е то. И път е. С това усещане оставаш
след последната страница на книгата. И ти става леко, светло... Защото талантливо поднесената истина окрилява. Вярваш, че можеш!
Мариана Маринова
"Площад България", Мирела Иванова, ИК
"Хермес' П. 2016
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„ОГЛЕДАЛО ЗА ОБРАТНО ВИЖДАНЕ”
След
поетичната книга
в съавторство
с Живка Митова „Родена в
понеделник“
(Макрос, 2003),
Лили Христова
прави своя дебют с „Ориса
ме Алиса“ на 19
юли 2016 година. Дни преди
новото издание
да излезе от печат, на 16 юли, в
рамките на Яворови дни, Поморие авторката получава втора награда в ежегодния поетичен конкурс „От заник слънце озарени“, посветен на П.К. Яворов. Бургаската поетеса
Лили Христова е сред 250 участника в конкурса.
За себе си Лили Христова споделя, че „поезията е реалният сън, в който иска да живее. За
нея е важен светът на думите – понякога враждебен, а друг път ласкав. Думите като начин да
изразят сетивността, емоцията, картините и мелодията, която пораждат. И мълчанието им.“
Кратката изповед ни отваря прозорец към
стихосбирката и ни помага да отгатнем защо
авторката избира Алиса от знаменитата история
на Луис Карол, превръщайки я в своя кръстница и в свой Вергилий в света на поезията – реалният сън, предпочитан за обитаване от Лили
Христова.
Разбирам колко е привлекателна идеята да
имаш за сродна душа един толкова загадъчен,
почти неразгадаем и напълно непредсказуем
герой като Алиса. Привлекателна, но и рискована идея. Аз лично бих се задъхала в опита си
да я следвам и настигам. Но поезията има свойството да бъде смела. Смелостта е заявена и в
един от детайлите на корицата – ключът, висящ
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от минутната стрелка на ретро часовника.
„Преминавам
през образа си
в огледалото
и не искам
да убивам... времето.”
(Сърцето ми – часовник)
Проблемът за времето, за отключването на
времето, е основен, както знаем, в произведението на Луис Карол. За времето или за сюрреалистичното безвремие, в което ни е позволено
да не порастваме, да останем затворени в блажено-чистия период на детството – преди измамите и разочарованията, преди нараняванията,
нанесени от житейския опит:
„В съня мога да забравя всички
думи-ножици,
които ме изрязват
от щастливите картинки.
В съня си
няма да порасна.“
(В съня си)
Началото задвижва композиция от 41 стихотворения, почти всички без заглавия, пестеливи
в голямата си част, белязани от тирета и многоточия, граничещи, бих казала, с някаква строгост
и предпазливост от навлизане в излишна словесна разточителност или разхищение.
Дали това е мълчанието на думите, за което
споменава Лили Христова в своята изповед погоре?
Поетичните фрагменти заявяват и завидна
категоричност, която е присъща не толкова на
самото детство, колкото на премеждията, които
ни връщат обратно към него като към последно
убежище:
„Искам да съм тиха планина,
върховете ми да бъдат от безмълвие.
... и сърцето ми да е вълчица,
осъзнала колко е потребна.“
Връщане към първичната невинност съзирам и в образа на „огледалото за обратно виждане“ от едноименното четиристишие.
Приказността е привлекателна с възможностите, които предоставя сюрреализма, а заед-
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но с него и съня – всички те поотделно, а още
повече заедно ни помагат да се чувстваме създатели в донаправянето на реалността, прескачайки през огледалната врата на всекидневната
в един свят с възможни призраци и чудовища,
но също така и с позволени илюзии и мечти.
Мнимият противоположен свят – обект на художествено претворяване.
В претворяването участват повтарящи се
образи – сън, огледала, ключове, часовници,
врати… По-нататък – върхове, слънца, храмове,
майка, анонимен любим, който е по-скоро задраскан.
Детето, което прескача от стих в стих. „Детето на любовта” (Денят е храм) е свидетел
на събития, но остава недокоснато от времето,
освободено от масовата лудост на възрастните,
чиито безсмислени ритуали напомнят омагьосани кръгове – спомнете си чайната церемония в
„Алиса в страната на чудесата”.
Друг любим образ в стихосбирката е сърцето, чийто ритъм следва „женската логика”: „Наръчник по женска логика е Алиса” (Говориш с
Алиса…) или „Паля свещ /с пламък от сърцето.”
(Денят е храм)
Книгата на Лили е по-малко морска, отколкото би могло да се предполага за автор от пристанищен град. „Тунелите на паметта” доминират

над обичайните крайбрежни и плажни пейзажи,
обвеяни от бриз:
***
В тунелите на паметта –
глутница спомени.
А в подземието
на душата –
мрак...
(В тунелите на паметта)
Въпреки заявения мрак „Ориса ме Алиса” е
обгърната от мекота и щедрост – качества, измествани в съвременната поезия от порязваща
болка и изблици на отчаяние. Всеопрощаваща
женственост звучи в думите „Тъжно е изкачването./ Великолепието – на върха.“ (С кръстче
като неграмотен) или „и наградата за всеки връх
– брилянтна умора.“ (Мравка съм).
Ведрост, надскочила мрака и предпочела
слънчевите мъгли.
Поздравявам Лили, която познавам само
от стиховете й. Завършвам с едно предвиждащо пожелание за разгръщане на мълчаливото
слово в океан от думи чрез бъдещите книжни
срещи.
Христина Мирчева
“Ориса ме Алиса”, Лилия Христова,
Бургаска писателска общност, 2016

