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* * *

Любовта не умира!...
Могъщо чувство, дадено от Бог,
да я притежаваме, да я раздаваме!...
Посвещавам тази�книга на моето момиче - Йоана.
Нека полети в небето, пълно със звезди. То,  моето момиче, за-

служава всички добрини. В памет на онова, което беше, на очите
орехови и златно-русите коси.

Любовта не можем да излъжем...
Тя знае как да свързва и не умее да дели!
И една сълзица малка само поставям между редовете -
да ви зарадва или да ви натъжи.
Приятелю, прочети тези редове, написани с Любов,
дори и малко да те заболи.
Вселената е необятна, а над нея Богът наш зорко бди.

На Йоана, която в XXI век бе застигната от гладна смърт...

Авторът
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ТАЙНСТВОТО НА ВРАТАТА

1. СЛУЧКАТА

...Едно момче подскачаше по дърветата от клон

на клон и пееше песни за живота, който не позна-

вашe...

Данко беше красиво момче с дълга рижа коса, зла-
тиста кожа и светлосиви очи. Обичаше да се катери по
дърветата в градината. Пееше весели песни, радваше се
на птичките, имитираше ги. Измисляше си странни игри.
Удоволствието да бъде във вечно движение определено
го правеше щастлив. Той бе любовта на родителите си.

Баща му - едър мъж с изключителна физическа мощ,
един ден, докато с майката на момчето го гледаха как се
радва на всичко и всички, каза, че когато порасне, Данко
ще стане акробат.

- Сигурен съм. Предчувствам, скъпа!
Майката - с буйни черни къдрици, бяла кожа и вро-

дена красота, отвърна:
- Мисля, че ще стане дресьор. Общува с животните

със завидна лекота. Освен това е много умен. Може да
стане учен. В миговете, когато не е в градината, чете с удо-
волствие книги. Какво прекрасно момче си имаме, Радос-
лаве!

Нада се усмихваше. Бащата изглеждаше щастлив.
Много държеше на Данко и на жена си. Всичко, което пра-
веше според силите си, беше за тях. Строителната фирма,
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която ръководеше, се развиваше добре - имаше работа,
момчетата бяха свестни. Нада водеше счетоводствата на
разни фирми и работеше вкъщи, наред с домакинстването.
Радослав беше рядко срещан човек. Дори враговете му
се възхищаваха. Днес той се чувстваше особено доволен
и свободен. Скоро Данко щеше да стане на 13 години.
Това така радваше и двамата, че те кипяха от възторг.

- Всъщност, от него може да излезе десетобоец! По-
гледни какви рамене е развил за възрастта си! - говореше
с нескрита радост бащата.

Докато палеше поредната цигара, се усмихна на Дан-
ко. Той отвърна на усмивката. И в този миг се подхлъзна и
падна. Майката и бащата затичаха към момчето, което
лежеше като мъртво. Нада изпищя и се опита да вдигне
Данко на крака, но не се получи. Той беше тежък, тя -
крехка.

Бащата се втурна към телефона в чистия като аптека
хол и позвъни на Бърза помощ. От там изкрещяха, че нямат
свободни линейки. Бащата също изкрещя, че не очаква
извинения, а помощ и кавгата заглъхна. След четвърт час
пристигна линейката. Двама яки санитари вдигнаха мом-
чето и го качиха с явна неохота. Данко беше блед. От носа
му течеше тънка струя кръв.

Лекарят в линейката ядеше пуканки и гледаше вяло.
Обърна се към бащата:

- Какво стана?
Радослав разказа случката подробно. Лекарят кла-

теше разбиращо глава. Можеше да изглежда сериозен и
отговорен, ако всъщност му беше все тая.

- Ще го оправим, в болницата има кадърен персонал.



9

ТАЙНСТВОТО НА ВРАТАТА

Вашият случай не е най-тежък - остави пуканките, опипа
внимателно главата, корема, краката на момчето и каза
дрезгаво и някак странно доволен:

- Ще се оправи. Трябва да му дадем малко време.
Когато пристигнаха в болницата, вкараха Данко в ин-

тензивното. Друг лекар - плешив, с остър профил и бледо
лице, го прегледа основно. Отвори очите му - бяха пълни
с кръв. Докторът се обърна към бащата:

- Кома! Не е ясно колко време ще продължи. Да се
надяваме, че няма да има усложнения. И не се страху-
вайте... Виждам, че момчето е яко. Е, засега толкова. Елате
утре пак!

Нада стоеше отдясно на мъжа си. До този момент
мълчаливо гледаше, но сега не се овладя и се разрида:

- Страх ме е. Много ме е страх! Синът ни може да ум-
ре! Не мога да си го представя!

Радослав я прегърна:
- Не мисли за това. Ще видиш, че Данко ще оздра-

вее... Вярвам в това!
Малко по-късно напуснаха болницата, хванаха такси

и се прибраха вкъщи. Бяха неспокойни, меко казано. В
призрачната стая лицата им изглеждаха еднакви. Не го-
вореха, дори не се поглеждаха. Приличаха на непознати,
скупчени като багаж в купе на влак. Нощта бързо се спус-
на. Вечеряха бързо и без желание. Отидоха в спалнята,
която ги погълна с лакома тревога и измамно спокойствие.
Унесоха се в котешки сън, без да забравят всичко, което
се случи с Данко... Но как можеха и за миг да не мислят
за това?
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2. ПЪРВОТО УТРО

Докато се опитваха да закусват, Радослав се обърна
към жена си:

- Ще отидем след десет. Сега си пият кафето.
Майката беше помръкнала:
- Детето ми, детето ми... Какво ли ще стане с него?!
Бащата се опита да се усмихне, но устата му се изкри-

ви в гърч. Нямаше сили да се бори с мъката, победила го
беше.

- Ще го видим! - запали цигара.
Беше нервен. Нада се намръщи:
- Престани да пушиш! Не можеш ли без тази отрова?
Бащата загаси цигарата и погледна часовника. Беше

точно десет.
- Време е...

3. В БОЛНИЦАТА

Бащата застана до вратата на интензивното. Тя се
отвори и оттам се показа острото лице на лекаря, който
гледаше зловещо. Нада стоеше на няколко метра и не сме-
еше да се приближи. Докторът каза безчувствено:

- Момчето ще поостане. Може би седмица - две, а
може и месец.

Бащата почувства краката си меки:
- Докторе, казано честно, положението тежко ли е?
Лекарят вяло се усмихна:
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- Относително. Още е в кома, нищо не може да се
каже. Засега е на системи, функционира добре. Но има
проблем...

Бащата преглътна и попита глухо:
- Какъв проблем?
Лекарят стана някак изтърбушено недоволен:
- Има малък хематом в мозъка. Нека изчакаме. Хема-

томът е с големина на грахово зърно. Ще опитаме да го
отстраним с ултразвук. Така че - въоръжете се с търпение.
Бъдете спокойни... Всичко, което правим за момчето, е и
за вас! И успокойте жена си. Това е болница! - лекарят
почервеня. - Извинете, но съм много зает.

После изчезна като заглъхващо ехо от любима песен.
Бащата осъзна, че с нерви нищо няма да постигне. Отиде
при Нада и леко я прегърна през раменете.

- Недей да плачеш, моля те! Така не помагаш на нико-
го. Докторът каза, че Данко е стабилен. Хайде да вървим...

Радослав премълча за хематома. Обичаше много
силно жена си и не искаше да я тревожи, съзнавайки отча-
яната любов, която изпитваше към сина им.

Нада изведнъж се промени. Очите ӟ загоряха от топла
влага:

- Данко може да умре! Не мога да възприема това.
Ти как успяваш?

Бащата не отговори. Излязоха от болницата. Спряха
такси и се прибраха вкъщи.

Седнаха в кухнята. Изглеждаха ужасени. Нада про-
дължаваше да хлипа. Бащата започна да поглъща всичко,
което ставаше за ядене, и недоволно сумтеше. Майката
гледаше пред себе си, но не виждаше нищо друго, освен
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усмихнатото лице на Данко.
Радослав ядеше вафли, когато погледна през прозо-

реца и изтръпна: едно момче караше колело. Отнякъде
излетя автомобил. За малко да го отнесе... Бащата се
опомни. „Момчето ми! - помисли си тъжно. - Явно нищо
няма да излезе от това лечение. Ще го приберем вкъщи.“
Затърси цигарите и понечи да запали, но се спря - Нада
не обичаше да пуши в стаите. Излезе на балкона и запали.
Изглеждаше затормозен и много - много остарял.

4. СЛЕД МЕСЕЦ

Лекарят, изправен пред бащата и майката като
провинил се човек, заговори. Тихо, злобно, с някаква
ненавист, сякаш позабравил Хипократовата клетва.

- Момчето ще излезе от комата. Добре е да остане
под наблюдение. За сега всичко е под въпрос. Паднал е
лошо... ще имате проблеми. Рано е за изписване.

Бащата се обърна към Нада:
- Какво да правим?
Майката изглеждаше нервна:
- Омръзна ми да чакам... Ще го вземем! Аз ще се

грижа за него. Учила съм за лаборантка, разбирам от
системи.

Лекарят уморен и раздразнен, не - направо ядосан,
добави гъгниво:

- Поддръжката на системи е много скъпа! Освен това
ще трябва да го обслужвате основно...

Майката мълниеносно отвърна:
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- Ще се справя! Имаме средства, не сме бедни.
Въпреки че вече месец бяха зарязали работата си,

Радослав ръководеше бизнеса от къщи, а и имаха спестя-
вания.

Лекарят направи кисела физиономия и отвърна без-
различно:

- Вие решавате. Пък и болницата е претъпкана с по-
тежки случаи. Но има и добра новина - хематомът вече е
премахнат.

После се извърна към Нада и добави:
- Ще ви се наложи да дежурите почти денонощно.
Усмихна се, но не беше весел.

5. У ДОМА

Детската стая на Данко бяха оборудвали като меди-
цинска. Момчето спеше, отдясно беше поставена стойката
за системи. Нада сложи иглата във вената и от системата
потече глюкоза. Седна на стол до леглото и се замисли.
Чакаше търпеливо синът ӟ да се събуди и усмихне щастли-
во, така както преди да падне. Нейното търпение беше го-
лямо, грижите - също. Но тя чакаше...

Един ден, след цели два горчиви месеца вкъщи, Нада
тъкмо се канеше да отиде до кухнята да нагледа обяда,
когато чу до болка познатия и обичан глас на детето си:

- Майко, какво правиш в стаята ми? И каква е тази
игла във вената ми!

Нада онемя. Бавно се съвзе и със затруднение изрече
зле обмислената си лъжа:
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- Момчето ми, разболя се от анемия. Преди време
настина и те повали анемия.

Данко се усмихна учудено:
- Не знаех, че от настинка се хваща анемия... Кога

ще махнеш тази игла от мен? Дразни ме!
Майката не умееше да лъже добре. Опита да се скрие

от себе си:
- Само още няколко дни. Трябва да укрепнеш!
- Здрав съм като бик! - отвърна Данко. - А освен това

съм гладен като вълк! Яде ми се агнешко.
Майката дълго го гледа умилително. В гласа ӟ имаше

безгранична любов:
- Изчакай малко, тъкмо съм го сложила във фурната

да се опече.
Отиде в кухнята и размекна устата си във възторжена

радост:
- Данко дойде в съзнание!
Бащата подскочи като ужилен. Хвърли вестника.
- Освен това е гладен като вълк - добави Нада.
Радослав, зарадван, скочи:
- Отивам да го видя.
Майката го спря:
- Никъде няма да ходиш! Стой си на задника! Може

да го разстроиш, дръвник такъв... Как можах да се омъжа
точно за теб! - но го каза с топлина и важно усмихната.

Майката погледна агнешката плешка, вече беше поч-
ти готова. Мислеше за сина си. Наистина го обичаше, и то
прекалено, до степен на мания да не го учи на нищо, свър-
зано с труд, и нищо във връзка с житейските правила. Те-
зи, с които се оцелява... Плешката изцвърча сладко в уши-
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те ӟ. Приготви богато блюдо с месо и пържени картофи,
сложи и крем карамела, с който беше решила да го зарад-
ва като се върнеше “отгоре“ и правеше непрекъснато.
Сръчно отнесе храната в стаята му.

- Внимавай иглата да не се измъкне. Опитай да сед-
неш. Ще ти помогна - каза с радост в гласа си. - Трябва да
укрепнеш...

Данко преглътна от внезапния апетит и започна да
се храни с охота, а закачливата му усмивка отново грееше
на лицето му.

Когато приключи с обяда, момчето каза уморено:
- Спи ми се... това нормално ли е...
Майката не знаеше как да отговори и каза напосоки:
- От храната е. Знам, че като се нахраним, кръвта

отива в стомаха и се получават проблеми... изпотяване,
тежест, а понякога - сънливост.

Момчето се прозина сладко:
- Ще подремна малко... - и леко килна глава наляво.
Сънят почти веднага го пребори. Майка му остана

при него още малко. Когато го чу да похърква, излезе от
стаята и отиде в кухнята при мъжа си. Той гледаше тъжно
в пода.

- Какво има, скъпи? - за пръв път от дълго време жена
му го нарече така. - Какво си увесил нос? Момчето още
малко и ще е на крака. Нали ти казах, че сама ще се спра-
вя. Какво те тревожи?

Бащата извади цигара, но след секунди я остави на
масата:

- Все си мисля защо така се получи...
Майката заби поглед в мъжа си:
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- Какво се е получило?
Бащата беше мек човек, без това да означава слабо-

характерен. По-скоро чувствителен.
- Докато Данко беше в болницата, лекарят от интен-

зивното ме предупреди... да внимаваме...
- За какво говориш?
- Намекна ми нещо... нещо ужасно...
- Кажи де, кажи! - Нада се разтревожи. - С какво да

внимаваме?
- Със сина ни... Лошо е ударил главата си.
Майката помисли малко:
- Какво искаш да ми внушиш? Както виждаш, след

ден-два Данко вече ще бъде пак този, който си беше... -
изглеждаше леко усъмнена. - Ще се катери по дърветата
и ще пее песни! И аз като дете съм падала няколко пъти
на глава, пък виж как въртя цяла къща!

Бащата посегна към цигарата и пак я остави:
- Може да възникне внезапен проблем...
- Като възникне проблем, ще го решим! - отвърна май-

ката и започна да мие съдовете. - Сам казваш, че Данко е
силен, пък сега не си вярваш! Действително сбърках в
избо-ра си с теб! - усмихна се, дори му се изплези.

Това го разсмя и той каза:
- Ти не случи на мъж, но аз случих на жена! - отиде

при нея и я прегърна в гръб. - Само ако знаеш колко те
обичам... - каза и я целуна.

Майката за миг спря да мие. Обърна се към мъжа си
и каза нежно:

- Ех, че си палав... Още малко и ще ме върнеш към
младостта ми!
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- Няма да е лошо. Мисля, че направихме добре като
се оженихме. Да не би да ме обичаш пак толкова силно,
че чак да ме мразиш?

- Ха-ха! Че кой те мрази, глупчо! - прегърна го и го це-
луна.

Бащата я награби и я понесе към кухненското диван-
че. И... тогава се случи нещо странно. От стаята на Данко
се чу гръмогласно фалшиво пеене. Майката и бащата се
спогледаха - нищо не разбираха.

- Ще отида да го видя - каза Радослав.
Отвори вратата на Данко и го видя да се усмихва ня-

как неадекватно. Седеше с китара в ръка и пееше някаква
песен, която баща му никога не бе чувал.

- Какво правиш? - попита внимателно той.
- Какво е това “правиш“? Кой си ти? Махай се!
Студена пот заля Радослав от глава до пети.
- Аз съм твоят баща.
- Какво е баща?
- Аз съм те създал и ти си мое дете... - Радослав пак

се изпоти. Спомни си за предупреждението на лекаря. -
Няма ли да спиш? Защо си извадил иглата от вената? Мо-
жеш да се нараниш!

Данко стана сериозен:
- Вече спах. Макар да не разбирам защо!
- Това е от анемията, сине. Уморен си....
Данко остави китарата. Погледна строго баща си и

каза делово:
- Каква анемия... и защо не съм обядвал? Сигурно

вие изядохте агнешкото!
- Не, изядохме го ти, аз и майка ти, заедно.
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- Каква майка... и въобще защо не те разбирам? - не-
надейно на лицето му грейна усмивка. - Ако ти си мой ба-
ща и ако майка е моята майка, защо не ви знам имената?

Това сломи Радослав.
- Как тъй?! Вероятно искаш да кажеш, че не помниш

как се казваме?
- Да! А сега се махай. Искам самота... - погледна към

прозореца. - Навън е студено... - каза и легна. Зави се и
отново направи опит да изпъди баща си. - Защо не те поз-
навам, г-н татко... а майка дали въобще съществува? - за-
твори очи и се унесе в дрямка.

Радослав беше потресен. Отиде в кухнята, където же-
на му още миеше чинии. Тя беше чула разговора и приб-
ледняла, отчаяно се опитваше да запази трезва мисълта
си.

- Това ми прилича на внезапна амнезия... Но ми се
струва, че Данко се е разболял... Вероятно изживява нещо.
Ти как мислиш?

Бащата се облегна на масата, запали нервно и за-
пуши:

- Нищо не разбирам от болести. Винаги съм бил здрав
като бик! Вероятно това е просто игра на дете... Сигурно
се досеща, че правим всичко за него, но кой знае защо
не е доволен. Но дали е така, не знам...

Майката също взе цигара - първата в живота ӟ. Запа-
ли и веднага се закашля.

- Ама че проблем! И то със сина ни! В ада бих влязла
заради него! Нека изчакаме. Да видим как ще се справи
тези няколко дни. Ако продължава така, ще се обърнем
към лекар. Имам един състудент. Той завърши със златни
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медали психиатрия и патология. Много е кадърен и... много
алчен!

Бащата се изненада:
- Психиатрия и патология ли? Чакай, чакай, та Данко

винаги е бил напълно нормално дете. Кой знае какъв як
пубертет го е тръшнал! - загаси цигарата, говореше с уси-
лие. - Мисля, че преувеличаваш... Добре, нека го наблю-
даваме известно време.

Изведнъж се почувства като надзирател. После се
усмихна и каза малко по-нежно:

- Ами ако се е пошегувал? Знаеш, че обичаше, още
преди да падне!

- На тебе се е метнал. И ти имаш черно чувство за ху-
мор. Нали затова те изключиха от партията!

- Това е друга история... - бащата се успокои видимо.
- И утре е ден... Времето напредна. Дали пък да не полегнем
като приятелчета в спалнята... не ми е до любов... Психиат-
рия и патология... Като че ли и ти се шегуваш! И започваш
да заприличваш на мен... Хайде да си лягаме - за миг млък-
на. - Не мога да повярвам. Данко каза неща, които не се
връзват с характера му. Винаги е бил благороден! Кажи
нещо весело...

Радослав за пръв път в живота си изглеждаше блед.
Нада седна до него.

- Всичко може да се окаже по-просто. Вероятно изжи-
вява стрес. Беше три месеца в безсъзнание. Мисля, че
там е причината. Знаеш ли, смятам, че се тревожим при-
бързано. Наистина, хайде да си лягаме, той вече заспа.

Станаха и се пренесоха в спалнята. Легнаха, зага-
сиха. Прегърнаха се. От прозореца иззад пердето се прок-
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радваше тънък лунен лъч светлина.
- От малък Данко расте здрав като теб. Винаги е ус-

михнат. Не разбирам какъв е проблемът... - докоснаха чела
и задремаха.

Не знаеха какво да очакват от утрото...

6. КОГАТО УТРОТО ДОЙДЕ

Нада стана рано и приготви пържени филийки,
намаза-ни с мед. Вратата на кухнята се отвори и Данко
влезе ши-роко усмихнат. След малко пристигна и бащата
от банята, избръснат и изкъпан. Двамата седнаха на оби-
чайните си места мълчаливо. Майката и бащата се опит-
ваха да бъдат усмихнати и да изглеждат спокойни като
него.

Данко се хранеше с апетит. Но Нада забеляза нещо
особено: момчето поглеждаше с блеснали очи ножа за
хляб. После се взираше ту в майка си, ту в баща си със за-
качлива и необяснима радост. Нещо истерично гореше с
голяма сила в погледа му. Радослав по-скоро усети, от-
колкото видя някаква нередност. Погледна сина си, но
като срещна очите му, се стресна. „Гледа оскотяло“ - по-
мисли си и каза спокойно:

- Какво има, момчето ми? Да не те боли нещо?
Данко внезапно избухна в неудържим зловещ смях.

Майката се вцепени. Бащата запази спокойствие:
- Какво става? Закуската май не ти харесва?
Момчето се опита да обясни, но кой знае защо устата

му се разкриви в ужасна гримаса. Всичко в този миг в не-
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го се промени. Още откакто падна от дървото, той стана
по-мълчалив и тих, но усмивката му не се губеше. А в този
миг тази усмивка беше различна. Погледът му се преоб-
рази в зъл и кръвясъл. Взе ножа в ръка, съвсем не прили-
чащ на себе си. Тръгна към баща си, изпълнен с мрачна
решителност. Бащата разбра, че нещата се усложняват.
Леко се отдръпна.

Данко се усмихна мрачно и каза:
- Ъъъъ, исскаа каааиишшш ннеешшщооо?!
Радослав загуби почва под краката си, но се овладя:
- Аз съм баща ти. Какво става? Остави ножа, ще се

нараниш! Не ти е нужен.
Данко спря и се замисли дълбоко. После вдигна чело,

набраздено от неочаквани бръчки и каза:
- Ааааззз нннииишшщооо нннеее рррааазззбббии-

ирррааа!
След това пусна ножа на пода, а бащата за миг от-

дъхна:
- Браво, сине! Ножовете понякога са опасни! ...
Данко леко трепна:
- Ааааззз нннеее пппооозззнннааавввааа тттеееб!
Погледна баща си, погледна и ножа. Замисли се и

напусна кухнята.
Влезе в стаята си и се усмихна на мисъл, която никой,

даже той, не разбра. Стаята му бе затрупана от вещи -
стар касетофон, обикновено блъскащ рап. Удобно легло,
кръгла маса с три стола. Малък гардероб, от който се по-
казваха ръкави на ризи, фланелки, чорапи, малка нощна
шапчица за сън със зелен пискюл. И една стара прашна
китара, на която искаше да засвири, когато порасне...
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Данко легна и се унесе. След час се събуди без спо-
мен за нищо. Отиде до прозореца и погледна навън. Виж-
даха се дърветата в двора. Пак се замисли. Потърка влаж-
ните си очи. Пак легна, засмя се, после отново заспа. В
съня си ту се смееше, ту плачеше на глас, а това се чуваше
в кухнята и родителите му мълчаха някак виновни, упла-
шени и потиснати.

- До този момент всичко вървеше като по ноти... - из-
хлипа Нада.

Бащата смутено отвърна:
- Навярно нещо сме объркали. Изглежда, наистина

трябва да се обърнем към психиатър. Данко беше готов
да ме наръга с ножа. Не мога да повярвам, че това става
с нас, в нашия дом. Със сина ни!

Нада беше много разстроена.
- Да, ще се наложи да се консултираме с психиатър.

Но без Данко да разбере, не бива да го стряскаме. Нали
ти казах за моя състудент, психиатъра - патолог. Мисля,
че ще свърши идеална работа... Ще го поканим вкъщи на
вечеря, той ще ни помогне. А Данко още е дете... не бива
да го дразним... Това ще бъде тайна.

Бащата малко разколебано отвърна:
- Добре. Покани този твой доктор на вечеря... Честно

казано, Данко одеве ме стресна... Прави онова, което смя-
таш за нужно.

Стана и погледна през прозореца. Навън бе хубав
ден. Толкова хубав, като че ли искаше да им напомни, че
всичко в света е прекрасно.

Нада вдигна телефона. Набра някакъв номер и изчака
оттатък някой да вдигне. Молеше Богу докторът да си е
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вкъщи. Не знаеше служебния му телефон. За щастие, про-
видението бе на нейна страна - отсреща се чу добре позна-
тият ехиден глас на доктора.

Нада се разхлипа:
- Ало, д-р Кокинов ли е?
Психиатърът веднага позна гласа на Нада и отвърна:
- Самият той! Ха-ха! Проблеми ли ще имаме пак? Как-

то навремето като студенти?
Нада не засия от шегата. Беше помръкнала:
- За съжаление, този път положението е сериозно.

Ста-ва въпрос за сина ми.
- А, за Данко ли? Какво за него?
Нада през сълзи обясни всичко, което бе станало.
- Спокойно, принцесо! - засмя се лукаво психиатърът.

- Ще направя каквото мога... Е, не плачи де! Знаеш ли как-
ви картинки виждам всеки ден? Не се притеснявай. Само
че ще трябва да ми дадеш адреса си.

Нада го продиктува. Докторът записа и каза с метали-
ческия си тенор:

- Значи във вторник вечерта в 7 часа ще бъда при
вас. Не е лошо малко да си починеш. Това ще те освежи.
Вземи един валидол. А дотогава не се впрягайте с Радос-
лав около Данко. Той е добър младеж. Не всяка аномалия,
която се случва с едно дете, е лудост!

Разговорът секна така бързо, както бе започнал.
Нада се върна при Радослав.
- Във вторник в 7 докторът ще дойде. Каза да не се

стряскаме.
- Друго?
- Че не всяка аномалия е лудост... Но ако все пак има
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нещо, той ще ни каже какво да правим... - Нада избухна в
силен плач. - Ох, детето ми, детето ми е болно! А толкова
е добър. Като ангел! И как бързо се случи всичко, за се-
кунди!

Радослав прегърна жена си с нежност. Той действи-
телно я обичаше много силно. Както и сина си... Но след
инцидента с ножа се замисли учуден дали не обича повече
себе си, отколкото Данко. Беше уплашен! Мислеше и се
ужасяваше. Никога не бе допускал, че може да настъпи
подобен обрат... Не го приемаше. Искаше да направи не-
що. „Цял живот знам какво да правя, а днес - абсолютно
нищо не се сещам...“ . Беше много изнервен.

- Ще посрещнем този твой доктор с богата трапеза.
Но и Данко трябва да е с нас... Чувствам се виновен. Все
едно ще слагаме капан за диво животно! Ще трябва да го
заблудим, че този гост във вторник е мой войнишки другар,
който е дошъл да се срещнем 30 години по-късно. Съгласна
ли си?

Нада помисли малко:
- Да. Така ще направим. Ей сега ще говоря пак с Коки-

нов. Всичко трябва да е перфектно - каза и пак вдигна те-
лефона.

След минути уговорката беше направена и Радослав
за миг отдъхна. Отдъхна и Нада...

В това време Данко бе легнал в стаята си и слушаше
музика. На лицето му грееше особено жестока усмивка,
която стихващият ден и притъмнялата стая правеха не-
видима.

Момчето пееше фалшиво в тон с касетофона, усещай-
ки, че нещо му липсва. В случая той не можеше да мисли,
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но осезанията му бяха будни и отговаряха на студ или топ-
лина, радост или скръб.

Несъзнателно отиде до прозореца. Отвори го и по-
гледна навън. Нощта бавно се спускаше над града. След
час мотаене и обърканост Данко пак легна и пак заспа.
Присъниха му се небесни ангели и смугли демони. Но той
оставаше безразличен. Ангелите и демоните играеха
някаква игра и се смееха звънко, високо и радушно. Макар
и на сън, това за миг стопли душата на момчето и то се от-
пусна съвсем. Получи странно усещане за щастие. „Ах,
тези сетива! Колко красиви могат да бъдат понякога...“ -
мярна се в главата му и той чу собствения си глас: „Мамо,
татко, мамо, татко...“. И се събуди. Слънцето изгряваше
нежно и миловидно, но Данко не забеляза нищо около
себе си. Чувстваше се потиснат, не разбирайки сложност-
та на собственото си положение.

До вторник оставаха два дни. Данко неволно се дър-
жа брилянтно. Това зарадва родителите му. Но така или
иначе, те бяха останали загрижени, очаквайки вторник
вечер...

7. ВТОРНИК, 7 ВЕЧЕРТА

Целия дългоочакван ден Данко прекара в стаята си,
без и самият той да е наясно защо. Междувременно майка
му приготви всякакви специалитети за знатния гост. Свече-
ряваше се, когато момчето влезе ненадейно в хола и като
видя богатата трапеза, му стана смешно:

- Каква е тази трапеза? Гости ли ще имаме? Трябва
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да е някоя важна клечка.
Радослав и Нада се спогледа уплашено. После се

овладяха и Нада бързо изрече:
- Един приятел на баща ти ще дойде да се видят. Няко-

га са служили в една казарма. Нали знаеш, мъжки спо-
мени...

Засмя се потиснато фалшиво. Данко забеляза, че ба-
ща му се е обръснал и изкъпал, а майка му - гримирала и
вчесала. Това видимо го озадачи, но се задоволи да попи-
та лаконично:

- А той има ли деца?
Нада сконфузено отвърна:
- Да. Защо питаш?
Данко се изчерви и каза тихо:
- Аз нямам приятели, с които да си играя.
Майка му и баща му отново се спогледаха. Не знаеха

как да отговорят и се чувстваха виновни. Данко ги погледна
бляскаво и се усмихна:

- Нищо де, един ден ще имам!
В този момент на вратата се позвъни. Нада тайно се

зарадва - нямаше да търси начин да заблуждава повече
сина си. Хукна да отваря. Направи го отривисто и със сла-
дък глас извика така, че Данко да чуе:

- Здравейте, г-н Кокинов! Мъжът ми се стопи да чака!
Зажаднял е за войнишки спомени, напоследък само за
това говори! Влезте!

Кокинов носеше подаръци - девет червени рози за
Нада и нова уж позлатена табакера - чиста проба фалши-
фикат, за Радослав.

Двамата мъже се прегърнаха и се потупаха по раме-
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нете. После Кокинов целуна ръка на Нада и най-сетне се
обърна към Данко:

- Ти трябва да си детето на ефрейтора. Бащата ти в
казармата беше ефрейтор. Само ако знаеш колко бой съм
отнесъл от него! Ха-ха! Но аз много го уважавам. Ти как
се казваш?

Момчето не отговори. Застана нащрек. Този човек
не му допадна, веднага стана ясно. Кокинов извади от
джоба си книга. Данко се усмихна странно:

- Обичам книгите.
Взе я, огледа корицата и добави:
- Ще я прочета.
Кокинов се изчерви от напрежение. Вече знаеше, че

момчето няма да го възприеме. Но той бе длъжен да про-
дължи особения разговор:

- Какво друго обичаш?
Данко още гледаше книгата. Някак машинално от-

върна:
- Мама и татко...
Кокинов се усмихна:
- Чудесно! А с какво се занимаваш през деня?
Изведнъж Данко отново започна да криви уста и да

издава несвързани звуци. Изглеждаше нещастен и ядосан.
Кокинов го дразнеше.

- Ттии ссии ллооошш... Аззз ннее хххааррреессвваа
ттее...

Кокинов невъзмутимо се усмихна и попита топло:
- А имаш ли мечта, какъв ще станеш като пораснеш?
Данко внезапно се обърна и тръгна към стаята си.

Оттам се чуха плач и смях, които се редуваха с ужасяващо
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кратки паузи. Кокинов направи кисела физиономия:
- Не ми харесва тази работа.
Радослав почуства главата си като оловна топка.

Нада се разплака. Погледна с надежда психиатъра. Той я
спря с жест. Приличаше на оракул, ясновидец и велик во-
ин, държащ меч в ръка, готов да поведе битка с невъзмож-
ното. Но в следващия миг свали ръката си и стана твърд и
непробиваем. Отлично знаеше какво е психично разстрой-
ство и знаеше какво видя току-що. Остана видимо безраз-
личен. Радослав забеляза и се ядоса, но не каза нищо.

Кокинов се усмихна:
- Вашият син е малко непоносимо човече, страдащо

от маниакална депресия. Расте як. А това в случая е опас-
но... Мога да го приема на лечение в психиатрията. Но из-
гледи за успешно оздравяване не винаги са предвидими.

Радослав и Нада изглеждаха съкрушени.
- Господи! Не мога да повярвам! Данко винаги е бил

много мил, приятен и здрав! - бащата гледаше невиждащо
жена си. - Скъпа, какво ще правим? Това е ужасно!

Нада се обърна към Кокинов:
- Казвате, че е опасен... - говореше през сълзи. - Опа-

сен за кого? За кого, по дяволите, може да е опасно детето
ми! - почувства се толкова объркана и стресната, като чо-
век, изпил бутилка водка. - Но това е безумие! Има ли ве-
роятност да се заблуждавате за сина ни?

Радослав грабна бутилката с вино от масата и буквал-
но я изля в гърлото си. Кокинов вече определено имаше
нужда от пресен въздух и пълна промяна на обстановката,
но беше твърд. Каза тихо и строго:

- Не бива така да приемате нещата. Виждал съм и
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по-страшни случаи. Вашият е чиста песен. Но винаги има
едно „но“!

Кокинов  взе шапката си и на сбогуване каза:
- Положението е невесело... Разбирам ви... Но момче-

то известно време трябва да бъде изолирано. Поне докато
даде признаци на...

Усмихна се лукаво и като че ли доволен от себе си.
Малко преди да изчезне в нощта, се обърна към рух-

налите родители и думите му прозвучаха някак подло:
- Да имате случайно мазе?
Нада и Радослав трепнаха:
- Да. Защо?
Психиатърът Кокинов се усмихна с безгранична ра-

дост:
- Маниакалните депресии са непридвидими. Затова

не е лошо да го настаните там.
Тук Радослав кипна. Скочи от стола и се нахвърли

върху това „гадно, цинично докторче“, както до преди мал-
ко го наричаше наум, а сега беше готов да изкрещи и на
глас, но Нада го спря:

- Скъпи, не изпадай в ярост...
Обърна се съм състудента си и каза:
- Благодаря за посещението. А сега вървете. Мъжът

ми става много силен, когато е разгневен...
Кокинов затрепери и с бърза крачка напусна дома

на обърканите хора. Когато се отзова на улицата, се изхили
в шепите си: „Тъпанари!“. Нощта го погълна с наслада, ка-
то звяр - жертвата си. Докторът беше опитен и гъвкав.

В това време Радослав стискаше юмруци и крещеше:
- Този идиот Кокинов не е човек. Изверг е. Няма душа.
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Бих го размазал като плужек! Но и това би му било малко.
Гадно копеле!

Нада седна на стола и се замисли:
- Този човек, скъпи, е жесток. Но той казва самата

истина... Отдавна забелязахме странното поведение на
Данко. Може да се окаже наистина опасен.

- Престани! - изхърка мъжът. - Толкова ли обичаме
детето си, че да го превърнем в затворник!

Но после си спомни за ножа. За страха от Данко...
Завъртяха го ужасни мисли и той каза:

- Добре, скъпа...
Но не я погледна в очите, в които сълзите напираха

да рукнат като из ведро. Радослав почуства слабост в ръ-
цете и изтърва бутилката. Тя се счупи и звънтежът се сля
с долетелия откъм стаята на Данко истеричен смях.

- Дааа! - каза Радослав. - Положението наистина е
невесело...

Усети страх и гняв.
В стаята си Данко лежеше и слушаше блусове на ка-

сетофона. Мъчеше се да разбере кой беше този човек,
посетил дома им... „Приятел на баща ми?“ - зададе си въ-
прос, но не стигна до отговор. Отвори книгата, подарена
му от онзи, и се зачете. Данко правеше това почти всяка
нощ, когато не можеше да заспи. Докато четеше, момчето
се унесе и заспа. В съня си той беше рибар. Стоеше с въ-
дица в ръка и ловеше риба. За негово нещастие не улавяше
нищо. Абсолютно спокойно прие провала, след което се
събуди и видя, че лампата свети, а касетофонът е спрял.
Данко се засмя високо. Обърна се наляво, загаси лампата
и се опита да забрави приятеля на баща си. Започна да
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си тананика.Скоро се унeсе и спа дълбоко до сутринта.
Докато спеше, чуваше как сърцето му бие гръмотевично
силно.

Но не подозираше, че това не е сърцето му, а чукът,
с който баща му работеше в мазето, ковейки неговото бъ-
деще....

8. МАЗЕТО - КИЛИЯ

Скоро мазето в дома на семейството заприлича на
килия. Беше просторно помещение, топло, за разлика от
нормалните мазета. Но Радослав го беше строил за рабо-
тилница. Отделно имаше килер, където да съхраняват ком-
поти и и изсъхнали червени чушки. Имаше специално мяс-
то за бъчва с вино, което бащата лично приготвяше.

Радослав работеше и плачеше. Първо сложи тоалет-
на чиния, после внесе легло - широко и удобно, маса с
два стола, лежанка за тежести, дискове за щангата, която
беше купил преди време. Накрая сложи ВРАТАТА, която
беше впечатляваща - толкова здраво изработена, че само
танк можеше да я разбие. Под нея имаше тесен луфт. През
него бащата бе решил да подава храна на сина си... Когато
стигна до тази идея, беше отвратен, но страхът вече бе
влязъл в него, а това като че ли бе определящо...

Нада чуваше как мъжът ӟ работи. Очите ӟ пареха.
Ето че страхът бе взел връх. Ужасена, тя не можеше да
повярва, че нещата в собствения ӟ дом вървят толкова
зле. С обичния ӟ син! За нея Данко означаваше всичко...
В дълбоката нощ се долавяше отчаяното ӟ скимтене... Това
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не променяше нищо... След около час-два Радослав влезе
в спалнята. Съблече мръсните дрехи и без да пали лампа-
та, легна до жена си. Въздъхна тежко:

- Сега Данко спи. Но какво ще правим утре? Чувствам
се безпомощен!

Помисли си: “През какво ли не минах в живота. Но
всичко приемах леко и свободно... Дааа, положението
наистина е доста невесело! “

Беше грохнал от работа. Дишаше трудно и мислеше
за Данко. Не искаше да тормози повече жена си, затова
запази мълчание. Малко по-късно заспа.

9. УЖАСНИЯТ ДЕН

На закуска Нада и Радослав пазеха гузна тишина.
Още не можеха да разберат и приемат онова, което става-
ше в съзнанието на сина им. Както и какво ще стане само
след броени минути. Кокинов бе дал указание на майката
по телефона да сложи приспивателни в млякото на Данко,
за да не създава проблеми, когато го пренесат в новата
му обител. Момчето сякаш усещаше нещо. Огледа се вни-
мателно около себе си. Родителите му не разбраха защо
го прави и не знаеха какво да очакват. Погледът на Данко
сега им се видя болен и сънен. Този път не гледаше в ножа,
а някъде пред себе си. Това разтревожи родителите му,
все повече убедени в неговата лудост. Нада продължа-
ваше да се опитва да мисли, че синът им не е толкова бо-
лен. Надяваше се, че всичко ще се оправи, но не си вярва-
ше. Сънотворните започнаха да действат, очите на Данко
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се премрежиха, той безволно клюмна глава и бавно заспа.
Това беше знак за Нада и Радослав да действат. Вдигнаха
го на ръце, бащата го хвана под мишниците, а майката - за
краката. Макар и още 13-годишно дете, момчето им се
стори доста натежало. Бащата стисна зъби и занарежда
страшни думи:

- Това ли е нашата любов?! Любовта към детето ни,
скъпа! Не мога да повярвам!

Сълзи - студени, но искрени, плъзнаха по лицето му.
Нада го погледна и видя сълзите. В нейните очи също

напираше влага. И двамата бяха еднакво отчаяни... Поне-
соха Данко от кухнята надолу към мазето. Докато стъпваха
внимателно със скъпоценния си товар, майката заговори
френетично:

- Синът ни... синът ни... бил опасно болен... Още не
мога да забравя думите на Кокинов! Дали е разумно да
му вярваме?

Бащата я изгледа свирепо и отвърна:
- Изглежда, този психиатър е болен, не синът ни! Бих

пребил този лекар!
Нада се изчерви смутено:
- Страхувам се да не объркаме повече нещата, губя

логика! И не знам коя е истината - нашата или тази на Ко-
кинов... Все пак е психиатър... Тази „маниакална депресия“
изглежда въобще не е вярната диагноза... Но аз съм раз-
тревожена и за нас... Как можах да го кажа!

Радослав я погледна по-мило:
- Изрази мнение... Това не е фатално... Фаталното е,

че синът ни страда!
Най-сетне стигнаха до мазето. Влязоха и сложиха
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Данко в леглото, завит с топло одеало. Той спеше, даже
похъркваше. От днес за него времето щеше да спре...

10. В КИЛИЯТА НА ВРЕМЕТО

А времето наистина спря. Изминаха няколко трудни
години, в които Данко изучи всяка педя от площта на поме-
щението. Беше му омръзнало, но за щастие откри насла-
дата да вдига щангата и да трупа сила.

Радослав с невероятна точност носеше на сина си
храна в едно и също време три пъти на ден. Заварваше
детето си да се радва или да плаче. Данко изяждаше
всичко донесено от баща му, задоволяваше физиоло-
гическите си потребности, просто седеше или спеше, вди-
гаше щангата или нещо друго правеше, но никога не мис-
леше за нищо. Не си задаваше въпроси. Просто същест-
вуваше.

Нада и Радослав се чувстваха отговорни, виновни и
потиснати. Те не можеха и за миг да забравят Данко, но
бяха го изолирали, а това непрекъснато тровеше душите
им със самообвинения. Опитваха се да приемат съдбата
си, само от страх...

Данко растеше с всеки изминал ден и ставаше все
по-силен. Той отдавна беше забравил майка си и баща
си. Едно нещо само го оживяваше. Баща му всеки ден до-
насяше снимки на красиви хора - с  красиви лица и тела,
с красиви души. Данко обожаваше да ги разглежда. Това
беше „интелектуалното“ му занимание. Отдавна не четеше
книги. Обичаше да полежи, да погледа в стената и пак да



35

ТАЙНСТВОТО НА ВРАТАТА

вдига щангата.
Изолацията беше провокирала животинското в него

да се прояви с пълна сила и той с апетит изяждаше агне-
шките плешки, които Нада му приготвяше през ден-два.
Хранеше се без прибори. Мазните си ръце бършеше в ко-
сата, която беше пораснала дълга и черна.

Въпреки всичко той не беше забравил да се усмихва
с магнетичната си усмивка и да изглежда спокоен.

Данко още не подозираше, че физическата му сила
един ден ще се окаже полезна за всички. Никой не подо-
зираше...

11. КОТЕТО

Навън духаше студен и неприятен вятър. От сутринта
валеше силен дъжд. Данко закусваше, когато до слуха му
достигна котешко мяукане. Момчето погледна към ВРАТА-
ТА и видя малко бяло коте да се промушва с усилие в ки-
лията през процепа, откъдето му подаваха храната.

Данко трепна. Нещо заигра в душата му и той се приб-
лижи до котето. Опита да му помогне да се промуши и ус-
пя. Взе животинчето в ръцете си и започна да го гали. Ко-
тето беше отзивчиво към ласките и ги прие с удоволствие.
Замърка, загали се, а Данко... започна да си спомня разни
неща... Неща, забравени завинаги...

Изведнъж пред очите му бликна светлина и той с не-
подозирана радост потъна в спомените. Котешкото пухче
го топлеше, а Данко си спомняше за кучето си, което му
беше другар в игрите. За котките, с които „флиртуваше“.
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Спомни си петела и как го имитираше с невероятна точ-
ност... И тогава си спомни деня, в който падна от дървото!
Данко възкликна с възторг и извика със силен глас:

- Спомних си! Да! Спомних си! Паднах от дървото!
Ударих се, главата много ме заболя и всичко изчезна! ...
Забравих да мисля! Престанах да разбирам себе си, майка
си, баща си и животните. Спомням си, че уплаших татко с
ножа... И бях наказан с изолиране... Каква лоша участ!
Сега нямам избор. Иска ми се да изляза навън, но съдбата
е решила друго! Какво мога да направя? И тази проклета
ВРАТА! Толкова е тежка и масивна, че не виждам начин
да я победя!

В този миг Данко погледна щангата и щастливо въз-
кликна:

- Но да! Разбира се! Трябва да я откъртя от пантите.
Но още не съм готов за тази битка. Въпреки това ще опи-
там!

Момчето скочи, махна дисковете от щангата и започ-
на яростно да блъска с лоста по ВРАТАТА с всичката си
сила и упорство. Но скоро разбра, че май е невъзможно.
След час борба Данко остави лоста на земята и легна
уморен в леглото. „Не проумявам кому е била нужна тол-
кова здрава врата!“ Вгледа се в нея и тихо си казва:

- Или тя, или аз! Ще стана още по-силен и ще успея!
На обяд бащата донесе храната и докато я пробутва-

ше под вратата както всеки път, чу гласа на Данко - такъв,
какъвто го помнеше:

- Татко, татко, аз оздравях! Отвори ми, татко, знам,
че ме чуваш! Татко, скъпи татко, искам навън! Всичко си
спомних!
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Радослав беше объркан. Реши, че синът му хитрува.
И вероятно иска да го убие. Остави обяда безмълвно, което
учуди Данко. Домъчня му, но не се разсърди на баща си.
„Татко не ме разбра!“ - помисли момчето и за пръв път от
толкова време се разплака без сълзи...

12. ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТ ГОДИШЕН

Ръстът му беше на гигант. Силата - на исполин. Душата
му беше се превърнала в камък. Седеше на стола и гледа-
ше страховито във вратата. Усмихна се:

- Ето, че дойде денят! Сега ще те откъртя!
Данко изглеждаше спокоен. Беше решен да победи

тази непобедимост, чувстваше се готов. Стана от стола и
отиде до вратата. Поседя няколко секунди, сграбчи я от-
долу и внезапно изригна с цялата си страховита сила. Ме-
талът пукаше, заварките, направени от Радослав, запра-
щяха от натиска. Данко изкрещя от внезапното усилие и
непобедимата ВРАТА с гръм се откърти от пантите.

ВРАТАТА, която Данко беше мразил толкова дълго,
рухна като в зле разказана приказка. Данко ликуваше.
Запя. Пееше песни от своето детство, когато изведнъж
млъкна: с почуда видя пред себе си грохнал мъж, увиснал
на патерица, и старица, крепяща се с бастун. Данко осъз-
на, че това са майка му и баща му. И тримата бяха изумени.
В очите им Данко видя горещите сълзи от нечакана вече
радост...

Нада прегърна детето си и каза през сълзи:
- Сине! Ти се върна от невъзможното!
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Не спираше да го целува.
Бащата протегна ръка и стисна силната десница на

Данко. Макар и остарели, за Данко те бяха невероятно
красиви.

Радослав неспокойно каза:
- Сине, прости! Един психиатър ни посъветва на постъ-

пим така!
Данко си спомни за Кокинов и се усмихна:
- Знам, татко. Но сега искам да видя света!
Радослав го потупа по рамото и каза:
- Да, сине, върви! Но скоро ще се върнеш...
В желанието си да погледне небето, слънцето и висо-

ко стоящите облаци, Данко не обърна внимание на послед-
ните думи на баща си. Излезе от къщата, където бе живял
като в затвор дълго, дълго, и вдигна поглед да види света.
Мигом се вцепени: на улицата видя уродливи, гноясали,
брадясали, озъбени, с кръвясали очи зли муцуни на хора,
каквито отлично знаеше, че не е виждал никога през живо-
та си. „Какво, по дяволите, означава всичко това?“ Тази
гледка така порази Данко, че той се почувства безпомо-
щен. Не знаеше какво да мисли. Хората, облечени в дрипи,
почти голи, нямаха нищо общо с представите му за човеш-
кото в човека...

В това време един Екземпляр с дълга черна брада и
още по-дълга коса посочи Данко с тънката си ръка и из-
крещя:

- Убийте този изрод! Убийте го начаса!
Още преди да се опомни, Данко бе сграбчен от мръс-

ни ръце. Усети силна болка в главата си, когато чу висок
теноров глас. Гласът викаше:
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- Момчето излезе от комата! Ще живее!
Гласът бе на лекаря с острото лице, което сега изглеж-

даше по-скоро комично, отколкото зловещо. Нада и Радос-
лав се прегърнаха. Прегърнаха и Данко, който попита учу-
дено:

- Къде съм?
Майката го погали:
- Падна от онова дърво в градината. Помниш ли? Но

най-страшното отмина. Сега още си в болницата. Беше в
кома...

Данко се почуства озадачен:
- В кома ли? Колко време?
Бащата изглеждаше сигурен:
- 24 часа... Защо питаш?
Момчето погледна уважително родителите си. Мисле-

ше бързо. Спомни си ВРАТАТА. В ушите му заехтя пукот
на панти... И гласът на Екземпляра от улицата.

Данко тихо попита:
- Кога ме изписват?
Радослав се засмя:
- Толкова ли те е страх от болници? Потърпи!
Внезапно Данко попита:
- Татко, аз на колко години съм?
Радослав за миг се обърка, но отговори:
- На 13. Защо питаш?
Данко се усмихна лъчезарно:
- От любопитство!
Радослав го целуна по челото и каза важно:
- Сега ще заживееш един по-прекрасен живот!
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Два часа по-късно семейството се бе натоварило в
едно такси. Пътуваха мълчаливо. Данко изглеждаше за-
мислен... Най-сетне излезе от виденията. Но в съзнанието
му остана горчив спомен - за една ВРАТА, направена с
такава жестокост, че го бе променила завинаги. Таксито
спря пред къщата. Майката, бащата и Данко слязоха. Из-
глеждаха обхванати от щастие. Момчето се усмихна мъд-
ро. Застана до дървото, от което бе паднал. На лицето му
грееше усмивка. Обхванала го бе радостна тръпка, която
миг по-късно се смени с непосима болка. В главата му
загърмя крясъкът на брадатия Екземпляр: „Убийте този
изрод!“

Данко усети, че някой го гледа в гръб. Обърна се вце-
пенен и видя срещу себе си мръсно облечен, брадясал,
със зли кръвясали очи човек: съществото от видението! В
погледа му се четеше лукава благост като в алогично про-
видение... После всичко изчезна.

...Едно момче подскачаше по дърветата от клон

на клон и пееше песни за живота, който не позна-

вашe...
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ВЪЛЧА ПОРОДА

...В името на живота взаимно се убиваме, за да

не си пречим...

Пътувах към НДК, когато открих с неподправена ра-
дост, че няма нищо по-хубаво от това - едно голямо златно
слънце, макар и студено, спокойно да ме очарова като
упойваща приказка. Истината бе, че в този ден бях гладен,
дрогиран и залят от мръсни погледи. Бях облечен в широки,
къси кирливи дънки и изтъркано кожено яке. Носех високи
кубинки с яки връзки и шапка от вълна с челен надпис
„Мерцедес“.

Пътувах в автобуса седнал. Кокалите ме боляха. Една
едра дама пухтеше от тлъстина и ме гледаше с крайчеца
на лявото си око. Помислих, че държи на умишлена дистан-
ция, което ме развесели. Отсреща чакаше ред да слезе
девойка с акне, изпаднала в крайна беззащитност. Имаше
големи сини очи и доста добре подреден бюст, ако може
така да се каже. До нея възрастен господин гледаше злоб-
но с бастун в ръка. Явно мразеше всички седящи. Най-ве-
селото беше, че между хората се бе прокраднал гладен
пес помияр, без билет и пълен с бълхи. Псето се тресеше
от страх и студ, но за контрольори съвсем не мислеше.
Колко му е - един шут в задника и вън при другите...

Когато пристигнахме пред НДК, тромаво станах и с
голяма лакатушна походка се понесох към вратата. Тя се
отвори с пукот и изплю с голяма доза безразличие хората,
които не подозираха, че участват в експеримент.
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Аз знаех. Това, незнайно защо, не ме вълнуваше.
Взирайки се в стотиците лица около мен, навсякъде откри-
вах себе си... Една горда котка, легнала на тротоара, явно
съзнаваше, че участва в експеримента.

Това трябваше да бъде експеримент „Вълча порода“.
Какво по-интересно да бъдеш нещо, което нито да виждаш,
нито да чуваш? Но аз правех ведро впечатление на смо-
таняк, облечен в старите си дрехи, горд с това, че участвам
в експеримента. Ако някой ме поканеше на кафе с цигара,
бих нарекъл това благородие! Но ако в експеримента ми
се разминеше, вероятно щях да си купя „Макдоналдс“ и
бих се хрантутил...

Автобусът отплува като мечта в очите на дете и аз се
озовах на площада на двореца, на който преди 30 години
бях работил като бетонолеяр. Предпочетох да не си спом-
ням. Тръгнах към кафенето. Всяка крачка ме караше да
ставам все по-отнесен, все по-различен, но и все по- ин-
тересен. Изглежда, качеството ми да се с преоткривам,
развиваше качеството ми да се разбирам.... Но днес денят
изглеждаше забележителен: небето ведрееше. Облаците
бяха на другия край на света, а моята суета ме глождеше.
Искам съвсем добронамерено да изпуша цигара, а сетне
да изгледам поредния долнопробен екшън. От любов към
атракциите. Мразя екшъните, но уважавам Арнолд Швар-
ценегер, не както Де Ниро. Но и двамата си имат своето
интересно. Запалих докато вървях. Струваше ми се, че
съм динозавър - голям, непохватен и глупав. Но не знаех
дали не се заблуждавам. Пушех и се мръщех. Имах 6 лева
в джоба. Пазех ги за билет. Имах желание за богатство,
което да ми осигури добра старост. И една трапчинка вър-
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ху лицето на земята. Само тя би ме приела...
Внезапно дръпнах манияшки повече дим и се закаш-

лях. Очите ми светнаха и аз много ясно видях дама на
около 60 години да продава книги. Спрях. Виктор Юго -
цял ред с произведения, два лева парчето. Достоевски -
цял ред, 2 лв. Балзак - друг ред, лев парчето. Екзюпери -
парче - левче. Христо Калчев - 5 лв. парчето...

Замислих се. После забравих. Усетих погледа на про-
давачката. Престорих се, че не забелязвам. Обгорялата
ми душа отдавна приличаше на кюнец, нуждаещ се от ко-
миночистач. Но коминочистач не бях срещал безкрайно
отдавна...

Продължих одисеята си. Каква одисея бе, братче -
жива мизерия. Празен джоб, празен поглед, празна глава.
Така се самоопределих.

И открих, че вълчата порода действа там, където ку-
чешката не може да издържи!

И тогава, кой знае защо, помислих, че в този град и
на клошарите не им е много добре. Прав е брат ми като
казва, че за да си клошар, първо трябва да си много як. И
не е нужно непременно да си ром... И му вярвам - мисля,
че е трудна мисия - мисията на клошаря. Клошарите са
Богове: живеят волно под небето. Студът ги освежава,
слънцето ги топли, вятърът им прави масажи, а каручката
с картони и железа скърца зад кривите им гърбове. Не се
влияят от времето, от нищо. С дни наред издържат без
залък хляб.

Дааа! Прав си, братко мой, клошарите са яки, защото
са Богове - и прясна вода не пият. Всъщност кой ги знае
какво пият клошарите... Между тях има и демони, но те
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скитат нощем, за левче биха ти клъцнали главата. Ето защо
вечер не излизам. Страхувам се. Нощите са моите опасе-
ния. Но днес денят е красив и аз отивам на кино!

Трябва да се усмихна, да се изпикая и да се изсекна
в парче тоалетна хартия. Освен това мисията „Вълча поро-
да“ ме преследва! Експериментът, сещате се... Да не би
наистина да съм избраник? Ако е така, откъде накъде, и
за какъв дявол ми лепват мисии в тези мои 100 милиарда
мозъчни клетки? Хипоталамусът владее всичко. Но дали
аз владея Хипоталамуса, си е жива измъчена философия.
Догадка!

Да си призная, страхувам се да бъда мисионер, а
все ми се натрапва - бил съм белязан. Различен, смотан.
Болнав лайняр с опикан панталон, тъпо копеле! Разбира
се, аз бях и Лошия, и Злия, и невероятният фигурант в жи-
вота на другите. Каква извънредна радост! Бих казал -
истинска чест! Но каква чест, като ти се пие кафе и
участваш в експеримент?

- Не се себевъзпявай! - чух глас.
Обърнах се и видях един монголоид да ме гледа

мрачно:
- Когато бях дете, все ми казваха, че съм гениален, а

накрая се оказа, че съм бавноразвиващ се. Жива скръб!
- погледна ужасно и ме удари.

Паднах, а монголоидът изчезна някъде... Явно прека-
лявам в изповедалност! Каква низост: непрекъснато да
занимаваш хората със себе си. Да! Но всеки го прави, е -
по свой си начин.

Миг по-късно си купих билет. „Казино Роял“ си е инте-
ресно заглавие. Но когато разбрах, че ще гледам поредна-
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та версия на Джеймс Бонд, ме обхвана празнота... Хлътнах
в салона, настаних се, изпих няколко хапа удоволствие и
зачаках. Последваха куршуми, тупаници и нахаканите теж-
карлъци на Бонд. Да си призная, отдавна не бях виждал
толкова сполучлив Джеймс, с толкова много хъс. Филмо-
вата лента се извъртя бързо като на екс. Трябва още екшъ-
ни да фучат. Сериозното кино никой не го забелязва. Не
ми се ставаше. Когато излязох, се впечатлих от студения
вятър, изчезналото зад дъждовни облаци слънце и онази
идея, че участвам в експеримент „Вълча Порода“. Валеше.
Свит от студ, поведох тялото си към къщи. Краката продъл-
жаваха да ме болят, а дрогата да ме иска.

Както вървях сконфузено от комплекса на фена към
своя идол, спрях. Вдигнах глава и разбрах защо участвам
в експеримента „Вълча Порода“. Жената, която бях видял
да продава книги, сега беше опаковала стоката с найлон
и зъзнеше под прокъсан чадър. За миг помислих, че е май-
ка, баба или просто несретница. Хората бързешком отми-
наваха нейната съдба. Спрях. Краката ми сами го направи-
ха. Жената този път не ме погледна. „Вероятно има гладно
внуче!“ - помислих. Бръкнах в джоба, но там напипах би-
лета. Ядосах се: „Какъв Джеймс Бонд?! Това е пълна глупо-
тевина!“ Опитах се да тръгна, но не успях. Краката ми се
втвърдиха.

„Балзак - лев парчето... Достоевски - два лева пар-
чето...“

Псето пробяга покрай мен. Изръмжа и изчезна. Сетих
се за монголоида. В картината на спомена различих ръ-
цете му - държеше книга. На книгата с големи букви пише-
ше: „ИДИОТ“.
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ВКУСЪТ НА КАВАРМАТА

Когато разбра, че е заченат като изтърсак и роден
трудно, но съвсем реално, Морис прописа. След време
срещна Бисера, жената на неговите мечти - в смисъла на
откровена любов, скрита в панталона.

През времето, когато живееше според законите на
природата, Морис бе справедливо щастлив. Обичаше
пържени яйца и кльощави задници. Често изпадаше в ме-
ланхолия. Срещаше се с хора, които го дразнеха, но му
помагаха да се развива, откъсваше се от инерцията и оце-
ляваше, героично потънал в себе си.

Докато пишеше, правеше каварма. Любимото му яс-
тие, което поглъщаше с бутилка червено вино и много ра-
дост.

Настъпваше пролет. Слънцето приветливо усмихнато
събуждаше хората и ги правеше добри. Морис пишеше
книга - бавно, трудно, но гордо извисен над всичко.

Твореше, изпаднал в налудничаво вдъхновение, ко-
гато на вратата се позвъни. Стана и махна кавармата от
котлона. Не очакваше никого. Но имаше предчувствие,
което никога не го лъжеше. Отвори. В тесните очертания
на вратата Морис различи силуета на Бисера. Жената,
която все още...

- Здравей! - каза тя и помириса косата му.
Морис ӟ направи място да влезе. Отвърна с бърза

целувка по мекото ӟ лице с мечтателно сини очи и блага
свежа усмивка. Бисера се извърна:

- Пишеш!
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- Искам да те зарадвам.
- Това ме радва - отвърна Бисера. - За какво пишеш?
- Просто пиша - усмихна се Морис. - Нима това е

малко?
- Можеш да правиш и други неща.
- Така е, правя каварма...
Влязоха в кухнята. Морис махна машината. Върна

отново кавармата на котлона и скоро замириса приятно.
Стана им хубаво.

- Уютно е - каза Бисера. - Защо пишеш в кухнята?
Имаш кабинет.

- Там е много хладно. Пък и не мога всеки миг да ти-
чам до печката.

Бисера запали цигара и се загледа в Морис. Винаги
е бил един такъв строг, мълчалив, иконописан. Забеляза,
че малко е остарял.

- Не изглеждаш щастлив - каза Бисера, загледана в
машината. - Нима не си доволен...

Не бяха се виждали доста време и не знаеха откъде
да започнат. Но останаха спокойни.

- Кавармата тук ухае приятно... А ти си ме забравил.
Бисера не искаше да говори непрекъснато. Мина ӟ

през ум, че си губи времето, когато чу гласа на Морис:
- Не съм те забравил... Пиша книга за любовта. За

онази - идеалната, красивата, невъзможната... За теб!
- Ах, какъв слаб лъжец си ти, Морис... Та мисълта за

мен само те гнети и плаши... А няма защо!
Морис се усмихна разбиращо:
- Малко бързаш. Искам да напиша тази книга. Да по-

гледна на себе си прямо, без емоции и чувства. Студена
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мисъл! Да получа закономерен и логичен отговор на въп-
роса: да продължа ли, или да се оттегля... Нима не е логич-
но и житейско?

Искаше да проникне още веднъж в Бисера, но се съм-
няваше, че ще сполучи... Не беше сигурен дали добре я
познава. Имаше горчив спомен от една друга Бисера...

- Аз не те познавам!
- Не ме познаваш? Толкова пъти си бил в мен, че ве-

че не броя! Да не би да ме мразиш? Колко си скучен, бана-
лен, невнимателен!

- Искам отново да бъда в теб! - каза Морис и я погали.
Погледна в очите ӟ. Бисера не издържа на погледа

му:
- Не съм дошла тук за това - излъга, а Морис стана

съвсем дълбок и непроницаем.
- Интересувам се от характери - гласът му бе мек и

гальовен, но тъжен. - След тази книга повече няма да пиша.
Не и след този разговор!

Бисера се почувства неловко. Не знаеше как да реа-
гира. Взе напосоки лист, изписан на машината. Морис
отиде да разбърка кавармата, а Бисера се зачете. Все
по-голяма изненада се изписваше на лицето ӟ. Четейки,
разбра, че Морис наистина пише книга за любовта им.
„Бисера ме гледаше с укор. Очите ӟ - ярко сини, косата -
тъмна, полеп-нала по контурите на лицето ӟ. Приличаше
на внезапно появила се русалка от море, което исках да
опиша, но когато се заех, пожелах да кресна: „Край на
игрите!“ Тя дойде при мен, погали ме и аз се влюбих, а не
бях достоен. Чув-ствах се гузен. Бях извършил
предателсво - тя не знаеше, дори не се досещаше. Но...
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усещаше. Задрямалата ми съвест се бе пробудила, за да
разбера какво наистина бях направил!“

„Аз душа имам ли? Поне в този миг, когато Бисера е
при мен?“ - Морис наблюдваше Бисера как чете. После -
как оставя листа и го поглежда. Тръгна към него. Улови
главата му с нежните си длани. Прегърна го:

- Усещам, че гориш! Трябва да ти направя чай, докато
пишеш. А може би трябва да се разделим за дълго... Знаеш,
че хората се уморяват, когато живеят на самотни двойки!

Морис изтръпна. Усети, че силата ще го напусне и
той се впи в Бисера:

- Не тръгвай! Не го прави!
Бисера го изгледа с напълно сигурно и студено изра-

жение и с безразличие. Взе палтото си.
- Кавармата е готова - каза тя. - Обещай да не лъжеш!

Напиши истината! Тръгвам.
Каза го, но внезапно спря. Усмихна се. Взе следва-

щия лист.
- Кой съм аз? - попита Морис.
- Смисълът! - отвърна Бисера.
- Тогава коя си ти?
- Съдържанието! - беше усмихната ледено като в рек-

лама на „Аквафреш“. Стояха един срещу друг, гледаха се
и не казваха нищо. Лицата им говореха достатъчно.

Морис наруши мълчанието:
- Ако си отидеш, ще се превърна в едно празно съ-

щество!
Бисера каза:
- Може би аз никога не съм била жена за прости отно-

шения.
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- Ти винаги си била моята фикс идея! - отвърна Морис.
- Идея за истинност и невинност...

Бистра остави листа:
- Вярвам в любовта, но допускам, че... не мога да се

отпусна!
- Знаеш ли какво предателство направих? Исках да

се затворя между две корици на книга, за да не те изгубя!
- Започваш да ставаш истински! - Бисера го гледаше

мнително.
Морис се усмихна изчервен. Извади бутилка с вино,

сложи чаши, а в чиниите сипа от кавармата. Наля вино и
каза тихо:

- Тази книга беше мечта. Сега вече е илюзия. А нашата
любов - вълшебна приказка!

Докоснаха чаши. Пиха с наслада... и неусетно се пре-
гърнаха.

За няколко прекрасни мига бяха едно същество. По-
сле се отделиха, загледани един в друг.

- Кавармата! - засмя се Морис. - Съвсем ще изстине.
Нахвърлиха се върху нея и се размляскаха с голяма

охота. Когато вечерята приключи, Бисера възкликна:
- Кавармата бе по-вкусна от теб!
Беше им весело. Морис скочи, сграбчи я и я отнесе в

спалнята. Хвърли я на леглото. Легна върху нея. Бързо я
разсъблече и отново изпаднаха в онзи далечен еротичен
транс, който и двамата така жадуваха.

Когато свършиха, откриха, че още веднъж и още една
раздяла ще се превърне в истинска любовна измама. Мо-
рис стана и отиде в кухнята. Сграбчи машината и я разби
в пода. Надвеси се над нея и тихо изрече:
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- Приключих с теб! - злорадо се самозаблуждаваше,
докато Бисера оправяше спалнята, която ги свързваше,
която ги делеше... Вкусът на кавармата все още сладнееше
по устните ӟ.

Бисера бе чула трясъка от счупената машина.

�Той все още не може да се освободи! - отгатна тя. -
Илюзията му се е превърнала в битка на човек, затворен
между две корици! Ето предателство му - искал е да зак-
лючи и двама ни в нея! Но после е размислил! “

Морис не подозираше какво мисли в този миг Бисера
за него...
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ТРИКОВЕ С ТРУПОВЕ

Жълтата стая много напомняше нощен детски страх,
кисело споделян от тримата другари по съдба. Стаята хар-
монизираше чудесно с лимоненото лице на Психиатъра,
отразявайки особената му безсърдечност да обръща вни-
мание на живота им с присъща лекарска практичност...

Тримата мълчаха и чакаха. Какво или кого - не става-
ше ясно. Всеки от тях имаше най-малко по един талант:
Траян - нисък, дебел и плешив, с три зъба в устата, умееше
да рисува (тук това беше забранено) и се вълнуваше от
проблема с парното. Беше зима, а болницата не разпо-
лагаше с пари за отопление и осветление.

Насо - другият (или другата), умееше да измисля шар-
жове и затова беше тук, където всякакви и всички измере-
ния в изкуството също бяха забранени. В случая - с устната
забележка на непредсказуемия Психиатър.

Третият беше спортист. Той имаше шанса да няма
проблеми.

Когато при него пристигаше просветлението да спор-
тува, той грабваше леглото и започваше да се упражнява
в сила с радостна усмивка. Трупаше сила за страшни вре-
мена, в които щеше да му се наложи да вдига я Траян, я
Насо, или и двамата, защото ги обичаше. Беше добър, до-
бър - направо перфектен кретен...

Едно нежно утро, когато вече се чуваше звънът на
падащия сняг, а болницата бе станала най-забравеното
място в света, Траян се събуди. Трите му зъба тракаха от
студ. Пипна парното - лед! Хвърли тъжен поглед към легло-
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то на Насо и леко изчервен, се натика под одеялото до не-
го. Отвори очи, досмеша го и пак ги затвори: „Тримата в
едно легло? Не, това не е етично по отношение на леглото!“

Стана, разкърши тяло, прозя се, и каза ниско:
- Гладен съм!
При тези две думи двамата в леглото се прегърнаха

ужасени и съвсем замръзнаха. Приемаха всичко твърде
лично и буквално. Подозираха Спортиста в канибализъм.

- Днес е ден за свиждане - тихо напомни Траян. - Мама
ще донесе вафли и кисело мляко...

- Браво на мама! - зарадва се Спортиста.
Храната в болницата обикновено закъсняваше или

по-често въобще я нямаше.
- Упражнения в хата-йога! - изкрещя Спортиста.
В отговор прокънтя гласът на Психиатъра откъм без-

дънно празните коридори на болницата:
- Търпение му е майката!
Забързаните му стъпки издаваха вечното желание да

си наръга някоя скъпа дрога, която се водеше „служебна“.
Болницата беше празна. Тримата пациенти от Жълта-

та стая бяха единствените обитатели на �мъртвилото“, ко-
ето психиатрите обикаляха стая по стая за визитация, кон-
султации, освежителни проверки... Обслужваха безлюд-
ните стаи, говореха на празните легла с на изсъхналите
от обезводняване езици и накрая - това чудо небесно, пси-
хиатрите - лягаха и се търкаляха от веселие и щастлива
депресия, докато се пълнеха с успокоение и сила, необхо-
дими за подминаване на прокобената Жълта стая.

- Вътре има оскърбителни проблеми! - коментираха
помежду си психиатрите, докато я заобикаляха.
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- Не си струва труда да ме занасяте с „пренаселени“
легла! - опонираше Психиатъра, който имаше проблем с
колегите си дори на обяд, когато кухнята зареждаше трапе-
зарията и Жълтата стая ги притесняваше като трън в пан-
талона, докато обменяха опита, придобит от визитациите
в празните стаи:

- Нямаме толкова проблемно заболели пациенти! -
защитаваха се.

- Изобщо нямаме пациенти! - хапеше ги Психиатъра,
разпънат между съвест и хапове.

- Проблемно - нямаме!
- Защото са твърде мълчаливи, спокойни и привлека-

телни! Лошото е, че не можем да се търкаляме по цял ден
с тях!

- Нали санитарката бие с камшик всеки лекар, дръз-
нал да нарушава спокойствието им! А тя се търкаля с тях!

Тогава дойдоха папараците и разрушиха цялата иди-
лия:

- Трудно ли е да сте психиатър днес?
Психиатрите се спогледаха и възкликнаха чисто на-

ивно, почти по детски:
- Трудно е! - обобщиха. - Нямаме лекарства, не можем

да овладеем и контролираме положението... Леглата са
определено важни, но няма вода да измием краката си,
когато скачаме върху тях! Остават петна! Как така да не е
трудно? Трудно е!

От тези заявки папараците се поболяха и поискаха
да ги лекуват, и то тъкмо в Жълтата стая!

Психиатрите настръхнаха и се разлаяха:
- Не! Стаята е най-особена! Тук не може! Няма нито
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едно празно легло!
Откровението потресе папараците от цял град и те

решиха да си подадат ръце с психиатрите!
В това време Траян нарисува гениален пейзаж, от-

разяващ случващото се в образцовата болница. Окачи го
с пасторална небрежност на стената, а папараците и пси-
хиатрите зацъкаха обречено:

- Брех, този Траян! Винаги ни изненадва с нещо!
Така Жълтата стая постепенно се почувства олеко-

тена от нежелателни присъствия. Папараците, доволно и
излекувани пет за четири, се разцелуваха с психиатрите
сополиво усмихнати и веднага отгатнали, че в болницата
липсва психоаналитик, който да ги подгрява с леки шамар-
чета и кратки подвизи на тема: как да се пазят от Жълти
стаи, като останаха доволни от равносметката. Спортиста
„бил човек с проблем и макар да носел отговорност, би
трябвало да бъде възпитан с прегръдки, целувки и нежни
милувки в отговор на изобилието му от сила“.

- Темида! Докъде ме доведе? - възкликна Психиатъра,
смело влизащ на четири години веднъж при тримата паци-
енти. Явно съдбите им му бяха симпатични... „Легла! Паци-
енти! Елате! Тук ще живеете като крале!“ - помисли, сетне
отиде в кабинета си, където един Папарак се бе скрил и
го причакваше. Психиатърa се усмихна многоредово и да-
де интервю съдбовно, развихрил безметежно въобра-
жение...

Папаракът се ръкува и опита да избяга, но психиатъ-
рът грабна една гарафа, пълна с въздух, и я раздроби в
черепа му. „Проблем?! Всъщност, легла има в излишък!“

Но номерът не мина. Всички жадни за вино и веселба
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видяха пребития Папарак, даващ на свой ред интервю -
велик трик на илюзионист, който се престорил на умрял и
снимал тайната за смисъла на приключението в бол-
ницата... Миг след това Психиатъра получил силно въл-
нение и починал от свръх доза лекомислие...

Папараците захапаха темата в ефирното пространст-
во, въоръжени с голяма доза съчуствие към тримата па-
циенти, тяхната мисия в болницата и гладорията, на която
бяха подложени. А на Психиатъра изпратиха поп, който
да му пее против пресветли мъки...

Тримата пациенти - Траян, Насо и Спортиста, вдигна-
ха глъч, защо им дадоха нож и вилица. Нали нямаше храна!
Тогава добрата санитарка каза с мощен глас:

- Фурната се е напекла, страхотно! Донесете тялото
на Психиатъра. И без това трябва да се мамби!

- Поне поп да го опее! - каза Траян, но скоро милостта
му изчезна.

Спортиста, без много да се замисля, грабна почина-
лия и го отнесе в кухнята. Там той вече нямаше лекарски
права. Беше само тленни останки.

- Животът е месо! - зарадваха се зрители и папараци
и се разврещяха: - Да спасим страдащите в Жълтата стая!

К’во пък - трикове с трупове...
Но ужасното остана за тримата пациенти: всички дру-

ги Психиатри така се покриха, че се оказаха неоткривае-
ми! А това беше вредно за човешкото, емоционалното и
душевно здраве на пациентите...

Беше дошло време за обяд, но колко ли време ще-
ше да продължава същинското гладуване...

...Как пък не: т р и к о в е с т р у п о в е...
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ПЪЗЕЛ

От дни наред Методи скиташе в подсъзнателното си
начало с любопитството на дете, заиграло се с космически
DVD битки, в които злото иска да надвие доброто. Като че
ли страдаше. Беше застанал до едно питейно заведение
и пушеше нервно.

Оглеждаше се тревожно подобно на човек, който се
страхува от неконкретности. Или поне натам клонеше соб-
ствената му мнителност. Конкретностите го дразнеха.

В този тежък момент до него спря непознат човек -
невисок, набит, с големи златисти очи. Приличаше на при-
видение, появило в неподходящо време. Методи го изгледа
с голяма доза неприязън. Непознатият не му допадна.

Незнайният натрапник го гледаше изпитателно. Мно-
го повече - снизходително... Без отсянка на неудобство
извади цигара и заговори свойски:

- Може ли да запаля? Нямам огънче - усмихна се.
Методи забеляза, че му липсват два зъба. Преодоля

отвращението си и подаде запалката на непознатият. Той
запали и му я върна. Пак се усмихна и погълна дима, който
се понесе от цигарите им.

- Какво търсиш? - попита го непознатият.
- Що за въпрос! - подразни се Методи.
Непознатият пак се усмихна:
- Да не търсиш някой като мен?
- Не знам кой си. Услугата ми ти беше достатъчна.

Махай се!
Непознатият се засмя високо:
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- Наистина не знаеш кой съм, а вече ме пъдиш!
Методи се ядоса.
- За какво ми е да знам? Мисля, че това е прекалено!
- О, не, не - каза странникът, - съвсем не е прекалено.

Аз искам да ти помогна.
Тук Методи раздразнено се учуди:
- Какво да ми помогнеш?!
- Аз съм скитник, пътник, злодей, страдалец и всичко

най-невероятно... Помагам на заблудени души!
Методи трепна:
- Не разбрах.
- Няма смисъл да разбираш. Защото много по-важно

е да приемаш!
Методи се ядоса:
- Този разговор е глупав. Освен това аз нямам нужда

от помощ!
- О, не, не, грешиш! Ти имаш страхотна нужда от по-

мощта ми!
- За какво, по дяволите, говориш! - изхриптя Методи.
- За твоето усилие да се ориентираш в личната си

реалност.
- Откъде ти хрумна... познаваш ме от час. Няма и тол-

кова.
- За мен това е достатъчно - отвърна натрапникът.
Методи се замисли:
- Да не мислиш, че не се познавам?
- Абсолютно точно казано.
- Защо ровиш душата ми? За мен ти си човек без

име... - смути се Методи. - Не искам да ти дам това право!
И не съм заблудена душа!
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- Така мислиш, защото още не знаеш на какво съм
способен.

- Нима си способен на нещо?
Непознатия се промени. Стана мрачен и непрони-

цаем. Клепачът на едното му око се спусна надолу и се
получи нещо като зловещо намигване, което явно трябва-
ше да мине за шеговита закачка.

- Познавам човешката душа... в детайли.
- Тогава отговори какъв е този мой проблем. Може

да се окаже нещо фатално.
Непознатия извади от джоба си пакета Боро, взе една

цигара и запали, преди да изхвърли фаса от предната.
- Ти си фаталният - вдъхна дим и се усмихна с гнила

усмивка. - Родил си се с късмет. Живял си относително
спокоен живот. До днес - все така. Открил си прости мъд-
рости и си ги приел за Истина. Навлякъл си расо на монах,
а искаш да свириш на китара. Колко тъжно, нали... Разби-
рам, че още мечтаеш. Това те е подвеждало от дете. Сега
си уморен. Ще срещнеш внезапно последната си мечта.

- Говориш като ясновидец.
- Така е. Аз съм ясновидец.
- Тогава докажи, че знаеш повече за мен.
- Цял живот си искал да подредиш пъзела на живота

си - внезапно изтърси Непознатия.
Методи трепна:
- Пъзелът си?! Странно. Никога не съм мислил.
- Защото мечтите са те подвели - Непознатият се изки-

коти весело. - Освен това си упорит, а пъзелът ти е обър-
кан!

Методи се усмихна смутено:
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- Говориш, че търся пъзела си. После - че аз съм пъзел.
Сега разбирам, че тук има някаква неразбираемост!

- Няма нищо за разбиране - отвърна Непознатия. -
Нужен е стремеж! - протегна ръка и посочи едно прек-
расно момиче, ходещо гордо изпъчило гърди. - Трябвало
е да уловиш мига.

Това вбеси Методи:
- Тъпак! - извика.
Хората се обърнаха от внезапния крясък. Непозна-

тия избухна в подигравателен смях:
- Наивен си като дете! Всеки би те излъгал.
Методи го изгледа лошо:
- Подиграваш ми се!
- Естествено. Това е мое амплоа. Да търся наивници

и да ги поставям там, където трябва.
- Това е прекалено! - отвърна Методи. - Аз съм си на

мястото!
Непознатия се намръщи:
- Още не си ме попитал как се казвам.
Методи го изгледа свирепо:
- Ти се казваш Измет! - и се изплю на земята. - Нямам

нужда нито от теб, нито от помощта ти. И ти съвсем не си
толкова невероятен. Освен това наистина си злодей! А
за душата не знаеш нищо! И нищо не разбираш от пъзели!

- Ах, колко си мъдър! - каза Непознатия и извади нож.
Погали острието и каза тихо: - Нали знаеш какво е това...
и за какво служи.

Методи настръхна:
- Искаш да ме сплашиш!
- Защо да го правя? Ти вече си уплашен! Знаеш ли
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какво е да си страдалец? - ножът меко потъна в корема
на Методи. - Не! Е, ще узнаеш! Скоро ще видиш Бог. Той
ще ти обясни всичко по-добре от мен.

Методи падна в краката на Непознатия с някакъв ся-
каш дълго очакван възторг. „Нима последната мечта, която
съм криел от себе си, е била да умра?“

Докато разумът му гаснеше, се учуди на лекотата, с
която нещата се подредиха. Вероятно имаше смисъл от
всичко, но той не можа да го проумее.

„Сигурно Непознатия обичаше да разбива пъзели,
които после с радост подреждаше. И ако някой опиташе
да се изплъзне, отиваше „горе!“

Но кой беше Непознатия? Никой не го познаваше.
Не го бе виждал, не бе го забелязвал, не бе го срещал. В
такъв случай той не съществуваше. Или достатъчно добре
се криеше.

Кой познава непознати? Други непознати, без да ста-
ва ясно за какво и на каква цена... Но цената беше явно
много висока... Или напълно лишена от добронамереност...

Разбира се, това не се е случило никога, никъде и с
никого, освен в едно прекрасно бъдеще, в което непозна-
тите ще станат приятели и ще създадат успешна група от
безкраен брой ясновидци, които Непознатия ще оглави
(след като ги обезглави, разбира се) с идея за по-добър
живот, чийто пъзел трябваше да бъде подреден!

Непознатият не желаеше да разкрива самоличността
си. Беше предпазлив. Може да се каже, че вероятно е
събрал мъка. Мъката се бе превърнала в трагедия, а тра-
гедията - в низ от непрестанни болки. Непознатия знаеше,
че трябва да работи над идеята си за ясновидци като него.
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Все млекопитаещи, които се наливаха с бира ежедневно,
с чиста наслада...

„Можех да не убивам онзи младеж. Но той беше без-
надежден случай. И никога нямаше да подреди личния си
п ъ з е л... Е, майната му! Важното е, че досега не срещнах
някой, който да постъпи като него! Всички бяха вакли агън-
ца. Те се справиха отлично!“

Непознатият хлътна в един тъмен коридор на въобра-
жението и зачака часът на неговата мисия да настъпи
както я бе запланувал.

... Едър мъж с широки рамене и мека шапка с огромна
периферия застана на входа и се усмихна. Имаше отлично
мнение за себе си. И враждебно за Непознатия.

В сумрака блесна нож...
... Никога не се доверявайте на н е п о з н а т и...
Те ще ви поднесат вашия неочакван край. Край с идея

за новост, която няма да отгатнете, защото винаги ще има
различни пъзели! Понякога твърде печални...

Непознатият излезе от коридора и се натъкна на ед-
рия мъж. Той беше неговата конкуренция... Ножовете блес-
наха в нощта. Пъзелът започна да се подрежда, за да се
роди известна неточност - както в битката, така и в мира,
на който воюващите се бяха обрекли. Пътят им към сърцата
на самоубийците беше различен.

Методи разбра достатъчно късно, за да се връща на-
зад. Гледаше пред себе си и разбираше как Непознатия
беше излъгал � той не беше нито ясновидец, нито злодей.
Просто един чудесен Непознат, пълен с невероятности!

Методи се усмихна. “Колко наивен съм бил! През ця-
лото време съм разговарял със себе си!“
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Обърна се и се изпъчи гордо пред огледалото, зад
което живееше Бог. „Колко малко съм Го познавал!“ - по-
мисли и забрави всичко.

Дори собствения си незавиден к р а ӟ...
Едва сега пъзелът му започваше да се изяснява!
Вероятно винаги става така, когато започнем да на-

пускаме собствените си черупки. Почти като прекрасните
бисери, които имат любимо учудващ дом, в лицето на океан
от надежди за чудесни, но ясно подредени п ъ з е л и.

...П ъ з е л и, плуващи в дълбоки води, отредени

за удавници...
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САНТИМЕНТО

Когато я срещнах, разбрах, че съм попаднал на Мис
Кремена - лицето на България. Това не бе лъжа. Коло-
ритна външност - деликатни ръце, дълги бедра, забеле-
жително сочни устни, големи орехови очи. Известна в
страната като най-красивата жена, с предизвикателен чар
на същество, щедро дарено от майката природата.

Аз, разбира се, се стъписах и увлякох. Зашеметява-
щите ӟ черни коси и меките извори на очите ӟ ме победиха
фатално. Почувствах се плувец, хванал нимфа за опаш-
ката, надяващ се на неочаквани анатомични прелюдии.

Давах си сметка, че не съм на шестнадесет, но това
само ми помогна да я пожелая, наистина прекалено
дръзко.

Изглежда, Мис усети и се развесели. Явно обичаше
радостта от това да дава. Така вероятно поддържаше
стройно тялото си. И меките си тъмни коси - като истинска
космическа приказка, в която главен герой са звездите,
луната и най-изтънчените човешки мечти.

Една есенна вечер се разхождахме под олиселия
дъжд. Говорехме. По-скоро говорех аз. И като човек, който
няма какво да каже, обсъждах вътрешния си мир, който в
най-дълбокото и от самосебе си отдавна се бе разпаднал.

Мис Кремена поклащаше глава. Луната френетично
впиваше сияйните си лъчи в очите ни и ни обичаше по
свой странен начин. И вероятно скърбеше, че не е слънце,
което да топли.

Чувствах се пробуден, но нямах смелостта да я пре-
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гърна. Мис Кремена, разбира се, усети и пак се засмя.
Във веселия звук имаше закачка. Явно обичаше флирта.
Аз пък не намирах подходящите думи. Бях объркан. Не
знаех какво да правя. Тогава я чух да казва подкупващо:

- Не се вълнувай. Имам и по-объркани ухажори от
теб...

Мис Кремена ми допадаше. И то страховито. Но пре-
мълчах. Тогава получих видение, на фона на което всичко
загуби своя реален смисъл. Видях се като дете. Объркано,
уплашено, смутено. Луната грееше все по-силно. Около
мен танцуваха нестинарки. И всички имаха лицето на Кре-
мена. Страстни, но недостъпно горди. Това ме потресе.
Осъзнах, че съм отчаян, сконфузен и обречен. Залитнах.

- Какво ти е? - попита Мис.
Махнах с ръка:
- Току-що видях да танцуваш върху горещи въглени.
- Допаднах ли ти?
Този път не ми се говореше. Хванах я за ръката. Казах

някаква шега в ухото ӟ, а тя се засмя:
- Някога те бях преценила като по-семпъл...
После всичко се подреди според мечтите ми. Тя беше

до мен и съчинявах тихи молитви към Божественото из-
живяване, на което вярвах много - толкова, че възкли-
цавах учудено... Внезапно открих, че седя на мократа пей-
ка самотен. Дъждът беше станал още по-меланхоличен. А
желанието за любов - все така мамещо топло. Размислих
какво да правя. Есенният дъжд болезнено барабанеше
по гърба ми. Размишлявах. Тогава чух гласа на Кремена:

- Любовта не е сезонна аномалия...
Прозвуча ми мелодично. Тръснах глава и видях, че
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Мис е тук...
Не разбирах нищо от алегории, но ми хрумна, че след

десет години този сън ще бъде истинска нестинарска ра-
дост. Измъкнах се от видението и хукнах към бъдещето...

Скоро след виденията ми около пейката я срещнах.
Не ме позна. Беше топла и нежна както винаги. Забър-
зана...

Носеше голяма пазарска чанта. Приличаше на жена
в период на особена експресия. Помислих да я заговоря,
но тя бързо ме отмина. След малко спря при някакво мо-
миче и се разприказваха. Стори ми се, че ме обсъждат.
Да, но нямах тази уникална чест...

Изведнъж взех решение да разгранича обсебената
си личност от любовната привързаност! Тогава за пръв
път си зададох въпроса какво означава да съм притиснат
от себе си, но не от принуда.

За пореден път се запитах какво всъщност е любовта.
И нямайки отговор, допуснах, че не разбирам моти-

вите. Но добре усещах какво е див първичен копнеж.
... Така или иначе, по-късно Мис Кремена се омъжи

за възрастен мъж с „Мерцедес“ и червенобоядисани коси.
Тук моят романс приключи. Есента най-сетне вдигна де-
пресиращото си наметало и слънцето миловидно се
усмихна.

... Беше ранно утро. Отидох до РЕП-а, купих списание
„Егоист“ и се зачетох дълбоко... Междувременно като че
ли започнах да проумявам всичко по друг начин...

Унесен, видях от дълбините на списанието да се ус-
михва меко лицето на моята фатална мис Кремка.

Беше по монокини, а на върха на езика ӟ се мъдрееше
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огненочервена черешка, пламнала с възторжена наслада.
От тази гледка ме втресе такъв неудържим разгром, че аз
унесено съчиних следния мимолетен стих:

„О, моя апатия, защо връхлиташ ме,
когато влакът в тунелите навлиза... “
После пъхнах списанието свито на две в колана на

панталона си и се отправих към къщи, усетил възможност-
та да създавам живот. Но още не бях достатъчно под-
готвен...

Междувременно мис Кремена правеше шеметна ка-
риера и печелеше много. Толкова, че един прекрасен ден
се разведе с мъжа с червени коси и се омъжи за друг...

Този друг бях аз!
Каква трогателна сантименталност, нали? И как ина-

че, щом мечтите се сбъдват - дори тогава, когато всичко
изглежда обречено на пълен провал!

... Какво пък, в живота стават чудеса, а това е

прекрасно...
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ПЕНТАГРАМА

В един слънчев ден Благо скиташе тайно по следите
на предци и скърбеше над онова малко, тихо ъгловато кът-
че, наречено щедро „душа“.

Едва ли е нужно да се знае колко самота бе изпил. В
слънчевото зарево той търсеше спасение, тършуващ вяло
в дълбини, към които се хлъзгаше слепешката.

Неотдавна една Подлост го обвини, че много мисли,
а мислителите вече са на изчезване и никой няма нужда
от тях. Особено тя!

Изтърпявайки наказанието на откровеността ӟ, Благо
се размечта. Висящата на стената картина му подсказ-
ваше колко тържествено нещо е символизмът, настъпен
от обувката на прозата на Любовта.

В огнения си пламък изгаряше всичко, дори онова,
което убива онези зодиакално настървени мислители, опи-
тали се да спрат огъня, който гореше и започваше да се
разраства с чудовищна хищност, подгонен от ужасния на-
гон и глад, в изобилие изтръгвал сърца, за да стане ясно
след внимателен оглед, че те не са просто мускули.

„Някога предците смятали, че сърцето мисли. А глава-
та е била като небесна сфера. Сфера, улавяща шумове,
миризми и катаклизми... - Благо беше МАНТРА. - Същото
това сърце било зло, недобронамерено и изкълчено. За-
това хората мразели него, другите или точно определен
човек!“

Благо се усмихна. Ненадейно смехът му прокънтя кухо
като празна дума, той се препъна и падна блажен. От ни-
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вото на неосъзнато наблюдение Благо забеляза умрял та-
ралеж. Захапка на куче - изтекли вътрешности, ръбат вя-
тър, носещ миризмата му - Благо стана САДДХИ.

Взе таралежа и след няколко секунди размишления
за един свят, в който обикновеното и невъзможното си
съжителстват, прилично го погреба, поля го с вино, запали
цигара и свещ и някак нагло помисли, че си е намерил
приятел, пък защо не остър таралеж - приятел, само че за
последен път в последвалото зарево. „Таралежът е осо-
бено животно! - реши Благо и напусна светлината на своя
егоизъм. - Теорията е нещо като територията - все някак
трябва да се защити.“ Тук Благо се завърна към блажен-
ството от неочаквана реакция, която го прибра обратно в
дом като за престъпник, удрящ го със силата на полицей-
ска палка!

Наскърбен от домашни упражнения като измиване
на сълза, размазала се в очите му, той помисли, че всъщ-
ност таралежът е умрял не толкова от болката, колкото от
страха от скуката, па макар и вкусен, в стомаха на друго
животно. „В името на живота ние оставаме в затворения
кръг на разходката в парка на въображението ни, където
сме СВОБОДНИ! Ако това беше истина, какво бих сторил
с нея? Може би бих бил щастлив, или да речем - нещастен?
Ами ако отида по-далеч? Толкова, че да я пожелая съвър-
шена? Или ако стана нахален и пожелая да я обезсмъртя!
Ами ДА! Какво да правя, свободен като таралежа, гонен
от скука и озъбена кучо-лисича паст?!“

Приел облика на ангел, пристигнал от дъното на ада,
където нещата стоят приблизително като на неговия връх,
Благо драсна клечка и запали несъществуваща цигара,
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за да освободи Свободата в себе си. „Длъжен съм да
скърбя, а това е вълнуващо! Моята приятелка Подлостта
ме кара да мисля като нея. Убеждава ме, че съм таралеж.
Че имам много бодли и ничия паст не би ме раздрала! Аз
не искам да летя във Вселената при вятър и студ като през
януари, по време на задъхан дъжд!“

В този миг Благо разбра, че става нещо като ЯДЖНА
(жертвоприношение) в името на Свободата да не прави
разлики: „Господи, Буда, Кришна и Мохамед, вие сте били
мъртво пияни, когато сте се нашушукали да съчините свят
без правила! - Неее, това не е истина. Правилата се оп-
ределят от хора - таралежи, в един свят, пътуващ към Бо-
говете. Благо трепна: - Още един свят, който ще умре!“- и
се унесе в Нирваната на духовно уважение...

Благо се усмихна, потънал в цигарен дим и грим от
дрямка. Докато съжителстваше с чистата си съвест, ето
какво му се присъни:

Безнравствен град. В него - силуети на плъхове, на-
правени от восък, за да заблудят всички, или в удобен мо-
мент за вихрушката на ада да бъдат готови за друга упо-
треба. Ех, тези восъчни сенки! С интелект на компютърен
инженер и апетит на плъх. Завидни същества - непрекъс-
нато изглаждаха отношенията си с природата, строейки
бели дупки с черен екстаз. Запълваха фризери (натъпкани
с месо от неизвестен произход и всякакви колбаси), из-
мисляха формули на неидентифицирани токсичности с цел
да го учудят. Тичаха по задачи на четирите си мощни крака,
оплитаха опашки около някой, дръзнал да кихне (от уплаха
за личното си здраве) и се множаха. Унесени в мечти за
Потоп, пикаеха, където им харесваше, а щом ожаднееха...
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Ех, тези мили животинки, те са истинско чудо под небето,
стиснато пускащо слънчев лъч, открай време изгонен, и
осветяваше тържеството им...

Такъв сън имаше Благо и в него унесен, си спомни,
че те са... връстници на динозаврите, изпили търбуха на
земята, поради което умрели завинаги.

Благо се събуди. Беше тъмно и студено. Стана от по-
хотливото си легло и отиде до прозореца. Дръпна пердето
и откри негативното отражение на съня, който беше съв-
сем позитивен: �Каква великолепна бяла нощ! Никой не
може дори да си го помисли...“

И заразглежда декора на описания сънен град: „Кол-
ко несъстоятелни плъхове!“ - разгърди риза от окаяно бре-
ме и хлътна в пастта на нощния прозорец. Разкъсал мрака,
той политна, прелетя като малък метеор и почти обгорял,
падна - като удавник в бурни океански вълни.

Чу се писък - падайки, Благо смачка едно четириного.
То изстена, оголи зъби и го заръфа, както... таралеж - нещо,
минаващо за плъх...

Що се отнася до пирамидалната структура на нощ-
ните и дневните позитонегативи, те продължиха да изяж-
дат други тъжни хора с безчет ахилесови пети.

Благо дълго плака, докато Подлостта съвсем се вми-
риса на скъпо платена нощна птица, и пиеше Сома-роса,
окадена от недалечен спомен, сочен като пентаграма,
облян в пламък, оцелявайки!

Благо дълго, дълго плака...
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СЪЗДАТЕЛЯТ И ТВОРЕНИЕТО

- Нямам спомен...
- За какво говориш?
- Нищо не помня. Имам чувството, че паметта ми е

изтрита.
- Това е само чувство.
- Това е само чувство - повтори Творението.
- Харесва ли ти?
- Не ми харесва. Защото няма какво да помня. Нима

на теб ти харесва да нямаш спомени?
- Спомените са излишни.
- Спомените са излишни... - пак повтори Творението.
- Защо повтаряш всяка моя дума?
- Защо повтаряш всяка моя дума...
- Не те разбирам.
- Не те разбирам...
- А себе си разбираш ли?
- А себе си разбираш ли? - Творението се усмихна. -

Значи няма какво да кажеш.
- Да.
- Така кажи.
- Ето - казвам. Не се разбирам и нямам какво да кажа.
- Много весело, нали?
Създателят погледна твърдо Творението:
- Вероятно някъде съм сбъркал... Можеш ли да ми

обясниш какво точно искаш?
Творението се замисли:
- Вероятно искам да умра. Или да те убия!
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Създателят се озърна плахо:
- Ти скоро ще умреш. Аз ще живея вечно... в паметта

ти...
Творението се усмихна готино:
- Ти не си Създател. Ти си убиец. Трябва да те накажа!
- Започна да ставаш агресивен! Ще включа уреда за

Смърт!
- Имаш ум да създаваш несъвършенство. И да го уби-

ваш, когато то те застраши... Защо ти е тази игра... Може
би не подозираш, но съм чел Франкенщайн. Той е бил в
моето положение. С разликата, че аз имам Душа и затова
няма да те убия... Теб ще те убият спомените, онези лич-
ните, които идват в подходящ момент...

- Аз нямам спомени! - извика Създателя. - Само едно
гадно усещане за празнина, която някога ме радваше...

- Ако не помниш себе си, значи не помниш и Творе-
нието си!

- Това е друго. Всъщност, аз съм истинският Франкен-
щайн! И те създадох, за да оцелея във времето!

- Каква трогателна инвенция - усмихна се Творението.
Създателя го гледаше с ненавист:
- Ще ме убиеш, нали?
- Защо да те убивам... През цялото време си мислил

как да прекратиш Живот. За това си създал едно Творение,
което е смъртно. Нима се радваш на това?

Създателя се облегна на рамото на Творението и си
придаде небрежен вид:

- Създадох те за компания.
- Просто ей така - за компания? Каква логика само!

Може би ти е скучно сам.
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- Не.
- Не?!
- Всъщност - да!
- Така си и знаех... Творението ще забавлява шутов-

ски Създателя. А когато той се насити, го премахва... и ве-
роятно проектира друго творение!

Създателя помръкна:
- А казваш, че нямаш спомени...
- Наистина нямам. От какво да ги имам? По цял ден

те гледам как пръхтиш в двореца с желанието да изобре-
тяваш Творения. Всъщност си ужасно прозаичен... - Тво-
рението се усмихна за пореден път. - Виждам сълзи в очите
ти. Нима можеш да плачеш?

Създателя се стресна. Започна да подскача на място
и да се смее истерично:

- Виждам! Виждам! Виждам!
Творението се заинтригува:
- Какво виждаш?
- Себе си! - изкрещя Създателя.
Затича към Творението и с бързина на котка грабна

чук и го стовари върху главата му. Творението рухна на
пода, без вик, сълза и съжаление...

- Най-сетне притежавам себе си. Най-сетне!
Създателя трепереше от вълнение:
- Защо ми е Творение. Макар да имаше известно

право: Ще създам друго. И то няма да ми противоречи... -
после огледа трупа и установи, че кърви. - По дяволите!
Та аз съм отнел Живот... - разплака се от вълнения и кап-
риз. - Каква тежка карма. Да бъдеш вечно сам! - каза и
внезапно осъзна, че всяко ново Творение ще го измъчва
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с въпроси, на които не знаеше отговорите... А това бе една
още по-тежка карма, карма, подходяща за всеки Създа-
тел, който не знае как и какво да твори...

В това време, в разрез с всяка логика, мъртвото Тво-
рение оживя. Стана на крака и бавно пое към Създателя,
застанал гърбом. Взе ножа от масата за създаване на жи-
вот и каза тихо:

- Обърни се, Създателю, и посрещни края!
Създателя подскочи от изненада:
- Какво става тук! Нали преди малко те убих! Ти си

дух, мое творение, тебе те няма!
- Неее, аз съм тук и ме има с пълна сила. Преди време

имах душа и не исках да те убия. Но нещата се промениха.
Дойдох да те изпратя в Ада. Ада, на който ме обрече с
твоята глупава надменност, която така добре ти подхож-
да... Заби ножа в сърцето на Създателя, но нищо не се
случи. Създателя остана прав, загледан в Творението.
Опипа се за кръв и каза:

- Но аз не кървя!
- Такава е съдбата на всеки Създател, който не раз-

бира себе си, а очаква това от другите...  А не кървиш, за-
щото отдавна си мъртъв.

Създателя извади ножа от гърдите си и проплака:
- По дяволите, обречен съм на вечен провал и нераз-

бирателство.
Творението му се изплези и каза нежно:
- Това отдавна се е случило... - без намек за прошка

го блъсна на земята и смачка с голямата си каменна обувка
черепа му. - Друг път притежаваш себе си - седна до трупа
на Създателя си и запали цигара. - Може би малко пре-
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калих. Добър човек беше... И най-важното - уважаваше
ме. Как само си говорехме! За дъжда, за есента, за злат-
ните планини далеч оттук, където - ако копаеш здраво,
може и да забогатееш... Ех, спомени, спомени... Но докога
така? Трябва да се работи!

Отиде при масата за Създаване на Живот и онемя.
Изведнъж осъзна, че Създателя му го е създал, убивайки...
спомени. Онези спомени, които могат да те променят и
изхвърлят на улицата като мръсно псе, без идея за милост!
Или да те превърнат в хубав човек, не познаващ злоба,
коварство и лъжа - това откритие го възпламени с такава
сила, че той започна да пухти като влак.

Отиде до прозореца, който беше огромен, отвори го
и нададе страховит вик, оказал се неразбираем, може би
ругатня някаква.

Хората от близкото Градче чуха и се уплашиха. По-
боязливите се прекръстиха и затвориха врати и прозорци.
По-агресивните взеха пушките и тръгнаха нагоре по пла-
нината да открият звяр или друга твар, която да убият на-
зидателно.

Но какво бе учудването им, когато над тях прелетя
гигантска огнена Птица, която изпепеляваше всичко около
себе си. Изпепели и тях. После изчезна някъде на изток.
Творението си отдъхна. Бе разбрало, че то не може да бъ-
де Създател. �За да си истински Създател, трябва да разби-
раш Първосъздателя. А сетне нещата потръгват сами.

Загаси цигарата си и наплю стъклото, зад което го
гледаха загрижени хора. Всички бяха облечени в праз-
нично бяло и му се усмихваха мило.

После забеляза дебела жена да му поднася някакви
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хапове.
- Пий, пий - каза - и ще ти олекне...
- Аз не пия. Аз съм Творение... - отвърна объркано

Творението.
- Да, да, така е, но... сега изпий тези бонбончета.
- Искам да пуша! - извика Творението.
- В тази болница не се пуши - беше отговорът.
Творението се огледа. Видя много хора, лежащи в

легла, чисти и неопетнени. За разлика от бяло облечените.
Те го гледаха мрачно.

- Как така болница... каква болница?
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С ДЪХ НА ИЗГОРЯЛА БОРИНА

- Вече не ми понася!
- Какво?
- Въздуха.
- Що, много си е супер. На теб какво ти става?
- Едва го дишам. Пълен боклук!
- Че к’во толкова - въздухът си е въздух. Какъв боклук

сънуваш?
- Не е както преди.
- Какво не е както преди?
- Въздуха...
- Внушаваш си.
- Без майтап. Омръзна ми. Когато бях дете, зимата

миришеше приятно. Дори помня един ден, в който въздухът
ми хареса особено много. Беше януари. Валеше млечно-
бял сняг. Толкова чист и зърнест - просто да го схрускаш.
Тогава нямаше високи сгради, блокове... Само къщи. На
по етаж - два. И всяка си имаше печка и съответно комин.
Нямаше парно. Само печки. На дърва. На въглища. На
нафта...

- Романтика значи.
- Абсолютна! Помня онзи петък, когато отивах на учи-

лище. Беше студено и хлъзгаво. Но отвътре ми бе приятно
топло. Снегът се сипеше по шапката, дрехите, ръцете ми
бяха в ръкавици и се чувствах щастлив. Без да си го обяс-
нявам. А сега... толкова ми липсва, че проумях. Остарял
съм. И лекарят така каза: Ех, Емиле, Емиле, как няма да
те боли всяка кост. Остарял си, братко. Даже много. Пък
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не си така стар... Какво ли не става по света... - каза и ми
изписа цял вагон лекарства. Имал съм дископатия, ошипя-
ване на гръбнака и не щеш ли - ревматизъм и плексит.
Ама че история!

- Много задълба. Нали и аз съм като теб. ЕГН-то си
казва своето.

- Да, но онзи петъчен ден няма да го забравя... Въз-
духът упойващо ухаеше на изгоряла борина. Ден, наситен
с дъх на изгоряла борина! Какъв вълшебен спомен... Каква
прекрасна хармония... Дърветата клоняха, наведени над
земята от тежестта на снега. Бях щастлив и то как само!
Запомнил съм една голяма къща. Масивна, просторна, ка-
то палат. От големия комин бълваше як дим, а аз така се
прехласнах, че се хлъзнах и паднах по задник. Заболя ме
толкова силно, че болката продължи двадесет години. Сега
вече - не... Но докато падах, имах видение: странен млад
човек приближава към мен и ми подава нещо. Аз го вземам
и ставам отново. А човека го няма... После виждам, че
държа парче вестник, а на него - моята снимка. Погледнах
датата - 12.01.1950 г. А сетне прочетох текста: „Видният
ци-гулар виртуоз Емил Траев внезапно загина при
убийство при неизяснени обстоятелства. Панихидата ще
се състои на...“ Тук ми прималя. Огледах се за човека,
подал ми пар-чето вестник, но него го нямаше... Тогава
бях десетго-дишен. А годината бе 1925-a. „Тук има номер!“
- помислих. Но онзи петъчен ден се оказа фатален за мен.
В най-прек-расен смисъл. Разбрах, че ще остана в
историята на цена-та на живота си. Каква награда, а! А
днес като си спомням, разбирам, че дъхът на изгорялата
борина ми е подействал най-добре. Както и ледено
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студеният сняг... Сега въздухът се е променил... И онази
романтична тишина я няма. Тиши-ната, в която можеш да
се насладиш дори на личното си Его...

- Това ли било - Его-то?
- Нима си забравил магнетичната тишина, в която

София тънеше преди време?
- Е, не съм толкова сантиментален. Но имаш право -

хубаво беше. Но за едно още ме е яд - все не можех да из-
държам на опашката за хляб. Мързеше ме... ха-ха.

- А салама „кучешка радост“? Имаше перфектен вкус,
ама и за него нямахме нерви. Все към пързалката гледах-
ме. Какво страхотно детство сме притежавали...

- А Феро затворника помниш ли? За една крадена
диня лежа две години в затвора. Беше страшно як... и
страхлив.

- Ами моя приятел Йоти? Като сега помня каква нечо-
вешка сила имаше. Пък умря на 43 години. Празнували
рожден ден на дъщеря му. Влязъл в тоалетната да пикае.
Извадил го и рухнал на земята. Сърдечен удар. Кой е мо-
жел да предполага - слабо сърце... Та като се връщам на-
зад, разбирам, че сме били щастливи. И не защото някой
ни е помагал или пречил. Млади сме били! Млади! А Мла-
достта е непобедимо усещане. Гореща тръпка... Понякога
ме спохожда така силно, че ми идва да убия някого!

- И при мен се случва нещо подобно...
Разговорът секна. Чу се ясно тракане на влакови ко-

лела.
- Това е провидението... - казаха двамата. - Идва Вла-

ка. Той ще ни отведе където трябва! Нека помълчим!
Надвисна тишина.
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- През цялото време сме пътували назад...
- Напред е още по-ужасно... Ах, този въздух!
- Въздуха, да, въздуха... но не е бил това въздуха...

никога!
- Носталгията е опасно чувство - каза Емил.
- Но много подходящо за старци като нас.
- Нима сме остарели?
- А може би сме отново млади...
- Ох, този въздух... все не ми стига.
- Откажи цигарите и ще ти олекне. Всъщност, за какво

говорим?
- И аз това се питам. Може би за въздуха... Дааа,

този въздух не е вече онзи, който беше.
- Дразниш ме с това минало!
- Защото нямаш планове за бъдещето!
- Напротив - имам! Ще направя завод за Въздух и ще

го продавам на грамаж... Ще стана богат, ще остарея и
ще умра... от щастие, разбира се!

Двамата приятели учудено се погледнаха. Подадоха
си плахо ръце. Стиснаха ги и се прегърнаха:

- Скоро ще има война...
- Тя отдавна приключи... Завод за Въздух никога няма

да се построи. Такава е съдбата на всеки дръзнал да про-
меня света. Помисли за Сталин. За Хитлер. За Цезар!
Всички са били луди маниаци, които са искали да прекроят
живота в своя полза, разбира се...

- Какво предлагаш?
- Да премахнем...
- Кого?
- Един от двама ни.
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Настана тишина. Онази тишина, която не топли, а пла-
ши... “Ех, как ухаеше само! ... На изгоряла борина! “- тук
Емил Траев си спомни за вестника и странния човек.... А
когато видя дулото на пистолета на приятеля си, опрян в
челото, се усмихна:

- Коя година е сега?
- Чуваш ли потракването на колелата на влака - от-

говори приятелят. - Идва за теб!

Беше 12.01.1950-а. Във вестника се появи снимка на
виртуозния цигулар Емил Траев и текст: „Намерен пред
дома си прострелян в главата. Убиецът се издирва.“

Един странен възрастен мъж си купи вестника, запа-
ли цигара и отмина надолу по улицата. „Искаше ми се да
го предпазя, но той беше романтик! А романтиците са
опасно племе. Особено за себе си!“. Стъпка цигарата и
влезе в огромна сграда, на която с големи букви пишеше:

ЗАВОД ЗА ВЪЗДУХ
С ДЪХ НА ИЗГОРЯЛА БОРИНА
„Трябваше да бъда още по-жесток с него и да го ос-

тавя да умре от старост... Но откъде тази сила в мен - той
беше мой приятел...“

Бръкна в шкафчето на бюрото и извади оттам болко-
успокояващи. Беше уморен, изплашен и тревожен. Не мо-
жеше да преодолее провала. Бе дошъл от Бъдещето, за
да спаси един човек, когото дълбоко уважаваше. “Кой уби
Емил Траев?! Аз, разбира се!“. Преглътна хаповете и вед-
нага заспа. Беше спокоен само когато спеше. А това се
случваше рядко. Заводът за Въздух бе неговата утеха.
Беше постигнал мечтата на живота им.
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ПОДАРЪК ЗА ХУДОЖНИЦИ

1.
- Много си свалил гарда - каза Атанас.
Погледнах го косо. И той бе свалил гарда, ама се пра-

веше на този, който беше преди, а веч не е.
- Имах време да се огледам - отвърнах. - Виждам, че

си уредил живота си.
Атанас се усмихна лукаво:
- Нали знаеш как е при старите приятели. Първо се

радват, сетне се упрекват. Все едно да е модерно да си
бил пич, а да си станал лайно...

Това ме разсмя:
- Знам, че никога не сме били в пререкание. За какво

ти е да обиждаш?
- И аз знам, че не сме били равни по сила. Винаги те

побеждавах. Забравил ли си това?
Тогава си спомних за Вяра. Беше изключителна - кра-

сива и деликатна жена. Но не ми обръщаше внимание.
Все в Атанас гледаше... Влюбена работа. Наистина Атанас
беше висок и мускулест, а аз - дребен и хърбав.

- Не съм забравил, че ми даде пуловера си, когато
внезапно се разболях на връх Витоша, където се разхож-
дахме. Така можеше да направиш впечатление и на най-
студената жена. Беше много атрактивен. А сега като гле-
дам - си отслабнал.

Атанас се озъби в нещо като усмивка:
- Детска работа. Все мислех, че ако спортувам, успе-

хът ми с жените ще е много по-сигурен. Пък така се получи,
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че станах художник...
- И се ожени за Вяра. Чух че имате деца...
- Какво толкова - процеди Атанас, - Живот. Нали зна-

еш - човек се ражда, бозае и отделя. После, когато порас-
не, тръгва на училище и затъпява. След това става играч,
печели пари, за да се ожени и създаде семейство. А като
му дойде часа - рита камбаната. Какво пък, лошо няма!

- Каква трогателна философия... и за съжаление много
вярна и прагматична. Е, аз нямам семейство, нито жена,
деца, кола и апартамент. И само едно прекрасно чрево-
угодничество освежава живота ми - засмях се. - Та аз от
дете съм злояд. Пък и като художник съм слаб.

- Ама че си лъжец - каза Атанас. - Когато бяхме при-
ятели...

- Сега не сме ли?
- Сега всеки си носи кръста. Приятелството е добро

намерение. Но не се среща много. Дори когато интересите
се преплитат...

- Какво искаш да кажеш?
- Всичко е пари. Ти нямаш, аз имам... Там е разликата

в приликите...
Внезапно Атанас се обърна в анфас към мен и някак

съскащо попита:
- Какво стана с Елза?
- Каква Елза бълнуваш... Тя отдавна загина!
Тук Атанас стана мораво червен:
- Как така загина?! Това шега ли е?
Уплашен от лицето на Атанас, отвърнах страхливо:
- Истина е... Преди да почине, се пропи и стана нарко-

манка. Някакъв тип от Австрия ӟ беше завъртял главата и
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тя се отдаде на пороци.
Атанас дойде на себе си:
- Разкажи...

2.
Елза се къпеше, пеейки някаква налудно весела пес-

ничка. Краус лежеше в леглото и пушеше канабис. Беше
възбуден. Гласът на Елза съвсем го побъркваше. Мислено
я обладаваше. Чакаше нетърпеливо. Но тя се бавеше. В
това време Краус разглеждаше картините на приятелката
си. И се чудеше откъде този талант. Талант, който бе решил
да съсипе. Беше художник и никак не му се искаше една
хлапачка с хубаво лице и перфектно тяло да го превъз-
хожда. Беше решен да я унищожи, без сам да си дава
сметка какви ги мисли...

Всъщност я обичаше само в леглото.  След поредния
еротичен сеанс му бе досадна и нежелана. Не се замис-
ляше защо е точно така. Явно следваше стъпките на своя
баща. Също художник. Умря от препиване в една бурна
нощ, когато откри че е болезнено посредствен... В ужасно
пиянство си прерязал вените. Когато го намериха, беше
жълт като есенно листо. Кръвта му беше поляла пода и
дивана. Не можаха да го спасят. Краус беше на десет. Не
можеше да повярва, че е останал без баща заради една
глупава гордост. Стори му се идиотско. И друго помисли:
“Може би аз ще го последвам...“

В този миг Елза излезе от банята гола и гореща от
водата, която се стичаше на тънки струйки по кожата ӟ.
От това Краус съвсем полудя. Скочи върху нея и запуши



ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ

86

устата ӟ с език. Елза подгъна колене и падна на леглото.
Разгоря се дива еротична сцена, която ще остане неописа-
на. Едно може да се каже - оргазмът беше взаимен, но...
Когато Краус свърши, легна до нея и каза на развален
български:

- Сексъс ти е многъ хубав...
Елза се усмихна луничаво:
- Ти много го мислиш този секс. Има и други неща в

света...
- Тъка е. Но ас те обича силну! - тук Краус излъга и

нея, и себе си, но Елза долови.
Краус ӟ подаде цигарата. Елза я взе, дръпна и се

закашля. Но ӟ стана приятно.
- Какво е това?
- Нещу, коета ще направи те известна. Ти получиш

нещо по-хубаво от оргазъм и по-интересно от тъпи лица
на Сатана, де не ти се отдава рисуваш.

Елза се намръщи:
- Говориш като на враг.
- Но съм ти приятел!
Елза стана от леглото. Отиде до прозореца и видя,

че денят е започнал:
- Трябва да ходя на урок.
Краус се ядоса:
- Какъв ърок... Трябва да поласнеш... в Акъдемиото

няма да ти научат на нищо!
- Ти ли ще ме научиш? Да пуша канабис, да пия алко-

хол... и да те рисувам гол... Да те обичам с цяла душа - то-
ва е реалност. Но аз трябва да работя над таланта си!

- И таткъ тъка гивореши... но не постигни нищъ... самъ
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едън трап!
Елза запуши уши:
- Не искам да те слушам! Какво целиш? Имам усеща-

нето, че ме мразиш...
- Усещиние... да, какво страннъ нещъ са усещиниътъ...

Аз утри заминава в Австрия. Ши дойдиш с мене?
- Много бързаш. Първо трябва да приключа с ученето.

Още 3 месеца и ще мога да направя изложба!
- Излъжбъ дажи? Оооо, добрие... не ще те чака... многъ

времи.
Тъкмо го каза, когато един слънчев лъч го освети.

Краус изглеждаше жълтеникав и отекъл.
- Аз малка ще се разходи...
Елза понечи да каже нещо, но спря. Изведнъж Краус

ӟ се видя странен, опасен и чужд. „Трябва да внимавам!“
- помисли и каза:

- Добре!
Елза изпита смущение.
Облече се. Закусиха мълчешком. Тя се гримира и

тръгна без да казва нищо. Краус я изпрати със зъл поглед.
Елза не видя, но усети...

3.
- Три дни по-късно я намерили мъртва.
- Краус я е убил.
- Още не е ясно. Няма обяснение. Вероятно е била

силно отчаяна.
- Отчаяна? От какво... защо... - бръщолевеше Атанас.
- Знам, че беше луд по нея - отвърнах, - но това няма
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да я върне на белия свят.
- Не съм бил луд по нея. Тя беше моя сестра от друг

баща...
Това ме втрещи.
- Добре ли чух?!
- Да! Затова ще намеря копелето и ще го убия - извика

Атанас.
Погледнах дръзко:
- Не можеш. Той също е мъртъв. Намерили го в апар-

тамента в Австрия с отрязана глава.
- Прекали! Това са вицове!
- Вицовете са по-веселата страна на живота. Тук има

трагедия!
Атанас сви юмруци и изпухтя:
- Без шеги. Това истина ли е?
Замислих се:
- Според мен мечтата на Краус е била да накаже по-

добър художник от баща си и себе си, а след това да по-
падне в Рая... - тук разбрах, че не биваше да разказвам
това, но продължих. - Знаеш ли, Сатаната е много прозор-
лив!

- Какъв Сатана! - изкрещя Атанас. - Няма Сатана!
В този миг вратата се отвори тихо и оттам подаде

глава ужасно Същество. То носеше в ръка голяма златна
сабя. Обърна се към Атанас и каза:

- Добре е да си коригираш мнението - и му отряза
главата...
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4.
- Луди, луди, луди! - крещеше телевизора. - Двама

стари приятели се събрали на чашка. Напили се, сбили се
и се заклали взаимно...

Вяра пусна телевизора, докато чакаше Атанас. Вне-
запно видя главата му да се търкаля на екрана. Изпищя и
падна от стола.

В това време синът на Атанас влезе в стаята и каза
звънко:

- Мамо, това татко ли е - и посочи телевизора. - Защо
няма тяло... А, ама там е и главата на чичо Веньо... - обърна
се и отиде в стаята си. Започна да рисува картина, в която
хората са красиви и щастливи. Искаше да стане художник
и да нарисува целия свят. Като послание към всичко живо
и диво с детската си ръчичка...

Един тъмен силует надвисна над него:
- Колко много художници! - прошепна той. - Време е

да сменя концепцията си... - и прибра златната Сабя в
ножницата...

...Беше твърде уморен от и за подаръци...



ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ

90

ВЛЮБВАНЕ

... Любовта е сложно намерение...

Владо вървеше, обронил тежка глава на облото си
рамо и изглеждаше като човек, изгубил всичко...

Така си беше. Нямаше сносен дом, близки и приятели.
Живееше на ръба. Единствената утеха бяха сухите пасте-
ли, с които рисуваше, когато нощем будуваше в очакване
на невъзможното. А невъзможното - то беше тривиално
като самия него. Искаше да срещне внезапна Любов и да
не я изпусне на никаква цена. Беше му се случвало ня-
кога...

Живееше в един гараж. Там на малко оскъдна площ
имаше легло, стол, масичка, огледало и малка тоалетна.

Имаше нужда от по-широко жилище.
Вървеше към магазина и се чудеше какво по-напред

да купи. Хляб или тоалетна хартия. Тогава видя в краката
си една стотинка, обърната на „тура“. „На „тура“ ми върви“
- помисли Владо. Взе стотинката и я пъхна в задния си
ляв джоб. После забрави. Влезе в магазина. Отправи се
към щанда за хляб: бял рязан - лев и двадесет. После отиде
до щанда за хартия. Цена - лев и двадесет. Имаше точно
лев и деветнадесет. Владо изпадна в патова ситуация.
Спомни си за стотинката. Тъкмо се готвеше да я даде, ко-
гато чу в ухото си сладък женски глас:

- Ако си дадеш късмета, губиш последния си шанс.
- Какъв шанс...
Младежът не си даде сметка, че говори пред моми-
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чето, което работеше на касата и го гледаше учудено. -
Какво да правя? - попита Владо.

- Пази ме. И аз ще те пазя.
Владо върна хляба. Хвърли тъжен поглед на хартията

и се понесе озадачен към къщи.
Когато наближи гаража, видя, че вътре свети. Пом-

неше ясно, че е загасил лампата... Трепна. Пристъпи вни-
мателно и погледна през прозорчето. И - о, чудо! - на стола
до леглото седеше прекрасна русокоса девойка в поза
на спокойно очакване. На малката масичка, която Владо
ползваше за храна и рисунки, сега имаше няколко прас-
кови, два банана и един портокал. До тях - печено пиле и
хляб. Владо преглътна. Тъкмо се канеше да влезе, когато
младата жена стана и отвори вратата. Целуна го по бузата
и каза:

- Много се забави...
За миг дъхът му секна. Нямаше какво да каже.
- Не се стряскай. Аз съм твоят късмет.
Девойката хвана ръката му и я сложи върху сърцето

си.
- Усещаш ли как бие? Това е награда за теб.
Владо искаше да се отпусне. Но бе нащрек. „Халю-

цинирам! - помисли. - Или сънувам...“.
- Ела да хапнеш - каза русокоската. - И донеси златния

часовник на дядо си.
Владо я погледна с нескрит страх:
- Откъде знаеш за часовника? Дядо ми го подари мно-

го преди да умре. А часовникът е повреден. Освен това
ми е заръчал да не споменавам за него никому.

- Не бъди твърдоглав, а мъдър... Дядо ти ще се зарад-



ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ

92

ва, ако ми го дадеш за малко.
Владо размисли кратко. После отиде до една ракла

и извади часовника. Подаде го на момичето и затвори
очи като дете. Само няколко мига изминаха в ужасяващо
очакване, когато девойката каза:

- Погледни.
Владо взе часовника и бавно отвори златния капак:
Часовникът работеше като нов...
- Как го направи?! Коя си ти? Откъде се взе? Защо

ме посети? С какво съм заслужил?
- Леле, колко малко въпроси - засмя се девойката. -

Време е да хапнеш.
Владо погледна пълната трапеза, но откри, че не е

гладен.
- Нещо не съм гладен... вече.
- Защото си притеснен. Затвори очи - каза момичето.
Владо се подчини. Почувства топлина и се отпусна.

Легна и заспа. Събуди го целувка:
- Искам да станеш моя жена - сънено каза Владо.
- И аз искам да бъда твоя жена. Но - уви - това е

невъзможно. Ние не можем да си принадлежим.
- Нима искаш да ме изоставиш?
- Не бих желала.
Владо посърна:
- Толкова дълго съм те чакал! Какво ще правя без

теб?
Девойката се изчерви и каза:
- Всъщност аз съм Фантом. А Фантомите не се женят

и нямат човешка плът. Тази вечер направих изключение.
Знам, че звучи ужасно, но Фантомите по принцип са
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жестоки същества. Пък и аз няма за какво да ти послужа.
Освен за компания.

- Това е достатъчно - каза Владо.
Младата жена го прегърна:
- Самият ти ще ме изоставиш.
Владо не издържа. Загаси лампата и попита в тъмно-

то, докато я притискаше до себе си:
- Как се казваш?
- Кремена - отвърна девойката.
После изчезна. Чу се скърцане на врата. „Напусна

ме!“ - помисли Владо. Смъкна се на леглото, отпусна се
като парцал и се опита да осмисли всичко, но неусетно
заспа...

На другия ден Владо почисти гаража, своя дом. През
цялото време усещаше, че не е сам.

Мислеше, че по необичаен начин Кремена все още е
тук. Това не му попречи да напусне гаража, града, дър-
жавата.

Заговори се, че зъл демон го изгонил от къщи...

* * *
След три години, три месеца, три седмици, три дни,

три часа и три секунди Владо се появи. Отвори вратата и
влезе в гаража.

Светна лампата и видя с изненада русокосата девой-
ка да седи побеляло в поза на вкаменено очакване. Докос-
на я с ръка, а тя се посипа по килима на сребристобял
прах... Неясно защо това не впечатли Владо. Дали пък не
бе претръпнал?
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Вгледа се в огледалото и откри, че е станал светло
лилав, с посивели коси. Лицето му беше болезнено изпито.
Тъкмо се канеше да запали цигара, когато вратата се от-
вори и се появи Кремена:

- Къде беше ? - попита тя, без да се бави.
- В света на Фантомите. И сам станах такъв. А ти?
- Попаднах в света на хората и станах жена. Само че

не мога да раждам.
Владо се усмихна :
- Странното е, че Фантомите не правят деца. Направят

ли - умират...
- Всъщност мога да зачена... но после ще умра. Иначе

не е лошо да си човек.
- Нито пък Фантом...
Стана тихо. Фантом и човек се прегърнаха. Нощта ги

обгърна с тъмния си воал и се чу гръмотевица.
Луната бавно се издигаше в страстното небе, накъс-

вайки го с детинска радост на малки парчета.
Две души се къпеха под звуците на среднощни от-

блясъци, съединявайки се завинаги някъде там, където из-
меренията не биха ги разделили, за да се разгори искри-
цата на Любовта.

...Любовта е предполагаемо безсмъртие...
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ДРАКОНЪТ

Небето бе розово. Езерото, скрито в подножието на
планината, го отразяваше с явно удоволствие.

Рибаря хвърли въдицата. Използваше червеи. Кукич-
ката блесна в утрото и потъна някак рязко и нетърпеливо
във водата. Някъде по невидимото дъно рибите кръжаха
около нея недоверчиво.

„Стръв! - трепна Рибаря. - Колко ли трябва да чака-
ме?“

В палатката лежеше приятелката му. Беше гола и не-
винна като утро, което можеше да дразни само самотни-
ците.

Въдицата внезапно хлътна по-надълбоко. Водата се
накъдри като прическа на суетен мъж. Рибаря нави мака-
рата. Тежестта бе голяма.

„Стръв!“ - Рибаря отново трепна. Напрегна мускули
и задърпа с всичка сила.

Приятелката му излезе. Беше съвършено гола и наст-
ръхнала от утринния хлад. “Риба?“ - помисли тя. Оправи
косите си, наметна ризата му, а голите ӟ бедра радостно
трепнаха. “Небето е розово. Рибаря - зает... Наблюдавам
го - какъв извит гръб! Като носещ голям товар на плещите
си!“

Отиде при него. Рибаря ӟ хвърли къса усмивка с голе-
мите си умни и топли очи. Тя промълви:

- Искаш ли да си имаме бебе?
Погълнат от битката с плячката, Рибаря не чу. Прия-

телката му се върна в палатката. Уют, омесен с вкуса от
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горчилката на самотата.
Отвори термоса с кафе, но продължи да наблюдава

Рибаря през процепа на платката: “Какво ли е уловил?“
Ненадейно си спомни, че преди години в близкото село
се говореше, че в езерото имало Дракон!

Момичето излетя от мястото си, улови въдицата и се
опита да я издърпа от ръцете на Рибаря.

- Уловил съм нещо голямо! - извика той раздразнено.
- Няма нищо по-голямо от нашето дете!
Водата закипя. Рибаря не се предаваше. Напрягаше

бицепси, но само след миг те омекнаха заедно с краката,
гърба и разума му.

- Дракона! - изкрещяха и двамата.
Водата се разтвори като откровението, което ражда-

ше светът. Оттам бликна кръв, слуз и разцепена идейност,
от която излизаше голяма, космата, невесела глава. Една
ръка се изниза над повърхността, улови кордата и я из-
дърпа с гигантска сила. Рибаря политна напред и падна
по очи във водата. Дракона се засмя щастливо и още по-
щастливо го сграбчи и погълна. После излезе от дъното
на страховете. Тръгна към приятелката на Рибаря и се ус-
михна. Тя трепереше, но не се издаде.

- Искаш ли да си имаме дете?
Приятелката нададе тих вопъл и се свлече в краката

на Дракона. „Какво малодушие!“ - помисли той. Махна
ризката ӟ и я разгледа.

Изтръгна от устата си кукичката, докато преценяваше,
че Приятелката е много обаятелна, красива и като че ли
доста интелигентна. Спомни си битката си с Рибаря.

- Той смяташе, че ме е уловил! Какъв глупак! С какво
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те е спечелил?
Погали я по нежното лице и въздъхна: “Страхува се!“

Тук тя припадна. Дракона я вдигна с мощните си ръце и я
отнесе на дъното, където се раждат децата...

* * *
Година по-късно Дракона напусна езерото. Видяха

го как се отдалечава с дете в големите си яки лапи.
- Видяхте ли Дракона? - попита местният клюкар. - А

Рибаря? Подозирам, че Приятелката му го е убила! Една
нощ ми се яви дух. Той ми каза...

Селото закима с глава.
Дракона забеляза страхопочитание и се усмихна...

* * *
Езерото, както винаги, мълчеше. Нямаше и помен от

тъга или погнуса, че бе потопило селото поради настъпили-
те промени във времето. Езерото беше мъдрец...

Когато слънцето изгря, блеснало от живот, нямаше
кой да го погали с добра дума. Или почерпи с локумена
вафла...

Наоколо бе пусто.
Един човек на преклонна възраст разхождаше кучето

си покрай езерото. Познаваше Дракона.
- Той обичаше Дъното!
Кучето сбърчи нос и се разлая. Потънал в размишле-

ния, човекът забеляза под гладката повърхност на водата
утроба... Някъде в паметта на селяните, които вече не бяха
тук, се мярна любопитство: Къде изчезна Дракона?

Изглежда, го очакваха, без да знаят защо.
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Езерото въздъхна заедно с отминаващия човек, бър-
защ да изпревари нахлуващия студ на нощта.

Луната палячовски цопна като ладия върху гладкото
туловище на езерото. Тогава Утробата набъбна, изду се
стряскащо и тъжно отрази мъката си. На дъното лежеше
скелетът на Приятелката, сгушена в прегръдките на Ри-
баря, преобразен в сдъвкана вкаменелост.

Отнякъде прогърмя смях.
Заваля студен ситен дъждец.
В тишината се настани заплаха!
Дъждът оплождаше Утробата, без знак за Любов!
Дракона млъкна.
Детето лееше топли сълзи за майка си, която не поз-

наваше.
Но това с нищо не променяше кармата му.
А тя беше печална...



99

ТАЙНСТВОТО НА ВРАТАТА

САМОТНОСТТА НА ИЗБРАНИЦИТЕ

... Шмугна се в киселата истинност на открове-

нието и забрави правилата...

Когато беше дете, изглеждаше странен, вглъбен и ня-
как меко унесен. Никой не знаеше какво става в малката
му главица. Пък и той не разбираше всичко, но си зада-
ваше въпроси, въпроси, въпроси... Въпроси, които пак ще-
ше да си зададе, когато пораснеше достатъчно, за да отгат-
не отговорите. Но сега беше по-различно.

Слънцето напичаше. Небето - докъдето стигаше пог-
ледът, беше обагрено в прекрасно синьо, а по-надалеч - в
тръпчиво зелено, което го опияняваше. Васко се радваше.
Радваше се и на високите перести облаци, над които се
криеше странност, граничеща с болезнени видения, и не
защото беше така. По-скоро защото сами по себе си обла-
ците бяха омагьосано дамгосани да пазят тайна. Васко се
огледа. Видя, че на улицата няма никой, освен едно куче
помияр, което гледаше в него с мило въображение.

Явно кучето бе така гладно, че ако беше по-смело,
би го схрускало. Васко се усмихна и го замери с малко
камъче. То удари псето по главата. Васко почувства вина.
Гладният помияр изскимтя и се омете. Улицата стана голя-
ма, безлюдна и застрашително тиха.

Отдолу се зададе един автомобил, вдигайки прах и
бензинова пушилка до бога. Васко се усмихна. Беше се
почувствал по-сигурен - баща му пристигаше от работа и
отдалеч личеше, че се усмихваше. Това бе негово амплоа,
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без излишно усилие. Ах, тази подкупваща усмивка! Всички
я приемаха радушно, а Васко искаше усмивката да цъфне
и на неговата уста.

Толкова обичаше майка си и баща си, че бе готов да
убие звяр с голи ръце или да направи бисквитен сладкиш,
с който да ги нагости.

Но още беше твърде млад за подобни подвизи. Затова
мислено си позволи да реши, че когато укрепне, мечтите
му ще се сбъднат.

Колата спря пред блока, в който живееха. Баща му
излезе отвътре и викна към детето:

- Васко, хайде, татковото, да обядваме! - и го прегърна.
- Майка ти сигурно вече е сготвила.

Васко живя по този начин, докато стана на 14 години
и се ориентира към книгите, фантастиката и изкуствата.

Един ден, отново през горещо лято, когато всичко бе
стихнало от сухата жега, момчето отиде по съвет на при-
ятел в една малка антикварна книжарница, за да си на-
мери нещо интересно за четене.

Откри книжарницата бързо и лесно. Предварително
се бе ориентирал с карта на града и това му бе помогнало
много.

„Антикварката“, както мислено я нарече, се нами-
раше на бул. „Патриарх Евтимий“. Васил внимателно отво-
ри вратата и влезе. Замириса му на хартия - омагьосваща
и екзалтираща. Потърка нос, за да запечати спомена за
миризмата. Тогава до него като от друга реалност се из-
прави нисичък, плешив усмихнат човек, с големи бели мус-
таци, високо чело и обемисти очила с рогови рамки.

- Влез - каза той със странно тайнствен глас. - Имам
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нещо за теб!
Отиде до една висока етажерка, снабдена с тясна

дълга стълбичка. Но вместо да се покатери по нея, човекът
се наведе някъде надолу и Васко видя, че там има особенa
на вид лавица за книги. Беше приятно неспокоен, застинал
в очакване. Внезапно пред погледа му се появи дебела
кафява книга с големи жълти букви: „Сборник, световни
фантастични новели и разкази“. Сърцето на Васко се раз-
туптя и той леко залитна. Човекът се усмихна още по-ши-
роко и каза с онзи глас:

- Знаех си. Още като видях как отваряш вратата, раз-
брах, че ще си имам работа с интелигентен читател... и го-
лям мечтател!

Пъхна книгата в ръката му. Васил я пое и попита:
- Колко струва?
Човекът свали очилата от лицето си.
- Тази книжарница е безплатна... Тя не съществува

никъде в града...
- Как тъй не съществува?! - беше шокиран. - Това шега

ли е?
- В света стават странни неща. Нямам право на собс-

твен бизнес. В България е така. Но защото имам много
книги и ги обожавам, реших да отворя антикварна кни-
жарница. Нелегално, разбира се!  - обяснявайки, се усмих-
ваше лукаво. -Антикварните книжарници понякога са по-
добри от стандартните. Чети, сам ще го разбереш! Като
всеки човек, аз също имам своята мисия, а тя е да радвам
с книги. Е, хайде, можеш да вървиш да четеш. - спря да го-
вори и като че ли нещо се замисли. - Как се казваш?

- Васил. Защо?
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- Ще ти дам един съвет.
Взе книгата, разлисти я и каза:
- Започни оттук!
Васко погледна и прочете: „Косъма на Мохамед“.
Това заглавие го озадачи до миг на философски

размишления.
- Запомни ли? - попита човекът.
- Дори страницата - усетил закачката на книжаря,

Васко се засмя, - страница 222. Непременно ще я прочета!
Ръкува се с човека и излезе навън. Жегата бе

отстъпила място на леко захладяване.
Когато се прибра вкъщи, легна, подложи висока въз-

главница, на която се облегна, разтвори книгата на по-
сочената страница и зачете. Разказът го грабна свет-
кавично и докато четеше, чувайки високите, но далечни
крясъци на връстниците си, Васко откри силата на словото
- почувства миг величие и мъдрост, които го наляха със
самочувствие. Разбира се, той беше все още дете, но това,
което ставаше в разказа го накара да се чувства по-зрял
и по-умен... Четеше и мислеше: “Ах, каква идея! Да отгат-
неш, че в един косъм може да се е запечатала информаци-
ята едва ли не за цялата човешка история, в едно просто,
обикновено ДНК! Ама че откритие... “Косъма на Мохамед“
вероятно е предполагаем код, за който моите връстници
никога не биха се досетили, аз - също!“

Когато прочете разказа, изпадна в трудно размиш-
ление. Не знаеше дали да се довери на прочетеното, или
да си задава въпроси - така, както правеше като дете, ос-
танало само на безлюдна улица. Внезапно си спомни за
кучето и му дожаля - беше постъпил жестоко...
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За да избегне чувството за вина, отвори книгата на-
посоки и се спря на странно заглавие: “Квадратната
стъпка“.

Зачете и... забрави всичко. Един космонавт пътуваше
самотно към вселената! „Какво страхотно приключение!“
- възкликна момчето и веднага пожела да полети някъде
нагоре, където звездите сияят с неподправена свобода,
закономерни загадки. и удивителна чистота!

Прочете книгата за три дни. Запомни няколко загла-
вия и реши, че трябва да работи в тази посока. В душата
му се надигна мечта: да стане писател - фантаст. Когато
затвори книгата, вече знаеше, че всичко отдавна е измис-
лено. Затова потъна дълбоко в себе си.

Загледа се в пропастта, наречена човек, и откри, че
винаги ще има идеи. Поне докато имаше живот на тази
чувствителна и божествено замислена планета.

Постави книгата на лавицата и стаята му се изпълни
със свеж въздух, дошъл от отворения прозорец, откъдето
се радваше на гледка - така великолепна, че не бе за из-
пускане. Живееше на 10-ия етаж на една панелка и може-
ше да вижда Витоша, квартала и почти целия град, все
още не така гигантски и мръсен. Нещо, което щеше да се
промени, скоро...

След два дни Васко реши да посети пак „Антиквар-
ката“. Чувстваше се неловко. Не искаше да взима книги
безплатно само защото го влечеше. Когато отвори врата-
та, човекът пак се появи сякаш от нищото.

- Защо идваш? Минаха само три дни. Нима си прочел
нещо?

Васко се затрудни:
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- Аз чета бързо.
- А не бива. Умният човек изследва всяко движение

на писателската мисъл. Никога не чети като сега! Е, ще ти
дам друга книга. Виждам упорство в очите ти... - усмихна
се, ощипа го по бузата и добави благо: - Винаги разпозна-
вам талантливите читатели.

- Нима трябва да имаш талант, за да четеш книги?!
- И още как! За това е нужен характер и постоянство.

И много жажда за онова, което свързва човека с книгата!
Понякога мисля, че читателят е пасивен писател. А писате-
лят е пасивен читател. Разбираш ли?

- Не! - отвърна Васко и пак се отзова на улицата с
друга книга в ръка.

Новата книга, която бе получил, носеше особеното
заглавие: „Всичко живо е трева“. Авторът се казваше Кли-
фърд Саймък. Разбира се, Васко още не подозираше какво
държеше в ръцете си.

В неузрелия му мозък проблесна мисъл, че явно става
въпрос за нещо, звучащо романтично. Не онзи тип роман-
тика, която един ден щеше да му предложи живота, а друго,
по-странно. По-странно от името на книгата, пък и от самия
него...

Докато се прибираше, се спъна в един камък и така
лошо падна, че удари главата си в тротоара. От челото му
бликна кръв и той леко се стресна. После стана, обърса
кръвта с ръкав и се усмихна. Беше му станало свежо и ве-
село. „Читател - пасивен писател, писател - пасивен чита-
тел.“ Изведнъж усети, че е огладнял неистово.

Тъкмо минаваше покрай една баничарница. Бръкна
в джоба си. Имаше точно за една топла баничка. Влезе,
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купи си и застана до ъгъла на една къща. Бавно погълна
закуската и вече със загрят стомах се качи на трамвая.
Докато пътуваше, четеше имената на улиците. Така се за-
бавляваше.

Още не подозираше какво ще му донесе тази книга...
Тук е време да опишем външния вид на Васко. Средно

висок, с дълга черна коса, ярко червено лице, големи кафя-
ви очи, леко прегърбен. Излъчваше светлина и доброду-
шие, все неща, които минаваха за болезнена наивност.
Изпъкналите му скули и леко наболият мустак го правеха
някак нежен и симпатичен. И макар тялото му да беше
слабо и крехко, можеше да понася много големи натовар-
вания. Може да се каже, че Васко бе гордо момче, решило
да превърне себе си в здрав мъж с релефни мускули.

Вероятно тази амбиция беше неосъществима. Но как-
во пък, в света стават и по-необичайни и неочаквани неща.

Слезе от трамвая и се понесе към къщи. Влезе в ста-
ята, съблече се, застана пред огледалото и прецени, че
още е твърде далеч от целта. После хлътна в банята. Изкъ-
па се, обхванат от приятната тръпка на хладката вода. Пре-
облече се и легна в кревата с книгата. Нямаше търпение
да я прочете. Този път - внимателно.

И тогава попадна в чуден и в същото време напълно
познат свят.

Четивото му напомни детството, когато откриваше
сам света. Толкова му допадна, че изкрещя от възторг.
Мислеща, напълно жива трева. Толкова жива, колкото са-
мо чудаци биха я възприели.

Четеше бавно, но с разбиране. Но да, Земята е жива,
Тревата - също. И как само го бе подвел авторът. Когато
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разбра, че Лудият Тъпър говори по телефона от името на
иначе безмълвните треви, Васко така се въодушеви, че
поиска да снима филм по книгата и да изиграе ролята на
Тъпър... “Искам да измисля нещо още по-интересно!“ -
помисли си, но разбирайки, че това няма да му се отдаде,
изпадна в дупката на безсилието. Пълното творческо без-
силие.

Затвори книгата, прегърна я и се разплака като дете,
изгубило играчката си.

Но вече порастваше и преставаше да бъде дете. Ско-
ро трябваше да възмъжее и да се научи да разчита на се-
бе си.

Продължи да ходи при антикваря. Той му даваше кни-
ги и го поучаваше. Васко само можеше да му бъде благода-
рен. Когато изчете фантастиката, започна да се занимава
с живопис и музика. В този период книгите не му липсваха.
Някак претръпнал, разбирайки непосилните си мечти, Вас-
ко за дълго прекрати четенето, за да го замени с рисуване,
свирене на китара и вдигане на 5-килограмови гирички.

Този период той нарече „мъртъв“. Но бе уверен, че
всичко ще премине, така както ставаше в дивата природа
- след поройни дъждове и наводнения джунглата навлиза-
ше в пълен обрат - суша, пек, борба за оцеляване...

“Приспособяването е добър подход към всичко и ма-
кар и с усилие, то успява да победи безизходността на
проблема.“

Беше го чувал от баща си още като дете, но не го бе
проумявал. Сега като че ли мъглата около тази истина се
бе повдигнала и Васко започна да гледа на живота по
друг начин.
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Имаше един приятел, който много държеше на него.
Беше музикант. Тъкмо той го запали по класическата музи-
ка и китарата.

Васко бързо овладя тайната на нотите и започна да
имитира велики китаристи от своето време. Гаро - кита-
ристът, го „отвори“ на вълна соло и ритъм. От своя страна
Васко откри, че има удивителна дарба да пее така, както
бе модерно.

Годината бе 1971-ва. Една прекрасна година за два-
мата приятели, които освен че се забавляваха свирейки,
мечтаеха да обиколят света с балон и да преживеят чудес-
ни мигове. Но съдбата бе повелила друго...

Един ден Гаро не дойде на училище. Малко по-късно
Васил почувства как земята трепери под краката му! Гаро
беше катастрофирал и загинал на място! Тази вест така
покърти малкия мечтател, че той се скри в тоалетната и
плака дълго там.

Намериха се добри съученици, които направиха вси-
чко Васко да се съвземе. Да, наистина се съвзе, но болката
живя дълго след това. Мисълта, че приятелят си бе отишъл
завинаги, а той крачи цял и здрав по земята, го тормозеше
до лудост... Тогава се запозна със Светла - ученичка от
горния клас. Тя отдавна наблюдаваше Васко, без да се
издава. Много го харесваше и мечтаеше да го прегърне и
целуне, ако не в реалност, то поне насън. Момчето не по-
дозираше. Обзет от мъка, престана да свири. Известно
време прекара дните си в размишления, докато внезапно
откри, че е... избраник.

Но как стана това?
Една безсънна нощ Васко упорито мислеше защо хо-
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рата се раждат, а после умират. Какъв бе смисълът на то-
ва тъжно правило, което горчеше в устата му като кисела
ябълка... И защо въобще животът се оказваше неразби-
раем, коварен и жесток... Защо?! Мислеше за Гаро. Прех-
върли в мислите си всички книги, които бе прочел, но не
намери отговор. Унесен в тежката си депресия, Васко раз-
съждаваше хаотично, почти като в онази теория, според
която всичко започва от хаоса. Но идеята му се стори
много неподредена и той я забрави. После започна да
мисли, че вероятно над всичко действително се намира
влиянието на Вселената, за която вече знаеше доста. Но
за негово разочарование не можа да свърже човека като
даденост, така направо, от нещо, което се разбира неясно.
“Вселената е започнала от сили, които учените искат да
вкарат в свои рамки, защото не могат да обяснят нищо
ясно и точно, както това би отивало на всеки учен, държащ
на репутацията си! Едно е сигурно!“ - продължи да мисли
Васко. - „Вселената има влияние, и не само това. Тя остава
без обяснение. Само дете би го намерило.“

Погледна в дълбините на душата и за миг трепна: “Но
да! Ние сме Избраници и Самотници... Нали така казваше
и Гаро, когато говорехме с часове на тази тема! Но откъде
той е можел да знае това, а аз - не?! Удивително наистина!
И малко несправедливо! Ето, Гаро сега е горе, а аз тук ле-
жа, мисля и съм неспокоен. Не разбирайки, вероятно за-
щото наистина е неразбираемо. Но откъде му е хрумнало,
че сме Избраници и Самотници?“

Тогава си спомни за китарата. Как свиреше на нея.
Как обичаше да я почиства от прах. Как се фукаше, че е
изсвирил всички партии на Вивалди на китара. Как е изпял
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песните на Ерик Клептън. Или е имитирал Ричи Блекмор.
„Какъв позор! Да не познавам отдавна открити тайни

и да задавам глупави въпроси! Та Самотността на Избра-
ниците се крие зад изкуствата!“

Изведнъж му олекна и той се почувства човек!
Докато разсъждаваше, сънят дойде и му скрои номер:

Васко заспа, без да подозира, че в това време Гаро беше
слязъл отгоре и седнал до краката му на леглото. Васко
му изглеждаше стар и угрижен като човек с проблеми. Га-
ро знаеше, че Васко е будно момче. Затова го ценеше из-
ключително. Но нямаше право да се намесва в живота му
след смъртта си.

Гаро гледаше лицето на своя приятел и мислеше, че
един ден отново ще бъдат заедно. Нещо, което не можеше
да изкуши един жив - потенциално мъртъв. „Е, Васко все
още има какво да изживява... Моята беше ясна още от де-
те. Завирах се с колелото по улиците между колите. И ето
резултатът!“ Пушеше му се. Но не можеше - той беше прак-
тически нематериален... Усмихна се в тъмното и пак отлетя
горе...

Васко се събуди и почувства тежка миризма. Това го
учуди. Помисли, че миризмата идва отвън. Кофите с боклук
не винаги биваха разтоварвани и воняха ужасно. “Ех,
Гаро!“ - възкликна Васко и отиде в банята. Изкъпа се и по-
бърза да закуси. Трябваше да ходи на училище, а му беше
омръзнало.

Когато пристигна, пред портала стоеше Светла. Тя
го гледаше с тайнствено вълшебство. Васко спря и се заг-
леда в нея. Стори му се, че това не е истина. Той също я
харесваше, но не беше мечтал дори да я заговори. Струва-
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ше му се, че в нея има нещо свръхестествено. И че не я
заслужава! „О, боже!“ - възкликна мислено Васко и мигом
си спомни отново за Гаро. От него бе чул, че има Бог! Мъ-
дър, Идеален и Справедлив! Едва сега разбра защо Гаро
бе твърдял, че сме Избраници... “Създал ни е по Свой Об-
раз и Подобие! “- обяснил му бе той...

- Съжалявам за Гаро!
Васко трепна. Гласът на Светла го върна в реалнос-

тта:
- Няма нищо... � този път Васко отгатна истината за

хората. „Наистина сме Избраници!“ - усмихна се на Свет-
ла. - Пушиш ли?

Светла го погледна озадачено:
- Проблем ли има?
- Не понасям цигари - заоправдава се Васко, � но като

те видях, ми се допуши - каза и я улови за ръката.
За негова изненада Светла не я отдръпна. Леко стис-

на дланта му и Васко разбра всичко - за себе си и за нея...
Светла се оказа свенлива. Това стана ясно вечерта,

когато останаха заедно в беседката пред блока на моми-
чето. По ирония на съдбата тя бе негова съседка. Живееше
в панелката до неговата. Седяха и мълчаха. Васко мислеше
как би постъпил Гаро на негово място.

Той имаше опит с момичетата, Васко - никакъв. Но...
внезапно в него нещо заигра и той я прегърна с нежна
якост. Това веднага допадна на момичето и то се обърна
към него. Дълго изследваха лицата, очите, душите си. Тол-
кова дълго, че накрая Васко я целуна внимателно по уст-
ните и се почувства добре.

Светла - също. Нали за това бе копняла толкова дъл-
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го... Прегърнаха се и се впиха един в друг и като че ли то-
ва се превърна в нещо като празник за телата и душите
им.

Прекараха повече от цяла вечност в прегръдката на
любовта. Васко не се решаваше на нищо повече. Беше
толкова бос, че му се стори опасно или вероятно непра-
вилно - все пак бяха заедно не чак от цяла вечност... Светла
мислеше същото... “Ето какво било...“ - помисли Васко.
“Гаро е бил много влюбен в някоя жена, при това наистина
до самия край!“ Стана му интересно.

- Ти настина ли... ме... обичаш? - попита момчето и
веднага съжали.

Светла се разплака тихо:
- Да не мислиш, че всяка вечер целувам някого!
Васко се угрижи:
- Извинявай, но аз... нямам опит в тези неща...
Момчето се замисли дълбоко. Не знаеше какво да

прави по-нататък, затова изтърси неадекватен въпрос:
- Как мислиш, човекът избраник ли е на този свят... и

самотник ли е?
Светла го погледна с влажните си очи и отвърна:
- Да! Самотник и избраник. Това е сигурно... Но толко-

ва, колкото може да понесе.
Едва сега Васко разбра с пълна сила, че Гаро не го

бе заблудил...
В Самотата си Избраниците нямаха бъдеще. Или поне

не такова, което да ги изпълва със щастие...
- Нощта напредна. Трябва да се прибирам - каза Свет-

ла. - Ще ме изпратиш ли?
Васко я прегърна и я поведе към панелката. Когато
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стигнаха вратата, се прегърнаха. Целунаха се и без да
казват нищо, се разделиха. И двамата бяха радостни по
свой начин. Може да се каже, че Светла бе доволна толко-
ва, колкото и Васко.

Измина много време, през което срещите им зачес-
тиха и започнаха да се превръщат в здрава, устойчива
връзка.

Любовта им предстоеше да се разгори. А това беше
по-хубаво от всичко, което им се бе случвало, но беше бъ-
деще и си струваше да се опитват да се учат на благо-
денствие и взаимна привързаност. Васко се опита да кон-
струира бъдещето на връзката им. Това го превърна в ис-
тински мъдрец. Светла го обичаше безумно. Васко отгова-
ряше на всичките ӟ мечти.

Една ранна утрин Васко се събуди от дълбок сън. Чув-
стваше се уморен, гладен, неспокоен. Беше сънувал Гаро
- усмихваше му се и тъжно, но благо му казваше:

ТРУДНО Е ДА БЪДЕШ БОГ!
Първата мисъл на Васко беше, че вече беше чел книга

с такова заглавие. „Вероятно по тази причина Избраници-
те обикновено са Самотници!“ Стана от леглото и се закле
пред себе си, че вече никога  няма да се занимава с неща,
които биха го унизили, в свят, където самотниците напира-
ха да опитомяват света, подчинявайки го на желязната си
воля. „Всъщност, защо Избраниците трябва да се чувстват
Самотни?“

Внезапно Васко си спомни „Антикварката“. “Време
е отново да чета. Въпросите ми станаха много, а отговори
- никакви! “

Когато влезе в „Антикварката“, го посрещна жена на
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средна възраст.
Тя го погледна изпитателно и каза:
- Какво ви води насам?
- Търся антикваря. Той ми даваше книги преди година.

Все хубави.
Жена пламна в червено:
- Антикваря почина миналата седмица... Но ме преду-

преди за вас.
Васко се обърка:
- Но как е възможно! Антикваря бе достатъчно млад.

Би трябвало да живее още дълго... Какво ви е предупредил
за мен?

- Да не ви давам книги на никаква цена и с никакви
уговорки!

- Но защо да е казал това? Имахме добри отношения.
- Не знам. Само така ми заръча. Вероятно сте го разо-

чаровал.
Васко недоумяваше:
- Не може ли само още веднъж, за последен път...
Жената го огледа отново, този път още по-строго, и

каза:
- В уговорката ни имаше едно изключение. Ако вие

посочите онази книга, която антикваря беше приготвил
да ви даде, ще я получите! Една единствена книга... Каза
ми, че сте интелигентен читател... Е, кажете коя книга ви
трябва!

Васко плувна в пот но каза твърдо: „Старият Завет“.
Жената подскочи, улови сърцето си, сякаш то щеше

да отлети от гърдите ӟ и извика високо:
- Ах, колко добре ви е преценил мъжът ми! Тази книга
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той пазеше именно за вас. Но вие така и не дойдохте цяла
година... Ваша е - усмихна се. - И четете бавно! А сега до-
виждане. Имам много работа.

Васко едва не побягна навън. Отправи се към вкъщи.
Този път беше изключително доволен. Вероятно зато-

ва помисли за Светла. За нея имаше добри планове. За
себе си - да открие мястото си в света. Този, която създава
или унищожава. И който на практика прави от човека -
звяр! Любопитно, наистина.

Когато Васко се прибра, влезе в стаята си и седна
на дивана. Отвори книгата и изведнъж усети, че помръква.
В книгата нямаше нито ред! Голяма книга без никакво по-
слание! Това за миг го вбеси. Но като размисли, отгатна,
че антикварят е решил: в ръцете на Васко не бива да по-
пада такава светиня.

Но защо - това остана тайна. Тайна, подплатена с яв-
но лукаво несправедливо намерение.

Васко бе разстроен точно две минути. После дойде
на себе си: „Вероятно има защо... Навярно съм недостоен!“

Отиде в кухнята, намери цигарите на баща си и запа-
ли. Бе първата цигара в живота му. А той идваше като ла-
вина.

Васко се подготвяше за друг живот. Искаше, когато
узрее напълно, да се ожени за Светла. Да построи къща,
да я напълни с деца, да обкичи любимата си с най-пре-
красни тоалети. Да възпита армия от потомци. Да им по-
могне да се осигурят когато престанат да бъдат деца... и
всичко най-невероятно, случващо се навсякъде.

„Ах, колко е бил коварен този антиквар! Защо му е
било да постъпи така?!“
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Внезапно му се зави свят, стана му лошо и той падна
на леглото.

Измина доста време, докато дойде в съзнание. Стана,
изправи се бавно, залитна. Подпря се на скрина. Олюля-
вайки се, отиде до тоалетната. Уринира. Изми ръцете и
лицето си с хладка вода и се почувства малко по-свеж.

„Какво стана наистина?! Що за нещастие!“
И пак си спомни антикваря. „Ама че тип...“

Един хубав ден, когато слънцето отново, почти като в
детството му, напичаше, без да се натрапва и без да е из-
пепеляващо, Васко се готвеше за най-важния миг в живота
си: Светла щеше да се омъжи за него! И на двамата сърца-
та им бурно пулсираха....

Чакали този ден от времето, когато бяха още незрели,
но пълни с копнежи, изглеждаха вълшебно красиви като
в роман, написан от сръчната ръка на най-добрият писател
- живота. На мястото на събитието се бяха събрали родни-
ни, приятели и няколко бездомника, надяващи се хапнат
нещо в бързината и суматохата. Васко, разбира се, няма-
ше нищо против.

А Светла приличаше на името си. Отдалеч личеше,
че цялата свети ярко като малко слънце... Това толкова
допадаше на Васко, че той непрекъснато я целуваше. Беше
бременна в третия месец. И много горда. Васко я погали
по корема нежно, наведе се и целуна пъпчето ӟ. Светла
се засмя. Обичаше когато Васко добронамерено се шегу-
ваше. Той умееше това. Но точно в този момент отново
си спомни за Гаро - единствения приятел, който някога бе
имал. Приятел, не просто интересчия. Огледа се и се взря
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внимателно в лицата на тези които уважиха сватбата. Из-
глеждаха сиви, угрижени, сякаш обмислящи някаква игра.
Игра, която започва от училищния двор и отвежда там,
където всичко човешко имаше минусов ефект... Почувства,
че тези които го заобикалят, са превзети, алчни и нена-
ситни.

Когато церемонията около бракосъчетанието се из-
черпа, Васко стана и вдигна тост. Разбира се, не знаеше
какво да каже. Беше така развълнуван, че чак си глътна
езика.

- Скъпи гости, мои приятели, близки и познати! Щаст-
лив съм да заявя, че днешния ден ще запомня до кончината
си! Благодаря за оказаното внимание! Нека пием в чест
на този празник! И нека завинаги да запазим честта и до-
стойнството си чисти и красиви както в този миг! Наздра-
ве! - каза и макар сам да не си вярваше, отпи от чашата.
Почувства се загрят. Наоколо се вдигна врява. Всички
налетяха на пържоли, салати и агнешки плешки. Беше
Великден! Каква ирония - да се оженят на толкова светъл
празник!

- Много ли се изложих? - попита Васко жена си.
Светла се засмя:
- Какви ги дрънкаш! Беше ясен и кратък. Нима има

други думи, които да отбележат такъв ден?
Васко се изчерви:
- И все пак се чувствам неловко... А красиви думи ка-

то за брак вероятно се намират.
- Не се терзай! Хайде да хапнеш малко. Аз вече го

направих.
Целунаха се. И чуха викове на радост... В бързината
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никой не се бе сетил за коронното „горчиво“.
- Гор-чи-во! Гор-чи-во! Гор-чи-во! - проехтя в затихва-

щия ден.
Пристигаше вечерта и всички бяха уморени. По-све-

жите пожелаха да направят купон в новия апартамент на
младоженците. Така радостта от празника продължи по-
дълго.

Светла и Васко станаха семейство и постепенно се
промениха. Но любовта им остана жива, прясна и гореща,
както това става на арената на романтичната измислица
- силна и истинска.

Колкото и всичко около тях да бе метафорично кра-
сиво, те бяха непроменимо отдадено един на друг. Тогава
дойде първата неудача: след спонтанния аборт се оказа,
че не могат да имат деца. Опитаха много пъти да създадат
живот, докато стана ясно, че Светла има проблем с матка-
та - беше обърната, освен това тръбите ӟ бяха запушени.
На практика оставаха без поколение... Светла започна
да вехне, а Васко - да се изнервя и да става дребнав. Ходе-
ше на работа, но непрекъснато си проклинаше живота,
който почти майтапчийски му създаде проблем.

Обсебен от мъка, Васко си повтаряше вътрешно: “Ня-
ма проблем без разрешение! Ще намеря изход от положе-
нието!“

Тогава помисли, че няма да е лошо да осиновят здра-
во и хубаво бебе от майка, която не можеше да се грижи
за роденото си дете. Тази идея така го възпламени, че той
мигом сподели със Светла. Светла засия отново като слън-
це, доказвайки явно, че не само звездите могат това...
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Скоро в апартамента им се появи едно малко лазещо съ-
щество, което всячески искаше да бръкне в контакта за
ток или да разнася чехлите на майка си и баща си из цялото
жилище. Беше някак комично и хитро. Освен това упорито
преследваше и друга цел - например да счупи телевизора
или грамофона. Все неща, които веселяха двамата безна-
деждно влюбени.

Детето дойде да осмисли живота им напълно, свърз-
вайки ги още по-силно. Докато приятелските им семейства
вече сериозно пропукваха отношенията си, създавайки
проблеми и то такива, че просто да се засмееш без лоша
умисъл.

- Ах, тези изневери! - шегуваха се тайно Светла и
Васко.

И двамата знаеха, че всичко най-лошо тръгваше
именно оттам.

В това време животът ставаше все по-объркан. Дър-
жавата рухваше. Парите свършваха. Работата стана „заек,
който не може да избяга“, всичко се обърна надолу с гла-
вата. Едно правителство бе вандалски заменено с друго,
което бе недоносче, произлязло от предишното.

Беше 1989 г. В България настана хаос. Хаосът се пре-
върна в анархия, анархията - в „свободна“ държава, как-
вато нямаше никъде по света...

Истинско чудо бе, че Васко не загуби работата си.
Беше станал инженер и чудесен кадър. Пък си беше и кадъ-
рен. Светла нямаше работа. Затова стана изрядна дома-
киня и като че ли всичко вървеше добре. До онзи ден, в
който Васко отиде на работа, но намери вратата на фир-
мата, където работеше, заключена. Наоколо беше пусто.
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Нямаше нито един негов колега. Като че ли всички се бяха
уговорили да не идват точно днес на работа... Всъщност,
причината бе друга: Васко не бе предупреден, че заводът
вече няма да работи. Повъртя се малко назад - напред и
си тръгна. Видя една будка за вестници. Купи някакъв все-
кидневник и му стана ясно, че Кремиковци няма да работи,
докато не си плати данъците, натрупани към държавата.
Васко се разсмя. Но после изведнъж осъзна, че ако не
работи, не може да храни семейството си! „Ще стана
строителен работник!“ - реши. И нищо повече не помисли.

2010-а година. Времето беше пролетно. Небето толко-
ва дълбоко синьо и зелено, каквото го бе запомнил като
дете.

Васко беше на 56 г., Светла - на 57. Детето отдавна
беше мъж на около 24 г.

Беше неделя и те обядваха на терасата, на чист въз-
дух. Светла беше приготвила чудесно барбекю и те се го-
щаваха лакомо.

Искрен, синът им, се обърна към баща си:
- Татко, вярваш ли, че нещо ще се промени в полити-

ката? Ето, нашето семейство преживява добре. Нищо не
ми липсва, а пък тук отвътре чувствам празнина!

Васко се усмихна:
- Тази празнина няма общо с политиката. В България

има повече онеправдани невинни хора. Не си ли забелязал
колко клошари ровят кофите всеки ден за едното ядене.
По-скоро това има нещо общо с политиката. Но политиката
е курва, която няма миризма и затова не можеш да я срав-
ниш с нищо чисто. Политиката някога е била народно ве-
рую. Имало е времена, когатотя е била мярка за чест и
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достойнство. Макар, че моят баща още като бях дете ми
казваше, че колкото бедният е по-беден, толкова богатият
е по-богат... Ние, хората, сме жестоки същества, Искрене.
И всичко вършим от страх и корист, в името на оцелява-
нето! А за да оцелееш, означава непрекъснато да лъжеш!

Икрен се замисли, но явно за друго:
- Ти нали си мечтал да станеш писател фантаст? Пък

си станал инженер! Защо?
Васко се изчерви:
- Отдавна не съм идеалист... Но ти не знаеш, че въпре-

ки всичко съм написал една книга през живота си - за чо-
век, заслужаващ уважение.

Искрен пламна от вълнение:
- Защо не си казвал? Искам да я прочета! И кой е то-

зи човек? Кажи!
Васко помълча малко. После каза сподавено:
- Изгорих я...
- Защо? - Искрен почервеня от яд. - Защо си го напра-

вил!
Васко изгледа строго сина си и отговори, този път

по-твърдо:
- Това не е важно за никого... Но мога да ти кажа за-

главието.
- Давай! - разгневено каза Искрен.
- „Живот“ - и се усмихна лукаво, почти като антикваря,

спогодил му номера с Библията. - Нима звучи евтино? - и
пак се усмихна. - Скоро ще разбереш какво ти казвам. А
сега трябва да изхвърля боклука. Ще умирише апарта-
мента.

Стана и излезе. Искрен остана сам с майка си.
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- Мамо, татко искрен ли е?
Майка му го улови за ръката и отвърна нежно:
- Защо да те лъже? Бащата ти имаше приятел, който

загина трагично и това го разстрои за дълго време. Може
да се каже, че това предопредели нашето бъдеще и твоето
появяване в нашия дом.

Премълча цялата истина...
- Но защо е изгорил книгата? Щеше да ми бъде инте-

ресно!
Искрен неподправено се ядосваше: “Нима има неща,

които трябва да бъдат забравяни, премълчавани или скри-
ти тайно в ъгълчетата на душите ни? Сигурно! Това обясня-
ва всичко около книгата!“

В това време до кофата стоеше някакъв омърлен от
кал и прах клошар и говореше нещо с Васко. Искрен ги
видя от прозореца. Стана му интересно за какво толкова
приказват.

После баща му се прибра и се усмихна с онази под-
купваща усмивка, която бе гряла цял живот на лицето на
неговият баща.

- Какво ме зяпаш така учуден?
Искрен се поколеба, но после попита:
- Любопитен съм да знам - за какво си говореше с

клошаря? Беше удивително нечистоплътен...
- Но се казваше Никодим!
- А кой е Никодим?
- Този, който е свалил Христос от кръста след „смър-

тта“ му. Бил свят човек!
- Христос, доколкото знам, никога не е умирал!
- В нашите представи - може би. Но Той е бил Син на
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Бог!
Тук Искрен се изчерви:
- Е, чак пък толкова... Знам какво се говори за Него.

Но съм консервантивно настроен към цялата тази история,
че е бил Месия. Че е умрял заради нашите грехове... Кому
е нужно това?

Васко погледна сина си с интерес:
- Не знаех за това твое мнение. Кой те е подучил?

Иисус наистина е бил Месия... Но дали е умрял или просто
е „заспал“ на кръста, никой не може да каже със сигурност.
Приемай тези загадки от добрата им страна. Иначе ще се
объркаш. Дори въобще не мисли за това. На Бог може да
се вярва и разчита!

- Затова ли твоят приятел е загинал? Той дали е вяр-
вал и дали е мислил както ти сега!

Васко за миг посърна:
- Това не биваше да го казваш!
Обърна се и се прибра в кабинета си, където остава-

ше, когато имаше работа над някой чертеж, или просто
да размисли. „Дааа, моят син за жалост е по-суров и от
книгата, която ми подари антикваря и с която ми се присмя.
При това болезнено...“ Кой знае защо си спомни за
първата целувка на Светла: �Тя наистина не ме подведе!“
Олекна му.

Но ето какво му бе казал клошарят Никодим: “Ще
дойде време, когато на земята ще шества друга раса, про-
изводна от нашата. Но тя ще бъде много по-различна. То-
гава хората ще имат съвършени мозъци и никаква душа!
Това няма да е славно бъдеще. То щеше да се ръководи
от АРИМАН! И хората ще се окажат врагове на Бог!“
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Васко се опита да си представи тази раса, но не успя.
Вероятно това не бе по силите му. Но той вярваше в онези
разговори с Гаро, в които добрият му приятел бе казвал:

„САМОТНОСТТА НА ИЗБРАНИЦИТЕ Е ДА ЖИВЕЯТ
ВЕЧНО И ВЪВ ВСЯКО ИЗМЕРЕНИЕ“

Васко бе дълбоко замислен. Живот... Нима всичко
може да е толкова просто?

Излезе от панелката и се отправи към близката кръч-
ма. Там се пушеше и пиеше на воля. Васко поръча уиски
и започна на бавни глътки да се опиянява. Може да се ка-
же, че всичко му беше омръзнало. Единствено мисълта
за любовта към Светла и сина му го държаха на крака...

По едно време така се напи, че се разкрещя неразби-
раемо. Двамата гарда го хванаха за ръцете и го изхвърлиха
на улицата. Там Васко загуби съзнание и се унесе в нещо
като сън, без да сънува.

Когато дойде на себе си, не помнеше нищо, но раз-
бра, че е извършил нещо, което не беше си и помислял.

Светла и Искрен го гледаха с усмивка, а зад тях
стоеше... Гаро! „Истина ли е това?!“ - помисли Васко и
отново заспа...

„ЖИВОТ!“ - каза Гаро. -�Наистина е просто. Затова
не бива да се усложнява!“ - целуна го по челото, а Васко
внезапно се успокои напълно. “Живей, скъпи приятелю!“
- допълни Гаро и отново се качи горе...

Вероятно там му беше по-удобно.
„На мен лично тук все още ми е хубаво, вероятно за-

щото имам любовта на жена си и на сина ни...

...Сбогом, Гаро! ...
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ЛЕГЕНДА ЗА СТРАСТТА

„Да обичаш съвсем не означава да убиваш!“

В долината на мъдрата есен лежеше голо момиче.
То приемаше спокойно лекия хлад. В най-скоро време об-
лекчението щеше да пристигне - гордо, топло, смело - като
видение, застанало срещу неразделната дилема на жи-
вота и смъртта. Момичето беше високо, стройно, нежно.
Носеше в сърцето си любов, щастие и сила, каквато Вилю
отдавна искаше да срещне, но все не вярваше, че ще се
случи. За него вероятностите бяха по-скоро теория, откол-
кото реалност. Но той не подозираше колко скоро невъз-
можното ще се окаже дълбока пропаст сред радостни ла-
гуни и причудливи ветрове...

Момичето беше диво, неопитомено и може да се каже
- зверче, с нокти и зъбки на котка. Това не противоречеше
на благородното ӟ естество.

Тя също очакваше своя час. Часът на опитомяването.
Стоплянето. Силата. Сигурността.

Колкото и да се различаваха, те си приличаха. Или
обратното. Въпрос на време беше да се срещнат. Кога -
знаеше само мъдрата съдба и тихата страст на търпението.

Според Вилю търпението беше тънка участ. То го из-
пълваше с тежест и леко притеснение. Днес той беше ве-
сел, спокоен и мъдър. Все неща, които го хранеха със сила.
Излезе на балкона на вилата и погледна стихналата есен,
без да подозира, че надниква в бъдещето, което щеше да
го окрили.
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Тогава я видя. Тя седеше съвършено гола, олицетво-
рение на невинността, на един камък и гледаше в небето,
осеяно с ведри облаци и голямо, радостно слънце. Вилю
изтръпна. Не вярваше на очите си. Но се усети цял опънат
като тетива на лък. Окрилен, той притихна. Помисли, че
не е редно да се издава. Не искаше да я уплаши. Да я про-
гони. Да я нарани. Или да я изгуби.

Беше усетил чувството, че взаимно си принадлежат.
„Това трябва да е любовта!“ Беше чел някъде, че „любовта
е кожа, която трябва да знаеш как да обработиш най-
нежно“. Но това сега му прозвуча просташко. “Любовта
била кожа... Глупости! Ето, виждам пред себе си жена.
Такава, каквато е. Сила, която задвижва всичко в един
мъж! В мен. Оттук откривам как по-нежно същество не
съм срещал. Какво да правя?!“

Вилю се озърна. Тръпката го бе обхванала и той се
почувства застрашен от загуба. Влезе в стаята, погледна
се в огледалото и с радост установи, че е млад, чаровен,
благороден. Такъв се помнеше от дете.

“Трябва да измисля нещо.“
Тогава му хрумна да облече вехтите дядови дрехи на

ловец. Да вземе лъка и копието и да се притаи наблизо.
Искаше да бъде герой. Ще изчака див звяр и ще го убие
пред бляскавия поглед на момичето, което, разбира се,
ще се уплаши от звяра и ще се възхити от победителя...

- И какво стана после, дядо? - попита най-малкият
внук.

Той слушаше изключително внимателно. Дядото, кой-
то разказваше тази приказка, отпи вино, обърса мустак и
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се усмихна:
- О, каква любов била в сърцето на Вилю! И той не

можел да си представи! Преоблякъл се, сресал се, засукал
тънък мустак и излязъл от вилата...

- Ама тогава имало ли е вили?
- Имало! Излязъл, отишъл мълком до камъка и притих-

нал. Минало време - нито звяр, нито граблива птица! Ядос-
вал се Вилю, но тихо. Толкова тихо, че не чувал собствения
си дъх.

Така бил вглъбен в намерението си да е герой, че не
обърнал внимание на ноктите и зъбките на момичето. Виж-
дал само сияние и хубост. А тя била именно сияйна...

Внезапно отдолу, откъм реката, се чула глъч. Вилю
надникнал и видял група ловци на мечки да се готвят за
лов. Това го вбесило, но той пак не се издал. Тогава моми-
чето с небесна хубост също трепнало и се изпънало като
котка. В първия момент Вилю нищо не видял. Но, о, чудо -
момичето бавно започнало да почернява, да се окосмява
и да ӟ растат зъби и нокти като на пантера. Вилю толкова
се стреснал, че не знаел какво да прави. Красавицата -
пантера се обърнала първо към ловците, подвила опашка,
а сетне погледът ӟ спрял на Вилю.

Тук дядото спря да разказва. Пак пи вино, запали лу-
лата си и каза тихо:

- О, колко любов имало и в двамата. Оказало се, че
момичето - котка през цялото време знаело, че Вилю го
наблюдава, но не искало да го разочарова. А как дивото
да скрие природата си!

- Ами какво направили ловците?
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- Тъкмо те объркали всичко! Видели момичето - котка
и гръмнали по нея. Овладян от странна сила, Вилю се из-
правил, опънал лъка и убил един ловец. Котката скочила
върху друг и го убила, а третият побягнал, но се спънал и
паднал в пропастта. Всички ловци загинали, а Вилю и мо-
мичето - котка останали насаме. Момичето отново било
сияйна хубавица, но Вилю почувствал сърцето си разбито.

- Какво ще правим сега? - попитал той момичето. - Ти
си зверче, а аз - човек. Убих другари. Не мога да се върна
в селото. Ще ме линчуват. А теб обичам така силно, че
съм готов да умра. Но как човек и котка ще си поделят
брачно ложе? - бил наскърбен Вилю. - Кажи какво да пра-
вя.

Момичето - котка се усмихнало:
- Аз имам два живота. Един на жена и един на котка.

Ако отидеш в близкото село, в края му има къща, пълна с
бели котки и една единствена черна. Това съм аз! Улови
котката и я убий! Само така ще можем да поделим брачно
ложе...

По-малкият внук бе така завладян от приказката, че
оскуба брадата на дядо си, щом престана да разказва.

- Какво станало после? - настояваше внукът, но
дядото нищо не каза. - Дядо, защо нищо не разказваш?
Какво станало с момичето - котка и Вилю?

Беше мъдра есен, а дядото стана още по-тъжен.
- Аз съм Вилю - внезапно каза дядото.
Внукът за миг онемя. После погледна към прозореца

и видя оттам да го гледа голяма черна котка...
- Да обичаш съвсем не означава да убиваш, както и

да звучи това - каза дядото и си легна до печката. - Тази
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приказка вече ми омръзна. Някой ден ще ти разкажа друга.
А сега не се чуди и не тъжи, излез навън да играеш с де-
цата!

Внукът наведе глава и си призна, че никога не е оби-
чал приказките. Затова пък е добър слушател и ненадейно
открил, че с любов би изслушал друга приказка, стига тя
да не е така поучителна, за да го накара да се вслушва в
нея!
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ПОД ДЪЖДА

- Знаеш ли, винаги съм те мислил за извънземен! -
каза Стилян на Марин.

- Защо? Това ме изненадва!
Стилян се засмя блажен:
- Помня, че като бяхме млади, ако времето бе дъждов-

но и ветровито, ти излизаше по потник и къси гащета и
времето мигом се оправяше. Слънцето грейваше весело,
а небето се избистряше като огледало. Вятърът стихваше
и птичките запяваха щастливо. А щом денят започваше,
окъпан от светлината на зората и вятърът бе лек и приятен,
ти обличаше дебели дрехи и всичко се променяше: небето
почерняваше от дъждовни облаци, вятърът се преобразя-
ваше в студен като през зимата, а слънцето като че ли из-
чезваше и денят ставаше неприятен и мразовит. А ти се
смееше!

Марин се усмихна:
- Ама че спомен. Аз съм забравил това. Добре, че го

каза! Тъкмо мислех, че сме остарели достатъчно, за да
вярваме в чудеса! Значи сме имали добри времена. Но
това не ме прави извънземен, нито пък щастлив. Като си
спомня как за един ден животът ми се преобърна, разби-
рам как съм прекалил с шегите и неуместните закачки. А
това понякога се наказва жестоко от реалността...

И нея като че ли бях забравил. Какво ли не става по
света? Вероятно затова помня твоите „подвизи“. Помня и
Райна. Твоята първа и чиста истинска любов. Докато аз
свирех на китарата в стаята, ти ӟ правеше слънчеви зай-
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чета с огледало, а тя ти отвръщаше... Не мислиш ли, че то-
ва е не по-малко чудо?

Стилян се загледа в стената:
- Понякога искам да приличам на теб. Винаги си бил

самостоятелен и решителен. А аз си останах някак по де-
тински настроен към всичко. Вероятно затова си спомних
миналото такова, каквото беше. Както и че се изумявах
от силата на магията, която свързва или дели човек с чо-
века. Дървото със земята. Слънцето, луната, звездите с
небето! Знам, че и ти мислеше. Мълчиш, от странно прили-
чие... Не разбирам! Но го приемам... Разбира се, че помня
Райна. Имаше очи като на муленце. Топли и влажно кафя-
ви. Никога няма да ги забравя. От онова време те означа-
ваха всичко за мен. Нали тъкмо тези очи ме караха още
тогава да си задавам страшни и коварни въпроси - за си-
лата, която задвижва вселената, земята, хората, животни-
те, дори тревите и цветята. Уморявах се. Плашех се! Но
се питах... Не бях осъзнал простата истина, че Бог е тази
сила, Марине! Бог! И тя е безгранично безпогрешна.

Посочи сърцето си. Марин пак се усмихна:
- Винаги си обръщал внимание на всичко онова, което

е само предполагаемо. Бог! Вяра, Надежда, Любов... Все
понятия, звучащи някога като предупреждения, при това
много ясно, да не върша неща, от които щях да патя цял
живот и аз не го разбрах... Татко, още когато бях хлапе,
ми казваше: “Неведоми са пътищата Божи!“. Чул го от май-
ка си. И го запомнил завинаги. И тази истина до ден дне-
шен го крепи силен духом. Разбираш ли?

- Не...
- Просто е - нека оставим Бог да ни води. Той знае
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какво прави!
- Звучи много фатално. Не ми харесва...
- Точно затова трябва да се довериш. Нали сам си

открил, че Бог е тази сила, която диша над цялата вселена.
Над Земята...

- Съгласен съм. Но не мога да разбера какъв е сми-
сълът.

- Нима трябва да има смисъл? Там, където няма логи-
ка, има загадка. А загадките са нужни. Те разпалват любо-
питството да ги разплиташ и да ги подреждаш в душата
си така, както само човек може в този свят! - Марин се
вгледа в приятеля си и откри, че нещо в него се бе проме-
нило от началото на разговора: беше невесел и угрижен.
- Какво се е случило?

Стилян порозовя:
- Влюбен съм!
Марин подсвирна:
- Сега разбирам! Не те тормози фактът, че няма сми-

съл или черупчести загадки... Има проблем, който не мо-
жеш да разрешиш.

- Така е. Тя е омъжена, има деца. А ме преследва.
Все не мога да ӟ откажа. Нали съм задомен. И аз имам
деца. Съвестта ми, нали разбираш... Съвестта не ми позво-
лява.

- Но вече си го направил, нали? Естествено е, че си
го направил. Иначе нямаше да си спомниш, че съм извън-
земен... Ама че си наивен. Живеем в 21-ви век. В ерата на
светлината. А по-голяма светлина от любовта няма. Та ма-
кар и компромисна. Само Бог седи над нея. Бъди силен!
Бог не е плашило, с което хората трябва да бъдат стряс-
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кани! Той е измислил любовта заради нас. Това, което си
направил, не е страшно. Любовта не е само плътска про-
мисъл, нали? Ти имаш чувства, терзания, съмнения. На-
дежди. Това е част от любовта. Не мисли, че не те разби-
рам...

- По-лошото е, че сам не си прощавам! - каза Стилян.
- Обичам жена си, а я лъжа. И децата вечер като се върна
от работа ме гледат прехласнати, а аз се занимавам с
друга жена! Проклет да бъда! Не мога да го преодолея...

Марин разбра: приятелят му се е объркал. И не от
Бог се е уплашил. Уплашил се е от себе си.

- Ето какво ще ти разкажа: помниш ли Николета, моя-
та първа приятелка? Бях едва на 17, а тя на 16, но се оби-
чахме безумно. И двамата консумирахме любовта си къде
ли не. По кое ли не време. Бяхме като разбеснели се куче
и кучка. Но така ни беше идеално. Искахме да се оженим
и да създадем нещо повече от своята естествена връзка...

Това продължи три години. После животът ни се про-
мени - аз станах на 20 години и трябваше да работя. Тя съ-
що. Имахме нужда от пари. Чакахме деня, в който ще бъдем
готови да създадем семейство и живот, когато...

Тук Марин млъкна. Помисли малко и продължи:
- Постъпих на работа в една малка ремонтна база,

където трябваше да поправям автомобили. Бях научил не-
що за този занаят и работех добре. Николета пък стана
учителка в детска градина и така заживяхме малко по-от-
далечени един от друг. Един ден в авторемонтната база
се появи хубава висока жена. Още като я видях, пламнах.
Бях учуден какво може да прави тук. Беше облечена в ра-
ботен комбинезон, а в ръцете ӟ блестяха гаечни ключове
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и отвертки. Изглеждаше странна в тази чисто мъжка дреха.
Запитах я. Тя се засмя някак звънливо и весело. Отговори,
че обичала мъжки професии. И защо така, я запитах. А тя
отвърна, че не може да работи с жени: били много свад-
ливи. Разбирала се по-добре с мъжете. Това ми се стори
малко необичайно, но го приех.

Бях забелязал как погледът ӟ шареше по тялото ми и
някак почувствах щастлива неловкост. Усещането на тази
загадъчна тръпка ме изпепели точно за миг. Улових се, че
помислих за Николета и се изчервих. Забелязала, жената
ме попита дали съм чак толкова срамежлив. Тогава бях
още млад, не ми беше чуждо това усещане. Усмихнах се и
казах, че не разбирам как такава хубава жена иска да ра-
боти мъжка работа. Тогава тя на свой ред се изчерви и
отвърна, че никога не е вървяла срещу природните си вле-
чения. Стана червена като рак. Разбрах, че ме е харесала.
В базата има хубави мъже и тя ще се отзове на друг,
помислих и се успокоих. После открих, че мисълта за тази
жена се е загнездила в живеца ми и аз започнах да слабея.
Когато се срещах с Николета, вече не бях така напорист и
страстен. Имах усещането, че любовта ми ме напускаше,
а в душата ми е покълнало съмнението дали наистина ня-
кога съм обичал истински приятелката си. И дали не съм
бил заблуден само от слепия си нагон. Опечален от тези
мисли, престанах да гледам на себе си като на достоен
човек. Нима любовта ми е била чужда през цялото време?
Не се ли бях поддал на чисто юношеско влечение към
плътта на Николета? В това време вече бях признал в себе
си, че колежката ми ме привличаше, а и като че ли и аз
мощно я обсебвах.



ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ

134

Тогава не си давах сметка какво точно ме очаква, но
то си ме очакваше и аз нямаше да мога да му избягам.

Тук Марин замълча. Явно онова, което тормозеше
Стилян, сега бе влязло в него. Марин знаеше, че от болката
никой не е избягал.

- Какво ще кажеш за това? - Марин погледна Стилян.
- Объркано положение, нали? Почти като при теб. Само
че тогава нямах брак с Николета, естествено нямах и деца.
Всъщност, Николета ме бе радвала три години! И аз правех
много неща за нея. А е било просто от хормонално вле-
чение.

Стилян се намръщи:
- Красива история разказваш. Но какво толкова се е

случило с теб и Николета... И защо никога не си говорил
за това?

Марин малко помълча. Гледаше някъде пред себе си
и не трепваше. Явно този спомен го измъчваше.

- Скоро се сближих с тази грееща от щастие жена.
Започнахме да се срещаме. Любехме се. Разговаряхме
за всичко, което ни бе угодно на душите, а Николета извед-
нъж забравих. Една нощ, когато правехме любов с Грета -
така се казваше новата ми любов, някой се опита да отво-
ри вратата на апартамента. В първия момент помислих,
че крадец иска да влезе и да заграби нещо.

Грета внезапно подскочи и каза тихо:
- Това е мъжът ми...
Скочи от леглото, облече се, а аз почти гол се пъхнах

в гардероба. Като във вицовете. Почувствах се унизен.
Грета никога не ми беше казвала, че е омъжена. Мъжът
влезе. Прегърна жена си. Целуна я и си легнаха. Прекарах
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цяла нощ до тях и се чувствах толкова измамен, че пожелах
най-жестоката съдба за тази мъжкарана. Докато зъзнех
безпомощно, си спомних за Николета.

Изведнъж разбрах, че за дълго оставам сам! Вероят-
но трябваше да се видя отново с Николета, но подобно на
теб, изпитвах угризения... На сутринта мъжът на Грета отво-
ри вратата на гардероба, но въобще не ме забеляза. Бях
готов за двубой. Не се получи. Мъжът отиде на работа, а
аз излязох от гардероба. Чувствах се разгневен и смазан.
Грета беше влязла в банята и си пееше песничка. Това ме
вбеси. Нахълтах при нея. Ударих ӟ шамар. Грета падна на
пода и се разплака. Изглежда, най-сетне разбра колко
ме е наранила.

Отидох си от тази къща завинаги! Почувствах се без-
домник. Отчаяно потърсих Николета. Заварих я в детската
градина да играе с децата. Като ме видя, лицето ӟ почерня
от гняв.

- Защо си дошъл?
- Заради нашето дете!
Лицето на Николета постепенно порозовя, усмивка

се появи на устните ӟ и тя каза:
- Знам, че ми изневери - пристъпи към мен и ме пре-

гърна. - Ти си моята любов, ти си моят мъж - каза и ме це-
луна ме по ухото. - И друг път такива филми да няма, любов-
нико!

Мълчах, защото не знаех какво да отговоря. Освен
това не вярвах на ушите си: тя е знаела, но ми е прощава-
ла... Е, Стиляне, оттогава обикнах Николета истински. И
вече не определях любовта си като нагон, който всяка
твар на света носи със себе си докрай. И деца имаме,
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сега са пред компютъра.
Стилян изглеждаше още по-ужасен:
- Но аз съм влюбен! Влюбен! Влюбен! Влюбен!
Марин тихо въздъхна. Търсеше точните думи, за да

успокои приятеля си, но този път не намери никакви. Из-
веднъж пожела заради него да измисли друг свят. Свят, в
който влюбването да служи на човека като огледало, в
което да открива хоризонтите на личните си самозаблуди...

- Върви вкъщи при жена си и децата си! Ще ти олекне
- каза Марин. - Не е нужно да се тормозиш. Знаеш ли, се-
га е шест вечерта. Не е лошо да вървиш. Навън е студено,
но аз ще оправя времето. Нали съм извънземен. Ха-ха! А
това, че си влюбен, е прекрасно и много временно. Можеш
да ми вярваш.

Стилян го погледна право в очите и каза:
- Нима някой е успял да спре любовта?
Стана от стола и бавно напусна апартамента на Ма-

рин, с когото се разбираха добре още откакто се бяха за-
познали.

“А дали съм бил влюбен?“ - запита се Стилян и се
озова на улицата. Времето наистина беше лошо - пръска-
ше ситен студен дъжд. Изведнъж от гърлото на Стилян из-
летя висок стон и той се разплака.

В този момент Марин сложи потник и къси гащета и
излезе пред входа на панелното жилище. Чудото подейс-
тва. Дъждът секна, а облаците се разбягаха надалеч. Лу-
ната освети небесния покров, а дрехите на Стилян внезап-
но се изсушиха. Само в очите му още грееха топлите факли
на странната му любов. Но това вече бе мит, в който все
още вярваше, но само като мечтател. Стилян вдигна глава
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към небето, осеяно с пъстри звезди и каза тихо:
- Благодаря ти, Марине! Прибирам се вкъщи и се чув-

ствам блажен! Вероятно съдбата ще ми поднесе нещо по-
истинско от една проста изневяра!

Когато се прибра, жена му и децата седяха около
масата и го гледаха с очакване и една друга любов! Стилян
седна до тях.

Докато се хранеха, забеляза влага в очите на жена
си. И помисли за изневярата - своята и тази на Марин. В
този миг навън дъждът отново заваля. Едва сега Стилян
осъзна, че не беше познавал до сега човешката природа.
Прегърна Райна, а тя въздъхна.

Дъждът се усили, плющейки с игрива радост по
земята.

Нощта предполагаше бурна любов, оправдаваща

истинската си същност. Без уговорки...
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РЕКА

Как би открил тайната на реката, ако не се бе облег-
нал на стария бряст, растящ край нея и не бе погледнал
спокойните води, които бляскаво се оттичаха надолу по
течението, запечатвайки в душата печал, радост и умозак-
лючения, които да го отведат до странни догадки, та макар
и още твърде, твърде детски...

Тази странна игра започна още когато бе едва осем-
годишен и всичко го впечатляваше фатално. Беше будно
момче. Имаше дарбата да открива на пръв поглед обикно-
вени неща. Но какво обикновено можеше да има в една
река, която както си тече мълчаливо и спокойно надолу
по пътя, изведнъж пропада вдън земя и изчезва... Иво бе-
ше готов на всичко, за да отгатне неразгадаемото.

Още тогава, в детството, когато чичото го заведе в
гората да съберат дърва за зимата, Иво внезапно видя
реката, бряста и голямото орлово гнездо. Гледката го граб-
на, той тайно се измъкна от чичото и се спусна към реката.

Да! Това бе магическо място, което разпали въобра-
жението му. Брястът бе разперил своята гигантска зелена
корона над реката и като че ли мислеше упорито за нещо
свое. Колко много искаше Иво да знае за какво! В това
време чичото викаше тревожно детето и се страхуваше
за него. Замисли се и веднага отгатна къде ще го намери.
“До реката, разбира се! “- и хукна надолу. Видя племенника
си да седи до бряста и се зарадва. За малко. После се
ядоса. Отиде и го шляпна зад врата:

- Изкара ми акъла � каза, - не знаеш ли, че в гората
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има вълци? Хайде, ставай, студено е.
На момчето не му се ставаше. Искаше да е край ре-

ката. При тайната и тъжния бряст с необитаемо гнездо...
С неохота тръгна след чичо си. Но сърцето му беше там,
където откри магическата река.

Ето че бяха изминали повече от десет години, когато
Иво отново беше край реката. Все така тиха, спокойна и
тайнствена както тогава, когато бе повече от любопитен.

И днес бяха излезли на дървобер. За чичото това бе
най-важното нещо на този свят - да осигури топлина за
зимата. Лятото беше добър сезон за тази работа. Есента
и зимата бяха опасни сезони. Затова всеки мъж в селото
чакаше да дойде времето на дървобера. Никой не го про-
пускаше.

Иво разбираше. Затова помагаше колкото може. Но
всеки път намираше време за реката и нейното тайнство.

„Какво ме привлича - мислеше, - може би матовият
блясък на коремите на рибите, които просветват в плитко-
то. Може би тишината. Или едва доловимото свистене на
водата по речните камъни, които стоят отстрани на реката
- дълги и гладки като лодки? - задаваше си въпроси, без
да намира отговорите. - Старият бряст скоро някой селя-
нин ще го отсече и аз няма да мога да му се радвам. Но
каквото и да мисля, реката е магическа. Да, магическа е и
аз трябва да сваля булото на нейната тайна.“

Той не знаеше, че се самозаблуждава. Беше твърде
малък за подобно съмнение. Но макар и увлечено по ре-
ката, момчето долавяше, че интересът му е краткотраен.
Долавяше го със сетивата на интуицията си. Подозираше,
че скоро - когато порасне, други неща ще му се сторят по-
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енигматични. И не бъркаше, но още не бе дошло време.
Сега бе омагьосан от реката и нейната тайна. Не можеше
да си обясни как така внезапно чудесната река изчезва
вдън земя, точно когато му се искаше да стигне по нея до
морето.

Може би това бе малък протест. И наистина - детски.
А може би противопоставяне на една действителност и
едно настойчиво несъгласие. Още не знаеше. Но беше
решен да открие тайната...

Едно утро стана рано-рано и се облече топло. Навън
беше хладно. Без да закусва, се измъкна от къщата и тръ-
гна надолу. Отправи се към реката. Оттук чуваше тихото
свистене на водите, които се спускаха по камъните. Слън-
цето бавно изгряваше - могъщо и магическо като око на
Бог, който нищо не обясняваше. Иво огледа небето - беше
ярко червено, обагрено в златно и сребърно, като да беше
пернато. За миг се развесели. После стана студено, по-
студено от преди. Небето потъна в черно-сивкави облаци
и заваля проливен студен дъжд. Погълнат от мисли, Иво
не обърна внимание нито на дъжда, нито на вятъра. Вър-
веше като сляп, който вижда онова, което искаше да виж-
да. Всъщност не бе толкова сляп - виждаше реката, тя
светлееше в долината. Извиваше гъвкавото си тяло все
по-далеч и стигаше там, до онова странно място, където
внезапно изчезваше, без никаква логика, като истинско
тайнство. Тайнство, заради което му се струваше, че има
защо да се живее.

Междувременно дъждът секна, вятърът стихна и слън-
цето отново се появи. Стана светло и пред очите на момче-
то се откри прекрасна гледка - планината беше зелена,
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полето, през което вървеше - пъстро като картина на Ван
Гог - жълто-червено-златиста, по-красива не бе забелязвал
до този миг... По-нататък се извисяваха варовиково-бели
скали. А долу в дерето реката бе станала ярко кафява от
кал.

Иво се засмя тържествуващо - беше стигнал до ре-
ката! Макар и загадъчна, тя му се струваше позната до
болка. Не си го обясняваше - беше невероятно щастлив.
Докосваше се до тайнство, което никога не бе срещал и
което му изглеждаше близко толкова, колкото сърцето в
гърдите му.

Гледаше и мислеше да отиде на онова място, където
реката изчезваше внезапно и стресиращо, до миг на бо-
язън...

Спусна се край брега и се понесе като вихър надолу.
Следваше извивките на реката и продължаваше да

се смее.
Този път чичото го нямаше. Следователно никой не

го ограничаваше.
След като стигна до „фаталното“ място, се почувства

уморен. Седна на мократа земя и се вгледа внимателно в
обемистото тяло на реката - в мига, преди да изчезне,
приличаше на тъка струя вода, излята в голямо глинено
гърне.

Внезапно в ума на момчето се появи мисълта, че този
парадокс вероятно има свое логическо обяснение. Но той
не обичаше логичните неща - нещо, поради което изведнъж
получи силен спазъм и пожела да забрави за тайната на
реката. „Това тук ми прилича на тресавище... и не ми из-
глежда така романтично както до преди миг... Сигурно е
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добре да не влизам в конфликт с необяснимото... то има
своя характер и следва своя път - така, както трябва да
бъде... Изпитвам необясним страх... може би това място е
прокълнато и аз трябва да спазя дистанция... знам ли?! “

Да, очевидно бе, че реката има своята тайна, както
беше и очевидно, че Иво никога нямаше да я разгадае. Но
това само леко го огорчаваше. Леко, не чак до болка. По-
скоро реши, че това най-вероятно не му влиза в работата.
Но любопитството взе връх и той внимателно спусна дес-
ния си крак в мястото, където реката - вече го разбра - би-
ваше изсмуквана от невидима сила навътре. Разбра го с
крака си, който рязко потъна в „тайното място“. Иво из-
крещя и уплашен го издърпа с ръце нагоре и обратно в
безопасността на брега.

„По дяволите, какво беше това?! - момчето този път
наистина се замисли и реши да спре с детективската си
“мисия“ около реката. - Да, всичко това е напълно безсмис-
лено. Какво като изчезва.... Нали всичко в този свят повта-
ря тази странна привичка... Ще е добре да обърна внима-
ние на по-обикновените неща, нали те правят живота жи-
вот, а не обратното...!“ - тук Иво стана от земята и се понесе
към къщи. В това време чичото не се притесняваше, зна-
ейки, че Иво е при реката.

Когато влезе вкъщи, Иво се вкамени. Видя чичо си
да пуши до печката и да гледа в огъня като хипнотизиран.

- Откри ли загадката? - усмихна се той.
Иво тръсна глава:
- Отдавна исках да говорим за реката, но все не се

осмелявах... Винаги ме е било страх да не ми се присмееш.
- Защо да ти се присмивам? На твоите години и аз
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правех така - по цял ден киснех замислен над реката, до-
като един ден открих, че е по-добре да се науча да живея
в хармония със себе си... и то в голяма хармония... така че
да ми стигне за цял живот... Разбираш ли?

- Още не знам дали разбирам... но като че ли да... Но
мислейки за реката, откривам, че тайната е нещо, без кое-
то не може. А веднъж открита, тя се обезпредметява и на-
става скука... Всъщност какво означава „тайна“? И кой се
интересува от нея? Вероятно хора, които търсят облага
от неизвестното... за чест и за слава... Колко правоъгълно...
Понякога мисля, че тайната не е облага, а нагласа на ума.
По-скоро нагласа да я издирва, докато я открие... А после?

Чичото се усмихна:
- Има логика. Но защо ти е да знаеш всичко? Реката

скоро няма да ти каже нищо, свързано с нея. Ще продължи
да тече, а твоите деца ще повтарят играта ти на следова-
тел... ха-ха! Колко весело, нали? А не е ли по-добре да на-
цепим малко дърва и да ги подредим отзад на стената на
къщата, скоро ще дойде зимата.

Чичото хвърли цигарата в печката и стана. Тръгна теж-
ко към врата, отвори я и излезе в двора. Иво за миг се за-
бави. Още беше там, където кракът му хлътна заплаши-
телно.

„Наистина, защо ми е да знам всичко?“ - помисли и
последва чичото. Щеше да го отменя в цепенето, докато
пуши.

Така или иначе, реката продължи да тече, живеейки
със своята тайна, която сега изглеждаше неактуална на
Иво.

От него излезе добър дървосекач и прекрасен човек.
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А това го радваше още повече! Повече от всяка тайна на
земята - открита или не, та било тя и най-примамливата,
като лично емблематично его, решило да разбулва най-
оплетените загадки на света...

...Нещо твърде човешко, за да бъде лишено от

логика...
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ОБИЧАМ ТЕ

Вратата се отваря. Дъх на мляко с кафе се плъзва
меко към носа ми и аз решавам, че е време за визитация.

Ако трябва да творя истини, то ето повод! Истината
за мен лично е протяжно безформено понятие. Свързвам
го обикновено с едностранчивата си любов към бог и страх
от неговите справедливи каузи.

Да, но днес е вторник, кофти ден, и в болницата вси-
чки кихат, поздравяват се и се обичат. Тогава влиза мла-
дият прецизен Доктор, въоръжен с усмивка и леко утежнен
поглед, от който лъха влагата на лична, секретна тайна...
Както се забелязва, дотук истината все още не е ясна нито
на мен, нито на друг от болните. Но виж, докторът си го
бива. Висок, плешив и внушителен. Държи в ръка химикал
и кутия с недопушени цигари. Това ми се струва много
шик и аз не си спестявам добродушната усмивка. По рож-
дение всъщност е доста зловеща. Докторът забелязва,
усмихва се и се отпуска някак пасторално до краката ми.
Лежа, изпънал тяло в напрегнато очакване. Визитациите
са нещо много важно в моя живот и в този на моите колеги
по съдба.

- Е, Иване - казва той, а аз се топя като сладолед на
слънце, - как си със здравето? - закачливо сваля очилата
си и казва някак небрежно: - Какво ти беше всъщност?

Изтръпвам! Не знам какво ми е. Нито от какво ме ле-
куват, ето на - честен кръст - вече месец лежа в клиника-
та и нищо не разбирам! Решавам, че докторът ме прово-
кира и съвсем се смалявам. Та аз не знам нищо за него!
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За маниера на работата му, нито какво закусва и кога си
пие кафето.

- Бог да ми е на помощ, докторе! Не знам за какво
съм тук!

Всички в стаята вдигат високо ръце и изкрещяват в
екстаз:

- И ние, докторе златен, платинен и сребърен!
Докторът се размеква, усещам как пулсът му е уче-

стен и той бавно се изнервя.
- Ще уредим въпроса ей сега - казва делово, слага

очилата на крехкия си интелигентен нос и внезапно се
променя. Тъпо.

- Всички! Станете от леглата! Марш пред вратата!
Искам да се подредите по ръст, килограми и проблеми!

Явно това е знак от съдбата. Аз се оказвам най-висок,
най-дебел и най-проблемен. Затова, оглавявайки гордо
редицата, се усмихвам най-пълноценно поради доблестта
да съм най-зле от всички. Това явно допада на доктора и
той ме щипва по бузата, казвайки ми някак медено:

- Знаех, че ще бъдеш пръв! Отдалече се вижда, че си
истинският пациент!

Това ме вдъхновява и аз падам на колене:
- Докторе, скоро ли ще умра?
Докторът изважда от кутията цигара, пъхва я в устата

ми и казва тихо:
- Най-добрите ми пациенти - такива - и те като теб,

все бързат за някъде!
- Това е нервен тик, докторе. Винаги когато очаквам

някого, нещо, или да речем, съм в състояние на откровен
цинизъм, все бързам!
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Докторът кимва с глава и казва тъжно:
- Дааа, каква съдба имаш ти, Иване! Днес ще те из-

следваме за последен път!
Това ужасяващо ме стряска.
- За последен път? Не искам! Искам още!
Виждам чистите му ръце да махат пестеливо и отег-

чено.
- По всичко личи, Иване, че си здрав и само се прест-

руваш. Тук, на първи пост!
- Как тъй се преструвам?! Това е клевета! Аз съм най-

тежко бо...
В този миг чувам крясък:
- Докторе, той лъже! ... - последният в редицата е. -

Вижте само какви мускули има!
- Това е болестно състояние - защитавам се.
- Вижте какви бистри очи има! Нима това е болен чо-

век?! - не се предава онзи мазник от последното място. -
Той все така прави цял месец! Май не му се работи!

Тук докторът се втренчва в мен:
- Така значи?! - подскача метър нагоре, прегръща ме

и ме целува: - Обичам те, Иване! Ще те изследваме още
месец!

- Ама... - сърди се мазникът.
Другите от редицата мълчат тържествено. Докторът

плаче от радост, мазникът се пръска от злоба, а аз съм
щастлив като бебе. Най-сетне отново ще бъда болен! Ще
бъда център на научни внимания. Ще бъда полезен!

...Та, исках да кажа за истината. И досега не я разби-
рам, макар да съм в основата на всички лекарски трудове
на доктора, който ме обича!... И той не я разбира, но ме
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лекува самоотвержено. И двамата сме доволни. Нашата
дружба, изглежда, ще продължи дълго.

Извинете, но ми се пикае... ей сега се връщам и про-
дължавам... Междувременно може да ми дойдете на свиж-
дане. Аз обичам!... Обичам, обичам, обичам те, приятелю!

Е, върнах се. Сега съм по-лек с около сто грама. Мал-
ко съм потен и уморен, но разумът ми е на място. Не знам
дали искам да кажа, че да си лекуван тук, в тази болница,
не е никакъв лукс. Тук няма ток, вода и парно, но докторът
е все така мил и грижовен към мен, все едно не е никакъв
мъж! Но и това не е от значение. Важното е да сме си
нужни. Така де, днес ще ме изследват в коридора.

Поради липса на детектор на лъжата ще ме разпитват
с други, по-особени методи. За сега всичко е тайна! Но
няма как - науката има своите правила.

А моята лична тайна е така засекретена, че сам не я
знам! Мазникът от последния ред вчера почина и го из-
несоха. Той беше най-предан на науката. Дори повече от
мен!

...Сега съм жив и нужен. За утре не знам. Утре

вероятно ще съм само нужен... за да живее вечно на-

уката на любовта...
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ТОПЛОКРЪВНА НЕВИННОСТ

В едно безумно слънчево утро Йонко се събуди весел,
доволен и завидно щастлив. Мина през тоалетната, изми
в банята лицето си и влезе в кухнята. Закуси. После замис-
лен се запъти към училище. Вървейки с тиха неловкост,
откри, че всичко наоколо е силиконово комфортно, меко,
необикновено топло и някак гладко. Огледа се внимателно.
Искаше му се да види нещо познато... Погледна нагоре в
ниското небе и откри буреносни бели облаци.

Малко по-надолу, зад гърба му, небето бе застинало
- тъмно като негърски юмрук, в някаква странност - без-
призорна и триково бутафорна. Вляво пулсираше - розово-
бяло, силиконово-гладко и нежно, особен вид същество -
наглед крехко, а каменно твърдо.

Всичко наоколо бе осветено като във филм на ужаси-
те от кърваво червено зарево...

Тези кратки, накъсани със своята странност наблюде-
ния накараха Йонко да побегне изплашен, но и любопитен
да открие тайната на загадката. И ако наистина е загадка,
защо точно на него му се явява. „Подозирам, че това е ха-
люцинация! Но каква е причината да я получа? Не съм
бил свидетел на подобно явление! Всъщност не знам кой
съм, но съм топъл, весел и потенциално щастлив! - Про-
дължи да се оглежда, но нищо не откриваше. Беше тъмно.
- Вероятно се намирам в непознат свят и съм жив в друга
реалност“. Стана му още по-топло.

- Точно така! - чу се радостен глас. - Ти си жив в друга
реалност! А тя е съвършена почти като вселената!
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- Кой си ти? - попита Йонко.
- Твоят Ангел хранител.
- Това не е истина! Това е абсурд - извика Йонко. - Аз

съм ученик в девети клас и никога не съм те виждал.
- Но си ме чувал!
- Не, не съм!
- Това няма значение. Защото скоро ще ме видиш.

Аз съм Китариста. Ако не възразяваш, мога да посвиря
за тонус. Ще ти бъде нужен. Знам, че тук ти е удобно, уютно
и самостоятелно и не ти се ходи никъде. Но аз те обичам,
уважавам и възприемам - такъв, какъвто си!

Йонко се смути:
- Как така “какъвто си“? Не разбирам.
Китариста се засмя:
- Такъв - никога нищо не разбираш. Но на мен това

ми допада.
Йонко загуби глас, слух и интерес да слуша. Дойде

му в повече. Какъв е този маниак с китара в ръка? Да не
би да е зъл дух?!

- Какво по-точно ти допада?
- Твоята природна дарба вечно да вървиш напред, а

да гледаш назад.
От думите на Китариста в главата на Йонко се появи

идея. “Има право! А аз май никога не съм съществувал.
Но вероятно съм зодия рак?“ Замисли се за миг и попита:

- Аз жив ли съм, или съм мъртъв?!
- По-скоро нереален... И по тази причина не си инт-

ригант...
Това му прозвуча гръмко.
- Сигурно съм нереален. Но понятието „интригант“
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не ми е познато.
- Е, много скоро ще го проумееш! - внезапно изкрещя

Китариста. Предлагам ти песни, а ти - „кой съм аз,�кой си
ти“... Така никъде не дават. Ще накарам Директора по сол-
феж да те изключи от час по музика, защото нищо не раз-
бираш от живот. А той е... песен.

Изведнъж стана студено и Йонко чу гласа на майка си:
- Завий си краката, ще настинеш.
Йонко погледна към вратата и разбра, че се вижда

отстрани. Лежеше в леглото и пикаеше в гащите. Мързеше
го да отиде до тоалетната. Спомни си за гласа на майка
си и се запита: „Какъв е този номер...“ Урината му посте-
пенно изстина и момчето реши, че е време да става. Тряб-
ваше да ходи на училище. Отиде в банята, събу пижамата
и бельото. Смени ги с чисти и отиде в кухнята. Закуси. По-
гледна огледалото и прецени, че оттам го гледа непознат
човек. Не се учуди. Взе чантата и я напълни с учебници.
Огледа се да види майка си за довиждане, но нея я няма-
ше. „Отишла е на работа.“ Обу обувките си и пое към учи-
лището. Наоколо нямаше никого - абсолютна пустош. Топ-
ла, гладка и отчайващо тъмна. Докато чакаше трамвая, си
спомни, че винаги е мечтал да попадне в друга реалност.
“Ето ти друга реалност!“ - помисли, но не се учуди. Вероят-
но вече бе свикнал с всичко. Но въпреки това му стана
криво. При това доста... И в този момент се стресна.

- Третата световна отдавна свърши! - чу познатия глас
на Китариста.

- Каква трета? Нали бяха само две!
- Да, но докато ти спеше, дойде третата и уби всичко!

- весело отговори Китариста.
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Йонко посърна:
- И какво? Останахме само аз и ти ли?
- Че ти никога не си се раждал!
- Звучиш познато...
- Теб и мен никой не ни познава!
- И аз никога не съм се раждал.
- За радост - така е!
- Кой се радва на нероден човек?
- Аз! Но ти не си човек!
- Какво съм тогава?
- Особена проекция на евентуално оживяване.
- А сега къде съм?
- В друг свят.
- А ти кой си?
Китариста направи кисела физиономия:
- Не разбра ли най-сетне? Аз съм твой баща!
- А майка ми къде изчезна?
- Майка ти е в болница...
- Как така... не разбирам...
- Скоро ще разбереш. Тя е интелигентна, красива и

почтена. Цял живот съм я избирал...
- А ти къде си?
Китариста изсумтя:
- До майка ти... Скоро ще се видим...
Този път разбра...
...Йонко напускаше утробата на майка си. Неговата

предишна невинна топлокръвна реалност...

- Йонко, ставай вече. Ще закъснееш за училище! -
беше гласът на майка му. - Пак ще ти намалят поведението,
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с твоята небрежност.
Йонко се огледа и откри, че всичко си е на мястото,

дори китарата на баща му. „Ще стана музикант!“ - помисли
и отиде до тоалетната. След това цъфна в кухнята да за-
куси.

- Измий си ръцете! - чу строгия глас на майка си. - Го-
тов ли си?

Докато чакаше трамвая, Йонко си спомни всичко, и
онова, което му се струваше нереално. Нереални бяха и
хората, които стояха редом с него, замръзнали в поза на
очаквателно търпение.

„Спирки много, трамваи малко!“ - помисли Йонко и
изведнъж сърцето му закопня за онова време, когато всич-
ко изглеждаше реално със своята силиконова топлина.
„Каква ирония - да бъдеш ембрион, а да не го разбираш.
Почти като Вселената, която ни е приютила в своята зага-
дъчна утроба!... Но къде отивам?“ - запита се и влезе в
трамвая.

Йонко още не подозираше, че не отива на училище,
а в чистилището. Другата реалност, която не бе така наив-
но чиста. За радост момчето приемаше всичко от светлата
му страна. Нещо, за което се искаше характер, лишен от
капризи, суета и позьорство. „Колко странно. Накъдето и
да се обърна, виждам реалности, в които денят започва
винаги с ярка слънчева светлина...“ - помисли и хлътна в
необичайно просторно помещение.

От всякъде се чуваше тъжна, но завладяващо звуча-
ща китара.

Йонко се огледа наоколо и откри, че е абсолютно
сам!...
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ДУХ

Орлин стана рано. Направи си закуска и седна да се
храни. Живееше усамотено. Не дружеше с никого. Част
от времето прекарваше, изпаднал в транс, размишлявай-
ки. Дълбоко в себе си той бе прозорлив, находчив и уверен.
Беше избрал самотата не защото я обичаше. Налагаше
му се. Докато закусваше, както обикновено го спохождаше
ужасът, че не може да си спомни миналото. Онова минало,
дарило го с безпредметността да размишлява.

И сега Орлин се напрягаше да си припомни какво
беше изживял, запомнил или буквално - забравил. Когато
приключи със закуската, излезе навън. Валеше чист есе-
нен дъжд. Докато крачеше по тротоара, критично се вглеж-
даше в хората. Налегнат беше от неволи, есента му навява-
ше тъжни мисли, които безрезултатно надничаха в паметта
му с надеждата на изчезнали в нищото. „Защо всичко, ко-
ето става с нас, не става при животните! - попита се Орлин.
- И каква е тази игра, в която всеки има роля, воля и добър
шанс за по-различен вариант, с привкус на фурми, масло
и печено агнешко?“ - на лицето му грееше топла и закачли-
ва усмивка.

Орлин продължи да върви и да се вглежда в хората.
„Защо откривам абсолютен ред в неща, които не бива

да съществуват! Кое не бива да съществува? Миналото
или непредсказуемото бъдеще? Бъдеще, което да включва
жестокост, нелогичност и анархично отношение към ближ-
ния! Прав е Господ - всеки си носи кръста сам и трябва да
го отстоява достойно! Но какъв кръст? Понякога е толкова
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страшен и непоносим, че не желая да го вземам насери-
озно... Разбира се, това си е чисто безумие, нелишено от
човешко несъгласие - да робува, та макар и да печели по-
някога на висока цена пред облика на собственото си без-
различие или безличие... Ама че просташко!...“

Орлин спря. Погледна небето. Опита се да отгатне
какво иска да му каже. После се отказа и се понесе по
широкото поле на въображението. В неговите очи човекът
бе свиня, а животът - тиква. „Няма как, не напразно на-
родът е казал, че с живота трябва да се борим по свински!“
Явно искаше да промени темата, но после, кой знае защо,
си спомни за Иисус и Юда. „Господи, защо си поставил
тежък кръст на своя най-добър ученик? Буквално си го
предизвикал да те предаде. Явно Юда се е ядосал - Лу-
кавия е влязъл в него и го е изкушил. Тук няма място за
лъжа! В нощта, когато Юда предал Учителя си с целувка,
Иисус претърпял метаморфоза - изгубил духа си и се пре-
върнал в обикновен човек - слаб и безпомощен“.

Тази идея така го срази, че Орлин за миг обезумя.
„Но това е гнусно твърдение! И Бог навярно ще ме съди
строго, трябва да бъда искрен и да призная грешката!“

Докато се занимаваше с безумства, Орлин получи
магическия шанс. Видя една прокажена жена, която с про-
тегната шепа очакваше милостиня. Хората минаваха край
нея и клатейки неодобрително глави, я подминаваха, а
след всяко отвръщане тя се чувстваше още по-прокажена.
Това - кой знае защо, учуди Орлин. “Каква печал наистина!
Душата ми се омърлуши! Кому е нужна една прокажена
жена, неизлечимо болна? Никому, наистина никому!“ Из-
плю се до жената и гордо тръгна, възпламенен от друга
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идея. „Господ знае всяка съдба!“ В това време му хрумнаха
сериозни мисли, които премълча не от култура, а от безси-
лието, което изпита. �Защо Бог изпрати възлюбения си
син? Да го изядем ли!“ Изведнъж Орлин усети, че се е ув-
лякъл. Уплаши се и хукна по улицата като обезумял. Така
тичаше, че отнасяше по пътя си бременни жени и съвсем
дребни хлапета, бързащи за училище. Пътьом дори отхапа
ухото на една блондинка и изкрещя от сладост и радост.

“Вероятно полудявам!... Гениалния, Прокажения и
Смъртта нямат приятели! Защо?“

Докато тичаше, изпълнен с всички тези преблагород-
ни мисли, премина покрай една витрина, погледна се и
видя оттам да го гледа... вълк! “Това е гавра! При това,
долна.“

Стана му лошо, падна и умря.
Когато се съживи, видя срещу себе си един човек,

чист като кристално кълбо, лъснато до блясък, и се вце-
пени: „Това трябва да е Бог!“ - помисли и му призля зави-
наги.

- Не падай! Аз не съм Бог! - отговори Кристалното
Кълбо.

- А какво си!
- Духа.
- Дух! Какъв дух?
Духа се засмя:
- Погледни зад себе си.
Орлин на мига се извърна и се втрещи - не видя нищо!
- Не виждаш нищо, защото си мъртъв - каза Духа, -

но все още можеш да се съживиш. И макар да си станал
зловещ, можеш да се промениш!
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- Що за милост? Станах жесток, коварен и двуличен!
- Напротив, искал си да оцелееш! Трябвало е да си

жесток - каза Духа и изчезна.
Орлин се почувства изоставен. Не му се искаше, но

явно се налагаше. Тогава някой го дръпна за крачола. Бе-
ше ухилено хлапе. Изплези се и каза:

- Ти си проклет!
После избяга.
Това бе първата среща на Орлин с Духа на Иисус,

без да осъзнава.
И внезапно нещо в него коренно се промени. Отиде

при прокажената и седна до нея. Протегна ръка, казвайки
високо:

- И Бог ще бъде с вас!
Прегърна я и я целуна по прегорените устни. Прока-

жената стана усмихната. Орлин видя, че е напълно здрава.
- Гениалния, Прокажения и Смъртта нямат приятели!

- изрече тя и мистериозно се превърна в облаче топла па-
ра.

„Каква прекрасна жена!“
Някой се изплю до него, но Орлин беше приел

Съдбата си.
- Най-сетне! - беше Духа!
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МОНАХЪТ И СВЕЩЕНАТА ПЛАНИНА

Минавайки покрай реката, Монахът спря. Погледна
огледалната повърхност и възкликна:

Вечност
увенчана
с лотоси.

Продължи нагоре срещу течението. Вятърът бе слаб.
Освежаващ, почти безумно тих. Монахът се вслуша в
картината:

Шепот в листата
утро

роса пълзи нагоре.
Пътят бе труден. Тревата - мека и влажна, го караше

да се плъзга надолу. Монахът знаеше, че е безсрамно да
възпява. Душата му търсеше картината. Видя срещу себе
си вълк, оголил зъби. Монахът възкликна:

Смъртта се
усмихва

вероятно.
Вълкът скри зъби и изчезна ненадейно, така както се

бе появил. Монахът продължи да се изкачва. Виждаше
своя смисъл в това, макар да беше недообмислено.

Елен и кошута се любеха пред него. Монахът въз-
кликна:

Слънцето изгря
луната бавно

угасна.
Знаеше, че е постъпил неправилно. Но днес направи
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това четири пъти. Вероятно съдбата играеше своя непоро-
чен танц. Монахът се възхити:

Дете играещо
в пресъхнала локва

времето ще се развали.
Погледна небето. Видя, че е тъжно, спокойно и мокро.

Навярно Монахът... не бе монах. Беше “изследовател“.
Мъдър в безумието си, той спря пред голямо борово дърво.
По клоните му играеха шишарки. Монахът отново се възхи-
ти, но премълча. Не, не беше му омръзнало. По-скоро беше
замислен. Тогава реката придойде и го грабна безмислено
с мътните си води. Монахът успя да се възхити. Сиянието
на реката го наказа без жалост. Монахът обърна корем и
остана в примката на безсмислието да изгражда свят, от-
давна изграден от този, който сам можеше да го направи...

Реката се успокои. Монахът, изхвърлен на брега,
стана плячка на лешоядите.

Учителят намери тялото.
Безумие

спри своя
път.

Прогони лешоядите, надвеси се над трупа и каза ле-
дено:

- Предупредих го да не се изкачва с коварни размиш-
ления.  Тъкмо беше прогледнал. Обучението му още не бе
завършено. Предизвикал е съдбата, а това винаги е опас-
ност!

Направи гроб. Посвети го в тайните на Свещената
планина. Положи го и си отиде. Учителят винаги можеше
да намери по-добър Ученик.
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ВНЕЗАПЕН ЛУНАТИЗЪМ

Луната беше огряла небесния ефир, осеян с пъстри
звезди, оформили неочаквани съзвездия, които раздви-
жиха въображението на Лако.

Лако беше обикновен селски човек, с опростени раз-
съждения, които проблясваха от време навреме и го опи-
яняваха като пивка ракия. Той я обичаше. Обичаше и зелев
сок, както и хубава книга. Дори когато не четеше, а само
разлистваше страниците, прехвърляйки ги от длан в длан,
му беше добре. Понякога я душеше като куче кокал, но то-
ва го забавляваше. Лако бе доволен.

Една от нощите, която той не различаваше особено
от другите, гледаше в пълната луна и се замисли защо се
е родил. Тъп въпрос, занимаващ го от вехто време. “Защо
наистина се родих? И защо забелязвам, че съм различен?
Или може би съм най-обикновен. Всъщност - възможно
най-искрен... Но пък напълно несъвършен! Четейки Биб-
лията - ей така, от любопитство, мисля, че съм ограбен!
Създаден по образ и подобие на Бог!... Истина ли е? И как
тъй? Нима Бог е толкова емблематичен и неприложим?“

Усмихна се. Спомни си за детството: беше палав, но
разумен. И като всяко хлапе - самоуверен и достоен за
непознатия живот, който го очаква. Лако не виждаше нищо
особено в доброто или лошото. Само усещаше. Около себе
си. Около другите деца. Възрастните хора му се виждаха
преждевременно износени, без да си дава сметка за при-
чината. Той не би могъл да обясни причината именно зара-
ди причини, които дават основание за освобождение от
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догми, норми, варианти, възможности и всичко, което води
до �бездната“...

Един слънчев следобед, докато окопаваше дръвчета-
та в градината, Лако продължи да разсъждава...

„Преди години почина жена ми. После дъщерите ми
се задомиха и ме забравиха. Това е нормалното. Дааа,
битов реализъм. Вече съм старец, нямам друг приятел,
освен кучето си. А комшиите са се скрили в къщите. Като
мен. И защо? Защото и техните деца отидоха в градовете
и се задомиха. Не искат да са обикновени селяни... Ама
че работа! Нима да си селянин е обидно?!“.

Спря да копае и се загледа в небето. Забеляза сиво-
черни облаци и разбра, че времето ще се развали.

Прибра се вкъщи и легна. Пусна телевизора и все
пак се усмихна. От екрана го гледаше строго, възрастен
Поп. Вероятно много тъп. Имаше дълга бяла брада и коса.
Беше нисък и дебел, с масивна челюст и месести устни.
Расото му � черно, но блестящо от чистота, го караше да
изглежда сериозен, и въпреки високопоставената му
длъжност като лице на Божия облик, той доказа ясно, че
наистина е тъп. Говореше осъдително, обидно и някак на-
зидателно. Поставяше личността си до тази на Създателя
и като че ли това му допадаше. Лако го слушаше и изпит-
ваше отвращение. „Божият съдник“ твърдеше, че високите
технологии, които човек е създал, са дело на Сатаната и
че „людете един ден ще бъдат наказани“. Хокаше хората
на науката като последователи на голям грях. Били сключи-
ли сделка с Дявола да унищожат всичко онова, което Бог
е създал. И че нямат право на това. Лицето му излъчваше
умопомрачение. Като че сам бе сключил сделка с Дявола
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да поучава и наказва, облечен в расото си на “доброто“!
Този монолог продължи отчайващо дълго, до миг на

глупост...
Лако гледаше, но очите му се умориха и той леко се

унесе, когато до слуха му достигна странна реплика: Попът
казваше, че венецът на живота, това е старостта - била
подходящо достойна за среща с Бог!

Това идиотско заявление така вбеси Лако, че той ми-
гом угаси телевизора. Спомни си целия живот, изживян
под покровителството на мъката!

„Какъв венец! Изрод! Та жена ми умря в ужасяващи
мъки!  Измъчена от болки, терзания и напълно зависима
от грижите, които полагах! Нима това иска Бог?! Да уми-
раме в страдание?! По-скоро венеца на живота е детство-
то! То не познава особената реалност... Игри, песни и тан-
ци! Ето това наричам „венец на Живота“ - абсолютно и
чисто отношение към света!“.

Лако заплака: още не искаше да повярва, че всичко
е така жестоко, както го бе изживял... „А нима само аз се
сблъсках с това?!“

После времето навън просветля. Лако стана и излезе
в градината. Изглеждаше като окъпана от добрата грижа
на природата. Ето кое му се видя по-божествено от брътве-
жите на онзи, който едва ли някога е хващал нещо по-
тежко от чаша вино в името Божие.

Интересно - Лако беше вярващ, но не и религиозен.
Това за него бяха две различни неща. „Според мен

Бог не очаква да му се молим и кланяме. Да го величаем
и да му се уповаваме. Да - все човешки тълкувания за не-
ща, които са неясни и много тънки за разбиране... Доста-
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тъчно е да го приемаме. Като наш добър баща! Смятам,
че Той не е така себелюбив. Знам ли... Вероятно нещата
са още по-прости. Но ние само ги усложняваме, объркваме
и затрудняваме собствените си мечти!“

Лако запали цигара и се загледа нагоре в небето:
„Едва ли Бог се крие от нас! Съмнявам се. Та Той е

тук - навсякъде. Във всеки дом, във всяко сърце. А Дявола?
Изглежда се е скрил в църквите, замазвайки личното си
„достойнство“!... Ама че работа! Вероятно съм абсолютен
невежа, но добре изпратих жена си „горе“!“ Загаси цига-
рата и пак се прибра. Легна и заспа. Ето какво му се при-
съни: седеше до масата. Пиеше ракия и ядеше люта чушка,
когато като в приказка за възрастни пред него се появи
жена му. Погали го по побелялата коса и каза нежно:

- Ех, Лако, скъпи мой! Защо се луташ толкова време?
От много  мислене си станал лунатик. Знаеш ли, прав си -
всичко е много простичко. Божествеността е благост, ко-
ято се уважава. Прав си! Бог не е човек, жаден за слава и
ласкателства. Той е съвсем различен! А ние, хората, наис-
тина всичко объркваме със собствения си егоизъм. Няма
нищо по-ценно от това да се трудиш. Да помогнеш някому,
да се чувстваш добре и да не слагаш Божия Кръст върху
себе си. Това е непосилно. Затова бъди себе си. Колкото
и малко да го приемаш... - каза и изчезна.

Лако се събуди. Беше три след полунощ. Излезе на
двора, погледна луната, протегна длан и я улови в ръцете
си. Тя като по чудо засия силно и огря душата му като ис-
тинско приятелство. Лако се разтрепери: „Я, колко просто
- протегнах ръка, а луната попадна в нея! Нима това не е
наистина лунатизъм?... Или сънувам друг свят?!“ - тук някъ-
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де всичко си дойде на мястото.
Лако проумя, че човешкият род върви против себе

си. Но това му се видя така нравоучително, че той отхвърли
тази мисъл веднага. После окачи луната обратно на небето
и каза тихо:

- Даа, лунатизмът е нещо, от което не можеш да избя-
гаш! Като Съдбата!

Отново се прибра и заспа, забравяйки всичко. Дори
онова, което означаваше край на един живот, защото от-
кри, че следва друг.

„Колко парадоксално! Животът се оказва внезапен
лунатизъм.“

На другия ден Лако не се събуди. Но явно това не бе

парадокс.

Лако отвори очи. Първото, което видя пред себе си,
бе един безкрайно красив млад мъж с леко набола брада.
Мъжът загадъчно се усмихваше. Лако тръсна глава и попи-
та логично:

- Кой сте вие?
- Аз съм Човешкият Син. Нима не ме разпозна?
Лако онемя. Пред него стоеше Иисус! Без никакво

съмнение.
- Вярваш ли в лунатизма? - попита Иисус и пак се ус-

михна.
- Вярвам! Аз ви познавам като собствената си мла-

дост, но не разбирам защо наистина съм мислил, че това
е лунатизъм!

- Знам, че вярваш и в Отца ми. Но не му се доверяваш
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много. Винаги бягаш. А няма защо. Ще ти кажа нещо! Ти
си до мен от дълго време. Има и други. Но те не си вярват.
Затова ме пренебрегват.

- Обвиняваш ли ги?
- Че защо? Бог, който е мой баща, е разрешил Вселе-

ната да има право на избор!
- Но аз не съм вселена... - Лако бе изумен.
- Да, но си неин съставен елемент! Всичко в теб е

свързано с нея. Разбираш ли?
- Досещам се. Вероятно затова сега съм мъртъв.
- Грешка! Сега си много по-жив!
- А кога ще бъда истински мъртъв?
- Ако желаеш това, означава, че нищо не разбираш!

- каза Исус.
- Защо? И какво не разбирам? Изясни ми. Това е

молба!
Иисус се засмя радостно и отвърна:
- Ех, приятелю! Смърт не съществува. Земята е граж-

данин на Вселената, а хората са нейни поробители и деца
с лошо възпитание!

- Нима съм невъзпитан? Или това е друг внезапен лу-
натизъм!

Иисус се вгледа в лицето на Лако:
- Виждам - белязан си! Но това е добър знак. Не подо-

зираш, че трудният ти живот е приключил. Въпреки че луна-
тизмът ти е оцелял.

- Какво означава това, което чувам, не го проумявам!
- Имаш слаба душа и силен дух. Все неща, които те

възнаграждават с красива, но различна реалност. В нея
лунатизмът ти ще загине, а ти ще оцелееш!
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- А какво стана с жена ми? Идвала ли е на това място,
при теб! И какво ще се случи с мен занапред ? - Лако се
чувстваше притеснен.

- Ето, само погледни надясно! - каза Иисус.
Лако погледна надясно и видя... жена си! Това го от-

резви. Каза:
- Скъпа!
Прегърна я. Беше топла, нежна и добра. И напълно

жива!
- Не мога да повярвам! - извика Лако. - Свикнал съм

с всичко. Или поне така мисля...
Иисус прегърна Лако и жена му и приканящо каза:
- Е, време е!
- За какво?
- За красиво безсмъртие. На Земята няма да го полу-

чиш! Да вървим!
- А какво ще стане с лунатизма ми?
- Ще се върне на земята, за да размишлява. После

ще загине!
- Това схоластика ли е?
Иисус се засмя:
- По човешко житейски казано, различна философия!

Най-сетне Лако почувства свободата...
Целуна жена си и всичко се промени: лунатизмът му

загина, остана на бойното поле на земния Живот!

... Но това си беше

истинска болнава

схоластика...
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ХАРИЗМАТИЧНО

Още от малка на Боряна ӟ допадаше да бъде любопит-
на, изпълнена с необяснимо щастие, което радваше и по-
разяваше всички, които я познаваха.

Вероятно за това бе виновен личният ген, дошъл най-
вероятно от майка ӟ и баща ӟ. А може би от баби и дядовци,
за които тя много и с голямо умиление мислеше.

Дядо ӟ беше мълчалив сух старец. Обичаше да си
пийва ракийка. Баба ӟ - едра неуморна домакиня, бе повод
за подражание за Боряна, още крехкото в развитието си
момиче. Задаваше си въпроси, а това я караше да се учи
от реалността.

Малко авантюристично тя обичаше да обикаля град-
чето, в което живееха. Беше едва на 6 години, а вече бе
изучила цялата площ, на която се подвизаваше. Обичаше
всеки кът. Явно го възприемаше като част от себе си. Усе-
щаше тайнствена сила, която витаеше около нея, но не я
разбираше. Само едно чудесно усещане за свобода и кра-
сота. Радваше се на синьото небе, което плуваше над нея,
зареждайки я с голяма, положителна енергия. Тя все още
не осъзнаваше, че скоро щеше да получи “урок“, който да
я накара да се усъмни в личната си увереност - да чувства
или да вярва на онова, което вижда и чува.

От баба си разбра, че Бог е Страст. А едва сега щеше
да се убеди в тази истина...

Боряна растеше силна, висока и красива. Имаше го-
леми очи с гъсти черни мигли. Веждите ӟ - също черни и
гъсти, ӟ придаваха очарование, което не оставаше незабе-
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лязано от всички в градчето.
Боряна се радваше да една чиста и прекрасна любов.

Но не знаеше колко измамлива бе наивната ӟ представа
за подобна реалност.

Измина време. Боряна порасна. Стана още по-кра-
сива, силна, привличаща. Тогава срещна Рангел. Той беше
узрял преждевременно. Беше здрав и пъргав младеж, с
пластична фигура. Нещо царствено се криеше под окъ-
саните му дрехи.

Баща му работеше в близката мина. Печелеше малко.
Не можеше да облече и нахрани сина си. Но Рангел бе
разбрал, че ако разчита само на него (майка му почина
още докато го раждаше) щеше да се скита по улиците мръ-
сен, дрипав и гладен. А не искаше. Когато стана на 15,
отиде да работи заедно с баща си. Явор беше добър човек,
но мекушав. Колегите му го обиждаха и му крояха номера.
Но той преглъщаше и продължаваше да работи - усмихнат
и някак щастлив.

Това раздразни Рангел още първия ден. После работи
тихо и послушно седмица, мислейки над идеята как да
накара баща си да се защитава. Явор или не забелязваше,
или не обръщаше внимание. Но Рангел не бе съгласен тол-
кова силен физически мъж да се оставя да бъде руган и
унижаван.

Започна да обмисля как да го убеди. Явно още не бе
готов с “рецептата“ на отмъщението.

Една вечер, когато седнаха да се хранят, Рангел по-
гледна баща си. Изглеждаше малко уморен. Нещо като
особен ореол витаеше около него. Това го накараха да
бъде внимателен...
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Не бе чул обидна дума от баща си за никого. Дори за
дебелия бригадир, който буквално му се присмиваше.
Тогава Рангел откри:

„Баща ми носи в сърцето си ангелски качества.“
Замисли се дали има нужда от отмъщения или просто

от преструвка на човек, не забелязал нищо.
Баща му усещаше всичко, което ставаше със сина

му. И беше горд. Радваше се. Той бе незлоблив и като че
ли много мъдър, за да се издаде, че се досеща. Това откри-
тие зарадва момчето. Окуражен от прозорливостта си,
той попита:

- Татко, не ти ли се е искало да си отмъстиш на бри-
гадира?

Явор се усмихна едва-едва и каза благо:
- Ако го направя, ще се унижа. Моят баща и моят дядо

бяха смели и открити мъже. При тях нямаше такъв момент.
И те като мен работеха много, но не съм чул да се оплакват.
Взел съм добър урок и от двамата. В отмъщението не жи-
вее никакво благородство. Това е недостойно! - каза и
стана от стола.

В този миг Рангел се убеди, че в баща му живее прек-
расна душа. Душа, която приемаше всичко спокойно и
смело...

Замисли се. Къде беше тайната на „успеха“ на душата
му? В успеха, в упорството, с което работеше? И в благо-
родството, с което не се разделяше. „Нима това е лошо?
- помисли Рангел. -  Знам, че го прави за мен. Но защо не
ми се отдава да бъда като него?“

И тогава си спомни за Боряна... Преди два дни я видя
да чете Библията в градинката до пицарията. Изглеждаше
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като вълшебство, пристигнало от друг свят. Почувства я
великолепно. Магична, магьосница. Като създание от тай-
ни обстоятелства около личността ӟ. Обзе го вълнение.
Запита се дали не е влюбен, макар да не беше никак на-
ясно в това отношение. Опита се да представи себе си до
нея. Не успя. Изведнъж Боряна стана от пейката и тръгна
в неизвестна посока. Рангел изтръпна: „Ами ако не я видя
повече?“

Първото което помисли, бе да я последва. После - че
е безсмислено. „Където и да е, тя винаги ще бъде прие-
та... макар това да не ме устройва!“

Oще не бе изяснил чувствата си. Това го объркваше.
Явно Боряна бе провокирала подрастващия в него мъж.
Тя, разбира се, не знаеше. Но ако имаше как да разбере,
би се почувствала поласкана.

Боряна бе срещала Рангел и го беше преценила като
подходящ. А това само усложни мечтите ӟ... Той беше обез-
покоен от личната си неувереност. Тя - от неговата пасив-
ност. Бе забелязала, че Рангел се смущава, когато се сре-
щаха. Сигурен знак, че изпитваше интерес... „Но какво
означава погледът, с който ме размеква? Наистина Рангел
излъчва голяма сила! Това нормално ли е?!“

Винаги веселото момиче бе опечалено и загрижено.
Не знаеше какво става в душата ӟ. Още дете, а за изненада
се превръщаше в узряваща жена, която разбираше повече
с чувство, отколкото с разум.

Нещо сходно ставаше и с Рангел. Чувстваше се обла-
дан от неясна страст. Умът му работеше бързо, но обърка-
но. Откривайки това, момчето взе решение да “пробие
стената“ като таран, измислен от умен мъж.
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...Един ден Рангел се събуди, погледна към леглото
на баща си. Беше празно. После вдигна очи към часовника-
беше точно10! Час в който мината работеше с пълна пара!

„Защо татко не ме е събудил?“ - помисли и го обзе
тревога.

В този миг навън зави сирената на Бърза Помощ, а
сърцето на Рангел се сви: „Нещо е станало!“ Отвори прозо-
реца и видя линейката да лети към мината. „Ужас! - мярна
се в ума му. - Дано нищо не се е случило!“ Бе повече от
сигурен, че баща му е пострадал! Облече се светкавично,
излетя от къщи и се отправи към мината. Пристигна и за-
вари група миньори и лекарски екип да се суетят. Огледа
се за баща си, но не го видя. Призля му. Имаше достатъчно
разум за да отгатне какво беше се случило - голямо не-
щастие. „Taтко е загинал! Дано само предполагам!“ Отиде
на място.

Бригадира дишаше тежко. Срещна погледа на Рангел
и се смрази. Знаеше, че момчето не го харесва. В случая
това бе само чувство на силна уплахa.

При мината бяха пристигнали пожарникари. Откъм
шахтата се издигаше гъста пара. „Край! Мината е избухна-
ла, а там долу е моят прекрасен баща! Дано да е оцелял...
другите - също!...“ В душата на Рангел се надигна страда-
ние, което той разпозна като напълно логично. Мислеше
упорито, докато пожарникарите работеха. Лекарският
екип се готвеше да влезе в ролята си с тревога.

Останал без абсолютно никакво спокойствие, той си
спомни за Боряна. Почувства още по-голяма тежест. Мо-
мичето бе увлечено в особена вяра в Бог и като че ли не
разбираше нищо. Нито себе си, нито вярата. Тази мисъл
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подразни Рангел. Помисли, че ӟ е чужд...
Тогава я видя! Надежда в труден миг... Беше застана-

ла на десетина метра от трагедията и притискаше голяма
книга до гърдите си. От очите ӟ струеше нежна светлина.

„Вероятно има нещо, което не приемам! - помисли
Рангел. - И най-вероятно, когато дойде провидението, чо-
век става внимателен. Животът е гаден, но кой знае защо
никой не иска да умира!... Дано татко е оцелял! - улови се
в пълен егоизъм. - Какво прави въобще Боряна тук!“ Тогава
се вгледа в ръцете ӟ и видя, че държи Библия. Това го вбе-
си! В миг забрави баща си. Тръгна към Боряна. Тя не треп-
на. Изтръгна Библията от ръцете ӟ. Скъса я на две. Боряна
извика силно:

- Сатана, Сатана! - и побягна уплашено, подивяла.
Рангел я подгони. Настигна я, грабна я в прегръдка и

я целуна обезумял от мъка. Боряна се опита да се изтръгне,
но не успя.

“Но той ме целува - мислеше с незрял мозък. - Не би-
ваше да идвам тук!“ После изкрещя:

- Защо ме преследваш?! Аз не те обичам! Ти си Сата-
ната, а аз обичам Бог!

- Кой Бог - изсъска Рангел, - не разбираш ли какво
става! - каза и я отблъсна от себе си. - Какъв сатана съм
аз?! Това е глупост! Не виждаш ли, че всички страдаме?
В този миг татко сигурно умира! А твоят възлюбен Бог е
Спящ Бог!

- Защо го казваш? - изхриптя Боряна. - Той няма вина!
Без да се замисля, Рангел извика безразсъдно:
- Тогава защо всичко е така отвратително!
Плясна я и мигом съжали. С ужас разбра, че Боряна
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не може да бъде неговата любов.  Вече никога няма да я
потърси. Поне докато не пораснат достатъчно и двамата!

В това време пожарникарите измъкнаха изпод зе-
мята няколко миньори с тежки травми, а лекарският екип
заработи. „Но къде е татко?!“ - сърцето му пак се сви. И
когато видя баща си да излиза съвзем сам от шахтата,
която за миг можеше да се окаже масов гроб, хукна окри-
лен към него. Прегърна го и извика щастливо:

- Защо не ме събуди за работа?
- Защото не искам да вървиш по моя път. Ти имаш

друг! - Явор го прегърна и каза тихо: - Ех, Рангеле! Още не
разбираш! И днес Бог беше с нас!

Рангел трепна. Спомни си думите на Боряна. За скъ-
саната Библия и за проклетата си любов към момичето!
„Сатана“!

Някъде в градчето Боряна вървеше, мислейки за из-
бора си. „Рангел няма да приеме, че Бог e страстен, а аз
съм влюбена фатално в това младо момче! Ах, как само
ме целуна...! Страстно!“

И двамата не знаеха още какво е любов, но предпола-
гаха. В това време Бог ги гледаше благосклонно, дарявайки
им внимание. И Той имаше нужда от опияняващата им
връзка. По тази причина задоволяваше личната си безу-
словна власт, която има ше над хората - да ги учудва.

Но Любовта му бе безкористна. Нещо като хипоте-
тичен чисто Божий казус, измислен от човек...
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ХИМЕРАТА

Наташа стоше права, загледана в лицето на своя лю-
бим. По всичко личеше, че и той се измъчваше от особен
вид размишления. От опит знаеше за тази негова слабост
- да прекарва дълго време загледан пред себе си, при-
личащ на човек, открил странна аксиома, не засягаща ни-
кого. Но Наташа го обичаше точно такъв - сериозен, мъл-
чалив, различен, вглъбен...

Днес беше необикновен ден! Калин се беше втренчил
в стената. Изглеждаше озарен от светлина. Усмихваше
се закачливо, разчопляйки страстта. Наташа прецени удо-
бния миг за разговор. И се възползва:

- Калине, защо гледаш така?
Калин трепна. Погледна я бегло:
- Как?
- Като човек, който иска да извика „Еврика!“ - погали

го по лицето. - Аз вероятно мога да ти помогна... - Наташа
се изчерви.

Калин се размекна. Замисли се по-дълбоко:
- Заблуждаваш се.
- Толкова ли си сигурен?
- Мисля, че ти си умна жена... Но случаят е тежък!
- Какъв случай?
- Докато се взирах в стената, разбрах, че всичко ве-

роятно е много просто.
- Пак ли ще кажеш, че не знаеш нищо и от това ти е

много шик?
- Знаеш ли, мисля, че Сократ е бил прав.
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- Какъв Сократ ти е влязъл в главата! Живеем в 21-ви
век! Сократ! Сега е нова ера, с други нрави, други предс-
тави... Защо се ровиш така упорито във философии? - Ната-
ша го целуна по очите. - Ех, скъпи, колко си изостанало
забавен!

- Грешиш! Не съм изостанал. Истината се корени в
прадедите ни. Те са знаели много повече за Майката при-
рода... от личен опит! Живеели са в хармония с нея... А
сега? Не смяташ ли, че...

- Никой не обича да му се чете морал във века, който
ще проправи път на бъдещите поколения в овладяването
на космоса!

Калин се засмя:
- Това явно е „нова“ версия за човешката природа,

но не знам защо да ӟ вярвам.
Наташа също се засмя:
- Звучиш като същество от отдавна изчезнал свят!

Не разбираш ли! Бъдещето, което така дълго е очаквало
човечеството, най-сетне започва да оживява. Скоро на
Марс ще се строят градове. Ще живеят хора. Ще се раждат
деца...

- Да, но те няма да бъдат хора, а трудно предвидими
мутанти!

- Ще бъдат граждани на вселената! - отвърна Наташа.
- Ще докажат, че го заслужават!

- Явно си гледала „АВАТАР“! ...
- Не, дори не съм чувала. Какво е „АВАТАР“?
- Игрален филм за твоите “граждани на вселената“ и

за моите представи за цивилизация, съхранила връзката
си с Майката Природа. Непременно трябва да го гледаш!
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Наташа се ядоса:
- Какви ги дрънкаш?! И защо се ровиш в миналото!

То не е така важно. Важно е настоящето!
- Дааа, време е да си направим дете! И дано то да е

по-умно от двама ни!
- Нима сме глупави?
- Ужасяващо... и не само ние с теб! Какво като е дошла

„нова ера“? Смятам, че тя е по-брутална и от най-отблъс-
кващите взаимоотношения, на които съм присъствал... В
живота видях само онова, което дори едно обикновено
животно, същество без свой поминък, което освен нокти,
зъби и мускули, нищичко си няма, оцелява! А ние, чове-
ците?

Наташа се намръщи:
- Какво “ние човеците“? Да не мразиш хората?!
- Ето виждаш ли - не разбираш! Напротив - обичам

хората, но не приемам жестокостта им. Своята - също!
Знаеш ли, този разговор е скъп разговор! По-добре е да
ти разкажа приказка, искаш ли?

- Каква приказка?! Ти си се побъркал наистина! Каква
приказка!!!

* * *
Нощта падаше рязко. Слънцето чезнеше като приви-

дение някъде зад далечния хоризонт, а Радон печеше заек
на шиш. Миризмата - упойващо-възбуждаща, го бе притис-
нала ниско до земята, където си бе направил леговище,
за да пренощува. Денят бе преминал в тежка битка с един
лъв. Той беше толкова силен и свиреп, че дори Радон,
мъж в зряла възраст, надарен с гигантска сила, въоръжен
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с нож и воля за победа, се затрудни... В последния момент
от схватката лъвът разбра, че ще бъде победен и подвил
опашка, избяга в тъмната и гъста гора. Радон се бе изпотил.
Тогава мярна заека и с един бърз и точен удар го уби. Од-
ра го и го набучи на шиш. Преглъщайки гладна слюнка, ду-
шата му се радваше...

Радон бе изключителен човек. Имаше висок ръст,
много яко телосложение и никак не бе глупав. Такива бяха
повечето воини в племето му. Докато въртеше бавно ши-
ша, зрелият мъж размишляваше над битката, в която него-
вият Вожд загина нелепо. Случайна стрела прониза гърло-
то му и войната приключи. Такава беше традицията в онези
години от Царуването на Гачак. Смел Воин, предвождал
народа си през гори и планини и победил други племена,
завзел много земи, дал хляб на народа си.

Бил уважаван от малки и големи. А враговете му боя-
зливо минавали покрай неговото Царство. Той вдъхвал
страх и уважение.

И Радон беше впечатлен от него. А беше негов... син!
Първороден, благороден и смел като Гачак. “Татко, моят
Господар и Приятел, имаше голяма душа. Само той може-
ше да говори с птиците и зверовете без страх. И те, чувст-
вайки, го приемаха за свой другар.

Но защо така, без особена причина загина? Това
трябва да е поличба от Боговете! Вероятно аз ще трябва
да го заместя! Но как ще стане това? - мислеше Радон и
тихо плачеше. - Та аз съм още много млад и неопитен. На-
истина, не ме е страх от смъртта. Влизам смело в битка.
Убивам врага си без милост. Сам загубих три пръста от
лявата си ръка и не се уплаших! Но сега... когато татко е
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мъртъв, дали бих се справил?“
Заекът беше готов. Радон го свали от огъня, измъкна

шиша и с голи пръсти разкъса крехкото горещо месо. За-
почна лакомо да яде. Докато острите му зъби мелеха, Ра-
дон си спомни как баща му от дете го учеше, че “да се от-
речеш от онова, което си, не е признак на сила, а на сла-
бост“. И Радон запомни тази максима. Вероятно затова
до ден днешен не беше губил кураж за битка. А лъва, който
го нападна, той би убил! Но голямото животно разбра и
избяга. Вероятно почувствало гибелта си, бе предпочело
мъдро отстъплението! Радон изпитваше гордост!

После сериозно се замисли и реши: “Само моята род-
на майка сега може да ми помогне да седна на трона на
баща си!“ Радон се гордееше с майка си. Тя също бе смел
воин и разпределяше добре позициите на женското със-
ловие по време на битки. А битките винаги бяха жестоки и
страшни. Но неговото племе не бе малодушно. Затова по-
беждаваше. И защото така бе повелил техният бог!

Радон бе така едър, че с един удар на великанския
си юмрук можеше да повали и убие всеки свой враг. Така
печелеше сърцата на по-младите войни от племето. Вед-
нъж бе ударил шамар, по неволя - на собственото си куче.
И то издъхна на мига! Всички се учудиха. Радон бе едва
15-годишен, но растеше главоломно! Тогава баща му, още
жив, като видя какво е сторил синът му, повика го и му се
скара. Каза, че животните трябва да се уважават, не да
се убиват. Радон изпадна в трудна ситуация. Закле се, че
юмрукът му щеше да се стоварва вече само върху вражес-
ка глава.

...Най-сетне изяде заека до последната мръвка, легна
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върху тревата и затоплен от храната, се унесе в сладка
дрямка...

* * *
- Какво целиш с тази приказка? - Наташа беше ядо-

сана. - Какъв е този Радон, Гачак, лъв страхливец и накрая
- майка - воин! Нищо не разбирам!

- А трябва ли... - усмихна се Калин - защо всичко тряб-
ва да е ясно! Така или иначе 21 век ще поднесе много из-
ненади. Една от тях ще е съвършено права - точно като в
“АВАТАР“! Казах ти, че трябва да гледаш този филм!

- Какъв филм бълнуваш! По-добре е да отида да па-
зарувам. Наближава обед... Чувам как стомаха ти къркори.
Не си ли гладен? И Радон не се е отказал от вечеря, нали?
- усмихна се. - Ех, скъпи ми мечтателю, ще гледам този
твой АВАТАР! Но първо ще направя чудесен обяд. Ще ви-
диш, ще ти хареса!

Калин направи кисела физиономия:
- Ще дойда с теб.
- Чудесно! - отвърна Наташа и се изплези като непо-

слушно хлапе. -Най-сетне нещо, което да зарадва душата
ми!

* * *
Радон заспа. Сънят му бе котешки. Добре тренира-

ните му сетива непрекъснато долавяха всичко, което става
около него. Вероятно така се чувстваше по-спокоен. Знае-
ше, че в близката гора дебнат зверове, които могат да го
убият докато спи. Затова подсъзнателно бдеше...

Но ето какво му се присъни: Игана, жената която се
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бе съчетала с него, очакваше дете, и Радон беше много
горд. Това не бе сън, а реалност, а пък сънят му - буквално
покъртителен. Игана приготвяше вечеря, а той я гледаше
с очите на бистрата си невинност и мечтаеше по-скоро
да стане баща. В този момент се чу бойният рог на племен-
ния дежурен - враг се бе запътил към племето му. Радон
се наежи. Всички воини, които наричаше свои братя, го
призоваваха! Бойният им вик прониза душата на Радон.
Взе меча и излезе вън от сламената колибка, където живе-
еше с Игана. Войните се бяха струпали на малката площад-
ка в средата на бивака им и надигаха смела глъч. Когато
видяха Радон, млъкнаха и се вторачиха в него. Гачак вече
бе при бог. Сега Радон бе станал племенен вожд. Майка
му също дойде с най-силната жена - воин от женското съ-
словие и започнаха разпалено да обсъждат как да си взаи-
модействат, ако врагът налети.

- Ще бъде добре да скрием децата в пещерата Накут,
където бог ще ги закриля! - каза майка му. - Жените ще
отидем на север, а мъжете ще застанат на юг. Така бивакът
ще изглежда пуст и когато врагът се появи, няма да завари
никого. Ще се опитат да напакостят, като разрушат коли-
бите и ограбят храната ни. Тогава от юг и от север ще ги
нападнем. Врагът ще се изненада, ще се опита да се спаси
и ще хукнат или на изток, или на запад. А там ще чакат ку-
чета и вълци бойци. Мисля, че Радон ще приеме тази моя
тактика! - каза майка му.

Радон помисли, усмихна се и каза:
- Да, скъпа Майко, измислила си го добре. Но врагът

е по многочислен в сравнение с нашите войни...
- Баща ти излизаше сам срещу десет бойци врагове
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и побеждаваше! Не се предавай на съмненията! Имаш
сила и опит! Работи!

Радон се изчерви:
- За миг изгубих контрол... Но всичко ще е наред. До-

вечера ще устроим богата вечеря в чест на победата ни.
Игана го гледаше с обожание:
- Не забравяй, че чакаме нашето дете. То трябва да

живее в мир,  радост и благополучие. Както и ние всички.
- Да, скъпа - отвърна Радон, - сега твоя ще бъде грижа-

та за децата, които трябва да заведеш до пещерата и да
се грижиш за тях!

После се обърна към бойците и се провикна силно:
- Бойци! Предстои битка! И ние трябва да отстоим

своите позиции! Така, както успяваше нашият вожд Гачак!
Нека вдигнем оръжие и да дадем урок на врага! - вдигна
меча над главата си и извика: - И не жалете никого. Както
и самите себе си!

Войните вдигнаха мечовете и боздуганите и извикаха:
- Дааа!
После млъкнаха и тихо разпределиха посоките на

действията си.

* * *
Наташа и Калин бяха напазарували и направили

обяда. Седнаха, погледнаха се с крадливо-окрилена любов
и се заеха с храната.

- Защо говориш за Радон? Той спи и сънува война,
или пък наистина я води? - попита Наташа

- Че кога съм казал такова нещо?
- Докато пазарувахме, непрекъснато говореше за Ра-
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дон. Бил сънувал, че племето му щяло да води битка с
друго племе!

- Наистина ли съм го казал? Странно. Просто го мис-
лех.

- Напротив, през цялото време все това говореше!
- Тогава трябва да забравя за това... И “АВАТАР“ тряб-

ва да забравя! Току-виж съм превъртял!
- По-лошото е, че аз ти вярвам... и те слушам с инте-

рес. Какво става след съня на Радон? Почти съм развълну-
вана. Този разказ за особено силния Радон ме завладя...
Но не знам какво искаш да кажеш.

- Много просто: не говоря за една отминала епоха, а
за друга предполагаема. Тогава когато Радон наистина
ще царува. И ще води битки.

- Не разбрах... Бъдещето принадлежи на висшите тех-
нологии. Не на копия, ножове и стрели.

Калин се засмя:
- Нима не си забелязала, че всичко в нашия свят се

повтаря? Един ден високите технологии отново ще изчез-
нат и това ще отвори пътя на...

- На една “диващина“ - Наташа се хранеше и го гле-
даше особено. -Нима отричаш прогреса?!

- По-скоро го утвърждавам! - Калин се нацупи. - Ето
колко е ясно: Радон е герой на бъдещето, не на миналото.

- Нима това може да бъде бъдеще? И защо така си го
представяш?

- Не си го представям... Просто мечтая!
- Това не може да бъде мечта! Друго е тя! И принад-

лежи на онова поколение, което ще се разсели по цялата
вселена!
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- Това е безсмислено - каза Калин. - Ние не бива да
се разселваме във вселената. От това може да пострадат
невинни цивилизации! Истината е тук, на нашата планета.
Радон е живял и пак ще живее. Поне в моите представи.

- Добре е да ми изясниш кой наистина е този твой
Радон!

- Хипотетичен герой, на когото един ден ще бъде отре-
дена честта да ръководи света... При това без лъкове и
стрели, ножове и копия!

Наташа спря да се храни:
- Ти ме плашиш! Ако не си избиеш идеята, че човечест-

вото отново ще се оварварява, ще се разведа с теб! Това
е чиста лудост!

- Но скъпа! Ти не разбираш! Прогресът на човека ще
го промени и един ден нашата раса ще загине. Така както
това е станало много пъти на земята. Тогава Радон ще се
роди и ще започне нова епоха. Епохата на сливането на
едно друго човечество с една забравена природа... А Ра-
дон не се готви за никаква битка! Това е само сън. Сън, от
който когато се събуди и отвори очи, ще открие собстве-
ното си безумие... да се водят битки... Радон няма да има
врагове! Той ще има една голяма сила - силата да победи
онова, което сега приемаме за човешко. Всъщност - вар-
варско!

- Добре! - кипна Наташа. - Когато се излекуваш от
ни-хилизма си, ме заведи на бар! Или на театър! А можеш
и съвсем по Радонски да ми направиш едно дете. Така
бих те приела по-нормално!
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* * *
... Мъжът се събуди. Видя Наташа да спи до него с

гръб и цялото му безпокойство отмина. “Ех, скъпа Игана,
колко много те обичам...“� и отново заспа. Неговото време
още не бе настанало. Но пристигаше бавно и сигурно...

Наташа въобще не подозираше, че Калин и Радон
бяха две личности в една. Но това не бе параноя, а реал-
ност за свят, в който миналото и бъдещето си правеха
лоша услуга, създавайки едно хапливо настояще, живеещо
в своя скъп апогей на лъжа поквара и никаква истина...

“Наистина ли съм объркал всичко? Или откривам не-
логизми...“ Калин мислено погали Наташа по косите и ре-
ши да убие Радон. “Наташа не го обича. Защо трябва да го
защитавам!“ Отиде в кухнята, взе ножа и го заби в сърцето
си. Докато пътуваше нагоре, пред него се яви Радон:

- Защо ме уби! Това беше грешка!
Но как един пътуващ към бога можеше да отговори,

че не иска цял живот да крие в себе си онази личност,
която всъщност го окриляваше...

* * *
- Аз съм глупак! - внезапно заяви Калин на Наташа. -

Радон никога няма да се роди и никога няма да оглави
своя народ!

- Това пък защо го казваш...
- Защото Радон е химера, а химерите нямат бъдеще!
Остави ножа и вилицата и излезе на улицата. Там

бяха неговите истински братя! Братята на негово племе!
От настоящето...

Калин усети поглед в гърба си. Обърна се и изумен
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видя Радон.
- Но аз те убих... Ти не съществуваш!
- И по този начин ме осъществи, освобождавайки ме!

...Едва сега Калин разбра, че е дал шанс на своя

Радон. Той беше неговата най-ценна химера...
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ЛОГИЧНА ЕВОЛЮЦИЯ

От години насам Милен търсеше начин да докаже
своята версия за еволюцията. Не защото ӟ вярваше, а за-
щото го блазнеше.

Милен не бе учен. Затова пък използваше най-острия
човешки инструмент, наречен мозък. Мозък, търсещ исти-
ни. Ровещ се в себе си. Анализирайки действителното с
въображаемото. Мозък, който, най-вероятно сам се конт-
ролираше. Или по-вероятно: издирващ чудесата на при-
родните явления. Поне така както сам възприемаше и раз-
бираше...

Днес беше важен ден. Преди 33 години Милен се бе
родил и вдъхнал първата глътка въздух. Животът му започ-
ваше с малко усложнение - майка му го роди много трудно,
но за това пък твърде едър и гласовит. Като че ли още то-
гава на всички във фамилията стана ясно, че Милен ще
излезе много особен и различен. Имаше ясни сини очи и
ярко руса коса... „Христова възраст - помисли разтревоже-
но. - Вероятно ден като всеки друг. Какво пък, никой не
бива да се рови толкова упорито като мен в нещата, съз-
дадени от Разум, надхвърлящ човешкия! Или, подозирам,
не всичко е проста еволюция. Вероятно някоя от брънките
на теорията не е както трябва. Като че ли не е издържана
много правилно. Наистина, колко много живот има на на-
шата планета! Такова гигантско изобилие от видове флора,
фауна, раси... Откъде трябва да започне истинското издир-
ване? Учените, приели Дарвиновата теория, отдавна
търсят обосновка, която да утвърди еволюцията и да ӟ да-
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де завършен вид... “
- Внимавай бе, глупендър! - стресна го вик.
Милен се огледа и едва сега откри, че е на улицата.

Замислен, не бе забелязал колата, която за малко да го
убие.

-Ти глух ли си, сляп ли си?! - шофьорът бе побеснял. -
Да те лежа ли искаш?! - излезе от колата и налетя да го
бие.

Милен съвсем се стресна:
- Извинете! - успя да изрече.
- Какво извинете! - не се предаде шофьорът - глупак.

Замахна с ръка, изпсува, влезе в автомобила и изчезна.�
„Ето ти една еволюция - от много умен, генерирах в

глупак! - Стана му смешно. - Дааа, трябва да се внимава в
Христовата възраст...“ Огледа се този път доста уплашен
и премина на отсрещния тротоар. Изведнъж превключи и
помисли: „Близо 500 милиона години на земята са шест-
вали динозаври. Вероятно е било интересно време. Какво
ли не давам да попадна в онази ера! Не знам защо, но
смятам, че тогава е съществувала човешка цивилизация.
Не точно като съвременната, вероятно много по-висша...“.
Тук Милен престана да разсъждава.

Динозаврите го занимаваха от дете. А съвременната
цивилизация го изумяваше със своята недалновидност.
Наистина Милен доказа, че не е като другите. Пред себе
си, дори пред духа на Дарвин. И „духовете“ го занимаваха.
Само че много по-жестоко. Мислеше, че еволюцията е из-
мислица. Но това само го караше да търси �улики“ срещу
нея. „От маймуната никога няма да излезе човек! Не и
без чужда намеса!... А версията, че сме експеримент на
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по-висша раса, изглежда фантастично красива... и жесто-
ка! Не бива да караме кокошката да снася гъши яйца! Не
е хуманно!“

Изведнъж Милен подскочи като ужилен: от небето
изтрещя като оръдие дъждовен гръм, а до него блесна ярка
светкавица. Погледна небето - беше ясно и някак друже-
любно синьо. „Какво беше това?! Като гледам, няма да
вали... Божи пръст! Не бива да си навличам нечий гняв.
Мога да пострадам!“ Мислено се помоли и хлътна в апарта-
мента. Завари сина си да пържи картофи:

- Татко, приготвих обяд сам! - похвали се юношата.
- А кой те научи на това?
Момчето се усмихна:
- Ти и мама... Но вече не съм дете. Искам да разчитам

на себе си.
Милен го прегърна:
- Милият ми! Слагай да ядем!
Седна до масата, и запали цигара:
- Искаш ли да те науча на още нещо?
- Какво?
- Да не пушиш! От това се умира.
Момчето се учуди:
- Защо го казваш? Аз не понасям дим. Не помниш ли,

че съм астматик?
Сложи картофите в чинии и седна до баща си.
- Майка каза да не я чакаме. Била много заета. Искаш

ли хляб?
- Картофът е хляб. Само ще си натоварим стомасите,

а това е излишно. Ти не трябваше ли да си на училище?
- Татко, та днес е неделя! - учуден каза Младен. - Пак
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мислиш за еволюцията, нали? - усмихна се загадъчно. По-
знаваше баща си добре. - Какво толкова те чопли? Не ти
ли стига твърдението, че сме „венеца“ на природата? Из-
винявай, забравих. Ти си атеист.

Милен погледна с любопитство сина си:
- Ти да не си пророк?! Никога не съм казвал, че съм

атеист!
- Твоето поколение е обсебено от идеи, в които бог

не съществува... Какво безочие! - възкликна Младен. - Ни-
що де, не се засягай, хапни и кажи дали са хубави кар-
тофките.

Милен за миг изпадна в депресия.
- Хубави са... Но защо ме смяташ за такъв дръвник?
- Лошото е, че и на Дарвин не вярваш... Не те разби-

рам. И ти не се разбираш. - Младен се засмя звънко. -
Татко, не ставай смешен! По-добре ми помогни с урока
по математика. Там много съм куц!

Милен усети че му присяда:
- Дарвин е учен. Аз съм обикновен банков чиновник.

Нима трябва да разбирам всичко! - почувства се обиден.
- В крайна сметка Дарвин е бил човек като теб и мен. Мис-
ля, че се е заблудил! Аз имам идея за произхода на Хомо
Сапиенс... Някой ден ще ти я разкажа.

- Защо не сега?
- Още си дете.
- Нещо срамно ли е?
- Не. Но не е дошло време да го заявявам... Версията

е проста и логична, затова само ще предизвика смях. А
понякога смехът не е най-хубавото нещо... Майка ти защо
в неделя е на работа?
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Момчето се засмя:
- Ало, татко, ти съвсем си се объркал. Майка няма

почивен ден. Има, когато е празник. Сега ще питаш какво
работи. Съвсем ще ме разсмееш! Хапни още, не ти ли ха-
ресват? Е, добре, извинявай. Може пък да не си атеист
или Дарвинист, но си добър баща. Това е по-важно!

Милен стана от стола и отиде на балкона:
- Сигурно си прав. Няма смисъл да мисля за еволюци-

ята. Или да страня от версиите на хора които се занимават
с наука... Сигурно затова без малко не ме прегази един
автомобил... И сигурно затова мълния щеше да ме порази
посред най-лятното небе. Нямаше дори малко облаче. Чис-
то, дълбоко, мъдро небе! Обядът беше вкусен.

Запали друга цигара. „Наистина, дали моята версия
е логична?! Ако вярвам на Дарвин, човекът действително
произхожда от маймуната и наистина има причина за то-
ва.“ Погледна към града и забеляза колко замърсен е въз-
духът. Улиците плътно бяха заети от автомобили и животът
течеше съвсем самостоятелно по правила, които са всеиз-
вестни.

Милен отиде при сина си Младен и каза тихо:
- Човекът е мутирала маймуна... Нали се досещаш -

живяла е в пещери...
- Е, и? - заяде се Младен.
- В пещерите има много радиация... Подобна на тази,

която в наши дни ни убива... Радиацията е повлияла благо-
приятно на мозъка на маймуната и тя е мутирала в Човек!
Това наричам ЛОГИЧНА ЕВОЛЮЦИЯ!... - Милен се просъл-
зи. - Ех, сине, на твоите години бях най-слабият ученик и
най-големият фантазьор!
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Младен гледаше баща си с изненада:
- Искаш да кажеш, че... - млъкна. Посегна към цигари-

те, но внезапно се закашля и отдръпна ръка. - Татко, ти
ме порази! Имаш много детинска логика. Тя е най-истин-
ска! По дяволите, не бях си помислил такова нещо... Значи
аз съм мутирала маймуна! Ти, майка, светът се е населил
с мутанти, които не подозират! Някъде бях чел, че сме
дошли от Марс. Това ме втрещи... Но в този миг ти ме учу-
ди повече... Да не грешиш нещо?!

Милен посочи Витоша и каза сподавено:
- Виж тази всеизвестна планина... Тя е заспал вулкан!

Ако внезапно се пробуди, ще ни убие... Но винаги ще оце-
лее някой индивид, който ще мутира. В природата нищо
не се губи! Какво откритие, нали? Абсолютно просто, за
да не е логично! Но след мутиралата маймуна е започнала
истинската Еволюция! Погледни онези хора долу - на какво
ти приличат?

- На пчелен кошер, само че много нефункционален -
отговори синът.

- Дотук добре! А после? - Милен се усмихна доволен.
Идеята му за „Логична Еволюция“ го накара да изтрезнее!

- Знаеш ли, понякога възрастните хора мислят много
объркано... Това е тъжно�Но радостното е, че след тях при-
стигат синове и дъщери, които подреждат живота така,
както диктува реалността на младостта.

- Защо го казваш?
- Понякога младостта е по-рационална. Лошото е, че

тя винаги си отива, така както е отредила съдбата.
- За какво говориш?
- За друг вид еволюция. А тя е много изобретателна.
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Повярвай, сине, логиката на човека е мъдра, но много ос-
къпена. Тя е роб на оцеляването!

Младен се замисли:
- Какво искаш да ми внушиш?!
- Съществуват други логики, които наричат еволюция-

та селекция и приемственост на интелекта от всяко пред-
ходно поколение�

- Това какво променя? Аз съзнавам, че ще живея, ще
остарея и ще умра. Затова ли се ровиш в себе си? Страху-
ваш се, че някой ден ще оглупееш и няма да различаваш
нещата? Ще изгубиш находката на живота си и ще възпееш
старостта, за да умреш достойно, уж! Затова ли си захапал
идейността на човечеството!Само защото не искаш да по-
вярваш дори на онова, което преди миг каза!

Милен загаси цигара и се закашля:
- Някога бях астматик. Като теб. После пропуших. Ко-

гато се роди, прекъснах с тютюна за известно време. А
сега се оказа, че нищо не съм открил. Сигурно си прав -
страхувам се! Какъв срам! Ще изляза за малко. Искам да
постоя на слънце� - каза, взе цигарите и тръгна.

Младен го гледаше с тъга: „Моят татко е загубил всич-
ко! Личната му теория го е убила! - помисли и взе решение
никога да не прекроява живота си със самозаблуди. - Добре
е да взема съдбовна позиция. Такава, която да ми осигури
добър живот! Вероятно никога няма да приема малодуши-
ето да бъда откривател! И вероятно така ще се самосъх-
раня!“ - още беше на балкона. Погледна долу и видя баща
си да седи на пейка и да пуши, зает от фикс-идеята за своята
„Логична Еволюция“, която не засяга никого.

И която като че ли едва сега започваше своя път напред.
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ДВЕ МИНУТИ БЕЗСМЪРТИЕ

В мекотата на настъпващата нощ - дълбоко лилава,
лягаща с ощастливеност над земята, Захари спря автомо-
била. Излезе, погледна осеяното със звезди небе и се ус-
покои. От известно време го преследваше детски спомен:
събужда го странен шум, долавящ се с остър слух в стаята
му. Извръща поглед и вижда нещо странно. Толкова, че
забравя какво е сънувал. До него с върха нагоре е заста-
нало голямо бяло Яйце, което се поклаща важно и сложно
като истинско привидение, казващо без думи: „Хей, тук
съм! Не, не сънуваш, настина съм тук - при теб, и те гледам
как не си вярваш на сетивата!“. Захари настръхва: „Това
пък какво е? Поличба, халюцинация?“

Яйцето се усмихва предоволно:
- Защо се съмняваш във всичко? Това е опасно! Може

да се нараниш...
- Как да се нараня? - пита момчето, съкрушено от

идеята, че говори с Яйце. - Ти откъде се взе?! - Не се стърпя:
- Наистина, обичам яйца, но само пържени от мама!

- Аз не съм Яйце, с което да закусваш!
- А какво си?
- Твоето упорито желание да притежава цялото поз-

нание за мен!
Яйцето светва като лампа, а Захари се напикава в

пижамата.
- Какво познание?! И защо „за теб“? Какво целиш...

Защо си тук? Никога не съм мислил нищо за теб! Защо не
ме оставиш да се наспя... утре съм на училище!
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Яйцето някак гордо се изпъчва:
- Не, не трябва да ходиш на училище. Аз съм твоето

училище. И ще те науча на неща, които никъде няма да ви-
диш! Дори да ти се иска...

... Захари трепна. Опомни се - спрял беше на пусто
място в квартал Бояна и гледаше небето, мислейки за спо-
мена.

Долу в низината съвсем тихо будуваше София, окъпа-
на от улично осветление. И кой знае защо го впечатлиха
запалените лампи в домове, които би трябвало отдавна
да са се приготвили за сън... „София се е разраснала в
сравнение със спомените от миналото, когато я гледах с
любопитство и приятели, пак оттук. Беше малка, уютна и
някак по-скромна, отговаряща на името си.“ Захари вне-
запно се угрижи: „Наистина, какво стана с мен тогава,
онази нощ, в която за пръв път видях Яйцето? И досега не
мога да разбера защо бе дошло при мен. И на какво ме
научи... Дааа, нещата оттогава се усложниха... Яйцето ме
промени! Накара ме да се замисля, а аз се съпротивих!
Като сега помня колко важен бе този миг за моето човешко
развитие... Но дали се промених, или просто така намерих
повод да се затворя в себе си... И защо въобще си спомних
това!“

Отваряше вратата на автомобила, когато чу странен
шум над себе си. Погледна и се вцепени: над него висеше
Яйцето! Все така бяло, важно и гордо, каквото го помнеше.

- Учуден си, нали? - каза то и засия по-ярко от луната.
- Казах ти, че ще те науча на неща, които никъде няма да
видиш, а ти ме прогони! Защо го направи?

Захари почувства леко замайване, политна и падна
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до предната лява гума на автомобила. Стори му се, че
умира. Уплаши се, но нямаше какво да направи. Остана
легнал на земята, чувствайки студ.

- Времето ти изтича! - беше казало тогава Яйцето. -
Бавиш се!

Захари се ядоса:
- Какво време! И защо да изтича?
- Защото винаги бързаш, и то в грешната посока!
- Какво лошо сторих?! И на кого!
- Лошото си отиде, а ти остана в сянката на „доброто“

време! Никога няма да бъдеш щастлив!
- Не знам за какво говориш!
- За теб! Скоро сам ще разбереш - каза и изчезна.
Захари стана от земята, отупа снега от дрехите си и

помисли: „Ама че загадка. Да! Това е истинска загадка!
Само че нямам сили да решавам неща, които са непод-
властни на хора като мен! Всъщност за какво става дума?!“

Тук Захари осъзна, че си губи времето. Помисли за
семейството си и това го разстрои. Имаше ужасен проб-
лем: жена му се оказа непредвидима кучка и алкохоличка,
синът му - пристрастен към наркотици и компютри, а той
напълно безпомощно се съгласяваше с тежкото положе-
ние, осъзнал колко трагично се е увлякъл в тайната мета-
фора на собствения си „АЗ“.

Погледна часовника си и възкликна тихо: „Да, спом-
них си! Яйцето ме предупреди да запазвам всеки ден по
Две Минути Безсмъртие!... Разбира се, наистина трябва
да  започна да го практикувам. Иначе докъде ще стигна?
До пълно отчаяние. А София наистина се е разраснала.
Прилича на огромна коледна елха, украсена от светли-
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ните!“
Качи се в колата. Запали, включи фаровете и се поне-

се надолу. С периферното си зрение видя Яйцето да се
полюшва доволно, седнало до него.

- Ще те науча на много неща! - каза то, а Захари спря
да диша.  - Твоето обучение едва сега започва! - Яйцето
хвана волана и го завъртя надясно. Автомобилът поднесе,
Захари се уплаши, загуби контрол над машината и тя се
блъсна в едно голямо дърво.

- Ето ти Две Минути Безсмъртие! - радостно извика
Яйцето и със завидно искрен смях полетя в неизвестна
посока.

- Има комоцио и две счупени ребра. Разминало му
се е!

Захари почувства приятно усещане за топлинка,
както през „онази нощ“. Над него причудливите звезди
грееха особено поучително.

- Какво се е случило? - попита той.

Яйцето изглеждаше недостъпно в своята безгранич-
ност...

А просветените получават отговори на подобни въп-
роси - мъдра Тишина...
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ЧУВСТВЕНИ ФРАГМЕНТИ

Морето кипеше с безмилостна ярост. Огромни вълни
заливаха палубата със студените си води. Валеше едър
дъжд с цвят на блестящо сребро. Вятърът гърмеше над
нас, пожелал да ни погуби. Безумието, с което наказваше,
събуди в мен и Ади глад за живот. Оцеляване, съпротива,
смелост! Ади се притискаше в мен. Много истинско усещах
безсилието, което ни сполетя внезапно. Бедствието прово-
кира в мен сила и гняв. Нямах намерение да изоставя сво-
ята любов незащитена. Изпълнен с мощ и дързост, грабнах
в ръце Ади и я поставих на койката в кубрика, където всич-
ко бе обърнато наопаки. Корабът се люлееше като детска
играчка в безкрайността на разярилото се море. Ади дър-
жеше ръката ми. Стискаше я с неподозирана сила. За по-
реден път си дадох сметка колко много се обичаме. И ма-
кар изплашени от ненадейната стихия, любовта ни не гас-
неше. По-скоро се развихряше, все по-силна! По-смела,
по-истинска! И като по чудо навън морето започна да за-
тихва като в добре режисиран филм, където войната и
мирът си подават ръка, без да бързат да обявят сделката,
която ги свързва, за приключена. Вятърът все още пищеше
в ушите ни, а вълните внимателно се изплъзваха обратно
от палубата в морето... Помислих, че най-лошото вече е
отминало. И не се излъгах. Ади трепна като чайка, усетила
постепенното затишие. Лицето ӟ засия от бляскава радост:

- Стихнаха! - каза.
- Кои?
- Демоните, които искаха да ни убият!
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- Кой ги спря?
- Любовта ни!
Ади стана от койката и лъкатушно тръгна да се изкач-

ва на палубата.
- Не бързай! - казах. - Опасността не е напълно отми-

нала. Нали знаеш колко коварни са демоните!
Това я спря. Върна се обратно при мен. Прегърна ме

и се усмихна:
- Горда съм с теб!
- Защо?
- Защото не се уплаши.
Това ме поласка, но без да губя контрол. Впихме се

един в друг и оставихме умората да ни направи щастливи.
Легнахме в койката и се целунахме... Внезапно нощта се
разкъса на парчета и небето ни дари с първите слънчеви
лъчи. Денят вещаеше хубаво време. Мислех си, че любовта
ни беше ненаситна, страхотна, естествена и нелогична...
Сега отминалата буря предлагаше музиката на тишината,
която никой не можеше да заглуши.

Не подозирах какво ще стане с нас след всичко това.
Надявах се на щастие. Любопитно исках да запитам Бог.
Но Ади се появи пред мен и запуши с целувка устата ми...
Спаси ме от нелогизъм!

Миг по-късно усетих силен трус. Адът надаваше свои-
те ужасяващи стонове, този път по-сериозно - пожелал
беше да ни убие.

„Ади, защо името ти така прилича на Ада“....
Последва втори по-мощен трус. Щеше ли да има тре-

ти? Въпреки заплахите, исках да създам нов живот. Но
тук старият се оказа джентълмен! Трябваше да изчакам
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по-удачен момент. „Гледах те, Ади! И не можех да повяр-
вам, че си ме обичала толкова. Колко сляп съм бил! Когато
бях юноша, една девица с извратен налудничав ум ми каза:
„Ти не подозираш как жените гледат на мъжете... „. Взех
го за шега. Нали беше луда... Едва сега откривам влагата
в очите ти, Ади. Топлината на дланите ти, които са любов.
Учестеното дишане под блузката - несравнимо вълнение...

Прегърнах те и се влюбих още. После свих платната
на кораба и тихо заспахме под блаженото небе. Адът беше
притихнал...

* * *
Утро. Корабът пореше морето уверено и дръзко. Ади

стоеше до мен. Усмихваше се. Бях щастлив. Болката си
бе отишла. Имах на какво да се наслаждавам... И тогава,
без особена връзка, Ади се засмя, погледна ме закачливо
и каза:

- Искаш ли да умрем?
- Искам да живеем. Погледни морето!
Ади сведе очи:
- Една голяма Любов като нашата трябва да завърши

със смърт!
- Какво ти става?! - бях ужасен.
В ръката ӟ лъсна нож.
- Ти ме делиш с химери! Търсиш спасение в пазвите

им. Прегръдката ми не те радва. Ти не си мечтател, а пора-
женец! Дори не си увлечен по мен по детски!

Бях потресен:
- Какво съм сбъркал?
Ади внезапно помръкна повече:
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- Така разбирам любовта...
Видя ми се ужасно.
- Какъв си ти?! - продължи да крещи Ади и насочи ос-

трието към сърцето си.
Как само обичах това сърце! Нима можех да допусна

грешка?! Улових ръката ӟ. Беше силна. Не помня колко
се боричкахме. Ножът падна. От гърдата ӟ леко кървеше.
Кръвта ме стресна. Ади мълчеше. Аз също.

„Ех, Ади, не съм те делил. Не съм се крил. Не съм те
предавал!“ - помислих, но не казах нищо. Нямаше смисъл.
Паднах на колене и се отдадох на сладка молитва.

Докато страстно търсех прошка, внезапно се чух да
казвам:

- Какво се очаква от мен...
Тогава открих колко е сладък нежният глас на Ади:
- Не може да си представиш колко ме привличаш!
Вгледах се в дълбоките ӟ лилави очи. Там открих чис-

тота, състрадание и отдаденост.
- Защо казваш това... преди малко едва не ни уби...!
- Вероятно защото те обичам! Така, както ти харесва!
Тук вятърът се разрази отново в буря.
Корабът някак стремглаво се завъртя около оста си

и забоде нос в морето. Усетих как устата ми се пълни с
вода. Огледах се за Ади, но не я видях. Миг по-късно усетих
някой да ме натиска надолу... Започнах да губя разсъдък.
Открих с радостта на влюбен, че Ади, моята любов, ме е
яхнала, за да се измъкне от сигурна смърт. Събрах всич-
ките си сили и се опитах да я задържа над мен. Знаех три-
ка на удавника. Тогава Ади се откъсна от мен и заплува
към брега. Това повдигна духа ми и аз със сетни усилия
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се показах над водата. Изкашлях се и си помислих, че то-
ва е най-трудният, но и най-хубавият ден в живота ми. Бог
ни даваше шанс за смисъл. Нов! Когато излязох на мокрия
пясък, се размислих...

- Хайде ставай! - чудният глас на Ади ме върна в на-
стоящето.

Погледнах я с радост. Приличаше на принцеса, появи-
ла се от бестселър, написан преди хиляда години, без да
е хванала прах... - Погледни морето!

Погледнах и се стреснах - корабът, от който бях видял
само трески по време на бурята, сега бе разперил платна
и приличаше на детска рисунка с много реален изглед...

- Как стана това... - не вярвах на очите си.
- Като в приказките за Любовта... - Ади хвана ръката

ми и я сложи на корема си. Почувствах, че има нещо вътре.
- Долавям пълнота - казах глупаво. Ади се усмихна и

ме целуна.
Погледнах пак към кораба. Прегърнах Ади с нежност.
- Ако е момче, един ден ще го превърна в добър моряк.
- Ако е момиче?
- Каквото решиш ти...
Ади престана да се усмихва. В очите ӟ прочетох тре-

вога.
- Всеки ден ще ӟ разказвам приказки за Любовта.
- Ади, ти си страхотна... - казах, вдигнах я на ръце и я

понесох към морето, където нашият кораб се готвеше да
ни приюти и предложи нови приключения...
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ГОРЧИВО КАФЕ И АНТОАН

... Ти си бистрото езеро, в което плуват водните лото-
си и папрати, а в клоните на плачещите върби блестят
твоите кристално чисти води. Аз съм блестящата планина,
извисила мощен ръст над теб да те закрилям, радвам и
обичам! Искам да те виждам винаги щастлива, искам веч-
но да живеем в подножието на живота. Искам да си моя
жрица... Искам, искам, искам да съм с теб до самия край!...

В този миг дойде мъжът ти. Завари ни. Голи потни,
тръпнещи. Впити един в друг. Как развали всичко! Порно-
графска сцена. Удар в челюстта. Нож в корема. Утайката
от кафето се спусна надолу. А ти я изпи пред Смъртта. И
гневът на мъжа ти. Кафе и Антоан звучи нелепо. Това беше
нашата малка тайна. Малката истина, на която се бяхме
посветили.

Сега линейката ни отвежда в Пирогов. Там стачкуват.
Но вадят ножа. Зашиват червата, зашиват корема и ме
изписват... Мъжът ти ме гледа с коварство. Страх ме е.
Той пак ще извади ножа. Пак ще разпори корема ми. Аз
пак ще кървя... к а ф е! Сега нагарча в устата... Мъжът ос-
тавя ножа. Полага ме в леглото.

- Бих те накълцал!
- Тя е невинна! Свързваше ни кафето.
- Лъжец! И тя е лъжкиня! Какво кафе пиехте?
- Горчиво... най-горчивото кафе в света...
Мъжът ме изгледа свирепо. Болката от раната ме про-

боде и аз изпаднах в безсмислие. В това време той я гле-
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даше кръвнишки. Тя плачеше, поглеждайки крадешком
към ножа. Не! Не, не, не, не!... Събуди ме гръм. Отворих
очи и видях моята любима бавно да пада... Мъжът прибра
пистолета. Погледна ме:

- Не можах с ножа. Кафе и Антоан!
Трябваше да се защитавам. Защитих нея:
- Отмъщавала е....
Мъжът посегна към пистолета.
- Не мога с ножа!
Затворих очи и се опитах да си представя Ада или

Рая. Но не успях. Мъжът ридаеше над любимата ми... Едва
сега разбрах каква каша съм забъркал! Бях убил най-пре-
красната любов с ръцете си, които са я прегръщали. Обича-
щи. Ръце, които са я обичали... За миг помислих, че този
мъж никога не е лягал с тази жена от любов! Било е просто
секс! Но внезапно открих, че се лъжа... Мъжът се обърна
към мен:

- На горчиво кафе и Антоан нищо хубаво не се случва!
Приех заплахата.
- Прицели се между очите. Там смъртта е мигновена!
Мъжът се усмихна:
- Няма да те оставя така леко да се измъкнеш!
Обърна гръб. Вдигна жената и каза:
- Не успях с ножа! - и напусна стаята ми с тежки стъп-

ки.
Стана ми гадно. Явно това бе целял. Тук въздъхнах и

умрях... Обгърна ме мрак... а в дъното - светлина. Светлина-
та започна да се уголемява и аз видях над себе си лицето
на моята любима да се усмихва многозначително и топло.
После като в кадър от евтин филм се появи лицето на мъжа.
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Той каза:
- В Рая любовта не е грях... та макар и любов като ва-

шата...
- Знаеш ли кой си всъщност? - пита Любимата.
- Твоят любим... - отвръщам наивно.
- И нищо повече от това?
- А какво още?
- Ела в къщата на огледалата!
Улови ме за ръка и ме отведе там. Погледнах в огледа-

лото. Но не се видях. Само моята любима - държеше в ръ-
ка голяма порцеланова чаша за кафе.

- О, мое порцеланово удоволствие! Колко обичам да
те смуча... - каза го с наслада.

Тук кипнах:
- Аз човек ли съм, или чаша за кафе?
Моята любима се засмя:
- На земята беше човек. Пък и малко чаша... Знаеш

ли какво е казал Платон за Идеалния свят?
- По дяволите Платон и неговите идеи. Не ми харес-

ват!
После отново всичко изчезна и аз чух викове, писъци

и други пререкания. Не знаех нито къде съм, нито кой съм.
Освен това нищо не помнех. Имах усещането, че съм в
канализацията. Миришеше на формалин.

Тогава се опомних. Бях в Пирогов, където се стачкува-
ше за пореден път. Открих, че съм в реанимацията...

Любов, Нож, Пистолет, Рай, а накрая - чаша!
В реанимацията имаше няколко човека. Човеци!!! Аз

бях Човек!... Хрумна ми, че никога не съм бил влюбен и че
моята нещастна любима въобще не е съществувала. Това
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ме отрезви и аз кихнах. Горчиво кафе и Антоан ми се видя
измислица. Но ме заболя, когато си спомних за Платон.
Какво искаше да каже моята любима? Тогава вратата се
отвори рязко и чух лекарят да крещи с цяло гърло:

- Каква е тази чаша в реанимацията?! Веднага я из-
хвърлете на боклука!!!

Това ми подейства поетично и аз мигом съжалих, че
съм този, който никога не съм бил...

Но какво съм бил всъщност?
Злощастен любовник, разбира се. Те имат подобна

участ...
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НЕ, НЕ, НЕ!

...Лежеше в леглото, сполетян от тъжни мисли.
„Какво по-лошо от това да чакаш неразбираемостта

на съдбата сама да вземе решения вместо теб. Какъв
срам!“ - мислеше Сашо. Сам по себе си той нямаше особе-
на вина. Но мислейки усърдно, осъзна: �Не, не бива така!
Човек трябва да решава! Случайностите, които не същес-
твуват, могат да те ограбят жестоко, без да разбереш. И
това е фатално зло!“

Изпитваше тежест в стомаха, макар да не беше за-
кусвал. Знаеше, че при него винаги е така - първо идва
размишлението, а сетне - болката. Не беше фен на подобни
трикове. Уви, това той определяше като своя лична лоша
карма. И като че ли бе свикнал с тази своя малка илюзия.
Илюзията, че „всичко идва, всичко си отива“.

Телефонът иззвъня. Сашо предварително знаеше кой
се обажда. Вдигна и чу познатия глас на Рени. Усмихна се
и  болката изчезна.

- Още ли дъвчеш кармата си? - засмя се приятелката
му.

- Лошо ли правя?
- Лошото е добре да си ходи... Остави го и ела да ме

вземеш. Кога ще помъдрееш?
- Каква ти мъдрост! Нали съм влюбен...
- Ето, значи си мъдър. Любовта е точният лечител.

Мога ли да ти помогна? - пак се засмя Рени.
- Вече си го правила. Както винаги, не е толкова

сложно... Или греша?
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- Знам какво искаш.
Сашо взе цигара. Докато говореха, запали и се почув-

ства по-ловко.
- Толкова ли съм предвидим...
- Като всеки мъж. Макар да си поотслабнал от скоро.

Еее, не го вземай насериозно, ще се разболееш! Защо се
умълча?

- Наистина съм болен! От Любов, разбира се... Ще те
взема. Къде си? Ще дойда с колата.

След миг беше в автомобила. Отпраши към Рени, коя-
то го чакаше в едно уютно малко кафене в центъра на Со-
фия. Сашо имаше лошата участ да не помни улици и номе-
ра, затова пък се ориентираше по-добре от реклами за
бира, кока-кола и други плакати. Когато пристигна, Рени
стоеше до вратата на кафенето и гледаше падащия пухкав
сняг като омагьосана. Беше непушачка. Обичаше свежия
въздух и макар да беше студено, изглеждаше много щаст-
лива.

Видяла отдалеч автомобила на Сашо, Рени подскочи
радостно и хукна към него. Сашо отвори вратата, хвана я
за ръка и каза:

- Ти луда ли си? В този студ да киснеш пред вратата!
Знам, че не обичаш цигарен дим. Бъди по-спокойна за
дробовете си. Ще издържат още дълго! - след тази атака я
целуна. - Е, накъде?

- На кино! - Рени се облегна на рамото му. - Нали зна-
еш, че не мога без интересен филм два пъти в седмицата...

- Мен ли имаш предвид?
- Ама че си прозрачен... Почти призрачен и вманиа-

чен! - целуна го. - Но все пак имаш интуиция. Ха-ха! Ти си
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по-предвидимият от двама ни. Карай!
- Затвори си вратата! - Сашо почувства желание да

говори, но премълча.
- Тук има номер! - отвърна Рени. - Нещо криеш!
- Одеве мислех за вселената.
- Не, не, не! Говори за мен! - сръчка го Рени. - Забрави

ли как се говори с една млада дама? Каква вселена! Тя
изобщо не се интересува от нас!

- Не, не си права. Вселената бе истинската причина
да те опозная!

Рени се отдръпна от приятеля си:
- Не те разбрах добре...
- Искам да кажа, че когато те видях, нещо в мен заго-

вори на друг език. И този език бе чужд. Отначало не го
разбирах. После се вслушах внимателно и разбрах, че
езикът, който чувам, идва от друго измерение и ми говори
за теб! Ти беше сред тълпа от хора, но аз те видях веднага.
Забелязах, че носиш червена шапчица и късо бяло палто...
Това беше миналата зима. Не помниш ли?

Рени изглеждаше обидена:
- Не, нищо не помня... Нещо бъркаш. Не съм била аз.

Друга е била!
„Ех, жени, жени...“ - помисли Сашо. После прихна във

весел смях.
- Защо се смееш! - ядоса се Рени. - За толкова тъпа

ли ме вземаш?
- Не си тъпа, хахо си! И не падаш по гръб... е, не винаги!
Рени загриза ноктите си. Противен навик, породен

от вродената ӟ самота.
- Е, как ме видя? Сигурна съм в отговора!
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- Така е. Беше страхотна... Открояваше се...
- ... от тълпата. Лелее, колко си блудкав!
- Но красив и...
- Въобще не си го помисляй!
Сашо за миг се подразни:
- Винаги знаеш отговорите!
- Прошка ли да поискам?
- Няма по-голям ужас от това, нали?
- Защото „покаянието е по-сладко от греха“, така ли?

- беше го прочела някъде. Допадна ӟ и го запомни. - Ти
какво млъкна?

- Мисля...
- И това ли можеш? Пак ли за мен?
- Не, за Вселената.
- Какво си се заял с Вселената? Като караш кола,

сигурно мечтаеш да управляваш совалка.
- Че каква е разликата? Мога да карам и каруца, ако

искам!
- Виж, там ще се справиш!
- Защо се заяждаш?!
- Защото те... - Рени запуши уста с длан и се почувства

зле. - Извинявай, това е от цигарата.
- От теб си е! И от Вселената, за която не искаш да

говорим!
- Защо да не искам... Искам... Искам... Искам да се

изясним!
- Какво?
- Това, че сега като си легнем, ще ти скъсам топките

и ще ги хвърля на кучетата!
Сашо се засмя ужасяващо:
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- Наистина си хахо! Защо го казваш?! Или искаш не-
престанен оргазъм? Аз човек ли съм, или ударник, оцелял
въпреки битката с комунизма, който ни завещаваше труд,
труд и пак труд! Ти си болна! Вероятно не те задоволявам...
Затова вселената не те интересува...

Рени се омърлуши:
- Не си прав. Интересува ме. Но не променя отноше-

нието ми към теб. За мен ти си много по-важен, отколкото
предполагаш. А за моя оргазъм не съм склонна да мисля...
Точен си... Ех, Сашо, кога ще пораснеш! Не си ли разбрал,
че всичко е предрешено! И че двамата с теб сме обречени!

- Това пък защо?
- Знам какво те измъчва... Онези, “другоизмеренни-

ци“, нали те преследват... Искат да те влудят, да те натикат
в зандана на една друга култура... Култура, която е много-
значна... Ти си мъж, аз - жена... Не можем да избягаме!
Нямаме морално право. Земята е идеалната планета за
развъдник с Живот, от който „тези горе“ я изцеряват по
свой начин! Ех, как се бунтувам... Нека говорим за Все-
лената!

Сашо хвърли цигарата. Имаше усещане за неудоб-
ство:

- Имаш право!... „Другоизмеренниците“ се движат
между нас и ние не ги забелязваме. Странно, наистина!
Не разбирам смисъла!

- А трябва ли? Защо смесваш нещата в толкава лична
логика!

- Ще ти кажа - виждал съм ги! До себе си...
Рени се разсмя:
- Ах, че си наивен! Как изглежат?
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- Не ми вярваш!
- Влизаш в друга вероятност. Това е неправилно. Ако

трябваше да знаем всичко, вероятно щяхме да полудеем!
- Защо да полудяваме... вероятно щяхме да сме по-

мъдри.
- Не съм глупачка. Като ти гледам киселата физионо-

мия, ме обзема весел смях. Какво си решил?
Сашо запали пак:
- Така няма да се разберем... Непрекъснато ми нала-

гаш норми. Защо? - изглеждаше напрегнат.
- Преди малко беше спокоен и щастлив. Какво ти ста-

ва? И какво е общото между нашата цивилизация и приро-
дата на Вселената? Нещо прекаляваш. Да не ме мразиш?

- Знаеш ли какво пише в Библията?
- Само мъдрости...
- Да! Като пример ти го казвам направо. В Библията

пише много неща. „На комуто е дадено много, ще получи
повече. А комуто е дадено малко, и то ще му бъде отнето!“
Това е блестяща мъдрост, нали!

- Не те разбирам. Срещу какво се бунтуваш? Писано
е: „Обичай ближния като себе си! “

- Ами ако не се обичам? Как ще обичам другите, ако
не понасям себе си!

- Това е глупаво... Искрен ли си?
Сашо почерня от гняв:
- Ако другите не те обичат, тогава къде е логиката?!

Не я виждам!
- Ясно. Обидила съм те с моите оргазми и нежелание

за разговори за вселената. Ама че си упорит! Защо се из-
мъчваш? Като дойде време, ще научим всичко... Сега тряб-
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ва да живеем земния си живот. И не бива да се противим...
А живот без правила не е Живот.

- Права си... Малко се увлякох... Но има нещо, което
не мога да кажа...

- Кой те кара?
Сашо посочи сърцето си:
- Ето този орган на вселената! И тя има Сърце. Но та-

ка скрито, че никога да не го видим! И най-лошото е, че не
разбирам защо е така.

- Добре! - кипна Рени. - Какво ще стане, ако видиш
това Вселенско сърце? Какво ще се промени? Започвам
да подозирам, че съм ти омръзнала!

Сашо най-сетне подкара автомобила:
- Не съм подозирал, че човек е толкова богат с това,

което Бог му е дал, а в замяна ние наивно мислим, че сме
изоставени... Изглежда, сами сме се изоставили!

- Знаеш ли, този разговор не ми носи нищо... дори
проклетия ми оргазъм!

Изведнъж Сашо въздъхна тежко:
- Цялото ми усилие беше много просто! Не, не, не!
- На какво?
- На великото ми въображение! Аз видях това сърце

и се потресох!
- Как така го видя?
- Беше като сън. Летях във Вселената - без скафандър,

без криле, без „Дискавъри“. Почти гол - както се раждаме...
И тогава видях Сърцевината. Беше потресаващо! Свръх
галактики, които бяха като жива реалност от друго измере-
ние... Бяха милиарди и все гигантски... Нямам речник...
Не беше нещо земно за описание...
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Така се вцепених, че когато затворих очи, а сетне ги
отворих, видях над себе си много висок човек, с огромно
чело и големи сиви очи. Гледаше ме удивен. И аз се удивих.
От него. Докосна ме. Усетих горещина. Попитах кой е, а
той каза, че скоро ще разбера... Не бях виждал подобна
личност никога... Стори ми се свръх интелигентен. Човека
не беше човек! Посъветва ме да не казвам никому, че
съм го видял! Било опасно... за мен!

Рени се замисли:
- Не знам да вярвам ли... Кой беше Човека? Обясни!
- Нямам представа... но беше изключителен... Сигурно

част от Сърцето... Или неговата проява, по-лесно достъп-
ната. Поне като за личността и разума, които имам!

- Това е напълно смахнато! - извика Рени. - Ти наис-
тина си болен! Нужно ти е лечение...

- Даа, лудост е... за този, който не го е изживял. За
мен е реалност, която ме е обсебила.

Рени грабна цигарата от устата му и запуши:
- Ще стана пушач! Нали все някой трябва да ти се до-

верява и непременно да ти прощава! Всъщност, не съм
права. Може да ми имаш пълно доверие, както аз на теб...
Каза ли нещо повече това сърце?

- Попитах го защо животът ни е толкова жесток. То
отговори, че не животът, а ние - хората, сме жестоки! Пос-
ле каза, че цивилизацията ни е на „ръба“ само по Божия
промисъл! И не е дошъл денят, в който трябва да се разсел-
ваме във Вселената. Не сме готови за такова велико дело.
Попитах го защо така мисли. Когато узреем, това ще стане,
каза. Но на въпроса кога ще дойде денят, той се вторачи
в мен с грамадните си сиви очи и отговори тежко. Първо
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трябвало да се обърнем към себе си. Да не сме максима-
листи. Да нямаме чуството, че всичко ни е позволено. Да
слушаме по-внимателно гласовете на духовните си водачи,
които не можем да видим. Така трябвало... После добави,
че... че трябва да обогатяваме планетата, а не да я изсмук-
ваме... Навлизали сме в много напреднали технологии,
които трябва да се научим да използваме, за да градим, а
не обратното... После...

- Чакай, чакай! Този - Човека-сърце, ти е чел морал,
нещо не му вярвам... Наистина ли сме толкова примитив-
ни? Освен това - неподготвени? Мисля, че отдавна сме
открили много неща.

- Ха! - ядоса се Сашо. - Как може да си така невежа!
Човека-сърце не ми чете морал. Учи ме на етика... Тази,
която сме притежавали и която сме готови да погубим за-
винаги!

- Много умен си станал. Нищо не каза за бялото ми
палто, когато си ме забелязал!

- Беше снежно, нежно бяло... Стоеше ти великолеп-
но... А ти - вълшебно красива!... Но Човека-Сърце каза
още много неща! Искаш ли да ги чуеш?

- Някога, може би, а сега времето напредва. Става
вечер и аз съм гладна... Да отидем на ресторант!

- Щом това ти харесва - каза Сашо и зави наляво. -
Ето, тук има една пицария. Ще хапнем... но ще мълчим.

- Защо ще мълчим?
- Такива са моите правила... в този миг.
Сграбчи я и я нацелува.
Когато влязоха в пицарията, изглеждаха спокойни и

щастливи, макар и без особен повод. Бяха изгладнели
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зверски, особено Рени. Сашо се огледа за празна маса.
Видяха една, седнаха, сервитьорката веднага долетя и като
истински орел им подаде менюто. Извади тефтерче и хими-
кал и някак послушно зачака поръчката. Сашо поръча пица
„Дяволска“, а Рени - „Асорти“.

Келнерката все така светкавично ги обслужи и докато
времето минаваше леко и бързо в ничия полза, двамата
влюбени се гледаха жадно. Заеха се с ножове и вилици,
макар Сашо да умираше да си хапне направо с пръсти.
Рени започна да се храни някак плавно, като астронавт,
изпаднал в пълна безтегловност и излеждаше много умис-
лена. Отхапа артистично парче пица и го погълна кръво-
жадно.

- За какво мислиш? - Сашо се усмихваше закачливо.
- Познай от първия път! - каза Рени и захапа вилицата,

на която жертвено се намираше поредната хапка.
- Ех, жени, жени... - засмя се Сашо.
- Колко си далеч от истината! - отвърна Рени. - Не си

прав!
Беше се изчервила. Сашо за миг спря. Помисли за

Човека-Сърце и веднага съжали. Усети проблем.
- После ще ти кажа нещо - каза той.
- Само, моля, не за Вселени...
Сашо се намръщи веселяшки:
- Ей, ти си била опасен хищник - погали я по ръката, -

затова те обичам още от онзи ден, когато...
Тогава вратата на пицарията до тях се отвори и Сашо

с ужас разпозна в нововлезналия Човека-Сърце. Из-
тръпна.

- Погледни - каза на Рени, - виждаш ли този Човек?
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- Кой?
- Този, който влезе... Ето го там, до бара...
- До бара е келнерката... Какъв човек? Никой не е

влизал...
Сашо се вцепени: “Изглежда, полудявам... или виж-

дам неща, които другите не могат!“
- Ще отида до тоалетната - каза Сашо.
Човека-Сърце го последва. Когато Сашо влезе в ка-

бинката, Човека застана до него:
- Дойдох да те взема!
- Защо? Какво е станало?
- Много се раздрънка.
Изведнъж стана тъмно. Сашо усети студ. Нещо го сти-

сна за  гърлото и той изхриптя.
- Казах ти да мълчиш!
- Но Рени ми е приятелка!
- Това нищо не променя!
Рени се учуди. Изминаха 20 минути, а Сашо не се

връщаше. Нещо я жегна. Почувства остър страх. Отиде
при келнерката тревожна:

- Извинете, приятелят ми отиде до... тоалетната... няма
го от четвърт час... Това не е обичайно за него... Може ли
да... - тук си спомни, кой знае защо, за Човека-Сърце. -
Моля ви, побързайте! - изпищя Рени.

- Да, да! - каза келнерката и тръгна тревожно, без да
мисли сложно към тоалетната.

Рени се клатушкаше след нея...
Влязоха и видяха Сашо проснат по очи на плочките.

Облян в кръв.
При тази гледка Рени изпадна в истерия. Келнерката
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се олюля, беше ӟ призляло. Главата на Сашо липсваше...
Беше повече от ужасно... Тогава Рени видя до себе си
много висок човек. Той се усмихна дружелюбно и каза
благо:

- И ти вече знаеш доста за мен.
Хвана я за главата и... Рени повече нищо не видя!

Когато полицията дойде, завари коварната сцена.
Разпитаха хората в заведението, но никой нищо не бе
забелязал.

Следствието се проточи година, но нищо не стана
ясно. Нито на полицията, нито на когото ӟ да било. Получи
се патова ситуация, от която всички поискаха да избягат,
най-вече келнерката. Единствената „свидетелка“, която
всъщност нищо не знаеше.

* * *
- Хайде, няма ли да станеш от мен? - раздразнено по-

пита Рени. - Цяла нощ бълнуваш! Едва те изтърпях!
Сашо подскочи. Видя, че се намира в спалнята си, и

се успокои:
- Имах кошмар!
- И аз, ако се блъсках по цял ден с амфетамини, и аз

щях да имам кошмари! Спри тези гадни лекарства!
- Не мога...
- Защо?
- Защото съм застрашен...
Рени го погледна и каза тихо:
- Нека закусим. Време е...
В това време на вратата се позвъни.
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- Някой звъни на вратата! - каза страхливо Сашо.
Рени го погали по главата:
- Звънят ти от Вселената - пошегува се Рени. И двама-

та бяха астрономи и мислеха непрекъснато над тайния
Божи замисъл за Сътворението.

- Точно от това ме е страх! - отговори Сашо и запали
цигара. - Направи ми кафе с мляко.

- Защо с мляко?
- Защо не? Знаеш ли, често пъти мисля откъде взема

Бог материал да създава неща, които още не сме в състо-
яние да проумеем.

- Тогава ще работим над въпроса! - засмя се Рени и
направи кафе.

- Знаеш ли, още помня бялото ти палтенце, което ме
запозна с теб. Действително ти стоеше много кокетно! -
Сашо я прегърна през талията. - Наистина си страхотна!
Минаха 20 години...

В този миг кафето изкипя.
- Това като че ли бе знак от Бог. Как си представяш

Големия взрив?
- Не ме интересува - отвърна Сашо, - по-важно е дали

ще продължим напред!
- Все още не можем да боравим с времето като с

нож и вилица.
- А ще можем ли? - Сашо я ощипа по задника. - Най-

вероятно да.
- Колко си романтичен... - бяха изпили горчивото кафе.

- Да вървим! - каза тъжно Рени.
Сашо забеляза и попита:
- Какво те измъчва, скъпа?
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- Ние сме неудачници! А пък - доктори на науките!
Сашо се усмихна:
- Кое му е лошото?
- Нямаме деца...
Сашо за миг трепна:
- Затова пък възпитаваме чужди на важни неща! ...

Не го вземай толкова навътре. Само ще те боли! Снощи
сънувах Човека-Сърце.

- Какво ти каза...
- Че животът има много измерения.
- Посочи ми поне едно.
- Просветлението!

Слънцето бе изгряло - добронамерено и топло.
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БЕЗПАМЕТНО

... Бях толкова пиян, че не можех да мисля. Виждах
света нагъл, крив и безочлив. Като истинско изпитание.
Изпитание за духа и за цялата ми увълчена съдба, за която
вероятно имах голяма вина. Явно провидението - каприз-
ното, искаше да ме смачка, да ме ограби и обезоръжи.
Така мислех.

По едно време трамваят спря, набързо се опразни и
останах само аз. Сметнах за нужно да крещя и да про-
клинам. Но нямаше кого! Тогава бръкнах в джоба, извадих
цигара и запалих нахално.

Като видя, ватманът дойде при мен, дръпна цигарата
и я стъпка:

- Тук не е кафене! Обирай си партакешите и се махай!
Ватманът беше млад човек, когото с един удар можех

да поваля. Въздържах се. Че какво общо имаше той с мои-
те проблеми? А наистина имах проблем. При това така
неразрешим, че освен да се напия и да се сбия с някого,
не виждах смисъл в нищо. Станах бавно и се запътих към
вратата. Исках да дойда на себе си. Но не се получаваше.
Мътният ми мозък не се влияеше от здравето, което имам
по рождение.

Това бе първото пиянство в живота ми... Причината?
Току-що бях изхвърлен от работа за грешка. Децата и же-
ната разчитаха на голямата ми заплата, а пък аз междувре-
менно се бях увлякъл по една дама, която така ме оплете,
че не знаех къде се намирам и кой съм. Като всеки влюбен
човек, разбира се. Тръгнах безпаметно по някаква кална
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улица. Усещах толкова безразличие към себе си! Долових,
че нямам конкретна позиция. Или, ако съм имал, безвъз-
вратно я бях убил! Не биваше да се сдърпвам с началника
си, но той се оказа едно долно копеле, което бих убил с
шутове и юмруци. Никога не съм бил фен на насилието.
Но ето - то проговори на своя странен акцент и аз бях бе-
сен!... Имах желание да го убия! Но това бе само желание,
не беше истина. Природната деликатност, с която съм ро-
ден, опря ножа с голяма точност право в сърцето ми! А
това е небивала опасност. До степен на внезапна хиперто-
ния, или да приемем - чисто самоубийство...

Вървях, вървях, вървях... Усещах ледения контакт с
калта, по която влачех крака, подобно на човек, попаднал
в тресавище, от което измъкване няма. Както се движех,
внезапно спрях. Пред мен бе застанало странно същество,
с което явно нещо ме свързваше.

- Откъде се появихте? - попитах.
Съществото се засмя ехидно:
- От калта! Нали стъпваш по нея!
Малко се стреснах:
- Значи сте от кал.
- Да!
- Но имате душа!
- Да!
- Как успявате?
- Загадка, нали?
- Е, чак пък... Как се казвате?
- Кал!
- Това е ясно. Питам за истинското име!
- Кал!
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- Вие се шегувате!
- Не, напротив!
- Тук се крие загадка!
- Не! Вие не разбирате от кал!
- Не съм ви виждал никога.
- Това е доста пагубно... Почти като добър работник,

изхвърлен от бригада, в която е печелил добре...
- От къде знаете?
- Всичко е взаимно свързано... Дори чувствата на

една Кал с една Твар, която ще се нарече в последния
ден приятел на Кал!

- Никога не съм имал приятели.
- Това е добре.
- Моля?! Цял живот съм търсил!
- Мога да бъда приятел - каза Кал.
- Не, не можете! - отвърнах. Имах чувството, че си го-

воря сам.
- Тук жънете провал.
- Какъв по-голям провал от този да се влюбиш и да

загубиш работата си, а да храниш четири гърла!
- Погледнете го от слънчевата страна. Аз мога да по-

могна.
- С какво?
- Предложение!
- Това пък защо?!
- Ще разберете - каза Кал. - А вие как се казвате?
- Анонимен.
- Няма такова име.
- Има - не се предавах. - Извинете, но защо говорим?
- Да се чуваме по-ясно.
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- Преди години имах ясна дикция.
- После?
- Ожених се. Създадох деца. Купих си кола, всяко ля-

то на море...
- Какъв шарж! Какво стана с дикцията?
- Г-н Кал, какво ви засяга дикцията ми? Тя си беше

моя, после си отиде.
Кал замълча. Мислеше защо трябваше някой да се

проваля и да прави капитал от това. Видя му се глупаво.
- Вие сте един прекрасен човек - каза Кал, - но за жа-

лост, твърде объркан. Затова пък необикновен.
- Е!...
- Животът ви е тъжна мелодия.
- Обратното е. Искате да ме зарибите.
- Успехът винаги е нещо твърде лично.
- Като всяко жалко начинание.
Кал се засмя. Една керемида от сградата, до която

стояхме, се разлюля и падна. И като в евтина комедия ме
удари. Усетих силна болка. Политнах надолу и паднах в
краката на Кал.

Тогава гневът ми секна както диханието, сърдечният
ритъм и пречистената ми душа. Кал протегна ръка. Искаше
да ми помогне да стана. Не се получи.

- Може би това е неговата съдба! - измърмори Кал и
се свлече до мен.

Тогава открих, че Кал нямаше хармонично тяло, ми-
съл и мечти.

Внезапно изтрезнях и дойдох на себе си. Наистина
се бях напоркал здраво и като че ли бях изпаднал в де-
лириум. „Едва ли съм разговарял с Кал...“
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Опомних се. Целият ми живот бе един голям провал.
В крайна сметка, всичко придоби застрашително мъртво
изражение на един интелект, провокиран от действител-
ност, от която нямаше изход. “Човек се ражда с главата
напред и унизително приключва в лачени обувки и удобен
анализ за „великата“ си природа. Ех, колко сладко е да
си жив! Дори с неясния ми диалог с Кал. Кой беше той?
Най-добре е да се сритам и с него.“ Постепенно усетих,
че изтрезнявам. Когато дойдох на себе си, разбрах - Кал
беше една безутешна душа, приела ролята си на Дух, до-
шъл да приема, отнемайки...

...Всъщност, аз съм доста влюбчив...

Спомних си за дамата. Онова, което извършихме тази
нощ, беше самото безумие - да се любим и пием, да се на-
тискаме и да се налагаме един над друг, с една едничка
цел - да вземаме, без да дадем.

Погледнах с мътни очи часовника: беше точно 5 и 30
сутринта.

„Всъщност, Кал е голям пич! Никога нищо не прави
за себе си.“

Като че ли едва сега осъзнах колко просто е всичко:
Кал беше внушителна сила, която трябва да уважаваме.
И да не го молим за нищо.

„Добре ще направя, ако изпия едно кафе и изпуша
цигара... Сигурно само по този начин ще забравя колко
много съм женен.“

Отсреща имаше кафене. Макар и рано, беше отворе-
но. Влязох. Освен бармана, нямаше никого. Поръчах кафе,
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запалих цигара, извадих от джоба пари и... видях обицата
на Нели - дамата, която ме оплете.

... Спомних си за жена си и децата си...

Дадох си сметка колко двойствено живея. Кафето
беше горещо.

... и друго помислих - майната му на работодателя.
Ще се обърна към друг...

Внезапно мисълта ми се избистри, за да отгатна
колко съм краен.

...
- Как се казваш?
- Кал. А ти?
- Анонимен.
- Няма такова име.

Едва сега узрях. Никога нямаше да си позволя дреб-
навата мисъл - да си отмъщавам! Това противоречеше на
личната ми съвест...
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НЕКА СЕ ОБИЧАМЕ!

- Как си го представяш?
- Начин на мислене.
- Искаш да се обичаме. А не знаеш как!
- Не съм открил рецептата. Но скоро ще се справя.
- Заблуждаваш ме!
- Теб? Едва ли.
- Себе си?
- Досега не съм срещал тази особа.
- Коя?
- Писна ми! Няма да ти кажа!
- Нямаш отговор!
- Сигурно! Така е добре. Лошо е, когато имаш отго-

вори.
- Ти си проблем... Не разбра, че няма нужда от фило-

софии. Екшън, братко, това е нужно.
- Мразя екшъни. Но обичам теб!
- Чакай! Ние сме мъже!
- Каква скука! Да мислиш така. Имаш ли идея за прия-

телство?
- Идеите идват сами. И сами си отиват. Нека ги оби-

чаме!
- Какво ще правиш?
- Ще сътворя рецепта.
- Мисли бързо!
- Защо?
- Трябва да побързам. Имам работа.
- Екшън, значи?! Добре! - Венелин се засмя: - Страх
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те е, нали?
- От теб ли?
- Отговори... Каква скука... Толкова си богат, а пък -

глупав! Че нали говоря за обич! Екшъните губят време.
Запълват го с кръв, динамит и куршум в челото. Така ли
трябва?

- Мисля, че си луд! Но имаш право - екшъните се по-
втарят. Само героите оцеляват... Това е задължение към
публиката. Режисьорът е важен!

- Защото манипулира.
- Понякога успява. Но това са временни неща.
- Какво казваш с тези уродливи мисли?
Венелин се замисли.
- Ние сме машини.
- Да бе! Терминатори.
- Смутен си, мислиш като дете. Терминаторът е при-

митивен.
- И ти си примитивен.
- Това пък защо? Аз - мислещ. Машина, Терминатор,

Изкуствен интелект, Дефектирал андроид... Успокои ли се?
- Винаги съм бил спокоен.
- Какъв прекрасен лъжец! Ти също си андроид.
- Какъв ти е проблемът?
Венелин пак се размисли:
- Вероятно нещо бъркам. Много съм чувствителен,

но съм машина. А машините се зареждат от електричество.
Вероятно трябва да помисля за начин как да оцелеем.
Погледни - Венелин посочи хората около тях, - виж колко
хора гледат обувките си!

- Сигурно ги обичат.
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- Нали за това говоря през цялото време!
- Не си споменал нищо за обувки.
- Пропуснал съм... Но това е идеята. Да мислим. И да

се обичаме.
Венелин се усмихна:
- Не си от доверчивите.
- Трябва ли?
- Излишно е. Доверието е ключът към обичта. Но един

повреден андроид лесно се обърква. А знае толкова неща!
Виждаш ли онзи мъж, облечен като за празник? Той е
охолно живеещ. Но днес ще умре.

- Откъде ти хрумна?
В този миг мъжът, облечен като за празник, залитна,

изгуби равновесие и падна на улицата. Една кола го прега-
зи. Хората се разпищяха, а шофьорът излезе и залитащо
се опита да помогне.

- Как позна? - вбеси се опонента. - Ти си изчадие!
- Така е - отвърна Венелин. - Всъщност, това е една

доста добра професия. С нея се изхранвам.
- Не е честно!
- Да! Но е начин да изкарваш пари.
- Циник!
- Нищо не разбра - каза Венелин. - Затова ти казах,

че трябва да се обичаме. Ти си лаик, а те не печелят нищо.
- Ти какво печелиш? Да не си ясновидец?
- Не съвсем... Ние сме машини.
- Престани! - изкрещя опонента. - Боклук!
Венелин се поклони ниско и каза равнодушно:
- Жалко! Изгубих време да обяснявам! Погледни! -

посочи прегазения. - Като го видях, разбрах, че не обича
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никого. Така познах, че ще умре.
Опонентът скочи върху Венелин и го засипа с тежки

удари в главата.
- Гадняр! Говориш за обич, а предричаш смърт!
Венелин рухна на земята:
- Ето го твоят начин... да обичаш.
Опонентът спря да удря. Загледа се в лицето на Ве-

нелин и каза:
- Но аз те познавам от някъде!
Венелин изпружи дългите си крака и се усмихна:
- Да, но беше забравил. В предишния живот бяхме

братя. И аз те убих, или поне се опитах. От тогава Бог ми е
сърдит. Въпреки това Той още ме обича... Нали се опитвам
да обясня, че трябва да се обичаме...

- Колко си жалък! - отвърна опонентът. - Но след като
ме обичаш, трябва да ти помогна... да умреш! - взе един
камък и го стовари върху челото на Венелин. - Ето как те
обичам!

Тогава усети, че някой го хваща за ръцете, слага ги
на гърба му и ги заключва с белезници.

- Нека се обичаме! - каза опонентът, когато устата му
се запълни с юмрук.

...Но дори тогава той не разбра какво е обич...
В килията беше мрачно. Опонентът с трудност разми-

шляваше. Не разбираше какво е чул и какво е направил,
а това го превръщаше в друга личност. Личност без намек
за промяна... „Нека се обичаме! ... Ама че изпитание“ -
идеята бе радостна. Като истински финален венец, пода-
рен благо лично от Бог!...

...Присъдата му бе доживотна.
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ДЕМЕНЦИЯ

... Седеше в парка и пушеше цигара. До него тежеше
на пейката млада, едра жена. Не пушеше. Не се поглеж-
даха, не говореха. Слънцето светеше ярко и празнично
над тях. Като че ли искаше да им внуши, че много ги обича...

- Къде сме? - без връзка попита мъжът.
Жената му хвърли лукав поглед:
- Искаш да ме разсмееш, нали? Нима не знаеш къде

сме?
Човекът дръпна от цигарата:
- Откъде дойдохме?
- От къщи - раздразни се жената
- Не си спомням... Къде живеем?
- Вкъщи! - жената го огледа критично. - Какво става,

театър ли разиграваш? Кажи сега и че не ме познаваш!
- Не те познавам - отговори мъгляво човекът.
- Ти си артист! - начумери се жената. - Как се казваш?
- Не помня.
Жената се изчерви от гняв:
- Какво става! Преди малко говореше свързано.
- Какво съм говорил?
- Че не можеш без мен!
Мъжът я погледна:
- Коя сте вие?
Жената кипна:
- Жена ти! Какво става, по дяволите?
Човекът я погледна по-внимателно:
- Каква жена? Аз съм ерген, при това стар...
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- Ясно, решил си да ме изненадаш! Но това се случи
преди двадесет години, когато забременях.

Той не обърна внимание.
- Искам да слушам музика.
- Преди час слуша.
- Къде?
- Вкъщи, заедно с малкия син.
Човека хвърли цигарата:
- Как тъй, аз нямам деца!
- Имаш! - ядоса се жената. - Защо ме тормозиш! Както

винаги, отново си артист.
- Кога съм бил артист?
- Когато ме сваляше. Искаше да се оженим!
- Не помня такова нещо.
- Аз коя съм? - разстрои се жената.
- Не знам.
Жената се притесни:
- Това е шега!
- Не се шегувам... Какво означава това? Аз съм старец

на сто години!
Това така потресе жената, че тя мигом се опомни.

Знаеше, че мъжът ӟ има високо кръвно. Уплаши се. В парка
нямаше никого, освен няколко уплашени песа и звънливо
писукащи птици.

- Яворе, какво става с теб?
- Яворът е хубаво дърво. Да го отсека ли? - запали

втора цигара. - Ти какво, за какъв ме вземаш? Какво искаш
от мен, аз не те познавам!

„Алцхаймер!“ - мярна се в мисълта на жената.
- Ти си Явор!
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- Искаш да кажеш, че съм дърво?
- Името ти е такова.
Явор се замисли:
- А дървото как се казва?
Жената губеше търпение и за ужас - започваше да

се страхува. „Но той е превъртял!“
- Ти как се казваш? - попита жената, вече сигурна, че

мъжът ӟ не е добре.
- Човек!
- Добре... Аз как се казвам?
- Живот!
- Кой ти каза това.
- Ти!
- Аз съм Марта. Не живот.
- Тогава няма да говорим.
- Защо?
- Защото ме лъжеш! - каза Явор.
- Защо мислиш, че те лъжа?
Жената се замисли. Не беше изпадала в по-неловка

ситуация. Явор цял живот беше мил, мъдър и човеколюбив.
Ня-маше врагове, всички го обичаха. За него не бе чула
лоша дума. Самата тя много го обичаше. Животът им про-
тичаше спокойно и тихо. Явор никога не бе повишавал
тон. Тя никога не бе помисляла за друг. Стана ӟ тъжно и
страшно.

- Искаш ли да се прибираме?
- Къде?
- Вкъщи...
- Аз нямам къща.
- Имаш! Имаш и деца. А аз съм жена ти!
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Явор се стъписа и стъпка цигарата:
- Ти си артистка! Може ли да се запознаем? Когато

бях дете, мечтаех да познавам артисти. Радвали са ме ви-
наги - подаде ръка.

Марта я пое и каза:
- Аз съм жена ти... Не помниш ли?
- Не.
Тогава Марта смени тактиката:
- Искаш ли да ми дойдеш на гости? Аз съм артистка!
Явор се засмя истерично:
- Най-сетне си искрена! Къде живееш?
- Наблизко.
- Ще дойда... Да отсека ли дървото?
- Отсечи го.
Явор стана, извади от джоба си малко ножче:
- Къде е явора?
Марта се вцепени:
- Отсечи го утре!
- Защо?
- Стана късно!
- Ще закъснея за работа! - каза Явор.
- Не се притеснявай. Днес е празник. Не се работи.
- Какво ще правим?!
- Ще те черпя един омлет!
Явор преглътна:
- Обожавам омлет... Какво е омлет?
Марта рухна вътре в себе си:
- Ела с мен. Ще разбереш!
Внезапно Явор се усмихна:
- Ама наистина ли ще правиш омлет?! - погледна я
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подозрително.
- Да! Хайде, ела с мен. Моят дом е артистичен!
Явор я прегърна, целуна я и каза:
- Много добре!
Тръгнаха.

* * *
Влязоха вкъщи и Марта веднага се зае с омлета, като

обмисляше нещо.
- Всичко ми е познато... Да не би в предишния си жи-

вот да съм живял тук?
- Нещо такова.
Направи омлета, постави го в големи порцеланови

чинии и каза:
- Започвай, аз ей сега ще дойда!
Отиде в хола. Прекръсти се и вдигна телефона. По-

звъни на джипи-то. Лекарят вдигна.
- Докторе, мъжът ми е не е добре. Загубил си е па-

метта.
- Откъде се обаждаш? - спокойно попита лекарят.
- От къщи.
- Какъв беше адресът, в момента не го помня.
Изведнъж Марта изпусна телефона. Помисли малко

и го вдигна:
- В къщата на мъжа ми...
- Чудесно! - отвърна той. “Каква къща?! “ - затвори

телефона и забрави. Изглеждаше дълбоко замислен.
Когато влезе в кухнята, Марта видя, че Явор е изял

всичко.
- Марта, ти правиш страхотен омлет!
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- Ти кой си? - попита Марта.
- Явор...
- Ааа, дървото, което искаше да отсечеш! - изглежда-

ше щастлива.
Явор мислено се колебаеше:
- Не, така се казвам, името ми е такова, разбираш ли?
Марта се огледа безпомощно и отвърна:
- О, да, да!...
Но не помнеше нищо...
- Откога сме тук?
- От двадесет години, откогато се оженихме! Не пом-

ниш ли?
Марта го погледна с бляскави очи:
- Добре, че не отсече дървото!
- Защо?
- Защото нямаме камина. Отопляваме се на парно.
Явор изглеждаше озадачен. “Алцхаймер!“
Мислеше като човек!
Марта седна на стола и се загледа в празната чиния.

Опита се да си припомни какво стана днес. Изведнъж се
сепна и кресна:

- Защо ме безпокоиш? Заради теб не можах да на-
правя омлет!

- Какъв омлет? Няма ли най-сетне да се омъжиш за
мен! Омръзна ми да пуша!

- Никога не си пушил - отговори Марта. - По-добре е
да отидем в парка!

- Какъв парк! Сега е два през нощта. Виж - луната грее!
- Това е слънцето! - извика Марта. - Защо винаги лъ-

жеш?!
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- Кой го е грижа! Важното е, че хапнахме чудесен ом-
лет!

Явор седна срещу жена си и каза:
- Какво нещастие! Никога няма да се омъжиш за мен!

Ще направя камина! На децата трябва да им е топло зиме!
Марта се замисли: „Моят мъж е невъзможен човек.

Та ние нямаме деца!“
В това време Явор влезе в детската стая, прегърна

сина си и каза важно:
- Утре ще отсека дървото!
Синът му го ощипа по носа. Явор изкрещя от болка.

После се засмя. Той беше горд родител, също като жена
си...

- Татко, защо се смееш?
... Но Явор нямаше представа, че имаше дете. Затова

премълча... - „Какво нещастие! Не можах да създам поко-
ление! Крайно време е да се оженя!“ - целуна сина си по
бузата и каза:

- На татко мъжлето!
После отиде в спалнята, където го чакаше жена му.

Легна и заспа.
„Моят мъж е пълен идиот! Още не се досеща, че тряб-

ва да правим деца!“ Прокле го и заспа дълбок блажен
сън, в който правеше омлет за цялото семейство. Детето
лакомо закусваше, без да мисли.

Това правеше вече двадесет години... и явно беше
свикнал...

Огледа внимателно родителите си и искрено помис-
ли: „Колко жалко, че нямам майка и баща! Каква прекрас-
на закуска! “
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ЧОВЕК

...Предъвкваше стари спомени. Тези, които не го зася-
гаха лично.

Мислеше, че неподреденият му и хаотичен живот има-
ше своя особен смисъл...

Един чудесен ден, когато въздухът беше зареден с
положителна енергия, Гриша се намираше на границата
между две-три реалности. Защо се получи така, не можа
да разбере. Всичко наоколо беше приказно красиво, топ-
ло и уютно. Дори спокойното небе, лъснало се голо като
жена пред страстните му видения. Гриша седеше на един
камък и наблюдаваше необичайната картина.

Бяха гладни години и бедни откъм съдържание, но с
идеи за оцеляване. Трябваше да пътува до морето, за да
се наслади. Животът в София изглеждаше непроницаемо
сив. До него извисяваше ръст хотел „София“. Гриша чака-
ше рейса, който се бавеше. Това удължи радостта му от
това да бъде свидетел на поредната неуредица в цяла
България. Въпреки това не искаше да замине някъде в
чужбина, да си осмисли живота и да събере някой и друг
лев. Гледаше дланите си и мислеше, че лявата ръка прили-
чаше на майчината му, а дясната - на бащината. Те бяха
едни завидно добри родители. Гриша имаше навик да се
приема такъв, какъвто бе. Човек с тъжно минало, бледо
настояще и никакво бъдеще. Това го тревожеше. Невинаги
беше успявал да си намери работа, за да се изхранва и
облича. Не обичаше да използва парите на родителите
си, само защото още бе непълнолетен. В представите си
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се виждаше самостоятелен, здрав и постепенно се прео-
бразяваше от юноша в мъж. Беше горд, че не разчита на
милостини. Какъв прекрасен човек, нали? Но колко щеше
да продължи така... Нямаше отговор. Затова не мислеше.

...Тогава видя човека!...
Беше необикновено едър, мощен и в същото време -

абсолютна „каба“. Ядеше две банички наведнъж. Гриша
прецени, че човекът е доволен. Не обичаше да среща хора,
които да му напомнят, че един ден може да се окаже жи-
вотно, изритано в корема, болно от артрит и вечно гладно,
но и вечно понасящо.

Бе изминал час, а автобусът закъсняваше - категорич-
но беше ясно, че скоро няма да пристигне...

Човекът изяде баничките, оригна се и отида купи още.
„Този мъж изглежда е болен! - помисли с насмешка Гриша.
- Не искам да вярвам, че пак ще яде две банички наведнъж.
И че това ще го направи щастлив!“

За съжаление, Гриша не знаеше много за човешките
характери. „Изглежда, е решил да качи килограми!“ Но
бе далеч от истината. Човекът се върна на спирката. Този
път - с голяма „Асорти“, и започна да я унищожава хищно
пред погледа на невярващите в необикновени апетити
хора. Човекът гледаше гордо, доволно и сякаш едрееше с
минути. Това още веднъж развесели Гриша: „Даа, това си
е болест!“

Най-после автобусът пристигаше. Като го видя да се
задава, човекът хукна към пицарията и си купи още три
пици и няколко банички, както и бутилка ябълков сок. Вър-
на се и успя да се напъха нахално в автобуса, като блъска-
ше другите. Това забавляваше Гриша: “Този човек вероя-
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тно е решил да... поживее!“
Качи се в автобуса и седна. Изведнъж видя, че лаком-

никът е до него. Ядеше с охота. Мляскаше, преглъщаше
шумно и пиеше на едри глътки от сока. „Този май пътем
ще се наака!“ - помисли Гриша и се зачуди какво ли кара
този човек да налита така на храната.

С периферното си зрение го огледа. Човекът имаше
огромна като шамандура глава, големи черни очи, гъсти
коси, ниско чело, едри уши, месест нос и широка много-
зъба уста. „Ама че акула! - потръпна. - Месоядно с голям
задник! Но защо?!“

Автобусът най-сетне потегли...

* * *
Докато пътуваха, мляскането и пуфтенето се засилва-

ха. Гриша все още се забавляваше. Не беше срещал подо-
бен ръбат типаж, готов, наистина готов да влезе в Книгата
за рекорди на Гинес.

Видя му се като сън, прекаран под открито небе, осе-
яно със звезди и блянове... Човекът довършваше третата
пица и изглеждаше отчаян. Вероятно съжаляваше, че няма
повече.

Но... Това беше просто стратегия! Когато изгълта пи-
цата, човекът бръкна в големия си куфар и извади оттам
едър пуешки бут, който на мига заръфа със страст, будеща
подозрение, че никога нищо не е хапвал цял живот. Това
втрещи Гриша: “Тоя не си поплюва! Ако бях кинооператор,
бих го заснел. Този човек явно има нужда да бъде раз-
личен. И вероятно - много популярен. Може и да греша,
но в едно съм сигурен - този е решен да изяде и мен!“ -
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Напуши го на смях. Но изведнъж въздъхна удивен - откри,
че лакомникът до него е станал толкова висок и широк, че
едва се побираше на седалката и като че ли искаше да го
премаже. Гриша се ядоса и уплаши: “Ама този е опасен!“
- при тази мисъл взе решение на следващата спирка да
слезе и да вземе друг автобус за Варна.

Човекът ръфаше и едрееше пред отчаяния му поглед.
Главата му вече бе достигнала тавана на автобуса и бе
започнала да се накланя напред и надолу. Това така впе-
чатли Гриша, че той наистина се стресна. Хората около
тях гледаха. В очите им се надигаше подигравка, саир-
джийство и екстаз. Те също не бяха свидетели на такива
чудеса всеки ден, вероятно за това им беше интересно.
От пуешкия бут започна да се показва кокалът отдолу,
под месото. Лакомникът плачеше. Гриша изпадна в дълбок
размисъл.

Той никога не бе допускал такива измерения на чо-
вешките възможности. “Пръст Божи! - искаше да се успо-
кои... - Какъв пръст Божи, този е истинска свиня!“ Закле
се никога да не яде свинско. Това за миг го превърна в
мохамеданин. “Дааа, затова турците не ядат свинско!“
После реши, че е прекалил в оценките.

Когато човекът погълна бута, се облиза, обърса с ръ-
кав уста и се оригна фалцетно.

„А! Но той няма повече какво да яде. Следователно,
ще престане да едрее!“-  зарадва се Гриша. Само за миг
обаче. Човекът бръкна отново в куфара и извади оттам
мариновано пиле на грил. “О, не! - възкликна Гриша. - Това
не е истина! Аз сънувам!“ Човекът разкъса с яки пръсти
пилето и яростно заръфа. В автобуса избухна нервен смях.
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Едно три годишно хлапе отиде при човека и каза:
- Чичко, ти защо си толкова голям?
- Защото гладувам!
Гриша погледна косо лакомника. Искаше да се увери,

че се шегува. Нищо такова - човекът беше така отчаян и
разплакан, че хлапето се повлия:

- И аз искам! - извика то и се скри в скута на майка
си.

След няколко мига плюскане, пилето изчезна. Кока-
лите - също. „Ама че апетит! - недоумяваше Гриша. - И за-
що така едрее? Не съм виждал подобен феномен! Искам
фарса да приключи!“

По едно време Гриша чу лакомникът да хърка. „Най-
сетне! Изглежда се засити и сега почива!“ Погледна и уста-
нови, че човекът е станал още по-огромен. Наистина спе-
ше. “Добра кондиция!“ - на Гриша му се стори, че играта
приключи, когато лакомникът до него се стресна, събуди
се и каза високо:

- Къде е тоалетната?
Шофьорът, който през цялото време бе внимавал за

знаци и други автобуси и автомобили, отвърна:
- Това да не ти е влак!
Човекът изпъшка:
- Спрете!!!
Шофьорът го погледна. Като го видя, изтръпна. Явно

нищо подобно не бе виждал.
- Спрете!!! - отново изрева човекът.
Стана ясно, че положението е критично. Замириса

на лошо. Шофьорът спря. Недалеч имаше няколко храста.
Човекът стана, превит на две и се опита да излезе. Вратата
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беше отесняла за него.
- Помооощ! - извика той.
Хората скочиха на крака и започнаха да го изтласкват

навън.
Човекът изглеждаше нещастен. Сърцето на Гриша се

сви: „Боже, ако това не е нужда, не знам какво е!“ - и сам
отиде да помага.

Човекът пухтеше под напора на помощта. Правеше
героичен опит да излезе. За сметка на това, се заклещи
толкова гадно, че замириса още по-силно.

- Ще се изтърва! - извика той.
„Хайдеее!“ - помисли Гриша, когато човекът ненадей-

но бе изхвърлен с шутове от автобуса. Падна, после стана
трудно и мудно и се скри в храстите. Оттам се чуха кря-
съци, които смразиха кръвта на всички...

* * *
Гриша остави книгата, която четеше, на съседната

седалка и се огледа. Автобусът пърпореше някъде напред,
а Гриша не можеше да си спомни какво бе прочел. „Може
би е добре да похапна!“ Отвори торбичката с банички и
се разяде. Тогава хвърли поглед на книгата и помисли:
„Не всяко четиво има нещо общо с истината!“ Изведнъж
му се стори, че започва да расте. „По дяволите!“

Взе книгата, разкъса я на парчета и я изяде...
„Човек винаги може да научи нещо от Книгата на Ги-

нес. Но кой съм аз да давам оценки - помисли и погълна
на две хапки няколко банички. - Е, не всеки може да е Чо-
век! За разлика от мен! “

После изпружи крака под предната седалка и се опи-
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та да заспи, откривайки колко уникално е да си човек.
“Вероятно това е начинът да се превърнеш в истински
космополит. Храната е измислена, за да служи на човека!“
Бръкна в торбичката с надежда да хапне, когато попадна
на друга книга: „Изкуството да се храниш!“. Гриша усети
неутолим глад и се разплака.

Още не предполагаше колко склонен бе да си угаж-
да...

„За какво служат книгите? Вероятно за да засищат
потребности!“ Това бе поредната мисъл, която му хрумна,
преди да се гмурне във Варна.

Докато излизаше, се препъна в нещо. Погледна и видя
огромна обувка, направена като за великан. Без да се за-
мисля, я нахлузи и видя, че му е точно по мярка.

“Митологиите не лъжат! Някога на земята са живели
истински великани, гиганти и исполини! Ето кой е направил
Пирамидите в Египет!“

Тогава видя една пицария и неусетно хукна натам...

...Гриша винаги бе мечтал да бъде пример за истински
Човек...
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ВЪЛШЕБСТВОТО НА СТЕНАТА

- Какво правиш?
- Гледам.
- Къде?
- В стената.
- Какво виждаш?
- Живот.
- В стената ли?
- Абсолютно!
- Как изглежда?
- Неглиже.
- Защо го правиш?
- Добре е да се гледа стена.
- Защо?
- Защото не съществува...
- Какво?
- Конкретност.
- Забавляваш се!
- Търся.
- Търсиш?
- Защо се учудваш? Стената е до теб. Погледни!
- Бързам.
- Страхуваш се.
- От какво?
- Стената е жива. Може да ти наговори куп глупости.
- Глупостта ме отвращава.
- Просто не си достоен!
- Прекаляваш. Каква жива стена? Олющена мазилка!
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- Не е мазилка.
- Какво тогава?
- Непрекъснато повтаряш �какво“!
- Всичко е безсмислено.
- Точно затова гледам стената!
- Това те кефи.
- Да. Чувам какво ми казва.
- Сподели.
- С теб - никога!
- А с кого?
- След теб върви човек.
- Какъв човек? Не виждам никого.
- Защото не си прогледнал.
- Не разбирам.
- Не искаш да разбираш.
- Намекваш, че съм страхливец?
- Попадение! Но скоро всичко ще приключи.
- Какво? И защо?
- Глупави въпроси. Ето виж - стената започна да диша

дълбоко.
Чувстваше се уморен. Не знаеше къде е. Нищо не му

бе интересно. Пред него бе застанал човек. Дърпаше го
за ушите злобно. Толкова, че Ван изкрещя.

- Контактен е. Ще се възстанови. Освен ако не реши
да умре.

- Защо? Как тъй да умре? - престори се на загрижен
Негодника. Той мразеше Ван.

- Искам да кажа, че стената ще го поеме по-добре от
нас.

- Каква стена?
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- Тази, която ни дели от истинския живот.
- Аааа, задгробен живот... Това ли вижда болният

Ван... Ха!
Човекът се усмихна:
- Вие няма да разберете никога.
- Какво?
- Задгробния живот�
- Нима няма да умра... и следователно съм

безсмъртен?
Човекът се засмя искрено:
- Вие сте абсолютно смъртен!
Човекът запали цигара. Плисна спирт в краката на

Негодника. И го подпали.
- Какво правите, по дяволите! - изкрещя Негодника.
- Експеримент.
- Как тъй, как тъй... защо, защо...
- Целта е проста. Искам да проверя колко ще

издържите.
Негодника лумна в пламък. “Стената“ се отвори и го

пое�

Но не този финал бе истинският. Той предстоеше.
“Стената“ се затвори�
Всичко се подреди така, както повелява преходността

на живота...
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КЪШЕЙ ДУША

- Едва сега почувствах умората.
- От какво?
- Играта е важна.
- Каква игра?
- Да търпиш.
- Търпение. Това е преходно състояние...
- Защо ме успокояваш?
- Сетивата искат почивка.
- Разумът ми подсказва, че ме разиграваш!
- Това не е истина. Подавам ти рамо...
- Рамото е сила!
- Тогава не я изпускай... Малко остава.
- Какво ще се случи.
- Нищо. Само едно ново амплоа.
- Намек, че съм изигран?
- Не боравя с намеци.
- Кой си ти?
- Някой, който няма да те изостави.
- Каква е цената?
- Никаква. Просто се отпусни... Имаш нужда.
- Защо ми помагаш?
- Защото съм силен. Силният трябва да го прави.
- Не разбирам. Обикновено силният „мачка“!
- Значи лъже, че е силен.
- Какво да правя? Изцеден съм!
- Това е илюзия. Винаги има начин. Ще се почувстваш

добре.
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- Защо да вярвам?
- Имаш нужда!
- Каква?
- Да се промениш. Ще се освежиш. Така се променя

светът!
- Как?!
- Отвътре навън!
- Защо дълбаеш?
- Заради играта.
- Какво още трябва да изтърпя?
- Легни да се наспиш. Когато се събудиш, ще откриеш

всичко ново!
- Какво ново?
- Къшей душа...
- Не ми се спи!
- Бягаш? Още ли не ми вярваш?
- Не те виждам!
- Аз съм вътре в теб!
- Ако заспя, ще ме събудиш ли?
- Разбира се. Ще разбереш, че не те разигравам.
- Част от играта?
- Нова игра!
- Като че ли ми се доспива...
- Прекрасно!

* * *
Събуди се бодър. Не можеше да повярва - изпитваше

сила...
- Нали ти казах!
- Как го постигна?
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- Спокойно. Задаваш много въпроси. Скоро всичко
ще се промени!

- Промените ме плашат!
- Тази ще те зарадва!
- Какво се опитваш да кажеш?
- Спри с въпросите!

* * *
„Понякога вълшебствата нямат край! Нима имам нова

душа?!“
Погледна през прозореца. Един бял гълъб с кафяви

криле бе кацнал на перваза. Гледаше го с рязко любо-
питство. Като човек!

Отиде в банята да се обръсне и изкъпе. Погледна в
огледалото. Но не видя нищо... Тогава се обърна, усетил
зад себе си стар, як и прегърбен мъж, стоящ твърдо на
краката си. В очите му се четеше като ярка звезда свет-
лина, мъдрост и като че ли огромна сила:

- Кой сте вие?
- Твоят нов къшей душа!
Тогава разбра, че наистина бе измамен... от Съдбата!
- Така ще бъде до края! - каза Съдбата.. Измаменият

се усмихна. Той приемаше всичко философски...
- Всъщност, тази измама ми допадна! - обръсна се и

излезе навън.
„Силната личност приема загубата от срещата с исти-

ната, а срещата с истината - като бъдещо амплоа... Е, аз
вече познавам истинското лице на Съдбата. Тя е стара
като самият Свят! Нима е лошо да се преоткриеш, макар
и на всяка цена?“
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Запали цигара и тръгна напред, където го очакваха
предизвикателства, без страх, че младостта си бе отишла.
“Огънят гори, докато го подклаждаш. Вероятно това на-
правих с живота си! Престанах да го подклаждам!“ - по-
мисли и отмина надолу, където дебютираше друга фило-
софия. Философията на обречеността да започнеш играта
отначало. Без условия. “Наистина получих къшей душа,
та макар и много остаряла, но затова пък - красива!“

Пред него се откриваше нов и още по-метафоричен
свят...

Свят, в който можеш да си позволиш да мечтаеш.
Без задръжката на свенливостта да мислиш единствено
за себе си в името на неизбежното коварство да си жив,
а напълно безразличен, защото си предварително об-
речен!

„...Хладното острие на живота си е жива смърт! Но
какво от това... Внезапно умират само неподготвените!
Подготвените живеят с ужаса на безпредметното очаква-
не... Каква прекрасна аксиома!...“

Измаменият отново се усмихна, кимна на един обре-
чен за здраве и изчезна в безизвестността на грубата ре-
алност, запазвайки равновесието. Беше готов да продъл-
жи. Огледа се за знак от реалността. Когато го откри, чу
провокиращо студен глас:

- Тишина! Екшън!
Камерата завъртя лентата. Героите поделиха равни

части от роли.
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ТОЧНО В ДЕВЕТ ВЕЧЕРТА...

... е най-прекрасното време да заспя...
Но ето че пристига Светлината! Застава гордо пред

мен, върти опашка и се усмихва доволно, влюбено и неж-
но. Говори високо. Велика е, но невъзпитана и дръзка.
Дори очаква да ӟ отговарям!

Привикнал съм с какво ли не, но това ми идва в по-
вече... Затова я пъдя със знаци, с кръст, с молитва, а поня-
кога с любов!

Опитвам се да си отпочина. Светлината иска да ме
вземе със себе си в своя Рай. Обещава ми прекрасни
гозби, танци, веселби. За глупак ме взема. Мисля, че не ӟ
отива да се лъже, че ще ме победи с кулинарни глезотии.
Разбрала грешката си, сменя тона:

- Ела, чудеса ще видиш!
Но аз се противопоставям:
- Какъв Рай предлагаш ти?
- Какъвто дори не си мечтал!
- Откъде знаеш? Може би имам някаква представа...
Светлината лумва още по-силно и още по-дръзко отго-

варя:
- Представите ти са наивни!
Кипвам:
- Защо се смееш!
- Обичам да развеселявам. Защо си се разпла-кал?
Това е най-прекрасният въпрос, който дълго, дълго

съм очаквал.
- Може би съм се разстроил... Или вероятно много
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съм се разочаровал!
- Не давай воля на сълзите... Попий ги, отиди в гората

и се наслади на свободата!
- Кога, сега ли... тъкмо започвам да се унасям...
- Някога, когато се събудиш, ще ме видиш в себе си!

Аз съм твоето преходно раздвижване в пространството,
на всичко най-прекрасно! Сън, илюзия, бреме, радост, тво-
ето друго измерение, лишено от неизпитан блян за деня,
който тръгнал e на път към теб!

- За какво говориш? Не те разбирам!
Светлината стана нетърпeлива:
- Не се страхувай! Така ще осветля душата ти, че ще

блесне като диамант, лъснат от вятъра в мен, за да го пре-
върна в Икона, а иконата - в истината, която винаги заб-
равяш. Престани да спиш!

- Какво да правя? Уморен съм. Искам да сънувам
приказка, която да запомня и разкажа!

Светлината се засмя високо:
- Не разбра ли? Детството ти свърши! Пристига зре-

лостта!
Тук се стряскам. Взирам се в Светлината. Откривам,

че е бяла като пара, надигнала се от пресен сняг.
- Защо трябва да ти вярвам?
- А защо се съмняваш, че те разбирам? Виждам голата

ти душа! Търсиш мен, аз съм тук... а ти продължаваш да
ме търсиш! Протегни ръка, ще ти помогна!

Ясно виждам млечната ръка на Светлината. Тя тихо
звъни над мен. Очаква моя допир и нежно се приближава,
решена да лекува.

- Защо го правиш?
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- В теб виждам Любовта на хората, която убиват всеки
миг! Но аз съм с теб! Няма да им позволя!

- Знаеш ли, нямам памет... Животът ме лиши от радост.
- Престани! - кресна рязко Светлината. - Нарушаваш

хармонията! А тя определя всичко!
- Коя си ти? Защо крещиш? Искам да се отпусна. Как-

ва хармония ми натрапваш! Тя не съществува!
- Ах, как нищо не проумяваш! Хармонията свързва.

Но ако я пропъдиш, само ще загубиш.
- Какво?
- Радостта да умреш светъл като мен!
- Нима си мъртва?
- Ето, не разбираш! Жива съм повече от всичко... но

ти може да умреш!
- Защо ме плашиш!
- Добре е да те стресна. Отишъл си на онзи бряг, къде-

то няма никой! Дори прекрасен откривател на души, които
да подхранва.

- Не те разбирам!
- Не, не, разбираш! Но не приемаш. Искаш да се смач-

каш сам! Да пропъдиш всичко. Да останеш сам, да коле-
ничиш, да ти отсекат главата! Да те заровят в горещината
на безсмислието! Защо го правиш?! Ето, моята ръка вече
ще те грабне! А стори ли го, ще живееш! При това щаст-
ливо!

Спирам да слушам. Гледам ръката, която се удължава
всеки миг. Стига моята. Изпитвам страх. Светлината гордо
показва лицето си и аз се вцепенявам: пред себе си виж-
дам красавица от най-нежно естество! Наистина съм пора-
зен! Не ми се вярва в чудеса, точно в девет вечерта, когато
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най-сладко ми се спи! Обръщам се на ребро и се унасям,
когато чувам вик:

- Не го прави!
Гневно скачам от леглото, улавям Светлината за вра-

та и започвам да я задушавам с яките си пръсти. Борим
се. Падаме в леглото, бием се до кръв. Кръвта е моя, свет-
лината не притежава. Внезапно борбата става еротична.
Усещам мъжествеността си. А тя - своята природа...

Светлината се задъхва:
- Престани, не виждаш ли какво направи с мен?!
Спирам. Отивам до бюрото. Вземам цигарите. Запал-

вам. Вдишвам дим. Овладявам агресията. Наляга ме тита-
ничната умора. Сядам в креслото и започвам да размиш-
лявам... Но нищо не се получава!

Светлината става от леглото, прегръща ме с нежност:
- Ела с мен!
А после се отпускам тихо и всичко наоколо изчезва.

Изтрезнявам!
... Всичко се е обърнало наопаки: главата ми опира в

пода, краката ми - в тавана...
- Какво направи с мен! - изкрещявам, откривайки, че

съм обесен неприятно. И кръвта ми бавно се оттича в мо-
зъка. - Помооощ!

Чувам се да изкрещявам!
- Помощ значи?! - тук се себенаказвам...
...Беше точно девет вечерта, прекрасно време да зас-

пя. Светлината никаква я няма... Оглеждам се страхливо.
Положението е сериозно. Пристига световъртежът. За-
майвам се и... най-сетне заспивам безпаметно...

...Сънувам Рая...
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НАПЪЛНО НЕПОЗНАТИ

Един следобед, мъгливо-хладен и забулен като сладка
тайна, неизследваема и напълно неочаквана, Камен се
разхождаше с кучето си в парка. Доволен, спокоен и леко
ритмично движещ се, си пожела необикновена сила и не-
познати битово различни светове. „Каква прекрасна меч-
та притежавам! - помисли. - Нищо по-хубаво от това да
съм сам, самотен и себеразличен, дори в очите на кучето
си, тъй гениално сладко и безсрамно вярно. Направо като
мен!“

Погледна обувките си. Забеляза, че ги е лъснал до
блясък и се зарадва повече: “Ето, аз имам нови лачени
обувки и много ги харесвам! Вероятно те служат за нещо,
което не знам. Нали имам чорапи, а под тях дебели косма-
ти пръсти и ходилата към тях! Как да не възпея тази неотра-
зима красота, дошла като дар свише, разглезвайки ме
както торта - хлапе!“

Продължи да се разхожда, обладан от сладостта да
има най-прекрасните обувки и най-косматите ходила... и
вероятно най-смърдящите.

Тъкмо се канеше да смени посоката на мислите, кога-
то от храстите изхвръкна гол мъж. Той тичаше ожесточено,
съсредоточено и някак свободно доволен. Камен спря.
Стори му се неестествено да си гол в парка.

„В банята може, на плажа - също! Но защо в парка?“
Голият застана пред него и се ухили. Имаше криви зъби,
малки черни очи и странно чип нос. Пенисът му висеше
тъпо и будеше смях... но кой би се засмял?
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- Идиот! - каза Камен.
- Откъде знаете името ми? - зарадва се силно човекът.
- Това е обида, не име!
- Напротив! -заяде се голият. - Всички ме наричат

Идиот, вероятно защото това е името ми. Напълно сигурно
е, господине. От дете съм така!

- Ексхибиционист! - изръмжа Камен.
- Ето! - засмя се радостно голият. - Дори фамилията

ми знаете! Не мога да повярвам! Вие сте ясновидец!
- Луд! - изкрещя Камен.
- Вие сте страхотен! Непременно трябва да се запо-

знаем! Познахте и презимето ми!
- Облечете се веднага! - извика Камен.
Голият внезапно се ядоса и отвърна:
- Това е вече обида! Винаги така става- малко да ме

опознаят, и вече ме намразват!
Камен схвана.
- Студено е, ще настинете!
- Друга обида! Студът калява!
- Мъглата ще влезе в дробовете ви и вие ще умрете!

- опита с измама Камен.
- Ако продължите с обидите, ще ви набия! Аз съм мно-

го як!
Чу се женски писък:
- Пазете се! Ексхибиционист!
- Нали ви казах - това ми е името! И тя ме познава, не

знам защо.
Камен се замисли, като даде знак на жената да не

се страхува:
- Вие сте известна личност. За вас се говори по теле-
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визията, радиото и печата. Вие сте велик!
Голият го изгледа недоверчиво:
- Вие сте непознат! При това - напълно! А аз никога

не гледам телевизия, не чета вестници и не слушам радио!
- А какво правите?
- Търся ясновидци!
- Защо?
- Интересни хора са това ясновидците. Поглеждат те

и веднага те наричат по име! Знаете ли, иска ми се да ви
убия!

Камен застана нащрек:
- Това пък защо?
- Трябва ми труп на ясновидец. Ще го разфасовам,

за да го изуча.
- Разбирам. Мислите, че ясновидците имат интересни

органи?
- Казах ви - вие сте ясновидец.! Но това нищо не про-

меня.
Внезапно се завъртя на пети и се върна в храстите.

Камен не разбра защо. „Ей, тоя е луд за връзване! Най-
добре е да бягам, докато е време!“

Тъкмо направи заход да се маха, когато от храстите
изскочи гола жена.

- Идиотке, господинът е ясновидец!
Така наречената Идиотка подаде ръка миролюбиво:
- Сега ще ви убием в името на ясновидството! - каза

тя усмихнато и добродушно. - Ние сме длъжни пред нашето
прекрасно братство. То е тук, наоколо. Отдавна търсим
ясновидци. Какви прекрасни създания! Все проблеми ни
създават! Но вие... ех, вие сте идеалният! Няма да боли...
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Тук Камен дръпна кучето и хукна да се спасява. Чу
Идиота:

- Защо го уплаши! Сега докато го настигнем, ще стане
ясно, че сме некадърници... Един ясновидец няма да стигне
за всички!

* * *
Камен тръсна глава. Видя, че стои до едно голямо

дъбово дърво и пикае. Беше му студено. Кучето до него го
гледаше с обожание, душеше урината му и вдигна крак...
После потърка носле в панталона на Камен.

- Наистина е време да си ходим! - каза кучето, а Камен
така се изненада, че получи замайване.

- Ама как тъй? Ти си куче. Не можеш да говориш!
Кучето високо се засмя:
- Нищо не разбираш! Нито от идиоти, нито от кучета,

нито от ясновидци! Ей сега ще ти дам урок! - и го захапа
за глезена космат.

Камен изкрещя и удари кучето по главата. Това не
бе разумно начинание. От удара челюстите на кучето
тракнаха зловещо и Камен усети, че вече няма ходило:

- Аааа! Болиии! Какво правиш с мен? Ще те убия!

* * *
- А бе, татко! Докога ще ми разказваш една и съща

приказка по различни начини! Нали Идиота е идиот, а не
канибал. Нали кучето ти е куче, а не ексхибиционист! Ти
си шегаджия. Ето, виж � кракът ти е на място! Мислех те
за по-умен!

- Всичко тръгна от една глупава разходка...
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- И къде свърши?
Камен се замисли:
- Ми то май няма край!
Кучето влезе в хола и каза високо:
- Още ли не ни вярва?!
- Едно е сигурно - страхува се от идиоти! Взема ги за

лоши хора.
- А те лоши ли са?
- Не знам. Но се уверих, че не си запомнят имената!

По това си приличат! Сигурно страдат от малоумие... - си-
нът се обърна към Камен: - И после какво стана?!

Камен пак се замисли:
- Имам проблем! Не разбирам за какво въобще го-

ворим...
Кучето и синът се засмяха радушно. Прегърнаха го и

извикаха в екстаз:
- И ние!
Камен се намръщи:
- Вие сте напълно непознати! Махайте се оттук!
После стана тъмен като дъждовен облак и каза тихо:
- Повече никакви разходки!
Сви се на кълбо в леглото и заспа дълбоко...

* * *
Когато се събуди, нищо не помнеше. Но едно бе си-

гурно - имаше космати миризливи ходила, а те винаги мо-
жеха да го спасят...

Нямаше какво да прави, затова пусна телевизора,
където видя познато лице. Идиотът от парка даваше ин-
тервю:
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- Нямам покрив над главата си. Аз съм скитник! А
имам права, които държа да получа! - погледна Камен в
очите и му намигна.

От това на Камен действително му призля и той загуби
разсъдък.

Зави се през глава, но пшродължи да чува гласа на
Идиота, който продължаваше да настоява и отстоява
своето право на живот.

- Знаете ли колко е опасно да се живее в парка! Пълно
е с помияри! Аз деца отглеждам! Голи ходят - като мен!
Да не говоря за жена си! Пак е бременна!

Камен се отви, стана и изключи телевизора, наплю
го и запали цигара.

- И после кажете, че това не е истина!
Така си е в парка - истината си е истина...
Голият идиот продължаваше да се оплаква. Каква си-

ла е свободата! За такова интервю можеше и паметник
да му издигнат.

Камен внезапно си спомни, че е спрял цигарите. За-
гаси фаса и запамети лицето на Идиота. Имаше намерение
да го покани да живее при него, заедно с жена му... Камен
беше самотник с куче и дървен характер, довел го до края
на света, в който бе забелязал, че има място и за него. Но
през какво още трябваше да мине?

Вероятно през собствената си чест. Това откритие
го нервира.

- Вече няма да се предлагам! Идиота си е Идиот, аз
съм си Камен!

Изведнъж разбра, че се намира пред голямата опас-
ност - Идиота да се е досетил за ясновидското му вкусно
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месо. На вратата се позвъни настоятелно. Стана му гадно.
С меки крака отиде и отвори: на прага стояха десетки голи
скитници. Едно хлапе застана пред него и каза като въз-
растен:

- Чичко! Нахрани ни! Облечи ни, обичай ни и и ни дай
всичко най-човешко!

Тогава Камен откри, че не иска да се превърне в
Идиот.

Една идиотка отиде при него. Хвана го за топките и
каза мъдро:

- Вие сте мъж.

* * *
Но Камен вече бе излязъл от тежката параноична

криза... Чу непознат глас със зъболекарски акцент, който
ръфаше душата му безапелационно:

- Все още има шанс да се себеоткрие и понесе всичко!

* * *
Огледа се и видя, че се намира в тоалетната, със за-

пек.
- Ето така стават тези неща - трудно! - и загуби вся-

какъв интерес.
След което напрегна уважително последните си сили,

открил, че поради старанията въображението се е транс-
формирало в дъхави пресни екскременти, които го отве-
доха на бряг, изпълнен с вятър, цветя и ароматна тоалетна
хартия. “Какъв нежен допир, какви прекрасни аромати,
каква великолепна романтика!“ - богатата му мисъл придо-
би облика на същество, изпълнено с вечната надежда за
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още един, последен напън. Това го вдъхнови неимоверно
и Камен замисли идея за бягство някъде, където нямаше
да го съдят, че не прие идиотите в светлия си дом. “Така
им се пада!“- изкрещя доволно. Съдбата му нямаше да
бъде коригирана. По тази причина той никога не напусна
тоалетната. Явно наистина се страхуваше да не стане иди-
от. Знаеше, че отвънка го чакат с любов. Залости се и за-
почна да мисли какво ще яде, ако огладнее. Не си пожела
глад.

В това време отвън се чу трясък и Камен разбра, че
къртят вратата... Беше дълбоко потресен и абсолютно не-
заинтересован.
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ЗВЕЗДНА ВРАТА

Васко истински вярваше, че макар и попаднал в без-
изходица, тя бе само една дребна неуредица - никому не-
нужна, излишна, лъжовна. „Това не бива да продължава
вечно! “

Беше късен среднощен час. Градът магически дреме-
ше в нездрав сън. Останал насаме със себе си в неизвест-
ността, Васко гадаеше колко време остава до края на пле-
нилата го тъмнина. Беше излязъл на балкона да пуши. Не-
волно се вглеждаше в небето и се радваше на бледнее-
щите звезди, донесли му радостни мигове, още по време-
то, когато беше юноша.

Беше видял падаща звезда и остана очарован. Нали
традицията повелява да си пожелаеш нещо, в което тя да
те подкрепи. Пожела  да се преобрази в добър и щастлив
човек. Това, както подозираше, не беше невъзможно. И
все пак - беше си мечта!

„Мечтата обикновено е онова, което никога не се
сбъдва...“

Хвърли цигарата и легна замислен с намерението да
си отпочине.

Какво по-напред да направи: да съществува, за да
работи или да работи, за да съществува. Може да се каже,
че теоретично бе опитал всичко, използвайки невъзмож-
ността си да си почива. Взе сериозно решение: „Няма да
се измъчвам! Мечтите се сбъдват. Но понякога убиват дру-
га мечта, по-слаба от предходната!“

И тогава... Спомни си една песен на „RAINBOW“. Пе-
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сента се наричаше „Звездна врата“. “Каква прекрасна
песен! Колко космическа, а всъщност - напълно земна!
Вероятно това е геният на Ричи Блекмор - беше нервен. -
Защо ми се струва, че всичко земно е така сложно и обър-
кано! Вероятно греша. И колко малко неща знам за това,
за Бог! Да, Той е помислил за всичко. Дори за музикал-
ността на космоса, за сексапила на Вселената, за репро-
дуцирането на живота в името на оцеляването на вида!
Ама че тайни... И защо да са тайни? Всичко започва от
Него. Но къде отива после?! Никаква романтика няма в
това да се превръщаме в кал. Не вярвам в това! Всичко
вероятно е съвсем друго. Толкова сладко и красиво, като
в анимационен филм! Ех, защо не бях Леонардо да Винчи
да отговарям на такива въпроси. Вероятно той би казал
нещо истинско! Но виж, за „Звездата врата“ - ключът веро-
ятно е в емоцията. Какъв чудесен миг! Да чуеш звуци, които
те отвеждат далеч, далеч, в друго време!“

Васко гледаше на себе си като на обикновен мечта-
тел. Макар да нямаше нищо обикновено в това да размиш-
ляваш над Вселената само заради една страхотна песен!

* * *
- Господине, съвземете се! - чу Васко глас.
Отвори очи и видя, че лежи в локва, пълна със студена

дъждовна вода.
- Какво се е случило?! - Васко се разтревожи. - Преди

малко бях в леглото си!
- От час се мъча да ви помогна да се събудите. Бяхте

като мъртъв!
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Това порази Васко:
- Невъзможно! Цяла нощ слушах „RAINBOW“!
Едва сега почувства студ:
- Какво правя тук?!
- Паднахте от балкона. Имате късмет! Бог ви пази.

Можехте да си отидете!
- Паднах?! Как така - не го вярвам!
- Мисля, че го направихте нарочно.
Васко изтръпна:
- Не може да бъде! Аз живея на 12-ия етаж! Би трябва-

ло да стана на кайма!
- Абсолютно вярно... И аз се чудя... Бог ви пази, вече

ви казах. Правете курбан на този ден.
- Но сега е нощ!
- Няма значение... Друг път не го правете! Опасно е.

А Бог, за когото бълнувахте, не е длъжен да спасява непре-
къснато някой, който иска да премине през Звездната вра-
та от детско любопитство!

- А вие кой сте? - ядоса се Васко.
- Човекът, който уреди въпроса с живота ви. Бяхте

хлътнал...
- Във �Вратата“ ли...
- Да! Не си играйте на изследовател. Това важи не

само за вас! И оставете на спокойствие Ричи. Той дори
не ви е познава. Няма смисъл. Неговата песен няма нищо
общо с вашата „Врата!“, ясен ли съм?

- Не ви разбирам.
- Паднахте от много високо. Важното е, че оцеляхте.

А Ричи отново ще ви радва. Върнахте се... благодарение
на мен! - каза.
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Настъпи мъчителна тишина. Васко се опита да разбе-
ре какво наистина се бе случило. Не успя. Огледа се. На-
около всичко беше тъмно, влажно и хладно.

Искаше да стане. Краката го боляха. Въпреки това
се изправи и огледа. Наоколо нямаше никого и нищо. “Къ-
де, по дяволите, се намирам?“ Беше отчаян. Духаше леден
вятър. Дрехите му трептяха мокри. Животът му изглежда-
ше празен. Действителността - глуповато мътна... и този
дъжд, ситен и студен... „Докъде я докарах!“

* * *
„RAINBOW RISING...“ - пееше с пълно мощно гърло

Рони Джемс Дио. Васко лежеше блажен в леглото и се
наслаждаваше.

„Какъв глас! Като истина, за която няма описание!“
Спомни си за съня. „Действително, какво се случи?

Сънувах, че съм паднал от балкона!“
Тогава чу отново познатия глас:
- Винаги може да опитате пак! Вратата ви очаква!

Само че тя има само „вход“!...
Васко подскочи, хвана нахалника за врата и се опита

да го убие.
- Не може да ме убиете! - весело каза онзи. - Аз съм

безсмъртен!
- Веднага кажете кой сте! - изкрещя Васко.
- Онази част от въображенето, която понякога се ше-

гува!
В този момент песента свърши, а враждебността на

Васко изчезна.
Безсмъртният се бе омел...
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Васко седна на леглото, запали цигара и се опита да
разсъждава логично. Нещо, което се оказа невъзможно.
Че каква логика можеше да има в едно човешко въображе-
ние за неща, които нямаше как да бъдат осмислени и обяс-
нени! „Това е неприятно! - помисли Васко и запали друга
цигара. - Вероятно не бива да слушам космическа музика
или да мечтая да падам от високо. Но кой беше онзи? Ве-
роятно личната ми безизходица!“ - изключи музиката и
престана да мисли. “Опознал“ безизходността на пре-
ходния свят, той завинаги остана в положение на мисли-
тел! И толкова му отиваше, че надеждата да отвори неотва-
ряеми врати стана огромна.

„Вероятно „Звездната Врата“ не бива да се отваря
или затваря. Ето, скоро ще дойде време, когато човешката
раса ще направи „скок“ и ще разговаря на друго ниво с
Вселената. А тя винаги ще бъде готова да отговаря... Жал-
кото е само едно - тогава няма да съм жив.“

* * *
- Кажете истината - говореха тихо, - защо убихте онзи

мъж? Той се е помъчил да ви спре да скочите от балкона.
- Какъв мъж, какво убийство, какъв балкон? Не раз-

бирам!
Гласът беше потиснат:
- Защо пиете таблетки за успокоение?
Васко бе потресен:
- Не ви разбирам!
Погледнаха на отговора сговорчиво:
- Не знаете, че пиете таблетки?
- Само минерална вода „Хисаря“...
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- И това е всичко?
Васко се замисли:
- Някога мечтаех за „Звездната врата“. Чудесна пе-

сен! Нищо друго. Исках само да я отворя на компютъра...
- И какво стана после?
- Нямам спомен...
Тогава вътре влязоха двама яки мъже в бели престил-

ки. Хванаха Васко за ръцете, сложиха му усмирителна ри-
за и го понесоха.

- Къде ме водите?! - извика Васко.
Двамата питащи отново се спогледаха:
- Абсолютно невменяем!

* * *
„Звездната врата“ се отвори. Васко видя обилна свет-

лина, чу нежна музика. Усети топлина и заспа дълбоко.
Бяха му инжектирали „Дропперидол“.
- Нали ти казах да не отваряш вратата! Тя има само

вход! Вече не мога да ти помогна! Сбърка, че не ме послу-
ша! Но има още един начин!

Говорещата сянка се огледа за лекарски персонал.
Нямаше такъв. Откачи животоподдържащата система и
въздъхна тежко:

- Сега вече „Вратата“ съвсем се затвори. Но това е
добре за теб! Няма да се измъчваш! - помисли малко и
продължи: - Бог е изобретил всичко най-прекрасно - целу-
на Васко по челото. -  Лек път! Приготви се, той има на
какво да те научи.
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* * *
Усети силен шамар. Стресна се и дойде на себе си.

Беше учуден. Пред него стояха две жени. Облечени чисто,
те миеха тялото му:

- Какво правите?
- Измиваме калта.
- Защо?
- Подготвяме те.
- За какво?
- За концерта на „RAINBOW“. Те вече пристигнаха в

България.
Внезапно Васко разбра, че не иска да пропусне този

велик миг!  Зад гърба на жените извисяваше могъщ ръст
мъж, облечен в бяло. Беше закачливо усмихнат. „Този пък
кой е?“ Налегна го съмнение от най-зловещо естество:
“Какъв концерт! Та това е онзи, който ме блъсна от балко-
на. Той поиска да ме убие! Но какво се получи, не помня...“
Тук се разрида.

Жените внимателно попиха сълзите му с марли. Дъл-
боко в себе си те му съчувстваха! А що се отнася до „Звез-
дната врата“, тя си остана непрежалимата фикс-идея, коя-
то санитарят услужливо отвори. Васко стана и смело влезе
- с пълното съзнание, че тя имаше само „Вход“, без никаква
надежда за „Изход“! Но санитарят бе отворил друга вра-
та... с табела „Изход“!

Какво пък, понякога и дървената философия отваря
врати...  Били те звездни, или не чак дотам.

В този велик миг Васко с трепет чу мотиви от песен,
пята не веднъж и се просълзи: “Не може да бъде!!!“ После
затвори очи и се замисли така дълбоко над някаква слож-
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на дилема, че не успяха да го събудят и концертът бе изне-
сен без позволението и присъствието на Васко.

Какво чудесно нещо e Съдбата! Бягаш, бягаш, а тя те
сгащва в последния момент и ти говори на своя прост
език, че няма мърдане - или концерт, или „Звездни врати“...

Мъдро, мъдро, нали...



271

ТАЙНСТВОТО НА ВРАТАТА

МИСИЯТА НА СКАЛАТА

- Какво се е случило?
- Сърцето бие като камбана.
- Защо?
- Тревожно е. Променя се.
- Отвътре ли?
- Откъде знаеш? Кой ти каза?
- Моето сърце!
- И то ли се променя?
- И то! А ти как позна?
- По ритъма... Винаги е един същ.
- Веднъж бях в гората... Разхождах се и поглъщах кар-

тините, които ми предлагаше. Беше упойващо и завладя-
ващо! Тогава спрях до една скала. От нея бликаше чист
извор вода. Отпих и почуствах умора. Легнах да отпочина.
Така неусетно съм заспал.

- Какво сънува?
- Не помня. Но скоро се събудих от странна песен.

Прекрасен момински глас гукаше в ухото ми. Стреснах
се, не знаех какво да правя.

- Сърцето, сърцето какво каза?
- Да не се страхувам! Да продължа да вървя в гората,

докато не се наситя на красотата ӟ.
- Какво направи?
- Тръгнах, но си спомних за скалата и за извора, и се

озадачих. Стори ми се, че имам връзка с тях! И отново се
върнах...

- Разкажи, но спокойно.
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- Скалата беше там, а изворът - пресъхнал.
- А сърцето какво каза?
- Че скалата не е просто скала.
- А какво друго? Скали в гората има навсякъде!
- Прав си, но тази не беше обикновена.
- Не виждам нищо необикновено в една скала! Какво

става с теб?
- Няма да повярваш! Тази скала беше съдбоносна.

От нея грееше светлина.
- Ами защо изворът беше пресъхнал?
- Заради мен! Оттам се чуваше един нежен глас.
- От извора или от скалата?
- Скалата и аз бяхме едно цяло, а изворната вода -

моята любов. Тази, която бях търсил цял живот!
- Ти се шегуваш! Не знаех, че си скала, при това в го-

рата.
- Ти не знаеш още много неща! И гората не беше обик-

новена!
- И това е шега.
- Не, братко мой, гората беше наситена с много цветя,

билки и омайна тъга... А скалата беше моята душа. Тази,
която принадлежи на любовта на изворната вода. Ела с
мен, ще се увериш, че не лъжа! ...

Двамата приятели седяха на тревата в гората и се
оглеждаха за чудесата, които криеха своята тайна сила.
Сила, даряваща щастие...

- Ето! - възкликна човекът-скала. - Чуваш ли гласа на
изворната вода? Пак се е завърнал!

- Чувам, но не разбирам смисъла! - каза приятелят.
- Защото не си влюбен!
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- Нима може да се влюбиш ето така - в един глас?
- Не е просто глас...
- Какво тогава?
- Ето, сега не трябва да казвам нищо. Просто отвори

своето сърце и ще разбереш! Послушай ме, поне веднъж!
Приятелят млъкна. Заслуша се в гласа, който пееше

упойващо, когато внезапно сърцето му се разтуптя тре-
вожно:

- Но това е странно! - каза. - Да, не съм влюбен, но
усетих отново ритъма на сърцето си!

- Какво ти казва то? - попита човекът-скала.
- Че без любов светът е пуст. И ако нямам любов в

сърцето си, то ще умре.
Човекът-скала стана, отиде до себе си и се наведе

над извора:
- Виждам я! - възкликна. - Тя е вълшебство! По-голямо

от гората... Нима вълшебствата трябва да не бъдат оби-
чани? Е, братко?

Внезапно човекът-скала изчезна, а от извора се поя-
ви прекрасна девица с нежно лице, големи очи и гъсти
черни коси.

- Не се тревожи за своя приятел, скъпо момче! Сега
за теб е добре да слушаш сърцето си по-внимателно! То
няма да те подведе. Някога, когато бяхме млади, зла ма-
гьосница превърна моя любим в скала, а мен - в изворна
вода.

- Но къде изчезна той?
- Не е изчезнал, тук е - посочи с нежната си ръка към

скалата, която като че ли бе станала още по-голяма, - при
мен! Не знаеш ли, че скалите имат мисия? - попита ра-
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достно девицата.
- Каква мисия? - приятелят беше потресен: - Не раз-

бирам!
Девицата се засмя искрено:
- Да раздават Любов!
- Любов?! - приятелят стана от тревата и каза тихо: -

Трябва да вървя, става късно...
- Ти не разбираш! - каза девицата. - Няма по-голяма

мисия от Любовта! Тя прави живота истински!
Приятелят се замисли:
- Вероятно трябва да открия своя смисъл... Не може

да не съществува... А тук, виждам, за мен няма яснота...
Девицата се натъжи:
- Ето, виж скалата! Тя диша! Докосни я!
Приятелят се озадачи. Докосна скалата и усети го-

рещина. Това за миг го учуди:
- Не може да бъде! Това е чудо! Скалата е съвсем жива!
Девицата се усмихна тайнственно:
- И ти можеш да си Скала...

Момчето остави книгата до себе си. Бе замислен над
прочетеното. „... Ритъмът на Сърцето винаги е един и същ!...
Ама че тайнственост! А този Извор, тази Девица... Какво
казват те? За каква Любов говорят! “

Изведнъж чу глас:
- Магията на Любовта не винаги е една и съща! Тя

има много лица. Но само едно от тях е истинско!
- Какъв глас си ти? - тревожно попита момчето.
- На твоето пусто Сърце. И то има нужда от Любов.

Но първо трябва да помъдрееш!
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- Но това, което разбирам е, че тук има нещо, което
не разбирам! Сърце, помогни ми!

- Отиди в гората. Заслушай се в песента на Извора,
докосни Скалата, разходи се в гората... Така ще разбереш
всичко.

Момчето се замисли: “Мислех, че тази книга иска да
ме заблуди! Но защо мисля, че сърцето ми прави същото!
Ще прочета книгата докрай и ще отида в гората! “

Гласът на Сърцето се ядоса:
- Остави книгата и веднага отиди в гората!
Момчето хвърли книгата и диво побягна към тази за-

гадка.
Когато пристигна, онова, което вида, го потресе: Един

висок мъж с широки плещи бе прегърнал красива жена и
нежно я милваше. Жената се гушеше в него и приличаше
на врабче, намерило истинската небесна благодат...

„Колко просто!“ - помисли момчето.
Огледа се да види Скалата, макар вече да бе разбрал.

Скалата действително бе жива, а девицата - прекрасна
жена.

Скалата и изворната вода се бяха съчетали - зави-
наги!

- Видя ли - каза сърцето му, - погледни в гората! Там
е и твоята мисия... някъде там...

Тогава над цялата планета, някак от небето, прокънтя-
ха най-прекрасни песни. Човекът-скала вече бе направил
нужното в името на любовта си...

А жената в прегръдките му бе повече, много повече
от едно необикновено откровение, появило се от извор-
ната вода.
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Момчето послуша сърцето си така, както Скалата и
Изворна вода бяха направили.

Гълъбите заплющяха шумно с крилете си в небето,
дарило ги с щедроста на свободата.

Мисията на Скалата и Изворна вода оставиха своя
ярък отпечатък в живота на техните братя и сестри. Сър-
цата им пулсираха синхронно.

- Ти си моя смисъл! - каза Скалата на Изворна вода.
- Какво същество бих бил без теб? Вероятно най-нещас-
тното!

Изворна вода се засмя:
- А ти си моето най-голямо изпитание! И същността

на моето абсолютно, страстно изкушение. Помниш ли как
се врекохме в неразделност, а сетне злата магьосница
ни прокле и обрече на мъчения? Забрави ли? Теб превърна
в скала, а мен в изворна вода...

- Помня! Но защо го направи?
- От завист! Нея никой не я обичаше.
Скалата се замисли:
- Знаеш ли, трябва да напуснем гората!
- Защо? Нима не я обичаш!
- Обичам теб! Но ние принадлежим на друга действи-

телност. Тя е неразбираема за много. Трябва да ги научим
на всичко, което знаем!

Изворна вода го притисна към себе си:
- Ти си моята скала! А за мен това означава всичко!

Какво ще правим?
- Само хубави неща! - целуна я по сочните устни и до-

бави: - Не е нужно да се крием.
- Да се крием? - не разбра Изворна вода. - Нима няко-
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га сме го правили?
Скалата се засмя. Земята потрепери.
- Ех, скъпа моя, защо не се усмихваш? Нима не разби-

раш, че тук вече не е нашето място? Нека обиколим света
надлъж и шир! За да стане ясно, че има смисъл да се оби-
чаме. Да накараме хората да разкрият чувствата, които
носят в себе си!

Изворна вода беше учудена:
- Защо го казваш?
- Защото е важно да се знае пътят към щастието! На-

шата Любов е така силна, че ще я почувства всеки!
Изворна вода се натъжи:
- Страхувам се, не искам отново да те загубя!
- Злата магьосница умря! Ела с мен! Няма да съжа-

ляваш! Ела!
Без повече да казва нищо, Скалата вдигна Изворна

вода на ръце и я понесе в неизвестна посока.
Някога, в едно далечно бъдеще се заговори, че двама

влюбени решили да променят света в името на Любовта.
Така се мълвеше. Но никой не го приемаше сериозно. Хо-
рата не бях готови.

Момчето затвори книгата и въздъхна: „Изглежда тази
книга не е за всеки! Че кой мисли в наши дни за скали и
изворни води? Дааа! Никой не е наивен като мен... Но аз
все пак ще отида в гората, да се убедя, че съм прав.“ Взе
отново книгата, разгледа я и с внезапна ярост я скъса.
“Това е безумие! Но безумието е човешко качество...“

Един прекрасен ден в гората започнаха да се разхож-
дат много хора. Гледаха скалите, тревите, цветята, плодни-



ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ

278

те или безплодни дръвчета и се радваха. Птиците приглася-
ха на детската глъч, а майките и бащите бяха озарени от
светлина. Но никой не подозираше, че тук някога е имало
жива скала и изворна вода, които са били вечно и нераз-
делно свързани с ЛЮБОВ. Разхождаха се в гората, раз-
глеждаха я, но нищо не забелязаха.

Едно дете дръпна роклята на майка си и звънко каза:
- Мамо, мамо, виж една скала, от която блика изворна

вода! Прилича на човек!
- Тази скала си ти, сине! - каза майката, без да раз-

мисли. -Един ден ще бъдеш силен като нея. И тооолкова
голям! Хайде, време е за обяд!

Хвана го ръката и го поведе към къщи:
- Ама аз не съм скала, аз съм дете!
- Като пораснеш, ще ти харесва да си скала! - небреж-

но отвърна майката. - Е, и днес се разходихме на чист
въздух. Я виж баща си - колко е голям!

- И той ли е скала?
- Да, и той! - машинално изрече майката.
Бащата запали цигара:
- Вече и в гората човек не може да попуши!
- Крайно време беше! Харчиш цяло състояние за тази

отрова!
Доброто семейство се добра до кухнята и започнаха

с обяда...
- Ето така свърши тази приказка - каза един възрастен

мъж, живял труден живот. - Но никой вече не вярва в тях.
Дори аз...

На кой го каза ли? На една огромна скала, от

която бликаше чиста изворна вода...
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СЪДБОВНА ГРЕШКА

Бях безметежно щастлив. Слънцето прежуряше.
Вървях пеш към хотел „Плиска“, с надежда да ми просвет-
не дотолкова, че да си повярвам, че съм гражданин на
света - респективно на вселената, обсебила ме радостно
още от блестящото ми детство. Какъв безвъзвратно от-
минал, но запомнен миг - като дълбока рана!

Някъде в далечината видях познато лице. Приятел от
училище. Висок, укрепнал, с ниско подрязана коса и
особен блясък в очите. Приближих се и подадох ръка:

- Не ме позна, нали?
Приятелят се дръпна назад. Разбрах, че въпросът и

ръката ми го бяха смутили.
- Не... - отговори някак страхливо.
- Остаряхме... - искаше ми се да поговорим.
- Да! - отвърна от приличие, запазвайки дистанция.
- Откъде се взе тук? Не сме се виждали цяла ера!
Погледна ме недоверчиво. Явно нещо си припом-

няше.
- Пристигнах от Австрия - изведнъж симпатично се

преобрази.
- Добре ли преживяваш? - наивно се надявах да го

спечеля.
- Малко е да се каже! - в очите му се прокрадна нежна

лукавост.
Не знаех как да разговарям с човек, когото не бях

виждал 30 години, но той ме погледна с внезапна благост:
- Припечелваш ли добре?
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Този въпрос, без да знам защо, ме вдъхнови неадек-
ватно:

- Тук �гроздето е кисело.
- Както винаги - песимистично умен!
Разбрах, че упорството ми го забавлява. Добавих

самоцелно:
- Забравил си на какво ни учеха в училището - опитвах

се да бъда весел.
- Шегуваш се, нали? - ухили се. Пак си бе същият, да-

же по-симпатичен.
- Дай сто лева! - заповядох с тържестена гордост.
- Защо?
- Не мога да си подредя живота! - сега аз исках да се

позабавлявам. Вече знаех, че е много богат.
Приятелят се учуди:
- Къде ти отиват доходите!
- Не знам. Но дори да знаех, не бих ти казал.
Намръщи се комично:
- Нали искаше да ставаш астронавт? Това ти беше

фикс-идеята...
- Мечтите се наказват с провал! Дай сто лева. Ще ти

ги върна! Хайде, заради приятелството ни.
Приятелят ме погледна с мъдра щедрост.
- Приятелството си е приятелство! Парите - пари!
За миг размислих:
- Прав си. Парите скарват хората! Дай сто лева и ме

ритни отзад! Така ще ми помогнеш повече!
- Толкова ли си изпаднал...
- Не бъди чак така мнителен!
- Какво става в България?
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- По-гот от бонбон! Защо гледаш така? Променен съм,
нали? И за мен няма бонбони.

- Кой ти ги забранява?
- Не съм фен на забраните. Искам да се самоубия.
- Грозна мисъл. Прочети една книга!
- Толкова ли е лесно?
Приятелят се замисли:
- Има много начини, за да продължиш.
- Врабчето не е орел! Дори съм забравил името ти...
- Росен.
- Абе, Росене, я си стой на топло! Къде живееш сега?
- В Калифорния... Австрия е хубава държава, но реших

малко да сменя климата. Винаги съм в движение, много е
полезно!

- Губернатор Шварценеггер какви ги върши?
- Умничи! Хората го обичат и му вярват!
Спомних си хита „Конан“.
- Умна личност! От културист - артист... ха-ха, от артист

- губернатор. Ами бедствията, природните? Как се справя!
- Би могъл... Но му спадна физическото тяло. Ех, какви

бицепси имаше!
- Да не си се сбъркал?
Искаше ми се да мина за духовит. Всъщност, опитът

ми бе провален. Приятелят ми стана сериозен:
- Не виждаш ли, че си имат Президент негър! Америка

е огромна сила! Кажи, има ли по света по-голямо нещо от
Холивуд?

Усмихнах се с най-хубавата си усмивка:
- Да! Тук имаме страхотно правосъдие. Убиваш, пла-

щаш гаранция, пускат те на свобода, вършиш друго прес-
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тъпление и така я караш, докато съвсем я оплескаш. Кажи
сега, че тук нещата не са по-гот! Ако знаеш какви мускули
се разхождат по улиците с огромни автомобили. Викат
им „мутри“. Но си е опасно, де! Сгащят ли те, те разфасо-
ват.

Приятелят се засмя:
- Не знаех, че си падаш по вицове... Гладен ли си?

Ела, аз черпя!
Бях гладен, но се заядох:
- На наркомански „черпя“ означава да те изчерпват

енергийно.
- Наркоман ли си станал? Беше спортист.
- Бях! Сега ходя на психоаналитик. Казвам му, че ми

е черно пред очите, а той ме убеждава да гледам от смеш-
ната страна!

- Няма ли? Не може да няма...
- Никой не го е грижа! Онзи ден един педофил изнаси-

лил няколко деца в изблик на добри чувства.
- Е, това е повече от „добри чувства“! Знаеш ли, малко

ме разстройваш...
- Така е! Ако искаш да знаеш повече, отиди до НДК

или при кофите за боклук до някоя пицария.
- Защо?
- Ще видиш страхотна картинка.
Приятелят се хвана за сърцето:
- Ох, кеф ми стана! Проститутки ли има.. Хайде да

хапнем нещо и да вървим...
- Дай сто лева!
- Нямам!
- Имаш!
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- Сега нямам! Нали не си пропаднал съвсем?
- Това е номер, ха-ха.
- Спри, спри! Ти ми се подиграваш? Какво искаш да

кажеш!
Въздъхнах:
- Не мога да спя, не е ясно от какво. Лекарите ме пи-

тат дали ми става! Става ми, викам им, а те се смеят божес-
твенно. Нали са без работа, никой не им бил плащал! Бях
4 месеца на катетър. Накрая сам го махнах и тръгнах гол
по улиците!

Приятелят съвсем, порозовя:
- О, не, моля те! Каква е тази поезия!
Тогава ме обзе дива радост и аз запях гордо:
- „Мила Родино, ти си земен Рай“...
Приятелят се изчерви:
- Ти наистина се подиграваш!
- Не, щастлив съм! - внезапно изпаднах в още по-шо-

киращ възторг. - Радостта да бъдеш мъдър е уникално ка-
чество!

- Е, не, ти ме убиваш с шеги! Пие ми се бира!
- Нямам пари! Дай сто лева!
Приятелят изведнъж почервеня съвсем и кресна:
- Ето!
Видях как пусна в ръката ми четири стотинки. Това

ме омекоти като „SILAN“:
- Е-е-е! Ти си бил супер!
Докато говорех, приятелят ми беше паднал в краката

ми и се гърчеше в нервен шок! Притесних се:
- Абе, ти от шеги не разбираш ли? Тук линейките при-

стигат едва като умреш! Обикновено идват със свещеник!
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И това е шега!
Надвесих се над приятеля си и му казах заплаши-

телно:
- Заминавай за Америка, докато си жив! Четирите

стотинки сега ми приличат на истински пай за гладен звяр!
- Моля те, спри за миг! - задъхан каза човекът. - Ще

ти дам сто 100 лева, само ми помогни да стана!
Помогнах му:
- Сто лева! - казах твърдо.
Приятелят се преобрази мигновено:
- И стотинките ще ти свършат работа! - отвърна и из-

чезна като дух от фентъзи.
- Ех, Холивуд, защо не си тук! Колко материал би

почерпил!

Едно дребно, черно, неизкъпано ромче ме гледаше с
надежда. Размислих за миг. Пуснах стотинките в ръката
му. То извади малко ножче от джоба си и отряза палеца
ми, хвърли го на един пес и избяга като вятър, истинско
изпитание за хората, потърсили радост в тихия му шепот.

Песът схруска с апетит палеца и като че ли поиска
още. Обзе ме ужас! Бях сладка мръвка, без право на бяг-
ство! Изходът беше един - да приемам шеговито участта.
Тогава припаднах от болката...

...Извинете, вие разбрахте ли нещо? Аз лично недо-
умявам...

Никога не бях допускал, че всичко е толкова истински
приятно, че да го вземам на сериозно! За мое учудване,



285

ТАЙНСТВОТО НА ВРАТАТА

песът си отиде с подвита опашка. Не разбрах какво го уп-
лаши. Вероятно гладът! Нали песът е човек. Умее да яде,
да вярва и да съчувства... и като че ли разбираше радост-
ното ми положение.... Тогава чух глас на жена:

- Вие да не сте в беда?
В миг се успокоих. Погледнах жената - беше млада,

стройна като елха и излъчваше щастие.
- Сигурно мога да ви помогна - каза.
- Кой го е грижа!
Жената ме улови за раната. Целуна я, а когато я пус-

на, видях палеца си на място!
- Как го направихте? - бях изумен. - Това го умее само

Иисус!
Жената я нямаше, а в ръката си имах четири стотинки!

Прекръстих се и мислено пожелах щастието да посети
всеки дом, в който да заживее по една такава жена - ча-
родей! Не бях толкова потресен, колкото доволен.

Станах и като налят с ракия поех към къщи. “Това бе
най-прекрасният ден в живота ми!“ - помислих и си спом-
них за приятеля. Представих си как живее. “Барак Обама!“
- светнах. Той винаги ми е бил симпатичен. А Губертатор
Шварценегер приличаше на своя „Терминатор“, решен на
всичко.

„Терминаторите успяват в Америка, а всъщност идват
от Австрия.“ Помислих, защото можех да си го представя!

...Едно беше сигурно - в джоба ми подрънкваха четири
стотинки. Факт. Извадих ги и ги хвърлих за късмет зад
гърба си.

Внезапно кучетата се разлаяха, а аз хукнах към стаята
си.
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Жестокостта не противоречи на интелекта...
Бях разговарял с губернатор Шварценегер, не вяр-

вате, нали...
Аз също, но какво ли не прави въображението, стига

да му повярваш!
Освободете напрежението - това помага, и няма да

ви нарани!
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ПРИЯТЕЛСТВО

Кафето нагарчаше. Пиех на ситни глъдки и пушех. Ка-
фенето беше пусто. Утрото - младо, небето - златисто, а
аз - сам. В тази трапчива наслада - насладата да посрещна
деня, окъпан от нощния дъжд, ме изпълваше. По тази при-
чина уплътнявах празните маси с дух, светлина и много
сила. Тогава се появи група девойки и няколко напористи
юноши. Нещо бъбреха.

Мислех за приятелството. Най-невъзможното. По та-
зи причина - най-омайващото.

Копнеех не за целувка или кичур коси, а за... радостта
да се запознавам. Да приемам една жена приятелски и
никога да не допускам мисълта да кося с жестока обич
бойното поле. Онова, което те изпраща в рая. Гледах в
небето. Погледът ми обаче се респектира от едно девойче.
Походката ӟ бе плавна. Меки ръце, големи сини очи с цвета
на планета, обречена на гибел. Бях прекарал нощта на
балкона, взрян в тъмното небе, напоено с влага. Влагата
бе проникнала в порите на кожата ми и чувствах великата
сила на природата. Бях избягал отдавна. Толкова отдавна,
че не помня друго освен сребърни облаци, мирис на око-
сена трева и натрапчивата идея за неосъществено прия-
телство... Девойката определено беше девствена, а това
ме върна в онези години на диви копнежи и вкопчени до
лудост тела. Мирис на море, долитащ оттам, тръпката, опи-
янението. Внезапно усетих, че ако още веднъж погледна,
ще се отреча завинаги. Мислех за калта като за свещено
понятие.
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Обичах я. Бях паднал низко. Там, в едно ужасно тре-
савище, ме блъскаха пролетни хормони и ме нагнетяваха
с жестока, безпаметна сила, която не знаех в какво да
приложа. Пушех и се наслаждавах на онова девойче... Да-
ли беше така невинна? По мое време това бе ключ към
други светове. И все онзи натрапчив вятър, онова стра-
ховито време на безсмъртна душа, родена за да умре...

Девойчето сложи тялото си в едно столче. Не запали.
Огледа пресния си маникюр и внезпно се извърна към
мен. Очите ни се срещнаха. Гъстите ӟ тъмни коси подсил-
ваха блясъка им. Проникнах през зениците и видях чудо.
Изпаднах в състояние на алчна възбуда.

Познато усещане, друго различие. Мое. Усет за ожи-
вяла вселена, за мъдър кичур небесни коси, омая, кипеж,
безвремие. Изпитах желание да приказвам. Овладях се.
Трябваха ми три секунди, за да осъзная, че съм остарял.
Че девойчето се насити с енергия. Че там, в очите ӟ, плу-
ваха диви силни чувства. Не, не към мен. Аз бях трамп-
линът. Тогава открих. Тя принадлежеше на друго време.
Опитах се да обслужа това �откритие“ с въображение.
Отново се натъкнах на обзелата ме старост. Отворих уста,
за да кажа нещо весело и неприлично, но усетих, че нямам
сили. Приличах на извънземно - голо, тъжно и свирепо.
Но те не са такива. Извънземното в мен беше ужасяващо.
Но онова, което видях в очите ӟ, беше призрак, бледа сян-
ка от лежане по стаи и пейки и редица от погледи, прико-
вани в тялото, жадуващи внимание. Нямаше го. Запалих
отново. Димът ме упои и аз се отпуснах. Блъснах чашата
с кафе и залях покривката. Девойчето продължаваше да
ме гледа. И аз нея. Тя се усмихна. И аз. Нацупи се внезап-
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но. И аз. Но идеите не ме напускаха лесно. Станах, разкър-
ших рамене и си отидох вкъщи. Съблякох се гол и легнах в
чистото, но пусто легло. Нададох вик. Усетих силна болка.
Девойчето се усмихваше с очи. Бях стиснал клепачи и я
виждах. Тя бе там, проектирана в съзнанието ми. Ярко,
като картина на Рембранд. Жива, повалена от вятъра, гола,
открита, похотлива и небрежна като всичко, което ме бе
преследвало през цялото време - от деня на първата лю-
бов, която не успях да превърна в отлично приятелство...

На вратата внезапно се позвъни. Отворих. На прага
момичето от кафенето ме гледаше с безсъние в очите. Ръ-
цете ӟ бяха елегантни, гърдите � малки, но настръхнали,
коремът - плосък и привличащ.

- Приятелство ли търсиш? - попита тя и се усмихна.
Очите ӟ горяха като жертвени клади, а аз се зачудих как
ме е разгадала.

Вкамених се. Улових се, че съм влюбен. Тя явно усети.
Възседна ме и повтори:

- Приятелство ли търсиш? - почувствах горещина. -
Нашето приятелство е предопределено завинаги. И ще
остане такова! Страх ли те е от любовта?

Откъде можех да знам, че девойчето е моята жена,
седнала в скута на мечтите ми. Онези, другите, от които
можеш да полудееш:

- Още ли търсиш приятелство? - попита отново де-
войчето.

Не отговорих. Влюбеният обикновено е мълчалив. Ис-
ках да крещя, когато разбрах колко объркано и свещено
нещо е приятелството. Като кръв, потекла от устата след
кавга. Помислих, че всичките ми чудеса си приличат. Тър-
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сих приятелство и го открих! Любовта беше легнала до
мен - такава една, много особена. Крехка, нежна, луда ка-
то обожание...

Някъде в живота хиляди влюбени палеха цигари като
сватбени свещи в името на... приятелството...

- Още ли се страхуваш от любовта? - попита ме девой-
чето.

Нима това бе истината...
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ДРУГОТО ПЪТУВАНЕ

...Клонеше към седем, когато се качих в автобуса.
Пътувах от Елин Пелин до София. Бях измила косите си
със скъп палмолив и уханието му изпълваше плътно цялото
пространство около мен. Чувствах се прекрасно. Очаквах
да потеглим, когато в автобуса се качиха двама странни
мъже. Единият беше висок, остриган нула номер, с големи
ръце и широки рамене. Приличаше на Шон Конъри. Това
ми подейства романтично. Другият бе малко по-дребен, с
обезобразено лице и големи топли очи. Отначало си по-
мислих, че не трябва да показвам колко ми допаднаха.
По-едрият ме погледна някак диво, първично и зло. Имаше
малки пъстри очички и белязано от голяма бемка чело.
Обезобразеният ми напомни за Жан Рено. Това съвсем
ме разтърси. Почувствах се объркана. Не знаех как да се
държа. Усещах, че ме гледат жадно и съвсем се притесних.
Реших отчаяно да позирам. Автобусът тръгна. Двамата сед-
наха зад мен и нещо започнаха да приказват. Имаха стран-
но еднакви гласове. Не че това ме дразнеше. Почувствах
езика си топъл и влажен и някак не можех да си представя
как изглеждам отблизо. Освен всичко усещах как от най-
чувствителното ми физическо място се прокрадват горещи
тръпки, придружени с усещането за ужасяващо силно оро-
сяване на мозъка. Не бях съгласна със себе си, но изпитвах
нужда да ги виждам. Бяха зад мен, а гласовете им ме из-
пълваха с топли вълни.

Рейсът се движеше бавно. Валеше сняг. Навън колите
буксуваха. Буксуваше и въображението ми, докато най-
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сетне затворих очи. Заслушах се и леко се отпуснах. Гово-
реха за мен. Все пак беше приятно. Не чувах нищо отчетли-
во ясно, но фактът, че ме обсъждаха, ме възбуждаше. Дока-
то леко и добронамерено си седях на задника и се унасях
в болезнена, но сладка тръпка, изведнъж чух ясно как по-
дребният се засмя и каза малко по-високо:

- Това момиче сега лети... - този път се почувствах
леко. Гласът му продължи да човърка чувствата ми. - Щас-
тлива е, чува ни, усеща ни и скоро съвсем ще се разнежи...

Това ми прозвуча гадно, но тръпката продължи да
ме владее. Наострих уши и се заслушах, преструвайки се
на заспала.

- Това пътуване за нея означава повече, отколкото
може да си представи. Сега е млада, красива, магнетична
и едва ли подозира, че след години ще бъде майка на ди-
ваци, съпруга на мъж-алкохолик, който ще я малтретира,
а тя винаги в мислите си ще бъде с него, защото няма да
има избор за нещо по-добро...

Обезобразеният спря да говори. Почувствах се така
уморена... Тази житейска прозорливост ме впечатли. От-
начало ме подразни, но после ми стана смешно. Явно обе-
зобразеният имаше проблем с жените и го избиваше на
интелект, докато другият пазеше свещена тишина и така
ме заинтригува до лудост. Личеше си, че познава приро-
дата на жената по-добре от обезобразения. Това ми се
стори доста похотливо. Продължих да се преструвам, че
спя. Разговорът им внезапно секна и настана тишината,
от която се страхувах. Имах усещане, че съм изправена
пред съд за моята природа, чувства и усет. Трепетите не
бяха секнали, но мълчанието на двамата започна да ме
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дразни.
- Има хубави руси коси... - чух гласа на по-едрия. - Тя

никога няма да престане да бъде нежна, добра и чувстви-
телна... до последния си миг ще живее, ще мечтае, ще се
люби, а накрая ще умре тихо, спокойно и внезапно като
снега, който заваля вчера, но се видя днес...

Тази романтична алегория ме стресна. „Значи няма
да спра да се любя, ще бъда добра, нежна... и какво беше
другото, което ме озадачи, ах, да, чувствителна...“ Това
ме разплака. Не усетих как от очите ми рукнаха сълзи, ко-
ито двамата не видяха. Така беше по-добре. Не обичах да
си издавам чувствата, но затова пък бях доволна...

- Ужасно е да си женен в това време - каза един от
двамата. - Дете, семейство, безпаричие, еднообразие...
Не, това не е за мен!

Това ми прозвуча мъчително, но истинско... „Дали
пък нямаше да се омъжа за някой пиян дъртак, който няма
да го вдига и ще ме преследва с чаша в ръка в някаква
ужасна спалня, която ще ненавиждам... Ще имам деца,
които ще обичам... дали ще съм все така чувствена и тръп-
неща от желание, или просто ще събера спомени и ще за-
живея с тях в пълна самота и забрава... Никой да не ме
познава, да чета вестници и да ям хляб и сирене, да броя
бедните си пари... Мисля, че и двамата до мен ще имат
своите проблеми. Ето, едрият вече вероятно е на път да
се ожени, обезобразеният вероятно ще се моли за жена,
ще ме мисли, мен, случайната, русокосата, нежната. Той
ме забеляза, той ме определи. Вероятно му допадам. Или
се страхува за бъдещето си... кой знае, простите неща по-
някога изглеждат смешни и жалки, друг път - трудно упра-
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вляеми като опърничава жена... и много тъжни...“, така си
мислех в тази моя първа нощ, когато пътуването ми не бе-
ше ад, а рай... Светът не е за двама, светът не е за един...
за кой е създаден този свят?! За двама... боже, колко ба-
нално! До болезненост. Безпаричие, безбрачие, самота...
дали е така, или всичко е един нескончаем акт от компро-
миси? Престанах да мисля. Мъжете зад мен продължиха
да ме коментират. Обсъждаха с откровение женската при-
рода - моята, на тази жена зад тях, на онази тъмнокожа
дама в началото на автобуса... „Колко нелепо - първо си
боготворящ, после те обожествяват, а накрая те изхвърлят
на боклука, тогава, когато въображението не работи, а же-
ланието за интимност се е изпарило... останал е само ди-
вият нагон. В очите, в устата, в мисълта... каква пародия
от коментари... чувствена ли съм, или се заблуждавам?
Докъде отиват моите мечти или просто бълнувам, къде
съм - в автобус или на голо парти?“ - тук някъде се изморих.
Помислих, че младостта ми е наранена. Не гордостта, не
душата, не тялото... Младостта! Внезапно, за моя изненада,
извих шия и погледнах мъжете зад мен. Останах поразена
- изведнъж си дадох сметка, че те са с поне десет години
по-възрастни, с проблем или не, не можех да отгатна. Ве-
роятно да. Уплаших се... не ми се вярваше, че може да
предизвикам смут в душите на тези двамата... те бяха
стари, изхабени, макар едри и силни... Младостта ми из-
чезна и аз започнах да се замислям над природата си.
Кои бяха те... не беше просто любопитство, може би съби-
рах спомени за бъдеще, което е неясно като времето на-
вън... Така застинах, замислих се и се почувствах остаряла
- в един миг, един-единствен, в който проумях, че... моята
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коса няма да е вечно млада, здрава, гъвкава. Походката
ми ще се забави, жилите ми ще изскочат навън, очите ми
ще остареят, ще сложа очила и... Онова, което каза обезо-
бразеният, вероятно е най-истинският вариант за моята
страстна младост, която ще угасне... Рейсът спря. С ужас
открих, че пътуването е секнало. Снегът също. Мъжете сто-
яха прави зад мен и съвсем не ме забелязваха. Усещах с
тялото си, че вече не ги засягам. Аз съм само един техен
спомен. Те също. Жената в мен заговори на своя език и
аз разбрах, че всичко е било едно резливо усещане, като
горчиво новогодишно вино. Че всъщност съм онази, която
се почувствах преди малко и нищо повече... не знаех дали
пък не исках прекалено много да съм център на нечие
внимание, помислих, че всъщност мъжете зад мен дори
не подозират, че вече имам едно дете и чакам друго. Отк-
рих, че не са забелязали мен, а само силуета ми и някак
хлапашки се ядосах... Ядосах се, защото мъжът ми наисти-
на се бе хванал за чашката и не ме любеше, мъчеше ме.
Че това не е било някаква догадка за моето бъдеще, а по-
скоро за моето настояще! Разбрах, че съм обидена на
съдбата. Нямаше го пламъкът, тръпката, сладостта! Отк-
рих, че всичко е било едно друго пътуване! Пътуване! Как-
во?! Навярно навътре в себе си... Отново се разплаках.
Този път по-едрият трепна, а обезобразеният се усмихна.
Спомен! Изведнъж ми се стори, че краят на света е дошъл,
че всичко е само едно мъчително усещане като онова,
първото, когато се родиш и изплачеш! Колко спомени.
Излязох навън...
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СЪРЦЕТО НА ПЛАНИНАТА

1. Каторжникът, сърцето,
градът и планината

Една брилянтно изрисувана от звезди нощ, потънала
в бледата лунна светлина, когато всичко бе стихнало, умо-
рено и лишено от логика, Зен с умерена крачка вървеше
към планината. Отдавна не бе имал цел и желание да я
реализира. Тази нощ всичко вървеше спокойно, приятно
и леко. Билото на планината се изгърбваше на хоризонта
с мека красота.

Зен имаше повод да ликува - преди няколко дни учи-
телят му го освободи от тридесет години каторга в града.
Градът асимилираше всичко около себе си, без особените
скрупули на надеждата.

Тридесет години работа! Време, в което измираха
хиляди каторжници. Това му се отрази сравнително добре,
но заслугата бе на учителя му. Когато Зен беше дете, учите-
лят често го караше да превръща нереални неща в реални.
Едно от тях бе да изключва съзнанието си и да постига
невероятни успехи в чисто физически план. Градът пре-
крои живота му. Каторжниците работеха упорито и колко-
то им заповядваха. За награда получаваха паница боб и
сто удара с камшик за сън, а на сутринта изтезанието про-
дължаваше с жестоката си настойчивост...

Нощта бавно напредваше. Зен изглеждаше щастлив.
Раните по ръцете и краката му го караха да бъде внезапно
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озарен от светлината на свободата. Беше я сънувал всяка
нощ, прекарана под открито небе. Градът, в който не откри
убежище за своите планове, изглеждаше мрачен. В дале-
чината, там, където живееха господарите, се извисяваха
черни стоманени кули, а в техните подножия се гърчеха
мазохистично сурогати на жилищни сгради, в които се кри-
еха от всичко техните подчинени. Тази гледка караше Зен
да смята, че градът прилича на гигантски крематориум и
че той по някаква ирония на съдбата се бе озовал точно
там, където и небето привечер лумваше като в пъклени
пламъци. Картината на ада привършваше с бобената чор-
ба и веселите гласове на надзирателите, които, привърш-
вайки работа, пребиваха някого до смърт, след което се
омитаха. Оставяха двама-трима за нощен надзор. всъщ-
ност доста излишен каторжниците бяха питомни...

...От ранно детство Зен усещаше, че е предопределен.
Живееше с майка си и баща си в дървена къщурка в подно-
жието на планината. Прекарваше по цял ден с козичката
Стела, която хрупаше невинна трева и весели къпини. Вед-
нъж Зен откри точка в небето. По-късно разбра, че е знак
за избраници. Стела пасеше, Зен наблюдаваше „свишия“
знак и изпадаше в транс. Понякога така се унасяше, че
само сладкото мемекане на козата го връщаше в реалнос-
тта. Така беше и днес. Стела се бе заплела в един къпинак
и отчаяно се мъчеше да се измъкне. Зен ловко разкъса
храста и с изненада се натъкна на усмихнато старче. То
пушеше лула и гледаше присмехулно. Зен трепна:

- Кой сте вие?
Зен беше малък, но доста силен и като нищо можеше

да строши главата на натрапника.



ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ

298

Старчето се усмихна:
- Тъкмо чаках някой да ме попита, когато ти се появи.
- Това е шега!
- Шегите са нещо хубаво. Хубавото им е, че често ни

крият в себе си!
Зен отново трепна:
- Знам!
- Знаеш? - учуди се старчето. - Виждам, че нищо друго

не ти е ясно! Не ти е ясна и точката в небето! Тя наистина
е знак за уникални мисии!

Това впечатли Зен и той стана внимателен. Старчето
загаси лулата.

- Преди години баща ти бе същият глупак. Той също
пасеше козичка, също гледаше в небето, но бе уникално
сляп. Тогава си казах, че ще създаде син, който ще стане
мой ученик.

Зен получи особено замайване и падна до храста.
- На никого ли не вярваш? - попита учителят.
Зен тръсна глава, опипа черепа си глупаво и отвърна:
- Стори ми се, че видях сърцето на планината!
- Как изглежда? - усмихна се учителят.
Зен дръпна въженцето на козичката. Тя се потърка в

него. Момчето я целуна по челото, помилва я и някак съне-
но каза:

- Там живее едно злобно същество...
Учителят се засмя високо:
- Да не би да се страхуваш?
- Видях го да седи в огромна коралова черупка, да

държи жезъл от седеф и да гори с огън тела на хора...
- Какво друго прави?
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- Изяжда месото и излива кръвта в гърлото си!
Учителят се засмя:
- Баща ти беше голям добряк, но глупав и непрозор-

лив. За разлика от него ти си истински наблюдател. Нищо
не ти се изплъзва. Е, ще станеш мой ученик.

Зен се усмихна страхливо:
- Трябва ли да оставя мама и татко?
- Не е нужно. Достатъчно е да се срещаме тук и да

разговаряме.
- На какво ще ме научите вие?
Учителят докосна момчето с върха на пръстите си.

Зен се унесе в тежка дрямка. Когато се събуди, видя, че
слънцето клони към залез. Така започна връзката му с
особения учител. Зен прекара пет чудесни години на вятър,
слънце и трева. Това го направи по-разумен, спокоен и
мислещ. Един ден учителят дойде при него.

- Времето изтече. Дълги години ще живееш в мрак и
пустота, но ще оцелееш, за да убиеш планината...

- По-скоро нейното сърце!
Учителят го спря:
- В онзи първи ден ти откри в себе си сърцето на пла-

нината. Планината е нежно същество. А аз се появих, за
да те избавя от злината, покълнала в теб - каза и изчезна.

Вечерта напредваше. Зен вървеше по билото на пла-
нината, обзет от спомени. Искаше „екшънът“ да приключи,
когато видя пред себе си път от сребърен прах. Това го
взриви. Не бе виждал подобна магнетична гледка през
целия си живот. Поне докато бе в града, който не успя да
го пречупи. Пътят беше светъл. Светъл и красив. Той щеше
да отведе Зен до целта на неговата „мисия“. Тридесетте
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години каторга не бяха похабили разума му. Зен притежа-
ваше желязна воля.

Но какво ли означават понякога спомените и чувства-
та? Зен усети, че стъпва на нещо хлъзгаво. Беше попаднал
в просторната кухина на планината, а напрежението из-
веднъж изчезна. Учуди се. Когато погледна зад гърба си,
видя града и чу стоновете на спящите каторжници, които
никога не изправяха гръб...

- Здравей, себе си! - чу глас Зен. Взря се в мрака и
отвърна:

- С кого разговарям?
- Със себе си.
- Какво означава това?
- Нима не разбираш?
Зен се усмихна:
- Всъщност да!
- Какво смело сърце! Значи си приел себе си...
- Чувам глас, а не виждам лице - изрече Зен с усмивка.
- Тогава кажи „здравей“ на сърцето на планината!
Внезапно лумна ярка бяла светлина и Зен видя лъв.

Лъвът лежеше в нозете на странно същество с голяма гла-
ва, тесни рамене и силно изпъкнали светещи виолетови
очи.

- В града ти се представи отлично. Там издържа тежък
непосилен труд, там кали воля, там осмисли, че аз и ти
сме еднакви...

- Приличаш на чудовище!
- Преди малко си спомних всичко. Аз съм твоята душа,

но моето сърце принадлежи на планината. Тя е жива и ви-
жда страданията на каторжниците.
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- Какво очакваш от мен?
Съществото се отпусна в блажена поза:
- Да ме убиеш! Да станеш цар! Градът ще се освободи

от бремето на некадърните си господари и няма да има
страдание. Нима това не е добър мотив за моята смърт?
Това е твоята мисия, Зен! Градът е свирепо убежище! Там
слънцето никога не изгрява с любов!

Зен се облегна на една скала и се замисли. В това
време около него се разщъкаха странни същества. Те при-
личаха на гномове и мишлета с весели муцунки. Покате-
риха се върху него и започнаха да ръфат грижливо старите
му дрехи. Зен изпадна във вцепенение. Гномчетата изпол-
зваха този момент и започнаха да го обличат в царски
одежди. Пееха нежни песни и се наслаждаваха на мелоди-
ите, които съчиняваха в момента.

От своя страна сърцето на планината свали от тялото
си златна мантия, измъкна ръцете си от бисерните ръкави-
ци и излезе от раковината, в която бе прекарало живота
си. Застана пред Зен, направи кръстен знак и когато бе
готово, каза:

- Е, Зен, твоят час дойде! Време е да разменим
ролите. Аз изпълних своята. Сега очаквам да се събудиш
и да при-ключим!

Зен отвори очи изумен.
- Но аз не съм роден за цар.
Сърцето се усмихна мъдро.
- Обикновено царе, при това добри, стават убийците...
- Ами ако не те убия?
Сърцето се наля с кръв и гняв.
- Не се проваляй! Ти си свят, добър, благороден и
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умен - идеалният убиец на сърца, пълни с отровата на ом-
разата. Аз преливам. Нима не разбираш! Ако сега не умра,
господарите в града ще продължат да потискат слабите
си поданици, ще забогатяват на техен гръб, ще унищожават
всеки по-смел и надигнал глава за бунт, ще изсипят в кра-
ката ми всичката си пошлост, с която се храня, за да ги
пощадя! Това продължава отдавна. Започвам да се умо-
рявам. Просто изпълни мисията си!

Сърцето на планината измъкна ножа на Зен от калъ-
фа, сложи дръжката в ръката му и насочи острието в сърце-
то си.

Зен изкрещя и без омраза заби ножа в своето второ
„аз“. Сърцето бавно се свлече до него, от устата му плъзна
кръв и то каза с нескрито блаженство:

- Не може да има цар с две сърца, както не може да
има двама царе с едно сърце! - и издъхна.

Очите му станаха бистри и като че ли още по-живи.
Ненадейно планината се разтърси от внезапен гърч. Зен
не трепна. Гномовете и мишлетата около него вдигнаха
златната мантия на бившето сърце и окичиха раменете
на Зен. Той се усмихна. Планината вибрираше. Градът в
далечината започна да крещи с ужасените гласове на ни-
що неразбиращите каторжници. Слънцето изгряваше сър-
дито. Стоманените кули се пропукаха и започнаха да се
рушат. Господарите нададоха тревожни викове и се опи-
таха да се спасят, но се натъкнаха на внезапно пробу-
дената сила на каторжниците. Те вдигнаха лопатите и кир-
ките, с които си изкарваха прехраната, и започнаха да ги
посичат. Надзирателите побягнаха уплашени в различни
посоки, а един каторжник нададе вик:
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- Свобода!
В този миг Зен се превърна в сърце и каза мъдро:
- Забравете вика на този глупак!
Гномовете се стреснаха:
- Как тъй?! Нали целта на вашата мисия е да дари си-

ли, права, храна и прилични домове на тези нещастници!
- джуджетата се разтрепераха от ужас. - Скоро господари-
те от града ще пристигнат и ще ви измолят прошка, за да
продължи всичко по старому!

- Така е - отвърна Зен, - но аз нищо няма да им дам!
- А какво ще стане с каторжниците...
- Те ще получат свобода, но ще трябва още много да

поработят над идеите си за този дар...
- Нима ги обричате на гибел?
- А нима сърцето на планината не ме принуди да го

убия? Сега ще им дам шанс сами да построят този град,
за който нищо не знаят. Аз бях тридесет години каторжник
и никой от тях не вдигна очи към небето, за да се порадва
на звездите. Доста трудно ще им бъде да построят друг
град, който ще се появи на мястото на този. Дано се задър-
жа по-дълго в този храм на истината, какъвто е планината...

- А какво ще стане с господарите, техните подчинени
и надзирателите?

- Ще ги посъветвам, ако успеят, разбира се, да се до-
берат дотук, никога да не строят град, който има слаба
архитектура и перверзни обичаи.

- Само това ли? - попита един гном.
- На теб ще възложа задачата да им обясниш това.

Вие имате бъдеще, докато на мен остава тежката задача
да поддържам планината жива, радостна и справедлива...
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- Зен погледна към трупа на своето друго „аз“ и каза тежко:
- Изхвърлете тази мърша!

Гномовете се заловиха за работа. Зен ги наблюдава-
ше. Играеше му се на сърце, което спасява удавници. Но
като се позамисли, стигна до извода, че след толкова го-
дини робство свободата наистина си заслужава про-
ливане на кръв! Сърцето за миг спря да тупти, а планината
прекрати трусовете си. Зен усети някой да го дърпа:

- Господарю, градът рухна и премаза каторжниците!
- беше един топъл гном.

- Каква печал! - прозя се Зен и каза свирепо: - Гладен
съм! Какво има за вечеря?

Топлият гном се почувства неудобно:
- За съжаление, няма нищо!
- Как?! - не разбра Зен.
- Вашето второ „аз“ се хранеше с месото на

каторжни-ците, а от днес те са просто леш!
Едва сега Зен разбра, че много му се иска да прене-

брегне глада. Гномът „отгатна“ мъката на Зен и каза тихо:
- Все пак един господар се е добрал до покоите ви.

Иска да го изслушате...
- Всъщност не съм месояден - каза без желание Зен.

- А господаря го хвърлете на лъва!
- Все пак няма ли да го изслушате?
Зен погледна отново към града. От него се вдигаше

като гъста пара пепел и прах.
- По-добре е да се отиде до града и да се помогне на

оцелелите. А що се отнася до господаря, то той не влиза в
контекста на тази мътна история.

Топлият гном весело се усмихна:
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- Вашето предишно „аз“ беше по-жестоко.
- В такъв случай му издигнете паметник и го поставете

от дясната ми страна. То заслужава това!
Зен се прозина жестоко и допълни:
- Хей, гном, защо си така радостен?
- Защото оттук насетне ние добронамерено ще управ-

ляваме нашия малък свят. По-добро сърце никога не сме
имали.

Самочувствието на Зен се повиши и той каза:
- В такъв случай изяжте господаря! Не искам да ви

остана длъжен!
Гномчето се поклони ниско, пусна дългата си усмивка

и каза ведро:
- На вашите услуги...
Зен кимна. Не искаше отново да пасе Стела и да чува

песента на майка си, която се лееше от устата ӟ, докато
тъчеше на примитивния стан я дреха, я одеяло... Едно мъд-
ро сърце няма нужда от това!

Дълго време градът пустееше. Плъхове и котки бесу-
ваха. Труповете гниеха. Един оцелял каторжник се мъчеше
да повдигне крак, за да се изпикае и крещеше обезумяло.

Този път Зен заспа дълбок сън. Там, в джунглите на
сънната си ленност, той най-сетне откри смисъла. Но този
смисъл имаше нужда от много бетон и много ръце. От мно-
го вода и от много въздух. От много търпение и от много,
много други оферти, за да стане ясно, че свобода се гради
с каторжен труд и свободната воля на потъналия в прахта
на забравата човек.

Планината леко трепна. Зен разбра, че тя има нужда
от неговото сърце.
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Виковете на каторжника продължаваха. Това не впе-
чатли никого. В блажения си сън Зен беше отново онова
дете-избраник, а учителят го щипеше по лицето и му се
присмиваше. Гласът му много напомняше на този на оцеле-
лия каторжник, но сега това не пречеше на Зен. Сърцето
да спи, да спи, да спи... Гномовете и мишлетата също спяха,
но по котешки. Те имаха мисията да го пазят.

Топлият гном приближи до ухото на Зен и каза тихо:
- Един цар не бива да се тревожи чак толкова за сво-

бодата на един каторжник! - прекръсти се и се сви в крака-
та му в изблик на добри чувства.

...Добрият човек търси щастие там, където има гиган-
тска пустиня от „мъдри“ размишления...

2. Сърцето, планината и господарите
на града

Топлият гном се събуди от ужасни крясъци. Скочи от
нозете на Сърцето, отправи се към прозореца и се вце-
пени: градът, по-скоро онова, което беше останало от него,
гореше в адски пламъци, а каторжниците изгаряха - непод-
вижни, разпръсквайки мирис на изгоряло месо. Погледна
към портата и се ужаси. Там се бяха събрали господарите
на града и спореха, налагаха се с юмруци и се ругаеха.
Гномът откри, че това е опасно за планината и новото сър-
це. Бързо и страхливо отиде при спящия Зен и каза тихо:

- Сърце, събуди се!
Зен трепна леко:
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- Какво е станало?
- Градът гори, а господарите искат да разбият портата

и да ви убият!
- Колко романтично. За това ли ме събуди? Тъкмо съ-

нувах чудесен сън!
Топлият гном се озъби:
- Но сега сте застрашен! И не само вие!
- Какво трябва да направя и за кого?
- Сам решете!
Зен се усмихна. Стана от трона си и се отправи към

портала. Топлият гном се ужаси, разплака се, настина и
умря. Зен отвори портата и се замисли. Никой не знаеше
точно за какво. Той също. Вместо да се страхува, Зен рязко
отвори и извика:

- Защо безпокоите планината и новото сърце?! Знаете
ли какво ви очаква?

Като го видяха гордо изправен, облечен в злато и ди-
аманти, господарите се взряха в него с респект.

- Искахме да се оплачем от жегата! - гъгниво каза
един господар.

- Моето сърце е загрижено за вас. Но първо се разбе-
рете по между си. Тогава се обърнете за помощ към мен!
- отвърна Зен.

Един едър господар се приближи към Зен. Огледа го
смело и каза:

- Аз ви познавам! Не бяхте ли овчар преди години,
когато градът процъфтяваше, а каторжниците се надяваха
на свобода?

- Отлична памет! - отвърна Зен. - А вие не бяхте ли
мой учител по времето, когато търсехте достоен заместник
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на сърцето на планината?
Господарят коленичи. Заби пръсти в земята и каза

студено:
- Проклет да съм, Зен! Ти си се превърнал в чудовище!
- Моята мисия е такава! А вашата?
- Ще те унищожа, Зен! Аз те създадох, аз ще те уни-

щожа!
- Колко мило! Значи не сте доволен от себе си...
- Но Зен, градът изчезва...
- Е, това вече е вашата мисия!
- Зен, колко време мина откакто стана сърце?
- Не си спомням.
- Защото спиш непрекъснато! Каторжниците вярваха

в теб!
- Но аз не им вярвах! Какво правите тук?! Махайте

се!
- Не и докато не се разберем! - кресна друг господар.

- Остахме без богатствата си, земята ни е опустошена, а
каторжниците вече и да искат, не могат да ни служат! Като
мъртви са! И ти, сърце, си виновно за това!

Зен се засмя:
- Аз?! Хей, вместо да си играете на слуги и господари,

помислете за планината. Само тя може да ви помогне. Аз
съм просто орган, който поддържа живота й!

Учителят се изправи. Имаше достоен за годините си
ръст.

- Някога беше старец - каза Зен. - Сега изглеждаш
по-млад. Това е фокус, нали! А задникът ти е заприличал
на къща.

- Така е. Но ти си длъжен да ни съдействаш!
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Зен се обърна с гръб. Наведе се и се изпърдя:
- Когато миризмата ви задуши, вървете горе, на върха.

Там ви е мястото... Дробовете ви ще оздравеят, а идеите
ви ще се изяснят!

Учителят се приближи до Зен. Прошепна нещо в ухото
му и си отиде. Изчезна като дим в друг фокус.

- Видяхте ли? - Зен се озъби. - Не го е грижа за вас!
Господарите се смутиха и умълчаха. Те не знаеха как-

во е чул Зен. Но подозираха най-лошото.
- Може да си вървите! - кресна Зен.
Господарите се объркаха повече:
- Но ние вече нямаме домове, пари и слуги. Как ще

живеем!
Зен ги изгледа високомерно:
- Попитайте планината. Тя ще ви посъветва. Нали ка-

зах - аз съм само орган!
Господарите се спогледаха и пак се разкрещяха. Зен

затвори шумно портата на своята обител и помисли:
“Какви глупци! Искат да властват, а не намират начин...
Всъщност, те отдавна са добитък...“ Седна на трона си и
откри мъртвия гном. “Каква страхлива гад!“ После заспа...

Господарите навън пак се хванаха за гушите. По-сил-
ните убиха по-слабите. После тръгнаха нагоре към върха
на планината, както бе ги посъветвал Зен. Пътят беше вра-
ждебен, тъмен и опасен. Но... учителят се появи. Огледа
вида им - бе за присмех, и каза:

- Той ви излъга!
Господарите настръхнаха:
- Защо?! - изглеждаха поразени.
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- Защото му вярвате! Не всичко, което излиза от ус-
тата на сърцето, е истина!

Господарите съвсем се вбесиха:
- Какво да направим?
Учителят се навъси:
- Убийте го!
Господарите се разтревожиха и уплашиха:
- Но той е безсмъртен! Що за съвет?
Учителят направи злобна гримаса и каза високо:
- Ах, как ме отвращавате! Вие сте страхливци, а аз

ви напускам. Имам някои свои проблеми!
- Но къде ще отидете? Навред е пущинак, дебнат зве-

рове. Рисковано е!
- Зверовете ме обичат. Но вас- не! На мига ще ви

убият и изядат!
Учителят отново изчезна, а господарите се объркаха.

Тогава един от тях изкрещя:
- И двамата лъжат! Единият обича магиите, а другият

- славата.
Господарите се умориха да крещят. Почувстваха се

измамени.
- Какво да правим? - замисли се един упорит гос-

подар.
- Нагоре! - изкрещя друг господар. Подхлъзна се и се

понесе в бездната на подсъзнанието си. - Да разбием пор-
тата и да изядем Сърцето! - крещеше и падаше все по-на-
долу. Този път не в подсъзнането си, а в дълбоката планин-
ска урва... Виждайки това, господарите пак се сбиха. И
отново по-силните убиха по-слабите. Останаха малцина.

- Ако изядем сърцето, планината ще се разсърди и
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ще си отмъсти! Ще пострадаме още по-жестоко! - каза
един от господарите.

Внезапно в града избухна огромен пожар.
- Поличба! - извикаха господарите.
За пореден път се сбиха. По-силните, както винаги,

убиха по-слабите. Останаха двама.
- Какво ще правим сега? - попита по-слабият от два-

мата.
- Ще се изкачим до върха. Може би има смисъл! - от-

върна по-силният.
Поеха нагоре. Катеренето продължи дълго. Планина-

та като че ли нямаше край. Докато се изкачваха, господа-
рите разбраха колко трудна задача имат. И за двамата
беше истинско изпитание... Това продължи много дълго
време. Един ден изгря слънцето и господарите разбраха,
че са се изкачили.

- Това е върхът! - каза по-слабият и блъсна по-силния
в пропастта. Останал сам, потри ръце, запали пура и се
изсмя тихо:

- Само аз чух какво каза Учителят на сърцето! Той
наистина е голям фокусник.

Запази тайната за себе си. “Опасно е да се споделя
всичко в този свят. Особено ако си изкачил върха на пла-
нината!... “
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3. Сърцето, планината и господарят

От дългото пълзене нагоре господарят се бе видоиз-
менил. Тялото му се бе превърнало в гигантска змия. Съ-
вършено влечуго. Разбирайки �важността“ си, той се про-
викна неразбираемо, но победоносно. Планината потръп-
на. Господарят извика още по-силно - така че сърцето да
трепне. После се нави на кълбо и се унесе в нездрава
дрямка...

Слънцето бавно изгряваше, отразявайки лъчите си
във всяка люспа на господаря. Това го накара да се почув-
ства още по-велик. „Сега аз съм единствен!“ - помисли и
се облиза. Погледна слънцето и изпита глад. “Вероятно
трябва да се науча да ловувам... нямам опит! Но ще намеря
начин!“ Повдигна плоската си злобна глава и си спомни,
че при сърцето бъка от топли гномове. Пак се облиза, но
страхът го спря. “Ужасно съм гладен! Учителят ни посъвет-
ва да убием и да изядем сърцето. Каква велика мъдрост!
Е, сърце, сега ще умреш!“ Това така го окрили, че господа-
рят стремглаво се понесе надолу, към подножието на пла-
нината, където царуваше Зен...

Зен-сърцето чу и се вбеси. Скочи дръзко от трона и
със светкавична скорост се отправи нагоре към върха. С
няколко внушителни скока се отзова пред господаря - змия
и извика:

- Защо ме предизвикваш? Още ли не си разбрал на
какво съм способен?

Господарят се сви уплашено. Зен беше много ядосан:
- Ти извърши убийство!
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- Какъв позор, нали? Но аз просто се защитих!
- Лъжеш! Искаш да седнеш на трона ми и да ме изя-

деш или да ме превърнеш в свой слуга!
- Искам само едно - да бъда онова, което съм!
Зен почерня от гняв:
- Никой не е този, който е, не и в мое присъствие!
- Но това е недалновидност! - опита да се протипоста-

ви господарят.
- Не виждаш ли, че си станал влечуго...
- Просто оцелявам!
- Планината все още те щади... Но аз - не! Сега ще те

накажа! Трябва да уважаваш този, от когото зависиш! -
каза по-тихо Зен.

Тогава господарят внезапно изрева и скочи срещу
сърцето. Зен се отмести и господарят падна на земята.
Зен се засмя гръмко.

Господарят напрегна последни сили и извика:
- Сърце, без мен ти си нищо!
- А без теб планината ще се успокои.
- Няма планина - отвърна господарят. - Само руини и

претопени каторжници...
- Ти ли го казваш! - сърцето ритна господаря в голяма-

та му змийска глава. - Забравяш кой съм!
- Напротив! Ти си просто орган, който поддържа фор-

ма, като се осланя на планината!
Сърцето въздъхна тъжно:
- Какъв глупак! Смята, че като се е обрекъл да бъде

змия, може да ме убие и изяде!
- Както винаги - отгоре! - изкрещя господарят и заби

зъби в сърцето. Но то имаше броня...
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- Планината е с мен! - каза Зен-сърцето. � А докато е
така, аз вечно ще съществувам. Докато ти сега ще умреш!

Господарят упорито загриза бронята. Остана изнена-
дан, че тя няма вкус и е непробиваема.

- Но ти нямаш сетива за болка! - каза господарят и се
разплака.

Най-сетне разбра, че е попаднал на място, което не
заслужава.

- Естествено! Аз съм пазител на доброто! - гледаше
кърваво.

Господарят продължаваше да гризе бронята. Надява-
ше се да има слабо място. Тогава забеляза, че шията на
Зен е незащитена. Скочи и захапа сънната артерия. Извед-
нъж му причерня, отмаля и се отпусна до Зен - сърцето:

- Но ти си отровен! - изхърка господарят, усещайки
ледено студения полъх на смъртта. - Можехме да се спора-
зумеем!

После мълком издъхна.
- Останах аз и планината. С мен или не, градът

отдавна не функционира. Не диша. Мъртъв е! Дааа, сега
наистина съм сам! А обратен път няма. Обителта ми
отдавна не слу-жи за нищо. Може би трябва да отида и да
огледам града от близо. Все някой е оцелял. Щом аз
можах!

Тръгна надолу. Всяка крачка бе отбелязана със спъ-
ване в труповете на мъртвите господари. Планината спря
да се тресе. Зен имаше сложна задача, с която мислеше,
че лесно ще се справи: как да разбере, че е пристигнал
там, откъдето някога бе избягал. Добре беше запомнил
мига. Тогава видя руините. Градът бе променен до неузна-
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ваемост! Всичко бе посипано с пепел. Започна да рови с
ръце. От ноктите му потече кръв. Сърцето се замисли. Ог-
леда се мрачно и видя учителят. Сега той приличаше на
приятел, оцелял в поднебесните простори, които сам бе
създал.

Изпод пепелта Зен се натъкна на кости.
- Да ровя ли? - попита Зен.
Учителят се засмя. От този тътен труповете на каторж-

ниците се надигнаха от пепелта и тръгнаха бездушно към
Зен. Зен се стъписа. Предусети неприятност:

- Какво искате?
- Онова, което господарите дължаха на нас, те накара

да искаш това, което ние очаквахме от тях...
- Не ви разбирам! - защити се Зен.
- Напротив, разбираш, ти беше един от нас! - каза ка-

торжник с оцелели меса. - Време е да признаеш!
Зен се олюля и падна на земята. Започна да се гърчи

в ужасна агония и да плюе кръв.
- Най-сетне нещо истинско! - възкликна учителят.

Обърна се към каторжника: - Вдъхни му нов живот! Аго-
нията на един безсрамник е жалка гледка. Болезнено, на-
ли?

- И още как! - изхърка Зен и издъхна.
Учителят стъпи върху златните гърди на Зен - сърцето

и извика с пълно гърло:
- Най-тежката участ на един лъжец е да го накараш

да живее с идеята за истината! Някога беше смел каторж-
ник. Сега е само леш. Излъгах се в него!

Тогава планината се разгневи и изригна в гореща
магма. Тя потече бясно и не остави никакви шансове на
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учителя. Но той не трепна.
- Гибелта на един град не е толкова страшна, колкото

смъртта на моя дух. И в него се излъгах...
Каторжниците отчаяно изкрещяха. Магмата погълна

всичко.
Един прекрасен ден планината, изстинала, се замис-

ли на глас:
- Докато ме има, винаги ще царува моят закон! Колко

ужасно, нали? Убих всички! Но това е личната ми слабост!
Тогава проехтя глас от прахта:
- Помооощ! - гласът беше на Зен - сърцето. Той пак

беше оцелял.
- Аз винаги ще те притежавам. А ти ще ме поддържаш

жива!
Над планината изгря слънцето. Градът трепна и ожи-

вя, така както става в приказките, където доброто понякога
измества злото. Ненадейно се оказа, че господарят-змия
също е оцелял след тежката битка със Зен - сърцето:

- Но това е чудо! - възкликна той. - Градът е жив! Сър-
цето - също, а планината - както винаги - мъдра! Но къде
са каторжниците! Какво ще правя без тях?! - но никой не
му отговори...

- Животът на един господар не означава нищо за един
свободен човек. Каторжниците вече не са на мода! - каза
Зен - сърцето. - Все някога илюзиите умират... Аз бях катор-
жник. Бях роден за това! Този път съм сам за себе си и
планината!

Господарят го видя да ходи прав, смел и горд. Зен-
сърцето влезе в обителта си, която пазеше живота...

Господарят усети, че някой го дърпа за опашката. Бях-
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а две сладки деца:
- Такова животно струва цяло състояние! Да го зане-

сем при мама и татко. Те са ужасно гладни! Ще живеем
цяла година в насита! - но ги спря страхът: - Може да се
окаже развалено отровно месо... Да го оставим...

Господарят си отдъхна.

Когато Зен-сърцето влезе в обителта, разбра колко
е важно да си просто орган, който хипнотизира! Но това е
друг разказ, в който Зен най-сетне изпита любов към града
на свободата!



ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ

318

ПЕСЕН

В утринна молитва съм изпаднал,
да я омеся като хляб, да я глътна като месечина
да те целуна тънко във устата
да те гушна, да те имам, да изпея песeнта си недопята
да те обличам в нова дреха
да съм клон от черното дърво
под което бяхме се скрили
но Бог видя усмивката лукава
на Сатаната, и се обиди,
тогава те прегърнах още по-щастливо
да бъдем заедно в деня последен, но красив,
да лежиме на кората на земята,
да я галим и поим, да я обичаме,
да не се наричаме любими,
да не казваме фалшиви думи,
нека птици лекокрили над нас да прелитат тихо,
и до слънце устремно да стигнат,
ето - изгрява вече луната в нощта,
песента ни е изпята,
леко станахме и се разделихме,
всеки имаше си път,
не си попречихме, не се скандал развихри,
целунах те - този път за последно,
сега е време за почивка -
сетивата силни да отдъхнат,
да дам на луната щастието ти красиво,
да бъдеш едно мъничко сърненце диво...
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СТЪЛБА ДО ЛУНАТА

Искам да ти кажа
„обичам те“
и думичка една
жадувам в отговор
да чуя - „и аз“...

Искам да ти кажа нещо,
облегни главица
на твърдото ми рамо,
то ще те предпази
и ще те дари с любов.

Под небесния покров
легло от звезди
ще ти приготвя
и стълба до луната
ще ти изградя.

Какво вълшебство,
приказка прекрасна
за мен си, но навярно аз
за теб съм вече само спомен,
но скоро всичко ще се промени.

Ще дойдеш променена,
усмихната, преосветлена
ще се завърнеш пак при мен.
Ще стоплиш кръв, ще стоплиш вена.
За любовта ти нежна на всичко съм готов...
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ОДИСЕЙ ЩЕ СТАНА

Отдавна мойта нежна Пенелопа
легнала е под земята. Изпратих я
обсипана с цветя, но знам,
че тя ме чака там в забравата, в страната
на мечтите - чака, чака, чака!

Одисей не можах да стана,
скръбно е да го призная,
но мойта скъпа Пенелопа
дори със светлината
не би ме заменила!

Изплела с музика косите, смугла,
за мен до нея място има,
когато дойде време - знам,
Одисей ще стана!

До гръдта ӟ ще ме положат,
завинаги ще бъдем двама
в Любовта си - дотогава
Одисей във мен ще страда.

Но падна ли във битка и умра
като истински, щастлив герой,
Пенелопа от съня ще стане!
Ще ме улови за дланите.

До себе си ще ме постави
и Одисей така ще стана.
Но не за мойта слава,
за славата на любовта ни!
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МЕЧТАТЕЛ

Останал без мечти мечтател,
надвесен там над пропастта,
видял насреща си опасност -
без ясен облик, но с усмивка зла...

Мечтателят учуден се загледал,
взрял се в нея и разбрал -
пошегувала се бе съдбата,
туй колко пъти бе го преживял.

А бе го учила на благост
и на мъдрост, тъй коварно...
Дали мечтателят не бе сгрешил -
загледан към мечта и от мечта предаден.

И макар покрусен, той погледна
надолу към основата на пропастта,
пътят сочеше напред, надолу,
едничка стъпка го делеше от Смъртта...



ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ

322

НЕБЕСЕН ДАР

Любовта е дар, създаден за наслада
с незнайна лекота и доброта,
по-чудно от Любов в живота няма
и за милион е, не за двама тя.

Зад нея липсват егоизъм и измама,
небесен дар - без нея радост няма.
Очаквал съм я всяка нощ - самотен
неспокоен, бързащ като буен пламък.

Нажежил в себе си дърво и камък
тялото самотно без надежда търсеше утеха,
внезапно в неуречен час появи се блага, ведра,
грееща от светлина, безкрайна сила...

Легна тихом тя до мене, ангелски красива
и с нежна ласка - женска, мила
прогони жар и огън, и мечта неутолима...
Любовта е дар, да, Любовта е Сила!

Мислех - нека този Ангел
в нощите самотни
дълго време тихо
истински да ме разбира!
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ЕДНО ДЕТЕ

На жертвеника меко положила
шията спокойна, лежеше свободата,
чакайки мига последен на съдбата,
три капки кръв очертаваха верните
посоки: Надежда, Вяра и Любов...

Улицата на мечтите беше окъсяла
като дреха на дете, невинно
премълчало страх,
паднало в локвата студена...
цигулар свири под дъжда -
нощта-самотница се разминава...

Едно дете до мен застава
дали обичаше ме чисто то, или
не искаше в забрава да остава...
какво ли мога да му дам в замяна?

като за раздяла - може би последния
си залък и реплика една добра�
но това дете гледаше ме зряло...

Задъхано от внезапна мисъл,
погледна очите си в огледало,
от почуда озарено, то разбра
най-сетне, че самичко бе живяло...
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МАГЬОСНИЦАТА

Магьосница при мен пристигна,
разперила крилата, вдъхна въздух
и ме запрати в светли стаи с радост
чудновата, врата за мене тя отвори
и вратата звездна бездна беше...

Определях чуството неясно,
за мен то беше странно и опасно...
Магьосница си беше, дума няма-
приела ме бе за изпитание...

Защо мисля в този миг за нея,
не зная, едно ми беше ясно -
Магьосница бе тя - и най-прекрасна,
и с най-нежното лице...

Искаше да ме научи как да грабя, всичко от
живота да вземам, да огъвам слаби, силните
да побеждавам, да притежавам лична сила,
но скоро тя разбра, че не съм роден боец...

Магьосницата се ядоса, удари ме и ме дамгоса
цял живот сам да скитам, да се мъча да помогна,
още не подозирах колко трудно е и дали мога...
Бясно развилня се Магьосницата Черна!

Грабна пръчица вълшебна
и в роб на моя ближен ме превърна!
Но нали това мечтаех, бях щастлив
и я прегърнах...
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Магьосницата падна покрусена и страшно
разгневено кресна:
“Глупак! Предложих му и свят, и власт,
а ето как си отмъщава!“

Помисли: “Той още е момче!“,
и някъде далеч отиде...
Може би обичаше момчета,
но се страхуваше да си признае...

СЪДБАТА

Разбрал шегата, оставам сам.

Ще бъда риба, мълчание от мен.
Нямам какво да кажа
само -�“сбогом, ден!“

Прогледнал в самотата
без надежди,
се чувствам уморен.

Днес Господ не беше с мен.
Търпелив
ще чакам утрешния ден.

Нощта ще бъде дълга, тежка.
Утрото ще каже
бдял ли е Иисус над мен.

Ех, любов незряла,
защо така си отлетяла,
ще се завърнеш ли
през някой слънчев ден...
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ЕДИН КЪМ ДРУГ

Съгласен съм да се раждаме,
да растем, да живеем,
съгласен съм да се обичаме,
дори усмивки да крадем,

невинно да се лъжем, да грешим,
да се уважаваме, да се унижаваме,
един към друг да тичаме, съгласен съм
и един в друг да се вричаме...

Не съм съгласен да се убиваме,
не съм съгласен да остаряваме,
не съм съгласен в самота
да се мразим и умираме...

Съгласен съм да не се понасяме,
да се разкайваме и да не се възпяваме,
съгласен съм да не си приличаме,
да сме недостойни, да не си прощаваме...

Но от себе си да не се отричаме,
да не се вкопчваме в живота,
на Бога да приличаме,
на нищото да не се обричаме
и един по друг да не се увличаме...



327

ТАЙНСТВОТО НА ВРАТАТА

МОЕТО МОМИЧЕ...
(на моята тежко болна приятелка Джоана)

Моето момиче на четиридесет и седем с мен
обичаше риби, миди, раковини и вълните.
Най-красиво от всички беше моето момиче,
без грим и с грим - омайница красива беше...

Моето момиче обичаше морските залези,
беше най-прекрасно момиче, обичаше писъка
на чайките, на любовта крилете, пясъка...

...И утрото, и на морето плясъка,
и люлката на моите крадливи песни,
в лунните вечери и дългите дни...

Но моето момиче не беше най-щастливо,
макар да обичаше Любовта и пяната
на вълните, и аз да ӟ давах своето рамо...

...Моето момиче нагоре летеше, без съжаление,
без да се уплаши... Моето момиче на четиридесет
и седем обичаше всички чудеса в света...

...Но от всички чудеса обичаше най-много
чудото наше, изписано с кръв, изпълнено
от тъничка сълза... Моето момиче, най-нежно,
най-мълчаливо, то си отива сега...

...В летни дни гола, боса, блестяща,
Тя - моето момиче, тича към вечността,
като весталка на Любовта ни тъй щастлива
и на Бог най-мила...
най-доброто бе тя, най-доброто момиче -
с най-чудната прическа, с най-тъжната съдба...
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ТВОЯТА ПЛЪТ...

В легло лежеше гола Любовта ти,
скъсала рокля - вопъл нечут, до нея
виното трептеше, шишето с тясно
гърло лееше по устните ӟ нежна скръб...

...Трагедия бе пълната чаша до нея,  лежеше
самотна, спомен след спомен трошеше,
когато беше и красива, и дива,
годините минаваха, летяха, летяха,
и ти ги зовеше...

...Гола в леглото лежеше, със скъсана дреха,
и душа окъсана в нея гореше, така остана -
легнала болнава, Любовта на твоята плът,
на нашата Любов, на нашия път...

...Колко години изминаха от тогава, и ти
не помнеше вече, самотата тихо стъпила
бързо в тебе... все едно и също кървеше,
без правила беше живяла, нима камбана,
бе тихо прозвъняла...

... лежеше, лежеше, до тебе бутилката вече,
празна даже не бдеше... а стомахът ти гордо
си спомняше колко живота бе изживяла...

... гола лежала, колко ли песни беше изпяла
в самота златна живяла Любовта ти,
Любовта ми - нашият смисъл, нашият път,
Любовта ни, нашата Любов
тихо беше заспала...
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БЛАЖЕН Е....

Блажен е този, който е обичан, блажен,
когато любовта си той раздава, щастлив
е тоз, който не се страхува любов да го
обрича, любов да го побеждава...

Блажен е този, който не се страхува жената
нежна да целува, блажен е, да, блажен е,
без сила страхът от поражението да побеждава,
блажен в мига, когато се раздава...

Блажен е даже когато губи и себе, и всички други,
блажен е, когато молитва свята
може на хората да дарява, блажен е той
и сила притежава! ...

Блажен, когато не се възпира напред да продължи,
блажен, че себе си притежава, блажен, че се
доказва, без да се страхува, че слаб изглежда,
блажен е той, дори слава да не получава...

Блажен е, да, блажен е, не му пречете, но дори
да се опитате да го възпрете, той пак блажен е,
защото знае, че така отново побеждава...

Блажен е той, блажен е, защото заслужава,
даже упреци да получава, да гледа в тебе
и да казва благо: „Обичам те, друже мой, обичам те
със теб наистина да се живее си заслужава!“
Блажен е!
Да си блажен във този свят е най-голямата награда...
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МОЛИТВА...

Господи, прости ми, знам, че можеш!
Вчера те ругах, днеска се разкайвам!
Господи прости ми, сам не мога
нямам сила, нямам воля!

Господи, прости, че съм толкова нелогичен,
но човек си ме създал - гол, първичен!

Тази нощ искам да те сънувам,
да ми кажеш какво да правя в утрешния ден
и какво ми предстои!

Душата ми е стара. Стара като вощеница.
Но ти, Господи, който си от светлина създаден,
дай ми разум - на мъдрост да се уча,
дай ми шанс, себе си да разбера,

да имам сили и утре слънцето да срещна рано,
да не те разпитвам все напразно,
дали живял съм справедливо, дали
не нараних ближния без да съм пожелавал...

Кажи ми, Господи, защо понякога те мразя,
а друг път безпаметно те обичам... Не разбирам...
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Господи, покажи ми пътя, защото се изгубих,
не мога да се намеря сам... и съм самотен,
Господи, прости ми, че нищо добро
в този свят не съм направил...

Господи прости, нека ближния обичам,
и ме научи като тебе да прощавам...
Господи, прости, човек съм,
често се обърквам, и без умисъл съгрешавам...

МУЗА

Не лягах с музата, макар да я обичах. Да.
Лягах с теб, подпалил огън нежен и гальовен.

Кандилото на моето сърце при теб
завръщаше се всеки миг съдбовен,
влюбен във вълшебния ти лик!

Нощта напредваше - любовта летеше,
развихрена, добра, прегърнати и тихи,
утрото пълзеше, измамен порив и сълза.

Целунах те в устните ярки, муза неумолима
с ръце във теб открих! Едно легло деляхме
любов неустоима, но музата не победих...
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ЕДНОРОГ...

Беше там в полята, където еднорогите
трева пасяха... пееше им песни, както
някога, на еднороги диви...

...защо побърза да избягаш,
тъкмо бях пристигнал,
гледах те и те обичах,
ти ми беше мила...

...нещо в мен изшумоля,
усмихнат бях и бях доволен...
еднорог към теб обърна
поглед и при теб отиде...

...погали го и всички те видяха,
само ти престори се на сляпа,
защо... еднорогът нямаше да те забрави...

...бял и нежен, край теб трева захрупа,
мислех че си щастлива, срещнах ти
очите, беше тъй чаровна...

...еднорога тънконог в тебе се отърка,
не беше нито куче нито котка, но го стори...

...кажи, момиче ненаситно,
какво очакваше от еднорога,
пряма ли си, или просто
го държеше във тревога...

...тръгна при други еднорози, а самотникът
сълзеше по сянката ти строга,
осъзнала обичта му, в нежна господарка
ти превърна се за еднорога...
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СВЕТЛИНА

Каква илюзия съм имал.
Да пристигне моя влак.
Недокосната мечта.

Ако я докосна, на прах
ще се разпилее - във въздуха
и в уморената ӟ светлина...

Мечтанието беше просто.
Да отдъхна
в пазвите на бялата бреза.

Понякога красива,
понякога -
спасителна шега...

Какво ще получа в замяна?
Щастие велико,
продавач на всичко,
дори на уморена светлина...

А влакът, моят влак,
отдавна бе пристигнал.
И ме чакаше да се кача.
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ОРЛИ

Уморен съм от усилия
да бдя в онези върхове -
където реят се орлите,
носещи в крилете си Любов.

Не ме приеха днес скалите.
С мъничко ирония
някой ме попита
какво правя при орлите?

Питаха ме какво очаква
човекът в мен.
Какви орли, какви скали,
каква Любов?!

Неуместно съжалявам
за Живота, исках
да играя роля,
а се провалих.

Мигът за мене е изтекъл, животът - отлетял.
Напускам сцената с Орлите,
преди да се събудя
внезапно онемял...
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ОТ МРАК, ОТ ХЛАД

Силата му идваше отвън.
Притихнал във нощта, бе чул
на дъжда сребърния звън.

Толкоз тихо беше, чуваше
как сърцето бие тревожно
и глухо гърми.

Кога най-сетне ще сполучи,
на жена да случи, да го укроти.
Едва ли тези дни.

Във сигурност да заживее,
без рани да върви напред.
Какво не беше в ред?

Слабостта идваше отвътре.
А беше непокорен,
истински човек.

Тялото трептеше от вопли,
от крясъци, от мрак, от хлад,
накрая - светлини.

Идваше денят на истината.
Открил в нежни пазви
обикновени добрини.
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НАИВНОСТ

Наивен се роди и наивен си остана.
Душата му от вятъра скована,
там остана - в детството му, бяло и красиво.

Не можа отрока да порасне.
Не успя да се научи да живее безопасно.
Наивен беше и наивен си остана.

Такава бе съдбата му.
Да се окъпе с дъжд, в море да се удави.
Наивен беше и наивен си остана.

С какво заслужи тази чест!
С живот да е дарен, живот на думи.
Открил наивността си, усъмни се
в своята невинност.

За Любов мечтаеше отдавна.
А Любовта му се оказа празна.
Животът за него нямаше значение.

От творение се бе превърнал в шут,
за забава на щастливци.
Разбрал, той стана и сцената напусна.
зад гърба му залата с аплодисменти го изпрати.

Шут за веселбари, радост за преоблечени сватбари...
Такава бе съдбата - отредила
наивен вечно да остане.
Просто... най-човешко изпитание.
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КАКЪВ ВОЙНИК...

Слънцето напичаше горите.
Крачеше уверено войника
със сърце гърмящо под гърдите.

Една жена с искряща хубост
стъпваше след него, дала му подкрепа,
войникът приел ръката, нагоре смел пое.

Камък огромен пред него се изправи!
Прие заканата му страшна, бе разбрал -
чакаше го среща - лоша и опасна.

Пред него бялна се змия. Войникът спря.
Жената напред го тласна. �
Война ще бъде най-ужасна!

Погледна към жената. „Каква сияйна хубост! “.
Чакаше го битка. Не бе забравил.
Вдигна камъка, върху змията го стовари!

Чу се пукот, чу се съсък. Войникът погледна
към змията - бе  нежива, победена.
Врана от небето гракна.

Войникът - тъжна гледка, от миналото придошла.
Какъв войник?! Войник от тлен!
Войникът стреснат се заслуша -
жената в прегръдка песен му запя.
Войникът влюбен беше,
а в любовта - непобедим...
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САМОТНОСТ

Не искам да оставам сам
макар друг човек да живее
в мен. Не, не съм блажен, нито
облак тъжен, разнежен.

Днес ще бъде ден, във който
ще бъда
съвсем обикновен...

Стъпил на краката здрави,
малко уморен, маратонът
на живота ме отхвърли
натъжен...

Блуден може да е този стих,
но какво да правя, само да те
притежавам, простичко кажи!

Не, не отговаряй, ще ме заболи.
Нека бъде тихо, нека бъда сам.
И нека стана угар, нека бъда ням...

Кажи, самотност моя, неукротена,
защо не те откривам,
нали за теб съм жив!

Омръзна ми любовта ми да е празна,
да съм самотен,
да нижа дръзко стих след стих!
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ГРАДИНИТЕ НА ЛЮБОВТА

С изгорели чувства и изпепелен от страст,
скитах в Градините на Любовта,
да намеря твоето лице, моя най-прекрасна сласт!

И в думите, в които си почивах, не изпитвах друго -
само обич и игра на мисли несподелени,
в пепел превърнати от страст...

Скитах във Градините на Любовта
с една едничка цел - теб да те намеря,
теб със сила да те усмиря!

Жена неуморена, жена, която чаках
цяла вечност, да - появи се на мойта
сцена, наречена живот...

Исках да те имам, макар да се повтарям,
исках, бях останал наранен от друга връзка,
от друга обич и Любов...

Разхождам се сковано във алеята на твоята
Градина, надявайки се да те намеря, не исках
сам да бъда. Затова наричам те със името
„Любима“ - най-прекрасна страст!

Ще почакам да те срещна, да те прегърна,
моя най-добра омайница,
моя най-чудесна сласт!
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АКО СМЕ ДЕЦА...

Всички сме деца
на Бога и ако не сме
негови деца, тогава
на кого деца сме ние...

И ако не сме деца
на Бога, тогава сме
деца на Сатаната
и ако не сме деца
на Сатаната, на кого
тогава сме деца...

И ако Вселената е
мъртва и ако не сме
деца на нея, тогава
на кого деца сме ние,
на кого...

Тогава ние сме деца,
на мама и на татко
и ако не сме, на кого
тогава сме деца...

Тогава ние сме деца
на живата Земя
и ако не сме деца,
на Майката Земя,
тогава ние чии сме,
и ако няма отговор
тогава ние сме
простичко - Деца...
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КРАСИВО

Какво прекрасно чудо - да си облак,
носещ връз плещите си дъжд, колко
е прекрасно да си въздух - повей чист.

Да си шепа от водата във морето
или чайка, литнала в небето,
колко е красиво,
да си като меката вода
и колко малко трябва-
една жена със длан да те погали
в тишината на нощта.

Каква омайност само, да бъдеш
като люлка за детето-владетел на света.
каква по-приятна изненада - да зарадваш
някого с усмивка и наградата ти да е свобода.

Когато стигнеш дълбините - да те грабнат с обич
волна, отговорът е ясен, животът процъфтява
необикновен и напълно прост, а вятъра
долетял е от небето, поднесен единствено за теб!
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ГОЛОТА

Отвътре огън скрит - отвън бяла светлина-
една жена във синьо тичаше към мене,
тласък силен - небесна мекота...

Жената искаше да ме прегърне,
от светлина огряна, от огън жизнен придошла,
спря, погледна ме и се раздаде
най-щастливата жена...

...гледаше прямо във очите,
признала свойта страст,
най-скъпото предложи,
откровената си голота...

...нима е грях една жена без дреха да остане
от мъжка сила покорена - какъв простор,
простора на небето, от което е дошла...

...любовта ӟ бликаше повече от всичко
в погледа ӟ мил - нима това не бе утеха
за мойта дреха, на кладата захвърлена -
аз също блеснах в голота...

...упоено легна тя - жената, и извика силно:
“Обичам те любими, ела при мен, ела“...
Грях ли е това... огън скрит - бяла светлина...

Погледнах твърдо към небето,
разбрал отдавна, че Любовта не е греховна
и никога не е била...
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ДВУГЛАВА СИЛА

Измами ме съдбата,
обеща ми всичко,
а нищичко не даде,
освен самотата,
в която крача всеки ден...

Срещам различни
непознати, готови
да делят хляба си
със мен...

Пак измами ме
съдбата, но това
е част от живота,
за мен отреден...
Предвидила е всичко,
крепяха ме приятели.

Но мина време.
Забравиха ме те.
Никой не виня.

Живота, който изживях,
беше най-дългата разходка
в собствената ми душа.

Двуглава сила е живота,
на богаташа дала всичко,
на бедняка - празен джоб,
и пълна самота.
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ТРЪПКА

Рано се събудих, до себе си не те видях!
Каква жестока изненада!

Снощи те погалих в простичка игра.
Играта става страшна, ако няма правила.

Не ме допусна в своя свят!
По-скъп от диамант, по-бляскав от злато.

В утрото ако се събудя и те видя пак
до мен ще лумна в ярка светлина...

За теб ще мисля, най-човешка висина!
Небето ще е ведро, утрото ще е радостта!

За това мечтая, но няма да е краят, а знак
за нежна тръпка, за твойта тайна свобода...
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УТРО

Всяко утро не е същото,
но винаги ме трогва, пленява и приканя
да го погаля, радостта си да му дам...

Утрото винаги е ново,
макар от вчера днес да се повтаря,
но радва и посява нова мисъл, нежен дар...

Някой ден ще бъда благодарен на утрото
което голо над нас свети и струи...

И когато се обърна и те видя
легнала до мен, ще те прегърна, ще те целуна,
а утрото ще те поздрави...

Искам да ти кажа - утрото не е същото,
има мисията да се преражда, да дарява
любовта си, и аз давам свойта с плам...

Някога добър ще бъда с тебе,
ще те питам:“защо времето все бърза,
а ние винаги се бавим, съдбата ли така реши“...

Да, времето знае какво да прави
всеки миг и всеки час с теб, с нас,
с нашите сини вени, където кръв кърви...

Но днес ти обещавам утрото
да бъде само твое, лицето ти да засияе,
утрото ще дойде силно, за да си щастлива ти...
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АПОКАЛИПТО

Смъртта е тук, седи пред мене,
гледа ме с очите бели,
ресниците са черни,
устата кърваво червена.

Попитах я какво ще прави с мен,
засмя се похотливо,
погали плешивото ми теме
и замълча...

Попитах я какво цели,
тя стана нервна,
изправи се на черните копитца
и се размисли...

Не знаех, че смъртта може да го прави.
сега се убедих - може,
беше тихо, беше хубав ден,
който бавно си отива...

Смъртта целуна ме, прегръдка ми дари,
после тръгна бодро.
Накъде - не каза,
побърза да излезе...

Сега не е при мен, на друго парти,
някой я покани.
Смъртта, да, коварна беше...
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Помислих, че с виното прекалих
и спрях да пия, излязох на балкона.
София блестеше под купола на небосвода...

Не съжалявах дълго.
Със смъртта често разговарям,
но не ми е дружка..
всеки ден я виждам, а не я харесвам.

Смъртта винаги избира
на кой да е интересна.
Днеска съм смутен,
спирам тази песен, че идва вече
чудна пъстра есен...

ОТКРОВЕНО

Ако някой почука на моята врата,
ще му отворя. Ако този някой видя,
че е гладен, на масата си ще го поканя,
да се стопли и нахрани...

Ако видя, че този някой обувки няма,
своите ще му дам, и ако направя всичко,
което казах, ще знам защо съм се родил
и защо на този свят съм живял...

Ако в себе си съм се излъгал,
ще сложа край на всичко, на най-скъпото,
което имам... защото душата бих си дал,
защото искам да помагам...
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СЪН ЛИ БЕШЕ...

Срещнах я на спирката.
Цигарата димеше в бяло.
Косите ӟ по раменете се разливаха
като разтопено злато...
Очите бяха черни като нощ,
изпъстрена със цветовете на звездите.
И беше чудна...

Опитах се да я заговоря,
буца на гърлото заседна...
Дарбата ми да говоря в този миг
някъде изчезна...

Исках да я заговоря, не намерих смелост,
сигурно влюбен в миг се бях почувствал,
това винаги ми пречи...

Трамваят бавеше се. Бях изнервен.
Нямах много време, бях в работен час,
и не биваше да идвам тука...

Чаках, за да се съвзема, но не случих...
Онемях, отпаднах, бях разтърсен.
Не знаех, че съм се влюбил.
Усещах само слънцето - гореше...

Тя видя, забеляза и се усмихна...
Едва тогава тръгнах... но спрях с почуда в ужас...
Нямаше я черонооката, дошла от някоя планета...
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Било е всичко сън, сън за вечността на любовта,
тази нашата, човешката... която винаги ни дебне
и тихо винаги ни отминава...

“Сън ли беше?!“ Не се намери кой да каже,
слънцето печеше, още на цигара ми димеше,
значи, наистина любовта някога била е тука...

МОМЧЕТО

Нищо не остана от доброто усмихнато
момче, даже пленителното чело, сгънато
от бръчки, да те мисли и да те зове...

Mомчето дишаше спокойно,
без цел и без посока то вървеше,
в потърсене на твоето крило...

И очите сини вдигнал към небето, видя
един орел кръгове да чертае с черните криле...
Момчето спря и се замисли...

Момчето вече не летеше, беше легнал на ребро,
за първата любов замислен, за първото добро,
което беше сторил - целунал те, нима това е зло...

Момчето, онова, доброто, което ти не искаше
да разбереш, сега пиеше от извора на живота
най-живата вода...

Нали всичко тръгва от водата и не спира своя ход,
нима си искала момчето
да не намери към теб лесен брод...
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Няма го момчето, от него не остана и едничка кост.
А ти сега се взираш в него, но вече няма го момчето,
в онези лунни нощи с чудни ласки отплатил се...

Да, къде е сега момчето, паднало завинаги с любов,
превърнало се в спомен, нарисувало съдбата,
тебе не забравил, себе си отрекъл,
обич в себе си стаил...

НЕ СЪМ ВОДАЧ

Наистина е жалко, че не приемаш
моето послание, а вземаш само
от тихото безвремие и лошото от мен...

Никога не бих поискал да бъда
скъп на уважение, никога не съм
помислял, че съм най-добър...

Оставям избора за теб,
ти да го приемеш, да отхвърлиш
или да го разбереш...

Не мога днес да те поканя в своя свят,
нека доживея до мига, когато
искрен ще съм... И готов.

Сега е тъжно, бремето лежи над мен,
твоето мълчание казва шеговито
колко измерения погълнах, как съм променен...
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Не исках много да получа, справедливо е,
не ме желай, нека времето покаже
в какво съм сбъркал и къде...

Не умея да се моля, да падам като рицар,
да те дарявам с цвете не от гордост, от любов,
не съм водач, късно е, и по-добре....

НИКАКВА ИГРА

Често мисля, че без теб съм се изгубил.
Света не ми предложи никаква утеха.
Без теб съм куче без намордник. Хапя!
Често миналото си обмислям некрасиво.

Искам да те срещна там, на улицата,
където се запознахме. Каква мечта!
Опасна и жестока, като написана с кръв съдба.

Не мога да спра да мисля. Ужасен съм.
И никакъв ответ не чувам, само едно
послание до мене стига - скъпи, забрави!
Така ли трябваше да стане...

Вероятно има кой да се погрижи за това.
Останал сам във вечерта гореща,
приемам всяка забележка. Но тази самота!
Изяжда ме и ме изплюва без жалост, без радост.
Никаква игра.
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Бих се съгласил с всичко, дори да не те
разбирам, без да подозирам, че себе си
не разбирам. Как да определя кой съм,
накъде съм се затичал гол в нощта.

Заслужил съм, да, таз Съдба. Не помня
да съм вършил, без да се замислям,
добрина или злина.
Без теб животът ми е празен.

Вероятно го заслужих. Исках
много да направя, не успях.
Не съм герой. Сам в ъгъла останах.
Без жалост, без мечта...

ДО УТРЕ

Уважавам всяка битка, всякакъв провал.
Мислех до скоро колко тъжни са моите
амбиции, колко безнадежно съм копнял.
Свойта битка да спечеля, да не се предам.

Отивах винаги на неуречените срещи
със случайността. Все още вярвах,
че всичко е закачка, весела игра.
Отивах даже там, където никой не ме беше искал
и оставах неразбран.

Всяка изповед премислях. Колко глупаво, нали?
Да живея със илюзии, а мечтите
в страст да преобърна винаги съм желал.
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Без абсолютно никакви лъжи.
Често не успявах да покажа своя нрав.
Дойдох от улицата - най-добрият ми учител.
Научи ме да падам ловко. Никой да не вижда.
Да се радвам. Слабост да прикривам, бях разбрал.

Безсилие да не показвам до днес успявах.
Утре е новият ми ден. Дано добър да бъде с мен.
Учен съм да се справям, емоции да крия,
в себе си гнева си да убия - низка страст.

Този грях е безполезен - да изписвам своята душа.
Но ако някой има нужда, няма да престана.
На слънцето ще се усмихна и всяка грижа ще отмина,
като скъсана страница живот. Ако не успея, ще мълча.
До утре. До утре сутринта.

В БЕЗКРАЯ

Там някъде в безкрая
една свещица
гасне бавно, мъничка, самичка,
видяла своята сянка...

И никога не ӟ било е тъжно,
колко нереално -
една свещица малка,
горяла във нощта...

Попитах себе си: защо свещицата тъжно грее,
лично си отвърнах: сама във самотата си витае...
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Попитах себе си: защо така е скръбна,
и сам отвърнах: няма да ми отговори - тайна е
от далечната вселена, дошла за миг от Рая...

Замислих се над тези думи,
на тази свещ самотна -
защо съдба такава е избрала.

Една свещичка във безкрая
в очакване на огън да ухае,
да топли,  да гори...

Себе си запитах: толкоз ли е просто,
сам си отговорих: нима е малко във вселената,
която преди миг отрекох -
горят клади и кадят души...

Нима е толкоз просто - не спрях да се терзая,
но ето, че нощта пристига, а с нея
в самотност най-голяма свещицата пламти...

Сега пред мен догаря и застанала е чиста,
тъгата отминава, идва нощ,
някъде в безкрая свещицата догаря
смолисто, съвсем самичка, без да съжалява.
Може би начало на една игра голяма...
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НЕСТИНАРКА

Пропаст ли си, или си жена,
седнала на края, на ръба,
до студената река, небе ли си,
или си друга необятност, тук дошла...

Знам, че там тече кръвта ми и те упойва, каква река..
самотна си, усещам, че се терзаеш, нещо те влече...

Последна глътка искаш да отпиеш,
сетне да тръгнеш край брега...
Жена ли си, или си нестинарка,
вода нагазила, наместо във жарта...

В огъня гориш, лицето ти е бисер нежен,
кръвта ми е сластоумие, нали река шуми....

Създадена от Бога е съдбата,
може да е радост, болка, може да е свобода,
нека обичаме съдбата,  дори да бъде лоша
или пък върши добрини...

Стъпчи жарта докрай, нали си нестинарка,
така да те запомня искам, нещо шепне в мен,
излез от студената река, ще чакам тази жар
докрая да угасне и огън нов във себе си да разгориш.

Друга жар да блесне, в друга нестинарка
да се превърнеш... и ако размислиш
над тез слова за радост чиста,
нестинарката за мен си остани...
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ГОСПОДИ!

Господи, позволи ми да се моля,
на теб да разчитам, да не те измъчвам
с любовта си трудна и себична....

Господи, научи ме да търся, да те намирам,
не позволявай всеки ден
по малко да умирам...

Господи, помогни ми да се раздавам,
да не мразя, да се влюбвам, да обичам
ближния и приятелски да го приемам...

Господи, моля те горещо, спри времето,
направи го вечно, наистина да те обичам...

Научи ме как да се обръщам с лице към теб,
света да виждам, да съм откровен,
да съм щастлив, да имам сила...

Господи, дай ми къс от свободата,
да я осветя за бъдещето, да сме щастливи,
да не страдаме, а тръгнем ли на път, да не падаме...

Господи, моля те, просто помогни ми
да разбирам всичко, дай ми воля
да не те забравям...

От себе си да не се отричам, да се приемам,
дай ми воля, дай ми вяра, че има смисъл
в мисията ти, да не те терзая и да не питам
всеки миг и всеки час:�
в Ада ли ще отида или ще попадна в Рая...
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СРЕЩА

Срещнах те след тридесет години.
Не беше променена.
Времето било е милостиво...

Подадох ти ръка. Не я прие.
Сигурно подтисна болка.
Научих се така да преценявам...

Красива беше още. И спомням си добре
когато се разделихме.
Беше тъжно, беше трудно...

Миг преди това те наричах самодива.
Запомних те такава - с очи зелени,
с коси като коприна...

Нямаше какво да кажем.
Аз и ти мълчахме.
Тишината говореше ни като бреме...

Сега е чудно и щастливо.
За теб приятна бе умората от наш’та среща.
Беше чудно време...

Неловко се почувствах.
Заболя ме леко... Силно чувство и за двама.
Уморих се. Гледаше ме чуждо...

Моята съдба не беше твоя. Вече.
Отдавна връзката ни на забрава се обрече.
Кажи какво да мисля...
Вярвах ти. Сега мога ли отново...
Какво ли? Като роза да те разлистя...
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СБОГОМ, ЗЛИНА!

сбогом, злина,
нека тази нощ, завинаги се разделим...
освободи душата ми, чуваш ли, остави ме...

сбогом злина,
не прекрачвай прага на моята врата,
тази, която винаги е била за теб заключена...

сбогом, злина,
защо гнездиш в душата ми, какво намери там,
място ли, махни се злина, остави чист разума ми...

сбогом злина,
завинаги! излез от мен,
не ме търси до края на живота ми!

сбогом, злина,
ти вредиш на сърцето ми... запечатах омразата,
убих я, сбогом злина, не си желана...

здравей, добрина,
покълни отново в мене, омразния,
човека без душа и сърце,
привет, добрина, отново ми стани приятел...

здравей, разум измъчен,
здравей добрина,
искам отново да обичам...
помогни ми, добрина, и осветли лицето ми...

здравей, добрина,
ти ме поддържаше,
здравей, добрина, пусни корен отново в душата ми...
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прости ми, че те предадох,
никой не обича предатели...

Здравей добрина,
върни се,
обичам те!

РАНА

Колко тихо е и колко е различно.
Някога бях тук, но си отидох,
а не ми е все едно, беше просто красиво...

Намерил съм си място - мислех,
а това било е лъжа, било е илюзия,
измама, че бил съм някога тука...

И няма на кого да кажа:“Привет!“,
и глътка чиста въздух да поема,
и колко променило се е всичко в мен...

Как някога стояхме двама, за ръце
любовно как сме се държали...
Любовта била коварна - днес я няма...

Ти изчезна някъде, завинаги,
без да да кажеш любезното “Сбогом!“,
без предупреждение, напълно нелогично...
Да, човешко е, студено е
и трудно изпитание за теб, за мен е всичко,
което правихме, какво падение...
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Любовта ни се стопи като мираж,
като видение, и никога няма да се
върне, няма да възкръсне, в нас
отворена ще е една човешка рана...

МЪЛЧАНИЕ

Дойдох при теб и горд, и влюбен,
и разгърден, и бях щастлив,
ръката топла хванах.

Преплувах морета и океани,
исках да ти разкажа нежно
за последната си ценност с тъжен стих, с мълчание.

Не знаех какво да правя,
под тихото небе поисках слънцето да уловя,
да ти го даря с верни длани.

Да, дойдох при тебе влюбен, чист,
но какво да правя, мога ли
да те откъсна от сърцето си, да го затворя и пронижа.

Не намирам сили да говоря
колко те ценя, как исках желанието ми вехто
в теб да пламне като в песен.

Колко ужас скрих - и нежен, и любовен,
сега съм тъжен камък, потънал някъде
в забвение, в копнежен пламък...
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ВЪЛЦИ

Пълнолуние. Вълците ловуват нощем,
никога не спят, а може би и винаги са гладни,
може би, виейки нощем, лунните лъчи зоват.

В гората е опасно, човек не бива да отива там,
направи ли го, да приготви пушка,
там вият вълци нощем, не отивай сам.

Сляподумие, създаден цикъл от самия Бог,
не, той не може да е само строг или само справедлив.
Загадка ще остане защо вълци е създал...

Вълкът е гладен и ден и нощ, всички знаем това.
В гората нощем човекът е безмерно слаб, немощен...
Нищо лошо - просто е така.

Бог помислил е за всичко, дори за вълчите души...
Как да си признаем, че и нашите са зли.

Пълнолуние, нощта говори със своя вълчи глас,
но Вяра изповядвам в един единствен пласт.

Животните са жителите на Земята,
ние разбулваме Вселенска тайна,
какво жестоко откровение, и носи болка.
А кой ли болка иска да търпи...

Пълнолуние, вълци пеят свои песни,
но защо ли сякаш вълци няма тука,
само търсещи любов души.
Когато умира човек, и вълка го боли.



ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ

362

Да, така е, излъгах - има вълци, има и хора,
но на кого да имаш Вяра в този вълчи век...
Бог остана вечен в ума ми,
вероятно така е, друже, и при теб...

ДОВЕРИЕ

Ако можех времето да върна, бих попитал Господ:
“Господи, има ли приятелство на този свят! “

И ако Господ чуе наивния въпрос,
може би ще се усмихне и ще каже:
“Да, най-добрият ти приятел е най-големият ти враг!“

Ще съм учуден вероятно,
не вярвам в максими  големи.
И ще помисля: “Дали наистина е прав моят Бог?“

Но как да питам Господ
какво приятелство предлага живота днес.
Нямам основание, нито интерес
да се ровя в кофата за смет,
там приятел ме захвърли
и ме забрави в името на някаква си чест.

Става късно вече, искам спокойно да заспя.
Без въпроси прости, без излишна суета.
Исках само да се уверя
колко глупаво е всичко, как никой нямаше вина.
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Тогава Господ слезе от златни небеса,
прегърна ме и каза тихо:
“Помълчи, от днес аз ще бъда твой приятел,
да те пазя от тъжни мисли, от неправилна съдба!“

Повярвах, но помислих:“Дали не се шегува Господ,
дали не иска да ми бъде враг?“
Господ долови и каза:“Довери ми се.
Приятел съм ти и умея да съм благ!“�

ОСЛЕПЕН

Човек съм нарисуван, от мъка повален.
Една си ти - не така безплътна,
тиха и до мен...

Сега обръщам рамо, да те зърна -
от слънце внезапно ослепен.
Ти вълшебство си дълбоко с вишневи очи.

Прикова ме със любов
и в плашещо мълчание
умело от мен се скри.

Вечерта отдавна е дошла.
Една сълза трептеше във окото,
отразило среднощната баналност -
исках с теб да я деля.

Сега е ясно и за двама ни -
в трети удавила си свойта мъка,
свойта женска болка,
свойта тайна свобода...
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Аз човек съм, нарисуван
с мъничко боя, и цял живот
скитал съм къде ли не.

Душата си убита помъчих се да върна.
Обърнах се към тебе, но разбрах -
жестока бе съдбата с мене,
бях излъган. Тука спрях.

ПОСЛАНИЕ

Ако си повярвам, че съм птица,
в небе ще полетя.
Ако си повярвам, че съм слон,
лъв ще смачкам да го победя...

Ако си повярвам, че мога всичко,
ще се проваля.
Ако повярвам че съм сам,
на самотност ще се обрека...

Но ако си повярвам, че човек съм,
може би ще сбъркам,
трудно е да си човек,
това е отговорност, обреченост, тъга...�

Ако наистина не вярвам,
че е тъй човешко да се любим,
няма да го понеса... ще падна
ничком на земята, сили да сбера...�
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И ако някога в слънчевото утро се пробудя
себе си неопознал, и без да вярвам в нищо,
да помисля, че никому ненужен съм в света,
той за мене ще е лудост, мъка и вражда,
ще се боря яростно със него, докато умра...

НЕПОЗНАТ

Защо ли ровя в рани -
кого обичал съм, кого съм мразил...
Дори да помня всичко преживяно,
променям свободата лична -
да обичам или да мразя пак...

Кой има нужда от признанията
на един човек, при всеки случай - непознат,
как живял е как ще продължава,
какъв е следващият му обрат....

Нима е нужно да признавам,
че съм страдал, като всички вас...
Защо го правя, не разбирам,
или не искам да повярвам,
че всичко предстои,
че всичко е пред нас...

Нощем, денем, всеки миг,
мисля че не много искам да получа,
навярно като всеки друг от вас...
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Веруюто е нещо лично, интимно,
скрито в шепи да не се изсипе като пепел
над невинните души...
сега размислям колко много болка има,
колко невинни хора боледуват, а са добри...

Защо ли ровя надълбоко в рани,
те няма как да зарастат,
А може би е редно да забравя
свойте болки, за да си призная,
че и аз човек съм като вас.

ЛЮБОВ И КАЛ

любов разнежена и сладка,
защо така коварна и омайна
се впиваш в моята душа,
защо преследваш ме, и до кога...

да, обичам те, а ти обичаш ли,
кажи ми, няма те спра,
коварството ме стряска и обнадеждава,
че наистина ще те докосна,
как силно ме с любов зовеш...

едно ме плаши и отчайва -
как ще откликна на гласа ти...
в самота живея, в самота жадувам,
в самота прекарвам часове и дни...
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сам свикнал съм с всичко, но щом те чух
да изговаряш нежно мойто име,
размекнах се и се превърнах в кал...

но не се уплаших, калта си има своето послание,
като теб любов необуздана, като тебе неразбрана,
само в мечтите, само в желание - какъв апел...

ех, любов разнежена и сладка, докога ще ме зовеш,
вече не мога и да помисля, че ще живея в мир със
себе си, как да стане, щом така съм се оплел...

риба ли съм в рибарска мрежа уловена,
или човек съм, истина открил...
не ме зови любов, недей това да правиш,
не издържам, макар без теб животът ми да е суров...

помисли си за живота и на други хора, отиди при тях,
да ги зарадваш, не мисли за мен,
да живея сам съм свикнал
и отдавна за всичко съм готов...

ЕСХИБИОНИСТО

Обичам да събличам духовното си тяло,
без да питам никой, сам си разрешавам...

обичам да се раздавам и да обичам,
и ако заслужавам, вас ще обичам, вас ще обожавам...

не обичам зло да върша, но ако го сторя,
съдбата ми го връща, не мога да избягам...



ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ

368

не искам много да получа,
и ако загубя малкото, което имам,
ще се учудя, че го заслужавам...

не обичам да се вричам там,
където нямам сили, нямам нищичко да кажа,
само че ви обичам...

ако някой ме разбира, нека ми го каже,
ще се радвам... ако някой ме излъже,
ще съжалявам...

не обичам света да прекроявам,
не е по моите правила, Бога обожавам,
без да заблуждавам...

живота ми предложи
низ от страсти и съблазни,
изкушавам се да мисля, без да наранявам...

обичам да се раздавам, без някаква облага,
не че не желая, но искам да помагам, без награда...

и ако Бог реши да ме изненада,
нека да е радост, не да е измама,
всичко ще приема с наслада...

за добро го казвам, искам да се събличам,
там където другите не искат,
и в дрехи скрити да се потят,
не мога да избягам и не се надявам,
без да се предавам...
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ЕРЕС

Искам да сънувам Рая.
Но ако няма мъничко тревичка,
и ако няма агънце да блее и пасе,
и ако няма вълк луната да целуне,
това ли ще е Раят... Не.

Ако няма там, до тях, човек да им се радва
и коричка хляб да хапва, какъв е Раят,
кажете вие, аз не бих разбрал...

И ако Бог не е с гега в ръка, като Пастир,
и ако всичко е от ледена стомана,
няма да повярвам, че това е Раят.

И ако Иисус не е до нас  и някъде се крие
и не виждам чудното лице, тогава какъв е Раят,
без него, без животни, без лъскаво небе...

И ако няма поток пенлив за нас да пее,
какво тогава да очаквам - една измислица,
не виждам смисъл от подобен Рай...

Вероятно Раят трябва е дългата трапеза,
на която всички да седим
и мълком да се храним с усмивка на лице...

И ако Бог ни е дал право да мечтаем,
нека Раят бъде
мъничко ливада, мъничко море...
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И ако това е невъзможно,
нека не попадам в Рая,
да си остана в градината Земя,
тук, дето грее слънце и животът процъфтява.

И нека тук да бъде Рая, който страстно ме зове...

ПРАВИ ЛЮБОВ

Вложиш ли сърце, вложиш ли душа,
вложиш ли мисъл, вложиш ли смисъл,
вложиш ли философия, вложиш ли любов,
вложиш ли Бог, получава се Изкуство.

Ако няма какво да кажеш,
нищичко не влагай, ще се поболиш,
но вложиш ли и мъничко страдание,
всичко превръща се в терзание,
ако можеш с тази болка да се съгласиш,
получава се така изкуство.

Не можеш ли, не казвай нищо,
даже да поискаш да твориш,
изкуството може да те храни,
щом говори, ти не бива да мълчиш.

Ако това е цел недостижима,
просто отиди и дишай въздух чист,
така раните най-лесно ще усмириш.
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Но поддадеш ли се веднъж,
връщане назад недей очаквай, ще се мъчиш,
ако си мъж, ще трябва да мълчиш.
Ако искаш за голям да те признаят,
лъжи хората, които фалшиво ръкопляскат.
И ако си повярвал в това, което понякога твориш,
почакай малко, с главата да не се разделиш.

И ако за миг се усъмниш пред себе си,
пред съвестта, не прави изкуство,
смърт те чака, или себе си ще  изличиш.
Прави любов, това е нужното,
изкуството, с което можеш да се възвисиш.

БОГ ОБИЧА

Бог наистина обича по своя странен начин,
всеки има време да размисли кой е той.
Не мислете за Бога като за реликва.
Той е еднолик.

Дори без вяра можеш да го опознаеш,
той това го възприема, не е суетен
и няма тук място за поема.
той не е това, изписано на хиляди икони.

Лицето му не е нужно да е чисто,
очите му - открити, строги.
Бог е въжделението на милиони.
Бога не казва нищо с ясна точност,
така се възприема.
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Бог е ясното небе, той войник е,
притихнал в окопа.
Тук се водят за него войни:
убивам, спасявам живот.
И няма даумрем.

Бог не се крие под куполи от злато.
Той има друго място, разберем ли,
ще отидеме при него, като гладен -
гозба да получи, да е нахранен.

Бог всевластно ни обича.
Дори убиеца приема, неразкаян.
Бог е всичко, Бог - Вселена.
Седи над нас, изпаднал в размишления.

Някой хубав ден трябва да приседнем,
да помислим и да вземем своето просто решение.
Бог е тъжен, че не сме приели свободата.

Свободата, която ни донесе, с която да се любим.
Бог тревожен е, нещо е станало със децата,
забравили обичта, с която е дарил човека,
Бог самотен е, не ценим свободата, която даде
болка да лекуваме, миг от тъжно изпитание,
наречено живот много ери преди този век!
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БОГ
Бог не лъже
Бог не краде
Бог не мрази
Бог не убива
Бог не е двуличен
Бог не е прелюбодеец
Бог не е интригант
Бог не е човек
Бог е вечен
Бог никой не го създава
Бог е светлина
Бог е любов
Бог уважение заслужава
Бог е цвете
Бог е река
Бог е земя
Бог е море
Бог не е животно
Бог обича
Бог е всичко
Бог е трева
Бог е могъщ
Бог е затрогващ
Бог е неразбираем
Бог е безсмъртен
Бог не може да умре
Бог е всичко, което не е човек
Бог разбира
Бог може да плаче
БОГ Е ДЕТЕ...
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КАМЪК

Морето плискаше като лениво животно
белите гребени на вълните си в крайбрежния камък.
Той не беше обикновен. Голям, сив камък,
отрупан с водорасли и надран от цепнатини,
стоял тук винаги, но никога така студен и тих.
Чакаше Камъка на брега,
хвърлил тъжен поглед в морето и си спомняше.
Спомняше си, защото му бе останало
над какво да мечтае и потънал в морска пяна,
мислеше над своя мрачен живот:
помнеше как в детството си буйно и нетърпеливо
копнееше да го залее морето, което
дълго време го бе изкушавало с водите си.
После то изстуди жарта в гърдите му,
за да го превърне в сив отломък.
Годините прелетяха като мълния,
несъизмерими с краткостта на човешкия живот.
Мъжът се усмихна тъжно,
сякаш поставен на пост с определено значение.
Колко удавници бяха скачали от него,
колки души бяха намерили смъртта,
за да не станат предатели
в собствените си очи и в очите на Камъка...
“Хубаво е да си нужен! - мислеше с тъжен възторг.
-�Хубаво?! “
Спомни си бури и мир, изгреви и залези.
Спомни си не един прилив, не един отлив на Морето,
което обичаше или не - все едно.
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Стоеше Камъка, мислеше за себе си
и съвсем не забелязваше как един човек -
млад, прегърбен и тих, изпълзя на плоския му гръб.
Легна на него и впери поглед
в ниското от облаци небе. Закапа дъжд.
Тъга и пустота закапаха от очите на човека.
Той погледна люлеещата се бездна долу
и му стана страшно. Изправи се
и бавно заотмерва крачка по крачка
миговете на останалия му живот.
Крачка заради грубостта,
крачка за необикновеното му сърце,
крачка за подигравките,
крачка за невъзможността да избяга
незабелязан от очите на света...
Не бяха нужни повече от три-четири крачки.
Остана само Камъкът, старият сърдит камък,
който винаги служеше някому.
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ДА И�НЕ

Имаш ли чувства?
Не.
Имаш ли душа?
Не.
Имаш ли емоции?
Не.
Имаш ли разум?
Не.
Вярваш ли в себе си?
Не.
Надяваш ли се на промяна?
Не.
Искаш ли малко вино?
Не.

Имаш ли сърце?
Да.
Имаш ли желания?
Да.
Имаш ли страсти?
Да.
Имаш ли стремеж?
Да.
Искаш ли да пием медовина?
Да.
Искаш ли да си признаеш?
Да.
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Искаш ли да се поклониш?
Да.
Имаш ли тайна?
Да.
Искаш ли да я споделиш?
Да.
Искаш ли да разбираш?
Да.
Сладък ли е грехът?
Да.
Знаеш ли какво е грях.
Да!
Искаш ли да ме видиш.
Да!
Отвори очи!

Отворих очи и видях баща си.

Кой си ти?
БОГ!...




