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КОНСПЕКТ ЗА МЕМОАРИ 
 
 

И ти се отказваш от поезията. 
Тържествено! 
Както смъртникът от изповед се отказва... 

 
*** 

Колко време се е струпало долу... 
Нямаш надежда! 

Какво че още дишаш - въздухът тежи от словесни изпарения. 
Думи без дъх. Без дух. 

Думи, 
думи, 

думи... 
(И никакъв Шекспир - да ги изобличи!) 

Сглобяват плоски сиви панели, издигат невзрачни небостъргачи. Заливат ги с 
банални ярки цветове. Град от полуфабрикатни изречения. 

Бутафорен град за еднократна употреба: 
тържището надвиква агората, 

актьорите се гърчат в клиповете на новите софокловци, 
Сократ продава в пластмасови чаши кокаколен оптимизъм! 

 
*** 

Искаш да бъдеш чут?! 
Какво повече, какво по-интересно можеш да кажеш? Защо, на кого... 
Подъл въпрос: “Би ли прочел книгата си, написана от някой друг?” 
Не му отговаряш - впрягаш изпосталелите кончета на думите. 
И се пренасяш с метафората - разбрицана каруца за вехтории. 

 
*** 

Седемнадесетгодишен и вече маниакал! 
Стихове, стихове - само стихове. 

Сам: 
Човек е сам върху сърцето на земята, пронизан от един-едничък слънчев лъч. 

И неусетно пада вечерта. 
Разнежен: 

Мила, в самата нощ на нощницата твоя наболи са безброй слънца. 
Ироничен: 

Родили сте си слонче? Моля - ближете го отпред, отзад. 
О, Куазимодо... 

О, Заяков! 
О, Стефан Цанев... 

 
*** 

Това близане отпред-отзад те скарва с маса чифтосващи се на първата 
студентска бригада. 

И те сприятелява с Тошката Доков. 
- Старият Цанев! - определя с безпардонно презрение той и предлага 

Коста Павлов - “И ме дави непозната гадост. Сякаш ме целуват похотливо бебета с 
мустаци и бради.” 

Отвръщаш с Левчев: “И чуваш как твоето небе отваря над тебе същия 
прозорец. И мислиш си: “Дано не му се плюе...” 

Той те коли с Пастернак. Ти - с бръсначи от Петко Братинов. (Да, да - Петко 
Братинов!) Тошката те рендосва с Уитман... Но не е чувал за Превер. И изобщо - не ги 
знае френските поети. 
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Е, и така нататък - до първата тръба. (Наистина ви будят с тръба, която някакъв 
нещастник надува от шест до седем поне петдесетина пъти.) 
 

*** 
Не, не знаеше, че освен Стефан имало и Иван Цанев. 
Стефан Цанев беше станал старият, а младия Иван, който винаги е изглеждал 

стар, чу на първото си литературно четене в университета. 
Но преподобният Иван Цанев тогава не те впечатли. 
И как иначе - на катедрата се изправи неправдоподобният Кирил Кадийски. 

 
*** 

Той свирепо оглежда аудиторията и пронизително известява: 
- Любов! 

Пауза. 
Презрително изхилване, погълнато от блатото на напрегнатата тишина. Точно 

така го казва Киро: “Искам блато от напрегната тишина!” Жабите неохотно се укриват. 
Последен кос поглед. 

И: 
О, тържество на дух и на материя! 
Плющят коремите ни... 

Пауза. 
Следва изящен дързък жест: 

Плющят коремите ни, 
като мокри тъпани! 

Аудиторията побеснява. Блатото избухва в океан. 
По-нататък не се чува вече нищо. 

Тия мокри тъпани са оглушителни! 
 

*** 
Само че... 

- Това е гавра. Това не е пространствена поезия! - дере се Гошо 
Богданов след четенето. 

- А кое е пространствена поезия? - сопва се лавроносният Кадийски. 
- Аз! - изстрелва лаконично Гошо. - И Тошко Варджиев. И-и-и... - 

озърта се - Христо Батинков. 
Гошо Богданов е теоретик. 
Но и Киро Кадийски е теоретик: 

- Христо Батинков няма да го пипаш. Без него... Той е за метафората! 
Батинков се е свил между колосите и заекващо мига. Спорят за душата на 

поезията му. Или за поезията на душата му. Щастливец! 
 

*** 
Но и ти си роден под щастлива звезда. 

Кандидатстваш в литературния клуб. Четеш: “Слънцето блести като монета, 
изгубена от някой на небето. Гладен ли си - можеш да си купиш с нея жълт купон за 
менза.” 

След което се оказва, че никой не желае слънцето, предпочитат истинските 
монети пред него. 

Еснафи! Ужасяващи еснафи!  
И само едно момиче полита с теб към синята небесна менза. За духовни 

пиршества полита, а не за жалките огризки на страстта. 
- Момъкът... - о, този изискано ръбест жест на все още безбрадия 

Кадийски! - момъкът, казвам, е отскоро тук и не знае, че освен жълти има и бели, 
сини, червени купони за мензата. Така е, момък! 

- Слънце, небе, менза - това е пространствена поезия! - отсича Гошо 
Богданов. 

6 



- Глупости! Виж му римите: “монета - менза”. И онова там - за 
огризките на страстите. Момъкът ще стане метафорист. Защото метафората... Въпреки 
че тя няма нищо общо с мензата. И с всякакви други мензиси и мерзости! 

- Стига с тая менза - намесва се безхлебният Божидар Томов. - “Кютук - 
илюминация” рима ли е? 

Трескаво проверяваш. Има само едно общо “ю”, нищо друго не съвпада. 
Поразително! 

- Гениална рима! - утвърждава Киро. - Има и такова стихотворение. 
Казва се “Конца поэзии” и целият текст е “Ю”. Впрочем, момък... 

Изтръпваш, но този път момъкът не си ти. 
- Впрочем, момко Томов или Томов - къде по дяволите, ви е 

ударението? - вие май бяхте автор на стиховете: “На двайсет години дядо ми е 
командвал рота при Черна. На двайсет години скитам радостен - сополанко с брада 
модерна.” Че обръснете се, обръснете си брадата! 

- Първо да обръснем невежеството! - заплашително възразяват. 
- Не, не, аз не за брадата толкова... - опитва се да надвика шума Киро. - 

Аркадий Гайдар на шестнайсет години полк е командвал! Хем е белетрист... Поетите 
командват народи, тоя ми мечтае за рота. 

- Тебе и за ротен кашавар няма да те вземат. 
- Естествено - стихотворните каши друг ги забърква. 
- Абе, какво да говорим - за тебе метафората е като мерудия. На всяка 

манджа... 
Замирисва на менза и на безсмъртие. 

 
*** 

Същата вечер - вече поет сред поетите, вече профукал с тях всичките си пари, 
вече много горд, много сам и още повече пиян, повръщаш край един варел. Напразно 
се опитваш да улучиш отвора му... 

Повръщаш безкрайно, мъчително и сладко, а в кратките промеждутъци си 
нашепваш: “Майна, стана поет. Стана поет, майна! Поет си - майна с майната ти...” 

Отгоре одобрително мига твоята звезда - така е, така е, майна! 
 

*** 
Гошо Богданов... Разчорлено врабче с кървави очи. 

- Кьопелета! Кьопелета са... 
- Кои? 
- Всички! Дай петдесет стотинки, вземаме “Гъмза” и отиваме. 
- Къде? 
- Дръж бутилката, дръж. 

Паркът. Алеята на писателите. Димчо Дебелянов. 
- Пий, Димчо! - сипва му Гошо. - Не можа да си допиеш заради 

кьопелетата. 
При Ботев, разбира се. При Яворов. Дори на безвинните Талев и Димов 

наливате. Не, на Нешо - не! 
- Това кьопеле е измислило критиката. Нито капка на това кьопеле. 

Изпивате гъмзата и я строшавате о главата на бедния Нешо Бончев. Да не е бил 
критик! Като Максим Наимович, неговата кьопелешка кьопелащина... 

- Не съм го измислил аз това. На Христо Банковски, като минавал от 
радиото за “Елин Пелин”, му хрумнало. И ни доведе. Всеки с бутилка. Поетите се 
напиха - Димчо най-много. Каравелов и той - жена му, сръбкинята, я нямало. Обаче 
сутринта Банчо разкрил, че Нешо издал поетите на ченгетата. Искали да ги арестуват 
за пиянство на обществено място. Добре, че се намесил Ботев и викнал: “Бездарници-
и-и, какво сте написали вие, бе?!” Чингизите се разбягали. 
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*** 
- Аз се извинявам, че ще говоря с гръб към Кирил Гончев - 

церемонничи Кадийски. 
- Нека и аз веднъж да ти видя гърба - утешава го онзи. - В поезията не 

смогвам. 
Това е то Кирил Гончев! Името му, прочетено отзад-напред гласи: Вечно Г. 

Лирик. (Да не се чудим на “Г.” - съкращение е на “Голям”!) 
Съгласен си, че е така. 
Нали той те заведе в “Елин Пелин”, където се разпорежда самият Христо 

Банковски. Банчо! Кучето... 
- Познаваш ли бай Мишо? - вместо поздрав пита той. - Поет! От 

старите. Каза, че на времето разкъсали ризата на поезията, сукали от нейната гръд. А 
ние какво правим сега, какво правим - само онанираме! 

Потресаващо. 
Кучето, както никога няма да наречеш Банковски, ритмично клати глава: 

Престанете да лаете, 
че човек има в Хималаите. 
Той е тук - в центъра на София 
със своята низост и философия. 

- От бай Мишо е - за снежния човек! - пояснява Банчо. - Е, не е потоп 
от метафори, но... 

Поезията е потоп от метафори. 
Потоп, а не поток! 

Това го казва самият автор на “Монте видео”: 
Всеки трябва да вижда пред себе си планина - 
в зелени, бели и сини отблясъци да се люлее. 
Тъй някога след дълго пътуване под тъжни платна 
един мореплавател извикал: “Монте видео!” 

И още - Банчо казва, че Воймир Асенов е собственик на най-големите уши в 
света. Нямал нужда от дюшек и юрган - лежи върху едното ухо, завива се с другото. 
Гео Донев импровизира: “Дреме, свит като Калмука, сред ушите си Воймир!” 

- Иван Цанев спа вчера вкъщи. Безпризорна душа. Сутринта иска да му 
дам гребена си. Да се срешел. Аз четката за дъски не му давам, че и тя ще оплешивее - 
коментира оживено Банчо. - Мога да му дам някой и друг безсмъртен стих назаем. 

Верният оръженосец Петър Милкин изглежда очаквателно своя рицар. 
- И за теб ще има, и за теб - не бой се! - великодушничи Банчо. 
- Поръчай тогава кана пелин - превишава правата си Милкин, но Банчо 

не се вслушва в изкусителя и строго заръчва две кани. 
 

*** 
Не питам къде е потопът от метафори! 

Не питам защо се самоуби Христо Банковски. 
От него знам, че не трябва да се пита. 

- Защото иначе... ще ти купя кожена яка! 
 

*** 
Кожени яки носят бездарниците. Бездарници са и всички живи поети 

Николаевци... Мъртвите не влизат в сметката - та там е самият Николай Лилиев. Той и 
кожена яка да е носил - отивала му е. А всички живи Николаевци са бездарници - това 
е статистически доказано! И слагат кожени яки... 

- Николай Заяков? - уточняваш с пловдивски патриотизъм. 
- И Николай... Заяка - не! - уплашено се пресича Банчо. - Само Заяка 

не! 
И изнервен от рухването на теорията си, дрезгаво потретва: 

- Заяка в никакъв случай. Ще ти купя кожена яка! 
- И една за себе си купи. Николай Кънчев къде го слагаш?! 
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Банчо е съсипан. Не че си пада по интелектуалните уклони на Кънчев, но колко 
пъти е цитирал: “Красиви като изгрев се задават по улиците техните тела и 
светлина на битието дават. Такава и Тамара е била.” 
 

*** 
А Кирил Гончев невинно подпитва адаша си: 

- Как ги пишете тези бездарни стихове? И аз опитвам - не става. Пиша, 
видя, че е талантливо - късам го. Пак пиша - пак талантливо. Веднага в коша! Не мога 
и не мога да напиша нищо като теб. Завиждам, признавам, че завиждам: непостижим 
талант е да си бездарен. 

- Поезията е страдание! - безцеремонно, поради осенилата го мъдрост, 
прекъсва Атанас Стоев. 

- Разбира се - охотно се съгласява Киро Гончев. - Всички поети страдат. 
Бездарните - напразно! 

Кадийски въобще не слуша. Истинската поезия се доказва сама: 
Балтон, обувки сецесион  
и декаданс в дъжда и вятъра. 
Не ми ли кимна тя в театъра 
от най-последния балкон? 

- Де-е-е-ка-данс-с-с - проточва с упоение. 
- Дека?! - разстрелва го от упор Гончев. 

(Че изобличителният му гений не остарява, се уверяваш и след десетилетия: 
“Чете ли? Наш Нанко награден. За цялостно творчество. Той няма частично, те - за 
цялостно го наградили!) 
 

*** 
Не, не се е родил този, който ще смути Киро Кадийски. 

- Ами ето - използва веднага случая: “Развиделява се. И по ръба на 
покривите сини със стар велосипед минава някакъв човек изискан. Той е пътувал цяла 
нощ високо в тъмнините и ето - по цилиндъра и пелерината му са полепнали звезди.” 

А за теб остава чуденето “сини” с “изискан” ли се римува, или с “тъмнините”... 
 

*** 
Жените... 

Жените ли? 
Ах, да - жените! (Излишно дъпълнение към стиховете.) 

... Тя си тръгва в най-неподходящо време, а кое време е подходящо за тръгване 
- витийства Банчо, Гошо громи кьопелетата, Киро (Гончев или Кадийски, все едно - и 
на двамата им отива!) поверително съобщава, че щом му се чете нещо хубаво, сяда и 
го написва... 

Ставаш с неохотно покорство. 
От древния ръкопис на небето се сипят снежни йероглифи. 
Стапят се по устните й - някога светът ще разчете по красивото им безмълвие 

печална любовна поема.  
Какво че Пастернак твърди: “Уже написан Вертер!”... 
Какво от това, когато: “Ние вечно прелистваме чужди романи, но за пръв ти 

си стара, за последен съм млад. Аз - разказал се цял, днес чета по дланта ти всички 
прости сюжети на сложния град. Ето тук се разсмя. А пък тук се намръщи. Тук 
поръча си чай. Аз ударих едно. Тук не искаше дълго да дойдеш във къщи. Но дойде. И 
остана. Нататък е нощ! Нататък е слънце. Възторжен жумях, а лъчите валяха над 
моите мигли. И стоногият дъжд с четрикракия грях изпреварваха всички дресирани 
мисли. Изпреварихме себе си... Вече стоим: изчакваме свойте души - да ни стигнат. 
Виж - снегът се топи. Виж как черният грим от сълзи и от кал във канала се стича. 
Идва мойта душа. Връщам твоята длан и не махам за сбогом, а вече записвам 
изживяното в този конкретен роман. Пренаписахме “Вертер”. Но по-талантливо!” 

- Дали да не бъде: “Пренаписах аз “Вертер”. Бездарно. Но жив съм!” ? 
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- Измислици... 
- А това: “Аз на сънища съм сляпо огледало. Твое е събуждането ми 

изцяло...” 
- Още по-измислено! 
- От Луи Арагон е... 
- Арагон е романист. 
- Не само! - и разказваш за поета Луи Последни, за Елза, за посветените 

й стихове... 
Разказваш с упоение, не усещаш отдалечаването й, изчезването... 
Разбираш го късно, твърде късно, за да се спасиш от омразата - безпомощна, 

разяждаща, отвратителна.  
Чистиш се от нея, чистиш се, чистиш се, а завинаги оставаш коминочистач, 

който не носи щастие. 
Малка тъжна енциклопедия.  

И белите страници след буквата “Ж”... 
 “Ж”... Жени... Жени... Жени?! 

Ж-ж-ж-жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж! 
 

*** 
За първата любов ли говориш? 

За любовта ли? 
Съществувала ли е? 

 
*** 

Добре - какво съществува тогава? 
Съществуват метафорите, странните рими...  

Съществуват тънички книжки, познати наизуст и отново разлиствани. 
До умопомрачение разлиствани.  

Съществува абсолютната радост от общуването. 
Тогава! 

Тогава - тогава - тогава-а-а... 
(Повтаряй дълго думите и ще видиш колко са безсмислени. Твоите и без 

повтаряне са такива!) 
Тогава Гошо Богданов не е под грамадния орех в Златна Панега - създава 

пространствена поезия и не знае, че ще пише пиеси, сценарии, чудна проза. (Нищо не 
направихме за теб, Гошо. Кьопелета сме!) 

Аз - от Пловдив не направих нищо за теб. Кьопеле кьопелашко! 
Тошко Варджиев - от Стара Загора? Кьоп...! 
Христо Батинков и Пешо Сяров - от Сливен? Кьо... Кьо... 
И шопските кьопелета! 

Но тогава... Тогава не бяхме! 
Тогава Киро Кадийски не е преводач на прокълнатите, но се кълне в 

метафората. Презира професорите. (Вероятно знае, че ще бъде френски академик?!) 
Тогава Иван Цанев е признат за класик в отсечката между университета 

и “Дълбок зимник”. (Светльо Игов още не е обяснил научно, че Иван е класик и отвъд 
кръчмата!) 

Тогава Киро Гончев още не е “жертва на фашизма”. (От всички, свързани по 
някакъв начин с издаването на Желю-Желевата книга, той опра най-яко пешкира. И 
продължава да не се пише дисидент. Прост човек, за кожена яка си е...) 

Тогава Божидар Томов се стяга да пише разкази. (Няма я още Нина 
Пантелеева - анализатор и конкурент.) 

Тогава Банчо се стяга да ходи на планина, защото е зима - “Аз през лятото съм 
Банков, а през зимата слагам ски и ставам Банковски”. (Едва ли е карал ски. Едва ли се 
е спускал с шеметна скорост надолу, надолу, надолу по белите писти. Спусна се по-
късно - необикновено куче, летящо! - и се пръсна върху бездарния плочник.) 
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И още - Воймир Асенов не изтрезнява. (Поради което е 
гениален: “Бяла Беласице, бяла била си ти, бяла дано си останеш. Ти на Пирин с тия 
бели отблясъци, ти на Пирин  си пристанала.”) 

Гошо Константинов се усмихва столично. (Усмивката ти е същата, Гошо. Ма-
а-алко по-тъжна. Ама съвсем малко.) Ех, “не се живее само със наздравици, другари, 
не се живее!” 

И още - амфората е метафора, а не “Винт”. (Лъчо Еленков не е завинтен 
за началнически стол и да го цитираш е задължително.) 

Янко Станоев доказва, че село Ондофрей е създадено от кръстоносците на конт 
дьо Фрей. Но това е обикновена езиковедска галимация, докато езикът на прозата... О, 
прозата признава само езика на Янко! Ако не вярвате, питайте другаря Живков. Той 
също е Янко и затова е талантлив. (Нека ченгетата донесат какво мисли Янко за Янко!)  

Владо Зарев е издал стихосбирка. Лоша! (Лошо е да бъдеш син на академик и 
до ден-днешен да не признават очевидното - че си прозаик от класа.) 

Владо Даверов е още Владимир Георгиев. И той омешан с академик! 
Скоро няма да иска да му приписват откритията на адаша и ще открие новото си име. 
Вчера беше, вчера... 

Вчера Стефан Бесарбовски се е изкатерил по водосточната тръба до квартирата 
ти на петия етаж, почукал е благовъзпитано и невъзмутимо: “Дай две цигари, че 
бързам!” (Може и да бъркаш - квартирата е била на Асан Мерков, който отвърнал: 
“Ще ти дам три цигари, но първо изслушай две още топли-топли стихотворения!” 
Едното непременно е било “Аз ще пия бяло вино и ще вадя нож!”) 

Вчера Антония Горанова пак се влюбила в Иван и му посветила 
дванадесет стихотворения. (Слаба производителност - фамозният испанец с кафявата 
пелерина я вдъхновяваше повече.) 

Вчера Христо Троански - самоотчислил се от Духовната академия - е 
отпечатал в “Студентска трибуна” елегия за Левски. Дяконска им работа! 

Вчера Сашо Томов е написал поредното прекрасно стихотворение за 
предградието, докато утре... Но утре е така далече! (Утре ще се срещнете с Митко 
Кирков и ангелът от хълма ще стане второто ти “аз” - талантливо, не като теб.)  

Няма да отлетиш, нали, Мите - поскитай още мъничко из Балканите! 
От турската филология прелита в истинската - в българската! - Николай 

Стоянов. Все още е най-младата надежда на бързо остарялата инфантилна проза. 
Бърза! “Ако до тридесет години не напишеш книга като “Южната автострада” на 
Кортасар, няма смисъл да се надяваш!” (Затова ли не пишеш толкова отдавна, 
Николай? Или Кортасар е надминат... Я по-добре да ударим по едно - тогава не пиеше, 
имаш да наваксваш.) 

И още?  
Виктор Самуилов и Росен Босев издават стенвестник в студентското 

кафене. “ВиРос” - сложна абревиатура е тя! (Витята е римувал гениално “пардесю” със 
“студ”, а Росен... О, боже мой, защо много зеленооките хора бързат да отлетят!)  

И още...? 
Борката Геронтиев пее с жена си. (“Ако имаш жена - целуни я 

един път пред всички! Тя е малка и слаба...”) 
Иван Бориславов обяснява какво е модерната поезия. (Наскоро мосьо 

Бориславоф се върна от фестивал на поезията в Канада и разказа за паметника на 
незнайния поет. Твоят!?) 

А Федя Филкова вече е намерила завинаги своя Николай... И е написала 
стихотворение, в което го сравнява с елен! (“Да сте виждали Кънчев?” “Елена ли?” 
“Не, Лъчо Еленков - Николай Кънчев ми трябва!” “Е, да де - Елена! Прекоси оттук със 
сърничката си.”) 

И други животни има - не толкова поетични... Петър Бурсуков: с 
оръфаните ръкави и с неоръфаните стихове! Милото Бурсуче, което не измени на 
поезията, но взе, че си промени името на Петър Лозанов. За по-добро звучене. (“Абе 
кой е този Петър Лозанов? Четох му едни хубави стихове!” “Как кой? Бурсука!”) 
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И още - когато си тръгваш за Пловдив, непременно трябва да носиш 
много здраве на Заяка. 

На Пешо Анастасов... 
На Иван Вълев. 

 
*** 

Било ли е наистина? 
Бил ли си... 

Хамлете, Хамлете, къде са кралете ти?! 
Иван Цанев: “По всички сцени с мъртви устни един неразгадан от нас 

датчанин лежи... Завесите са спуснати. Останалото е мълчание. Нима това е 
краят? Лъжат провинциалните актьори. Той ще се вдигне, той е длъжен да съедини 
разпадащата се история. Защото тоя стар въпрос все още разтърсва атомните 
здания. И принцове се лутат нощем. И цялата земя е Дания.” 
 

*** 
Пространството ли? Времето?!  

Метафората, метафората над всичко! (В нея звънти разплавеното време преди 
да се превърне в камбана за неколцина невярващи, а изкривените пространства се 
докосват с върхарите си.)  

По-късно един щеше да възкликне: “Ако животът е метафора, защо ми е 
такъв живот?” 

Ами ако не е - защо е? 
Ако езикът е създаден за хули, за политически мучения и вестникарски 

скудоумия, не е ли по-добре да го изтръгнеш?! 
 

*** 
Твърде вероятно е така да започнат мемоарите...  
А още по-вероятно е да не започнат така. 
Най-вероятно е да не бъдат написани никога! 
(За което си заслужава да говорим, трябва да мълчим.) 

 
Но ти се завръщаш в поезията. 
Обичайно. 
Както възкръсналият към разпятието се завръща. 

 
... И така започва другият живот. 

Истинският... 
Здравей - здравей все пак! - лошо измислен животе. 

Няма да се откажа да те поправям! 
 
 

Пловдив, ХХ век  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 



СЛУЧИЛА СЕ СЛУЧКА 
 
 

Хайде без теории, а!  
Разказът е случка,  
която не се е случвала. 
Но е трябвало... 

 
Тогава Старият град започна да става стар, а шефът му Начо - Начо Културата. 

Техни най-нископоставени подчинени бяхме аз, шофьорът Сашо и мургавелякът 
Метьо, когото за по-кратко прекръстих  на Метю Арнолдз. 

Тримата всяка сутрин се събирахме на мястото, където сега е ресторант 
“Пълдин”, и търпеливо чакахме шефа. Той идваше - внезапен като съдбата, но по-
милостив от нея - указваше направлението, подписваше пътния лист и ние се юрвахме 
из по-близката или по-далечна родина. 

Товарехме пясък и чакъл от Марица, носехме тухли от “Тракия”, ходехме за 
някакви странни строителни смеси в нашумялото впоследствие село Обеля, 
изхвърляхме смет в крайградските бунища. Е, и така нататък... Бачкьорство, нищо 
особено.  

А най-много обичахме да ходим за копривщенски керемиди. В Копривщица, 
естествено. Тогава с нас идваше и шефът Начо. 

С астматично дишане камионът се провира до старата му къща. Подпираме 
колелата с камъни и завикваме: 

- Бате Начо... Бате Начо! 
Той измушва глава през решетките на прозореца: 

- Нон катеначо... Нон катеначо! 
Не е затворено значи - влизайте! 
Изкачваме се по дървената стълба. Шефът вече е приготвил закуската  - печени 

филийки, масълце, сирене, мед. Разлива кафето в изящните чашки, разпитва Сашо, 
онзи му отвръща едносрично. 

Мляскаме, сърбаме, кокорим се в картините, накачени по стените на голямата 
стая. На мен ми харесваха едни индийки с остри гърди, на  Сашо - иконата, за която 
шефът твърдеше, че е чист експресионизъм, а на Метю Арнолдз - всичко. (И досега не 
го коря за безкритичността му - картините заслужаваха естетската му преценка.) 

Ала шефът не ни оставя дълго да се наслаждаваме на предпочитанията си. 
Сръчно събира чиниите и чашите, блъска ги в умивалника, енергично затваря ципа на 
червения сак.  

И нашето пътешествие към Копривщица начева с призива: 
- Александре! Александре Велики, газ! 

Сашо тръгва така, че с Метю Арнолдз моментално се пльосваме върху 
каросерията. 

В Копривщица набързо натоварвахме керемидите и точно в осем без две 
спретнато влизахме в ресторанта. В тези дни оркестърът получаваше почивка - шефът 
не можеше да понася нещо да пречи на разговорите. 

Сяда той с гръб към прозореца в центъра на елипсовидната маса, до него се 
настаняват приятелите му, срещу него - ние. 

- Моите преторианци! - представя ни шефът и с това общуването му с 
нас приключва. 

Той изцяло потъваше в океана на словото. 
Приятелите му бяха страшни интелектуалци - до един писатели, музиканти, 

артисти, художници. Шефът благосклонно беседваше с тях. Понякога строго 
възкликваше: 

- Тук е като в Ротондата. Парижката! 
И като изглеждаше интелектуалците, признаваше: 

- Но вие сте по-велики! 
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За какво ли не ставаше дума на елипсовидната копривщенска Ротонда. 
Писателите разясняваха антиромана и се жалваха, че у нас соцреализмът им ядял 
главите, театралите брехкаха на Брехт и укаха на Камен Зидаров, а музикантите като 
най-консервативни първоначално громяха Шьонберг, но под умелото ръководство на 
шефа достигаха до прозрението, че додекафонията е истинското изкуство на новото 
време. Не говореха само художниците и за периодите на Пикасо научавахме от бързо 
напиващите се актьори. Интересно, че нямаше кинаджии. Тях шефът не ги долюбваше. 
Наричаше ги индустриалци, защото киното не било изкуство, а индустрия. Известно 
изключение правеше за Фелини. Също и за някакъв Христо говореше - “Наше момче, 
от театъра излезе и там ще се върне, да го питаш защо си губи таланта при 
индустриалците?!”  

В различен час, но винаги в разгара на веселието, шефът изведнъж казва 
“Дотук!”, изщраква на сервитьора и плаща цялата сметка. После прегръща през кръста 
най-голямата интелектуалка и я повежда да си говорят за бъдещето на Стария град. 
(При цялата си оригиналност шефът проявяваше традиционализъм по отношение на 
интелектуалките и ги наричаше с едно единствено име - Цура. Всички бяха Цури!) 

По инерция разговорите продължаваха, някой дори опитваше с жеста на шефа 
да извика сервитьора, но ако изобщо дойдеше, той сурово ни предупреждаваше, че е 
вече време да тръгваме, както са направили порядъчните хора от компанията. 
Шофьорът Сашо, подбрал полупразна бутилка, тежко тръгваше към стаята на хотела, а 
ние с Метю Арнолдз отивахме на изгърбения мост, за да изпушим последната цигара и 
си поговорим от душа за циганката, циганчетата и моята Анна, която от уважение към 
доктор Антон Павлович Чехов наричах Ана на шия. 

На моста Метю Арнолдз обикновено казваше, че циганчетата му приличали на 
художниците, само че са по-шумни и без бради. Аз пък твърдях, че интелектуалката 
прилича на Ана на шия. Метю Арнолдз не вярваше. Аз също, но много ми се искаше 
Ана на шия да е Цура. 

Рано-рано, недостъпно свеж, шефът ни будеше. Още докато се търкаляхме по 
пътя за Пловдив, започвахме да кроим планове за следващото нашествие в градчето. 

Всичко вървеше така и онзи път, но когато шефът с императорски жест ни 
предстви: “Моите преторианци!” - и когато се огледах... 

Знам, знам баналността на оправданието, че думите са безсилни да опишат и 
изразят необикновеното и все пак... И все пак думите са безсилни да опишат красотата 
на момичето и да изразят веднага обзелите ме чувства към него. Озърнах се към 
другите. С тях беше същото. 

О, как се усмихна момичето! Непостижимата грация, с която ни подаде ръка: 
- Приятно ми е, преторианци! 

От тримата аз единствено се опитах да целуна крехкото светло чудо, но тя 
внимателно изтегли ръката си. Внимателно, да не се обидя. 

Вечерта потече по-шумно от всякога. Всички се надпреварваха да бъдат 
остроумни и занимателни, дори художниците проговориха, а един от тях предложи на 
момичето да го рисува. То кратко се изсмя и всички разбрахме, че художникът се 
изложи. Веднага го обикнахме - вече не влизаше в играта.  

В играта не влизаше никой, разбира се, и това го знаеха всички. Но не искаха 
да признаят. И двамата с Метю Арнолдз не го признахме. На моста той за пръв път не 
каза нищо за циганката и циганчетата. Каза само, че най-малката му дъщеричка имала 
зелени очи. Като момичето. Аз премълчах за моята Ана на шия, която иначе си беше 
просто Анна. С две “н”!  

А момичето по непостижим начин говореше с всички, принадлежеше ни, но си 
оставаше самотно. Затова, когато шефът каза “Дотук!”, щракна на сервитьора и плати, 
очаквахме нещо друго. Замълчахме, шефът изненадано ни изгледа и прегърна 
момичето през кръста. “Хайде, Цуре, разговорите трябва да прекъсват на най-
интересното. Интелектуалецът е многоточие...” 

Ако някога съм изпитвал истинска, пареща и изнемогваща ме злоба, това е 
било тогава. Разбрах, че за шефа ние просто не съществуваме и това не ме обиди. Но 
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той си отиваше с момичето, той беше с него, както е бил триста хиляди пъти преди 
това...  

Как можеше да не усеща? Как можеше и момичето да прилича на триста 
хиляди други, как можеше... 

- А-а-а - изрева изведнъж Сашо и строши чашата в гьонената си лапа. 
Но момичето и шефът не се обърнаха. 
Това е. 
Сутринта шефът, свеж, наплескан с моден одеколон, ни събуди както винаги. 

Строго измери Сашо, който се опитваше да скрие изранената си длан, стегна колана на 
Метю Арнолдз, приятелски издуха дима от цигарата в лицето ми и каза: 

- Банзай, Претория! 
Излязохме навън и пред камиона видяхме момичето.  
Проста бежова рокличка с презрамки, кротки очи, зеленеещи върху готовото 

да се усмихне беззащитно лице. 
Втренчихме се в момичето, а шефът спокойно се приближи до него, пошушна 

му нещо, от което то сякаш се смали, но все пак се усмихна, отстранявайки се от пътя 
ни. 

Сашо тромаво се изкатери в кабината и веднага потегли. 
Ние с Метю Арнолдз увиснахме върху канатите и не можахме да хвърлим 

последен поглед върху момичето. 
След десетина минути, зверски уморени от борбата за живот, най-сетне се 

намерихме върху подскачащото дъно на каросерията. Погледнахме се. Аз се засмях и 
предложих цигара на Метю Арнолдз. Той посегна, но изведнъж се изправи и заблъска 
по покрива на кабината.  

Камионът спря. 
- Дургарю Култура, дургарю Култура - завика Метю Арнолдз, - що не 

зе момичето? 
Не му отвърна никой. Сашо изгаси мотора и тишината стана непоносима. 
Най-сетне дясната врата на кабината се отвори. Първо видяхме зеления 

пръстен със змийски монограм, а след това строгото лице на шефа. 
Той дълго гледа към циганина и накрая процеди:  

- Ех, Метю Арнолдз, Метю Арнолдз. Изкуството... Впрочем, защо ти 
викат Метю Арнолдз? 

Циганинът не каза нищо.  
- Карай, Александре! Велико е ... - блъсна вратата шефът и камионът се 

затресе по завоите. 
А аз заобяснявах на Метю Арнолдз стиховете “И любовта ни сякаш по е свята, 

защото трябва да се разделим.” 
Обяснявах му, че времето и жените принадлежат на големите мъже, които 

безтрепетно ги покоряват, но не покоряват хаоса в себе си и не могат да обяснят 
необяснимото, водещо ги далече от Копривщица, за да създават нови светове.  

Обяснявах  му, че животът не е цигански катун, а нещо... Нещо съвсем друго. 
Но като всеки див и необразован човек, Метю Арнолдз мълчеше и очевидно не се 
съгласяваше. 

Та Метю Арнолдз не знаеше дори кой е Метю Арнолдз. 
Беше ми празно и леко. На другия ден започваше моето студентство, щях да 

съм в София сред много такива момичета, щях да им говоря за антиромана и Брехт, за 
синия период на Пикасо и за додекафонията, а от време на време щях да мълча 
проницателно като художниците. После...  

После моята Ана на шия, моята Ана на шия щеше да кърши безнадеждно 
изящните си тъжни пръсти и някой като Метю Арнолдз, неразбрал този нежен и лаком 
звяр - младостта - щеше да пита: 

- Дургарю, защо бе, дургарю... А, защо? 
 

1986 
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ОТМЪЩЕНИЕ 
 
 

Когато пишеш биография на приятел, 
представяй си, 
че отмъщаваш вместо него. 

 
Гюстав Флобер 

 
 

Преди двайсет години тук имаше луксозна, не особено посещавана 
сладкарница. Към три часа следобед в едно от полутъмните й сепарета разговаряха 
момче и момиче. Бяха напрегнати и приведени един към друг през масата така, че само 
те чуваха думите и виждаха очите си. На няколко пъти момчето се опита да улови 
ръката на момичето, но не успя. 

- Има хиляди начини да убиеш себе си и един-единствен да убиеш 
другия - каза убедено момичето. 

- Как? 
- Като не го зачиташ! Като се правиш на палячо, като го зарязваш на 

всяка крачка, като изчезваш със седмици и изобщо... 
- Имах предвид хилядата начина за самоубийство - нервно поясни 

момчето. - Как се самоубивам? 
- Почти същото е! 
- Страшна си. Едно е равно на хиляда - заяде се момчето. 

Момичето не отвърна. Само демонстративно погледна часовника си. 
Момчето бръкна в джоба на карираната си риза, извади смачкан пакет и като 

видя, че сервитьорката лениво разговаря с касиерката, запали. Дърпаше дълбоко и се 
стараеше да вкара дима под масата. 

Между две смуквания каза почти умолително: 
- Всичко може да се промени. Всичко би се променило, ако спя с тебе. 

Момичето не трепна. Беше го слушало много пъти. 
- Пи, аз съм... 
- Порядъчно момиче - продължи момчето, макар да знаеше, че няма да 

му каже това. - Ти си порядъчно момиче на порядъчен баща, който те иска за 
вечерната молитва вкъщи.  

Очакваше отговор, но видя само досадата.   
- Не ми пука за баща ти - разгорещи се. - Пука ми за теб. Искам да спя с 

теб, а не с баща ти. 
- Какво ще промени това, Пи? Мислиш ли, че нещо ще се промени? - 

замислено отвърна момичето. 
Изобщо не обърна внимание на гнева срещу баща й. Всяко сравнение с този 

омръзващ й хлапак беше смешно. 
Момчето разбираше, че по този начин само губи, че е нелепо да иска с думи 

онова, което стотици пъти не беше постигало с изтощителна борба по пейки, тъмни 
входове и квартири. Съзнанието за безпомощност го правеше още по-безпомощен. 

- Ще промени! - изрече ядно. - Ще промени теб - няма да си проклета, 
разсъждаваща девственица. 

- Може това да ми харесва, Пи - усмихна се момичето. - Може би искам 
да съм девственица. 

- На деветнадесет години? - остро я запита. 
- Не са чак толкова много. Майка ми... 
- Майка ти е чакала любимия ти татко - изсъска момчето. - Един 

достоен човек, погрижил се за девствеността на жена си още преди да я срещне. И 
бранещ със страст девствеността на дъщеря си. 

- О, Пи - вразумително каза момичето, - мислиш ли, че пробваш най-
подходящия начин за ухажване на едно девствено момиче. И без това... 
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Очакваше да я прекъсне, но момчето беше заето да размазва угарката на пода. 
- И без това знаеш, че няма да стане - завърши момичето. 

Момчето упорито мълчеше. Беше издуло обидено горната си устна. 
Изглеждаше беззащитно и в нея трепна нещо майчинско. 

- Така те видях за първи път - каза му. - Бяхте загубили мача и аз 
веднага те харесах. 

- Като губещ, нали? - попита я тихо. 
- Като хубав, глупчо! - стрелна го тя. 
- Вчера спах с още една от медицината - обяви момчето, за да не му 

разказват спомени. 
 Пи, не е задължително да си простак, за да се разделим - отговори тя. - 

Има хиляда начина да се разделим и твоят... 
- Стига с тия хиляди начини - тросна се момчето. - Откъде ги измисли 

тия хиляди начини? Аз искам единственият начин да сме заедно. Искам да спя с теб! 
Момичето си помисли, че плаче за играчка, която непременно ще счупи. 

Досадата го обземаше. А искаше да е тъжно и красиво. 
- Това не се обсъжда тук, Пи. 
- А-а-а - възрадва се момчето, - на семейни съвети се обсъжда, нали? 

Баща, майка и осемнайсет лели... По време на следобедния чай и с недомлъвки, нали? 
С тайно гласуване накрая. Ако лелите набутат лъжичките в чашките, значи са 
съгласни, а? 

Извади нова цигара, видя сърдития поглед на сервитьорката и не я запали. 
Изстреля я с щракване под масата и се отпусна върху кадифената облегалка. 
Заведението беше отвратително. 

Всичко беше отвратително и нямаше никакъв смисъл. Безсмислена беше 
цялата им дълго проточила се връзка, която го ожесточаваше и без която, кой знае 
защо, не можеше. 

- Помниш ли как направи шестте снежни човека пред квартирата ми? - 
внезапно попита момичето. - Ти беше седмият, а когато излязох, ревна: “За по-о-чест!” 

Щеше й се да му каже нещо хубаво, без да го обиди, без нови разправии. Това 
беше последната им среща, момчето щеше да я помни винаги и не й се искаше този 
спомен да е изпълнен с омраза и пустота. 

- Тогава каза: “Какви са тия глупости!” - отмъстително вметна момчето 
и пак запали цигара. 

Сервитьорката понечи да се сопне, но я домързя. 
Момичето замислено разбърка изстиналото си кафе със сламката за цитронада 

и, разбира се, каза най-неподходящото: 
- Баща ми се е разделил с първата си любов... 
- Не ме интересуват исторически справки - отряза момчето. - Мезозоят 

не е моята ера. Или плеоцен беше май, а? 
- Моля ти се, Пи! - каза твърдо момичето. - Много, много те моля... - 

опита се да бъде нежна. 
Но не можеше. Нямаше никакъв смисъл. 

- Неолит! - отсече момчето. - Само неолит е! Какво време трябва да е 
било, а? Време е и твоят микробиологичен мозък да проумее някои неща. Да, да, време 
е! 

- За какво е време, Пи? - полюбопитства тя, защото знаеше, че ще го 
затрудни. 

- За всичко - отвърна с внезапна готовност момчето. - За всичко е 
време, защото времето намалява. Не чуваш ли как песъчинките чукат в долния конус? 
Не чуваш ли... 

Почти шепнеше, а сякаш озверя. 
- Как ще чуваш, как ще чуваш, като не се чукаш - искаше да изкрещи 

момчето, но шепотът му се гърчеше безпомощен и нелеп. 

17 



На момичето му беше интересно. Придобиваше усещането, че разговарят 
други двама, че наблюдава това отстрани или на екран и хладно поправя 
несполучливите реплики. 

- Дори не чукат песъчинките, а меко се сипят. Много пясък се е събрал 
долу... Пясък като писък - стенеше момчето. 

- Друг път си се изразявал далеч по-интересно, Пи - отбеляза момичето. 
- Доста банално е сега. 

- Че кой те научи да различаваш баналното? - сепна се момчето. 
- Ти! - съгласи се убедено момичето. - А за изтичащото време е най-

добре да го казваш на себе си. 
- Непрекъснато си го казвам. Казвам си го непрекъснато, когато съм с 

теб. Да не мислиш, че съм толкова лесна плячка? Че ще ми съсипеш живота... 
Момичето се озлоби. Превъзходството, което се опитваше да потисне у себе 

си, уязвяваната от години гордост, неприязънта към този отсреща, който все не 
казваше необходимото, го замая. 

- Животът ти е съсипан от много други неща - поде наставнически. - 
Мислил ли си защо вечно нямаш пари? Защо ме мъкнеш по нещастни кръчми? 
Сигурно е много приятно да ходя по тъпите ви филми, които никой не си губи времето 
да гледа. Ах, “Миналото лято в Мариенбад”... Ах, безсюжетността... О, метафората! 
Миналото лято е на куково лято. 

- Нека и ти да глътнеш малко културица, де - опита се да я успокои 
момчето. - Ходила си тук-таме, не само между колбите. 

- Ходила съм, когато великият благоволи да изплува от небитието, в 
което се е самозаточил. Защото великият трябва да живее някъде другаде, нали, не с 
простите колбарки и колбасарки, нали... 

Момчето смаяно я гледаше и това още повече я разяри. Виждаше, че за първи 
път се досеща за това, което сега му казваше, и поиска да му каже всичко за 
униженията си, за мълчаливото си присъствие сред милионите глупости - негови и на 
приятелчетата му. 

- Противните ви кръчми и противните ви кандидат-писателчета с 
миризливи крака... - рушеше момичето. - Противните ви стихове и песнички. 
Противните ви мацки, които са по-горе от вас, защото поне не се мислят за велики, а 
просто чакат да се напиете, за да ги поведете нанякъде. Иначе кой би им обърнал 
внимание? Само вие и то когато изобщо не можете да им обърнете внимание... Кога 
най-сетне ще пораснеш? 

Толкова злоба имаше в думите й, че момчето не знаеше как да отвърне. Затова 
се хвана за най-лесното. 

- Ти порасни! Човек порасва, когато изгуби девствеността си. 
- Щом е така, ти цял живот ще си останеш девствен. Ако ще да си спал 

с всички ваши... 
Момчето сграбчи чашката на момичето, изтръгна я, сякаш тя му се 

съпротивяваше и се втренчи в разбърканата течност. 
- Тук е бъдещето ти. Гадното ти, скапано бъдеще. Микробиоложка 

номер едно. Пътуваш по всички конгреси и се чукаш само с известни микробиолози. 
На летището те посрещат баща ти и мъжът ти. Страшно доволни и двамата. Двама 
страшно доволни рогачи. 

- Пи, не можем ли да се разделим като хора - помоли го тя, отпаднала 
от собствения си гняв и почти не чула какво й говори момчето. 

Не можеше, разбира се. 
- Какъв човек съм аз, скъпа? - с опиваща радост отхвърли примирието 

момчето. - Аз не съм човек. Аз съм един импотентен тип, който три години не те 
начука. Не ти обърсах два шамара още в училище и работата се провлече. Аз съм 
падението на целия мъжки свят. Това е престъпление! 

- Ще ти бъде ли приятно, когато няма кого да ругаеш? - опита се да го 
укроти тя. 
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- О, цял живот ще те ругая. Остават ми няколко часа живот, рожбо, и 
през тия няколко часа ще си най-руганата девственица на тоя свят. 

Момичето не трепна. За него смъртта не съществуваше. Беше спокойно и 
уравновесено момиче и каза най-спокойно и уравновесено: 

- Дали някога ще можеш да обсъждаш трезво въпросите? В това има 
такава логика, красота... 

- Какви въпроси? - парира я момчето. - Ти имаш само отговори. Не 
искам да се разделям красиво с теб. Никаква логика няма да се разделяме красиво. 
Нищо красиво не сме имали, затова... Махай се! 

Момичето се изправи. Усети радост, че всичко свърши. Побутна чашата на 
момчето и равнодушно каза: 

- Няма смисъл да ти гледам. След десет години - прогнил черен дроб. 
Разбити нерви. И тъпо неудовлетворение. За успокоение решаваш, че другите са 
виновни. И че всичко е започнало от мен... 

Момчето не я погледна. 
Много спокойно си мислеше дали да не зачука по дебелото стъкло на масата и 

да се развика: “Махай се, мразя те! Махай се, мразя те!”, докато стъклото се счупи и 
уплашената сервитьорка извика милиция. 

Не го направи, а през това време момичето излезе от сладкарницата и от 
живота на Петър Младенов Иванов, когото всички наричаха Пи или Три цяло и 
четиринайсет. Или Пипин Дълги. 

Той не стана пияница, а журналист. Май е едно и също. 
Обиколи света. Жени се няколко пъти и всичките му бракове бяха щастливи. 

Пари имаше достатъчно, но не им обръщаше достатъчно внимание. Поради което те 
нямаха значението, което обикновено имат. 

Приятелите му го обичаха. Аз също. Затова се опитвам да отмъстя за него. 
Пръсна се от инфаркт в самолета от Богота до Хавана. Очаквахме го да се 

върне, за да направим запой за четирсетгодишнината му. Силен и стилен! Така ми 
обяви в картичката, която получих от Богота, след като знаех, че е мъртъв. 

Сгърчен от внезапната болка, той видя как една състарена жена слиза от влака 
на някаква провинциална гара и двама мъже предано й се усмихват. По-младият 
разгъва хартията на цветята, а другият маха с много нежна, много нежна и костелива 
ръка... 

1987 
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Е, И... 
 

И всичкото, което нямам, 
ми стига за един живот. 

 
Георги Богданов 

 
 

В кънтящото пловдивско утро незабравимият мъртвец Г. Б. беше по-жив от 
всичко. 

От студентския стол на долния етаж долитаха мазни удари на сатъри, ниагари 
вода бумтяха по празните тави, звънтяха порцелановите цимбали на чиниите. Всичко 
това,  омешано с грухтенето на преминаващите по булеварда камиони, с 
меланхоличния звън на тролеите и с жуженето на пъргавите автомобили, млатеше с 
безжалостни чукове по окаменелия ми череп. Зад неговите неразбиваеми стени се 
рееха мътни облаци от гроздова пара, бълбукаха горещи мехурчета вино, разливаха се 
кротките езерца на шотландското (шотландско ли, наистина?) уиски. Дълбоко бучеше 
басът на гадната пърцуца на Митьо Графа, а вишновката, с която даде старта към 
вчерашния маратон жена ми, обявяваше с тънък дискант: “И аз съм тук, и аз съм тук... 
Тук съм!” 

Сред равнини и възвишения от алкохол се лутаха отломки от думи и жестове и 
аз с ненавист гледах жизнерадостния Г. Б. 

- Е, и...? - каза Г. Б. 
Затътрих се към хладилника, пътьом метнах влажен пешкир върху бучащия си 

череп и на масата  кацнаха две бутилки бира. 
На същата тази маса, където трябваше да се роди безсмъртната ми слава и дори 

нещо повече - одобрението на Г. Б. 
Наистина бях замислил страшен разказ. Щях да опиша медения месец на 

двама, които се настаняват в старинен хотел.  
Този хотел е някъде в Шотландия (в Шотландия ли, наистина?) и двамата са 

единствените посетители, защото за пръв път от четиристотин години се налагало да 
реставрират сградата.  Тя е опасана с някакви скели, опакована е с огромни прозрачни 
покривала и цялата тази смесица от старинност и модерност й придава призрачен вид. 
Докато двамата се любят, имат чувството, че ги гледат един милион реставратори и 
поне дузина поколения шотландски (шотландски ли, наистина?) рицари. Те не се 
стараят единствено заради тях. Не бих казал, че изобщо се стараеха ония двама 
перковци, но просто така излизаше - беше им приятно да се любят и отвреме-навреме 
да казват нещо за реставраторите и рицарите, без да са видели нито едните, нито 
другите. Всичко това беше наситено с много елегантен секс и с черен хумор, така че 
непременно щеше да се хареса, макар да не бях измислил какво точно щеше да излезе 
в края на краищата. При всички случаи - нещо много изненадващо и поучително... 

Но нашите мечти винаги се разбиват о жестоката реалност и под това ще се 
подпише всеки, дори и жена ми, която вчера с надежда извади прашасалото шише 
вишновка и под одобрителния поглед на жената на Г. Б. наля шербетената течност 
малко над половината на миниатюрните чашки. Жена ми искаше да се говори за 
магията на словото, искаше да се любува на изящните жестове на Юлия, искаше да се 
възхищава от възхитителната лекота на мъдрите ми присъди. Тя с упоение поде 
разговора и предана усмивка ръзцъфтя върху равното й лице, когато Юлия заобяснява 
колко трудно е изкуството на флейтиста, как се преминава през изнемогата, как се 
достига дори до припадъци, но как всичко ужасно се забравя, когато откриеш онези 
единствени звуци, звуци, звуци... 

О, бездни на прозрението, покрай които крехко балансираш по пътя към Бога! 
Жена ми - очарована - щеше уточняващо да възкликва и да хвърля щастливи 

погледи към мен, сякаш току-що е ангажирала места в спалния вагон на влака за Бога 
и ние съвсем за кратко ще трябва да изпитаме неудобствата на пътуването, за да се 
събудим на сумрачната райска гара, където услужливи ангелчета понасят куфарите ни, 
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а кротко усмихнатият старец благосклонно ни маха със светлата си всеопрощаваща 
длан. И кой знае - може би точно Бог щеше да ми подскаже нещо изненадващо и 
поучително, за да го лепна на ония двамата в смахнатия им шотландски (наистина ли 
шотландски?) хотел... 

Но Г. Б. беше върл атеист и не понасяше трансцендентните състояния на духа. 
- Е, и...? - каза Г. Б. 

И аз заотварях първата бутилка гроздова, примирен, че няма да има нито слава, 
нито одобрение от Г. Б. Зарязах двамата сами да се оправят сред коравосърдечните 
реставратори и рицари. Жена ми безпощадно ясно прозря, че номерът със спалния 
вагон няма да мине, че дълго ще трябва да чака, докато достигнем най-много до 
огромната студена чакалня - одрямали, ненавиждащи се, пронизвани от акуратните 
погледи на милиционери и доброволни сътрудници. 

Разлях гроздовата във водните чаши, след това зазвънтяха звънци и телефони, 
заотваряха се врати и бутилки, заидваха, но не си отиваха хора, много хора... Сред 
облаци от тютюнев дим се мяркаха адски мутри, плющяха унищожителни отрицания и 
звучни признания, падаха бутилки, тела и авторитети. Всмукани като прашинки от 
бучащата прахосмукачка на запоя, жените - нашите две и всякакви други - напразно се 
опитваха да затрептят привлекателни и болящи. 

- Ти да мълчиш! - сопнах се на жена си, макар че това съвсем не беше 
тя. - Мълчи и слушай! Под скъсаната дрипа ти търсиш плътта, а там има... Сърце има 
там. Разчекнато безсрамно. 

- Н. В. Гогол - дереше се Г. Б.  - Н. В. Гогол. Знаете ли го - Негово 
Величество Гогол? 

- Всички сме излезли от шинела на Гогол - угодничеше някой. 
- “Шинел” няма нищо общо с модерната проза - рушеше единството 

друг. 
- “Шинел” ли, бе? - озверял го разтърсваше Г. Б. - Ти какво разбираш от 

“Шинел”? Акакий... 
- Бе, що го не оставите тоя шинел на мира, що го не оставите? Ай да му 

се не види и шинелът! - виеше комшията Пеца, който като всеки автотенекеджия 
ненавиждаше вещоманските разговори. - Оставете тоя шинел, викам. Майната им на 
дрехите. Да изпеем нещо бунтовно. 

И наистина поде “Не щеме ний богатство”, но някъде след парите закъса. Н. В. 
Гогол не се даваше. Как така едно величество ще отстъпи трона си на такъв 
безсребърник като Пецата? Как може да бъде забравен Н. В. Гогол, когато самият Г. Б. 
го е провъзгласил за тамада на масата! 

И остроносият малорусин отново възсядаше разгневения жребец на запоя, 
впиваше в хълбоците му яростните си шпори и запоят летеше, летеше - пяна и кръв 
капеха на едри парцали от влажните му бърни, опръскваха вещи, земя, небе... 

Но това беше вчера, а след вчера - в кънтящото пловдивско утро 
незабравимият мъртвец Г. Б.  - по-жив от всичко, и аз - мъртъв, като мъртвата си слава, 
кротко се плакнехме с бира. 

- Уважаеми доценте - каза след третата бутилка Г. Б. - Уважаеми 
доценти, професори, член-кореспонденти, заслужава ли си да говорим за всичко това? 

Смъкнах пешкира от проясняващата си глава и измучах, че не си заслужава, 
защото утрото откънтяваше и се задаваше руменият чудо-богатир на обеда и Г. Б. 
щеше да викне - “Стига с тия бири, вкиснахме се от бири, да му ударим една водка, 
ако ще и виетнамска”. 

Г. Б. ме сграбчи с орловите си пръсти, впи кървавите си очи в мен и запита:  
- Усещаш ли как преминава времето? Като куче преминава... 

Проскубаното, окраставяло, дърто време! 
Вървиш по тъмната улица и съзираш святкащите му очи. Безстрашно 

продължаваш, но там просветват две и още две, и още... 
Глухо и пусто е, обкръжен си от глутница времена, от глутници, които се 

приближават невинно, лижат коленете ти, ръцете ти, скачат - все по-високо и по-
дръзко. 
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Кое време първо впива нежните си зъбчета в беззащитната ти плът? От кое 
време тръгва първата ти струйка кръв? 

Как жадно се впиват в теб гнусните кучета, разкъсват, разнасят по всички 
страни месо, мозък, надежди... 

Куче, не преминавай! Отмини ме, куче... 
Бясно фучеше времето. 
То прелиташе покрай златни села, покрити с циментов паспал, покрай ухаещи 

на халва градчета, покрай гари с романтични имена. Навлизаше в тунелите на улици, 
какви улици само - “Каймакчалан”, “Горно Броди”, “Скайлер”. Припърхва времето и 
плахо влизаш в отделението на поразените от инфаркт, виждаш десет почтено 
умиращи и незабравимия Г. Б. - непревземаем, твърдящ, че не може да умре от рак, 
защото ако го откарат към онкологията, ще получи веднага един последен 
оглушителен, заслепяващ удар и кр-р-рай... 

- И всичкото, което нямаш, достатъчно ти е за два живота! - опитваш се 
да ободряваш, но Г. Б.  те гледа с презрение. 

- Научи си урока, както трябва - вяло те отпраща той, но как да го 
научиш при такъв лош учител... 

Незабравимият мъртвец Г. Б. преживя три инфаркта и ставаше все по-жив, 
докато не го достигна ножът на прочутия Чирков. 

На погребението валеше дъжд и всички се скупчихме под огромния орех. Г. Б. 
обичаше да ни събира, обичаше да сме скупчени и пияни. Дъждът плющеше по 
ореховите листа, свиреше на посребрялата като флейта Юлия и се опитваше да попита 
“Е, и...?” Но не си беше научил урока, както трябва. 

Един тромпетист в железничарска униформа поведе процесията с тромавите 
извивки на окърпения си тромпет. Вървях с другите, нелепо жив като тях, празен и 
несъществен под дъжда, под бездъждието, под всичко, което Г. Б. така обичаше, че 
изобщо не разговаряше за него. 

Мразеше вишновките, трезвите приказки за изкуството, остроумията, зад които 
е мрачно.  

Какви думи само. Какви думи... 
Това не са изречения за смърт, това изобщо не са изречения и изобщо не са 

думи и ако от всичкото, което не е, излитне едно учудено, питащо, заповядващо и 
пияно “Е, и ...?”, тогава аз... 

Но заслужава ли си да говорим за всичко това, уважаеми доценти, професори, 
член-кореспонденти, заслужава ли си да говорим за всичко това, когато няма кой да 
запита! 

Е, и...? 
 

1988 
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ЧЕРНА ТОРТА 
 

За какво пиша ли? 
Заради предпоследното изречение. 
И разбира се - 
заради теб... 

 
 
 

- Аз ли съм направила тази помия? - запита се жената, след като отпи от 
кафето. 

Мъжът кимна едва забележимо. Острието на бръснача бавно обираше космите 
около изпъкналата адамова  ябълка - цялото му внимание беше погълнато от страха да 
не се пореже. 

Не обичаше кръвта. Не обичаше неприятностите. Нямаше нищо против 
помията  - стига да е топла и без много приказки. 

- И да не дрънкаше пералнята - каза мъжът. 
Жената не отвърна. За осем години беше свикнала с навика му да произнася 

само последната част от мислите си. 
Мъжът отри с тъпата страна на бръснача останалата по бузите пяна и 

енергично се наплиска със студена вода. 
Бързо се разтри с кърпата и бавно заразмазва гела по червеникаво блесналата 

кожа, докато жена му търсеше ризата и внимателно се прицелваше във вратовръзките. 
Безпогрешно подбираше най-подходящата комбинация - беше я научил отдавна. 

Той пое ризата и закопча копчетата бавно, за да изпита приятното гъделичкане 
на гънещия се плат. Ловко преметна краищата на вратовръзката си, изпъна ги и 
безупречният възел плавно се вмести в триъгълника на яката. После облече сакото и 
целуна по челото жена си, докато дясната му ръка механично се наместваше върху 
дръжката на куфарчето. 

- Купи хляб - извика тя след него. 
Не чу отговор, но беше сигурна, че ще донесе. 
Докато разчисти кухнята, пералнята спря, тя извади дрехите и ги простря на 

балконските въжета. После включи прахосмукачката и насочи ръмжащия й булдог към 
хола. 

Когато привърши, чу телефона. Взе едновременно слушалката и парцала за 
прах. Забърсвайки шкафчето, обясни, че номерът на “Валентина” е почти същият, но 
се набира с двайсет и три, а не с двайсет и две в началото. На “благодаря” вече 
напъхваше парцала в чекмеджето.  

Политурата спокойно блестеше. Всичко беше на мястото си.  
Някой позвъни на вратата. 
Жената бавно прекоси хола и светна в полутъмното коридорче. Очакваше 

чистачката, която по това време идваше да налее топла вода. 
Може би затова се изненада. 

- Здравей и здрасти! - с радостна безцеремонност изстреля 
неочакваният и сърдечно сграбчи дланта й, за да я целуне. 

После извади свитата зад гърба лява ръка и поднесе седем поувехнали 
карамфила. 

- Местно производство! - обяви мъжът снизходително. - Но нищо по-
достойно не открих в обезцветения град. 

Тя не отвърна. Мълчаливо му посочи хола. Беше притеснена, че е със старата 
пола, която носеше само вкъщи и когато не очакваше гости. 

Мъжът уверено се насочи към стаята, позапря на прага и се огледа. После, без 
да изчаква покана, избра фотьойла и отпускайки се върху него, смешно хлътна сред 
омекотените му пружини. 

Жената се подсмихна. Само мъжът й можеше да сяда върху този фотьойл, без 
да нарушава равновесието си.  
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- Хубави са! - каза тя, докато подреждаше карамфилите във вазата. - 
Като поемат малко вода, ще се освежат. 

Мъжът кимна. Без да скрива от нея, той спокойно изучаваше стаята. Погледът 
му обхвана стандартната мебел, позапря се върху малкото писалище с равно 
подредените  тетрадки, бегло фиксира поостарелия телевизор. 

Всичко беше по-различно от преди, дори и книгите в библиотеката, но това не 
го потискаше. 

- Току-що сложих кафето - послъга жената, срещнала погледа му. 
- Ще го изпия с благодарност - отзова се мъжът. 
- Обикновено излиза отвратително - предупреди тя. 
- Ще го понеса! - отвърна гостенинът с мъченическо изражение. 

Жената се разсмя и тръгна към кухнята. Усетила погледа му да се плъзга по 
тялото й, тя леко се напрегна. Обърна се и облегната на рамката на вратата, запита: 

- Ще разкажеш много неща, нали? 
Той неопределено разтвори ръце и сякаш подгонена от познатия забравен жест, 

жената побърза да се отдалечи. 
Включи котлона. Напълни джезвето с вода, насипа, без да прецени точно, кафе 

и захар. После се совна  в спалнята и отвори гардероба. Поразгледа дрехите си, но не 
посегна към никоя. 

Когато внасяше таблата, го завари до прозореца. Беше открехнал пердето и с 
неясен израз се взираше навън. 

- Извинявай - оправда се жената, като видя, че изтърсва пепелта от 
цигарата в кибритената си кутия. 

- Нищо, нищо... - успокои я мъжът. - Разбрах - не пушите.  
Донесе му пепелник. Поставен до изящните чашки, той беше груб и грозен. 
Едва тогава мъжът пусна пердето и се приближи до масичката. 

- Кафе с коняк! - възкликна той, изтърсвайки пепелта от кутийката в 
пепелника. 

- Кафе с коняк в десет часа сутринта - повтори той, като прибираше 
разпилените и недокоснати от жената кибритени клечки. - Не е лошо, когато се срещат 
двама... 

- Които не би трябвало да се срещнат - смело го изпревари жената. 
Не знаеше дали е искал да каже това, но той не й възрази. 

- Тук висяха “Бийтълс”, а там - “Че Гевара” - обяви мъжът, посочвайки 
тъмните маслени картини. 

Сякаш очакваше да го похвалят за паметта му. Жената погледна картините и се 
смути, като видя тънкия слой прах върху рамките. 

- Не са лоши - прецени мъжът със същия тон, с който се беше отзовал  
за карамфилите.  

- Как си? - запита жената. 
- Не много как - охотно отвърна той. - Щом хукнах из прованса, значи 

съм не много как... 
Сръбна от кафето, направи лека гримаса и словоохотливо продължи: 

- Представяш ли си - цяла вечност се лангърках в убийствено бавния 
влак. Ужасен студ. И отбор от непрекъснато сменящи се хъркащи дядовци. Докъде ни 
докараха... - самоиронично се усмихна той. 

- Бедни, бедни Македонски - опита се да влезе в тона му жената. 
- Ами точно така - съгласи се мъжът. - И на всичко отгоре връзката е 

след три часа. Тръгнах като сомнамбул из града, тук букет, там букет... И ето ме при 
теб. С надеждата, че няма да ме изгониш - бодро завърши той. 

Жената кимна, отпивайки от чашката си.  
Знаеше всички разписания. Бързият от София тръгваше в шест и пристигаше в 

девет. В един минаваше обратният. Лъжеше я.  
- Нали е безумие всичко това? - търсеше съгласието й мъжът. - По-рано 

- един телефон и готово. А сега трябва да ги ухажваш, да ги кандърдисваш. 
- Ожени ли се? - без любопитство го запита тя.  
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- Вече не! - отвърна с иронична краткост мъжът. - Свободата, Санчо... 
Е, и така нататък, нали си учителка. 

- Преподавам в шести клас - уточни жената. - И на два седми. 
- Наздраве за двата седми - повдигна чашата си мъжът, забеляза, че не 

си  е сипала, и я погледна въпросително. 
- На училище съм - обясни му. 

Той отпи съвсем леко. Запали нова цигара и смълчан, потъна във фотьойла. 
А жената почувства отдавна неизпитвано раздразнение. Лъжата му й беше 

неприятна, макар че би трябвало да я поласкае. Помисли си защо е дошъл, защо е 
излязъл от спомените, които са хубави, когато са мъртви. 

- Когато не се наместват в днешното - внезапно изрече тя. 
И не се смути. Стана й смешно, че е заприличала на мъжа си. Поиска да обясни 

весело това на гостенина, но той я изпревари. 
- Днешното е по-хубаво и от най-хубавото вчера? - запита уточняващо.  
- Не е ли така? - стрелна го жената. 
- Различно е - отвърна той. - В различни моменти е различно. 

Като смукна дълбоко, мъжът я погледна право в очите. Тя не отмести погледа 
си през цялото време, докато той говореше с нервна задъханост.  

- Както си вървях, реших да мина през казармата. Отвън всичко беше 
същото. Помниш - линията, кантончето, фабриката отсреща. Стигнах входа, 
надникнах... И веднага изскочи един нахакан ефрейтор. “Кого търсите?”. “Теб” - исках 
да му кажа, защото аз бях ефрейторът, само че не толкова нахакан, а иначе бях аз и не 
си бях доспал, тъй като на капепето слагат най-гадните старшини и ефрейторите 
никога не могат да си отспят, макар че са вече стари кокали. Спеше ми се, но не бях 
нещастен, защото нощта на дежурството беше преминала, през деня е по-лесно, 
часовете се въртят бързо, щях да сдам наряда, а довечера да прескоча оградата - нали 
имахме среща. Там, пред паметника на обесения, как се казваше? 

- Съжалявам - каза жената, но той не я чу. 
- Аз бях този ефрейтор, ама как да му го обясня. Аз щях ли да приема 

такова обяснение, без да се изсмея и без да кажа на оня изкуфял дъртак: “А бе, я се 
разкарай, че старшината и без това чака да ме напъха в ареста”. Щях ли? “А, нищо, 
нищо...” - казах на ефрейтора и се отдалечих. И както се отдалечавах, взех, че дойдох 
тук. 

- Съжалявам - каза жената отново, той я чу, но саркастично я прекъсна. 
- От всички чувства най-лошо е съжалението: не го надживяваме, както 

секса. 
- От кого е това? - с несигурна предизвикателност го запита жената. 
- От Греъм Грийн - призна той. 
- Не го преподавам - ухапа го тя. 

Беше доволна, че го е хванала да цитира. Сякаш можеше да отмъсти за 
някогашното му раняващо фразьорство. 

- И на двата седми ли не го преподаваш? - усмихна се мъжът.  
- Дори не съм го чела - отвърна тя. - И няма да го прочета - увери го. - 

А ти никога не си бил смутено ефрейторче. Днес мислиш така! 
Той я погледна изненадано. На нея й се стори, че едва сега вижда колко е 

остаряла, но това не изглеждаше важно. “Не се е променил, не се е променил - 
убеждаваше се тя. - Увехнал е, оглупял е навярно, но не се е променил.” 

- Сигурно не съм бил. Щом казваш... - опита се да се съгласи мъжът. - Може би 
съм бил ефрейторът с маршалския жезъл? 

Нямаше смисъл да му отговаря. 
- А онова кино е изчезнало - обяви внезапно той. - Има някакъв 

глупашки магазин. Помниш ли как светнаха лампите и как ни видя полковникът. 
“Какво правите тук, ефрейтор?”.  “Това ми е оправданието, полковник!”. Погледна те 
и се усмихна. “Хубаво оправдание, без него щях да ти друсна пет денонощия. Бегом в 
казармата!” Но аз не изпълних тогава заповедта, нали. Спомняш ли си, че не изпълних 
заповедта, макар че ти беше много изплашена? 
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Жената беше уплашена сега, а не тогава. Тогава искаше да остане, а сега - 
колкото се може по-бързо да си отиде. Имаше да готви, да преглежда тетрадки и 
изобщо... Болеше я главата, не й се разговаряше. 

- Знаеш ли - каза мъжът с убеждаваща само него несигурност. - Тук 
нямам никакъв близък, освен теб. 

Какви близки можеше да има тук? Защо са му близки? 
- Не става дума за пари, нали? - присмехулно го отблъсна жената. 
- Не искам нищо друго - продължаваше той, вслушан само в себе си. - 

Пусни само оная плоча и ще си вървя. Нищо друго не искам. 
Сякаш можеше да иска каквото и да е.  

- Не мога - отвърна жената.  - Няма я вече. 
- Така ли? - изненада се той. 

Тя отново го видя същия като преди. Наивният му въпрос, учудената 
трогателност, с която изобщо не можеше да приеме, че другите са по-различни от 
него. 

- Така! - отвърна му с назидателна твърдост. - Малкият я сложи върху 
котлона. Приличал му на грамофон. 

Искаше й се да разказва дълго и с подробности. Искаше да го измъчва или по-
точно да види как той се преструва, че се измъчва. Какво беше онова от Греъм Грийн 
за съжалението и секса? 

Какъв секс, боже мой, минали са десет години! 
- Току-що бях свалила тенджерата и... Превърна се на черна торта - 

внезапно завърши жената.  
Мъжът мълчеше. Беше се втренчил в димящия връх на цигарата си. Тя 

помисли, че пепелта всеки момент ще се отрони върху мокета. 
- Много ми се искаше да я чуя - улучи все пак пепелника той.  - Тя е 

като полъх от забравено море. 
И мигновено се поправи: 

- Като полъх от забранено море. 
- Останал си поет - поласка го тя. 

Изведнъж й се поиска да му каже нещо хубаво, но не намери какво точно.  
- Не съм - озъби се той. - Много добре знаеш, че не съм. Нищо не съм 

останал и... 
Тя се изплаши, че ще започне да й разправя историите си, да споделя за 

обстоятелства и хора, които не познаваше и не я интересуваха. 
- Не знаех, не зная - занарежда на пресекулки жената. - Не ме 

интересува, честна дума - не ме интересува - продължаваше тя. 
Но мъжът не я гледаше. Не долавяше и смисъла на безсмислените й думи, 

опасността от надигащата се женска истерия. 
- Исках просто да чуя плочата - обясни сякаш на себе си.  
- Стига с тая плоча. Откъде ти дойде на ум - почти изкрещя жената. - 

Идваш след десет години, набутваш ми миризливите си карамфили, миризливите си 
спомени и въртиш все тая тъпа плоча. 

Непознатият от много отдавна гняв я хласна изведнъж, завъртя я в солените си 
въртопи, вледени тялото й. Усети се като труп, изхвърлен на непознат бряг. Не искаше 
да вижда нищо наоколо и затвори очи. 

- Извинявай - достигна от много далече гласът на мъжа. 
- Ти извинявай - чу се да казва кротко тя. 
- Не, не - ти! - въртеше се около нея мъжът. 

Когато най-сетне го погледна, тя долови облекчението му. Окуражен от израза 
й, той заговори бързо. 

- Просто съм идиот. Идиот съм и дойдох, за да покажа какво 
непоправимо нещо е идиотът. 

Жената не искаше да слуша. Единственото, което искаше, беше да не се 
разплаче. От усилие да не се издаде, усети тъпа тежест в стомаха си.  

И това ли трябваше да си припомни? 
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“Глупачка, каква глупачка съм” - повтаряше си безкрайно, с дошло от много 
години отчаяние, напразно заклинащо гаденето. 

Без да я поглежда, мъжът прекоси хола, шмугна се в коридорчето и се изсули 
навън. Тя не го спря, не му каза нищо, нито понечи да стане от полукреслото. 

Чу вратата да се затваря и се отпусна по-удобно. 
След малко телефонът иззвъня, но жената не вдигна слушалката. Щеше да е 

или грешка, или майка й. Не й се говореше с никого. Ако търсеха “Валентина”, щеше 
да се разкрещи. Трябва да се внимава в набирането, не е честно да безпокоиш другите 
в края на краищата. 

Постоя така доста време. След това рязко стана и отвори вратата. На 
стълбището нямаше никой.  

Оправи с крак подвитото чердже и тръгна към кухнята. Изми чашите, подсуши 
ги, нареди ги на лавицата. Преди да плисне коняка в мивката, усети мигновено 
желание да лизне от кехлибарената течност.  

Накрая отвори вратичката на грамофона и без да поглежда, издърпа една 
плоча. 

Включи котлона, изчака да се нагорещи. После сложи плочата отгоре.  
Не се изненада, когато видя как тя се издига нагоре и заприличва на черна 

торта. Но след миг рухна и се размаза върху котлона. 
Беше се излъгала и цяла седмица десетгодишният й син гнусливо питаше какво 

вони така гадно. Накрая тя му каза, че думата, която употребява, не й е приятна. 
 

1989 
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БАБИЧКА 
 

Светът е правен като череп  
и като череп е рушен. 

 
Никола Инджов 

 
 

Умря бабичката от партера. 
Възмутена от неприятностите, които изведнъж й се изсипаха, дъщеря й - едра 

зарзаватчийка с мощно окосмени крака - заразправя как станала сутринта, как таман се 
огледала в огледалото и усетила нещо лошо. Полутъмно било, тихо, тя извикала: 
“Мамо, мамо, какво има?” Бабичката не откликнала. Навежда се дъщерята над 
миндерчето, отмята завивката, докосва старицата - лед. 

Блокът беше стар, обитателите му отдавна се познаваха и печалната вест скоро 
облетя всички. Научи я и Попов, когато слизаше от третия етаж, за да изхвърли 
боклука. Вече привикнала да разказва, зарзаватчийката беше обстоятелствена и точна, 
сякаш репетираше отчет пред мрачно  подозрителен следовател. Попов търпеливо 
слушаше, чудейки се как да изрази съболезнованията си. Необезпокоявана, 
зарзаватчийката успя да спомене мъжа и двамата си синове, които вчера отишли за 
риба и я оставили сам-сама в това нещастие. 

- Майчицата ми, нямам вече майчица - ревна изведнъж жената и 
стремително забоде глава в гърдите на Попов.  

Той едва не разпиля боклука по стълбището. 
Все пак успя да обгърне несръчно зарзаватчийката и сурнешком я дотътри до 

апартамента й. Жената беше попритворила очи и Попов с мъка я нагласи върху 
фотьойла в холчето. Посуети се, изпълнен със суеверен страх как ще види бабичката, 
но все пак бутна вратата на кухнята, бързо сграбчи една чаша и едва не я изпусна под 
струята вода, блъвнала от силно завъртения кран. Като се стараеше да не гледа към 
миндерчето, Попов се врътна и пъхна чашата под устата на зарзаватчийката.  

Докато се чудеше дали да не пръсне похлипващата жена с мокрите си пръсти, 
тя пое водата и жадно я изгълта. 

- Видя ли я, Попов, видя ли я миличката? - речитативно го попита 
дъщерята. 

Той несигурно кимна, а зарзаватчийката внезапно продължи: 
- Попов, искам да кажеш нещо за нея. Ти си я познаваше, тя те 

уважаваше. Ще дойдеш на гробищата, нали, Попов? 
Слисан от предложението, той не усети как се съгласи и жената го отпрати 

рязко и решително. Току да затвори вратата, бе застигнат от гласа й: 
- И колата ще ни трябва. Хора ще дойдат от село. 

Попов подбра торбата с боклука и се прокле за отстъпчивостта си. Но веднага 
се поправи: “Смърт е това, мъка. Всички трябва да помагат.” 

На драго сърце би помогнал с вартбурга, но откъде-накъде ще държи 
надгробна реч. Никога не беше се вслушвал в подобни работи. То и колко ли 
погребения е имало в неговия тридесетгодишен живот. Родителите му, слава богу, са 
живи, роднините и близките, доколкото ги имаше - също.  

Когато беше в четвърти клас, камион премаза съученика му Христо. Отмениха 
часовете, за да отидат на погребение. Ужасно - потресените родители, бинтованото, 
потънало сред цветя момченце, но Попов ясно си припомни радостната възбуда, че не 
са на училище. Беше интересно, за пръв път видяха отблизо поп, търпеливо се 
вслушваха в монотонното му пеене. 

 “То поповете са за тия работи. Да пеят там, да приказват успокоително... 
Какво разбираме ние?” - рече си Попов. 

Спомни си и погребението на своята баба. Тогава дойдоха братовчедите от 
Казанлък. Огромни и решителни, след гробището те го замъкнаха в някаква кръчма и 
го напиха с две чаши ментовка. Да, и в службата погребаха няколко души. “Опечалено 
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събрание...” - само това беше останало в паметта му. Опечалено събрание! Какво 
значеше това? Не можеше ли без тази глупост... 

 “Поп за тия работи, поп” - каза си Попов, но се сети, че прякорът от детинство 
му беше Попето. Кой знае, може би фамилията им начеваше от някой неизвестен на 
рода свещеник. Поусмихна се - излиза, че Марчето все пак правилно се е ориентирала. 

Изхвърли си Попов боклука и отиде да подготви вартбурга. Хората от входа 
често го използваха за разни дребни услуги - той не им отказваше, та колата беше 
нещо като обща собственост. Отдавна установена близост имаше между всички от 
входа, познаваха се, не е като в новите гиганти, дето не се и поздравяват. Май само 
бабичката не се беше качвала във вартбурга, а и кой знае дали изобщо е влизала в 
автомобил. 

Попов си я припомни - мъничка, кротка, изплетена сякаш само от бръчки. 
Вечно седеше на пейката пред входа и равнодушно наблюдаваше. Кой знае какво? 

И винаги ще попита колко е часът. Стори му се, че все е било така, че още като 
съвсем малък, когато нито часовник имаше, нито знаеше какво правят двете стрелки в 
неуловимия си бяг по циферблата, е отговарял на бабичката. Отговарял й е като 
ученик, после като войник... И като техник в пощата, какъвто си е и досега, й е 
отговарял, а за какво ли й трябваше точно време, да я питаш. 

 “Сякаш на нас пък много ни трябва!” - промърмори Попов и си припомни как 
веднъж, неестествено развеселен от непредвидено обедно пийване по случай някакъв 
рожден ден на колега, запита старицата не се ли страхува от смъртта. Съвсем ясно 
дочу тогавашния отговор: “Що да ме е страх. То си се знае отнапред, що да ме е 
страх?!” И бабичката го стрелна с младите си подозрителни очи.  

По същия начин го стрелна, сякаш отговаряше на Христов от четвъртия етаж, 
който вечно я подпитваше защо не си е стояла на село, ами е дошла в тоя пусти град. 
Самият Христов се броеше за гражданин от сой, гордееше се, че няма нищо общо със 
селянията и с глупостта на тази гордост се мъчеше да надмогне вечните си неуспехи 
на дребен диспечер, който така и не е могъл да угоди на началниците си. Мъртвата 
вече бабичка само бегло поглеждаше Христов - санким, градът е на баща ти, що ме 
разпитваш, като и ти самият не знаеш какво правиш на тоя свят... 

Да се е страхувала от смъртта, едва ли. Вероятно повече се е бояла от дъщеря 
си, от безбройните роднини, които биваха у тях по всяко време на годината и до късна 
вечер от партера долитаха шумни разправии, гърлени смехове, а накрая - грозни, 
разкривени от изпитата ракия песни. Страхувала се е от това вечно движение, от 
бумтежа на големия булевард, докрая останал й чужд и неясен. Работила е бабичката в 
кухнята на бившата кръчма до блока, после в ресторанта отсреща и навярно хиляди 
пъти се е озъртала уплашено при ужасното пресичане на булеварда. 

Попов не я помнеше да работи, помнеше я само да го пита колко е часът и 
разбра, че изобщо няма какво да каже за нея. Дори годините й не знаеше, прочете 
некролога, а ги забрави. 

- Седемдесет и четири - отвърна му селянката, която се беше настанила 
до него. - Седемдесет и четири е, не е вярно, дето пише, че е на седемдесет и пет. 

- Ти все повече знаеш, мамо - пресече я от задната седалка жената, 
която много приличаше на зарзаватчийката. 

- Знам я, знам - охотно се отзова старата. - Аз съм с три години по-
малка, всичко знам. Помня как тръгна на училище, с една синя рокля тръгна, купешка. 
Нямаше такива рокли тогава. Баща й... 

- Че кога е било това? - усъмни се дъщерята. 
- Беше, когато беше - отряза жената. - Казвам ти, ще слушаш! 
- Ми паспорта? - заяде я онази. 
- Паспорти! Имахме един пияница в общината - когато се сетеше, 

тогава ни пишеше в книгите. Казвам ти - седемдесет и четири. Аз  на Мичето казах, 
майка ти е на седемдесет и четири, така да знаеш. Ма Мичето като е шашардисана... 

Попов не си даваше труд да разбере кого вози, да раздипля връзките между 
надошлите от село и само все повече потискащата го мисъл, че след малко ще трябва 
да говори, го накара да попита за бащата на бабичката. 
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- Планина човек беше, работлив - охотно отвърна старата. - Мераклия! 
Първата вършачка в село той я докара. 

- Чорбаджия значи - подсмихна се Попов. 
- Ти си чорбаджия - сприхаво отвърна старата. - Махнахте 

чорбаджиите, сега няма какво да ядете. Казвам ти, вършачка докара и за селото беше 
добре. По-рано какво беше, преди вършачката... 

- Било, каквото било - примирително се обади дъщерята. - Ти сега 
гледай! 

- Ох, гледам аз, гледам, ама нищо не виждам - откликна бойката 
бабичка и подхвана неразбориите в селото. 

На малкото площадче пред гробищата Попов паркира вартбурга, изчака 
жените да се изсулят непохватно от колата и пое след тях. После се сети, че не е взел 
цветя, и докато се оправи, докато влезе в Дома на покойника, церемонията вече беше 
започнала. Трябва да е била кратка, защото хората вече минаваха пред каменния 
саркофаг, взираха се в бялото лице на покойната и като поставяха цветята във вазата 
пред ковчега, се насочваха към най-близките. С хлипот, който приличаше повече на 
подсмърчане, те се ръкуваха или целуваха с тях и облекчено се насочваха към синия 
правъгълник на изхода. 

Попов направи всичко досущ като другите, после се опита да помогне при 
изнасянето на ковчега, но място между неколцината едри мъже не се намери  и той 
покорно тръгна след бавно движещата се погребална кола с все по-нарастващ страх. 

Не знаеше какво ще говори след малко. 
Неусетно стигнаха до прясно изкопания гроб, скупчиха се около му и 

гробарите поставиха ковчега върху пръстта. До него се изправи руменобуз мъж с 
кожена шуба и като непрекъснато приглаждаше трептящите от вятъра листчета от 
ученическа тетрадка, зачете къде със засечки, къде с паузи заради похлипванията на 
околните, прощално слово. 

Попов не запомни нищо от прочетеното, макар че беше решил да внимава. 
Когато казаха, че от името на признателните съкварталци ще произнесе слово и той, 
Попов направи няколко нерешителни крачки и вдървено се извиси пред множеството. 

Беше точно над главата на мъртвата, погледна я и сега тя му се стори много по-
спокойна и по-жива, отколкото е свикнал да я вижда. 

- Опечалено събрание - започна Попов, изненадващо за себе си. 
Помълча и отново повтори: 

- Опечалено събрание... 
Не знаеше какво да продължи и за трети път се обърна към стълпените хора, 

чиито лица не различаваше, с проклетите думи. Тишината стана непоносима. Попов с 
ужас усети, че всеки момент някой ще се разсмее истерично, че ще го смъкнат от 
стъпенката върху пръстта над ямата и ще го напъхат дявол знае къде. Може би от този 
ужас нещо в него се развърза, в обърканото съзнание заизплуваха думи и мисли, за 
чието съществуване той не беше подозирал. 

- Да, опечалено събрание - започна Попов, - макар че какво опечалено 
събрание сме ние тука... И може ли да ни опечали смъртта, която и без това сме 
очаквали? Не смъртта, а животът на тази жена би трябвало да ни опечалява! 

Попов дори не си пое дъх и със странно убеждение продължи: 
- Защото какво е видяла тя през живота си. Кой я е видял, кой й е казал 

- ти си човек, ти трябва да си щастлива. А тя е била щастлива някога, нали, тя е била 
щастлива, когато е отивала на училище със синя рокличка... 

Някой изхлипа. Навярно бойката баба от колата, но това премина встрани от 
съзнанието на Попов. 

- Тя е мислила, че животът е син като тази рокличка, а той се е оказал 
черен. Но какво да приказваме! Да не би ние... Бабички, старци, мъртъвци - това сме 
всички ние и що да не си го признаем, що да не си го признаем, ами само са перчим, 
само се правим на велики. Нищо си нямаме, пък се правим на не знам какви си. 

Разтреперан, потънал в лепкава пот въпреки хладния ветрец, Попов погледна 
хората около себе си. Стори му се, че различава лицето на всеки един, че всеки един е 
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страшно съгласен с него и му е благодарен. Ето - идва някакъв неизвестен Попов, по 
телевизията не са го виждали, не са чували името му, идва и обяснява: лошо се живее, 
безсмислено и жалко, не може повече така. 

- Ама ще попитате как трябва да е? Знам ли как, но не така... Че то, ако 
продължаваме така, опечалено  събрание, ако продължаваме да не се опечаляваме, да 
не се радваме, а само да се влачим и да питаме някой какво е времето, колко е часът... 
Какво са тогава петдесет ли, седемдесет ли, сто години? Нищо не са. Ето, тази бабичка 
ни казва - не живейте като мен, не се правете, че ще ме помните! Какво има да ми 
помните, казва тя, страха ми ли, бедността ли, миндерчето, дето бях навряна. Помнете, 
че сте хора и искайте другите да помнят това! Ето какво казва бабичката, ама ние се 
правим, че не я чуваме. 

Попов искаше да каже още много, да завърши с нещо, което тези около него 
завинаги да запомнят, и то така, че отсега нататък животът им да стане съвършено 
друг - много ясен и много смислен. Искаше да се изговори докрай, да обясни колко 
жалко е, че хората са жалки и очакват някой друг да ги направи велики, докато това 
всъщност зависи от тях, те сами не знаят колко много зависи. 

 “Ами че точно така е, разбира се” - съгласи се със самия себе си Попов, но 
изведнъж кладенчето, от което извираха думите, пресъхна, потъна нейде и той се озова 
отново сред песъчливата земя, по която винаги беше ходил. Уплашен, Попов кимна 
към тези пред него, крачна встрани от ковчега и се притаи сред хората. Всички 
мълчаха с някаква неясна суровост. 

Гробарите се изстъпиха напред, промушиха въжетата под ковчега и с 
пресметнато олюляване го положиха в ямата. Някой поопита плач, чуха се дружни 
подсмърчания, после по ковчега припляскаха шепите пръст. Погребаха и тази бабичка. 

Сред първите, закрачили по обратния път, беше и Попов. До слуха му достигна 
одобрителното: “Точно така трябваше, даде им да разберат на мръсниците”, но той не 
се обърна, за да види кой шепне така злорадо. Беше му все едно, нищо не можеше да 
го засегне. 

Един мъжага му се изпречи, подаде му шише гроздова и след като Попов 
почти машинално отпи, недоволно процеди:  

- Какво ти беше направила женицата, бе? Що я окепази майчицата... 
Попов не се изненада, нито пък се стресна, както се случваше винаги, когато 

някой недоволстваше от него. Бавно върна бутилката на мъжа и попита: 
- Какъв си ти? 
- Какъв съм, от село съм - защити се оня, но досетил се за какво го 

питат, отрапортува, че е старшина, старшина във вещеви склад. 
- Можеш да караш, нали, старшина - смело продължи Попов. - Вземаш 

колата, качваш жените и - пред блока. 
Той напъха ключовете в лапата на слисания военен и кривна по алеята. Зачете 

имената на погребаните  - много имена, различни  и повтарящи  се. Крачеше бавно, от 
време на време се позапираше, за да се взре в поизбелелите ликове на някога 
живелите. Изпълнен със странна празнота и ясност, вече беше забравил казаното 
преди малко, не го измъчваше неловкост от собствените му недоволни думи. 

Харесваше му, че е ден, че вятърът се заплиташе в косите му и ги разпиляваше, 
че може да направи всичко, което поиска. Какво толкова лошо има в живота наистина. 

Още е млад, ще се ожени, деца ще има. А може и в чужбина да отиде. В пощата 
набираха желаещи, няма да хукне като немил-недраг емигрант. Точно така - ще се 
ожени, ще отиде в чужбина. Или не - когато се върне, тогава ще се ожени. Пък и защо 
ли му е всичко това - семейство, чужбина, грижи... 

Лошо ли му е така. Стига с тия промени, видя се, че те само объркват работата. 
Крещяха, митинги правиха и какво - свалиха едни, качиха други, пък нещата тръгнаха 
назад. А той самият нищо по-различно не иска, изобщо не се надява, че ще стане по-
добре. То и си е добре, докато човек е жив. И бабичка да е, важното е да се живее. Все 
някак ще му намери колая. 

 “Бабичка”, каза си наум Попов. 
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И преминавайки покрай надгробните паметници, зарешетили с кръстовете си 
пространството, шепнешком заскандира в ритъма на все по-ускоряващите си крачки: 
“Ба-а-а-бич-ка... Ба-бич-ка... Бабичка!” 

Беше му страшно хубаво и знаеше, че винаги ще е така. 
1991 
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ИГРАТА 
 

- Животът не е игра, мили!  
- Разбира се. 
Само със смъртта може да се играе. 

 
Юношеска песен 

 
 

Беше пиян и не обичаше жената. Второто му личеше. 
- Уиски за нея - поръча на изплувалата зад фикуса сервитьорка. - 

Гроздовата каква е? 
- Туземска - каза момичето, за да му се хареса. 
- Няма значение - отвърна той разсеяно, опитващ се да съсредоточи 

поглед върху момчетата, които играеха билярд. 
Играеха лошо. Помисли си, че ако някога изобщо беше подхващал щека, ако 

животът му не беше толкова скапан и ако не му трепереха ръцете, щеше да им я 
разкаже. Играта! 

- Няма лед - сопна се жена му на сервитьорката. 
- Не казахте. 
- Сега казвам! 
- Ама няма - злорадо обясни момичето и щръкна задничето си, за да 

провери харесало ли се е на мъжа. 
Той не беше чул и не видя задничето. Беше чувал и виждал достатъчно. 

Знаеше, че където и да се появи, го харесваха. Сега се опитваше да слепи в ума си 
изречението “Единственото, което не беше, беше, че не е трезвен”. 

- От много отдавна - каза жената. 
- Какво? - сепна се той. 
- От много отдавна не бях чувала тази песен. 
- Така ли? - уточни. 

И додаде с известно усилие: 
- Логорея! 
- Знам - отряза го тя. 
- Словесна диария? - попита. 
- Имаш запек. Словесен запек. Не артикулираш и изобщо... 
- Нищо не се получава - завърши думите й. 
- Да! 

Стана му тъжно. Имаше моменти, когато му ставаше тъжно и тогава си 
спомняше за други такива моменти. Условието беше никога преди да не си ги е 
спомнял. Сега видя как двамата му приятели го изчакват да се изприказва и накрая 
отмъкват момичето, с което беше дошъл. Силвия. 

- Силвия - каза той. - Не е логорея! 
- Не  - потвърди жената и той се обнадежди, че също е пияна. 

Но веднага си спомни, че цялата тази нощ, през която бяха ходили къде ли не, 
тя за първи път взе алкохол. Пиеше кафета и цитронади като камила, готвеща се да 
премине през обезкафени и обезцитрусени пустини. 

Жалко, че не можеше да го изрече. Би й го казал с удоволствие, но думичките 
му изглеждаха сложни. 

- Ще ме придружиш ли? - помоли жената. 
- Как? - самоиронично, доколкото можеше, я попита. 

Тя обидено тръгна към тоалетната и това беше подходящият момент. 
- Ей! - викна той на сервитьорката зад фикуса. 

Момичето охотно се отзова. 
- Освен гроздовата  - каза й делово.  - Знаеш ли, че ще се самоубия? 
- Не трябва - усмихна му се момичето. 
- Имаш ли телефон? 
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Момичето пак му се усмихна. Този път неопределено и това го подразни. 
- Не твоя - обясни й сприхаво. - Има ли тук? 
- Имам - каза момичето решително. - Няма телефон! Заведението е 

ново. Работи от вчера. 
- Без лед! - припомни й той. 
- За някои - обясни момичето. 

Беше очевидно, че го харесва. Когато не трябваше, всички го харесваха. А 
отдавна не трябваше. 

Мъжът мълчеше напрегнато. Искаше да чуе как другата пуска водата след 
проклетата си пикоч. Само това... 

- Пусна ли водата след проклетата си пикоч? - попита я усмихнато. 
Беше доволен, че можа да каже толкова дълго изречение. Жената очакваше 

нещо подобно и не отговори. 
- Кажи нещо за водата - подкани я. 
- Ами - вода! - отговори му отмъстително. 

Вероятно искаше да намекне, че познава водата само сутрин. 
- И пикоч! - допълни той, но иронията хич я нямаше. 
- И! - каза тя. 

Тогава той разбра, че е изоставен и разконспириран. Жената, която мразеше, го 
разбираше. Разбираха го и жените, които не мразеше. 

- Ей! - извика той към фикуса. - Там ли живееш? 
Момичето се появи. 

- Ако не беше дошла веднага, щях да съм мъртъв - обясни й. - Щях да 
съм самоубит. 

- Той винаги се самоубива - успокои я жената. - Още едно уиски. За 
леда се разбрахме с бармана, момиченце. 

Сервитьорката го гледаше с нарастваща нежност.  
- За теб? - любезно го попита жената. 
- Не съм си изпил чашата и ще се самоубия - каза той вразумително. 

Жената прогони сервитьорката. Ставаше й все по-хубаво. Вече го харесваше и 
такъв. 

- Какъв е този храст? - посочи й той фикуса. 
- Рододендрон - отвърна му с охота. - Или нещо като фило... 
- Никога не съм ги разбирал! - съгласи се той. - Може би трябва да си 

имаме... 
Искаше да каже, че трябва да имаш нещо, за да го разбереш. Фикус, куче, 

дете... А нямаха нищо. 
- Може да е фикус - предположи жената. 

На съседната маса някой каза “турски керемиди”. 
- Какви? - запита. 
- Грозни! - отговори жената, защото отдавна знаеше, че на въпросите 

му трябва да се отговаря. - Аз съм грозна. 
- А момичето е хубаво - потвърди той. - Каква му е блузката? 
- На кафяви точки. 
- Аха! - каза. - Пеперуда. Аз сега ще се самоубия. 
- Добре! - съгласи се жената. - Само не знам дали ще успея да си изпия 

уискито. 
Напиваше се и го обичаше. Второто не й личеше. 
Типовете продължаваха да блъскат несръчно топките, зад фикуса дебнеше 

момичето, а ония с турските керемиди вече се горещяха за Христо Стоичков. Но той 
беше сигурен, че го правеха нарочно. И те искаха да му се харесат, за да ги опише. 

Откак се помнеше, всички постъпваха така. Всички го разбираха и се стараеха 
да му се харесат заради това гадно писане. А той вече изобщо не можеше. Защо го 
търпят тогава? 

- Ония двамата разчекнаха Силвия - излъга той. 
- Да! - угодливо се нагласи тя. 
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- Приличаха на водорасли. Направиха й примка от водорасли. 
Фикусът се размърда. Ония на билярда играеха лошо, защото непрекъснато се 

вслушваха в думите му. От съседната маса - също. И пияната му жена...  
Силвия, друг път! 
Той стане неочаквано ловко и се отправи към тоалетната. Вървя дълго, 

учудвайки се все повече как е възможно да поставят тоалетните толкова далече. После 
логично си отговори, че е, за да накарат хората да размислят. 

Нямаше намерение да се отказва. Беше уверил всички и ще го направи. Дори с 
примка от водорасли. 

През това време жената препълваше с ледени кубчета чашата си. Ставаше й все 
по-хубаво до момента, в който чу прекалено силното изсипване на водата в тоалетната. 
Вледенена, разбра, че той най-сетне им е разказал играта. И докато издънваше бара с 
писъците си, някой в нея членоразделно й обясняваше, че така е трябвало и вече е 
толкова хубаво. 
 

1994 
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БОЖЕСТВЕНИ  ХРОНИКИ 
 

На Николай Стоянов - 
изобретателя на кварталните хроники 

 
Там някъде в началото, 
там някъде в началото... 
където верноподаните ветрове 
душите ни огласяха със звън на стреме, 
където времето не беше още време, 
където ние 
бяхме 
богове. 

 
Червенко Крумов 

 
 
 
 

ПИСМА  В  БУТИЛКИ 
 
 

... и внезапно идваше денят, в който изпращахме писмото на 
корабокрушенците. 

Отнякъде изникваше бутилката - тумбеста, тъмношоколадена, с 
неправдоподобно удължена шийка. 

 (По-късно Рубенс, Гоген, Модилияни ме поразиха, без да ме 
учудят. Бях виждал женищата, таитянките, декадентските им мадони във все по-
стесняващия се двор на детството. Шагренова кожа е животът - скъсява се, стеснява се, 
вони. И бълхици-мисълчици подскачат, подскачат...) 
 

*** 
Дълго плакнехме бутилката, преди да я оставим да съхне. Слънцето се 

закачаше за нея като халка на негърско ухо. 
А бутилката винаги запазваше мирис на нещо друго. 
Откъде все пак се появяваха - бутилката, мирисът? Бащите ни 

наблягаха на гроздовата. 
(“И аромати, колкото се може повече аромати”, съветва 

Кавафис в “Итака”. Пъхал съм си носа толкова дълго и толкова навсякъде, че е станал 
нечувствителен към уханията, и все пак дъхът на бутилките - на онези, не на 
изпиваните сега с презрение! - идва като нежен повей. Боже мой, до какви романтични 
анахронизми достига човек, когато се връща назад. “Двор на детството”, “нежен 
повей” - бълвочи а ла Сент-Екзюпери, Паустовски, Константин Константинов. И все 
пак няма да ги зачеркна!) 
 

*** 
Писмата ги пишеше Пистака. 

Отиваше му, както и всичко друго. Беше бог. Със страшен почерк. 
(В “Публичката” на Санкт-Петербург професор Георги Петков 

ми показа старинните ръкописи, които изследваше. Калиграфията на неизвестните 
преписвачи имаше далечна прилика с Пистаковата. Знам, знам, че съм досаден - 
знаменателят на миналото винаги намалява числителя на сегашното. И все пак Пистака 
нижеше буквите по-добре от краснописците!) 
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*** 
Иначе се казваше Статакос. Статакос Георгиадис. 

Беше от многолюдните семейства на гръцките политемигранти, които 
населяваха двата горни етажа на блока. 

Заради тях в махалата ни викаха “ромеите”. С презрение, разбира се. 
На мен ми се подиграваха: “Владо - Владика! Гръцкият владика! Ей, Попе, 

Попе... Византиец, ромей!” 
Когото хванех - биех го. После мен ме хващаха и ме биеха. И ми казваха, че 

съм поп Кръстьо. Удряха и питаха защо съм предал Левски.  
Печална работа и навярно щях да намразя гърците, заради които невинно 

страдах, ако не беше Пистака.Така или иначе - задълго останах Попето. Ромейското 
Попе. 

А гърците не останаха. Отидоха си. В родината. 
Репатрираха ги. Или се репатрираха. 

(Любомир Левчев написа едно стихотворение за това: “Не е 
страшно, че варварите идат. Страшното е, че гърците си отиват от нас.”) 
 

*** 
Някои останаха. 

Чичо Хектор, например. 
Беше еднорък, говореха, че имал две смъртни присъди като партизански 

командир. 
През нощта преди заминаването той се хвърли от четвъртия етаж.  
Вероятно бързо е стигнал до плочника - еднокрилите не се задържат във 

въздуха. 
Какво ли не изприказваха - много по-младата от него Анастаси му 

изневерявала, бил неизличимо болен, обвинили го в шпионаж. 
Глупости! 

Партизанският командир не е имал храбростта да признае поражението си. Не 
е могъл да живее по милост и безмилостно е избрал смъртта. 

(Съименникът му също е можел да се прибере в Троя. А очите? 
Как ще гледа очаквалите и излъганите?! Крепостните стени няма да те скрият от теб - 
избираш Ахил, жесток като плочник.) 
 

*** 
Може би съм искал да погаля чичо Хектор по отсъстващата ръка. Ако 

действително е било така, някога съм бил поет.  
(Поезията е докосване до отсъстващото.) 

 
*** 

Но аз не за гърците, а за Пистака. 
Той пишеше писмото на корабокрушенците, които търсят спасителите 

си. Опитвахме се да му подсказваме какво точно трябва да има в това писмо. Пистака 
мълчаливо и безтрепетно нижеше буквите си. 

О, задушаващо чувство на щастлива гордост, когато... 
Когато Пистака късо кимваше и кажеше - “Готино!”. Когато изреченото от теб 

оживяваше върху листа! 
(Никога по-силно от тогава не съм изпитвал мъките на словото, 

радостта от признанието, щастието да се видя уголемен чрез буквите -  аз, аз бях това и 
много по-различен. Какво са редакторите, какво са читателите, народът, човечеството 
и благодарното потомство пред Пистаковото “Готино!”) 
 

*** 
Някога знаех наизуст всяко едно писмо. Сега не помня нищо съществено. 

Забравил съм изреченията си. 
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Помня само едно: “Който намери това писмо и не тръгне да ни търси, е 
скато!”.  

Тогава Пистака кимна по-дълго отвсякога и каза: “Много готино!” 
Всички следващи писма завършваха с тази забележителна фраза. 

(“Скато” на гръцки е лайно и аз не се срамувам от думата, която 
придава заклинателен смисъл на изречението. Тя е сакрална, защото тук е употребена 
по най-подходящ повод.) 
 

*** 
... и така нататък... 

(Вече ми омръзна, напрежението на спомена ме съсипа, а най-
вече - знам, че дори и да намерите писмата ми, няма да тръгнете да ме търсите. И да 
тръгнете - какво? Ще намерите лигавото старче Робинзон, готово да припознае Петкан 
във всекиго и да го умори с празните си приказки.) 
 

*** 
С няколко думи:  

увивахме писмото в найлонови кесии,  
напъхвахме го в нагорещената бутилка,  
набивахме корковата тапа,  
заливахме я с разтопен парафин  
и хвърляхме посланието си в Марица.  

Ритуалът беше бавен и тържествен като всеки ритуал. 
Два-три дни,  а може би и седмица, очаквахме отговор. Постепенно 

разговорите поемаха по други посоки, завладяваха ни други идеи, заигравахме други 
игри... 

Та така. До следващата бутилка. 
(Защото кой не е корабокрушенец, господа и другари? Не, не 

весел и изпълнен с надежди корабокрушенец от детството, а безнадежден 
корабокрушенец-скато, който няма да бъде спасен. Кой не желае спасението и кой е 
спасен? Питам ви, Кой?! Поединично и групово питам - кой и кои? Питам ви аз, 
продължаващият най-безсмислената, най-отчаяната и най-срамната работа за един 
мъж: ПИСМА В БУТИЛКИ. Ами ако все пак, ако някой ден, някой...)  
 
 
 
 

БАНКАЛЬО 
 

Какво така непреодолимо те влече натам? 
Буташ вратичката и кроткото скърцане прелива в гласа на пробуденото звънче:  

 - Ъ-ъ-ъц... Тирлин-лин-лин... Лин. 
И Банкальото: 

 - Какво ще желае младият господин? 
Всичко. Младият господин желаеше всичко. Умираше дядо му да го изпрати за 

вакса при Банкальото, майка му да се плесне по челото: “Пиперът свърши - тичай, 
додето Банкальото не е затворил!”, големите момчета да преброят спечелените от 
джамини стотинки и доверително да го проводят за три ветроупорни клечки “Буря”, 
които само Банкальото продаваше. 

С благоговейния трепет на вярващия прекрачваше младият господин в храма. 
О, чудеса на творението! 
О, тихи оазиси на внезапно запрения дух на откривателството... 
И ти, мрак, сред чието черно кадифе блещукат светлинките на жадуваното. 
Тук тромавите пакети сол, ориз и брашно само подчертават непостижимата 

прелест на десетките кутийки, пълни с въдичарски кукички, перца и корди, с капси за 
тапешници, с безброй метални верижки, старовремски копчета и емблеми от сърма. 
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Кълбовидните стъклени буркани не задържат уханието на разноцветните бонбони - 
плоски виолетови теменужки, топящи се от сладост снежинки, небрежно разпилени 
“свределчета”, скромни зеленикави лукчета.  

А тръпчивият дъх на ванилия, канела и бакпулвер, просмукан в трюма на 
изплувалата от приключенските романи бакалничка. А бронзовият блясък на 
мастилените пера. А пумпалите, пумпалите, които Банкальото изважда от чекмеджето 
и гальовно нарежда пред възторжения поглед.  

- Ей тоя ще стане страшен бияч! 
Изнемогваш сред това изобилие. Тук, под стъкления поглед на препарирания 

бухал, до наивните порцеланови статуетки и картичките с Рудолф Валентино дори 
тетрадките с грапави листа, безизразните попивателни и миризливото лепило “Баджо” 
са част от друг свят. И Банкальото преминава с царствена походка по известните само 
нему лабиринти, достига с вълшебна леснина до всичко, което желаеш, за да го 
поднесе пред застиналия дъх. 

- Това ли търсеше младият господин? 
Всичко търсеше младият господин, но можеше да си позволи само да посочи 

възрозовите обвивки на бонбоните “ролка” и свил пестниче да излезе навън, все още 
замаян, сподирян от прощалното “Тир-лин-лин... Ъ-ъ-ъц...” 

Добър или лош, умен или глупав е Банкальото?! 
Не се запитваш - пред теб е разстлано великолепието и ти ненаситно го 

поглъщаш с оскърбено от непостижимостта му сърце... Когато сред цялото това 
царство, заспало сякаш в съвършенството си, незнайно откъде се появяват чудни 
немски триончета, автоматични писалки със златни пера, стъклени топчета с 
разноцветни фигурки в тях - “сирийки”, въпросите са излишни и несъществени. 

Може би тази страст към невижданото другаде уби Банкальото. Първата 
електрическа печка в махалата блесна в бакалничката му - два пламтящи, равно 
назъбени реотана сякаш сгризаха студа и тъмнината. 

Една вечер Банкальото забравил печката, тя се прекатурила и пожарът за 
минути отнесъл всичко. Зашеметен от приспивателното, той така и не смогнал да 
излезе от малката стаичка, отделена с плътно кадифено перде от бакалницата.  

Седмици след това с лешоядско усърдие разравяхме пепелта от бившето 
царство. И винаги намирахме по нещо - полуовъглени от огъня писци, изгубили 
формата си плочици, пропукани статуетки... 

А когато го погребаха, вечно пияният Портев ми каза, че Банкальото бил 
офицер. Имал няколко медала за храброст. 

- Защо тогава не го погребаха с духова музика? - попитах недоверчиво. 
 - Бу-будалкаш ли се? - заекна Портев. 
- Ама защо нямаше музика? - продължавах аз. - Военните ги погребват 

с музика... 
- Ти ли питаш бе, копеле комунистко? - хлъцна Портев и аз хукнах 

изплашено към къщи, сподирен от псувните му. 
Банкальото! 
Някои му викаха “Кучето апи”. Грешаха - тенекиената табелка с това 

предупреждение, забита върху стената на бакалницата, беше останала от предишния 
собственик.  

Банкальото живееше сам, без никакво куче. 
 
 
 

ПОТОМЪК 
 

Славата си отива, славният - никога! 
Не съм го казал аз, а вратарят Сяров. Ето го - достолепен пред почти винаги 

тихата си тенекеджийница, заобиколен от махленската хлапетия, опулена в синкавите 
кръгчета дим. Димът се изтласква равномерно от свития на осем език. Най-сетне 
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вратарят Сяров дръпва за последен път, разтрива цигарата о калния си ток и мята фаса 
върху ниския покрив. 

- Славата си отива, славният - никога! 
Точно така. 
И лумват изумрудите на вечнозелените футболни полета. Литва 

ослепителното, постижимото само от боговете кожено кълбо.  
Кървави схватки за градската купа. Жестоки противници и подкупени съдии. 

Беснееща публика. 
Славният отбор на вратаря Сяров - страдащ и непобедим. 

- Тогава Кукувицата прави най-невероятната а ла Пиола на света. Едва 
успявам да отбия, топката отива у Топала и оня я праска с левачката. В горния десен, а 
аз съм безнадеждно закъснял... За да стигна, трябва да се оттласна от въздуха. 

Пауза. Страшна, мъчителна пауза. 
С треперещи ръце вратарят Сяров напипва “Бузлуджата”, изважда цигарата и 

дълго я мачка. 
- Свестих се в болницата. Никой не разбрал как съм отбил удара. 

Видели да се забивам в сгъвката между двете греди... 
Драс.  
Кибритената клечка трепти между лапите на вратаря Сяров, крехкото пламъче 

ей-сега ще изгасне. В последния миг той припалва цигарата и дълбоко всмуква. Но 
вече не изпуска непостижимите кръгчета. 

- Комоцио! - строго обобщава. 
И след малко - със смирена въздишка: 

- Опасност за летален изход. 
Страхопочитателно мълчание - тази опасност за летален изход е съсипваща. 

По-ужасна е от смъртта. Дори от загубата на отбора е по-ужасна. Тя е присъда - никога 
повече футбол! Само спокойствие и тишина.  

Но какво спокойствие, боже мой, какво спокойствие, когато сърцето плонжира 
в гърдите ти. И каква тишина... 

Страдахме с вратаря Сяров, убедени, че е най-великият между двете греди. 
Вярвахме, че няма нищо по-славно от това да спасиш дузпа на Палакмана или да 
измъкнеш топката от кривите крака на Бенбарека.  

Ами жените?  
Онези нежни създания, онези благородно недостъпни красавици, които, 

разплакани от поредния изумителен плонж, преодоляват безброй препятствия, за да се 
озоват най-сетне в стаята на вратаря Сяров и да изрекат със заклинателна свенливост: 
“Ето ме - твоя съм!” 

О, жените... 
Но изгубването на тяхната чест беше просто следствие от спасената чест на 

отбора. Така че най-славен си оставаше все пак плонжът. 
Често установявахме това, защото тенекеджийницата на вратаря Сяров не 

оставаше без посетителки. 
Нощ, всемирна нощ над одрямалата махала. 
Изкатерили сме се по черницата срещу тенекеджийницата и се прицелваме с 

решителна свирепост в отвореното горно прозорче, през което се провижда розовата 
плът на поредната възлюбена. Жилките се опъват докрай, металните скобички политат 
право там, където тършуват опитните ръце на вратаря Сяров. 

Чуват се писъци, ние се изтъркулваме от дървото и не долавяме 
успокоителното дуднене на вратаря Сяров. Бежешком виждаме как прозорчето се 
затваря и светлината в тенекеджийницата кротко се стапя в махленския мрак. 

- Никоя не си е отивала от мен без насинен задник - коментира на 
другия ден вратарят Сяров, смигвайки заговорнически. - Червени устни, вино от 
Арагона. Такова нещо е май. 

И запраща към нас синкавите кръгчета дим. Достолепно. 
Ето това е. 
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Един ден затвориха тенекеджийницата. Вратарят Сяров изчезна. А след време 
Личо доверително съобщи: 

- Вратарят Сяров бил шпионин. 
Бащата на Личо беше старшина от милицията. Всяка вечер биеше сина си с 

помпата на велосипеда. Но тогава го изпреварихме. 
Скоро разрушиха тенекеджийницата и съборетините до нея. Учудващо бързо 

построиха пететажен блок. Там се настаниха военни. Имаха много деца, които 
безгрижно пречупиха старомахленската ни съпротива и само за месеци ние станахме 
неразличими от тях.  

Но те не знаеха нищо за вратаря Сяров. Признаваха Яшин и Жилмар. 
Наскоро видях вратаря Сяров. Познах го по походката и тихо му извиках. 

Попитах го ходи ли на мачове, той каза, че футбол вече няма. Всички били страшни 
некадърници и изобщо... Побързах да се сбогувам, убеден, че славата идва и си отива, 
а славният - никога. 

Това е. Червени устни, вино от Арагона. 
Вратарят Сяров твърдеше, че бил потомък на Сяро Барутчията. 
Май ни е излъгал за това. 

 
 
 
 

КАРАМАН 
 

Каква бедност, боже мой. 
Къщичката е надвесена над вонящия канал и всеки момент ще цамбурне в него. 

Прекрачваш прага и се озърташ в сумрака - мръсносиви стени, два широки нара, маса 
с открадната от кръчмата солница. И една вечно стояща до печката бабичка. 

Карамана изобщо не поглежда старицата и се пъхва под нара. Измъква огромен 
мукавен куфар, обръща се към мен, за да е сигурен, че не надничам, и дълго рови. 
Изпълнен с нетърпение, изостряно от стържещия повик на джамините, престъпвам 
напред, но Карамана предупредително издудва. Най-сетне затваря куфара, внимателно 
го навира под нара и се изправя. 

- Ето! - подава ми светлосодената топчица. - Страшен е. Бинбальок. 
Никаква бедност! 
Карамана беше най-богатият в цялата махала и ако завиждахме някому, то 

беше единствено на него. Защото имаше мукавения куфар с толкова важни неща. 
- Наистина е бинбальок - оценявам вещо и подавам влажните от 

стискане стотинки. - Откъде е ? 
Карамана сурово мълчи. Вече не съм интересен, а тайните на бизнеса не се 

споделят току-така. 
Не си тръгвам - летя към двора, където вече са разчертали триъгълника. 

- Пу, енгири - викам отдалеч и горделиво показвам бинбальока. 
- Караманест бинбальок - завистливо цъкат. - Залагай пайче, де. 

Щом нещо е караманесто, значи е хубаво. Най-хубавите ластици за жилки. 
Най-красивите майски бръмбари. Особено царете му бяха страшни. Най-силно 
гърмящите капси. 

- Ти ги крадеш отнякъде, ама краденото солено се връща - казва му 
Бизона. 

Карамана се засмива и след миг Бизона рухва, поразен от безмилостната ръка. 
Не прощава обидите Карамана! 

- Закърпенко, но чистичко! - обяснява. - А сега кажи - да ти закърпя ли 
още един? - обръща се към страхливо изправящия се Бизон. 

- Караман, имаш ли калиманда “Две рози”? - пита го някой. 
- Мини утре, ще се намери.  

Всичко се намираше при него. 
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И досега не мога да си обясня как. И досега не разбирам защо всичките ми 
колекционерски усилия, огромното ми желание да бъда като Карамана вечно 
пропадаха. 

- Щото си читанка, затова - обяснява ми Пешо Салама. - Който е 
читанка, не може да стане богат. Карамана изобщо не ходи на училище. 

- Айде, бе - не вярвам. - Не може да бъде? 
И богат, и щастлив... Прекомерно ми се виждаше. Ама не го запитах никога. 

Никой за нищо не смееше да го пита. Освен по търговски въпрос, разбира се. 
Попитали го все пак, защото се разчу, че са пратили Карамана в поправително 

училище. По-късно се върна, но никой не му обръщаше внимание - бяхме навлезли в 
сезона на любовта.  

По едно време някой подхвърли, че го натикали в панделата. 
Пророчеството на бития Бизон се сбъдна, но това не направи впечатление. Зариха 
вонящия канал, къщата изчезна от само себе си, а бабичката е умряла.  

Закърпенко, но чистичко. Пък сега си нямам Караман. 
 
 
 

ЦЕЛУВКАТА 
 

- Не закачайте Верчето. Тя е... Те са целунати от Бога - кротко 
уверяваше пер Асен. 

Ние му вярвахме и я закачахме. 
Великана я стискаше за гърдите. След това лудото Верче  вадеше мънистеното 

си портмоне и му даваше жълти стотинки. Великана радостно бързаше да превърне 
любовните подвизи в слънчоглед. 

- А самана оттука би, а самана... - крещеше след него в сладостна 
изнемога лудото Верче.  

А се махни оттука, значи. Махни се оттука, бе! 
- А самана! - дразним я ние. 

Лудото Верче плези дългия си език и се мъчи да предаде свиреп израз на и без 
това уродливото си лице. Смеем й се, но скоро я забравяме. 

Ала защо са целунати от Бога? Какво е имал предвид пер Асен? 
Не мога да си го обясня, нито пък е жив, за да го питам. Не е жива и лудата. 
Една нощ избягала от къщи и я намерили паднала вав варна яма чак на другия 

край на града. 
Няколко бабички търпеливо миеха тялото й, а ние с любопитна погнуса ги 

наблюдавахме, скрити зад храстите. После някой се досети, че Великана вече няма да 
си купува слънчоглед. 

- А самана оттука би, а самана... - опита Пешо, но не го направи хубаво. 
После изложиха лудото Верче в ковчег на двора и покрай мъртвата премина 

цялата махала. Повечето хора плачеха. Тогава се плачеше и за лудите.  
Може би защото имаше Бог и той от време на време целуваше. 

 
 
 

ВЧЕРА 
 

Гого Локума. 
Произнеси името му и се опитай да не се усмихнеш. Няма да можеш. 

- Той ако ти каже “Добър ден”, огледай се да видиш дали има слънце - 
твърди Ванчо Ганчев. 

Само че Гого Локума никога не казва “Добър ден”. 
- Ей, майна, ти знаеш ли к’во стана, бе? - вторачено те поглежда и 

отприщва балалайката. 
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Така казвахме - отприщва балалайката. За какво ли не я отприщваше. Винаги му 
се случваше нещо. Все вчера. 

Вчера се скрил в една стаичка на “Тримона” и изчакал да види Джейн Сверт и 
нейните “Северни тигри”. Певицата била уморена и тия от състава я сложили в калъфа 
на челиста, за да я отнесат по-лесно. 

Вчера се запознал с Гунди и великият му казал, че ще го вземе за мача в 
Станкето. 

Вчера бил на Царския остров и лично участвал в залавянето на Тайнствения 
Блудник. Оня стрелял срещу милиционерите. Таман да избяга, Гого Локума, скрит зад 
един храст, подложил крак и Блудника паднал. Щели да дадат на Гого Локума 
специална награда. 

- Ти лъжеш бе, нали вчера... - опитва се да го засече някой. 
- То беше преди това - спокойно обяснява Гого Локума. - Преди да ме 

видиш беше.  
Гого Локума. 
Опитвам да се усмихна. 
Веднъж каза, че му позволили да влезе в корема на кита Голиат. Имаше един 

такъв кит - бяха го препарирали и го влачеха от град на град да го показват. 
Гого Локума в корем на кита. Йона бе, Йона... 
Сега такива като него трябва да ги показват, не китовете. То и китове няма, ама 

като Гого Локума... 
Опитвам да се усмихна, но усещам, че не мога.  
Няма да е същото!  
Обаче да знаете, майни, как се усмихвах вчера... 

 
 
 
 

ПОГНУСА 
 

Има ли нещо по-нелепо от късоглед майор? 
Дерменлийски е късоглед, а е само капитан. На всичко отгоре има жена. 
Всяка сутрин тя простира безкрайните си чаршафи на двора, презрително 

сумти в отговор на опитите да бъде заговорена и тананика неясни мелодии. Обута е в 
къс панталон от офицерско сукно, а краката й трябва да изглеждат сластни. 

Бедрата й са отпуснати и покрити с лилави жилки. Те не смущават само 
отчаяните еротомани, а такива са повечето мъже. И всички, които искат да станат 
мъже.  

Пешо поиска да стане мъж и не дойде на решаващия мач с махалата на Суинга. 
Биха ни и когато се завърнахме печални, набихме Пешо. 

- При Дерменлийката бях бе, при Дерменлийката - хълцаше Пешо. 
Но хладнокръвната отмъстителност е винаги неумолима. 

- Никой не те е канил! - отвръщаше Великана, сякаш поканата от 
Дерменлийката трябваше да изхожда от него и равномерно опухваше злощастния 
любовник. 

На другия ден Пешо все пак успя да ми разкаже как е било. Не ме заинтригува 
особено. Лилавите й бедра и това между тях все още не ме вкоравяваше. По друг 
начин си представях любовта. Нейното начало не можеше да е Дерменлийката. 

Пешо не се съгласи с мен и окончателно пренесе следобедите си на третия 
етаж, сред безкрайните чаршафи и лилавите бедра, поради което се превърна в 
посмешище за нас и в заплаха за махленския морал. Нямаше обаче как да му се 
въздейства, защото той живееше при баба си и дядо си и никой не посмя да разтревожи 
старите хора. А Дерменлийката отдавна беше недосегаема за сплетните. Само дето 
сумтенето и тананикането й станаха по-отривисти. 

По същия начин започна да сумти и тананика Пешо. Това бе достатъчно, за да 
получи прякор Капитана. Не звучеше гордо - капитан Дерменлийски го оплакваше жив 
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цялата махала. Не разбирах смисъла на това оплакване, беше ми напълно безразличен 
и затова се вцепених, когато една вечер той ме заприщи в сокачето между блока и 
оградата на Свинята.  

- Момче, защо бе, момче? - изписка Дерменлийски и ме подхвана за 
мускула на лявата ръка. 

Беше тъмно, не виждах изражението на лицето му, чувах само пискливия му 
сипкав глас. Мина ми през ума, че като нищо може да извади оръжие и да ме просне 
сред мрака. 

Дръпнах ръката си, а той занарежда: 
- Тя си е добра бе, момче. Тя е нещастна, пък ти... 

Никога не съм се отличавал със съобразителност, но тогава отведнъж разбрах, 
че Дерменлийски ме е объркал с Пешо. Разбрах, че моли да оставя жена му, че е жалък 
тип и изобщо... 

Но в душата ми нямаше нито дързост, нито съчувствие. Надсмивах му се на 
тоя рогач смотан и толкова. 

- Сираче е тя, къде да я изгоня? - питаше Дерменлийски, като че ли 
щеше да я гони наистина, като че ли изобщо тази мисъл му е минавала през ума. 

- Добре де, добре... - успях само да му кажа, преди да хукна по 
стълбището. 

Бях отвратен от себе си. Бях отвратен от капитана. От всичко се отвращавах и 
това отвращение не престава да ме преследва. 

Погнуса някаква, въпроси без отговор, гадна бездарност да се живее... 
Момче, защо бе, момче? 
Ами какво като си сираче - непременно курва с лилави бедра ли трябва да 

бъдеш... 
Какво като си отегчен от онаниране дангалак... 
Какво като си късоглед капитан... 
Скоро след това Дерменлийски стана майор и тъй като няма нищо по-нелепо от 

късоглед майор - не застреля сирачето. Пешо се отегчи от Дерменлийката и се 
прехвърли на ученичките. Дерменлийката не се отегчи да простира, да сумти и 
тананика, а у мен остана погнусата. 

Ей така някак си - за цял живот. 
 
 

УРОК 
 
- Кръсти - и - и - ч! 
И се спускаш по стълбите - по-бърз от вика си. Ами ако братовчедът избяга?! 
- Виж тук! - казва гордо Кръстича.  
Вторачваш се под мишницата му. Какво? 
- Косъм! - шепти тайнствено. - Вчера проби. Чакам още няколко. 
Не възкликваш - “Ами аз?! Ами на мене кога?” Щото трябва да си индианец - 

Кръстича те е учил. Да не питаш никога и за нищо. Особено за себе си да не питаш. 
Тогава може би ще дойде. Кое? Ами онова, за което мечтаеш. 

Да се разболее учителят по математика. Ама без да умре, де. 
Да те вземат при забиването на коловете на цирка. А след това да те пуснат 

гратис. Хем няколко пъти! 
Да имаш велосипед и Лилито от третия етаж да извика: 
- Вземи ме! Карай - по-силно, по-силно... 
И още много такива неща. 
- Виж сега, братчед - процежда Кръстича, - аз реших да стана летец. Ти ще 

бъдеш моряк. 
“Защо, защо моряк? Нека сме заедно!”  
Но кимваш сериозно. Щото си индианец. 
- Ако претърпиш корабокрушение или нещо подобно, ще те спася! Самолетите 

имат всякакви уредби. 
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- И корабите имат! 
- Да де, ама все пак е море - обяснява с досада. - Помниш как повръщаше от 

лодката, нали? 
Не казваш, че и той е повръщал. Който изпревари, той ще натовари. Кръстича 

винаги изпреварва. Освен това, когато идва в махалата, всички треперят. Дори и 
Бизона.  

- Добре бе, Кръстич, ама ако паднеш в морето, аз ще те спася! 
- Може - благородно се съгласява братовчедът. - Случвало се е! Макар че 

съвременните самолети... 
Не знаеше и не знаеш нищо за съвременните самолети. Не си спасявал никого и 

никой не те е спасявал. Понякога - предимно пред жена си - твърдиш обратното. 
Кръстича стана моряк. Механик на кораб. Първи механик. Предложили му да 

бъде капитан - отговорил, че предпочита да командва машини, а не хора. Може би не те 
е смятал за човек тогава. Защото те командваше, както си иска. И ти му се 
подчиняваше, защото искаше. 

Отвреме-навреме Кръстича се обажда. Питаш бодро: 
- К’во става, братчед? 
- Върнах се от Сингапур. Дай да се видим. 
- Чакай сега. В петък как си? 
- Да те водя в Брацигово! 
- Чак дотам... Я да взема аз да ти се обадя по някое време. Ти си айляк, нали? 
- Айляк съм. 
- Вие моряците сте все айляци! Не сте като сухопътните плъхове, нали? 
- Не сме! 
- Абе, ти така изобщо, или ти трябва нещо? 
- Нищо. Казват ми тука, че все си зает... 
- Не е за разправяне! Що ти е да питаш? 
Викът ти е застинал в гърлото. Но не се затичва наникъде - няма как да го 

надминеш.  
Отиваш до прозореца. Поглеждаш нагоре - няма я Лилито от третия етаж. А 

още по-нагоре, там, където трябва да е небето, не се вижда никакъв самолет. Съвсем 
сигурен си! 

И не се питаш откъде си сигурен. Кръстича те е учил да си индианец и да не 
питаш. И си си научил урока, нали? 

 
 
ДИДАКТИКА 

 
- Не можеш да се изразяваш така... “Хуманизмът на Йовков и разни други 

щуротии”. 
- Виж какво, чичо. Ако ще помагаш, помагай! Имам още сто предмета, трябва 

да ходя на фитнес и разни други... 
- Избий си щуротиите от речника. 
- Моменталически! 
- Серафим дава пари на непозната жена. Последните си пари. Какво е това? 
- Хуманизъм! 
- По-скоро е добро. 
- Добре, ама ние имаме за хуманизма. 
- Серафим не обвинява Еньо, че имал пари, а не е дал. Не го нарича чорбаджия, 

думбазин... Не тръгва да опищява света с доброто си. Анонимното добро! Правиш и 
забравяш. Лявата ръка да не знае какво върши дясната. 

- Какво, какво... 
- Карай, карай. То си е опиум за народа. 
- Чичо, давай по късата процедура. Кажи ми го с разни учени щуротии. 
- Аз понакуцвам в теория. Да пробвам със тази история. 
- Това какво е? 
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- Още не сте го учили. Та... Имаше в махалата един Хаджитанев. Дипломиран 
юрист, с папийонка и разни други щуротии.  

- Ха, ха... 
- Имаше и един Пешо. Бедняк, пияница... 
- Наркоман. 
- Тогава нямаше наркотици. Бе, аутсайдер и половина! Та Хаджитанев видял 

Пешо, завел го в месарницата и му купил един далак. 
- Какво му купил? 
- Вътрешност една такава. Цялата в слуз и кръв. Касапинът я вързал на връв. 

Върви Хаджитанев, след него Пешо, след Пешо - мокротията от карантията. 
- И разни други щуротии! 
- Съвсем точно. Хаджитанев сваля шапка на всеки срещнат. Или може би всеки 

срещнат сваля шапка на Хаджитанев. А нашият сочи: “Виждате ли го тоя далак. Аз му 
го купих!” 

- Ясно - показното добро! 
- Добро куче, добро... Е, на стотното “Аз му го купих!” Пешо пляска с далака 

Хаджитанев по самодоволната муцуна. 
- Наистина ли бе, чичо?! 
- Така се говореше в махалата. С особена радост. Айде сега ми благодари, 

целувай ръка, пак благодари, размахай далака, изпляскай ме по муцуната. 
- И разни други щуротии. 
Затварям телефона. И се замислям теоретично. За дидактиката в живота и в 

литературата. За щастливия ми племенник и за нещастното ни племе. Ама много 
теоретично си мисля. Мисля си защо никой не обичаше Хаджитанев, откъде идва 
детската омраза и какво я прави такава - от чисто сърце и завинаги.  

 
 
МУСКЕТАР 

 
И тъй като тази стая е празна, господа, тъй като тази стая е празна, а главата ми 

е пълна с алкохол, аз ви призовавам всичките... Но преди всичко за главата ми! За 
главата ми преди всичко, защото са ми я набили с безброй глупости през епохата на 
всеобщото равенство... 

През епохата на всеобщото равенство всичко беше разпределено, господа. 
Всичко беше разпределено и всеки си имаше махала, и всяка махала си имаше кръчма, 
и всяка махала си имаше луд, и си имаше собствена курва. Равенство в 
разпределението, нали така, господа, равенство в разпределението, а никоя махала не 
беше равна на другите, никой на никого не беше равен и как можеше да бъде равен, 
когато... Какво когато ли? 

Ами не знам, но така се получаваше, че бяхме равно бедни, равно различни и 
разни други неща по равно... Само мачовете не завършваха наравно, господа, мачовете 
не се наговаряха и не завършваха наравно, не се биеха дузпи  накрая и когато се 
биехме, биехме се за нещо важно - за черешата на Македонеца, да кажем, за ред в 
книжарница “Светулка”, за парализираната Люси... 

Нали  си спомняте парализираната Люси? Три махали опираха в нейната къща 
и три махали искаха да минат под прозорчето на парализираната Люси, защото тя 
беше винаги на прозорчето, беше русокосо десетгодишно момиченце и винаги се 
усмихваше, а ние тайно от него се биехме, за да не го оскърбим, за да минем под 
прозорчето и да му дадем нещо на момичето, нали, да му дадем нещо, ама ей така - 
никой друг да не знае какво е.  

Погребаха парализираната Люси, никой от нас не заплака, продължихме да се 
бием, но кой не я помни, господа?!  

Никой не я помни, няма го вече проклетото равенство, няма я и Люси. Умряха. 
Умря Марко, господа, умря Марко, не сме равни - ура! 
Ей там имаше една кръчма, кръчмата на Дебелака, където се събираха 

дядовците, господа. Пиеха си вечер ракията и нас ни караха да ги прибираме. Пращаха 
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ни да ги прибираме, господа, нали си спомняте - влизаш, пробиваш си път през дим и 
думи, сядаш на дядовото коляно. Поръчваха ни по една лимоната, ама каква лимоната, 
господа, и какво блаженство. Сто дядовци в кръчмата на Дебелака и на всяко коляно 
по едно момченце пие по една лимоната, това ли не е рай, господа, това ли... И никой 
дядо не е пиян, чудно как никой не се напиваше - може би всеки се страхуваше от 
момченцето, което ще дойде. 

Пък аз си нямам момченце, господа, нямам си момченце и се напивам не по-
лошо от тези, които си имат, но сега всички се напиват и никой не знае кой защо се е 
напил и кой къде се е напил, и кой кога... Няма го проклетото равенство, нали, няма го 
и затова всеки знае каквото трябва да знае, а не така - изобщо... Хич не ме интересува 
какво знаят другите, хич не ме интересува какво искат да знаят от мен. Да не сме 
мускетари, в края на краищата, че да сме заедно. 

По-рано бяхме мускетари, но това те нарочно го използваха - искаха да сме 
мускетари, за да станем прилежни тимуровци, нали, господа, вижте колко хитри са 
били, тяхната мама тоталитарна, верицата им комунистическа... Верицата им 
комунистическа ще разплача аз на тях, господа, всички ще им я разплачем, те ни 
отнеха детството, какво беше това наше детство, какво беше това чудо. Плаче ми се, 
отвратен и погнусен съм, господа, от детството си и от вашето детство - то изобщо 
било ли е? Не е било, не е било, сън кошмарен някакъв, а не детство. 

Аз сега съм малко пиян, господа, пък и вие сте доста множко за тая стая, бая са 
понасъбрахте, а може би, защото ви виждам двойни, ама карай... Никого обаче не мога 
да позная, приличате ми на момченцата от кръчмата на Дебелака, само че сте адски 
дебели вие самите и сте адски плешиви, и адски... Е добре де, господа, не сте адски, 
райски сте! 

Мускетари сте пак, господа, нищо, че не сте равни, нищо, че майката ни 
разкатаха комунистите, нищо, нищо, нищо... То, господа, аз имената ви не помня, ще 
ме извините за момент, пардон, повърнах малко, та ще прощавате. Аз имената ви не 
помня, пък и да помня, не ровя, нали, защо да ровя, нас всички ни бяха заровили, сега 
и да се отровим - каква полза? Никаква, казвам ви, макар че си струва... 

Ти бе, ей там, май ти веднъж ми пробута една книга с петстотин страници, 
съшити от поне осем книги. Тъкмо четеш за Черния пират и изведнъж започват 
страници за Ленин. Ти ми погоди такъв номер, нали, пропагандист мръсен, така и не 
знам заради Червения пират какво стана с Черния. Обаче и аз тогава  те избудалках, 
избудалках те при размяната, защото също бях подшил своята книга за размяна и дори 
една тетрадка с изписани листове бях шибнал там, а в тъмното ти не забеляза, както и 
аз не забелязах твоята мошенгия. 

Танто за танто, както се казва, око за око, зъб за зъб. Ама какво да се 
занимавам с тебе? 

Какво да се занимавам с всички вас - нехранимайковци, жертви на култа и 
самите дърти култаджии? Или не помня как пеехте песнички за вожда... Или не помня 
как прилежно пишехте лозунги за прослава на партията, мамка й... Или не помня 
игрите ви на партизани и фашисти? Вие сте, вие сте фашисти, господа, вие и вашите 
бащи, и вашите дядовци, и вашите безкрайни роднини... Оплюскахте родината и 
родината сега е бедна, срамува се от вас и от себе си родината-майчица, как да не се 
срамува. И аз се срамувам от вас, господа, докъде ни докарахте, другарчета, докъде ни 
докарахте.  

И с червени връзки ходехме, и в комсомола ви приемаха, и някои от вас още 
държат партийни билети в джобовете си, както се държи патлак. Много ви се ще да 
изкарате патлаците, господа, много ви се ще, ама няма да я бъде тая работа, няма... 

Вие да не мислите, че като съм пиян, не казвам истината. Напротив, точно 
защото съм пиян, я казвам, иначе още ме е страх от вас. 

И от себе си ме е страх, господа, страх ме е и ми е жал за себе си, защото бях 
мускетар и мускетар си останах, пък така, като ви гледам, така, както изобщо не ви 
виждам - май и вие сте си останали мускетари. Много мускетари сте, господа, по-
полека, един по един си отивайте, оставете ме сам, защото заедно вече не можем, мина 
му времето на заедното.  
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Ама и вие, господа, сте много такова... Помните ли, че всеки искаше да бъде 
д’Артанян, само д’Артанян и никой друг освен д’Артанян? Един милион 
д’Артаняновци, господа, един милион - къде дават така... 

Един момент обаче, един момент! 
А, то нямало никой... 
По-добре си е така, както си няма никой, както и аз съм си никой... Но за какво 

беше тоя един момент? А да - исках да ви прочета нещо за мускетаря, господа, за тоя 
де, на когото искахме да приличаме. Ето: 

 “Едно време д’Артанян искаше винаги да знае всичко; сега той винаги знаеше 
достатъчно.” 
 

1990 - 1992 
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ТИХ АПОКАЛИПСИС 
 

На Димитър Кирков - 
ангела от Хълма. 

 
 

Братът на Иванов избягал в чужбина. Още докато Иванов се разкъсвал между 
яда, че е изпреварен и страха от неприятности, го извикали Където Трябва.  

Там му се скарали. Заплашили го. Но накрая го погледнали благосклонно. И 
Иванов подписал декларация, че ще сътрудничи на Органите.  

Обикновена работа! 
Необикновеното е, че Иванов имал скрупули. Когато настъпвало времето за 

поредния донос, той посещавал някой от колегите си и му казвал: 
- Знаеш за моя брат, нали? Няма как, сега трябва да напиша нещо за теб. 

Просто няма как! Казвай какво да пишем: хем да е нищо и никакво, хем да прилича на 
истинско. 

Сядали, значи, двамата и съчинявали доноса. После Иванов го занасял Където 
Трябва. 

Постепенно Иванов станал уважавана личност. Ползвал се, както се казва, със 
заслужен авторитет. Сред колегите и сред Органите се ползвал.  

Веднъж Иванов предложил съавторство на Петров. Онзи обаче се оказал също 
доносник. Не не като Иванов, а така - Морален Доносник. Принципен и неподкупен.  

И за голямо неудоволствие на Колектива и на Органите Иванов бил разобличен. 
Разобличението не помогнало кой знае колко на Петров, но на Колектива и на Органите 
създало доста неприятности.  

Трябвало да се търси нов Иванов. А това все пак е известно главоболие... 
 

*** 
Предадена без насмешливост, тази история би могла да се превърне в коан. 

Коанът е дзен-будистко упражнение на съзнанието. Мисълта се отбива от шосето на 
логиката, откриват се по-преките пътища на интуицията. Ето един коан: 

Ученикът Токузан всяка вечер посещавал учителя Риутан, за да 
разговаря с мъдреца. Веднъж той се заседял повече от обичайното  и продължавал да 
задава въпроси. 

- Не окъсняхме ли?! - забелязал Риутан.  
Токузан повдигнал завесата, за да излезе.  

- В коридора е много тъмно - казал. 
- Вземи тази свещ - отвърнал Риутан, като запалил свещта за 

ученика.  
Токузан посегнал да я вземе. 
Риутан я духнал. 

 
*** 

Има ли в българската литература коани? 
Мисля, че има. Стихотворението “Алхимици” е нещо такова. 
Тук каруцарят, който е дегизиран алхимик, налага юнашки коня си, за да 

проговори и му каже формулата на Персифедрона. Конят обаче също е дегизиран 
алхимик и се кълне, че ще проговори, само ако каруцарят процвили.  

Стихотворението завършва така: 
Светът е преситен от логика 
и всякакви съображения. 
Ще си възвърна вярата отново, 
когато срещна кон! 
Кон в чистия му вид! 
Кон за самия кон! 
Залагам Ричард трети 
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срещу Кон! 
Стихотворението е от КОНстантин Павлов. 
А коан е нещо като кон - “кон в чистия му вид”. 

 
*** 

Да се върнем към нашия Иванов. 
Той и неговите съавтори са уверени, че лъжат Органите. 
Това ги изпълва с гордост. 
Прилича ми на казармения анекдотец, който ще разкажа като коан. 

Страшният старшина Риутан строил войниците и изревал: 
- Имате “мирно”! Само да е мръднал някой... 

Всички покорно застинали. 
Единствено смелият редник Токузан не изпълнил заповедта.  
Той непрекъснато мърдал големия пръст на левия си крак. 

 
*** 

Алхимици... Горди хора... Смелчаци... 
Всички тези Ивановци (ти също си Иванов!) са убедени, че мамят глупавия 

старшина. В нашия случай - чрез недостоверността на доносителството си. Само че 
доносът е най-малко свидетелство за нечия неблагонадеждност. 

Доносът е преди всичко ангажимент! 
Доносникът е ангажиран не с фактите в доносите си, а с факта, че е доносник. 

Този факт го превръща в конспиратор без право на бунт. Ако пък случайно се 
разбунтува, още по-добре. Такъв бунт също влиза в сметката - бунтарят доносник е 
лесно победим.  

И друго - Иванов свършва повече работа от Петров. Конспираторът Петров не 
мисли да се бунтува, не издава тайната си никому. Той е ангажирал само себе си. 
Докато разбунтувалият се Иванов е ангажирал и другите. 

Помагайки им да лъжат и да си приписват ненаказуеми грехове, Иванов 
несъзнателно е вкарвал всички в Големия Грях. 
 

*** 
Големият Грях не е толкова в аморалността на доносничеството.  

Не е и в абсурда да доносничиш срещу себе си. 
Да знаеш за Злото и да се правиш, че изобщо не си го срещал - това е Големият 

Грях. 
Така Големият Грях от осъзната необходимост за малцината от върха се 

превръща в неосъзнато състояние на мнозинството.  
Наивно е да се мисли, че полицейската власт създава само явна и тайна 

полиция. Тя създава и хора полицаи, които са убедени, че не са полицаи, защото 
изпълняват полицейските си функции формално и без убеждение. Изпълняват ги 
наужким, заблуждавайки се, че заблуждават Големия Грях извън тях и над тях.  

А Големият Грях е в самите тях. И подобно на тях не се интересува от истината, 
а от съществуването си. Той се храни от лъжата и на доброволните си полицаи, и на 
полицаите по неволя. 

Големият Грях е в приемането на абсурда като реалност. 
Големият Грях е в приемането на абсурда, че не е възможно друго, освен 

абсурда. 
 

*** 
Когато Риутан подава запалената свещ на ученика, а след това я духва, Токузан 

разбира, че трябва да е свещ на себе си. 
Той ще се движи в тъмното със собствена светлина и няма да има право да 

обвинява вятъра, ако тази светлина угасне. 
Ще е лишен от правото да обвинява стената, ако се блъсне в нея. 
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Токузан трябва да преодолее болката, защото е негова. Само негова болка и 
само негова вина. 

А ти поемаше запалената свещ, нали? Ревниво пазеше пламъчето й. Светеше си 
с нея. 

И сега обвиняваш учителя, вятъра, стената... Не и себе си. 
Убедено твърдиш, че си невинен, защото нищо не е зависело от теб. А не си ли 

виновен, че нищо не е зависело от теб? 
 

*** 
Хора, болни от еднаква болест. Болестта ги обединява. 
За тях здравият е отклонение от нормата. Здравият е опасност. Зараза! 
Тази болест боядисва всички в един цвят - жълт - и допустимите различия са 

единствено в степента на пожълтяването. Най-амбициозните се стремят да бъдат най-
жълти, малцината свободомислещи се гордеят със светложълтия си цвят... 

Това е обществената малария. Маларията на треперещото общество, родено от 
блатото.  

Висшата цел на блатото е да се съхрани чрез непрекъснатото произвеждане на 
маларийни плазмодии. 
 

*** 
Страшно наистина - вината е налице, а виновните са безлични.  

Оказва се, че в обществената природа вината съществува, но не и в 
общественото животно Човек. 

По-точно - виновни са някои хора, но не и ние. 
Още по-точно - виновни сме ние, но малко. 
И най-точно - виновен съм аз, но мъничко, съвсем, съвсем мъничко. 

Господи, защо си създал блатото?  
Блато, защо не пресъхваш?  

И какво да правя аз, какво мога да правя аз, безпомощно люшкащият се 
на повърхността малариен плазмодий, освен да се люшкам?  

А после да трепкам, да трепкам, додето ми пораснат крилца и се превърна в 
симпатично пъргаво комарче. 

Само трепкащо комарче. 
Само насочващо се комарче. Самонасочващо се. 
Самоизпиващо кръвта си комарче! 

 
*** 

Болният от обществена малария е имунизиран срещу пристъпите на съвестта. 
Той не може да се разболее от съвест. 

И не признава никакъв съд - чужд или собствен... Винаги намира оправдания. 
Най-много да признае, че има престъпления, покрити с давност. 
Най-малко възможното е да признае ангажираността си с престъплението. 

Патология на всеобщата невинност! И на личната... 
Тук, в блатото, най-моралното прозрение е: наистина, всичко това е абсурдно, 

но не може да бъде иначе, макар че точно аз постъпвам действително малко по-иначе... 
И правилно - кой е способен да бъде Юда на самия себе си? Макар че Юда... 
Е добре, ще разкажа 

 
ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА ХРИСТОС И ЮДА 

 
Това е историята на тяхното приятелство. 
По-точно - на техния договор, в който залогът са душите им, а жажданата 

печалба - душата на човечеството. 
Страстно обичат двамата това човечество. Толкова страстно, че са готови да 

изкупят страданията му чрез собствените си страдания, чрез великата саможертва. 
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Те са готови тозчас да умрат заради човечеството, да загинат в най-страшни 
мъки, стига само да се убедени, че чрез тях и след тях хората ще бъдат щастливи. Но 
Юда и Христос са не просто импулсивни момчета, тласкани от емоционалната суета да 
постигнат на земята Царството Божие. Те са мъдреци, разбиращи, че сред морето от 
страдание няколкото капки тяхна кръв биха се разтворили твърде бързо. 

Двамата съзнават това и в дългите си разговори неизменно достигат до мисълта, 
че подвижничеството и подвигът се забравят твърде скоро, ако не са осветени от 
необичайното. Самите идеални, те могат да прозрат в идеалното, да го открият в 
каквато и форма да се проявява. Но отлично разбират, че за мнозинството идеалното не 
съществува само по себе си, че се опознава чрез най-елементарната операция - чрез 
сравнението.  

И Юда, и Христос се сблъсквали винаги с наивния дуализъм на човечеството. 
Те решават да превърнат този дуализъм от враг в съюзник. Слабостта на хората да 
възприемат света единствено в контрастите му, да мислят в категориите на 
взаимоизключващите се и взаимосвързващите се явления те залагат в основата на 
бъдещата човешка сила. 

И така: Прекрасното се оглежда в Безобразното; за да има Свята Святост, трябва 
да е налице Греховен Грях. 

Всичко е толкова просто! Каин им е подсказал пътя и те - най-братя от всички 
някогашни и бъдещи люде - решават да повторят мрачната притча за братоубийството. 
За да внушат веднъж завинаги какъв не трябва да е човекът. И какъв трябва да е той, за 
да бъде припознат от Бога за негов Син.  

За Юда и Христос общото им дело преди да обедини, трябва да подари на 
човеците представата за Най-Доброто Добро и за Най-Злото Зло. 

Същестуването на светец те свързват с необходимостта от предател. 
Узрели за решението, Юда и Христос хвърлят жребий - кой от тях да е 

Предателят и кой Светецът. 
Монетата - първата от тридесетте сребърника - се търкулва в нозете на Христос.  
Той се навежда и треперещ вижда - нему е отредено предателството. Юда, 

обичащ своя брат повече от себе си, състрадателно го прегръща. Но Хростос разплакан 
го отблъсква и побягва в гората. 

След три дни той се връща и привиква Юда, който кротко беседва с 
неподозиращите нищо апостоли. Току-що Юда им е казал, че жертвата в името на Бога 
е победа на човечеството.  

Дълго и разпалено Христос обяснява на своя приятел, че е готов да се принесе в 
жертва, но отказва жертвата да е който и да е друг. И най-вече - любимият Юда.  

Виждайки жеста на несъгласие, Христос изоставя емоционалните аргументи. 
През трите дни в гората той е проумял: човешката история не трябва да се гради върху 
лъжата, етиката не може да има за свое начало измамата. Не е Истински Пример 
замисленото да бъде пример.  

Дори и да постигнат целта си, дори и да подведат хората, нима могат да 
разчитат, че лъжата няма да превърне в нещо съвършено друго мечтаното от тях. 

Юда се съгласява с приятеля си и дори афористично формулира: замисленото е 
грешно, защото е лъжливо и лъжливо, защото е грешно.  

Той казва това, но разбира, че Христос просто се е изплашил, че не може да 
понесе името му да се произнася през вековете като име на Предател. Защо иначе ще е 
достигнал до прозренията си едва когато монетата е посочила него? Защо преди не е 
намерил аргументи срещу Подвига, като следствие от Предателството?  

Христос се е изплашил от приложението на мисленото абстрактно в 
конкретността. Той не съумява да превърне принципа в дело. 

Юда мълчаливо се отдалечава от Христос, съжалявайки, че любимият му брат 
не е способен да пожертва всичко заради Идеята. А нали Идеята за Човечеството и 
неговото Бъдеще е по-важна от човека и неговото настояще! Затова той решава да 
извърши това, което според него само силният може да извърши - приема върху си 
греха. 

И Юда става... Юда.  
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Продава се за тридесет сребърника.  
Той иска тази мизерна цена също да се превърне в притча - Предателството 

винаги е евтино!  
Когато целува своя изненадан брат, когато му казва “Радвай се!”, целувката му е 

най-чистата и свята от всичко на света, а радостта му - безгранична. Той целува не само 
Христос, а Човечеството. И себе си - омърсения во веки веков - целува. 

Това е най-всеобщата целувка! 
По пътя към Голгота Христос проумява всичко. Проумява непроумяната докрай 

любов на Юда към него. Проумява още по-голямата от тази любов - любовта на Юда 
към Идеята. Прикован на кръста, Христос знае кой е Истинският Предател, но не 
заради себе си заплаква с кървави сълзи, не себе си окайва, а Идеята. 

Идеята, която двамата с Юда са превърнали в Притча. 
Той и Юда са извършили най-големия грях - превърнали са идеята в материална 

сила. Нещо, което не й е присъщо и не трябва да й бъде присъщо... Те двамата са дали 
тази разрушителна материална сила в ръцете на Човечеството! 

А Истинската Идея не се нуждае от лесно разгадаеми притчи. Чрез такива 
притчи тя става достъпна, но изгубва същността си. Идеята не е поучение. 

Идеята не трябва да се организира.  
Истинската Идея не се нуждае от Организации.  
Организацията е лъжа - колкото по-съвършена и по-мощна, толкова по-вредна.  
Рано или късно Организацията се превръща в оправдание за мерзостта. Щом 

има Организация - доброто се компрометира. То вече не се осъзнава като доброволност, 
а като служене на другите и чрез другите. 

Не е възможно средството Организация да не погълне усилията за постигане на 
целта. Самата Организация се превръща в самоцел, която убива човека. И убива Бога в 
човека. 

На кръста Христос плаче, защото с Юда са направили Организация, основана 
върху тайната. Плаче, защото осъзнава, че двамата с Юда са догматици, по-съвършени 
и по-опасни от всички възможни догматици, че милиони нови догматици оттук-нататък 
ще получат героическото погрешно основание да създават Организации в името на 
идеята. А самата тази идея няма и толкова да интересува новите догматици - тя или ще 
е зле разбирана, или ще е изкористявана, или ще се променя според обстоятелствата, за 
да бъде използвана прагматично.  

Никоя Идея, обединяваща в Организация и използваща Организацията, не е 
Чиста Идея. 

Плаче истински разкаялият се, но неспособен вече да промени нещата Христос. 
И би заплакал още по-горчиво, ако беше узнал, че Юда е организирал вече неговото 
изчезване и неговото възкръсване, че е разпределил ролите на единадесетте апостоли и 
дори вече е смогнал да се обеси. 

Колко радостен е Юда, когато увисва на прокълнатата от Христос смоковница! 
Колко горд е със себе си той - успял е да свърши всичко: спасил е и  името на Христос, 
и Идеята чрез оскверненото си име. Юда мисли, че се е слял с абсолютното добро, че 
чрез останалите живи апостоли това добро ще се възцари в душите и умовете човешки 
и ще им вдъхне Божествената воля да вършат Божествени дела. С тази мисъл изпуска 
последния си земен дъх непогрешимият Юда из Кариот. 
 

*** 
Обичам Христос и ненавиждам Юда. Обичам прогледналия на кръста и 

ненавиждам самооблажаващия се и в клупа. 
Не разбира Юда, че не е постигнал Доброто, а степента на абсолютното 

самовъзхищение. 
Той се възхищава от себе си така, както се възхищава всеки революционер, 

неспособен да разбере нещо повече от подвига си. Такъв подвиг задължително трябва 
да е театрален и лишен от анонимност, задължително трябва да завърши със смърт. За 
да могат “признателните потомци” да твърдят с глупашка патетика - “отдал в името на 
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... и най-скъпото - живота си”. Такъв подвиг непременно трябва да бъде ясен, да сведе 
сложността до няколко елементарни и постижими без особени усилия притчи. 

Тези притчи лъжат. Те убиват чрез презрението си към действителността и към 
Идеята, която целят да наложат бързо и завинаги. Тези притчи залагат на 
възприемането им от всички и затова не променят нищо и никого. Да, те се разказват. 
Но разказаното в тях е не само по-малко от същността. То изкористява същността, 
превръщайки я в патерици, а не в криле.  

Притчите, които назовават и определят веднъж завинаги, са лоши притчи. Те 
организират човека и унищожават шансовете му да е Бог. 
 

*** 
Коан: 

Шузан вдигнал тоягата си и я размахал. 
- Ако наречете това тояга - казал той, - вие отричате вечния 

му живот. Ако не го наречете тояга, вие  отричате сегашното му съществуване. 
Кажете ми, как предлагате тогава да се нарича? 

Пожертваният Христос и жертвата Юда предлагат точни наименования. Върху 
точните наименования се създава Организация, чрез Организацията се унищожава 
неточността.  

И точно в това е неточното.  
Няма вина ли? 

 
*** 

Вина има! 
Един от великите виновници на човечеството възкликна, че всеки за всичко 

пред всички е виновен. 
Кой от повтарящите лозунга “Всеки за всичко пред всички е отговорен!” 

знаеше, че това е пошла перифраза на Достоевски? 
Най-голяма е вината на безнравствените, но те нямат сетива за вината си. 

Такива сетива имат нравствените, но те са най-малко виновни. 
Как може да се излезе от този порочен кръг? 
Вероятно с признанието, че единственият, който има правото да съди, си ти! И 

единственият, когото имаш правото да съдиш, си пак ти. 
Не е проблем обществото, проблем съм аз. И докато не разреша загадката на 

този “аз”, нямам право да предлагам решения на загадката извън мен. Нямам и правото 
да се оплаквам за нещастията, причинени ми от другите. 

Защото, както е казал Киркегор - “Вратите на щастието се отварят не отвън 
- тогава би могло да бъдат отворени с бурен натиск, а отвътре и затова нищо не би 
могло да се направи насила”. 

Кой ли не се е опитвал да направи човека щастлив насила?  
И какво? 

 
*** 

Как какво - събирал съмишленици, изграждал Организации, борил се! 
Ами ако теб, човека, не те интересуват тези борби, защото си убеден, че 

Истината и Доброто не се постигат чрез натиск върху Другия? 
Отговаря ти се така: искаш или не - ти принадлежиш към дадена Организация; 

искаш или не - ти чрез действие или бездействие (което е един вид действие) 
обслужваш определена доктрина. Отговаря ти се още - не може да живееш в едно 
общество и да си свободен от него! 

Но защо свободата ми ще се измерва чрез недоброволния ми отказ от нея? Защо 
трябва да се обединявам, за да се боря? 

Аз не искам право на борба, а право на избор. Правото на избор не може да ми 
се даде от друг и от другаде. Избирам аз! 

Аз трябва да избирам свободата, а не тя мен. Свободата е в мен.  
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И престанете, моля ви, да ме привиквате като редник или генерал под знамената 
на вашите армии. Те се унищожават една друга и която от тях да победи, губи човекът. 
 

*** 
Защото: 

И там, и тук - между редиците 
звучи един и същи глас: 
“Не си ли с нас - си против нас. 
Не можеш да си безразличен.” 

 
А аз стоя сред тях самотен 
сред пламъци и адски дим 
и моля се във този миг, 
за всички тях се моля. 

Моля се с тези стихове на Максимилиян Волошин. 
И отказвам да приема  другия Максимилиян, чийто кървав дух витае във всяка 

една Организация, въобразила си, че има право на живот. 
О, този робеспиеризъм, така присъщ на всички, които се борят за власт над 

човека все в името на човека! Та те са развратени още преди да превземат тази власт, 
още в момента на пожелаването й са развратени. Самото пожелаване на тази гнусна 
проститутка е вече престъпление.  

Тя се отдава на всеки, но всеки, който я е обладал, вече е заразен от сифилиса на 
самомнението. Ето - още малко усилия, още само няколко тласъка и мъртвата утроба 
ще бъде оплодена, мъртвата утроба ще роди мечтаното от всеки... 

Нищо няма да роди. Нищо не може да роди! Тя само унищожава! 
Вече разкапан от страсти, неудовлетворен и не смогнал да бъде баща, освен на 

няколко уродчета, отхвърлен от проститутката, чиито ледени бедра разпилява друг, в 
чиято заразна огнена вулва потъва друг, бившият властник (ако не е постигнат от 
ужасна смърт!) мечтае отново и отново да се покачи отгоре й.  

“По устните му  - сладострастна лига.”  
О, как ужасно мрази той новия любовник! И как искрено презира всеки, 

непожелал възлюбената  му...  
Но аз ще се помоля и за него. Заради коня в чистия му вид. 

 
*** 

Намерих го у Селинджър преди четвърт век. Сега разказът “По-горе билото, 
майстори!”  с цитираната в него даоска приказка не е пред мен. Но тя е в мен. Ето я: 

Когато видял, че конярът му е на смъртно легло, императорът го 
помолил да посочи някого за свой заместник. Онзи сторил това и императорът 
натоварил новия коняр да му намери жребец с огненочервен косъм. 

Буквално в последните минути от живота на стария коняр при него 
влязъл разяреният император. 

- Кого ми препоръча? - възкликнал той. - Твоят човек вместо 
жребец с огненочервен косъм ми доведе сива кобила. Той не може да различи мъжко 
от женско и цвят от цвят. 

- Нима е постигнал такова съвършенство? - въздъхнал 
старецът. - Значи той е по-голям познавач от мен. Той прониква в строежа на духа. 
Той се интересува само от същественото, за него вътрешните достойнства са над 
външното. 

И наистина, когато кротката сива кобила се впуснела в своя шеметен 
бяг, пред очите на всички тя се превръщала в запенен жребец с огненочервен косъм. 

Това е конят в чистия му вид. 
И ако ти не откриваш строежа на духа, за къкъв строеж изобщо можеш да 

мечтаеш? Какво би могъл да построиш. 
 

*** 
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Искат да строят обаче.  
Искат власт, за да преобърнат света.  
И го преобръщат, но той си остава същият. Защото не променят човека. 
Залагат на интереса на човека, а не на духа му. На ограничения материализъм, 

на наличието или отсъствието на свинската копаня, на мизерната представа, че човекът 
започва оттук и свършва дотам залагат. 

И това - въпреки логичното умозаключение, че щом вселената е безкрайна, 
значи всички (и всеки) са неин център. Въпреки древните прозрения, идващи през 
вековете като шепот. Въпреки Плотин, да речем, който казва: “В умопостижимото 
небе всичко е навсякъде. Всяко нещо е всичко. Слънцето е всички звезди, а всяка звезда 
е всички звезди и слънцето.” 

Кога ще разберем, че човекът е звезда. А не “съвкупност от обществени 
отношения”. 
 

*** 
Но ние не искаме да разберем себе си и човека, а да властваме над себе и 

човека, предполагайки, че властта е пътят към разбирането. От това предположение се 
раждат всички наши нещастия, неразбории, глупости. (Някой беше казал, че имаме 
право на глупост, но с това право не трябва да злоупотребяваме.) 

Твоята власт над другите или властта на другите над теб не е спасение. 
Спасението е в любовта! 
 

*** 
Добре тогава - започни от себе си, спасявай се.  
Имай смелостта да се обикнеш, защото как иначе - без да слагаш себе си в 

сметката - ще обикнеш другия? Как ще обикнеш врага си? 
Но да се обикнеш с основание - какво по-трудно от  това! 
Непостижимо е - пречи ни повърхностното себепознание. И нещастната страст 

към непознатото извън нас, преди да сме изчерпали непознатото вътре в нас, ни пречи. 
На всичко отгоре ние не сме възпитани в истинска любов към себе си. Такава 

любов е гордост, достойнство, отговорност. Подвиг е тя! А ние трябваше да виждаме 
подвига навсякъде другаде и във всичко друго, но не и у себе си. Нас ни готвеха за 
подвиг - в незнаен ден, в незнаен час - без да се допуска възможността сега и тук да се 
гордеем  със себе си. Това изглеждаше непростима ерес.  

И изглежда! И не се допуска! 
Колко ревниво е общественото мнение, ако само за момент те заподозре в 

самолюбов.  
Обратното, разбира се, е допустимо. Обратното - самопризнание, самосъд - ти 

се вменява непрестанно като дълг. Отчужди се от себе си, откажи се от себе си, намрази 
най-сетне себе си, за да бъдеш приласкан, разбран и съжален! Искат от теб да се 
превърнеш в просяк, който търси милостинята на чуждата любов, защото няма своя 
гордост. 

От общество на виновници - да се превърнем в общество на негодници, така 
ли!? Но тогава обществената малария ще продължава да ни тресе и да ни бележи  с 
единствения си, макар и променен, цвят... Колко лесно искате да направите всичко и да 
превърнете святото право на вина в задължение на лицемери, да заличите границата 
между прозрението и презрението, да осъдите човека, преди той сам да се е осъдил. 

Аз съм пас тогава, аз не играя. 
Друго искам от вас, а не обвинения. 
Ако търся помощ, търся я, казвайки - помогнете ми да се обичам, за да обикна 

вас. И аз ще ви помогна в същото. Ала престанете да убеждавате, че след ритуала на 
публичното покаяние, след всеобщото покаяние, човекът ще има правото на избор. 
Какво ще избира, между кого и кого? Между добрите и лошите робовладелци ли? 

Свободата не е в замяната на един Бог с друг Бог. Не е и в замяната на 
еднобожието с многобожието. Свободата не е във възможността да избираш 
робовладелците си, а в тяхното отсъствие. 
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Не искам за наставници юродиви пророци, бичуващи и самобичуващи се 
дервиши, лукави авгури. Всеблаги учители искам! 

Готов ли е духът ни за техните слова? Готови ли сме, разкъсали усмирителните 
ризи на робството, да победим плебейското острастяване? Тогава...Тогава може би ще 
разберем всеблагия Константин: 

“Светът е уморен от ненавист. Човешкото слово е създадено за 
любов.” 

И ще намерим словото у себе си.  
Ще се обикнем истински! 
Но как ще стане това, когато сме заредени с ужасна непримирост, когато на 

всяка цена искаме да променим действителността, наивно въобразявайки си, че сме я 
обяснили... 

Преобърнете света с варварски средства и ще получите отново варварски свят. 
Поискайте рая тук, на земята, поискайте го независимо от Адам и ще създадете 

истинския ад.  
Лесно му е на Силуан, когато съветва: “Дръж своя ум в ада и не се отчайвай!” 

Как да не си отчаян от бездарността на революционните пориви, от неспособността, от 
нежеланието да се обича. 

Обикни не идеята, не идеята за човека, самия човек обикни! Човека без 
прилагателни... 

Ами! Готови сме да убиваме в името на любовта, неопознали самата любов.  
Над нея поставяме свръхличния, най-достойния уж за обич и преклонение дълг. 

Та ние сме революционери, изпълнени сме с омраза към всичко, поробващо 
човечеството . В тази свещена омраза сме забравили дори и себе си. Ще дойде време, 
след победата, когато ще си възвърнем любовта, когато ще погледнем с любов и на 
отделния човек. Но сега е нужно друго! Не е  сега моментът да мислим за този отделен 
човек, още повече, че той не умее много добре да мисли за себе си. Той някак си не 
вижда по-далеч от себе си и дори ни пречи да го направим щастлив. Но той ще разбере, 
непременно ще разбере в края на краищата, че иначе не е могло, че пожертвали 
временно свободата и щастието му, ние сме го дарили с истинска свобода и с истинско 
щастие. И тогава ще ни бъде благодарен, ще ни прослави и ако тук-таме сме сгрешили, 
ще ни прости и ще ни разбере. Дори и в нашата прекалена понякога жестокост той ще 
открие величие, в омразата ни ще види любовта, в безпрекословното следване на дълга 
- висша надежда. 

Ами ако нито сега, нито “след победата” човекът не ни разбере?  
Ако откаже да ни последва, ако ни се противопостави, защитавайки нещо друго 

и охранявайки своята мизерна индивидуалност?  
Какво ще правим с този човек, който като Бердяев например издига “принципа 

на духовната свобода... изначален, абсолютен, когото не можеш да отдадеш за 
каквито и да е блага на света”? Как ще постъпим с този Бердяев, който провъзгласява 
“принципа на личността като висша ценност, независимостта на личността от 
обществото и държавата, от външната среда”?! 

Няма да имаме много време да спорим с Бердяев, нали... Няма да имаме време, 
когато правим революция и когато личността за нас ще е просто материал за строежа на 
светлото бъдеще. А после... После може би ще дойде времето и на Бердяев. Ще си го 
припомним, ако и да сме го позабравили. Ще позабравим и предишната си жестокост. 
Може дори да се поклоним на жертвите на тази жестокост, да им поискаме прошка... 

В края на краищата - революция е било, решавал се е въпросът “кой - кого”, 
попрекалили сме малко. Простете ни, значи, скъпи жертви - всичко това беше в името 
на милионите, които не можехме да оставим да бъдат жертви. Простете ни и вие, 
господин Бердяев, нямаше как - тогава ни пречехте с вашите принципи, сега можете да 
ги проповядвате колкото си искате. Вече разчистихме терена за истината - 
поблагодарете ни и започвайте. Признайте все пак, че ние извършихме подвиг, че 
отговорихме на злото със зло, със справедливо и добро зло, естествено. В дадения 
случай това беше историческа необходимост и историята ни оправда. 
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Достоевски: “Аз само смирено се осмелявам да кажа, че злото трябва да се 
нарича зло, а не подвиг.” 
 

*** 
Какъв ти тук Достоевски - “архискверният Достоевски”. 
Достоевски все пак е висш пилотаж, а революциите, правени от аморални, 

гладни и глупави люде, са обикновени пълзящи влечуги. Най-доброто, което може да се 
очаква от тях, е аморалните да позагубят част от безнравствеността си, част от гладните 
да се понахранят (отнемайки при това хляба на ситите преди и превръщайки ги по този 
начин в нови гладни, които ще подготвят нови революции). Може би и част от 
глупавите поумняват. И тогава... 

Тогава ненахранените и продължилите да бъдат глупави обвиняват бившите си 
съратници в измяна на революцията. С пълно право ги обвиняват - все още тук-там се 
срещат контрареволюционери, които не са получили заслуженото; все още 
революцията има какво да върши, а новите властници вече я възпират... (И как няма да 
я възпират - революцията е безкраен процес, а този безкраен процес води към крайната 
точка на смъртта!) Няма как - с болка на сърцето овластените революционери 
пристъпват към решителни действия спрямо бившите си другари. 

Започва голямото плюскане - революцията изяжда собствените си  деца. 
И как няма да ги изяжда? Тя затова е революция. Тя е захранена с решителност, 

с ненавист, с кръв. Тя е мечка-стръвница! Да се върне да пасе трева ли? От време на 
време да се облажва с медец? 
 

*** 
Мислейки, че променят системата, революционерите я съхраняват. Така 

яростно са се борили с нея, така дълбоко са вникнали в същината на проявленията й, че 
са възприели изцяло нейния характер. Изцедили от себе си любовта, в омразата си 
революционерите стават двойници на своите врагове. 

Забелязано е още от Херцен: “У опозицията, която открито се бори с 
правителството, винаги има нещо от неговия характер, но в обратен смисъл. И аз 
съм уверен, че съществува известно основание за страха, който започва да изпитва 
руското правителство пред комунизма. Комунизмът - това е руското самодържавие 
обратно.” 

Кой ще посмее днес, след Сталин, след изживяното и проумяното да обвини 
мислителя? И кой ще намери доводи, за да опровергае Аверинцев заради твърдението 
му: “Действително хората, които се обичат, приличат на самите себе си: това е 
многогласие, където музикалните партии са разделени. Това не е унисон. А хората, 
които се ненавиждат, копират като огледало действията на врага и неговите 
телодвижения.” 
 

*** 
Има и нещо друго, което революционерите отчайващо не разбират. 
Те са горди хора и не обичат да си задават въпроса дали и ако напълно са 

разрушили системата, причината не е в самата система. Не може да се променя нещо, 
което не е готово да бъде променено! Да, съгласяват се революционерите, но нали все 
някой трябва да бутне стената?! 

Трябва, разбира се, но това вече не е революция. 
Не е революция събарянето на старата къща, след като предварително си 

струпал всички строителни материали, след като имаш ясни планове какво ще 
построиш и с кого ще го построиш. След като си изчислил краткото време, през което 
обитателите на старата къща ще изпитват неудобства. Това не е революция, а 
необходимост, трезв усет за нещата, виждане в перспектива. С други думи - това е 
еволюция. 

А революцията? То е много просто! 
Революцията се ражда в старата, тясна, неудобна и грозна къща. Нейните 

изтормозени обитатели не виждат нищо по-добро от това да разрушат тази къща. 
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Колкото се може по-бързо, без да остане и помен от нея. Камък върху камък да не 
остане - това е залогът, че ще бъде построена бленуваната сграда. Що се отнася до 
материалите, до плановете, до всички онези дребни, ненужни и отвличащи 
революционното внимание и съзнание подробности - за тях ще се мисли по-късно.  

Ще се мисли, когато революцията наистина победи, “когато сетний камък на 
обгърнатия в пламък и разплуха древен замък се отрони в пепелта”... Е, тогава ще се 
слезе на земята! 

Тогава ще плеснем с ръце и ще се прегърнем. 
И ще запеем: “Другари мои, победихме!” 
И ще започнем да строим. 
Героично. С ентусиазъм и вдъхновение. 
Само че ту едно, ту друго ще ни липсва - я вар, я тухли... Разбира се, че ще е 

така - врагът няма да е победен  докрай, ще пречи, ще препятства изграждането на 
къщата на всеобщото щастие. И ние ще сме принудени да изостявяме прозаичната 
лопата, за да подхванем отново героичната пушка, ще доразгромяваме врага! 

Междувременно плановете за нашата къща неколкократно ще се променят. Пък 
и ние самите ще се променяме - някои от нас вече ще са се намъкнали в 
експроприираните къщи, други ще са позавлекли това-онова от общия строеж и ще са 
си построили свои къщета, трети ще започнат изненадващо да клинчат от общия 
ентусиазъм... Ние ще ги подложим на другарска критика, разбира се. И ще продължим 
да строим - ей така, по инерция и по необходимост, но без особени надежди. 

Уморено, изнервено ще строим. И мълком ще въздишаме - “Какво беше, какво 
стана!” 

Безнадеждно е, безнадеждно е, че въпреки всичко най-накрая ще бъде 
построена някаква що-годе къща. Ще се заживее някак. 

И точно тогава ще дойдат новите революционери. И ще се повтори трагичната, 
смешната, позорната история на упадъка. Тъкмо старите глупаци ще са понаправили 
нещо и със себе си, и със света, тъкмо ще са поумнели малко и ще дойдат новите 
глупаци - жадни за ръзрушение, жадни за действие. 

Тези нови революционери съвършено честно ще си мислят - открихме смисъла, 
проумяхме какво трябва да се направи, за да бъде най-сетне щастливо човечеството. И 
ще започнат отново екзалтациите, и отново ще се поведат борбите с враговете, и отново 
ще се появят съмненията, и отново... 

А накрая (или по средата) ще се появи някой парадоксалист, излязъл, разбира 
се, от революцията, уплашен от нея и за нея, за да подари на човечеството някоя  и 
друга надута фраза. Като тази например: “От всяка беззизходица има поне два изхода, 
два спасителни пътя. Трети път няма. И именно по него трябва да се върви.” 

И ще тръгнат по третия път. Как няма да тръгнат, когато точно по този проклет 
трети път винаги са вървели. 

А друг, съвършено отчаян, обезверен от ползата на всяко действие, ще припява 
нещо като дзен-поема: 

Седнал кротко, без да прави нищо, 
пролетта идва 
и тревата от само себе си расте. 

Това ми се вижда по-достойно. 
Защо наистина не оставим тревата да расте от само себе си? 
Защо непрекъснато я дърпаме, за да израсне по-бързо? 

 
*** 

Лошото е, че всички тези въпроси са прекалено правилни и затова е трудно да 
им се отговори. Затова предпочитаме да поставяме неправилни въпроси, на които 
намираме правилни отговори. 

Само едно махване на меча и Гордиевият възел е развързан. 
Защо е необходимо развързването на този възел ли?  
Ами просто така 
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В ИМЕТО НА РЕКОРДА 
(спортен репортаж) 

 
Човекът бягаше. 

Докато ние се бяхме разположили блажено по скучните пейки и 
лющехме безсмислено слънчоглед, докато си разправяхме стари вицове и си правихме 
невинни мръсотии, за да минава времето, докато сключвахме облози дали все пак той 
ще съумее да подобри Рекорда 

Човекът бягаше. 
Опитваше се да избяга от нас, което го правеше особено симпатичен и 

особено бърз, но ние предварително бяхме заключили  всички врати, предвидливо бяхме 
заключили всички посоки на света, предпазливо бяхме заключили и сърцата си, защото 
той трябваше все пак да подобри Рекорда... 

Човекът бягаше. 
Може би не искаше непременно да избяга от нас, може би искаше да 

избяга от себе си и трябва да се признае, че вършеше това умело и дори красиво. 
Човекът бягаше. 

По репродукторите зазвуча дикторският глас и ние разбрахме, че една 
осемхилядна от разстоянието е премината за рекордно време и че е твърде възможно 
именно този човек да подобри Рекорда, който някога е поставил Най-Великият Бегач! 

Човекът бягаше. 
Има ли все пак нещо по-прекрасно от бягащ човек, от всеобщата ни 

мечта да се подобри Рекорда, мечта, която ни сплотява, която ни прави единни, а 
всички знаят, че сплотеното единство помага при строителството на нови 
стадиони?! 
 

*** 
Но защо се задъхваш така - от гняв или от безсилие? Нали си за трезвост, 

спокойствие, дълбочина... А самият ти се увличаш от пиянството на лесните думи, 
пронизват те тръпките на инфантилния възторг, пързаляш се по равното и избягваш 
пропастите. 

Пропастта е твоят сфинкс и ти - без пропасти у себе си - се боиш да погледнеш 
сфинкса. Неспособен да му отговориш, запушваш ушите си - не искаш да се вкамениш. 

Какво ти остава тогава? Може би мистиката на духа - останала за теб 
единствената истина сред реалностите на лъжата. О, това навеждане навътре - в твоята 
малка пропаст! О, себевглаждане, самопознание... 

Тръпнеш и повтаряш молитвата на Златоуст: “Избави мя от забвение, и от 
окамененого нечувствия.” 

Да не забравяш и да не те забравят, да знаеш, да не окаменяваш в безразличие...  
Способен ли си на това?  
Не си ли повреден от леснината, с която те лъжеха и се лъжеше, че се постига 

всичко?  
Нима все още не си готов с революционните момчета да щурмувате небето? 
Избави се от всичко това! И престани да се занимаваш със себе си - срамно е, 

когато си никой. Като в стиховете на испанеца: “На клонката бяха кацнали два гълъба. 
Единият беше другият, а другият беше никой.” Срамно, недостойно е да се мислиш за 
гълъб, който не прилича на другия. 

Но ти се мислиш за различен. Щеше ли иначе да пишеш? Да задаваш въпроси, 
без да можеш да им отговориш?! Да отговаряш не това, което те питат... 

Как например ще отговориш на простичкия въпрос - защо, след като си против 
Организацията, си в Организация? 

Може би така - искам чрез собствените си страдания, чрез поемането на вина 
върху себе си да изпитам блаженството на страданието заради другите. Или така - не 
ми се нравят новите революционери: прекалено гладни и прекалено безумни са! И още? 
Още - длъжен съм да подкрепя достойните, когато ги грози опасност. 
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Но ако достойният следва недостойна кауза, не си ли длъжен ти, прозрелият 
лъжливостта, да го спасиш? Да го убедиш, че греши, че не това е пътят. 

Само че кой е пътят? Какъв път му предлагаш - да се самоусъвършенства 
нравствено ли? Да мисли! Сам! 

Добре, предлагаш му да бъде сам, а той не е способен на това. Той има нужда от 
другите, от потвърждение на вярата си. А вярата му е простичка и се гради върху 
чудото, тайната, авторитета - Достоевски го е показал превъзходно. Този на когото 
предлагаш идея, няма нужда от самата нея, а от усещането за сила чрез нея.  

Той няма нужда от мисълта - мисълта е протеистична, тя обхваща различията. 
Има нужда от вяра - вярата е монистична: тя иска душата и обещава рая. Дори не на 
онзи свят, на този свят дава рая. Не е ли райско да си в съгласие с другите чрез общата 
за всички вяра. Рай е да сте потъпкали неверието в себе си и да потъпчете заедно 
неверниците. Щастие е! 

А ти, който не си щастлив, който не можеш да бъдеш щастлив по този начин, 
искаш да превърнеш в нещастници и другите.  

Къде е правото ти?  
В това, че вярваш в есперантото на духа ли?  

В това, че го мислиш за възможно... 
Или може би си потребен на другите, за да им задаваш въпроси, чрез които да 

изпитваш вярата им. Нещо като сатаната изкусител. Това е все пак някаква задача. Но 
когато те изкушават, ти усещаш изкусителя като нещо различно от себе си. В друга 
партия е той. Докато изкусителят в твоето стадо е вълк в овча кожа. Не можеш да 
бъдеш неверник в стадото на вярващите. Нямаш моралното право да изтъкваш, че 
вярата им е антирационална. Ами точно така - тя си е антирационална. Нали затова е 
вяра. 

И ти се усещаш съвършено непотребен. Объркан. Но се усмихваш, подлецо, 
продължаваш да се усмихваш с тази своя проклета горчива усмивка! Бил си верен, без 
да имаш полза. Достойно е да бъдеш верен, когато това е във вреда за теб, така ли!? И 
още по-достойно е да имаш отговорност, защото не можеш да допуснеш в условията на 
двуборството интелектът и нравствеността да атрофират. 

Размишленията са такива: човекът вегетира, когато го подготвят за войник, 
когато го определят за офицер, когато го поставят за генерал, отблъскващ и сразяващ 
вражеските пълчища. Вегетира, защото “правилна армия” няма.  

Твоята мисия е да издигнеш пред армиите обезоръженото си сърце, но какво от 
това? Просто няма да го забележат. Най-много да се изсмеят. И как няма да се изсмеят - 
войници, офицери и генерали са необходими, а ти... 

После, ти искаш да направиш невъзможното - да сродиш армии. Армиите не се 
сродяват, сродяват се хората. 

Пък има и нещо друго, което е най-обикновен продукт на най-обикновената и 
естествена човешка подозрителност. Убеден ли си, че такъв, какъвто си, би могъл да 
привлечеш с нещо другия? Убеден ли си, че той ще ти повярва, че няма да съзре у теб 
коварство, някакъв опит за измама, за подчинението му чрез по-нови и перфидни 
средства?  

След като има брегове, след като има граници, няма ли другият да вижда в теб 
провокатора, човека от отсрещния бряг, човека от лошия свят... Ти не си го жигосал със 
своите определения, но каква е гаранцията, че той не е поставил върху теб веднъж 
завинаги своето клеймо? Не можеш да искаш духовната ви валута да е равноценна, да 
ти се отвръща по желания от теб начин. 

Лесно е да отхвърлиш всичко това и обидено да отговориш, че търсиш човек, а 
не организация. Докато той постъпва обратно. И какво от това? Ще го съдиш ли? Ще го 
съдиш ли поради факта, че той иска да те съди? Да, той вижда в теб много повече (по-
малко, естествено!) от личност. Ти си за него символ! 

Страшно е, разбира се, когато човеците не общуват между себе си, със самите 
себе си, а посредством знаци. И когато взаимно си отнемат правото на знаци.  Но е така 
и твоето противостоене срещу подобно общуване едва ли променя нещата. Ти си 
против тоталността на претенциите на всяка една идеология да дава всички възможни 
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отговори, ти си против опростачващия дуализъм, определящ полюсите на доброто и 
злото, но и тоталността, и дуализмът съществуват.  

Какво че изправяш срещу тях своето беззащитно сърце? Своята лутаща се воля 
за добро...  

Мослиш, че по този начин си по-добър и по-свободен ли? А може би като добър 
и свободен човек написа своята 
 

ЕЛЕГИЯ ЗА ТРОЛЕЙ  
На Антон и Катя - защо? 

 
Какво по-тромаво и грозно нещо от тролея? 
Метален кашалот, напълно лишен от свобода! 
Автобусът лавира, пъргаво се въвира между всичко с веселата 

обреченост на келнер от скромна, но процъфтяваща кръчмичка. 
Трамваят е стъпил солидно върху земята и нищо не е в 

състояние да го отскубне от предупредителните релси. Трамваят е политик. 
А тролеят безпомощно е увиснал в опушеното градско небе. 

Възможностите му за артистични финтове са ограничени, липсва му и 
праволинейната устременост, която премазва пространството. Той е птицата, 
навряна в миша дупка и напук на твърдението на Николай Кънчев - превърнала 
се в прилеп. 

Тъжна символика! В тролея се разкрива и сивотата на гладната 
мишка, и безгласността на пленената птица. Колко несъвременни и затова 
близки до теб са безобразното и робското в тролея. Убеден си, че тромавото и 
грозно чудовище обективира това, което те заобикаля и заедно с теб упорито не 
желае да се променя. Убеден си, че в тролея няма да се роди нещо като  
“Естетика в трамвая” на Хосе с многото имена.   

Какво жалко оправдание! За да защитиш себе си, ти предаваш 
тролея, както си предавал и много други неща, приписвайки им собствената си 
безпомощност. 

Нима възхищението пред великото трябва да ни обезсърчава 
вместо да ни импулсира? 

Или ти просто си онзи, за когото Хосе Ортега-и-Гасет говори с 
презрение, че е разбрал собственото си нищожество, когато се е сблъскал с 
модерното? 

Какво пространство обаче има в трамвая на дон Хосе. Тук 
спокойно могат да се огледат жените, да се оспори испанският характер и да се 
ликува с него, да се разказват анекдоти и да се разпръскват с кралска щедрост 
перлите на многоучеността. Дон Хосе не подозира, но ти с изострения усет на 
стоящия извън трамвая разбираш, че в мисловните пространства на мъдреца 
има гордост не само от “Дон Кихот”, но и от битката при Лепанто. Това е 
гордостта на конквистадорите. Неспокойни и алчни предшественици са 
покорили с войнствена екстериорност земното кълбо. След тях може да се 
градят интериорите на духа, да се предизвика гордата и свободна мисъл, която 
не е сбор от чужди убеждения, а нещо неизмеримо по-дълбоко и трайно. Рискът 
е в кръвта на дон Хосе, а истинското мислене е винаги риск. 

Испанецът е оцелявал чрез риска, а единственият шанс на 
българина е в бягството от неблагоразумното. Всички промени в историческото 
ни битие от Аспарух насам са ни правили по-нещастни и затова инстинктивно 
избягваме новото. Ние дирим пространства, в които да сме абсолютно 
защитени, а такива пространства може  да обещае само отказът от голямото. 
Откъде този отказ? Може би сме се изживели като пътешественици чрез 
прабългарите и модерното номадство ни е чуждо... 

По-вероятното е, че отказът от риск идва от вечната 
враждебност на света към българина. Новото винаги ни е сварвало 
неподготвени да приемем органично промените, които ни носи. Рядко тръгваме 
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към света, изчакваме го подобно на звяр в дупката си - с  безсилната ярост  на 
обречения и с тайната надежда, че може да бъде опитомен. Но най-голямата 
жажда на този звяр е да бъде оставен на мира, да не му се пречи дотогава, 
докато сам не промени звероподобието си. Инстинктивно усещайки какво ще е 
доброто за него, българинът желае да води уседнал живот, отказва се да 
покорява и затова рано или късно него го покоряват. 

Нахлузват му християнското расо тогава, когато е пълен със 
стихиите на езичничеството; налагат му чалмата, когато е усетил прелестта на 
християнската духовност, но още не се е извисил чрез нея; тласкат го в 
революции, тъкмо когато проумява възможностите на еволюцията. И без да 
изживее докрай своето, българинът е включен в европейския живот - 
първоначално от една невключена в този живот Русия, след това от борещата се 
да доминира в него Германия. Как ни включват?  Чрез възможно най-
уродливите форми - чрез екстазите на насилието, чрез дивашката конкуренция, 
чрез войните, в които запълваме дупките по фронтовете и липсата на масова 
героика в историята си. 

А тази история е трагична, защото се гради върху 
незавършеността. Оттук идват и основните недостатъци в нашия характер, 
който се е оформил не от градежа, а от разрушаването. Разрушителните стихии 
отвън, идващи винаги ненавреме и нежелани, предизвикват крайните форми на 
консерватизъм и революционизъм - и двете еднакво лишени от пластичност и 
духовност. Затова още преди да овладее мнозинството, преди още да стане 
ортодоксална, религията ни се разрушава от ересите. И какви ереси само - те не 
се основават върху духовното, а върху плътското и бесовското. Не сме 
изградили църквата като обединяващо звено, когато еретиците увличат с 
буйстващи проповеди. Естествено е така да увлекат “най-подготвените” - не 
онези, които са изживели ортодоксията, а тези, които не са се докоснали изобщо 
до нея. А когато не си изживял истински нещо, не можеш и истински да го 
оспориш. Ти не го обезмисляш, а го разрушаваш. 

Лошото не е в разрушаването, не е дори и в култа към него. 
Лошото е, че неизживяното докрай разрушено възкръсва като злокобен Феникс 
и заприщва пътя  в най-неподходящ момент. И тогава трябва да се връщаш 
назад, да доизживееш недоизживяното и да си дадеш сметка, че не си си 
направил сметката. Не можеш да биеш рекорда на сто метра гладко бягане, 
когато се катериш по алпийските стени на историята. Не можеш без истинско и 
десетилетно просвещение да приемеш най-крайните идеи на революцията. Има 
нещо смущаващо в това да палиш хорските къщи или да принудиш хората да ги 
подпалват, за да бъдат герои на кауза, която не е осъзната по друг начин, освен 
като краен резултат. Палете сега къщите, утре ще издигнем палати! 

Внушаването на лъжливата идея за перспективността на 
разрушението и то тогава, когато създаденото е толкова малко, отбелязва с 
трагичен знак цялата ни история. Преди да измислим нашето “за”, ние сме вече 
“против”. Затова у нас рядко може де се намери нещо, което да е истинско 
извън противопоставянето му срещу мисленото за истинско. И става така, че 
истински фашизъм в България няма, но истински, убедени и героични 
антифашисти има. Тоталитаризмът от “живковски” тип - типично наше 
образувание - не толкова плашеше и унищожаваше, колкото духовно 
развращаваше. Може би и затова неговите днешни опоненти - какви ти 
опоненти, героични борци! - са смешни и оспорими диктаторчета, а не светци и 
мъченици на истинския демократичен идеал. 

Всичко - без да се чака узряването, без да се отчитат бавните, но 
затова пък дълбоки движения на народната душа. Да решим с един замах, 
веднъж и завинаги! Патосът на строителството отстъпва под напора на 
разрушението. А тогава и там, където се строи, се създават обеми на духовното, 
ражда се непреднамереното световно мислене, което рискува, защото е 
свободно и е свободно, защото рискува съзнателно. Не можеш да прекосяваш 
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океана без лодки, а българската лодка винаги набързо се спуска в непознати 
води, за да се разбие на тресчици при първия сблъсък със стихиите.  

Това бързане, това желание да сме като другите, без да сме 
усетили себе си, без да сме натрупали познанието, без да притежаваме 
дълбоките  вътрешни подтици да сме господари на света... То е дълбоко 
антинародно, то не е резултат от самодвижението на духа на българина, а  е 
отрова, която се предписва като спаситетелно лекарство от самозвани фелдшери 
и фелдфебели, въобразили си, че са учени и стратези. 

Но най-страшното е, че подобен революционизъм ражда и свои 
антиподи - охранителските тенденции, консерватизма от най-пошъл характер, 
леговищното котловинно мислене. Претърпявайки естествени неуспехи при 
опитите си да постигнем със скок това, което другите постигат с бавни, 
целенасочени усилия или с мобилизиране на узрелите човешки воли, ние 
изведнъж се обръщаме кръгом и започваме да търсим в обратната посока. 
Отново се сблъскваме с елементарните въпроси - как да се оцелее, как да се 
спасим от бедата, когато сме в епицентъра й, как да значим нещо за себе си, 
когато не значим нищо за света. 

И тогава, като охлюв в черупката си, скриваш се в 
пространството, което ти е познато. Тесничко ти е в това пространство, но вече 
се страхуваш да изпълзиш от него - разбрал си, че си загубил. Нещастието е в 
това, че и така си загубен. Копнежът по отвъдното терзае, страхът от него 
сковава. Усещаш се роб на невъзможността и това те изтезава дотолкова, че 
започваш да изтезаваш и другите. Но и те не ти прощават - разярени, 
обезверени, зли, те са подобни на теб. Да живееш става безкрайно унизително и 
дори спасението в пространствата на духа те карат да се усещаш гузен. Гузен 
или от непълноценността на откритията си, или от това, че те съвсем не са 
нужни на котловината. 

Но ти си в тролея и се мъчиш да размишляваш, което  в 
българския вариант значи да се оправдаваш. Притиснат си от всички страни, 
фалосът на нечий чадър проверява ерогенните ти зони, докато чантата ти се е 
заплела в широката пола на циганката пред теб. С внезапно заковаване на 
спирачките шофьорът намества човешката гмеж, която полита и издава 
уплашеното си “Ах!”. После идва спирката и около тролея се образуват 
вихровите движения на опитващите се да слязат или да се качат. “На думите да 
е тясно, на мислите - широко”, припомняш си с озлобена веселост. 

На духа му е тясно, защото е скован от бита, а битът е 
непроменлив, защото не среща съпротивата на духа. Ето - тролеят е създаден за 
човека, а става така, че човекът принадлежи на тролея. И едва ли може да бъде 
утеха, че не си единственият подчинен, че принадлежиш към мнозинството. Как 
ще е утеха... Ако не си съумял да си единствен, ти само се преструваш в обичта 
си към подобните на теб. А иначе те ти пречат. Мислиш си - ако ги няма, щеше 
поне да е по-широчко. 

В тролея да ти е по-широчко. Ти си в тролея. Тролейното 
усещане и мислене те люлее и заспиваш със здравия сън на първобитния, така 
спокоен сред другите първобитни. 

Ами да - точно такъв си: първобитен човек. Лишен си от 
интелекта, превръщащ хаоса в опознаваемо пространство. Оплетен си в 
безпорядъка и внезапно схванатите закономерности са лианите, по които с 
маймунска пъргавост се изкатерваш, за да достигнеш не до небесата, а най-
много до короните на дърветата от джунглата.  

Какво-о-о? Имаш морален закон вътре в себе си ли? 
Остави това - Кант  го е казал, но за тези, които виждат звездите. 

А ти нямаш морален закон, най-много да притежаваш плах етичен инстинкт, в 
който рядко се вслушваш. Затова се съгласяваш с магическите нашепвания на 
дон Хосе. Вкопчил си се като дивак дори не в стените на вселената, а в този до 
теб. В традицията си се вкопчил, без да я разбираш дори... И тази традиция те 
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отравя, защото тя е животворна само когато е съпоставима с твореното от теб 
или с новото, което те твори. 

А иначе вкопчването доскоро се наричеше колективизъм. 
Поетите го възпяваха като прегръдка на душите. А то е най-обикновен страх, 
топлина от взаимно излъчвания хлад е, както го осмя Пол Валери. То е ужас от 
конквистадорствата на духа. Вкопчваш се за другия, когато няма за какво да се 
вкопчиш в себе си, когато в теб е празно. А и да не е съвсем празно... Вътре в 
тебе са наслагани матрьошките на все по-малки и по-малки човечета.  

И ти си малко човече в търбуха на тролея-кит, а не търпеливият 
праведник Йона. Ти не си търпелив - ти си просто слаб бунтовник. Мразиш 
тролея, но не можеш да си пешеходец. Не можеш да имаш стар шлифер, чифт 
сухи чорапи, томче Шекспир и бутилка уиски. Фокнър някъде беше казал, че 
повече не е нужно. 

Фокнър бил казал... Хосе Ортега-и-Гасет бил казал... Бил казал 
Кант... Целият си направен от казвания, но не казваш нищо, което да се 
направи! 

Ти си просто тромав, грозен, несвободен. В теб има съвсем 
мъничко цивилизация - достатъчна да те унищожи и недостатъчна да те извиси. 
Страхливо си увиснал между земята и небето, чакаш да ти спрат тока или да ти 
паднат рогата! 

Бременен си с ненужна маса човечета. Ти си тролеят! 
И когато слизаш от него, влизаш в себе си - същата затвореност, 

същата ненужност, същата... 
Но откъде това желание да долепиш устни до ръждивата, 

прашна и гореща ламарина? Откъде тази любовна нега към тролея? 
Самотен си колкото всички други и не можеш да се отчуждиш 

от себе си. И тръгваш към дома си, тъй както тролеят към своето депо - празен, 
уморен, ненужен. 

А утре пак... 
 

*** 
Въпреки всичко - утре пак!  
Мъчително е, но не е толкова безнравствено с тази твоя лутаща се воля за 

добро. Не е зле, след като поне си решил твърдо, че можеш да бъдеш жертвата, без 
дори за миг да пожелаеш да си палачът. Нещичко е все пак. А може пък и да не е... 

Един еврейски “коан”, разказан от милия Валери Петров: 
Старият равин събрал съселяните си и им казал: 

- Аз не мога да бъда ваш пастир. Аз не знам какво е 
животът. Напускам селото, за да потърся отговор на този въпрос. 
Ако го намеря, ще се върна. 

Сбогувал се и тръгнал по широкия свят. След седем години се 
завърнал. Събрало се селото. 

- Е, рави, научи ли какво е животът? 
- Научих. 
- И какво е? 
- Ами-и-и животът е река! 
- Как така река? - запитали едни 
- Защо река? - запитали други 
- Каква река? - запитали трети. 

А равинът помълчал, пък казал: 
- Имате право! Може и да не е река... 

И отново поел по пътя извън селото. 
 

*** 
И аз тръгвам подир скитника евреин.  
Аз съм скитникът.  
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Ще трябва да науча своето име.  
И името на другия ще трябва да науча.  
Не искам да живеем като онова племе на хората маймуни, които, за да се 

повикат, хвърляли по себе си кал.  
Не мога да приема, че научавайки различните имена, ще започнем да се 

замерваме с тях. Прекалено познато е. И страшно! 
Нещо подобно има в историята на еврейството. Един от нейните изследователи 

Раул Хилберг скръбно пише: 
Християнските мисионери ни говориха всъщност следното: вие нямате право 

да живеете сред нас като евреи. Дошлите след тях на смяна светски управници 
провъзгласиха: вие нямате право да живеете сред нас. Накрая немските нацисти 
постановиха: вие нямате право да живеете. 

Уви, историята може да се повтаря и като фарс, но от това не става по-малко 
трагична: от отрицанието на чуждото право до отрицанието на чуждия живот пътят не е 
толкова дълъг. 

И точно заради опасностите от този къс път ти не можеш да останеш отчаян, 
затънал в безизходицата, саморазрушен от колебания и съмнения.  

Вървейки по дългия път, ти ще намериш начин за действие, защото само 
действието е шанс. Нямаш право да се капсулираш в самотата си, не можеш да се 
откажеш от другите...  

Те са твоето спасение и ти си тяхното спасение. 
 

*** 
Някога, в отдалеченото добронравно някога, когато сред многогласните 

разговори изведнъж е настъпвала внезапна пауза и хората се поглеждали изненадано, и 
са се виждали по някакъв друг, по-особен начин, са казвали: 

-Тих ангел прелетя. 
Тих ангел! 

Тих апокалипсис! 
Прелетяват ангелите, отзвучава апокалипсисът... 

Прелетяват, прелетяват... 
Летят тези тихи ангели и душата се изпълва с неподозирана благост, умът - с 

ясност. 
Защото апокалипсисът не е краят. 

Апокалипсисът е храброто откровение за света. 
Какво ще изберем - откровение чрез ужаса или ужас чрез откровението? 

Вслушай се в себе си, открий се пред себе си - там е и другият. Той е тук, 
наоколо, не чувстваш ли - прелетява... 

Приятелю, не отминавай. Какво ми носиш в тази чаша? 
О, Господи-Човеко, нека тя не ме отмине! 

 
 

1990 - 1991 
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Защо 
издавам тази книга с отдавна писани и публикувани работи? 
Защото... 
(Моя позната: “Дъщеря ми все повече не може да ме понася. Май има право. 

Оня ден си говорим. И тя: “Мамо, разбирам какво ми казваш и какво искаш да ми 
кажеш. Разбирам го без дългите ти обяснения, без твоите вечни “защото”. 
Отвръщам й: “Добре, Кате, няма да ти обяснявам повече, защото...” И прехапах 
устни, разбрала, че съм безнадеждно далече от нея.”) 

Въпреки това - издавам тази книга, защото: 
- я дължа на хора, дарили ме с приятелство, което едва ли заслужавах 

и сигурно няма да заслужа; 
- обичам (да се будалкам с) Начо Кръстев; 
- трябва все пак някой да отмъщава за мъртвите; 
- Гошо Богданов не е мъртъв; 
- мразя себе си в Горна Оряховица; 
- животът си играе с нас на “сляпа баба”; 
- нямам храбростта да напиша последен репортаж с примка на 

шията, а отдавна трябва; 
- продължавам да се завръщам към миналото, където ако не съм бил 

бог, съм бил заобиколен от богове; 
- искам да не ме отмине чашата, която и без това не ни отминава. 

Внимателният читател (има ли го; заслужавам ли го?) вероятно е забелязал, 
че тези обяснения оправдават по някакъв начин всеки от предложените текстове. 
Трудно мога да прибавя нещо повече към това, освен заканата, че ще продължавам да 
се оправдавам, пишейки, и да пиша, оправдавайки се. Доста печална и отчаяна 
работа, но едва ли ще се откажа от нея, защото... 

Иначе казано - за какво служат бутилките, ако не за да се изпращат писма по 
тях? Корабокрушенецът (подобно на дявола) си няма друга работа, а когато цял 
живот си се борил със словото, което винаги излиза победител, наистина си такъв: 
гол на гол остров... Звучи безсрамно и обречено, но всеки пишещ се е обрекъл на 
безсрамието. Поне защото словото е било у Бога, а пишещият взема, че му го 
открадва. Както краде живот от живота. С илюзията, че увеличава словото и 
живота. 

Издавам тази книга и защото пишещият винаги се издава. Той е предател на 
себе си. Димитър Конкретни на своя неуловим апостол. 
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КОНСПЕКТ ЗА МЕМОАРИ

И ти се отказваш от поезията.


Тържествено!


Както смъртникът от изповед се отказва...


***


Колко време се е струпало долу...


Нямаш надежда!


Какво че още дишаш - въздухът тежи от словесни изпарения.


Думи без дъх. Без дух.


Думи,


думи,


думи...


(И никакъв Шекспир - да ги изобличи!)


Сглобяват плоски сиви панели, издигат невзрачни небостъргачи. Заливат ги с банални ярки цветове. Град от полуфабрикатни изречения.


Бутафорен град за еднократна употреба:


тържището надвиква агората,


актьорите се гърчат в клиповете на новите софокловци,


Сократ продава в пластмасови чаши кокаколен оптимизъм!


***


Искаш да бъдеш чут?!


Какво повече, какво по-интересно можеш да кажеш? Защо, на кого...


Подъл въпрос: “Би ли прочел книгата си, написана от някой друг?”


Не му отговаряш - впрягаш изпосталелите кончета на думите.


И се пренасяш с метафората - разбрицана каруца за вехтории.


***


Седемнадесетгодишен и вече маниакал!


Стихове, стихове - само стихове.


Сам:


Човек е сам върху сърцето на земята, пронизан от един-едничък слънчев лъч. И неусетно пада вечерта.


Разнежен:


Мила, в самата нощ на нощницата твоя наболи са безброй слънца.


Ироничен:


Родили сте си слонче? Моля - ближете го отпред, отзад.


О, Куазимодо...


О, Заяков!


О, Стефан Цанев...

***


Това близане отпред-отзад те скарва с маса чифтосващи се на първата студентска бригада.


И те сприятелява с Тошката Доков.


- Старият Цанев! - определя с безпардонно презрение той и предлага Коста Павлов - “И ме дави непозната гадост. Сякаш ме целуват похотливо бебета с мустаци и бради.”

Отвръщаш с Левчев: “И чуваш как твоето небе отваря над тебе същия прозорец. И мислиш си: “Дано не му се плюе...”

Той те коли с Пастернак. Ти - с бръсначи от Петко Братинов. (Да, да - Петко Братинов!) Тошката те рендосва с Уитман... Но не е чувал за Превер. И изобщо - не ги знае френските поети.


Е, и така нататък - до първата тръба. (Наистина ви будят с тръба, която някакъв нещастник надува от шест до седем поне петдесетина пъти.)


***


Не, не знаеше, че освен Стефан имало и Иван Цанев.


Стефан Цанев беше станал старият, а младия Иван, който винаги е изглеждал стар, чу на първото си литературно четене в университета.


Но преподобният Иван Цанев тогава не те впечатли.


И как иначе - на катедрата се изправи неправдоподобният Кирил Кадийски.


***


Той свирепо оглежда аудиторията и пронизително известява:


- Любов!


Пауза.


Презрително изхилване, погълнато от блатото на напрегнатата тишина. Точно така го казва Киро: “Искам блато от напрегната тишина!” Жабите неохотно се укриват.


Последен кос поглед.


И:


О, тържество на дух и на материя!


Плющят коремите ни...


Пауза.


Следва изящен дързък жест:


Плющят коремите ни,


като мокри тъпани!


Аудиторията побеснява. Блатото избухва в океан.


По-нататък не се чува вече нищо.


Тия мокри тъпани са оглушителни!


***


Само че...


- Това е гавра. Това не е пространствена поезия! - дере се Гошо Богданов след четенето.


- А кое е пространствена поезия? - сопва се лавроносният Кадийски.


- Аз! - изстрелва лаконично Гошо. - И Тошко Варджиев. И-и-и... - озърта се - Христо Батинков.


Гошо Богданов е теоретик.


Но и Киро Кадийски е теоретик:


- Христо Батинков няма да го пипаш. Без него... Той е за метафората!


Батинков се е свил между колосите и заекващо мига. Спорят за душата на поезията му. Или за поезията на душата му. Щастливец!


***


Но и ти си роден под щастлива звезда.


Кандидатстваш в литературния клуб. Четеш: “Слънцето блести като монета, изгубена от някой на небето. Гладен ли си - можеш да си купиш с нея жълт купон за менза.”

След което се оказва, че никой не желае слънцето, предпочитат истинските монети пред него.


Еснафи! Ужасяващи еснафи! 


И само едно момиче полита с теб към синята небесна менза. За духовни пиршества полита, а не за жалките огризки на страстта.


- Момъкът... - о, този изискано ръбест жест на все още безбрадия Кадийски! - момъкът, казвам, е отскоро тук и не знае, че освен жълти има и бели, сини, червени купони за мензата. Така е, момък!


- Слънце, небе, менза - това е пространствена поезия! - отсича Гошо Богданов.


- Глупости! Виж му римите: “монета - менза”. И онова там - за огризките на страстите. Момъкът ще стане метафорист. Защото метафората... Въпреки че тя няма нищо общо с мензата. И с всякакви други мензиси и мерзости!


- Стига с тая менза - намесва се безхлебният Божидар Томов. - “Кютук - илюминация” рима ли е?


Трескаво проверяваш. Има само едно общо “ю”, нищо друго не съвпада. Поразително!


- Гениална рима! - утвърждава Киро. - Има и такова стихотворение. Казва се “Конца поэзии” и целият текст е “Ю”. Впрочем, момък...


Изтръпваш, но този път момъкът не си ти.


- Впрочем, момко Томов или Томов - къде по дяволите, ви е ударението? - вие май бяхте автор на стиховете: “На двайсет години дядо ми е командвал рота при Черна. На двайсет години скитам радостен - сополанко с брада модерна.” Че обръснете се, обръснете си брадата!


- Първо да обръснем невежеството! - заплашително възразяват.


- Не, не, аз не за брадата толкова... - опитва се да надвика шума Киро. - Аркадий Гайдар на шестнайсет години полк е командвал! Хем е белетрист... Поетите командват народи, тоя ми мечтае за рота.


- Тебе и за ротен кашавар няма да те вземат.


- Естествено - стихотворните каши друг ги забърква.


- Абе, какво да говорим - за тебе метафората е като мерудия. На всяка манджа...


Замирисва на менза и на безсмъртие.


***


Същата вечер - вече поет сред поетите, вече профукал с тях всичките си пари, вече много горд, много сам и още повече пиян, повръщаш край един варел. Напразно се опитваш да улучиш отвора му...


Повръщаш безкрайно, мъчително и сладко, а в кратките промеждутъци си нашепваш: “Майна, стана поет. Стана поет, майна! Поет си - майна с майната ти...”


Отгоре одобрително мига твоята звезда - така е, така е, майна!


***


Гошо Богданов... Разчорлено врабче с кървави очи.


- Кьопелета! Кьопелета са...


- Кои?


- Всички! Дай петдесет стотинки, вземаме “Гъмза” и отиваме.


- Къде?


- Дръж бутилката, дръж.


Паркът. Алеята на писателите. Димчо Дебелянов.


- Пий, Димчо! - сипва му Гошо. - Не можа да си допиеш заради кьопелетата.


При Ботев, разбира се. При Яворов. Дори на безвинните Талев и Димов наливате. Не, на Нешо - не!


- Това кьопеле е измислило критиката. Нито капка на това кьопеле.


Изпивате гъмзата и я строшавате о главата на бедния Нешо Бончев. Да не е бил критик! Като Максим Наимович, неговата кьопелешка кьопелащина...


- Не съм го измислил аз това. На Христо Банковски, като минавал от радиото за “Елин Пелин”, му хрумнало. И ни доведе. Всеки с бутилка. Поетите се напиха - Димчо най-много. Каравелов и той - жена му, сръбкинята, я нямало. Обаче сутринта Банчо разкрил, че Нешо издал поетите на ченгетата. Искали да ги арестуват за пиянство на обществено място. Добре, че се намесил Ботев и викнал: “Бездарници-и-и, какво сте написали вие, бе?!” Чингизите се разбягали.


***


- Аз се извинявам, че ще говоря с гръб към Кирил Гончев - церемонничи Кадийски.


- Нека и аз веднъж да ти видя гърба - утешава го онзи. - В поезията не смогвам.


Това е то Кирил Гончев! Името му, прочетено отзад-напред гласи: Вечно Г. Лирик. (Да не се чудим на “Г.” - съкращение е на “Голям”!)


Съгласен си, че е така.


Нали той те заведе в “Елин Пелин”, където се разпорежда самият Христо Банковски. Банчо! Кучето...


- Познаваш ли бай Мишо? - вместо поздрав пита той. - Поет! От старите. Каза, че на времето разкъсали ризата на поезията, сукали от нейната гръд. А ние какво правим сега, какво правим - само онанираме!


Потресаващо.


Кучето, както никога няма да наречеш Банковски, ритмично клати глава:


Престанете да лаете,


че човек има в Хималаите.


Той е тук - в центъра на София


със своята низост и философия.


- От бай Мишо е - за снежния човек! - пояснява Банчо. - Е, не е потоп от метафори, но...


Поезията е потоп от метафори.


Потоп, а не поток!


Това го казва самият автор на “Монте видео”:


Всеки трябва да вижда пред себе си планина -


в зелени, бели и сини отблясъци да се люлее.


Тъй някога след дълго пътуване под тъжни платна


един мореплавател извикал: “Монте видео!”


И още - Банчо казва, че Воймир Асенов е собственик на най-големите уши в света. Нямал нужда от дюшек и юрган - лежи върху едното ухо, завива се с другото. Гео Донев импровизира: “Дреме, свит като Калмука, сред ушите си Воймир!”


- Иван Цанев спа вчера вкъщи. Безпризорна душа. Сутринта иска да му дам гребена си. Да се срешел. Аз четката за дъски не му давам, че и тя ще оплешивее - коментира оживено Банчо. - Мога да му дам някой и друг безсмъртен стих назаем.


Верният оръженосец Петър Милкин изглежда очаквателно своя рицар.


- И за теб ще има, и за теб - не бой се! - великодушничи Банчо.


- Поръчай тогава кана пелин - превишава правата си Милкин, но Банчо не се вслушва в изкусителя и строго заръчва две кани.


***


Не питам къде е потопът от метафори!


Не питам защо се самоуби Христо Банковски.


От него знам, че не трябва да се пита.


- Защото иначе... ще ти купя кожена яка!


***


Кожени яки носят бездарниците. Бездарници са и всички живи поети Николаевци... Мъртвите не влизат в сметката - та там е самият Николай Лилиев. Той и кожена яка да е носил - отивала му е. А всички живи Николаевци са бездарници - това е статистически доказано! И слагат кожени яки...


- Николай Заяков? - уточняваш с пловдивски патриотизъм.


- И Николай... Заяка - не! - уплашено се пресича Банчо. - Само Заяка не!


И изнервен от рухването на теорията си, дрезгаво потретва:


- Заяка в никакъв случай. Ще ти купя кожена яка!


- И една за себе си купи. Николай Кънчев къде го слагаш?!


Банчо е съсипан. Не че си пада по интелектуалните уклони на Кънчев, но колко пъти е цитирал: “Красиви като изгрев се задават по улиците техните тела и светлина на битието дават. Такава и Тамара е била.”

***


А Кирил Гончев невинно подпитва адаша си:


- Как ги пишете тези бездарни стихове? И аз опитвам - не става. Пиша, видя, че е талантливо - късам го. Пак пиша - пак талантливо. Веднага в коша! Не мога и не мога да напиша нищо като теб. Завиждам, признавам, че завиждам: непостижим талант е да си бездарен.


- Поезията е страдание! - безцеремонно, поради осенилата го мъдрост, прекъсва Атанас Стоев.


- Разбира се - охотно се съгласява Киро Гончев. - Всички поети страдат. Бездарните - напразно!


Кадийски въобще не слуша. Истинската поезия се доказва сама:


Балтон, обувки сецесион 


и декаданс в дъжда и вятъра.


Не ми ли кимна тя в театъра


от най-последния балкон?


- Де-е-е-ка-данс-с-с - проточва с упоение.


- Дека?! - разстрелва го от упор Гончев.


(Че изобличителният му гений не остарява, се уверяваш и след десетилетия: “Чете ли? Наш Нанко награден. За цялостно творчество. Той няма частично, те - за цялостно го наградили!)


***


Не, не се е родил този, който ще смути Киро Кадийски.


- Ами ето - използва веднага случая: “Развиделява се. И по ръба на покривите сини със стар велосипед минава някакъв човек изискан. Той е пътувал цяла нощ високо в тъмнините и ето - по цилиндъра и пелерината му са полепнали звезди.”


А за теб остава чуденето “сини” с “изискан” ли се римува, или с “тъмнините”...


***


Жените...


Жените ли?


Ах, да - жените! (Излишно дъпълнение към стиховете.)


... Тя си тръгва в най-неподходящо време, а кое време е подходящо за тръгване - витийства Банчо, Гошо громи кьопелетата, Киро (Гончев или Кадийски, все едно - и на двамата им отива!) поверително съобщава, че щом му се чете нещо хубаво, сяда и го написва...


Ставаш с неохотно покорство.


От древния ръкопис на небето се сипят снежни йероглифи.


Стапят се по устните й - някога светът ще разчете по красивото им безмълвие печална любовна поема. 


Какво че Пастернак твърди: “Уже написан Вертер!”...

Какво от това, когато: “Ние вечно прелистваме чужди романи, но за пръв ти си стара, за последен съм млад. Аз - разказал се цял, днес чета по дланта ти всички прости сюжети на сложния град. Ето тук се разсмя. А пък тук се намръщи. Тук поръча си чай. Аз ударих едно. Тук не искаше дълго да дойдеш във къщи. Но дойде. И остана. Нататък е нощ! Нататък е слънце. Възторжен жумях, а лъчите валяха над моите мигли. И стоногият дъжд с четрикракия грях изпреварваха всички дресирани мисли. Изпреварихме себе си... Вече стоим: изчакваме свойте души - да ни стигнат. Виж - снегът се топи. Виж как черният грим от сълзи и от кал във канала се стича. Идва мойта душа. Връщам твоята длан и не махам за сбогом, а вече записвам изживяното в този конкретен роман. Пренаписахме “Вертер”. Но по-талантливо!”


- Дали да не бъде: “Пренаписах аз “Вертер”. Бездарно. Но жив съм!” ?

- Измислици...


- А това: “Аз на сънища съм сляпо огледало. Твое е събуждането ми изцяло...”


- Още по-измислено!


- От Луи Арагон е...


- Арагон е романист.


- Не само! - и разказваш за поета Луи Последни, за Елза, за посветените й стихове...


Разказваш с упоение, не усещаш отдалечаването й, изчезването...


Разбираш го късно, твърде късно, за да се спасиш от омразата - безпомощна, разяждаща, отвратителна. 


Чистиш се от нея, чистиш се, чистиш се, а завинаги оставаш коминочистач, който не носи щастие.


Малка тъжна енциклопедия. 


И белите страници след буквата “Ж”...


 “Ж”... Жени... Жени... Жени?!


Ж-ж-ж-жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж!


***


За първата любов ли говориш?


За любовта ли?


Съществувала ли е?


***


Добре - какво съществува тогава?


Съществуват метафорите, странните рими... 


Съществуват тънички книжки, познати наизуст и отново разлиствани. До умопомрачение разлиствани. 


Съществува абсолютната радост от общуването.


Тогава!


Тогава - тогава - тогава-а-а...


(Повтаряй дълго думите и ще видиш колко са безсмислени. Твоите и без повтаряне са такива!)


Тогава Гошо Богданов не е под грамадния орех в Златна Панега - създава пространствена поезия и не знае, че ще пише пиеси, сценарии, чудна проза. (Нищо не направихме за теб, Гошо. Кьопелета сме!)


Аз - от Пловдив не направих нищо за теб. Кьопеле кьопелашко!


Тошко Варджиев - от Стара Загора? Кьоп...!


Христо Батинков и Пешо Сяров - от Сливен? Кьо... Кьо...


И шопските кьопелета!


Но тогава... Тогава не бяхме!


Тогава Киро Кадийски не е преводач на прокълнатите, но се кълне в метафората. Презира професорите. (Вероятно знае, че ще бъде френски академик?!)


Тогава Иван Цанев е признат за класик в отсечката между университета и “Дълбок зимник”. (Светльо Игов още не е обяснил научно, че Иван е класик и отвъд кръчмата!)


Тогава Киро Гончев още не е “жертва на фашизма”. (От всички, свързани по някакъв начин с издаването на Желю-Желевата книга, той опра най-яко пешкира. И продължава да не се пише дисидент. Прост човек, за кожена яка си е...)


Тогава Божидар Томов се стяга да пише разкази. (Няма я още Нина Пантелеева - анализатор и конкурент.)


Тогава Банчо се стяга да ходи на планина, защото е зима - “Аз през лятото съм Банков, а през зимата слагам ски и ставам Банковски”. (Едва ли е карал ски. Едва ли се е спускал с шеметна скорост надолу, надолу, надолу по белите писти. Спусна се по-късно - необикновено куче, летящо! - и се пръсна върху бездарния плочник.)


И още - Воймир Асенов не изтрезнява. (Поради което е гениален: “Бяла Беласице, бяла била си ти, бяла дано си останеш. Ти на Пирин с тия бели отблясъци, ти на Пирин  си пристанала.”)


Гошо Константинов се усмихва столично. (Усмивката ти е същата, Гошо. Ма-а-алко по-тъжна. Ама съвсем малко.) Ех, “не се живее само със наздравици, другари, не се живее!”


И още - амфората е метафора, а не “Винт”. (Лъчо Еленков не е завинтен за началнически стол и да го цитираш е задължително.)


Янко Станоев доказва, че село Ондофрей е създадено от кръстоносците на конт дьо Фрей. Но това е обикновена езиковедска галимация, докато езикът на прозата... О, прозата признава само езика на Янко! Ако не вярвате, питайте другаря Живков. Той също е Янко и затова е талантлив. (Нека ченгетата донесат какво мисли Янко за Янко!) 


Владо Зарев е издал стихосбирка. Лоша! (Лошо е да бъдеш син на академик и до ден-днешен да не признават очевидното - че си прозаик от класа.)


Владо Даверов е още Владимир Георгиев. И той омешан с академик! Скоро няма да иска да му приписват откритията на адаша и ще открие новото си име. Вчера беше, вчера...


Вчера Стефан Бесарбовски се е изкатерил по водосточната тръба до квартирата ти на петия етаж, почукал е благовъзпитано и невъзмутимо: “Дай две цигари, че бързам!” (Може и да бъркаш - квартирата е била на Асан Мерков, който отвърнал: “Ще ти дам три цигари, но първо изслушай две още топли-топли стихотворения!” Едното непременно е било “Аз ще пия бяло вино и ще вадя нож!”)


Вчера Антония Горанова пак се влюбила в Иван и му посветила дванадесет стихотворения. (Слаба производителност - фамозният испанец с кафявата пелерина я вдъхновяваше повече.)


Вчера Христо Троански - самоотчислил се от Духовната академия - е отпечатал в “Студентска трибуна” елегия за Левски. Дяконска им работа!


Вчера Сашо Томов е написал поредното прекрасно стихотворение за предградието, докато утре... Но утре е така далече! (Утре ще се срещнете с Митко Кирков и ангелът от хълма ще стане второто ти “аз” - талантливо, не като теб.) 


Няма да отлетиш, нали, Мите - поскитай още мъничко из Балканите!


От турската филология прелита в истинската - в българската! - Николай Стоянов. Все още е най-младата надежда на бързо остарялата инфантилна проза. Бърза! “Ако до тридесет години не напишеш книга като “Южната автострада” на Кортасар, няма смисъл да се надяваш!” (Затова ли не пишеш толкова отдавна, Николай? Или Кортасар е надминат... Я по-добре да ударим по едно - тогава не пиеше, имаш да наваксваш.)


И още? 


Виктор Самуилов и Росен Босев издават стенвестник в студентското кафене. “ВиРос” - сложна абревиатура е тя! (Витята е римувал гениално “пардесю” със “студ”, а Росен... О, боже мой, защо много зеленооките хора бързат да отлетят!) 


И още...?


Борката Геронтиев пее с жена си. (“Ако имаш жена - целуни я един път пред всички! Тя е малка и слаба...”)


Иван Бориславов обяснява какво е модерната поезия. (Наскоро мосьо Бориславоф се върна от фестивал на поезията в Канада и разказа за паметника на незнайния поет. Твоят!?)


А Федя Филкова вече е намерила завинаги своя Николай... И е написала стихотворение, в което го сравнява с елен! (“Да сте виждали Кънчев?” “Елена ли?” “Не, Лъчо Еленков - Николай Кънчев ми трябва!” “Е, да де - Елена! Прекоси оттук със сърничката си.”)


И други животни има - не толкова поетични... Петър Бурсуков: с оръфаните ръкави и с неоръфаните стихове! Милото Бурсуче, което не измени на поезията, но взе, че си промени името на Петър Лозанов. За по-добро звучене. (“Абе кой е този Петър Лозанов? Четох му едни хубави стихове!” “Как кой? Бурсука!”)


И още - когато си тръгваш за Пловдив, непременно трябва да носиш много здраве на Заяка.


На Пешо Анастасов...


На Иван Вълев.


***


Било ли е наистина?


Бил ли си...


Хамлете, Хамлете, къде са кралете ти?!


Иван Цанев: “По всички сцени с мъртви устни един неразгадан от нас датчанин лежи... Завесите са спуснати. Останалото е мълчание. Нима това е краят? Лъжат провинциалните актьори. Той ще се вдигне, той е длъжен да съедини разпадащата се история. Защото тоя стар въпрос все още разтърсва атомните здания. И принцове се лутат нощем. И цялата земя е Дания.”


***


Пространството ли? Времето?! 


Метафората, метафората над всичко! (В нея звънти разплавеното време преди да се превърне в камбана за неколцина невярващи, а изкривените пространства се докосват с върхарите си.) 


По-късно един щеше да възкликне: “Ако животът е метафора, защо ми е такъв живот?”


Ами ако не е - защо е?


Ако езикът е създаден за хули, за политически мучения и вестникарски скудоумия, не е ли по-добре да го изтръгнеш?!


***


Твърде вероятно е така да започнат мемоарите... 


А още по-вероятно е да не започнат така.


Най-вероятно е да не бъдат написани никога!


(За което си заслужава да говорим, трябва да мълчим.)


Но ти се завръщаш в поезията.


Обичайно.


Както възкръсналият към разпятието се завръща.


... И така започва другият живот.


Истинският...


Здравей - здравей все пак! - лошо измислен животе.


Няма да се откажа да те поправям!


Пловдив, ХХ век 


СЛУЧИЛА СЕ СЛУЧКА

Хайде без теории, а! 


Разказът е случка, 


която не се е случвала.


Но е трябвало...


Тогава Старият град започна да става стар, а шефът му Начо - Начо Културата. Техни най-нископоставени подчинени бяхме аз, шофьорът Сашо и мургавелякът Метьо, когото за по-кратко прекръстих  на Метю Арнолдз.


Тримата всяка сутрин се събирахме на мястото, където сега е ресторант “Пълдин”, и търпеливо чакахме шефа. Той идваше - внезапен като съдбата, но по-милостив от нея - указваше направлението, подписваше пътния лист и ние се юрвахме из по-близката или по-далечна родина.


Товарехме пясък и чакъл от Марица, носехме тухли от “Тракия”, ходехме за някакви странни строителни смеси в нашумялото впоследствие село Обеля, изхвърляхме смет в крайградските бунища. Е, и така нататък... Бачкьорство, нищо особено. 


А най-много обичахме да ходим за копривщенски керемиди. В Копривщица, естествено. Тогава с нас идваше и шефът Начо.


С астматично дишане камионът се провира до старата му къща. Подпираме колелата с камъни и завикваме:


- Бате Начо... Бате Начо!


Той измушва глава през решетките на прозореца:


- Нон катеначо... Нон катеначо!


Не е затворено значи - влизайте!


Изкачваме се по дървената стълба. Шефът вече е приготвил закуската  - печени филийки, масълце, сирене, мед. Разлива кафето в изящните чашки, разпитва Сашо, онзи му отвръща едносрично.


Мляскаме, сърбаме, кокорим се в картините, накачени по стените на голямата стая. На мен ми харесваха едни индийки с остри гърди, на  Сашо - иконата, за която шефът твърдеше, че е чист експресионизъм, а на Метю Арнолдз - всичко. (И досега не го коря за безкритичността му - картините заслужаваха естетската му преценка.)


Ала шефът не ни оставя дълго да се наслаждаваме на предпочитанията си. Сръчно събира чиниите и чашите, блъска ги в умивалника, енергично затваря ципа на червения сак. 


И нашето пътешествие към Копривщица начева с призива:


- Александре! Александре Велики, газ!


Сашо тръгва така, че с Метю Арнолдз моментално се пльосваме върху каросерията.


В Копривщица набързо натоварвахме керемидите и точно в осем без две спретнато влизахме в ресторанта. В тези дни оркестърът получаваше почивка - шефът не можеше да понася нещо да пречи на разговорите.


Сяда той с гръб към прозореца в центъра на елипсовидната маса, до него се настаняват приятелите му, срещу него - ние.


- Моите преторианци! - представя ни шефът и с това общуването му с нас приключва.


Той изцяло потъваше в океана на словото.


Приятелите му бяха страшни интелектуалци - до един писатели, музиканти, артисти, художници. Шефът благосклонно беседваше с тях. Понякога строго възкликваше:


- Тук е като в Ротондата. Парижката!


И като изглеждаше интелектуалците, признаваше:


- Но вие сте по-велики!


За какво ли не ставаше дума на елипсовидната копривщенска Ротонда. Писателите разясняваха антиромана и се жалваха, че у нас соцреализмът им ядял главите, театралите брехкаха на Брехт и укаха на Камен Зидаров, а музикантите като най-консервативни първоначално громяха Шьонберг, но под умелото ръководство на шефа достигаха до прозрението, че додекафонията е истинското изкуство на новото време. Не говореха само художниците и за периодите на Пикасо научавахме от бързо напиващите се актьори. Интересно, че нямаше кинаджии. Тях шефът не ги долюбваше. Наричаше ги индустриалци, защото киното не било изкуство, а индустрия. Известно изключение правеше за Фелини. Също и за някакъв Христо говореше - “Наше момче, от театъра излезе и там ще се върне, да го питаш защо си губи таланта при индустриалците?!” 


В различен час, но винаги в разгара на веселието, шефът изведнъж казва “Дотук!”, изщраква на сервитьора и плаща цялата сметка. После прегръща през кръста най-голямата интелектуалка и я повежда да си говорят за бъдещето на Стария град. (При цялата си оригиналност шефът проявяваше традиционализъм по отношение на интелектуалките и ги наричаше с едно единствено име - Цура. Всички бяха Цури!)


По инерция разговорите продължаваха, някой дори опитваше с жеста на шефа да извика сервитьора, но ако изобщо дойдеше, той сурово ни предупреждаваше, че е вече време да тръгваме, както са направили порядъчните хора от компанията. Шофьорът Сашо, подбрал полупразна бутилка, тежко тръгваше към стаята на хотела, а ние с Метю Арнолдз отивахме на изгърбения мост, за да изпушим последната цигара и си поговорим от душа за циганката, циганчетата и моята Анна, която от уважение към доктор Антон Павлович Чехов наричах Ана на шия.


На моста Метю Арнолдз обикновено казваше, че циганчетата му приличали на художниците, само че са по-шумни и без бради. Аз пък твърдях, че интелектуалката прилича на Ана на шия. Метю Арнолдз не вярваше. Аз също, но много ми се искаше Ана на шия да е Цура.


Рано-рано, недостъпно свеж, шефът ни будеше. Още докато се търкаляхме по пътя за Пловдив, започвахме да кроим планове за следващото нашествие в градчето.


Всичко вървеше така и онзи път, но когато шефът с императорски жест ни предстви: “Моите преторианци!” - и когато се огледах...


Знам, знам баналността на оправданието, че думите са безсилни да опишат и изразят необикновеното и все пак... И все пак думите са безсилни да опишат красотата на момичето и да изразят веднага обзелите ме чувства към него. Озърнах се към другите. С тях беше същото.


О, как се усмихна момичето! Непостижимата грация, с която ни подаде ръка:


- Приятно ми е, преторианци!


От тримата аз единствено се опитах да целуна крехкото светло чудо, но тя внимателно изтегли ръката си. Внимателно, да не се обидя.


Вечерта потече по-шумно от всякога. Всички се надпреварваха да бъдат остроумни и занимателни, дори художниците проговориха, а един от тях предложи на момичето да го рисува. То кратко се изсмя и всички разбрахме, че художникът се изложи. Веднага го обикнахме - вече не влизаше в играта. 


В играта не влизаше никой, разбира се, и това го знаеха всички. Но не искаха да признаят. И двамата с Метю Арнолдз не го признахме. На моста той за пръв път не каза нищо за циганката и циганчетата. Каза само, че най-малката му дъщеричка имала зелени очи. Като момичето. Аз премълчах за моята Ана на шия, която иначе си беше просто Анна. С две “н”! 


А момичето по непостижим начин говореше с всички, принадлежеше ни, но си оставаше самотно. Затова, когато шефът каза “Дотук!”, щракна на сервитьора и плати, очаквахме нещо друго. Замълчахме, шефът изненадано ни изгледа и прегърна момичето през кръста. “Хайде, Цуре, разговорите трябва да прекъсват на най-интересното. Интелектуалецът е многоточие...”


Ако някога съм изпитвал истинска, пареща и изнемогваща ме злоба, това е било тогава. Разбрах, че за шефа ние просто не съществуваме и това не ме обиди. Но той си отиваше с момичето, той беше с него, както е бил триста хиляди пъти преди това... 


Как можеше да не усеща? Как можеше и момичето да прилича на триста хиляди други, как можеше...


- А-а-а - изрева изведнъж Сашо и строши чашата в гьонената си лапа.


Но момичето и шефът не се обърнаха.


Това е.


Сутринта шефът, свеж, наплескан с моден одеколон, ни събуди както винаги. Строго измери Сашо, който се опитваше да скрие изранената си длан, стегна колана на Метю Арнолдз, приятелски издуха дима от цигарата в лицето ми и каза:


- Банзай, Претория!


Излязохме навън и пред камиона видяхме момичето. 


Проста бежова рокличка с презрамки, кротки очи, зеленеещи върху готовото да се усмихне беззащитно лице.


Втренчихме се в момичето, а шефът спокойно се приближи до него, пошушна му нещо, от което то сякаш се смали, но все пак се усмихна, отстранявайки се от пътя ни.


Сашо тромаво се изкатери в кабината и веднага потегли.


Ние с Метю Арнолдз увиснахме върху канатите и не можахме да хвърлим последен поглед върху момичето.


След десетина минути, зверски уморени от борбата за живот, най-сетне се намерихме върху подскачащото дъно на каросерията. Погледнахме се. Аз се засмях и предложих цигара на Метю Арнолдз. Той посегна, но изведнъж се изправи и заблъска по покрива на кабината. 


Камионът спря.


- Дургарю Култура, дургарю Култура - завика Метю Арнолдз, - що не зе момичето?


Не му отвърна никой. Сашо изгаси мотора и тишината стана непоносима.


Най-сетне дясната врата на кабината се отвори. Първо видяхме зеления пръстен със змийски монограм, а след това строгото лице на шефа.


Той дълго гледа към циганина и накрая процеди: 


- Ех, Метю Арнолдз, Метю Арнолдз. Изкуството... Впрочем, защо ти викат Метю Арнолдз?


Циганинът не каза нищо. 


- Карай, Александре! Велико е ... - блъсна вратата шефът и камионът се затресе по завоите.


А аз заобяснявах на Метю Арнолдз стиховете “И любовта ни сякаш по е свята, защото трябва да се разделим.”


Обяснявах му, че времето и жените принадлежат на големите мъже, които безтрепетно ги покоряват, но не покоряват хаоса в себе си и не могат да обяснят необяснимото, водещо ги далече от Копривщица, за да създават нови светове. 


Обяснявах  му, че животът не е цигански катун, а нещо... Нещо съвсем друго. Но като всеки див и необразован човек, Метю Арнолдз мълчеше и очевидно не се съгласяваше.


Та Метю Арнолдз не знаеше дори кой е Метю Арнолдз.


Беше ми празно и леко. На другия ден започваше моето студентство, щях да съм в София сред много такива момичета, щях да им говоря за антиромана и Брехт, за синия период на Пикасо и за додекафонията, а от време на време щях да мълча проницателно като художниците. После... 


После моята Ана на шия, моята Ана на шия щеше да кърши безнадеждно изящните си тъжни пръсти и някой като Метю Арнолдз, неразбрал този нежен и лаком звяр - младостта - щеше да пита:


- Дургарю, защо бе, дургарю... А, защо?


1986

ОТМЪЩЕНИЕ

Когато пишеш биография на приятел,


представяй си,


че отмъщаваш вместо него.


Гюстав Флобер


Преди двайсет години тук имаше луксозна, не особено посещавана сладкарница. Към три часа следобед в едно от полутъмните й сепарета разговаряха момче и момиче. Бяха напрегнати и приведени един към друг през масата така, че само те чуваха думите и виждаха очите си. На няколко пъти момчето се опита да улови ръката на момичето, но не успя.


- Има хиляди начини да убиеш себе си и един-единствен да убиеш другия - каза убедено момичето.


- Как?


- Като не го зачиташ! Като се правиш на палячо, като го зарязваш на всяка крачка, като изчезваш със седмици и изобщо...


- Имах предвид хилядата начина за самоубийство - нервно поясни момчето. - Как се самоубивам?


- Почти същото е!


- Страшна си. Едно е равно на хиляда - заяде се момчето.


Момичето не отвърна. Само демонстративно погледна часовника си.


Момчето бръкна в джоба на карираната си риза, извади смачкан пакет и като видя, че сервитьорката лениво разговаря с касиерката, запали. Дърпаше дълбоко и се стараеше да вкара дима под масата.


Между две смуквания каза почти умолително:


- Всичко може да се промени. Всичко би се променило, ако спя с тебе.


Момичето не трепна. Беше го слушало много пъти.


- Пи, аз съм...


- Порядъчно момиче - продължи момчето, макар да знаеше, че няма да му каже това. - Ти си порядъчно момиче на порядъчен баща, който те иска за вечерната молитва вкъщи. 


Очакваше отговор, но видя само досадата.  

- Не ми пука за баща ти - разгорещи се. - Пука ми за теб. Искам да спя с теб, а не с баща ти.


- Какво ще промени това, Пи? Мислиш ли, че нещо ще се промени? - замислено отвърна момичето.


Изобщо не обърна внимание на гнева срещу баща й. Всяко сравнение с този омръзващ й хлапак беше смешно.


Момчето разбираше, че по този начин само губи, че е нелепо да иска с думи онова, което стотици пъти не беше постигало с изтощителна борба по пейки, тъмни входове и квартири. Съзнанието за безпомощност го правеше още по-безпомощен.


- Ще промени! - изрече ядно. - Ще промени теб - няма да си проклета, разсъждаваща девственица.


- Може това да ми харесва, Пи - усмихна се момичето. - Може би искам да съм девственица.


- На деветнадесет години? - остро я запита.


- Не са чак толкова много. Майка ми...


- Майка ти е чакала любимия ти татко - изсъска момчето. - Един достоен човек, погрижил се за девствеността на жена си още преди да я срещне. И бранещ със страст девствеността на дъщеря си.


- О, Пи - вразумително каза момичето, - мислиш ли, че пробваш най-подходящия начин за ухажване на едно девствено момиче. И без това...


Очакваше да я прекъсне, но момчето беше заето да размазва угарката на пода.


- И без това знаеш, че няма да стане - завърши момичето.


Момчето упорито мълчеше. Беше издуло обидено горната си устна. Изглеждаше беззащитно и в нея трепна нещо майчинско.


- Така те видях за първи път - каза му. - Бяхте загубили мача и аз веднага те харесах.


- Като губещ, нали? - попита я тихо.


- Като хубав, глупчо! - стрелна го тя.


- Вчера спах с още една от медицината - обяви момчето, за да не му разказват спомени.


 Пи, не е задължително да си простак, за да се разделим - отговори тя. - Има хиляда начина да се разделим и твоят...


- Стига с тия хиляди начини - тросна се момчето. - Откъде ги измисли тия хиляди начини? Аз искам единственият начин да сме заедно. Искам да спя с теб!


Момичето си помисли, че плаче за играчка, която непременно ще счупи. Досадата го обземаше. А искаше да е тъжно и красиво.


- Това не се обсъжда тук, Пи.


- А-а-а - възрадва се момчето, - на семейни съвети се обсъжда, нали? Баща, майка и осемнайсет лели... По време на следобедния чай и с недомлъвки, нали? С тайно гласуване накрая. Ако лелите набутат лъжичките в чашките, значи са съгласни, а?


Извади нова цигара, видя сърдития поглед на сервитьорката и не я запали. Изстреля я с щракване под масата и се отпусна върху кадифената облегалка. Заведението беше отвратително.


Всичко беше отвратително и нямаше никакъв смисъл. Безсмислена беше цялата им дълго проточила се връзка, която го ожесточаваше и без която, кой знае защо, не можеше.


- Помниш ли как направи шестте снежни човека пред квартирата ми? - внезапно попита момичето. - Ти беше седмият, а когато излязох, ревна: “За по-о-чест!”


Щеше й се да му каже нещо хубаво, без да го обиди, без нови разправии. Това беше последната им среща, момчето щеше да я помни винаги и не й се искаше този спомен да е изпълнен с омраза и пустота.


- Тогава каза: “Какви са тия глупости!” - отмъстително вметна момчето и пак запали цигара.


Сервитьорката понечи да се сопне, но я домързя.


Момичето замислено разбърка изстиналото си кафе със сламката за цитронада и, разбира се, каза най-неподходящото:


- Баща ми се е разделил с първата си любов...


- Не ме интересуват исторически справки - отряза момчето. - Мезозоят не е моята ера. Или плеоцен беше май, а?


- Моля ти се, Пи! - каза твърдо момичето. - Много, много те моля... - опита се да бъде нежна.


Но не можеше. Нямаше никакъв смисъл.


- Неолит! - отсече момчето. - Само неолит е! Какво време трябва да е било, а? Време е и твоят микробиологичен мозък да проумее някои неща. Да, да, време е!


- За какво е време, Пи? - полюбопитства тя, защото знаеше, че ще го затрудни.


- За всичко - отвърна с внезапна готовност момчето. - За всичко е време, защото времето намалява. Не чуваш ли как песъчинките чукат в долния конус? Не чуваш ли...


Почти шепнеше, а сякаш озверя.


- Как ще чуваш, как ще чуваш, като не се чукаш - искаше да изкрещи момчето, но шепотът му се гърчеше безпомощен и нелеп.


На момичето му беше интересно. Придобиваше усещането, че разговарят други двама, че наблюдава това отстрани или на екран и хладно поправя несполучливите реплики.


- Дори не чукат песъчинките, а меко се сипят. Много пясък се е събрал долу... Пясък като писък - стенеше момчето.


- Друг път си се изразявал далеч по-интересно, Пи - отбеляза момичето. - Доста банално е сега.


- Че кой те научи да различаваш баналното? - сепна се момчето.


- Ти! - съгласи се убедено момичето. - А за изтичащото време е най-добре да го казваш на себе си.


- Непрекъснато си го казвам. Казвам си го непрекъснато, когато съм с теб. Да не мислиш, че съм толкова лесна плячка? Че ще ми съсипеш живота...


Момичето се озлоби. Превъзходството, което се опитваше да потисне у себе си, уязвяваната от години гордост, неприязънта към този отсреща, който все не казваше необходимото, го замая.


- Животът ти е съсипан от много други неща - поде наставнически. - Мислил ли си защо вечно нямаш пари? Защо ме мъкнеш по нещастни кръчми? Сигурно е много приятно да ходя по тъпите ви филми, които никой не си губи времето да гледа. Ах, “Миналото лято в Мариенбад”... Ах, безсюжетността... О, метафората! Миналото лято е на куково лято.


- Нека и ти да глътнеш малко културица, де - опита се да я успокои момчето. - Ходила си тук-таме, не само между колбите.


- Ходила съм, когато великият благоволи да изплува от небитието, в което се е самозаточил. Защото великият трябва да живее някъде другаде, нали, не с простите колбарки и колбасарки, нали...


Момчето смаяно я гледаше и това още повече я разяри. Виждаше, че за първи път се досеща за това, което сега му казваше, и поиска да му каже всичко за униженията си, за мълчаливото си присъствие сред милионите глупости - негови и на приятелчетата му.


- Противните ви кръчми и противните ви кандидат-писателчета с миризливи крака... - рушеше момичето. - Противните ви стихове и песнички. Противните ви мацки, които са по-горе от вас, защото поне не се мислят за велики, а просто чакат да се напиете, за да ги поведете нанякъде. Иначе кой би им обърнал внимание? Само вие и то когато изобщо не можете да им обърнете внимание... Кога най-сетне ще пораснеш?


Толкова злоба имаше в думите й, че момчето не знаеше как да отвърне. Затова се хвана за най-лесното.


- Ти порасни! Човек порасва, когато изгуби девствеността си.


- Щом е така, ти цял живот ще си останеш девствен. Ако ще да си спал с всички ваши...


Момчето сграбчи чашката на момичето, изтръгна я, сякаш тя му се съпротивяваше и се втренчи в разбърканата течност.


- Тук е бъдещето ти. Гадното ти, скапано бъдеще. Микробиоложка номер едно. Пътуваш по всички конгреси и се чукаш само с известни микробиолози. На летището те посрещат баща ти и мъжът ти. Страшно доволни и двамата. Двама страшно доволни рогачи.


- Пи, не можем ли да се разделим като хора - помоли го тя, отпаднала от собствения си гняв и почти не чула какво й говори момчето.


Не можеше, разбира се.


- Какъв човек съм аз, скъпа? - с опиваща радост отхвърли примирието момчето. - Аз не съм човек. Аз съм един импотентен тип, който три години не те начука. Не ти обърсах два шамара още в училище и работата се провлече. Аз съм падението на целия мъжки свят. Това е престъпление!


- Ще ти бъде ли приятно, когато няма кого да ругаеш? - опита се да го укроти тя.


- О, цял живот ще те ругая. Остават ми няколко часа живот, рожбо, и през тия няколко часа ще си най-руганата девственица на тоя свят.


Момичето не трепна. За него смъртта не съществуваше. Беше спокойно и уравновесено момиче и каза най-спокойно и уравновесено:


- Дали някога ще можеш да обсъждаш трезво въпросите? В това има такава логика, красота...


- Какви въпроси? - парира я момчето. - Ти имаш само отговори. Не искам да се разделям красиво с теб. Никаква логика няма да се разделяме красиво. Нищо красиво не сме имали, затова... Махай се!


Момичето се изправи. Усети радост, че всичко свърши. Побутна чашата на момчето и равнодушно каза:


- Няма смисъл да ти гледам. След десет години - прогнил черен дроб. Разбити нерви. И тъпо неудовлетворение. За успокоение решаваш, че другите са виновни. И че всичко е започнало от мен...


Момчето не я погледна.


Много спокойно си мислеше дали да не зачука по дебелото стъкло на масата и да се развика: “Махай се, мразя те! Махай се, мразя те!”, докато стъклото се счупи и уплашената сервитьорка извика милиция.


Не го направи, а през това време момичето излезе от сладкарницата и от живота на Петър Младенов Иванов, когото всички наричаха Пи или Три цяло и четиринайсет. Или Пипин Дълги.


Той не стана пияница, а журналист. Май е едно и също.


Обиколи света. Жени се няколко пъти и всичките му бракове бяха щастливи. Пари имаше достатъчно, но не им обръщаше достатъчно внимание. Поради което те нямаха значението, което обикновено имат.


Приятелите му го обичаха. Аз също. Затова се опитвам да отмъстя за него.


Пръсна се от инфаркт в самолета от Богота до Хавана. Очаквахме го да се върне, за да направим запой за четирсетгодишнината му. Силен и стилен! Така ми обяви в картичката, която получих от Богота, след като знаех, че е мъртъв.


Сгърчен от внезапната болка, той видя как една състарена жена слиза от влака на някаква провинциална гара и двама мъже предано й се усмихват. По-младият разгъва хартията на цветята, а другият маха с много нежна, много нежна и костелива ръка...


1987


Е, И...

И всичкото, което нямам,


ми стига за един живот.


Георги Богданов


В кънтящото пловдивско утро незабравимият мъртвец Г. Б. беше по-жив от всичко.


От студентския стол на долния етаж долитаха мазни удари на сатъри, ниагари вода бумтяха по празните тави, звънтяха порцелановите цимбали на чиниите. Всичко това,  омешано с грухтенето на преминаващите по булеварда камиони, с меланхоличния звън на тролеите и с жуженето на пъргавите автомобили, млатеше с безжалостни чукове по окаменелия ми череп. Зад неговите неразбиваеми стени се рееха мътни облаци от гроздова пара, бълбукаха горещи мехурчета вино, разливаха се кротките езерца на шотландското (шотландско ли, наистина?) уиски. Дълбоко бучеше басът на гадната пърцуца на Митьо Графа, а вишновката, с която даде старта към вчерашния маратон жена ми, обявяваше с тънък дискант: “И аз съм тук, и аз съм тук... Тук съм!”


Сред равнини и възвишения от алкохол се лутаха отломки от думи и жестове и аз с ненавист гледах жизнерадостния Г. Б.


- Е, и...? - каза Г. Б.


Затътрих се към хладилника, пътьом метнах влажен пешкир върху бучащия си череп и на масата  кацнаха две бутилки бира.


На същата тази маса, където трябваше да се роди безсмъртната ми слава и дори нещо повече - одобрението на Г. Б.


Наистина бях замислил страшен разказ. Щях да опиша медения месец на двама, които се настаняват в старинен хотел. 


Този хотел е някъде в Шотландия (в Шотландия ли, наистина?) и двамата са единствените посетители, защото за пръв път от четиристотин години се налагало да реставрират сградата.  Тя е опасана с някакви скели, опакована е с огромни прозрачни покривала и цялата тази смесица от старинност и модерност й придава призрачен вид. Докато двамата се любят, имат чувството, че ги гледат един милион реставратори и поне дузина поколения шотландски (шотландски ли, наистина?) рицари. Те не се стараят единствено заради тях. Не бих казал, че изобщо се стараеха ония двама перковци, но просто така излизаше - беше им приятно да се любят и отвреме-навреме да казват нещо за реставраторите и рицарите, без да са видели нито едните, нито другите. Всичко това беше наситено с много елегантен секс и с черен хумор, така че непременно щеше да се хареса, макар да не бях измислил какво точно щеше да излезе в края на краищата. При всички случаи - нещо много изненадващо и поучително...


Но нашите мечти винаги се разбиват о жестоката реалност и под това ще се подпише всеки, дори и жена ми, която вчера с надежда извади прашасалото шише вишновка и под одобрителния поглед на жената на Г. Б. наля шербетената течност малко над половината на миниатюрните чашки. Жена ми искаше да се говори за магията на словото, искаше да се любува на изящните жестове на Юлия, искаше да се възхищава от възхитителната лекота на мъдрите ми присъди. Тя с упоение поде разговора и предана усмивка ръзцъфтя върху равното й лице, когато Юлия заобяснява колко трудно е изкуството на флейтиста, как се преминава през изнемогата, как се достига дори до припадъци, но как всичко ужасно се забравя, когато откриеш онези единствени звуци, звуци, звуци...


О, бездни на прозрението, покрай които крехко балансираш по пътя към Бога!


Жена ми - очарована - щеше уточняващо да възкликва и да хвърля щастливи погледи към мен, сякаш току-що е ангажирала места в спалния вагон на влака за Бога и ние съвсем за кратко ще трябва да изпитаме неудобствата на пътуването, за да се събудим на сумрачната райска гара, където услужливи ангелчета понасят куфарите ни, а кротко усмихнатият старец благосклонно ни маха със светлата си всеопрощаваща длан. И кой знае - може би точно Бог щеше да ми подскаже нещо изненадващо и поучително, за да го лепна на ония двамата в смахнатия им шотландски (наистина ли шотландски?) хотел...


Но Г. Б. беше върл атеист и не понасяше трансцендентните състояния на духа.


- Е, и...? - каза Г. Б.


И аз заотварях първата бутилка гроздова, примирен, че няма да има нито слава, нито одобрение от Г. Б. Зарязах двамата сами да се оправят сред коравосърдечните реставратори и рицари. Жена ми безпощадно ясно прозря, че номерът със спалния вагон няма да мине, че дълго ще трябва да чака, докато достигнем най-много до огромната студена чакалня - одрямали, ненавиждащи се, пронизвани от акуратните погледи на милиционери и доброволни сътрудници.


Разлях гроздовата във водните чаши, след това зазвънтяха звънци и телефони, заотваряха се врати и бутилки, заидваха, но не си отиваха хора, много хора... Сред облаци от тютюнев дим се мяркаха адски мутри, плющяха унищожителни отрицания и звучни признания, падаха бутилки, тела и авторитети. Всмукани като прашинки от бучащата прахосмукачка на запоя, жените - нашите две и всякакви други - напразно се опитваха да затрептят привлекателни и болящи.


- Ти да мълчиш! - сопнах се на жена си, макар че това съвсем не беше тя. - Мълчи и слушай! Под скъсаната дрипа ти търсиш плътта, а там има... Сърце има там. Разчекнато безсрамно.


- Н. В. Гогол - дереше се Г. Б.  - Н. В. Гогол. Знаете ли го - Негово Величество Гогол?


- Всички сме излезли от шинела на Гогол - угодничеше някой.


- “Шинел” няма нищо общо с модерната проза - рушеше единството друг.


- “Шинел” ли, бе? - озверял го разтърсваше Г. Б. - Ти какво разбираш от “Шинел”? Акакий...


- Бе, що го не оставите тоя шинел на мира, що го не оставите? Ай да му се не види и шинелът! - виеше комшията Пеца, който като всеки автотенекеджия ненавиждаше вещоманските разговори. - Оставете тоя шинел, викам. Майната им на дрехите. Да изпеем нещо бунтовно.


И наистина поде “Не щеме ний богатство”, но някъде след парите закъса. Н. В. Гогол не се даваше. Как така едно величество ще отстъпи трона си на такъв безсребърник като Пецата? Как може да бъде забравен Н. В. Гогол, когато самият Г. Б. го е провъзгласил за тамада на масата!


И остроносият малорусин отново възсядаше разгневения жребец на запоя, впиваше в хълбоците му яростните си шпори и запоят летеше, летеше - пяна и кръв капеха на едри парцали от влажните му бърни, опръскваха вещи, земя, небе...


Но това беше вчера, а след вчера - в кънтящото пловдивско утро незабравимият мъртвец Г. Б.  - по-жив от всичко, и аз - мъртъв, като мъртвата си слава, кротко се плакнехме с бира.


- Уважаеми доценте - каза след третата бутилка Г. Б. - Уважаеми доценти, професори, член-кореспонденти, заслужава ли си да говорим за всичко това?


Смъкнах пешкира от проясняващата си глава и измучах, че не си заслужава, защото утрото откънтяваше и се задаваше руменият чудо-богатир на обеда и Г. Б. щеше да викне - “Стига с тия бири, вкиснахме се от бири, да му ударим една водка, ако ще и виетнамска”.


Г. Б. ме сграбчи с орловите си пръсти, впи кървавите си очи в мен и запита: 


- Усещаш ли как преминава времето? Като куче преминава...


Проскубаното, окраставяло, дърто време!


Вървиш по тъмната улица и съзираш святкащите му очи. Безстрашно продължаваш, но там просветват две и още две, и още...


Глухо и пусто е, обкръжен си от глутница времена, от глутници, които се приближават невинно, лижат коленете ти, ръцете ти, скачат - все по-високо и по-дръзко.


Кое време първо впива нежните си зъбчета в беззащитната ти плът? От кое време тръгва първата ти струйка кръв?


Как жадно се впиват в теб гнусните кучета, разкъсват, разнасят по всички страни месо, мозък, надежди...


Куче, не преминавай! Отмини ме, куче...


Бясно фучеше времето.


То прелиташе покрай златни села, покрити с циментов паспал, покрай ухаещи на халва градчета, покрай гари с романтични имена. Навлизаше в тунелите на улици, какви улици само - “Каймакчалан”, “Горно Броди”, “Скайлер”. Припърхва времето и плахо влизаш в отделението на поразените от инфаркт, виждаш десет почтено умиращи и незабравимия Г. Б. - непревземаем, твърдящ, че не може да умре от рак, защото ако го откарат към онкологията, ще получи веднага един последен оглушителен, заслепяващ удар и кр-р-рай...


- И всичкото, което нямаш, достатъчно ти е за два живота! - опитваш се да ободряваш, но Г. Б.  те гледа с презрение.


- Научи си урока, както трябва - вяло те отпраща той, но как да го научиш при такъв лош учител...


Незабравимият мъртвец Г. Б. преживя три инфаркта и ставаше все по-жив, докато не го достигна ножът на прочутия Чирков.


На погребението валеше дъжд и всички се скупчихме под огромния орех. Г. Б. обичаше да ни събира, обичаше да сме скупчени и пияни. Дъждът плющеше по ореховите листа, свиреше на посребрялата като флейта Юлия и се опитваше да попита “Е, и...?” Но не си беше научил урока, както трябва.


Един тромпетист в железничарска униформа поведе процесията с тромавите извивки на окърпения си тромпет. Вървях с другите, нелепо жив като тях, празен и несъществен под дъжда, под бездъждието, под всичко, което Г. Б. така обичаше, че изобщо не разговаряше за него.


Мразеше вишновките, трезвите приказки за изкуството, остроумията, зад които е мрачно. 


Какви думи само. Какви думи...


Това не са изречения за смърт, това изобщо не са изречения и изобщо не са думи и ако от всичкото, което не е, излитне едно учудено, питащо, заповядващо и пияно “Е, и ...?”, тогава аз...


Но заслужава ли си да говорим за всичко това, уважаеми доценти, професори, член-кореспонденти, заслужава ли си да говорим за всичко това, когато няма кой да запита!


Е, и...?


1988

ЧЕРНА ТОРТА

За какво пиша ли?


Заради предпоследното изречение.


И разбира се -


заради теб...


- Аз ли съм направила тази помия? - запита се жената, след като отпи от кафето.


Мъжът кимна едва забележимо. Острието на бръснача бавно обираше космите около изпъкналата адамова  ябълка - цялото му внимание беше погълнато от страха да не се пореже.


Не обичаше кръвта. Не обичаше неприятностите. Нямаше нищо против помията  - стига да е топла и без много приказки.


- И да не дрънкаше пералнята - каза мъжът.


Жената не отвърна. За осем години беше свикнала с навика му да произнася само последната част от мислите си.


Мъжът отри с тъпата страна на бръснача останалата по бузите пяна и енергично се наплиска със студена вода.


Бързо се разтри с кърпата и бавно заразмазва гела по червеникаво блесналата кожа, докато жена му търсеше ризата и внимателно се прицелваше във вратовръзките. Безпогрешно подбираше най-подходящата комбинация - беше я научил отдавна.


Той пое ризата и закопча копчетата бавно, за да изпита приятното гъделичкане на гънещия се плат. Ловко преметна краищата на вратовръзката си, изпъна ги и безупречният възел плавно се вмести в триъгълника на яката. После облече сакото и целуна по челото жена си, докато дясната му ръка механично се наместваше върху дръжката на куфарчето.


- Купи хляб - извика тя след него.


Не чу отговор, но беше сигурна, че ще донесе.


Докато разчисти кухнята, пералнята спря, тя извади дрехите и ги простря на балконските въжета. После включи прахосмукачката и насочи ръмжащия й булдог към хола.


Когато привърши, чу телефона. Взе едновременно слушалката и парцала за прах. Забърсвайки шкафчето, обясни, че номерът на “Валентина” е почти същият, но се набира с двайсет и три, а не с двайсет и две в началото. На “благодаря” вече напъхваше парцала в чекмеджето. 


Политурата спокойно блестеше. Всичко беше на мястото си. 


Някой позвъни на вратата.


Жената бавно прекоси хола и светна в полутъмното коридорче. Очакваше чистачката, която по това време идваше да налее топла вода.


Може би затова се изненада.


- Здравей и здрасти! - с радостна безцеремонност изстреля неочакваният и сърдечно сграбчи дланта й, за да я целуне.


После извади свитата зад гърба лява ръка и поднесе седем поувехнали карамфила.


- Местно производство! - обяви мъжът снизходително. - Но нищо по-достойно не открих в обезцветения град.


Тя не отвърна. Мълчаливо му посочи хола. Беше притеснена, че е със старата пола, която носеше само вкъщи и когато не очакваше гости.


Мъжът уверено се насочи към стаята, позапря на прага и се огледа. После, без да изчаква покана, избра фотьойла и отпускайки се върху него, смешно хлътна сред омекотените му пружини.


Жената се подсмихна. Само мъжът й можеше да сяда върху този фотьойл, без да нарушава равновесието си. 


- Хубави са! - каза тя, докато подреждаше карамфилите във вазата. - Като поемат малко вода, ще се освежат.


Мъжът кимна. Без да скрива от нея, той спокойно изучаваше стаята. Погледът му обхвана стандартната мебел, позапря се върху малкото писалище с равно подредените  тетрадки, бегло фиксира поостарелия телевизор.


Всичко беше по-различно от преди, дори и книгите в библиотеката, но това не го потискаше.


- Току-що сложих кафето - послъга жената, срещнала погледа му.


- Ще го изпия с благодарност - отзова се мъжът.


- Обикновено излиза отвратително - предупреди тя.


- Ще го понеса! - отвърна гостенинът с мъченическо изражение.


Жената се разсмя и тръгна към кухнята. Усетила погледа му да се плъзга по тялото й, тя леко се напрегна. Обърна се и облегната на рамката на вратата, запита:


- Ще разкажеш много неща, нали?


Той неопределено разтвори ръце и сякаш подгонена от познатия забравен жест, жената побърза да се отдалечи.


Включи котлона. Напълни джезвето с вода, насипа, без да прецени точно, кафе и захар. После се совна  в спалнята и отвори гардероба. Поразгледа дрехите си, но не посегна към никоя.


Когато внасяше таблата, го завари до прозореца. Беше открехнал пердето и с неясен израз се взираше навън.


- Извинявай - оправда се жената, като видя, че изтърсва пепелта от цигарата в кибритената си кутия.


- Нищо, нищо... - успокои я мъжът. - Разбрах - не пушите. 


Донесе му пепелник. Поставен до изящните чашки, той беше груб и грозен.


Едва тогава мъжът пусна пердето и се приближи до масичката.


- Кафе с коняк! - възкликна той, изтърсвайки пепелта от кутийката в пепелника.


- Кафе с коняк в десет часа сутринта - повтори той, като прибираше разпилените и недокоснати от жената кибритени клечки. - Не е лошо, когато се срещат двама...


- Които не би трябвало да се срещнат - смело го изпревари жената.


Не знаеше дали е искал да каже това, но той не й възрази.


- Тук висяха “Бийтълс”, а там - “Че Гевара” - обяви мъжът, посочвайки тъмните маслени картини.


Сякаш очакваше да го похвалят за паметта му. Жената погледна картините и се смути, като видя тънкия слой прах върху рамките.


- Не са лоши - прецени мъжът със същия тон, с който се беше отзовал  за карамфилите. 


- Как си? - запита жената.


- Не много как - охотно отвърна той. - Щом хукнах из прованса, значи съм не много как...


Сръбна от кафето, направи лека гримаса и словоохотливо продължи:


- Представяш ли си - цяла вечност се лангърках в убийствено бавния влак. Ужасен студ. И отбор от непрекъснато сменящи се хъркащи дядовци. Докъде ни докараха... - самоиронично се усмихна той.


- Бедни, бедни Македонски - опита се да влезе в тона му жената.


- Ами точно така - съгласи се мъжът. - И на всичко отгоре връзката е след три часа. Тръгнах като сомнамбул из града, тук букет, там букет... И ето ме при теб. С надеждата, че няма да ме изгониш - бодро завърши той.


Жената кимна, отпивайки от чашката си. 


Знаеше всички разписания. Бързият от София тръгваше в шест и пристигаше в девет. В един минаваше обратният. Лъжеше я. 


- Нали е безумие всичко това? - търсеше съгласието й мъжът. - По-рано - един телефон и готово. А сега трябва да ги ухажваш, да ги кандърдисваш.


- Ожени ли се? - без любопитство го запита тя. 


- Вече не! - отвърна с иронична краткост мъжът. - Свободата, Санчо... Е, и така нататък, нали си учителка.


- Преподавам в шести клас - уточни жената. - И на два седми.


- Наздраве за двата седми - повдигна чашата си мъжът, забеляза, че не си  е сипала, и я погледна въпросително.


- На училище съм - обясни му.


Той отпи съвсем леко. Запали нова цигара и смълчан, потъна във фотьойла.


А жената почувства отдавна неизпитвано раздразнение. Лъжата му й беше неприятна, макар че би трябвало да я поласкае. Помисли си защо е дошъл, защо е излязъл от спомените, които са хубави, когато са мъртви.


- Когато не се наместват в днешното - внезапно изрече тя.


И не се смути. Стана й смешно, че е заприличала на мъжа си. Поиска да обясни весело това на гостенина, но той я изпревари.


- Днешното е по-хубаво и от най-хубавото вчера? - запита уточняващо. 


- Не е ли така? - стрелна го жената.


- Различно е - отвърна той. - В различни моменти е различно.


Като смукна дълбоко, мъжът я погледна право в очите. Тя не отмести погледа си през цялото време, докато той говореше с нервна задъханост. 


- Както си вървях, реших да мина през казармата. Отвън всичко беше същото. Помниш - линията, кантончето, фабриката отсреща. Стигнах входа, надникнах... И веднага изскочи един нахакан ефрейтор. “Кого търсите?”. “Теб” - исках да му кажа, защото аз бях ефрейторът, само че не толкова нахакан, а иначе бях аз и не си бях доспал, тъй като на капепето слагат най-гадните старшини и ефрейторите никога не могат да си отспят, макар че са вече стари кокали. Спеше ми се, но не бях нещастен, защото нощта на дежурството беше преминала, през деня е по-лесно, часовете се въртят бързо, щях да сдам наряда, а довечера да прескоча оградата - нали имахме среща. Там, пред паметника на обесения, как се казваше?


- Съжалявам - каза жената, но той не я чу.


- Аз бях този ефрейтор, ама как да му го обясня. Аз щях ли да приема такова обяснение, без да се изсмея и без да кажа на оня изкуфял дъртак: “А бе, я се разкарай, че старшината и без това чака да ме напъха в ареста”. Щях ли? “А, нищо, нищо...” - казах на ефрейтора и се отдалечих. И както се отдалечавах, взех, че дойдох тук.


- Съжалявам - каза жената отново, той я чу, но саркастично я прекъсна.


- От всички чувства най-лошо е съжалението: не го надживяваме, както секса.


- От кого е това? - с несигурна предизвикателност го запита жената.


- От Греъм Грийн - призна той.


- Не го преподавам - ухапа го тя.


Беше доволна, че го е хванала да цитира. Сякаш можеше да отмъсти за някогашното му раняващо фразьорство.


- И на двата седми ли не го преподаваш? - усмихна се мъжът. 


- Дори не съм го чела - отвърна тя. - И няма да го прочета - увери го. - А ти никога не си бил смутено ефрейторче. Днес мислиш така!


Той я погледна изненадано. На нея й се стори, че едва сега вижда колко е остаряла, но това не изглеждаше важно. “Не се е променил, не се е променил - убеждаваше се тя. - Увехнал е, оглупял е навярно, но не се е променил.”


- Сигурно не съм бил. Щом казваш... - опита се да се съгласи мъжът. - Може би съм бил ефрейторът с маршалския жезъл?


Нямаше смисъл да му отговаря.


- А онова кино е изчезнало - обяви внезапно той. - Има някакъв глупашки магазин. Помниш ли как светнаха лампите и как ни видя полковникът. “Какво правите тук, ефрейтор?”.  “Това ми е оправданието, полковник!”. Погледна те и се усмихна. “Хубаво оправдание, без него щях да ти друсна пет денонощия. Бегом в казармата!” Но аз не изпълних тогава заповедта, нали. Спомняш ли си, че не изпълних заповедта, макар че ти беше много изплашена?


Жената беше уплашена сега, а не тогава. Тогава искаше да остане, а сега - колкото се може по-бързо да си отиде. Имаше да готви, да преглежда тетрадки и изобщо... Болеше я главата, не й се разговаряше.


- Знаеш ли - каза мъжът с убеждаваща само него несигурност. - Тук нямам никакъв близък, освен теб.


Какви близки можеше да има тук? Защо са му близки?


- Не става дума за пари, нали? - присмехулно го отблъсна жената.


- Не искам нищо друго - продължаваше той, вслушан само в себе си. - Пусни само оная плоча и ще си вървя. Нищо друго не искам.


Сякаш можеше да иска каквото и да е. 


- Не мога - отвърна жената.  - Няма я вече.


- Така ли? - изненада се той.


Тя отново го видя същия като преди. Наивният му въпрос, учудената трогателност, с която изобщо не можеше да приеме, че другите са по-различни от него.


- Така! - отвърна му с назидателна твърдост. - Малкият я сложи върху котлона. Приличал му на грамофон.


Искаше й се да разказва дълго и с подробности. Искаше да го измъчва или по-точно да види как той се преструва, че се измъчва. Какво беше онова от Греъм Грийн за съжалението и секса?


Какъв секс, боже мой, минали са десет години!


- Току-що бях свалила тенджерата и... Превърна се на черна торта - внезапно завърши жената. 


Мъжът мълчеше. Беше се втренчил в димящия връх на цигарата си. Тя помисли, че пепелта всеки момент ще се отрони върху мокета.


- Много ми се искаше да я чуя - улучи все пак пепелника той.  - Тя е като полъх от забравено море.


И мигновено се поправи:


- Като полъх от забранено море.


- Останал си поет - поласка го тя.


Изведнъж й се поиска да му каже нещо хубаво, но не намери какво точно. 


- Не съм - озъби се той. - Много добре знаеш, че не съм. Нищо не съм останал и...


Тя се изплаши, че ще започне да й разправя историите си, да споделя за обстоятелства и хора, които не познаваше и не я интересуваха.


- Не знаех, не зная - занарежда на пресекулки жената. - Не ме интересува, честна дума - не ме интересува - продължаваше тя.


Но мъжът не я гледаше. Не долавяше и смисъла на безсмислените й думи, опасността от надигащата се женска истерия.


- Исках просто да чуя плочата - обясни сякаш на себе си. 


- Стига с тая плоча. Откъде ти дойде на ум - почти изкрещя жената. - Идваш след десет години, набутваш ми миризливите си карамфили, миризливите си спомени и въртиш все тая тъпа плоча.


Непознатият от много отдавна гняв я хласна изведнъж, завъртя я в солените си въртопи, вледени тялото й. Усети се като труп, изхвърлен на непознат бряг. Не искаше да вижда нищо наоколо и затвори очи.


- Извинявай - достигна от много далече гласът на мъжа.


- Ти извинявай - чу се да казва кротко тя.


- Не, не - ти! - въртеше се около нея мъжът.


Когато най-сетне го погледна, тя долови облекчението му. Окуражен от израза й, той заговори бързо.


- Просто съм идиот. Идиот съм и дойдох, за да покажа какво непоправимо нещо е идиотът.


Жената не искаше да слуша. Единственото, което искаше, беше да не се разплаче. От усилие да не се издаде, усети тъпа тежест в стомаха си. 


И това ли трябваше да си припомни?


“Глупачка, каква глупачка съм” - повтаряше си безкрайно, с дошло от много години отчаяние, напразно заклинащо гаденето.


Без да я поглежда, мъжът прекоси хола, шмугна се в коридорчето и се изсули навън. Тя не го спря, не му каза нищо, нито понечи да стане от полукреслото.


Чу вратата да се затваря и се отпусна по-удобно.


След малко телефонът иззвъня, но жената не вдигна слушалката. Щеше да е или грешка, или майка й. Не й се говореше с никого. Ако търсеха “Валентина”, щеше да се разкрещи. Трябва да се внимава в набирането, не е честно да безпокоиш другите в края на краищата.


Постоя така доста време. След това рязко стана и отвори вратата. На стълбището нямаше никой. 


Оправи с крак подвитото чердже и тръгна към кухнята. Изми чашите, подсуши ги, нареди ги на лавицата. Преди да плисне коняка в мивката, усети мигновено желание да лизне от кехлибарената течност. 


Накрая отвори вратичката на грамофона и без да поглежда, издърпа една плоча.


Включи котлона, изчака да се нагорещи. После сложи плочата отгоре. 


Не се изненада, когато видя как тя се издига нагоре и заприличва на черна торта. Но след миг рухна и се размаза върху котлона.


Беше се излъгала и цяла седмица десетгодишният й син гнусливо питаше какво вони така гадно. Накрая тя му каза, че думата, която употребява, не й е приятна.


1989


БАБИЧКА

Светът е правен като череп 


и като череп е рушен.


Никола Инджов


Умря бабичката от партера.


Възмутена от неприятностите, които изведнъж й се изсипаха, дъщеря й - едра зарзаватчийка с мощно окосмени крака - заразправя как станала сутринта, как таман се огледала в огледалото и усетила нещо лошо. Полутъмно било, тихо, тя извикала: “Мамо, мамо, какво има?” Бабичката не откликнала. Навежда се дъщерята над миндерчето, отмята завивката, докосва старицата - лед.


Блокът беше стар, обитателите му отдавна се познаваха и печалната вест скоро облетя всички. Научи я и Попов, когато слизаше от третия етаж, за да изхвърли боклука. Вече привикнала да разказва, зарзаватчийката беше обстоятелствена и точна, сякаш репетираше отчет пред мрачно  подозрителен следовател. Попов търпеливо слушаше, чудейки се как да изрази съболезнованията си. Необезпокоявана, зарзаватчийката успя да спомене мъжа и двамата си синове, които вчера отишли за риба и я оставили сам-сама в това нещастие.


- Майчицата ми, нямам вече майчица - ревна изведнъж жената и стремително забоде глава в гърдите на Попов. 


Той едва не разпиля боклука по стълбището.


Все пак успя да обгърне несръчно зарзаватчийката и сурнешком я дотътри до апартамента й. Жената беше попритворила очи и Попов с мъка я нагласи върху фотьойла в холчето. Посуети се, изпълнен със суеверен страх как ще види бабичката, но все пак бутна вратата на кухнята, бързо сграбчи една чаша и едва не я изпусна под струята вода, блъвнала от силно завъртения кран. Като се стараеше да не гледа към миндерчето, Попов се врътна и пъхна чашата под устата на зарзаватчийката. 


Докато се чудеше дали да не пръсне похлипващата жена с мокрите си пръсти, тя пое водата и жадно я изгълта.


- Видя ли я, Попов, видя ли я миличката? - речитативно го попита дъщерята.


Той несигурно кимна, а зарзаватчийката внезапно продължи:


- Попов, искам да кажеш нещо за нея. Ти си я познаваше, тя те уважаваше. Ще дойдеш на гробищата, нали, Попов?


Слисан от предложението, той не усети как се съгласи и жената го отпрати рязко и решително. Току да затвори вратата, бе застигнат от гласа й:


- И колата ще ни трябва. Хора ще дойдат от село.


Попов подбра торбата с боклука и се прокле за отстъпчивостта си. Но веднага се поправи: “Смърт е това, мъка. Всички трябва да помагат.”


На драго сърце би помогнал с вартбурга, но откъде-накъде ще държи надгробна реч. Никога не беше се вслушвал в подобни работи. То и колко ли погребения е имало в неговия тридесетгодишен живот. Родителите му, слава богу, са живи, роднините и близките, доколкото ги имаше - също. 


Когато беше в четвърти клас, камион премаза съученика му Христо. Отмениха часовете, за да отидат на погребение. Ужасно - потресените родители, бинтованото, потънало сред цветя момченце, но Попов ясно си припомни радостната възбуда, че не са на училище. Беше интересно, за пръв път видяха отблизо поп, търпеливо се вслушваха в монотонното му пеене.


 “То поповете са за тия работи. Да пеят там, да приказват успокоително... Какво разбираме ние?” - рече си Попов.


Спомни си и погребението на своята баба. Тогава дойдоха братовчедите от Казанлък. Огромни и решителни, след гробището те го замъкнаха в някаква кръчма и го напиха с две чаши ментовка. Да, и в службата погребаха няколко души. “Опечалено събрание...” - само това беше останало в паметта му. Опечалено събрание! Какво значеше това? Не можеше ли без тази глупост...


 “Поп за тия работи, поп” - каза си Попов, но се сети, че прякорът от детинство му беше Попето. Кой знае, може би фамилията им начеваше от някой неизвестен на рода свещеник. Поусмихна се - излиза, че Марчето все пак правилно се е ориентирала.


Изхвърли си Попов боклука и отиде да подготви вартбурга. Хората от входа често го използваха за разни дребни услуги - той не им отказваше, та колата беше нещо като обща собственост. Отдавна установена близост имаше между всички от входа, познаваха се, не е като в новите гиганти, дето не се и поздравяват. Май само бабичката не се беше качвала във вартбурга, а и кой знае дали изобщо е влизала в автомобил.


Попов си я припомни - мъничка, кротка, изплетена сякаш само от бръчки. Вечно седеше на пейката пред входа и равнодушно наблюдаваше. Кой знае какво?


И винаги ще попита колко е часът. Стори му се, че все е било така, че още като съвсем малък, когато нито часовник имаше, нито знаеше какво правят двете стрелки в неуловимия си бяг по циферблата, е отговарял на бабичката. Отговарял й е като ученик, после като войник... И като техник в пощата, какъвто си е и досега, й е отговарял, а за какво ли й трябваше точно време, да я питаш.


 “Сякаш на нас пък много ни трябва!” - промърмори Попов и си припомни как веднъж, неестествено развеселен от непредвидено обедно пийване по случай някакъв рожден ден на колега, запита старицата не се ли страхува от смъртта. Съвсем ясно дочу тогавашния отговор: “Що да ме е страх. То си се знае отнапред, що да ме е страх?!” И бабичката го стрелна с младите си подозрителни очи. 


По същия начин го стрелна, сякаш отговаряше на Христов от четвъртия етаж, който вечно я подпитваше защо не си е стояла на село, ами е дошла в тоя пусти град. Самият Христов се броеше за гражданин от сой, гордееше се, че няма нищо общо със селянията и с глупостта на тази гордост се мъчеше да надмогне вечните си неуспехи на дребен диспечер, който така и не е могъл да угоди на началниците си. Мъртвата вече бабичка само бегло поглеждаше Христов - санким, градът е на баща ти, що ме разпитваш, като и ти самият не знаеш какво правиш на тоя свят...


Да се е страхувала от смъртта, едва ли. Вероятно повече се е бояла от дъщеря си, от безбройните роднини, които биваха у тях по всяко време на годината и до късна вечер от партера долитаха шумни разправии, гърлени смехове, а накрая - грозни, разкривени от изпитата ракия песни. Страхувала се е от това вечно движение, от бумтежа на големия булевард, докрая останал й чужд и неясен. Работила е бабичката в кухнята на бившата кръчма до блока, после в ресторанта отсреща и навярно хиляди пъти се е озъртала уплашено при ужасното пресичане на булеварда.


Попов не я помнеше да работи, помнеше я само да го пита колко е часът и разбра, че изобщо няма какво да каже за нея. Дори годините й не знаеше, прочете некролога, а ги забрави.


- Седемдесет и четири - отвърна му селянката, която се беше настанила до него. - Седемдесет и четири е, не е вярно, дето пише, че е на седемдесет и пет.


- Ти все повече знаеш, мамо - пресече я от задната седалка жената, която много приличаше на зарзаватчийката.


- Знам я, знам - охотно се отзова старата. - Аз съм с три години по-малка, всичко знам. Помня как тръгна на училище, с една синя рокля тръгна, купешка. Нямаше такива рокли тогава. Баща й...


- Че кога е било това? - усъмни се дъщерята.


- Беше, когато беше - отряза жената. - Казвам ти, ще слушаш!


- Ми паспорта? - заяде я онази.


- Паспорти! Имахме един пияница в общината - когато се сетеше, тогава ни пишеше в книгите. Казвам ти - седемдесет и четири. Аз  на Мичето казах, майка ти е на седемдесет и четири, така да знаеш. Ма Мичето като е шашардисана...


Попов не си даваше труд да разбере кого вози, да раздипля връзките между надошлите от село и само все повече потискащата го мисъл, че след малко ще трябва да говори, го накара да попита за бащата на бабичката.


- Планина човек беше, работлив - охотно отвърна старата. - Мераклия! Първата вършачка в село той я докара.


- Чорбаджия значи - подсмихна се Попов.


- Ти си чорбаджия - сприхаво отвърна старата. - Махнахте чорбаджиите, сега няма какво да ядете. Казвам ти, вършачка докара и за селото беше добре. По-рано какво беше, преди вършачката...


- Било, каквото било - примирително се обади дъщерята. - Ти сега гледай!


- Ох, гледам аз, гледам, ама нищо не виждам - откликна бойката бабичка и подхвана неразбориите в селото.


На малкото площадче пред гробищата Попов паркира вартбурга, изчака жените да се изсулят непохватно от колата и пое след тях. После се сети, че не е взел цветя, и докато се оправи, докато влезе в Дома на покойника, церемонията вече беше започнала. Трябва да е била кратка, защото хората вече минаваха пред каменния саркофаг, взираха се в бялото лице на покойната и като поставяха цветята във вазата пред ковчега, се насочваха към най-близките. С хлипот, който приличаше повече на подсмърчане, те се ръкуваха или целуваха с тях и облекчено се насочваха към синия правъгълник на изхода.


Попов направи всичко досущ като другите, после се опита да помогне при изнасянето на ковчега, но място между неколцината едри мъже не се намери  и той покорно тръгна след бавно движещата се погребална кола с все по-нарастващ страх.


Не знаеше какво ще говори след малко.


Неусетно стигнаха до прясно изкопания гроб, скупчиха се около му и гробарите поставиха ковчега върху пръстта. До него се изправи руменобуз мъж с кожена шуба и като непрекъснато приглаждаше трептящите от вятъра листчета от ученическа тетрадка, зачете къде със засечки, къде с паузи заради похлипванията на околните, прощално слово.


Попов не запомни нищо от прочетеното, макар че беше решил да внимава. Когато казаха, че от името на признателните съкварталци ще произнесе слово и той, Попов направи няколко нерешителни крачки и вдървено се извиси пред множеството.


Беше точно над главата на мъртвата, погледна я и сега тя му се стори много по-спокойна и по-жива, отколкото е свикнал да я вижда.


- Опечалено събрание - започна Попов, изненадващо за себе си.


Помълча и отново повтори:


- Опечалено събрание...


Не знаеше какво да продължи и за трети път се обърна към стълпените хора, чиито лица не различаваше, с проклетите думи. Тишината стана непоносима. Попов с ужас усети, че всеки момент някой ще се разсмее истерично, че ще го смъкнат от стъпенката върху пръстта над ямата и ще го напъхат дявол знае къде. Може би от този ужас нещо в него се развърза, в обърканото съзнание заизплуваха думи и мисли, за чието съществуване той не беше подозирал.


- Да, опечалено събрание - започна Попов, - макар че какво опечалено събрание сме ние тука... И може ли да ни опечали смъртта, която и без това сме очаквали? Не смъртта, а животът на тази жена би трябвало да ни опечалява!


Попов дори не си пое дъх и със странно убеждение продължи:


- Защото какво е видяла тя през живота си. Кой я е видял, кой й е казал - ти си човек, ти трябва да си щастлива. А тя е била щастлива някога, нали, тя е била щастлива, когато е отивала на училище със синя рокличка...


Някой изхлипа. Навярно бойката баба от колата, но това премина встрани от съзнанието на Попов.


- Тя е мислила, че животът е син като тази рокличка, а той се е оказал черен. Но какво да приказваме! Да не би ние... Бабички, старци, мъртъвци - това сме всички ние и що да не си го признаем, що да не си го признаем, ами само са перчим, само се правим на велики. Нищо си нямаме, пък се правим на не знам какви си.


Разтреперан, потънал в лепкава пот въпреки хладния ветрец, Попов погледна хората около себе си. Стори му се, че различава лицето на всеки един, че всеки един е страшно съгласен с него и му е благодарен. Ето - идва някакъв неизвестен Попов, по телевизията не са го виждали, не са чували името му, идва и обяснява: лошо се живее, безсмислено и жалко, не може повече така.


- Ама ще попитате как трябва да е? Знам ли как, но не така... Че то, ако продължаваме така, опечалено  събрание, ако продължаваме да не се опечаляваме, да не се радваме, а само да се влачим и да питаме някой какво е времето, колко е часът... Какво са тогава петдесет ли, седемдесет ли, сто години? Нищо не са. Ето, тази бабичка ни казва - не живейте като мен, не се правете, че ще ме помните! Какво има да ми помните, казва тя, страха ми ли, бедността ли, миндерчето, дето бях навряна. Помнете, че сте хора и искайте другите да помнят това! Ето какво казва бабичката, ама ние се правим, че не я чуваме.


Попов искаше да каже още много, да завърши с нещо, което тези около него завинаги да запомнят, и то така, че отсега нататък животът им да стане съвършено друг - много ясен и много смислен. Искаше да се изговори докрай, да обясни колко жалко е, че хората са жалки и очакват някой друг да ги направи велики, докато това всъщност зависи от тях, те сами не знаят колко много зависи.


 “Ами че точно така е, разбира се” - съгласи се със самия себе си Попов, но изведнъж кладенчето, от което извираха думите, пресъхна, потъна нейде и той се озова отново сред песъчливата земя, по която винаги беше ходил. Уплашен, Попов кимна към тези пред него, крачна встрани от ковчега и се притаи сред хората. Всички мълчаха с някаква неясна суровост.


Гробарите се изстъпиха напред, промушиха въжетата под ковчега и с пресметнато олюляване го положиха в ямата. Някой поопита плач, чуха се дружни подсмърчания, после по ковчега припляскаха шепите пръст. Погребаха и тази бабичка.


Сред първите, закрачили по обратния път, беше и Попов. До слуха му достигна одобрителното: “Точно така трябваше, даде им да разберат на мръсниците”, но той не се обърна, за да види кой шепне така злорадо. Беше му все едно, нищо не можеше да го засегне.


Един мъжага му се изпречи, подаде му шише гроздова и след като Попов почти машинално отпи, недоволно процеди: 


- Какво ти беше направила женицата, бе? Що я окепази майчицата...


Попов не се изненада, нито пък се стресна, както се случваше винаги, когато някой недоволстваше от него. Бавно върна бутилката на мъжа и попита:


- Какъв си ти?


- Какъв съм, от село съм - защити се оня, но досетил се за какво го питат, отрапортува, че е старшина, старшина във вещеви склад.


- Можеш да караш, нали, старшина - смело продължи Попов. - Вземаш колата, качваш жените и - пред блока.


Той напъха ключовете в лапата на слисания военен и кривна по алеята. Зачете имената на погребаните  - много имена, различни  и повтарящи  се. Крачеше бавно, от време на време се позапираше, за да се взре в поизбелелите ликове на някога живелите. Изпълнен със странна празнота и ясност, вече беше забравил казаното преди малко, не го измъчваше неловкост от собствените му недоволни думи.


Харесваше му, че е ден, че вятърът се заплиташе в косите му и ги разпиляваше, че може да направи всичко, което поиска. Какво толкова лошо има в живота наистина.


Още е млад, ще се ожени, деца ще има. А може и в чужбина да отиде. В пощата набираха желаещи, няма да хукне като немил-недраг емигрант. Точно така - ще се ожени, ще отиде в чужбина. Или не - когато се върне, тогава ще се ожени. Пък и защо ли му е всичко това - семейство, чужбина, грижи...


Лошо ли му е така. Стига с тия промени, видя се, че те само объркват работата. Крещяха, митинги правиха и какво - свалиха едни, качиха други, пък нещата тръгнаха назад. А той самият нищо по-различно не иска, изобщо не се надява, че ще стане по-добре. То и си е добре, докато човек е жив. И бабичка да е, важното е да се живее. Все някак ще му намери колая.


 “Бабичка”, каза си наум Попов.


И преминавайки покрай надгробните паметници, зарешетили с кръстовете си пространството, шепнешком заскандира в ритъма на все по-ускоряващите си крачки: “Ба-а-а-бич-ка... Ба-бич-ка... Бабичка!”


Беше му страшно хубаво и знаеше, че винаги ще е така.


1991


ИГРАТА


- Животът не е игра, мили! 


- Разбира се.


Само със смъртта може да се играе.


Юношеска песен


Беше пиян и не обичаше жената. Второто му личеше.


- Уиски за нея - поръча на изплувалата зад фикуса сервитьорка. - Гроздовата каква е?


- Туземска - каза момичето, за да му се хареса.


- Няма значение - отвърна той разсеяно, опитващ се да съсредоточи поглед върху момчетата, които играеха билярд.


Играеха лошо. Помисли си, че ако някога изобщо беше подхващал щека, ако животът му не беше толкова скапан и ако не му трепереха ръцете, щеше да им я разкаже. Играта!


- Няма лед - сопна се жена му на сервитьорката.


- Не казахте.


- Сега казвам!


- Ама няма - злорадо обясни момичето и щръкна задничето си, за да провери харесало ли се е на мъжа.


Той не беше чул и не видя задничето. Беше чувал и виждал достатъчно. Знаеше, че където и да се появи, го харесваха. Сега се опитваше да слепи в ума си изречението “Единственото, което не беше, беше, че не е трезвен”.


- От много отдавна - каза жената.


- Какво? - сепна се той.


- От много отдавна не бях чувала тази песен.


- Така ли? - уточни.


И додаде с известно усилие:


- Логорея!


- Знам - отряза го тя.


- Словесна диария? - попита.


- Имаш запек. Словесен запек. Не артикулираш и изобщо...


- Нищо не се получава - завърши думите й.


- Да!


Стана му тъжно. Имаше моменти, когато му ставаше тъжно и тогава си спомняше за други такива моменти. Условието беше никога преди да не си ги е спомнял. Сега видя как двамата му приятели го изчакват да се изприказва и накрая отмъкват момичето, с което беше дошъл. Силвия.


- Силвия - каза той. - Не е логорея!


- Не  - потвърди жената и той се обнадежди, че също е пияна.


Но веднага си спомни, че цялата тази нощ, през която бяха ходили къде ли не, тя за първи път взе алкохол. Пиеше кафета и цитронади като камила, готвеща се да премине през обезкафени и обезцитрусени пустини.


Жалко, че не можеше да го изрече. Би й го казал с удоволствие, но думичките му изглеждаха сложни.


- Ще ме придружиш ли? - помоли жената.


- Как? - самоиронично, доколкото можеше, я попита.


Тя обидено тръгна към тоалетната и това беше подходящият момент.


- Ей! - викна той на сервитьорката зад фикуса.


Момичето охотно се отзова.


- Освен гроздовата  - каза й делово.  - Знаеш ли, че ще се самоубия?


- Не трябва - усмихна му се момичето.


- Имаш ли телефон?


Момичето пак му се усмихна. Този път неопределено и това го подразни.


- Не твоя - обясни й сприхаво. - Има ли тук?


- Имам - каза момичето решително. - Няма телефон! Заведението е ново. Работи от вчера.


- Без лед! - припомни й той.


- За някои - обясни момичето.


Беше очевидно, че го харесва. Когато не трябваше, всички го харесваха. А отдавна не трябваше.


Мъжът мълчеше напрегнато. Искаше да чуе как другата пуска водата след проклетата си пикоч. Само това...


- Пусна ли водата след проклетата си пикоч? - попита я усмихнато.


Беше доволен, че можа да каже толкова дълго изречение. Жената очакваше нещо подобно и не отговори.


- Кажи нещо за водата - подкани я.


- Ами - вода! - отговори му отмъстително.


Вероятно искаше да намекне, че познава водата само сутрин.


- И пикоч! - допълни той, но иронията хич я нямаше.


- И! - каза тя.


Тогава той разбра, че е изоставен и разконспириран. Жената, която мразеше, го разбираше. Разбираха го и жените, които не мразеше.


- Ей! - извика той към фикуса. - Там ли живееш?


Момичето се появи.


- Ако не беше дошла веднага, щях да съм мъртъв - обясни й. - Щях да съм самоубит.


- Той винаги се самоубива - успокои я жената. - Още едно уиски. За леда се разбрахме с бармана, момиченце.


Сервитьорката го гледаше с нарастваща нежност. 


- За теб? - любезно го попита жената.


- Не съм си изпил чашата и ще се самоубия - каза той вразумително.


Жената прогони сервитьорката. Ставаше й все по-хубаво. Вече го харесваше и такъв.


- Какъв е този храст? - посочи й той фикуса.


- Рододендрон - отвърна му с охота. - Или нещо като фило...


- Никога не съм ги разбирал! - съгласи се той. - Може би трябва да си имаме...


Искаше да каже, че трябва да имаш нещо, за да го разбереш. Фикус, куче, дете... А нямаха нищо.


- Може да е фикус - предположи жената.


На съседната маса някой каза “турски керемиди”.


- Какви? - запита.


- Грозни! - отговори жената, защото отдавна знаеше, че на въпросите му трябва да се отговаря. - Аз съм грозна.


- А момичето е хубаво - потвърди той. - Каква му е блузката?


- На кафяви точки.


- Аха! - каза. - Пеперуда. Аз сега ще се самоубия.


- Добре! - съгласи се жената. - Само не знам дали ще успея да си изпия уискито.


Напиваше се и го обичаше. Второто не й личеше.


Типовете продължаваха да блъскат несръчно топките, зад фикуса дебнеше момичето, а ония с турските керемиди вече се горещяха за Христо Стоичков. Но той беше сигурен, че го правеха нарочно. И те искаха да му се харесат, за да ги опише.


Откак се помнеше, всички постъпваха така. Всички го разбираха и се стараеха да му се харесат заради това гадно писане. А той вече изобщо не можеше. Защо го търпят тогава?


- Ония двамата разчекнаха Силвия - излъга той.


- Да! - угодливо се нагласи тя.


- Приличаха на водорасли. Направиха й примка от водорасли.


Фикусът се размърда. Ония на билярда играеха лошо, защото непрекъснато се вслушваха в думите му. От съседната маса - също. И пияната му жена... 


Силвия, друг път!


Той стане неочаквано ловко и се отправи към тоалетната. Вървя дълго, учудвайки се все повече как е възможно да поставят тоалетните толкова далече. После логично си отговори, че е, за да накарат хората да размислят.


Нямаше намерение да се отказва. Беше уверил всички и ще го направи. Дори с примка от водорасли.


През това време жената препълваше с ледени кубчета чашата си. Ставаше й все по-хубаво до момента, в който чу прекалено силното изсипване на водата в тоалетната. Вледенена, разбра, че той най-сетне им е разказал играта. И докато издънваше бара с писъците си, някой в нея членоразделно й обясняваше, че така е трябвало и вече е толкова хубаво.
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БОЖЕСТВЕНИ  ХРОНИКИ

На Николай Стоянов -


изобретателя на кварталните хроники

Там някъде в началото,


там някъде в началото...


където верноподаните ветрове


душите ни огласяха със звън на стреме,


където времето не беше още време,


където ние


бяхме


богове.


Червенко Крумов

ПИСМА  В  БУТИЛКИ

... и внезапно идваше денят, в който изпращахме писмото на корабокрушенците.


Отнякъде изникваше бутилката - тумбеста, тъмношоколадена, с неправдоподобно удължена шийка.


 (По-късно Рубенс, Гоген, Модилияни ме поразиха, без да ме учудят. Бях виждал женищата, таитянките, декадентските им мадони във все по-стесняващия се двор на детството. Шагренова кожа е животът - скъсява се, стеснява се, вони. И бълхици-мисълчици подскачат, подскачат...)


***


Дълго плакнехме бутилката, преди да я оставим да съхне. Слънцето се закачаше за нея като халка на негърско ухо.


А бутилката винаги запазваше мирис на нещо друго.


Откъде все пак се появяваха - бутилката, мирисът? Бащите ни наблягаха на гроздовата.


(“И аромати, колкото се може повече аромати”, съветва Кавафис в “Итака”. Пъхал съм си носа толкова дълго и толкова навсякъде, че е станал нечувствителен към уханията, и все пак дъхът на бутилките - на онези, не на изпиваните сега с презрение! - идва като нежен повей. Боже мой, до какви романтични анахронизми достига човек, когато се връща назад. “Двор на детството”, “нежен повей” - бълвочи а ла Сент-Екзюпери, Паустовски, Константин Константинов. И все пак няма да ги зачеркна!)


***


Писмата ги пишеше Пистака.


Отиваше му, както и всичко друго. Беше бог. Със страшен почерк.


(В “Публичката” на Санкт-Петербург професор Георги Петков ми показа старинните ръкописи, които изследваше. Калиграфията на неизвестните преписвачи имаше далечна прилика с Пистаковата. Знам, знам, че съм досаден - знаменателят на миналото винаги намалява числителя на сегашното. И все пак Пистака нижеше буквите по-добре от краснописците!)


***


Иначе се казваше Статакос. Статакос Георгиадис.


Беше от многолюдните семейства на гръцките политемигранти, които населяваха двата горни етажа на блока.


Заради тях в махалата ни викаха “ромеите”. С презрение, разбира се.


На мен ми се подиграваха: “Владо - Владика! Гръцкият владика! Ей, Попе, Попе... Византиец, ромей!”


Когото хванех - биех го. После мен ме хващаха и ме биеха. И ми казваха, че съм поп Кръстьо. Удряха и питаха защо съм предал Левски. 


Печална работа и навярно щях да намразя гърците, заради които невинно страдах, ако не беше Пистака.Така или иначе - задълго останах Попето. Ромейското Попе.


А гърците не останаха. Отидоха си. В родината.


Репатрираха ги. Или се репатрираха.


(Любомир Левчев написа едно стихотворение за това: “Не е страшно, че варварите идат. Страшното е, че гърците си отиват от нас.”)


***


Някои останаха.


Чичо Хектор, например.


Беше еднорък, говореха, че имал две смъртни присъди като партизански командир.


През нощта преди заминаването той се хвърли от четвъртия етаж. 


Вероятно бързо е стигнал до плочника - еднокрилите не се задържат във въздуха.


Какво ли не изприказваха - много по-младата от него Анастаси му изневерявала, бил неизличимо болен, обвинили го в шпионаж.


Глупости!


Партизанският командир не е имал храбростта да признае поражението си. Не е могъл да живее по милост и безмилостно е избрал смъртта.


(Съименникът му също е можел да се прибере в Троя. А очите? Как ще гледа очаквалите и излъганите?! Крепостните стени няма да те скрият от теб - избираш Ахил, жесток като плочник.)


***


Може би съм искал да погаля чичо Хектор по отсъстващата ръка. Ако действително е било така, някога съм бил поет. 


(Поезията е докосване до отсъстващото.)


***


Но аз не за гърците, а за Пистака.


Той пишеше писмото на корабокрушенците, които търсят спасителите си. Опитвахме се да му подсказваме какво точно трябва да има в това писмо. Пистака мълчаливо и безтрепетно нижеше буквите си.


О, задушаващо чувство на щастлива гордост, когато...


Когато Пистака късо кимваше и кажеше - “Готино!”. Когато изреченото от теб оживяваше върху листа!


(Никога по-силно от тогава не съм изпитвал мъките на словото, радостта от признанието, щастието да се видя уголемен чрез буквите -  аз, аз бях това и много по-различен. Какво са редакторите, какво са читателите, народът, човечеството и благодарното потомство пред Пистаковото “Готино!”)


***


Някога знаех наизуст всяко едно писмо. Сега не помня нищо съществено. Забравил съм изреченията си.


Помня само едно: “Който намери това писмо и не тръгне да ни търси, е скато!”. 


Тогава Пистака кимна по-дълго отвсякога и каза: “Много готино!”


Всички следващи писма завършваха с тази забележителна фраза.


(“Скато” на гръцки е лайно и аз не се срамувам от думата, която придава заклинателен смисъл на изречението. Тя е сакрална, защото тук е употребена по най-подходящ повод.)


***


... и така нататък...


(Вече ми омръзна, напрежението на спомена ме съсипа, а най-вече - знам, че дори и да намерите писмата ми, няма да тръгнете да ме търсите. И да тръгнете - какво? Ще намерите лигавото старче Робинзон, готово да припознае Петкан във всекиго и да го умори с празните си приказки.)


***


С няколко думи: 


увивахме писмото в найлонови кесии, 


напъхвахме го в нагорещената бутилка, 


набивахме корковата тапа, 


заливахме я с разтопен парафин 


и хвърляхме посланието си в Марица. 


Ритуалът беше бавен и тържествен като всеки ритуал.


Два-три дни,
 а може би и седмица, очаквахме отговор. Постепенно разговорите поемаха по други посоки, завладяваха ни други идеи, заигравахме други игри...


Та така. До следващата бутилка.


(Защото кой не е корабокрушенец, господа и другари? Не, не весел и изпълнен с надежди корабокрушенец от детството, а безнадежден корабокрушенец-скато, който няма да бъде спасен. Кой не желае спасението и кой е спасен? Питам ви, Кой?! Поединично и групово питам - кой и кои? Питам ви аз, продължаващият най-безсмислената, най-отчаяната и най-срамната работа за един мъж: ПИСМА В БУТИЛКИ. Ами ако все пак, ако някой ден, някой...) 


БАНКАЛЬО


Какво така непреодолимо те влече натам?


Буташ вратичката и кроткото скърцане прелива в гласа на пробуденото звънче: 


 - Ъ-ъ-ъц... Тирлин-лин-лин... Лин.


И Банкальото:


 - Какво ще желае младият господин?


Всичко. Младият господин желаеше всичко. Умираше дядо му да го изпрати за вакса при Банкальото, майка му да се плесне по челото: “Пиперът свърши - тичай, додето Банкальото не е затворил!”, големите момчета да преброят спечелените от джамини стотинки и доверително да го проводят за три ветроупорни клечки “Буря”, които само Банкальото продаваше.


С благоговейния трепет на вярващия прекрачваше младият господин в храма.


О, чудеса на творението!


О, тихи оазиси на внезапно запрения дух на откривателството...


И ти, мрак, сред чието черно кадифе блещукат светлинките на жадуваното.


Тук тромавите пакети сол, ориз и брашно само подчертават непостижимата прелест на десетките кутийки, пълни с въдичарски кукички, перца и корди, с капси за тапешници, с безброй метални верижки, старовремски копчета и емблеми от сърма. Кълбовидните стъклени буркани не задържат уханието на разноцветните бонбони - плоски виолетови теменужки, топящи се от сладост снежинки, небрежно разпилени “свределчета”, скромни зеленикави лукчета. 


А тръпчивият дъх на ванилия, канела и бакпулвер, просмукан в трюма на изплувалата от приключенските романи бакалничка. А бронзовият блясък на мастилените пера. А пумпалите, пумпалите, които Банкальото изважда от чекмеджето и гальовно нарежда пред възторжения поглед. 


- Ей тоя ще стане страшен бияч!


Изнемогваш сред това изобилие. Тук, под стъкления поглед на препарирания бухал, до наивните порцеланови статуетки и картичките с Рудолф Валентино дори тетрадките с грапави листа, безизразните попивателни и миризливото лепило “Баджо” са част от друг свят. И Банкальото преминава с царствена походка по известните само нему лабиринти, достига с вълшебна леснина до всичко, което желаеш, за да го поднесе пред застиналия дъх.


- Това ли търсеше младият господин?


Всичко търсеше младият господин, но можеше да си позволи само да посочи възрозовите обвивки на бонбоните “ролка” и свил пестниче да излезе навън, все още замаян, сподирян от прощалното “Тир-лин-лин... Ъ-ъ-ъц...”


Добър или лош, умен или глупав е Банкальото?!


Не се запитваш - пред теб е разстлано великолепието и ти ненаситно го поглъщаш с оскърбено от непостижимостта му сърце... Когато сред цялото това царство, заспало сякаш в съвършенството си, незнайно откъде се появяват чудни немски триончета, автоматични писалки със златни пера, стъклени топчета с разноцветни фигурки в тях - “сирийки”, въпросите са излишни и несъществени.


Може би тази страст към невижданото другаде уби Банкальото. Първата електрическа печка в махалата блесна в бакалничката му - два пламтящи, равно назъбени реотана сякаш сгризаха студа и тъмнината.


Една вечер Банкальото забравил печката, тя се прекатурила и пожарът за минути отнесъл всичко. Зашеметен от приспивателното, той така и не смогнал да излезе от малката стаичка, отделена с плътно кадифено перде от бакалницата. 


Седмици след това с лешоядско усърдие разравяхме пепелта от бившето царство. И винаги намирахме по нещо - полуовъглени от огъня писци, изгубили формата си плочици, пропукани статуетки...


А когато го погребаха, вечно пияният Портев ми каза, че Банкальото бил офицер. Имал няколко медала за храброст.


- Защо тогава не го погребаха с духова музика? - попитах недоверчиво.


 - Бу-будалкаш ли се? - заекна Портев.


- Ама защо нямаше музика? - продължавах аз. - Военните ги погребват с музика...


- Ти ли питаш бе, копеле комунистко? - хлъцна Портев и аз хукнах изплашено към къщи, сподирен от псувните му.


Банкальото!


Някои му викаха “Кучето апи”. Грешаха - тенекиената табелка с това предупреждение, забита върху стената на бакалницата, беше останала от предишния собственик. 


Банкальото живееше сам, без никакво куче.


ПОТОМЪК

Славата си отива, славният - никога!


Не съм го казал аз, а вратарят Сяров. Ето го - достолепен пред почти винаги тихата си тенекеджийница, заобиколен от махленската хлапетия, опулена в синкавите кръгчета дим. Димът се изтласква равномерно от свития на осем език. Най-сетне вратарят Сяров дръпва за последен път, разтрива цигарата о калния си ток и мята фаса върху ниския покрив.


- Славата си отива, славният - никога!


Точно така.


И лумват изумрудите на вечнозелените футболни полета. Литва ослепителното, постижимото само от боговете кожено кълбо. 


Кървави схватки за градската купа. Жестоки противници и подкупени съдии. Беснееща публика.


Славният отбор на вратаря Сяров - страдащ и непобедим.


- Тогава Кукувицата прави най-невероятната а ла Пиола на света. Едва успявам да отбия, топката отива у Топала и оня я праска с левачката. В горния десен, а аз съм безнадеждно закъснял... За да стигна, трябва да се оттласна от въздуха.


Пауза. Страшна, мъчителна пауза.


С треперещи ръце вратарят Сяров напипва “Бузлуджата”, изважда цигарата и дълго я мачка.


- Свестих се в болницата. Никой не разбрал как съм отбил удара. Видели да се забивам в сгъвката между двете греди...


Драс. 


Кибритената клечка трепти между лапите на вратаря Сяров, крехкото пламъче ей-сега ще изгасне. В последния миг той припалва цигарата и дълбоко всмуква. Но вече не изпуска непостижимите кръгчета.


- Комоцио! - строго обобщава.


И след малко - със смирена въздишка:


- Опасност за летален изход.


Страхопочитателно мълчание - тази опасност за летален изход е съсипваща. По-ужасна е от смъртта. Дори от загубата на отбора е по-ужасна. Тя е присъда - никога повече футбол! Само спокойствие и тишина. 


Но какво спокойствие, боже мой, какво спокойствие, когато сърцето плонжира в гърдите ти. И каква тишина...


Страдахме с вратаря Сяров, убедени, че е най-великият между двете греди. Вярвахме, че няма нищо по-славно от това да спасиш дузпа на Палакмана или да измъкнеш топката от кривите крака на Бенбарека. 


Ами жените? 


Онези нежни създания, онези благородно недостъпни красавици, които, разплакани от поредния изумителен плонж, преодоляват безброй препятствия, за да се озоват най-сетне в стаята на вратаря Сяров и да изрекат със заклинателна свенливост: “Ето ме - твоя съм!”


О, жените...


Но изгубването на тяхната чест беше просто следствие от спасената чест на отбора. Така че най-славен си оставаше все пак плонжът.


Често установявахме това, защото тенекеджийницата на вратаря Сяров не оставаше без посетителки.


Нощ, всемирна нощ над одрямалата махала.


Изкатерили сме се по черницата срещу тенекеджийницата и се прицелваме с решителна свирепост в отвореното горно прозорче, през което се провижда розовата плът на поредната възлюбена. Жилките се опъват докрай, металните скобички политат право там, където тършуват опитните ръце на вратаря Сяров.


Чуват се писъци, ние се изтъркулваме от дървото и не долавяме успокоителното дуднене на вратаря Сяров. Бежешком виждаме как прозорчето се затваря и светлината в тенекеджийницата кротко се стапя в махленския мрак.


- Никоя не си е отивала от мен без насинен задник - коментира на другия ден вратарят Сяров, смигвайки заговорнически. - Червени устни, вино от Арагона. Такова нещо е май.


И запраща към нас синкавите кръгчета дим. Достолепно.


Ето това е.


Един ден затвориха тенекеджийницата. Вратарят Сяров изчезна. А след време Личо доверително съобщи:


- Вратарят Сяров бил шпионин.


Бащата на Личо беше старшина от милицията. Всяка вечер биеше сина си с помпата на велосипеда. Но тогава го изпреварихме.


Скоро разрушиха тенекеджийницата и съборетините до нея. Учудващо бързо построиха пететажен блок. Там се настаниха военни. Имаха много деца, които безгрижно пречупиха старомахленската ни съпротива и само за месеци ние станахме неразличими от тях. 


Но те не знаеха нищо за вратаря Сяров. Признаваха Яшин и Жилмар.


Наскоро видях вратаря Сяров. Познах го по походката и тихо му извиках. Попитах го ходи ли на мачове, той каза, че футбол вече няма. Всички били страшни некадърници и изобщо... Побързах да се сбогувам, убеден, че славата идва и си отива, а славният - никога.


Това е. Червени устни, вино от Арагона.


Вратарят Сяров твърдеше, че бил потомък на Сяро Барутчията.


Май ни е излъгал за това.


КАРАМАН

Каква бедност, боже мой.


Къщичката е надвесена над вонящия канал и всеки момент ще цамбурне в него. Прекрачваш прага и се озърташ в сумрака - мръсносиви стени, два широки нара, маса с открадната от кръчмата солница. И една вечно стояща до печката бабичка.


Карамана изобщо не поглежда старицата и се пъхва под нара. Измъква огромен мукавен куфар, обръща се към мен, за да е сигурен, че не надничам, и дълго рови. Изпълнен с нетърпение, изостряно от стържещия повик на джамините, престъпвам напред, но Карамана предупредително издудва. Най-сетне затваря куфара, внимателно го навира под нара и се изправя.


- Ето! - подава ми светлосодената топчица. - Страшен е. Бинбальок.


Никаква бедност!


Карамана беше най-богатият в цялата махала и ако завиждахме някому, то беше единствено на него. Защото имаше мукавения куфар с толкова важни неща.


- Наистина е бинбальок - оценявам вещо и подавам влажните от стискане стотинки. - Откъде е ?


Карамана сурово мълчи. Вече не съм интересен, а тайните на бизнеса не се споделят току-така.


Не си тръгвам - летя към двора, където вече са разчертали триъгълника.


- Пу, енгири - викам отдалеч и горделиво показвам бинбальока.


- Караманест бинбальок - завистливо цъкат. - Залагай пайче, де.


Щом нещо е караманесто, значи е хубаво. Най-хубавите ластици за жилки. Най-красивите майски бръмбари. Особено царете му бяха страшни. Най-силно гърмящите капси.


- Ти ги крадеш отнякъде, ама краденото солено се връща - казва му Бизона.


Карамана се засмива и след миг Бизона рухва, поразен от безмилостната ръка. Не прощава обидите Карамана!


- Закърпенко, но чистичко! - обяснява. - А сега кажи - да ти закърпя ли още един? - обръща се към страхливо изправящия се Бизон.


- Караман, имаш ли калиманда “Две рози”? - пита го някой.


- Мини утре, ще се намери. 


Всичко се намираше при него.


И досега не мога да си обясня как. И досега не разбирам защо всичките ми колекционерски усилия, огромното ми желание да бъда като Карамана вечно пропадаха.


- Щото си читанка, затова - обяснява ми Пешо Салама. - Който е читанка, не може да стане богат. Карамана изобщо не ходи на училище.


- Айде, бе - не вярвам. - Не може да бъде?


И богат, и щастлив... Прекомерно ми се виждаше. Ама не го запитах никога. Никой за нищо не смееше да го пита. Освен по търговски въпрос, разбира се.


Попитали го все пак, защото се разчу, че са пратили Карамана в поправително училище. По-късно се върна, но никой не му обръщаше внимание - бяхме навлезли в сезона на любовта. 


По едно време някой подхвърли, че го натикали в панделата. Пророчеството на бития Бизон се сбъдна, но това не направи впечатление. Зариха вонящия канал, къщата изчезна от само себе си, а бабичката е умряла. 


Закърпенко, но чистичко. Пък сега си нямам Караман.


ЦЕЛУВКАТА


- Не закачайте Верчето. Тя е... Те са целунати от Бога - кротко уверяваше пер Асен.


Ние му вярвахме и я закачахме.


Великана я стискаше за гърдите. След това лудото Верче  вадеше мънистеното си портмоне и му даваше жълти стотинки. Великана радостно бързаше да превърне любовните подвизи в слънчоглед.


- А самана оттука би, а самана... - крещеше след него в сладостна изнемога лудото Верче. 


А се махни оттука, значи. Махни се оттука, бе!


- А самана! - дразним я ние.


Лудото Верче плези дългия си език и се мъчи да предаде свиреп израз на и без това уродливото си лице. Смеем й се, но скоро я забравяме.


Ала защо са целунати от Бога? Какво е имал предвид пер Асен?


Не мога да си го обясня, нито пък е жив, за да го питам. Не е жива и лудата.


Една нощ избягала от къщи и я намерили паднала вав варна яма чак на другия край на града.


Няколко бабички търпеливо миеха тялото й, а ние с любопитна погнуса ги наблюдавахме, скрити зад храстите. После някой се досети, че Великана вече няма да си купува слънчоглед.


- А самана оттука би, а самана... - опита Пешо, но не го направи хубаво.


После изложиха лудото Верче в ковчег на двора и покрай мъртвата премина цялата махала. Повечето хора плачеха. Тогава се плачеше и за лудите. 


Може би защото имаше Бог и той от време на време целуваше.


ВЧЕРА


Гого Локума.


Произнеси името му и се опитай да не се усмихнеш. Няма да можеш.


- Той ако ти каже “Добър ден”, огледай се да видиш дали има слънце - твърди Ванчо Ганчев.


Само че Гого Локума никога не казва “Добър ден”.


- Ей, майна, ти знаеш ли к’во стана, бе? - вторачено те поглежда и отприщва балалайката.


Така казвахме - отприщва балалайката. За какво ли не я отприщваше. Винаги му се случваше нещо. Все вчера.


Вчера се скрил в една стаичка на “Тримона” и изчакал да види Джейн Сверт и нейните “Северни тигри”. Певицата била уморена и тия от състава я сложили в калъфа на челиста, за да я отнесат по-лесно.


Вчера се запознал с Гунди и великият му казал, че ще го вземе за мача в Станкето.


Вчера бил на Царския остров и лично участвал в залавянето на Тайнствения Блудник. Оня стрелял срещу милиционерите. Таман да избяга, Гого Локума, скрит зад един храст, подложил крак и Блудника паднал. Щели да дадат на Гого Локума специална награда.


- Ти лъжеш бе, нали вчера... - опитва се да го засече някой.


- То беше преди това - спокойно обяснява Гого Локума. - Преди да ме видиш беше. 


Гого Локума.


Опитвам да се усмихна.


Веднъж каза, че му позволили да влезе в корема на кита Голиат. Имаше един такъв кит - бяха го препарирали и го влачеха от град на град да го показват.


Гого Локума в корем на кита. Йона бе, Йона...


Сега такива като него трябва да ги показват, не китовете. То и китове няма, ама като Гого Локума...


Опитвам да се усмихна, но усещам, че не мога. 


Няма да е същото! 


Обаче да знаете, майни, как се усмихвах вчера...


ПОГНУСА


Има ли нещо по-нелепо от късоглед майор?


Дерменлийски е късоглед, а е само капитан. На всичко отгоре има жена.


Всяка сутрин тя простира безкрайните си чаршафи на двора, презрително сумти в отговор на опитите да бъде заговорена и тананика неясни мелодии. Обута е в къс панталон от офицерско сукно, а краката й трябва да изглеждат сластни.


Бедрата й са отпуснати и покрити с лилави жилки. Те не смущават само отчаяните еротомани, а такива са повечето мъже. И всички, които искат да станат мъже. 


Пешо поиска да стане мъж и не дойде на решаващия мач с махалата на Суинга. Биха ни и когато се завърнахме печални, набихме Пешо.


- При Дерменлийката бях бе, при Дерменлийката - хълцаше Пешо.


Но хладнокръвната отмъстителност е винаги неумолима.


- Никой не те е канил! - отвръщаше Великана, сякаш поканата от Дерменлийката трябваше да изхожда от него и равномерно опухваше злощастния любовник.


На другия ден Пешо все пак успя да ми разкаже как е било. Не ме заинтригува особено. Лилавите й бедра и това между тях все още не ме вкоравяваше. По друг начин си представях любовта. Нейното начало не можеше да е Дерменлийката.


Пешо не се съгласи с мен и окончателно пренесе следобедите си на третия етаж, сред безкрайните чаршафи и лилавите бедра, поради което се превърна в посмешище за нас и в заплаха за махленския морал. Нямаше обаче как да му се въздейства, защото той живееше при баба си и дядо си и никой не посмя да разтревожи старите хора. А Дерменлийката отдавна беше недосегаема за сплетните. Само дето сумтенето и тананикането й станаха по-отривисти.


По същия начин започна да сумти и тананика Пешо. Това бе достатъчно, за да получи прякор Капитана. Не звучеше гордо - капитан Дерменлийски го оплакваше жив цялата махала. Не разбирах смисъла на това оплакване, беше ми напълно безразличен и затова се вцепених, когато една вечер той ме заприщи в сокачето между блока и оградата на Свинята. 


- Момче, защо бе, момче? - изписка Дерменлийски и ме подхвана за мускула на лявата ръка.


Беше тъмно, не виждах изражението на лицето му, чувах само пискливия му сипкав глас. Мина ми през ума, че като нищо може да извади оръжие и да ме просне сред мрака.


Дръпнах ръката си, а той занарежда:


- Тя си е добра бе, момче. Тя е нещастна, пък ти...


Никога не съм се отличавал със съобразителност, но тогава отведнъж разбрах, че Дерменлийски ме е объркал с Пешо. Разбрах, че моли да оставя жена му, че е жалък тип и изобщо...


Но в душата ми нямаше нито дързост, нито съчувствие. Надсмивах му се на тоя рогач смотан и толкова.


- Сираче е тя, къде да я изгоня? - питаше Дерменлийски, като че ли щеше да я гони наистина, като че ли изобщо тази мисъл му е минавала през ума.


- Добре де, добре... - успях само да му кажа, преди да хукна по стълбището.


Бях отвратен от себе си. Бях отвратен от капитана. От всичко се отвращавах и това отвращение не престава да ме преследва.


Погнуса някаква, въпроси без отговор, гадна бездарност да се живее...


Момче, защо бе, момче?


Ами какво като си сираче - непременно курва с лилави бедра ли трябва да бъдеш...


Какво като си отегчен от онаниране дангалак...


Какво като си късоглед капитан...


Скоро след това Дерменлийски стана майор и тъй като няма нищо по-нелепо от късоглед майор - не застреля сирачето. Пешо се отегчи от Дерменлийката и се прехвърли на ученичките. Дерменлийката не се отегчи да простира, да сумти и тананика, а у мен остана погнусата.


Ей така някак си - за цял живот.


УРОК


- Кръсти - и - и - ч!


И се спускаш по стълбите - по-бърз от вика си. Ами ако братовчедът избяга?!


- Виж тук! - казва гордо Кръстича. 


Вторачваш се под мишницата му. Какво?


- Косъм! - шепти тайнствено. - Вчера проби. Чакам още няколко.


Не възкликваш - “Ами аз?! Ами на мене кога?” Щото трябва да си индианец - Кръстича те е учил. Да не питаш никога и за нищо. Особено за себе си да не питаш. Тогава може би ще дойде. Кое? Ами онова, за което мечтаеш.


Да се разболее учителят по математика. Ама без да умре, де.


Да те вземат при забиването на коловете на цирка. А след това да те пуснат гратис. Хем няколко пъти!


Да имаш велосипед и Лилито от третия етаж да извика:


- Вземи ме! Карай - по-силно, по-силно...


И още много такива неща.


- Виж сега, братчед - процежда Кръстича, - аз реших да стана летец. Ти ще бъдеш моряк.


“Защо, защо моряк? Нека сме заедно!” 


Но кимваш сериозно. Щото си индианец.


- Ако претърпиш корабокрушение или нещо подобно, ще те спася! Самолетите имат всякакви уредби.


- И корабите имат!


- Да де, ама все пак е море - обяснява с досада. - Помниш как повръщаше от лодката, нали?


Не казваш, че и той е повръщал. Който изпревари, той ще натовари. Кръстича винаги изпреварва. Освен това, когато идва в махалата, всички треперят. Дори и Бизона. 


- Добре бе, Кръстич, ама ако паднеш в морето, аз ще те спася!


- Може - благородно се съгласява братовчедът. - Случвало се е! Макар че съвременните самолети...


Не знаеше и не знаеш нищо за съвременните самолети. Не си спасявал никого и никой не те е спасявал. Понякога - предимно пред жена си - твърдиш обратното.


Кръстича стана моряк. Механик на кораб. Първи механик. Предложили му да бъде капитан - отговорил, че предпочита да командва машини, а не хора. Може би не те е смятал за човек тогава. Защото те командваше, както си иска. И ти му се подчиняваше, защото искаше.


Отвреме-навреме Кръстича се обажда. Питаш бодро:


- К’во става, братчед?


- Върнах се от Сингапур. Дай да се видим.


- Чакай сега. В петък как си?


- Да те водя в Брацигово!


- Чак дотам... Я да взема аз да ти се обадя по някое време. Ти си айляк, нали?


- Айляк съм.


- Вие моряците сте все айляци! Не сте като сухопътните плъхове, нали?


- Не сме!


- Абе, ти така изобщо, или ти трябва нещо?


- Нищо. Казват ми тука, че все си зает...


- Не е за разправяне! Що ти е да питаш?


Викът ти е застинал в гърлото. Но не се затичва наникъде - няма как да го надминеш. 


Отиваш до прозореца. Поглеждаш нагоре - няма я Лилито от третия етаж. А още по-нагоре, там, където трябва да е небето, не се вижда никакъв самолет. Съвсем сигурен си!


И не се питаш откъде си сигурен. Кръстича те е учил да си индианец и да не питаш. И си си научил урока, нали?

ДИДАКТИКА


- Не можеш да се изразяваш така... “Хуманизмът на Йовков и разни други щуротии”.


- Виж какво, чичо. Ако ще помагаш, помагай! Имам още сто предмета, трябва да ходя на фитнес и разни други...


- Избий си щуротиите от речника.


- Моменталически!


- Серафим дава пари на непозната жена. Последните си пари. Какво е това?


- Хуманизъм!


- По-скоро е добро.


- Добре, ама ние имаме за хуманизма.


- Серафим не обвинява Еньо, че имал пари, а не е дал. Не го нарича чорбаджия, думбазин... Не тръгва да опищява света с доброто си. Анонимното добро! Правиш и забравяш. Лявата ръка да не знае какво върши дясната.


- Какво, какво...


- Карай, карай. То си е опиум за народа.


- Чичо, давай по късата процедура. Кажи ми го с разни учени щуротии.


- Аз понакуцвам в теория. Да пробвам със тази история.


- Това какво е?


- Още не сте го учили. Та... Имаше в махалата един Хаджитанев. Дипломиран юрист, с папийонка и разни други щуротии. 


- Ха, ха...


- Имаше и един Пешо. Бедняк, пияница...


- Наркоман.


- Тогава нямаше наркотици. Бе, аутсайдер и половина! Та Хаджитанев видял Пешо, завел го в месарницата и му купил един далак.


- Какво му купил?


- Вътрешност една такава. Цялата в слуз и кръв. Касапинът я вързал на връв. Върви Хаджитанев, след него Пешо, след Пешо - мокротията от карантията.


- И разни други щуротии!


- Съвсем точно. Хаджитанев сваля шапка на всеки срещнат. Или може би всеки срещнат сваля шапка на Хаджитанев. А нашият сочи: “Виждате ли го тоя далак. Аз му го купих!”


- Ясно - показното добро!


- Добро куче, добро... Е, на стотното “Аз му го купих!” Пешо пляска с далака Хаджитанев по самодоволната муцуна.


- Наистина ли бе, чичо?!


- Така се говореше в махалата. С особена радост. Айде сега ми благодари, целувай ръка, пак благодари, размахай далака, изпляскай ме по муцуната.


- И разни други щуротии.


Затварям телефона. И се замислям теоретично. За дидактиката в живота и в литературата. За щастливия ми племенник и за нещастното ни племе. Ама много теоретично си мисля. Мисля си защо никой не обичаше Хаджитанев, откъде идва детската омраза и какво я прави такава - от чисто сърце и завинаги. 


МУСКЕТАР


И тъй като тази стая е празна, господа, тъй като тази стая е празна, а главата ми е пълна с алкохол, аз ви призовавам всичките... Но преди всичко за главата ми! За главата ми преди всичко, защото са ми я набили с безброй глупости през епохата на всеобщото равенство...


През епохата на всеобщото равенство всичко беше разпределено, господа. Всичко беше разпределено и всеки си имаше махала, и всяка махала си имаше кръчма, и всяка махала си имаше луд, и си имаше собствена курва. Равенство в разпределението, нали така, господа, равенство в разпределението, а никоя махала не беше равна на другите, никой на никого не беше равен и как можеше да бъде равен, когато... Какво когато ли?


Ами не знам, но така се получаваше, че бяхме равно бедни, равно различни и разни други неща по равно... Само мачовете не завършваха наравно, господа, мачовете не се наговаряха и не завършваха наравно, не се биеха дузпи  накрая и когато се биехме, биехме се за нещо важно - за черешата на Македонеца, да кажем, за ред в книжарница “Светулка”, за парализираната Люси...


Нали  си спомняте парализираната Люси? Три махали опираха в нейната къща и три махали искаха да минат под прозорчето на парализираната Люси, защото тя беше винаги на прозорчето, беше русокосо десетгодишно момиченце и винаги се усмихваше, а ние тайно от него се биехме, за да не го оскърбим, за да минем под прозорчето и да му дадем нещо на момичето, нали, да му дадем нещо, ама ей така - никой друг да не знае какво е. 


Погребаха парализираната Люси, никой от нас не заплака, продължихме да се бием, но кой не я помни, господа?! 


Никой не я помни, няма го вече проклетото равенство, няма я и Люси. Умряха.


Умря Марко, господа, умря Марко, не сме равни - ура!


Ей там имаше една кръчма, кръчмата на Дебелака, където се събираха дядовците, господа. Пиеха си вечер ракията и нас ни караха да ги прибираме. Пращаха ни да ги прибираме, господа, нали си спомняте - влизаш, пробиваш си път през дим и думи, сядаш на дядовото коляно. Поръчваха ни по една лимоната, ама каква лимоната, господа, и какво блаженство. Сто дядовци в кръчмата на Дебелака и на всяко коляно по едно момченце пие по една лимоната, това ли не е рай, господа, това ли... И никой дядо не е пиян, чудно как никой не се напиваше - може би всеки се страхуваше от момченцето, което ще дойде.


Пък аз си нямам момченце, господа, нямам си момченце и се напивам не по-лошо от тези, които си имат, но сега всички се напиват и никой не знае кой защо се е напил и кой къде се е напил, и кой кога... Няма го проклетото равенство, нали, няма го и затова всеки знае каквото трябва да знае, а не така - изобщо... Хич не ме интересува какво знаят другите, хич не ме интересува какво искат да знаят от мен. Да не сме мускетари, в края на краищата, че да сме заедно.


По-рано бяхме мускетари, но това те нарочно го използваха - искаха да сме мускетари, за да станем прилежни тимуровци, нали, господа, вижте колко хитри са били, тяхната мама тоталитарна, верицата им комунистическа... Верицата им комунистическа ще разплача аз на тях, господа, всички ще им я разплачем, те ни отнеха детството, какво беше това наше детство, какво беше това чудо. Плаче ми се, отвратен и погнусен съм, господа, от детството си и от вашето детство - то изобщо било ли е? Не е било, не е било, сън кошмарен някакъв, а не детство.


Аз сега съм малко пиян, господа, пък и вие сте доста множко за тая стая, бая са понасъбрахте, а може би, защото ви виждам двойни, ама карай... Никого обаче не мога да позная, приличате ми на момченцата от кръчмата на Дебелака, само че сте адски дебели вие самите и сте адски плешиви, и адски... Е добре де, господа, не сте адски, райски сте!


Мускетари сте пак, господа, нищо, че не сте равни, нищо, че майката ни разкатаха комунистите, нищо, нищо, нищо... То, господа, аз имената ви не помня, ще ме извините за момент, пардон, повърнах малко, та ще прощавате. Аз имената ви не помня, пък и да помня, не ровя, нали, защо да ровя, нас всички ни бяха заровили, сега и да се отровим - каква полза? Никаква, казвам ви, макар че си струва...


Ти бе, ей там, май ти веднъж ми пробута една книга с петстотин страници, съшити от поне осем книги. Тъкмо четеш за Черния пират и изведнъж започват страници за Ленин. Ти ми погоди такъв номер, нали, пропагандист мръсен, така и не знам заради Червения пират какво стана с Черния. Обаче и аз тогава  те избудалках, избудалках те при размяната, защото също бях подшил своята книга за размяна и дори една тетрадка с изписани листове бях шибнал там, а в тъмното ти не забеляза, както и аз не забелязах твоята мошенгия.


Танто за танто, както се казва, око за око, зъб за зъб. Ама какво да се занимавам с тебе?


Какво да се занимавам с всички вас - нехранимайковци, жертви на култа и самите дърти култаджии? Или не помня как пеехте песнички за вожда... Или не помня как прилежно пишехте лозунги за прослава на партията, мамка й... Или не помня игрите ви на партизани и фашисти? Вие сте, вие сте фашисти, господа, вие и вашите бащи, и вашите дядовци, и вашите безкрайни роднини... Оплюскахте родината и родината сега е бедна, срамува се от вас и от себе си родината-майчица, как да не се срамува. И аз се срамувам от вас, господа, докъде ни докарахте, другарчета, докъде ни докарахте. 


И с червени връзки ходехме, и в комсомола ви приемаха, и някои от вас още държат партийни билети в джобовете си, както се държи патлак. Много ви се ще да изкарате патлаците, господа, много ви се ще, ама няма да я бъде тая работа, няма...


Вие да не мислите, че като съм пиян, не казвам истината. Напротив, точно защото съм пиян, я казвам, иначе още ме е страх от вас.


И от себе си ме е страх, господа, страх ме е и ми е жал за себе си, защото бях мускетар и мускетар си останах, пък така, като ви гледам, така, както изобщо не ви виждам - май и вие сте си останали мускетари. Много мускетари сте, господа, по-полека, един по един си отивайте, оставете ме сам, защото заедно вече не можем, мина му времето на заедното. 


Ама и вие, господа, сте много такова... Помните ли, че всеки искаше да бъде д’Артанян, само д’Артанян и никой друг освен д’Артанян? Един милион д’Артаняновци, господа, един милион - къде дават така...


Един момент обаче, един момент!


А, то нямало никой...


По-добре си е така, както си няма никой, както и аз съм си никой... Но за какво беше тоя един момент? А да - исках да ви прочета нещо за мускетаря, господа, за тоя де, на когото искахме да приличаме. Ето:


 “Едно време д’Артанян искаше винаги да знае всичко; сега той винаги знаеше достатъчно.”


1990 - 1992

ТИХ АПОКАЛИПСИС

На Димитър Кирков -


ангела от Хълма.

Братът на Иванов избягал в чужбина. Още докато Иванов се разкъсвал между яда, че е изпреварен и страха от неприятности, го извикали Където Трябва. 


Там му се скарали. Заплашили го. Но накрая го погледнали благосклонно. И Иванов подписал декларация, че ще сътрудничи на Органите. 


Обикновена работа!


Необикновеното е, че Иванов имал скрупули. Когато настъпвало времето за поредния донос, той посещавал някой от колегите си и му казвал:


- Знаеш за моя брат, нали? Няма как, сега трябва да напиша нещо за теб. Просто няма как! Казвай какво да пишем: хем да е нищо и никакво, хем да прилича на истинско.


Сядали, значи, двамата и съчинявали доноса. После Иванов го занасял Където Трябва.


Постепенно Иванов станал уважавана личност. Ползвал се, както се казва, със заслужен авторитет. Сред колегите и сред Органите се ползвал. 


Веднъж Иванов предложил съавторство на Петров. Онзи обаче се оказал също доносник. Не не като Иванов, а така - Морален Доносник. Принципен и неподкупен. 


И за голямо неудоволствие на Колектива и на Органите Иванов бил разобличен. Разобличението не помогнало кой знае колко на Петров, но на Колектива и на Органите създало доста неприятности. 


Трябвало да се търси нов Иванов. А това все пак е известно главоболие...


***


Предадена без насмешливост, тази история би могла да се превърне в коан. Коанът е дзен-будистко упражнение на съзнанието. Мисълта се отбива от шосето на логиката, откриват се по-преките пътища на интуицията. Ето един коан:


Ученикът Токузан всяка вечер посещавал учителя Риутан, за да разговаря с мъдреца. Веднъж той се заседял повече от обичайното  и продължавал да задава въпроси.


- Не окъсняхме ли?! - забелязал Риутан. 


Токузан повдигнал завесата, за да излезе. 


- В коридора е много тъмно - казал.


- Вземи тази свещ - отвърнал Риутан, като запалил свещта за ученика. 


Токузан посегнал да я вземе.


Риутан я духнал.


***


Има ли в българската литература коани?


Мисля, че има. Стихотворението “Алхимици” е нещо такова.


Тук каруцарят, който е дегизиран алхимик, налага юнашки коня си, за да проговори и му каже формулата на Персифедрона. Конят обаче също е дегизиран алхимик и се кълне, че ще проговори, само ако каруцарят процвили. 


Стихотворението завършва така:


Светът е преситен от логика


и всякакви съображения.


Ще си възвърна вярата отново,


когато срещна кон!


Кон в чистия му вид!


Кон за самия кон!


Залагам Ричард трети


срещу Кон!


Стихотворението е от КОНстантин Павлов.


А коан е нещо като кон - “кон в чистия му вид”.


***


Да се върнем към нашия Иванов.


Той и неговите съавтори са уверени, че лъжат Органите.


Това ги изпълва с гордост.


Прилича ми на казармения анекдотец, който ще разкажа като коан.


Страшният старшина Риутан строил войниците и изревал:


- Имате “мирно”! Само да е мръднал някой...


Всички покорно застинали.


Единствено смелият редник Токузан не изпълнил заповедта. 


Той непрекъснато мърдал големия пръст на левия си крак.


***


Алхимици... Горди хора... Смелчаци...


Всички тези Ивановци (ти също си Иванов!) са убедени, че мамят глупавия старшина. В нашия случай - чрез недостоверността на доносителството си. Само че доносът е най-малко свидетелство за нечия неблагонадеждност.


Доносът е преди всичко ангажимент!


Доносникът е ангажиран не с фактите в доносите си, а с факта, че е доносник. Този факт го превръща в конспиратор без право на бунт. Ако пък случайно се разбунтува, още по-добре. Такъв бунт също влиза в сметката - бунтарят доносник е лесно победим. 


И друго - Иванов свършва повече работа от Петров. Конспираторът Петров не мисли да се бунтува, не издава тайната си никому. Той е ангажирал само себе си. Докато разбунтувалият се Иванов е ангажирал и другите.


Помагайки им да лъжат и да си приписват ненаказуеми грехове, Иванов несъзнателно е вкарвал всички в Големия Грях.


***


Големият Грях не е толкова в аморалността на доносничеството. 


Не е и в абсурда да доносничиш срещу себе си.


Да знаеш за Злото и да се правиш, че изобщо не си го срещал - това е Големият Грях.


Така Големият Грях от осъзната необходимост за малцината от върха се превръща в неосъзнато състояние на мнозинството. 


Наивно е да се мисли, че полицейската власт създава само явна и тайна полиция. Тя създава и хора полицаи, които са убедени, че не са полицаи, защото изпълняват полицейските си функции формално и без убеждение. Изпълняват ги наужким, заблуждавайки се, че заблуждават Големия Грях извън тях и над тях. 


А Големият Грях е в самите тях. И подобно на тях не се интересува от истината, а от съществуването си. Той се храни от лъжата и на доброволните си полицаи, и на полицаите по неволя.


Големият Грях е в приемането на абсурда като реалност.


Големият Грях е в приемането на абсурда, че не е възможно друго, освен абсурда.


***


Когато Риутан подава запалената свещ на ученика, а след това я духва, Токузан разбира, че трябва да е свещ на себе си.


Той ще се движи в тъмното със собствена светлина и няма да има право да обвинява вятъра, ако тази светлина угасне.


Ще е лишен от правото да обвинява стената, ако се блъсне в нея.


Токузан трябва да преодолее болката, защото е негова. Само негова болка и само негова вина.


А ти поемаше запалената свещ, нали? Ревниво пазеше пламъчето й. Светеше си с нея.


И сега обвиняваш учителя, вятъра, стената... Не и себе си.


Убедено твърдиш, че си невинен, защото нищо не е зависело от теб. А не си ли виновен, че нищо не е зависело от теб?


***


Хора, болни от еднаква болест. Болестта ги обединява.


За тях здравият е отклонение от нормата. Здравият е опасност. Зараза!


Тази болест боядисва всички в един цвят - жълт - и допустимите различия са единствено в степента на пожълтяването. Най-амбициозните се стремят да бъдат най-жълти, малцината свободомислещи се гордеят със светложълтия си цвят...


Това е обществената малария. Маларията на треперещото общество, родено от блатото. 


Висшата цел на блатото е да се съхрани чрез непрекъснатото произвеждане на маларийни плазмодии.


***


Страшно наистина - вината е налице, а виновните са безлични. 


Оказва се, че в обществената природа вината съществува, но не и в общественото животно Човек.


По-точно - виновни са някои хора, но не и ние.


Още по-точно - виновни сме ние, но малко.


И най-точно - виновен съм аз, но мъничко, съвсем, съвсем мъничко.


Господи, защо си създал блатото? 


Блато, защо не пресъхваш? 


И какво да правя аз, какво мога да правя аз, безпомощно люшкащият се на повърхността малариен плазмодий, освен да се люшкам? 


А после да трепкам, да трепкам, додето ми пораснат крилца и се превърна в симпатично пъргаво комарче.


Само трепкащо комарче.


Само насочващо се комарче. Самонасочващо се.


Самоизпиващо кръвта си комарче!


***


Болният от обществена малария е имунизиран срещу пристъпите на съвестта. Той не може да се разболее от съвест.


И не признава никакъв съд - чужд или собствен... Винаги намира оправдания.


Най-много да признае, че има престъпления, покрити с давност.


Най-малко възможното е да признае ангажираността си с престъплението.


Патология на всеобщата невинност! И на личната...


Тук, в блатото, най-моралното прозрение е: наистина, всичко това е абсурдно, но не може да бъде иначе, макар че точно аз постъпвам действително малко по-иначе...


И правилно - кой е способен да бъде Юда на самия себе си? Макар че Юда...


Е добре, ще разкажа


ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА ХРИСТОС И ЮДА

Това е историята на тяхното приятелство.


По-точно - на техния договор, в който залогът са душите им, а жажданата печалба - душата на човечеството.


Страстно обичат двамата това човечество. Толкова страстно, че са готови да изкупят страданията му чрез собствените си страдания, чрез великата саможертва.


Те са готови тозчас да умрат заради човечеството, да загинат в най-страшни мъки, стига само да се убедени, че чрез тях и след тях хората ще бъдат щастливи. Но Юда и Христос са не просто импулсивни момчета, тласкани от емоционалната суета да постигнат на земята Царството Божие. Те са мъдреци, разбиращи, че сред морето от страдание няколкото капки тяхна кръв биха се разтворили твърде бързо.


Двамата съзнават това и в дългите си разговори неизменно достигат до мисълта, че подвижничеството и подвигът се забравят твърде скоро, ако не са осветени от необичайното. Самите идеални, те могат да прозрат в идеалното, да го открият в каквато и форма да се проявява. Но отлично разбират, че за мнозинството идеалното не съществува само по себе си, че се опознава чрез най-елементарната операция - чрез сравнението. 


И Юда, и Христос се сблъсквали винаги с наивния дуализъм на човечеството. Те решават да превърнат този дуализъм от враг в съюзник. Слабостта на хората да възприемат света единствено в контрастите му, да мислят в категориите на взаимоизключващите се и взаимосвързващите се явления те залагат в основата на бъдещата човешка сила.


И така: Прекрасното се оглежда в Безобразното; за да има Свята Святост, трябва да е налице Греховен Грях.


Всичко е толкова просто! Каин им е подсказал пътя и те - най-братя от всички някогашни и бъдещи люде - решават да повторят мрачната притча за братоубийството. За да внушат веднъж завинаги какъв не трябва да е човекът. И какъв трябва да е той, за да бъде припознат от Бога за негов Син. 


За Юда и Христос общото им дело преди да обедини, трябва да подари на човеците представата за Най-Доброто Добро и за Най-Злото Зло.


Същестуването на светец те свързват с необходимостта от предател.


Узрели за решението, Юда и Христос хвърлят жребий - кой от тях да е Предателят и кой Светецът.


Монетата - първата от тридесетте сребърника - се търкулва в нозете на Христос. 


Той се навежда и треперещ вижда - нему е отредено предателството. Юда, обичащ своя брат повече от себе си, състрадателно го прегръща. Но Хростос разплакан го отблъсква и побягва в гората.


След три дни той се връща и привиква Юда, който кротко беседва с неподозиращите нищо апостоли. Току-що Юда им е казал, че жертвата в името на Бога е победа на човечеството. 


Дълго и разпалено Христос обяснява на своя приятел, че е готов да се принесе в жертва, но отказва жертвата да е който и да е друг. И най-вече - любимият Юда. 


Виждайки жеста на несъгласие, Христос изоставя емоционалните аргументи. През трите дни в гората той е проумял: човешката история не трябва да се гради върху лъжата, етиката не може да има за свое начало измамата. Не е Истински Пример замисленото да бъде пример. 


Дори и да постигнат целта си, дори и да подведат хората, нима могат да разчитат, че лъжата няма да превърне в нещо съвършено друго мечтаното от тях.


Юда се съгласява с приятеля си и дори афористично формулира: замисленото е грешно, защото е лъжливо и лъжливо, защото е грешно. 


Той казва това, но разбира, че Христос просто се е изплашил, че не може да понесе името му да се произнася през вековете като име на Предател. Защо иначе ще е достигнал до прозренията си едва когато монетата е посочила него? Защо преди не е намерил аргументи срещу Подвига, като следствие от Предателството? 


Христос се е изплашил от приложението на мисленото абстрактно в конкретността. Той не съумява да превърне принципа в дело.


Юда мълчаливо се отдалечава от Христос, съжалявайки, че любимият му брат не е способен да пожертва всичко заради Идеята. А нали Идеята за Човечеството и неговото Бъдеще е по-важна от човека и неговото настояще! Затова той решава да извърши това, което според него само силният може да извърши - приема върху си греха.


И Юда става... Юда. 


Продава се за тридесет сребърника. 


Той иска тази мизерна цена също да се превърне в притча - Предателството винаги е евтино! 


Когато целува своя изненадан брат, когато му казва “Радвай се!”, целувката му е най-чистата и свята от всичко на света, а радостта му - безгранична. Той целува не само Христос, а Човечеството. И себе си - омърсения во веки веков - целува.


Това е най-всеобщата целувка!


По пътя към Голгота Христос проумява всичко. Проумява непроумяната докрай любов на Юда към него. Проумява още по-голямата от тази любов - любовта на Юда към Идеята. Прикован на кръста, Христос знае кой е Истинският Предател, но не заради себе си заплаква с кървави сълзи, не себе си окайва, а Идеята.


Идеята, която двамата с Юда са превърнали в Притча.


Той и Юда са извършили най-големия грях - превърнали са идеята в материална сила. Нещо, което не й е присъщо и не трябва да й бъде присъщо... Те двамата са дали тази разрушителна материална сила в ръцете на Човечеството!


А Истинската Идея не се нуждае от лесно разгадаеми притчи. Чрез такива притчи тя става достъпна, но изгубва същността си. Идеята не е поучение.


Идеята не трябва да се организира. 


Истинската Идея не се нуждае от Организации. 


Организацията е лъжа - колкото по-съвършена и по-мощна, толкова по-вредна. 


Рано или късно Организацията се превръща в оправдание за мерзостта. Щом има Организация - доброто се компрометира. То вече не се осъзнава като доброволност, а като служене на другите и чрез другите.


Не е възможно средството Организация да не погълне усилията за постигане на целта. Самата Организация се превръща в самоцел, която убива човека. И убива Бога в човека.


На кръста Христос плаче, защото с Юда са направили Организация, основана върху тайната. Плаче, защото осъзнава, че двамата с Юда са догматици, по-съвършени и по-опасни от всички възможни догматици, че милиони нови догматици оттук-нататък ще получат героическото погрешно основание да създават Организации в името на идеята. А самата тази идея няма и толкова да интересува новите догматици - тя или ще е зле разбирана, или ще е изкористявана, или ще се променя според обстоятелствата, за да бъде използвана прагматично. 


Никоя Идея, обединяваща в Организация и използваща Организацията, не е Чиста Идея.


Плаче истински разкаялият се, но неспособен вече да промени нещата Христос. И би заплакал още по-горчиво, ако беше узнал, че Юда е организирал вече неговото изчезване и неговото възкръсване, че е разпределил ролите на единадесетте апостоли и дори вече е смогнал да се обеси.


Колко радостен е Юда, когато увисва на прокълнатата от Христос смоковница! Колко горд е със себе си той - успял е да свърши всичко: спасил е и  името на Христос, и Идеята чрез оскверненото си име. Юда мисли, че се е слял с абсолютното добро, че чрез останалите живи апостоли това добро ще се възцари в душите и умовете човешки и ще им вдъхне Божествената воля да вършат Божествени дела. С тази мисъл изпуска последния си земен дъх непогрешимият Юда из Кариот.


***


Обичам Христос и ненавиждам Юда. Обичам прогледналия на кръста и ненавиждам самооблажаващия се и в клупа.


Не разбира Юда, че не е постигнал Доброто, а степента на абсолютното самовъзхищение.


Той се възхищава от себе си така, както се възхищава всеки революционер, неспособен да разбере нещо повече от подвига си. Такъв подвиг задължително трябва да е театрален и лишен от анонимност, задължително трябва да завърши със смърт. За да могат “признателните потомци” да твърдят с глупашка патетика - “отдал в името на ... и най-скъпото - живота си”. Такъв подвиг непременно трябва да бъде ясен, да сведе сложността до няколко елементарни и постижими без особени усилия притчи.


Тези притчи лъжат. Те убиват чрез презрението си към действителността и към Идеята, която целят да наложат бързо и завинаги. Тези притчи залагат на възприемането им от всички и затова не променят нищо и никого. Да, те се разказват. Но разказаното в тях е не само по-малко от същността. То изкористява същността, превръщайки я в патерици, а не в криле. 


Притчите, които назовават и определят веднъж завинаги, са лоши притчи. Те организират човека и унищожават шансовете му да е Бог.


***


Коан:


Шузан вдигнал тоягата си и я размахал.


- Ако наречете това тояга - казал той, - вие отричате вечния му живот. Ако не го наречете тояга, вие 
отричате сегашното му съществуване. Кажете ми, как предлагате тогава да се нарича?


Пожертваният Христос и жертвата Юда предлагат точни наименования. Върху точните наименования се създава Организация, чрез Организацията се унищожава неточността. 


И точно в това е неточното. 


Няма вина ли?


***


Вина има!


Един от великите виновници на човечеството възкликна, че всеки за всичко пред всички е виновен.


Кой от повтарящите лозунга “Всеки за всичко пред всички е отговорен!” знаеше, че това е пошла перифраза на Достоевски?


Най-голяма е вината на безнравствените, но те нямат сетива за вината си. Такива сетива имат нравствените, но те са най-малко виновни.


Как може да се излезе от този порочен кръг?


Вероятно с признанието, че единственият, който има правото да съди, си ти! И единственият, когото имаш правото да съдиш, си пак ти.


Не е проблем обществото, проблем съм аз. И докато не разреша загадката на този “аз”, нямам право да предлагам решения на загадката извън мен. Нямам и правото да се оплаквам за нещастията, причинени ми от другите.


Защото, както е казал Киркегор - “Вратите на щастието се отварят не отвън - тогава би могло да бъдат отворени с бурен натиск, а отвътре и затова нищо не би могло да се направи насила”.

Кой ли не се е опитвал да направи човека щастлив насила? 


И какво?


***


Как какво - събирал съмишленици, изграждал Организации, борил се!


Ами ако теб, човека, не те интересуват тези борби, защото си убеден, че Истината и Доброто не се постигат чрез натиск върху Другия?


Отговаря ти се така: искаш или не - ти принадлежиш към дадена Организация; искаш или не - ти чрез действие или бездействие (което е един вид действие) обслужваш определена доктрина. Отговаря ти се още - не може да живееш в едно общество и да си свободен от него!


Но защо свободата ми ще се измерва чрез недоброволния ми отказ от нея? Защо трябва да се обединявам, за да се боря?


Аз не искам право на борба, а право на избор. Правото на избор не може да ми се даде от друг и от другаде. Избирам аз!


Аз трябва да избирам свободата, а не тя мен. Свободата е в мен. 


И престанете, моля ви, да ме привиквате като редник или генерал под знамената на вашите армии. Те се унищожават една друга и която от тях да победи, губи човекът.


***


Защото:


И там, и тук - между редиците


звучи един и същи глас:


“Не си ли с нас - си против нас.


Не можеш да си безразличен.”


А аз стоя сред тях самотен


сред пламъци и адски дим


и моля се във този миг,


за всички тях се моля.


Моля се с тези стихове на Максимилиян Волошин.


И отказвам да приема  другия Максимилиян, чийто кървав дух витае във всяка една Организация, въобразила си, че има право на живот.


О, този робеспиеризъм, така присъщ на всички, които се борят за власт над човека все в името на човека! Та те са развратени още преди да превземат тази власт, още в момента на пожелаването й са развратени. Самото пожелаване на тази гнусна проститутка е вече престъпление. 


Тя се отдава на всеки, но всеки, който я е обладал, вече е заразен от сифилиса на самомнението. Ето - още малко усилия, още само няколко тласъка и мъртвата утроба ще бъде оплодена, мъртвата утроба ще роди мечтаното от всеки...


Нищо няма да роди. Нищо не може да роди! Тя само унищожава!


Вече разкапан от страсти, неудовлетворен и не смогнал да бъде баща, освен на няколко уродчета, отхвърлен от проститутката, чиито ледени бедра разпилява друг, в чиято заразна огнена вулва потъва друг, бившият властник (ако не е постигнат от ужасна смърт!) мечтае отново и отново да се покачи отгоре й. 


“По устните му  - сладострастна лига.” 


О, как ужасно мрази той новия любовник! И как искрено презира всеки, непожелал възлюбената  му... 


Но аз ще се помоля и за него. Заради коня в чистия му вид.


***


Намерих го у Селинджър преди четвърт век. Сега разказът “По-горе билото, майстори!”  с цитираната в него даоска приказка не е пред мен. Но тя е в мен. Ето я:


Когато видял, че конярът му е на смъртно легло, императорът го помолил да посочи някого за свой заместник. Онзи сторил това и императорът натоварил новия коняр да му намери жребец с огненочервен косъм.


Буквално в последните минути от живота на стария коняр при него влязъл разяреният император.


- Кого ми препоръча? - възкликнал той. - Твоят човек вместо жребец с огненочервен косъм ми доведе сива кобила. Той не може да различи мъжко от женско и цвят от цвят.


- Нима е постигнал такова съвършенство? - въздъхнал старецът. - Значи той е по-голям познавач от мен. Той прониква в строежа на духа. Той се интересува само от същественото, за него вътрешните достойнства са над външното.


И наистина, когато кротката сива кобила се впуснела в своя шеметен бяг, пред очите на всички тя се превръщала в запенен жребец с огненочервен косъм.


Това е конят в чистия му вид.


И ако ти не откриваш строежа на духа, за къкъв строеж изобщо можеш да мечтаеш? Какво би могъл да построиш.


***


Искат да строят обаче. 


Искат власт, за да преобърнат света. 


И го преобръщат, но той си остава същият. Защото не променят човека.


Залагат на интереса на човека, а не на духа му. На ограничения материализъм, на наличието или отсъствието на свинската копаня, на мизерната представа, че човекът започва оттук и свършва дотам залагат.


И това - въпреки логичното умозаключение, че щом вселената е безкрайна, значи всички (и всеки) са неин център. Въпреки древните прозрения, идващи през вековете като шепот. Въпреки Плотин, да речем, който казва: “В умопостижимото небе всичко е навсякъде. Всяко нещо е всичко. Слънцето е всички звезди, а всяка звезда е всички звезди и слънцето.”


Кога ще разберем, че човекът е звезда. А не “съвкупност от обществени отношения”.


***


Но ние не искаме да разберем себе си и човека, а да властваме над себе и човека, предполагайки, че властта е пътят към разбирането. От това предположение се раждат всички наши нещастия, неразбории, глупости. (Някой беше казал, че имаме право на глупост, но с това право не трябва да злоупотребяваме.)


Твоята власт над другите или властта на другите над теб не е спасение. Спасението е в любовта!


***


Добре тогава - започни от себе си, спасявай се. 


Имай смелостта да се обикнеш, защото как иначе - без да слагаш себе си в сметката - ще обикнеш другия? Как ще обикнеш врага си?


Но да се обикнеш с основание - какво по-трудно от  това!


Непостижимо е - пречи ни повърхностното себепознание. И нещастната страст към непознатото извън нас, преди да сме изчерпали непознатото вътре в нас, ни пречи.


На всичко отгоре ние не сме възпитани в истинска любов към себе си. Такава любов е гордост, достойнство, отговорност. Подвиг е тя! А ние трябваше да виждаме подвига навсякъде другаде и във всичко друго, но не и у себе си. Нас ни готвеха за подвиг - в незнаен ден, в незнаен час - без да се допуска възможността сега и тук да се гордеем  със себе си. Това изглеждаше непростима ерес. 


И изглежда! И не се допуска!


Колко ревниво е общественото мнение, ако само за момент те заподозре в самолюбов. 


Обратното, разбира се, е допустимо. Обратното - самопризнание, самосъд - ти се вменява непрестанно като дълг. Отчужди се от себе си, откажи се от себе си, намрази най-сетне себе си, за да бъдеш приласкан, разбран и съжален! Искат от теб да се превърнеш в просяк, който търси милостинята на чуждата любов, защото няма своя гордост.


От общество на виновници - да се превърнем в общество на негодници, така ли!? Но тогава обществената малария ще продължава да ни тресе и да ни бележи  с единствения си, макар и променен, цвят... Колко лесно искате да направите всичко и да превърнете святото право на вина в задължение на лицемери, да заличите границата между прозрението и презрението, да осъдите човека, преди той сам да се е осъдил.


Аз съм пас тогава, аз не играя.


Друго искам от вас, а не обвинения.


Ако търся помощ, търся я, казвайки - помогнете ми да се обичам, за да обикна вас. И аз ще ви помогна в същото. Ала престанете да убеждавате, че след ритуала на публичното покаяние, след всеобщото покаяние, човекът ще има правото на избор. Какво ще избира, между кого и кого? Между добрите и лошите робовладелци ли?


Свободата не е в замяната на един Бог с друг Бог. Не е и в замяната на еднобожието с многобожието. Свободата не е във възможността да избираш робовладелците си, а в тяхното отсъствие.


Не искам за наставници юродиви пророци, бичуващи и самобичуващи се дервиши, лукави авгури. Всеблаги учители искам!


Готов ли е духът ни за техните слова? Готови ли сме, разкъсали усмирителните ризи на робството, да победим плебейското острастяване? Тогава...Тогава може би ще разберем всеблагия Константин:


“Светът е уморен от ненавист. Човешкото слово е създадено за любов.”


И ще намерим словото у себе си. 


Ще се обикнем истински!


Но как ще стане това, когато сме заредени с ужасна непримирост, когато на всяка цена искаме да променим действителността, наивно въобразявайки си, че сме я обяснили...


Преобърнете света с варварски средства и ще получите отново варварски свят.


Поискайте рая тук, на земята, поискайте го независимо от Адам и ще създадете истинския ад. 


Лесно му е на Силуан, когато съветва: “Дръж своя ум в ада и не се отчайвай!” Как да не си отчаян от бездарността на революционните пориви, от неспособността, от нежеланието да се обича.


Обикни не идеята, не идеята за човека, самия човек обикни! Човека без прилагателни...


Ами! Готови сме да убиваме в името на любовта, неопознали самата любов. 


Над нея поставяме свръхличния, най-достойния уж за обич и преклонение дълг. Та ние сме революционери, изпълнени сме с омраза към всичко, поробващо човечеството . В тази свещена омраза сме забравили дори и себе си. Ще дойде време, след победата, когато ще си възвърнем любовта, когато ще погледнем с любов и на отделния човек. Но сега е нужно друго! Не е  сега моментът да мислим за този отделен човек, още повече, че той не умее много добре да мисли за себе си. Той някак си не вижда по-далеч от себе си и дори ни пречи да го направим щастлив. Но той ще разбере, непременно ще разбере в края на краищата, че иначе не е могло, че пожертвали временно свободата и щастието му, ние сме го дарили с истинска свобода и с истинско щастие. И тогава ще ни бъде благодарен, ще ни прослави и ако тук-таме сме сгрешили, ще ни прости и ще ни разбере. Дори и в нашата прекалена понякога жестокост той ще открие величие, в омразата ни ще види любовта, в безпрекословното следване на дълга - висша надежда.


Ами ако нито сега, нито “след победата” човекът не ни разбере? 


Ако откаже да ни последва, ако ни се противопостави, защитавайки нещо друго и охранявайки своята мизерна индивидуалност? 


Какво ще правим с този човек, който като Бердяев например издига “принципа на духовната свобода... изначален, абсолютен, когото не можеш да отдадеш за каквито и да е блага на света”? Как ще постъпим с този Бердяев, който провъзгласява “принципа на личността като висша ценност, независимостта на личността от обществото и държавата, от външната среда”?!

Няма да имаме много време да спорим с Бердяев, нали... Няма да имаме време, когато правим революция и когато личността за нас ще е просто материал за строежа на светлото бъдеще. А после... После може би ще дойде времето и на Бердяев. Ще си го припомним, ако и да сме го позабравили. Ще позабравим и предишната си жестокост. Може дори да се поклоним на жертвите на тази жестокост, да им поискаме прошка...


В края на краищата - революция е било, решавал се е въпросът “кой - кого”, попрекалили сме малко. Простете ни, значи, скъпи жертви - всичко това беше в името на милионите, които не можехме да оставим да бъдат жертви. Простете ни и вие, господин Бердяев, нямаше как - тогава ни пречехте с вашите принципи, сега можете да ги проповядвате колкото си искате. Вече разчистихме терена за истината - поблагодарете ни и започвайте. Признайте все пак, че ние извършихме подвиг, че отговорихме на злото със зло, със справедливо и добро зло, естествено. В дадения случай това беше историческа необходимост и историята ни оправда.


Достоевски: “Аз само смирено се осмелявам да кажа, че злото трябва да се нарича зло, а не подвиг.”


***


Какъв ти тук Достоевски - “архискверният Достоевски”.


Достоевски все пак е висш пилотаж, а революциите, правени от аморални, гладни и глупави люде, са обикновени пълзящи влечуги. Най-доброто, което може да се очаква от тях, е аморалните да позагубят част от безнравствеността си, част от гладните да се понахранят (отнемайки при това хляба на ситите преди и превръщайки ги по този начин в нови гладни, които ще подготвят нови революции). Може би и част от глупавите поумняват. И тогава...


Тогава ненахранените и продължилите да бъдат глупави обвиняват бившите си съратници в измяна на революцията. С пълно право ги обвиняват - все още тук-там се срещат контрареволюционери, които не са получили заслуженото; все още революцията има какво да върши, а новите властници вече я възпират... (И как няма да я възпират - революцията е безкраен процес, а този безкраен процес води към крайната точка на смъртта!) Няма как - с болка на сърцето овластените революционери пристъпват към решителни действия спрямо бившите си другари.


Започва голямото плюскане - революцията изяжда собствените си  деца.


И как няма да ги изяжда? Тя затова е революция. Тя е захранена с решителност, с ненавист, с кръв. Тя е мечка-стръвница! Да се върне да пасе трева ли? От време на време да се облажва с медец?


***


Мислейки, че променят системата, революционерите я съхраняват. Така яростно са се борили с нея, така дълбоко са вникнали в същината на проявленията й, че са възприели изцяло нейния характер. Изцедили от себе си любовта, в омразата си революционерите стават двойници на своите врагове.


Забелязано е още от Херцен: “У опозицията, която открито се бори с правителството, винаги има нещо от неговия характер, но в обратен смисъл. И аз съм уверен, че съществува известно основание за страха, който започва да изпитва руското правителство пред комунизма. Комунизмът - това е руското самодържавие обратно.”

Кой ще посмее днес, след Сталин, след изживяното и проумяното да обвини мислителя? И кой ще намери доводи, за да опровергае Аверинцев заради твърдението му: “Действително хората, които се обичат, приличат на самите себе си: това е многогласие, където музикалните партии са разделени. Това не е унисон. А хората, които се ненавиждат, копират като огледало действията на врага и неговите телодвижения.”

***


Има и нещо друго, което революционерите отчайващо не разбират.


Те са горди хора и не обичат да си задават въпроса дали и ако напълно са разрушили системата, причината не е в самата система. Не може да се променя нещо, което не е готово да бъде променено! Да, съгласяват се революционерите, но нали все някой трябва да бутне стената?!


Трябва, разбира се, но това вече не е революция.


Не е революция събарянето на старата къща, след като предварително си струпал всички строителни материали, след като имаш ясни планове какво ще построиш и с кого ще го построиш. След като си изчислил краткото време, през което обитателите на старата къща ще изпитват неудобства. Това не е революция, а необходимост, трезв усет за нещата, виждане в перспектива. С други думи - това е еволюция.


А революцията? То е много просто!


Революцията се ражда в старата, тясна, неудобна и грозна къща. Нейните изтормозени обитатели не виждат нищо по-добро от това да разрушат тази къща. Колкото се може по-бързо, без да остане и помен от нея. Камък върху камък да не остане - това е залогът, че ще бъде построена бленуваната сграда. Що се отнася до материалите, до плановете, до всички онези дребни, ненужни и отвличащи революционното внимание и съзнание подробности - за тях ще се мисли по-късно. 


Ще се мисли, когато революцията наистина победи, “когато сетний камък на обгърнатия в пламък и разплуха древен замък се отрони в пепелта”... Е, тогава ще се слезе на земята!


Тогава ще плеснем с ръце и ще се прегърнем.


И ще запеем: “Другари мои, победихме!”


И ще започнем да строим.


Героично. С ентусиазъм и вдъхновение.


Само че ту едно, ту друго ще ни липсва - я вар, я тухли... Разбира се, че ще е така - врагът няма да е победен  докрай, ще пречи, ще препятства изграждането на къщата на всеобщото щастие. И ние ще сме принудени да изостявяме прозаичната лопата, за да подхванем отново героичната пушка, ще доразгромяваме врага!


Междувременно плановете за нашата къща неколкократно ще се променят. Пък и ние самите ще се променяме - някои от нас вече ще са се намъкнали в експроприираните къщи, други ще са позавлекли това-онова от общия строеж и ще са си построили свои къщета, трети ще започнат изненадващо да клинчат от общия ентусиазъм... Ние ще ги подложим на другарска критика, разбира се. И ще продължим да строим - ей така, по инерция и по необходимост, но без особени надежди.


Уморено, изнервено ще строим. И мълком ще въздишаме - “Какво беше, какво стана!”


Безнадеждно е, безнадеждно е, че въпреки всичко най-накрая ще бъде построена някаква що-годе къща. Ще се заживее някак.


И точно тогава ще дойдат новите революционери. И ще се повтори трагичната, смешната, позорната история на упадъка. Тъкмо старите глупаци ще са понаправили нещо и със себе си, и със света, тъкмо ще са поумнели малко и ще дойдат новите глупаци - жадни за ръзрушение, жадни за действие.


Тези нови революционери съвършено честно ще си мислят - открихме смисъла, проумяхме какво трябва да се направи, за да бъде най-сетне щастливо човечеството. И ще започнат отново екзалтациите, и отново ще се поведат борбите с враговете, и отново ще се появят съмненията, и отново...


А накрая (или по средата) ще се появи някой парадоксалист, излязъл, разбира се, от революцията, уплашен от нея и за нея, за да подари на човечеството някоя  и друга надута фраза. Като тази например: “От всяка беззизходица има поне два изхода, два спасителни пътя. Трети път няма. И именно по него трябва да се върви.”


И ще тръгнат по третия път. Как няма да тръгнат, когато точно по този проклет трети път винаги са вървели.


А друг, съвършено отчаян, обезверен от ползата на всяко действие, ще припява нещо като дзен-поема:


Седнал кротко, без да прави нищо,


пролетта идва


и тревата от само себе си расте.


Това ми се вижда по-достойно.


Защо наистина не оставим тревата да расте от само себе си?


Защо непрекъснато я дърпаме, за да израсне по-бързо?


***


Лошото е, че всички тези въпроси са прекалено правилни и затова е трудно да им се отговори. Затова предпочитаме да поставяме неправилни въпроси, на които намираме правилни отговори.


Само едно махване на меча и Гордиевият възел е развързан.


Защо е необходимо развързването на този възел ли? 


Ами просто така


В ИМЕТО НА РЕКОРДА


(спортен репортаж)


Човекът бягаше.


Докато ние се бяхме разположили блажено по скучните пейки и лющехме безсмислено слънчоглед, докато си разправяхме стари вицове и си правихме невинни мръсотии, за да минава времето, докато сключвахме облози дали все пак той ще съумее да подобри Рекорда


Човекът бягаше.


Опитваше се да избяга от нас, което го правеше особено симпатичен и особено бърз, но ние предварително бяхме заключили  всички врати, предвидливо бяхме заключили всички посоки на света, предпазливо бяхме заключили и сърцата си, защото той трябваше все пак да подобри Рекорда...


Човекът бягаше.


Може би не искаше непременно да избяга от нас, може би искаше да избяга от себе си и трябва да се признае, че вършеше това умело и дори красиво.


Човекът бягаше.


По репродукторите зазвуча дикторският глас и ние разбрахме, че една осемхилядна от разстоянието е премината за рекордно време и че е твърде възможно именно този човек да подобри Рекорда, който някога е поставил Най-Великият Бегач!


Човекът бягаше.


Има ли все пак нещо по-прекрасно от бягащ човек, от всеобщата ни мечта да се подобри Рекорда, мечта, която ни сплотява, която ни прави единни, а всички знаят, че сплотеното единство помага при строителството на нови стадиони?!


***


Но защо се задъхваш така - от гняв или от безсилие? Нали си за трезвост, спокойствие, дълбочина... А самият ти се увличаш от пиянството на лесните думи, пронизват те тръпките на инфантилния възторг, пързаляш се по равното и избягваш пропастите.


Пропастта е твоят сфинкс и ти - без пропасти у себе си - се боиш да погледнеш сфинкса. Неспособен да му отговориш, запушваш ушите си - не искаш да се вкамениш.


Какво ти остава тогава? Може би мистиката на духа - останала за теб единствената истина сред реалностите на лъжата. О, това навеждане навътре - в твоята малка пропаст! О, себевглаждане, самопознание...


Тръпнеш и повтаряш молитвата на Златоуст: “Избави мя от забвение, и от окамененого нечувствия.”


Да не забравяш и да не те забравят, да знаеш, да не окаменяваш в безразличие... 


Способен ли си на това? 


Не си ли повреден от леснината, с която те лъжеха и се лъжеше, че се постига всичко? 


Нима все още не си готов с революционните момчета да щурмувате небето?


Избави се от всичко това! И престани да се занимаваш със себе си - срамно е, когато си никой. Като в стиховете на испанеца: “На клонката бяха кацнали два гълъба. Единият беше другият, а другият беше никой.” Срамно, недостойно е да се мислиш за гълъб, който не прилича на другия.


Но ти се мислиш за различен. Щеше ли иначе да пишеш? Да задаваш въпроси, без да можеш да им отговориш?! Да отговаряш не това, което те питат...


Как например ще отговориш на простичкия въпрос - защо, след като си против Организацията, си в Организация?


Може би така - искам чрез собствените си страдания, чрез поемането на вина върху себе си да изпитам блаженството на страданието заради другите. Или така - не ми се нравят новите революционери: прекалено гладни и прекалено безумни са! И още? Още - длъжен съм да подкрепя достойните, когато ги грози опасност.


Но ако достойният следва недостойна кауза, не си ли длъжен ти, прозрелият лъжливостта, да го спасиш? Да го убедиш, че греши, че не това е пътят.


Само че кой е пътят? Какъв път му предлагаш - да се самоусъвършенства нравствено ли? Да мисли! Сам!


Добре, предлагаш му да бъде сам, а той не е способен на това. Той има нужда от другите, от потвърждение на вярата си. А вярата му е простичка и се гради върху чудото, тайната, авторитета - Достоевски го е показал превъзходно. Този на когото предлагаш идея, няма нужда от самата нея, а от усещането за сила чрез нея. 


Той няма нужда от мисълта - мисълта е протеистична, тя обхваща различията. Има нужда от вяра - вярата е монистична: тя иска душата и обещава рая. Дори не на онзи свят, на този свят дава рая. Не е ли райско да си в съгласие с другите чрез общата за всички вяра. Рай е да сте потъпкали неверието в себе си и да потъпчете заедно неверниците. Щастие е!


А ти, който не си щастлив, който не можеш да бъдеш щастлив по този начин, искаш да превърнеш в нещастници и другите. 


Къде е правото ти? 


В това, че вярваш в есперантото на духа ли? 


В това, че го мислиш за възможно...


Или може би си потребен на другите, за да им задаваш въпроси, чрез които да изпитваш вярата им. Нещо като сатаната изкусител. Това е все пак някаква задача. Но когато те изкушават, ти усещаш изкусителя като нещо различно от себе си. В друга партия е той. Докато изкусителят в твоето стадо е вълк в овча кожа. Не можеш да бъдеш неверник в стадото на вярващите. Нямаш моралното право да изтъкваш, че вярата им е антирационална. Ами точно така - тя си е антирационална. Нали затова е вяра.


И ти се усещаш съвършено непотребен. Объркан. Но се усмихваш, подлецо, продължаваш да се усмихваш с тази своя проклета горчива усмивка! Бил си верен, без да имаш полза. Достойно е да бъдеш верен, когато това е във вреда за теб, така ли!? И още по-достойно е да имаш отговорност, защото не можеш да допуснеш в условията на двуборството интелектът и нравствеността да атрофират.


Размишленията са такива: човекът вегетира, когато го подготвят за войник, когато го определят за офицер, когато го поставят за генерал, отблъскващ и сразяващ вражеските пълчища. Вегетира, защото “правилна армия” няма. 


Твоята мисия е да издигнеш пред армиите обезоръженото си сърце, но какво от това? Просто няма да го забележат. Най-много да се изсмеят. И как няма да се изсмеят - войници, офицери и генерали са необходими, а ти...


После, ти искаш да направиш невъзможното - да сродиш армии. Армиите не се сродяват, сродяват се хората.


Пък има и нещо друго, което е най-обикновен продукт на най-обикновената и естествена човешка подозрителност. Убеден ли си, че такъв, какъвто си, би могъл да привлечеш с нещо другия? Убеден ли си, че той ще ти повярва, че няма да съзре у теб коварство, някакъв опит за измама, за подчинението му чрез по-нови и перфидни средства? 


След като има брегове, след като има граници, няма ли другият да вижда в теб провокатора, човека от отсрещния бряг, човека от лошия свят... Ти не си го жигосал със своите определения, но каква е гаранцията, че той не е поставил върху теб веднъж завинаги своето клеймо? Не можеш да искаш духовната ви валута да е равноценна, да ти се отвръща по желания от теб начин.


Лесно е да отхвърлиш всичко това и обидено да отговориш, че търсиш човек, а не организация. Докато той постъпва обратно. И какво от това? Ще го съдиш ли? Ще го съдиш ли поради факта, че той иска да те съди? Да, той вижда в теб много повече (по-малко, естествено!) от личност. Ти си за него символ!


Страшно е, разбира се, когато човеците не общуват между себе си, със самите себе си, а посредством знаци. И когато взаимно си отнемат правото на знаци.  Но е така и твоето противостоене срещу подобно общуване едва ли променя нещата. Ти си против тоталността на претенциите на всяка една идеология да дава всички възможни отговори, ти си против опростачващия дуализъм, определящ полюсите на доброто и злото, но и тоталността, и дуализмът съществуват. 


Какво че изправяш срещу тях своето беззащитно сърце? Своята лутаща се воля за добро... 


Мослиш, че по този начин си по-добър и по-свободен ли? А може би като добър и свободен човек написа своята


ЕЛЕГИЯ ЗА ТРОЛЕЙ 


На Антон и Катя - защо?

Какво по-тромаво и грозно нещо от тролея?


Метален кашалот, напълно лишен от свобода!


Автобусът лавира, пъргаво се въвира между всичко с веселата обреченост на келнер от скромна, но процъфтяваща кръчмичка.


Трамваят е стъпил солидно върху земята и нищо не е в състояние да го отскубне от предупредителните релси. Трамваят е политик.


А тролеят безпомощно е увиснал в опушеното градско небе. Възможностите му за артистични финтове са ограничени, липсва му и праволинейната устременост, която премазва пространството. Той е птицата, навряна в миша дупка и напук на твърдението на Николай Кънчев - превърнала се в прилеп.


Тъжна символика! В тролея се разкрива и сивотата на гладната мишка, и безгласността на пленената птица. Колко несъвременни и затова близки до теб са безобразното и робското в тролея. Убеден си, че тромавото и грозно чудовище обективира това, което те заобикаля и заедно с теб упорито не желае да се променя. Убеден си, че в тролея няма да се роди нещо като  “Естетика в трамвая” на Хосе с многото имена.  


Какво жалко оправдание! За да защитиш себе си, ти предаваш тролея, както си предавал и много други неща, приписвайки им собствената си безпомощност.


Нима възхищението пред великото трябва да ни обезсърчава вместо да ни импулсира?


Или ти просто си онзи, за когото Хосе Ортега-и-Гасет говори с презрение, че е разбрал собственото си нищожество, когато се е сблъскал с модерното?


Какво пространство обаче има в трамвая на дон Хосе. Тук спокойно могат да се огледат жените, да се оспори испанският характер и да се ликува с него, да се разказват анекдоти и да се разпръскват с кралска щедрост перлите на многоучеността. Дон Хосе не подозира, но ти с изострения усет на стоящия извън трамвая разбираш, че в мисловните пространства на мъдреца има гордост не само от “Дон Кихот”, но и от битката при Лепанто. Това е гордостта на конквистадорите. Неспокойни и алчни предшественици са покорили с войнствена екстериорност земното кълбо. След тях може да се градят интериорите на духа, да се предизвика гордата и свободна мисъл, която не е сбор от чужди убеждения, а нещо неизмеримо по-дълбоко и трайно. Рискът е в кръвта на дон Хосе, а истинското мислене е винаги риск.


Испанецът е оцелявал чрез риска, а единственият шанс на българина е в бягството от неблагоразумното. Всички промени в историческото ни битие от Аспарух насам са ни правили по-нещастни и затова инстинктивно избягваме новото. Ние дирим пространства, в които да сме абсолютно защитени, а такива пространства може  да обещае само отказът от голямото. Откъде този отказ? Може би сме се изживели като пътешественици чрез прабългарите и модерното номадство ни е чуждо...


По-вероятното е, че отказът от риск идва от вечната враждебност на света към българина. Новото винаги ни е сварвало неподготвени да приемем органично промените, които ни носи. Рядко тръгваме към света, изчакваме го подобно на звяр в дупката си - с  безсилната ярост  на обречения и с тайната надежда, че може да бъде опитомен. Но най-голямата жажда на този звяр е да бъде оставен на мира, да не му се пречи дотогава, докато сам не промени звероподобието си. Инстинктивно усещайки какво ще е доброто за него, българинът желае да води уседнал живот, отказва се да покорява и затова рано или късно него го покоряват.


Нахлузват му християнското расо тогава, когато е пълен със стихиите на езичничеството; налагат му чалмата, когато е усетил прелестта на християнската духовност, но още не се е извисил чрез нея; тласкат го в революции, тъкмо когато проумява възможностите на еволюцията. И без да изживее докрай своето, българинът е включен в европейския живот - първоначално от една невключена в този живот Русия, след това от борещата се да доминира в него Германия. Как ни включват?  Чрез възможно най-уродливите форми - чрез екстазите на насилието, чрез дивашката конкуренция, чрез войните, в които запълваме дупките по фронтовете и липсата на масова героика в историята си.


А тази история е трагична, защото се гради върху незавършеността. Оттук идват и основните недостатъци в нашия характер, който се е оформил не от градежа, а от разрушаването. Разрушителните стихии отвън, идващи винаги ненавреме и нежелани, предизвикват крайните форми на консерватизъм и революционизъм - и двете еднакво лишени от пластичност и духовност. Затова още преди да овладее мнозинството, преди още да стане ортодоксална, религията ни се разрушава от ересите. И какви ереси само - те не се основават върху духовното, а върху плътското и бесовското. Не сме изградили църквата като обединяващо звено, когато еретиците увличат с буйстващи проповеди. Естествено е така да увлекат “най-подготвените” - не онези, които са изживели ортодоксията, а тези, които не са се докоснали изобщо до нея. А когато не си изживял истински нещо, не можеш и истински да го оспориш. Ти не го обезмисляш, а го разрушаваш.


Лошото не е в разрушаването, не е дори и в култа към него. Лошото е, че неизживяното докрай разрушено възкръсва като злокобен Феникс и заприщва пътя  в най-неподходящ момент. И тогава трябва да се връщаш назад, да доизживееш недоизживяното и да си дадеш сметка, че не си си направил сметката. Не можеш да биеш рекорда на сто метра гладко бягане, когато се катериш по алпийските стени на историята. Не можеш без истинско и десетилетно просвещение да приемеш най-крайните идеи на революцията. Има нещо смущаващо в това да палиш хорските къщи или да принудиш хората да ги подпалват, за да бъдат герои на кауза, която не е осъзната по друг начин, освен като краен резултат. Палете сега къщите, утре ще издигнем палати!


Внушаването на лъжливата идея за перспективността на разрушението и то тогава, когато създаденото е толкова малко, отбелязва с трагичен знак цялата ни история. Преди да измислим нашето “за”, ние сме вече “против”. Затова у нас рядко може де се намери нещо, което да е истинско извън противопоставянето му срещу мисленото за истинско. И става така, че истински фашизъм в България няма, но истински, убедени и героични антифашисти има. Тоталитаризмът от “живковски” тип - типично наше образувание - не толкова плашеше и унищожаваше, колкото духовно развращаваше. Може би и затова неговите днешни опоненти - какви ти опоненти, героични борци! - са смешни и оспорими диктаторчета, а не светци и мъченици на истинския демократичен идеал.


Всичко - без да се чака узряването, без да се отчитат бавните, но затова пък дълбоки движения на народната душа. Да решим с един замах, веднъж и завинаги! Патосът на строителството отстъпва под напора на разрушението. А тогава и там, където се строи, се създават обеми на духовното, ражда се непреднамереното световно мислене, което рискува, защото е свободно и е свободно, защото рискува съзнателно. Не можеш да прекосяваш океана без лодки, а българската лодка винаги набързо се спуска в непознати води, за да се разбие на тресчици при първия сблъсък със стихиите. 


Това бързане, това желание да сме като другите, без да сме усетили себе си, без да сме натрупали познанието, без да притежаваме дълбоките  вътрешни подтици да сме господари на света... То е дълбоко антинародно, то не е резултат от самодвижението на духа на българина, а  е отрова, която се предписва като спаситетелно лекарство от самозвани фелдшери и фелдфебели, въобразили си, че са учени и стратези.


Но най-страшното е, че подобен революционизъм ражда и свои антиподи - охранителските тенденции, консерватизма от най-пошъл характер, леговищното котловинно мислене. Претърпявайки естествени неуспехи при опитите си да постигнем със скок това, което другите постигат с бавни, целенасочени усилия или с мобилизиране на узрелите човешки воли, ние изведнъж се обръщаме кръгом и започваме да търсим в обратната посока. Отново се сблъскваме с елементарните въпроси - как да се оцелее, как да се спасим от бедата, когато сме в епицентъра й, как да значим нещо за себе си, когато не значим нищо за света.


И тогава, като охлюв в черупката си, скриваш се в пространството, което ти е познато. Тесничко ти е в това пространство, но вече се страхуваш да изпълзиш от него - разбрал си, че си загубил. Нещастието е в това, че и така си загубен. Копнежът по отвъдното терзае, страхът от него сковава. Усещаш се роб на невъзможността и това те изтезава дотолкова, че започваш да изтезаваш и другите. Но и те не ти прощават - разярени, обезверени, зли, те са подобни на теб. Да живееш става безкрайно унизително и дори спасението в пространствата на духа те карат да се усещаш гузен. Гузен или от непълноценността на откритията си, или от това, че те съвсем не са нужни на котловината.


Но ти си в тролея и се мъчиш да размишляваш, което  в българския вариант значи да се оправдаваш. Притиснат си от всички страни, фалосът на нечий чадър проверява ерогенните ти зони, докато чантата ти се е заплела в широката пола на циганката пред теб. С внезапно заковаване на спирачките шофьорът намества човешката гмеж, която полита и издава уплашеното си “Ах!”. После идва спирката и около тролея се образуват вихровите движения на опитващите се да слязат или да се качат. “На думите да е тясно, на мислите - широко”, припомняш си с озлобена веселост.


На духа му е тясно, защото е скован от бита, а битът е непроменлив, защото не среща съпротивата на духа. Ето - тролеят е създаден за човека, а става така, че човекът принадлежи на тролея. И едва ли може да бъде утеха, че не си единственият подчинен, че принадлежиш към мнозинството. Как ще е утеха... Ако не си съумял да си единствен, ти само се преструваш в обичта си към подобните на теб. А иначе те ти пречат. Мислиш си - ако ги няма, щеше поне да е по-широчко.


В тролея да ти е по-широчко. Ти си в тролея. Тролейното усещане и мислене те люлее и заспиваш със здравия сън на първобитния, така спокоен сред другите първобитни.


Ами да - точно такъв си: първобитен човек. Лишен си от интелекта, превръщащ хаоса в опознаваемо пространство. Оплетен си в безпорядъка и внезапно схванатите закономерности са лианите, по които с маймунска пъргавост се изкатерваш, за да достигнеш не до небесата, а най-много до короните на дърветата от джунглата.



Какво-о-о? Имаш морален закон вътре в себе си ли?


Остави това - Кант  го е казал, но за тези, които виждат звездите. А ти нямаш морален закон, най-много да притежаваш плах етичен инстинкт, в който рядко се вслушваш. Затова се съгласяваш с магическите нашепвания на дон Хосе. Вкопчил си се като дивак дори не в стените на вселената, а в този до теб. В традицията си се вкопчил, без да я разбираш дори... И тази традиция те отравя, защото тя е животворна само когато е съпоставима с твореното от теб или с новото, което те твори.


А иначе вкопчването доскоро се наричеше колективизъм. Поетите го възпяваха като прегръдка на душите. А то е най-обикновен страх, топлина от взаимно излъчвания хлад е, както го осмя Пол Валери. То е ужас от конквистадорствата на духа. Вкопчваш се за другия, когато няма за какво да се вкопчиш в себе си, когато в теб е празно. А и да не е съвсем празно... Вътре в тебе са наслагани матрьошките на все по-малки и по-малки човечета. 


И ти си малко човече в търбуха на тролея-кит, а не търпеливият праведник Йона. Ти не си търпелив - ти си просто слаб бунтовник. Мразиш тролея, но не можеш да си пешеходец. Не можеш да имаш стар шлифер, чифт сухи чорапи, томче Шекспир и бутилка уиски. Фокнър някъде беше казал, че повече не е нужно.


Фокнър бил казал... Хосе Ортега-и-Гасет бил казал... Бил казал Кант... Целият си направен от казвания, но не казваш нищо, което да се направи!


Ти си просто тромав, грозен, несвободен. В теб има съвсем мъничко цивилизация - достатъчна да те унищожи и недостатъчна да те извиси. Страхливо си увиснал между земята и небето, чакаш да ти спрат тока или да ти паднат рогата!


Бременен си с ненужна маса човечета. Ти си тролеят!


И когато слизаш от него, влизаш в себе си - същата затвореност, същата ненужност, същата...


Но откъде това желание да долепиш устни до ръждивата, прашна и гореща ламарина? Откъде тази любовна нега към тролея?


Самотен си колкото всички други и не можеш да се отчуждиш от себе си. И тръгваш към дома си, тъй както тролеят към своето депо - празен, уморен, ненужен.


А утре пак...


***


Въпреки всичко - утре пак! 


Мъчително е, но не е толкова безнравствено с тази твоя лутаща се воля за добро. Не е зле, след като поне си решил твърдо, че можеш да бъдеш жертвата, без дори за миг да пожелаеш да си палачът. Нещичко е все пак. А може пък и да не е...


Един еврейски “коан”, разказан от милия Валери Петров:


Старият равин събрал съселяните си и им казал:


- Аз не мога да бъда ваш пастир. Аз не знам какво е животът. Напускам селото, за да потърся отговор на този въпрос. Ако го намеря, ще се върна.


Сбогувал се и тръгнал по широкия свят. След седем години се завърнал. Събрало се селото.


- Е, рави, научи ли какво е животът?


- Научих.


- И какво е?


- Ами-и-и животът е река!


- Как така река? - запитали едни


- Защо река? - запитали други


- Каква река? - запитали трети.


А равинът помълчал, пък казал:


- Имате право! Може и да не е река...


И отново поел по пътя извън селото.


***


И аз тръгвам подир скитника евреин. 


Аз съм скитникът. 


Ще трябва да науча своето име. 


И името на другия ще трябва да науча. 


Не искам да живеем като онова племе на хората маймуни, които, за да се повикат, хвърляли по себе си кал. 


Не мога да приема, че научавайки различните имена, ще започнем да се замерваме с тях. Прекалено познато е. И страшно!


Нещо подобно има в историята на еврейството. Един от нейните изследователи Раул Хилберг скръбно пише:


Християнските мисионери ни говориха всъщност следното: вие нямате право да живеете сред нас като евреи. Дошлите след тях на смяна светски управници провъзгласиха: вие нямате право да живеете сред нас. Накрая немските нацисти постановиха: вие нямате право да живеете.


Уви, историята може да се повтаря и като фарс, но от това не става по-малко трагична: от отрицанието на чуждото право до отрицанието на чуждия живот пътят не е толкова дълъг.


И точно заради опасностите от този къс път ти не можеш да останеш отчаян, затънал в безизходицата, саморазрушен от колебания и съмнения. 


Вървейки по дългия път, ти ще намериш начин за действие, защото само действието е шанс. Нямаш право да се капсулираш в самотата си, не можеш да се откажеш от другите... 


Те са твоето спасение и ти си тяхното спасение.


***


Някога, в отдалеченото добронравно някога, когато сред многогласните разговори изведнъж е настъпвала внезапна пауза и хората се поглеждали изненадано, и са се виждали по някакъв друг, по-особен начин, са казвали:


-Тих ангел прелетя.


Тих ангел!


Тих апокалипсис!


Прелетяват ангелите, отзвучава апокалипсисът...


Прелетяват, прелетяват...


Летят тези тихи ангели и душата се изпълва с неподозирана благост, умът - с ясност.


Защото апокалипсисът не е краят.


Апокалипсисът е храброто откровение за света.


Какво ще изберем - откровение чрез ужаса или ужас чрез откровението?


Вслушай се в себе си, открий се пред себе си - там е и другият. Той е тук, наоколо, не чувстваш ли - прелетява...


Приятелю, не отминавай. Какво ми носиш в тази чаша?


О, Господи-Човеко, нека тя не ме отмине!


1990 - 1991


Защо

издавам тази книга с отдавна писани и публикувани работи?


Защото...


(Моя позната: “Дъщеря ми все повече не може да ме понася. Май има право. Оня ден си говорим. И тя: “Мамо, разбирам какво ми казваш и какво искаш да ми кажеш. Разбирам го без дългите ти обяснения, без твоите вечни “защото”. Отвръщам й: “Добре, Кате, няма да ти обяснявам повече, защото...” И прехапах устни, разбрала, че съм безнадеждно далече от нея.”)


Въпреки това - издавам тази книга, защото:


- я дължа на хора, дарили ме с приятелство, което едва ли заслужавах и сигурно няма да заслужа;


- обичам (да се будалкам с) Начо Кръстев;


- трябва все пак някой да отмъщава за мъртвите;


- Гошо Богданов не е мъртъв;


- мразя себе си в Горна Оряховица;


- животът си играе с нас на “сляпа баба”;


- нямам храбростта да напиша последен репортаж с примка на шията, а отдавна трябва;


- продължавам да се завръщам към миналото, където ако не съм бил бог, съм бил заобиколен от богове;


- искам да не ме отмине чашата, която и без това не ни отминава.


Внимателният читател (има ли го; заслужавам ли го?) вероятно е забелязал, че тези обяснения оправдават по някакъв начин всеки от предложените текстове. Трудно мога да прибавя нещо повече към това, освен заканата, че ще продължавам да се оправдавам, пишейки, и да пиша, оправдавайки се. Доста печална и отчаяна работа, но едва ли ще се откажа от нея, защото...


Иначе казано - за какво служат бутилките, ако не за да се изпращат писма по тях? Корабокрушенецът (подобно на дявола) си няма друга работа, а когато цял живот си се борил със словото, което винаги излиза победител, наистина си такъв: гол на гол остров... Звучи безсрамно и обречено, но всеки пишещ се е обрекъл на безсрамието. Поне защото словото е било у Бога, а пишещият взема, че му го открадва. Както краде живот от живота. С илюзията, че увеличава словото и живота.


Издавам тази книга и защото пишещият винаги се издава. Той е предател на себе си. Димитър Конкретни на своя неуловим апостол.


Авторът
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