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1 
След развода д-р Г се пренесе окончателно в ателието. Беше 

безсмислено да се водят дела за покъщнината, а и на него не му беше 
до разправии от подобен характер. Взе със себе си само картините и 
книгите, които му принадлежаха по право, за които никой друг 
нямаше претенции; освен това в ателието не можеше да се намери 
място за всичко. Ателието беше доста широко, но въпреки това 
нямаше как да бъде събрана много покъщнина, още повече, че тук 
приоритет имаха картините. Всички места по стените, всички ъгли 
бяха заети с картини – една своеобразна галерия, а освен това имаше 
натрупани в огромно количество рамки и платна, които чакаха своя 
ред. Към всеобщия безпорядък освен това можеше да бъдат 
включени неизброимо количество празни бутилки, които някога 
трябва да бъдат изхвърлени. В средата на помещението имаше маса – 
също така заета с бутилки, няколко стола и едно старинно кресло, 
закупено от някакъв вехтошар, където доктор Г прекарваше голяма 
част от времето си в съзерцание, тъй като вече бе преминал стадия, 
когато кроеше планове за бъдещето – всички до един нереализирани.  

Така или иначе д-р Г отначало ползваше помещението под наем, 
но после го закупи и реши, че това е добро място за релаксация след 
напрегнатия ден, дори и да не е толкова напрегнат. Към покъщнината 
можеше да бъде прибавен един стар гардероб, един диван, където 
почиваше след запоя, разбира се, освен това палитрата и статива. 
Тяхното наличие по правило беше крайно належащо. 

Имаше един период от време, когато д-р Г беше практикуващ 
психиатър с доста конкретна перспектива; междувременно се 
разтоварваше, правейки живопис и това беше едно странно хоби, но 
после нещо се случи – някакъв внезапен житейски завой или прелом, 
след който той окончателно промени посоката: заряза престижната си 
професия, напусна клиниката и се отдаде само на хобито; освен това 
увеличи значително дозата на алкохола, за сметка на предишните си 
изяви, когато рядко посягаше съм бутилката. 

Връщайки се назад във времето, понякога се опитваше да си 
даде обяснение как се случи този поврат – определено негативен, но 
се добираше само до предположения. Обикновено в такива моменти 
– предимно в паузите на съзерцание, когато бутилката е с намалено 
съдържание, във въображението му изплуваше образа на онази 
малката скулпторка, която ваеше образи в един заден двор на една 
стара къща.  
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Отначало нямаше представа от къде я познава. Особено очите и 
му се сториха странно познати, сякаш спомен от минало прераждане, 
но всичко беше твърде нелепо, за да бъде сериозно. В тях надничаха 
някакви бездни, които го викаха – нещо съвсем нормално за едни 
надничащи бездни, но така и не разбра къде я беше виждал. После се 
сети: Не беше я виждал никога или може би само насън. 

Попадна на нея случайно в онзи заден двор, където тя правеше 
скулптури. Беше сама, а от ъглите го гледаха лица от камък и бронз. 
Това бяха красиви лица с онази странна красота на лудите, която те 
кара да завиеш. Веднага му стана ясно, че е луда, а освен това някак 
по много неща приличаше на рожбите си: Усмивката и беше също 
така странна – една съвсем безумна усмивка, която я няма никога и 
никъде. Това убеждение се потвърди веднага, защото тъкмо, с такава 
усмивка го посрещна и с такава го изпрати. Изглеждаше толкова 
далечна – от някакъв измислен свят, че онова /не може да се обясни 
какво/ го хвана за гърлото и му се прииска да завие. Май я попита за 
нещо – вече не помнеше какво – може би за името или за ланския 
сняг, а тя мълчеше усмихвайки се и целия двор се изпълваше с тези 
усмивки. 

Не можеше да си обясни защо побърза да се махне и след това 
не успя да си отговори защо. Но винаги, когато се сетеше за тази 
история и в мрачината на спомена надникнат очите и, една буца 
заставаше на гърлото му и нещо го задушаваше; това се оказа един 
необясним момент. 

После нещо се случи и тя замина. Отначало не разбра къде, но 
по-късно разбра. Потърси я отново, но вече я нямаше. В онзи заден 
двор бяха останали само няколко парчета от камък – недовършени 
скулптури с недовършени лица и тогава изведнъж си помисли, че те 
плачат. Кой знае от къде му дойде тази безумна идея, но виждаше 
техните каменни сълзи.  

Тогава се промъкна решението, че не би трябвало да практикува 
медицина – най-малко пък психиатрия; нещо в характера му не се 
връзваше с тази професия. Това решение се потвърди, когато я 
срещна отново в клиниката – този път като пациентка. Това не го 
изненада особено, защото очакваше да се случи. Всъщност, тя беше 
само „малко луда” – съвсем типична диагноза за една млада жена, 
боравеща с изкуството и д-р Г, като практикуващ психиатър, се зае да 
я върне в реалността. Ни най-малко не му минаваше мисълта, че е 
възможно да я вкара в леглото – определено не. Подобна 
кощунствена мисъл беше недопустима не само от гледна точка на 



                                                                     Пигмалионов комплекс ради радев 
 

6 

Хипократовата клетва, но и от чисто морални съображения. Опитваше 
се да се отнася към нея като към съвсем редовна пациентка и това 
отначало не беше трудно. Освен това пациентката беше с големи 
изгледи за ремисия и пълно възстановяване, което изискваше съвсем 
стандартна методика. Но се оказа, че има нещо, което не беше 
предвидил или по-скоро бе потискал някъде дълбоко като 
недопустима възможност. Един ден пациентката се появи в кабинета, 
седна непоканена на дивана и го загледа продължително без да каже 
нищо. Това мълчаливо присъствие отначало го изнерви, а после му 
мина мисълта, че съществува проблем, за който не беше се сетил или 
по-скоро бе отбягвал да допусне като конкретен вариант. Отново го 
порази мрачината в погледа и и усети в стомаха си тежест. Не можеше 
да си обясни от какво се появява тази тежест, въпреки опита и 
рутината на своето обкръжение.  

- Искаш нещо да ми кажеш? 
Но тя не каза нищо, усмихна се отново с онази загадъчна 

усмивка, която – както и преди, го порази със своята меланхолия и се 
отправи навън. 

Наскоро след това пациентката бе изписана, но д-р Г имаше 
съмнения относно прогнозата. Знаеше, че много често хората с 
подобно нагласа – имаше предвид художествен тип – са склонни към 
рецидиви, които понякога се оказват фатални. 

В болничната книга беше записано името М и доколкото стана 
ясно това заболяване беше регистрирано при нея за първи път. До 
него достигнаха непроверени слухове за някои нейни изяви в 
последната година на художествената гимназия, където била 
ученичка. Касаеше се за някаква палава история при едно посещение 
на випуска в Созопол, където тя се съблякла гола на плажа пред целия 
курс и влязла в морето да се къпе – сравнително рано през пролетта 
април или май. Това само по себе си невинно забавление изправило 
на нокти училищната администрация. Блюстителите на морала се 
оказали на своя пост – срещу нея били повдигнати тежки обвинения и 
била изключена от училище непосредствено преди дипломирането. 
Всъщност, вероятно този инцидент е бил причина или следствие от 
болестния процес; не можеше да се твърди със сигурност кое е по-
вярно, но жизнерадостното преди това, дори твърде емоционално 
момиче внезапно се променило и потънало в мълчание. Когато я 
повикали да дава обяснение пред директорския съвет, тя само 
мълчала и съвсем странно се усмихвала, което наляло допълнително 
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масло в огъня; капацитетите там били на мнение, че тя просто не ги 
зачита и надделяло мнението да бъде изключена от училище. 

Това обстоятелство, разбира се, не би могло да я лиши от 
таланта, доколкото в България е от значение този феномен, но затова 
пък я лишило от диплома, което е важно за израстване в йерархията 
при една евентуално бюрократична насоченост, характеризираща 
обществото като цяло. Общоизвестно е, че в България дипломата е 
мерило за таланта и не се пита кой на какво е способен, а какъв ценз 
притежава. 

Така или иначе М остава зад борда поне като потенциален 
администратор в държавните структури, но не се отказва от 
изкуството и пренася ателието си в онзи заден двор на къщата в 
стария град, където един неин приятел – също така художник – живее 
под наем и я ползва за ателие. 

По-късно доктор Г получи отнякъде информация, че същият този 
човек е хроничен алкохолик и освен това страда от тежка форма на 
диабет. Така или иначе, при едно посещение в стария град, той я 
откри случайно между усмихващите се скулптури и впоследствие 
нещо го накара да я потърси отново. 

Всички тези събития съвпаднаха по време с решението му да 
напусне клиниката и с окончателното оформяне на резултатите от 
развода. По-точно съпругата му се реши на този развод, за което 
според нея има достатъчно доводи. Не можеше да се твърди, че 
причината е само в преориентацията му като специалист и изоставяне 
на професията, което само по себе си е един рискован ход, а най-
вероятно поради болезнената и ревност, за което имаше известни 
основания. Тя винаги преживяваше прекалено емоционално 
контактите му с пациентки и не успяваше да възприеме факта, че то е 
неизбежно изискване на практиката. Но този ефект се засили 
неимоверно след изоставянето на тази практика, защото се оказа, че 
новата насоченост – това заиграване с изкуството – е още по-
съмнително като реализация. Няколко причини засилиха 
намерението и да прибегне към тази крайна стъпка. Първо: след този 
акт доходите му значително намаляха, а разходите значително се 
повишиха, което я лиши от някои екстри и второ: намирайки изяви в 
изкуството, той често попадаше в компания на различни жени с доста 
съмнително поведение, както и очевидно завишените алкохолни 
дози. Няколко пъти тя бе вдигала скандали, че рисува голи тела, което 
предполага и наличие на подходящи модели. Тук също не бе в 
състояние да възприеме тенденцията, че практиката го изисква.  



                                                                     Пигмалионов комплекс ради радев 
 

8 

Съвсем нормалната ситуация с несигурното финансово състояние 
на един художник все пак би могло да бъде предвидимо, но 
наличието на тези модели никак не можеше да се вмести в нейните 
представи. След нормалните по този повод скандали, тя се реши на 
последната мярка и подаде в съда молба за развод, с което очакваше 
да му въздейства положително, но той не само не реагира адекватно, 
но напротив – ескалира делото на пълни обороти и скоро разводът се 
оказа факт. 

Всъщност, този брак отдавна беше пред разпадане не само 
поради липса на деца – едно несъмнено свързващо звено – но и 
поради болезнената ревност на съпругата, която страдаше от 
комплекси за виновност от тази липса /някакво старо възпаление я бе 
лишило от възможността да зачене/ и считаше, че той неизбежно ще 
търси утеха на друго място. 

На всички отгоре, самото това преображение – превръщане на 
един уважаван лекар, човек с тежест в обществото, сигурни доходи и 
пр. фактори – в бохем не беше никак типично; тя трудно можеше да 
приеме подобен вариант и го считаше за пълно фиаско и собствена 
неудача, още повече, че то – преображението се получи почти 
внезапно като някаква неочаквано налетяла лудост. Самото наличие 
на ателието с прихождащи по всяко време жени – обикновено 
красиви, но с неясни намерения, я обиждаше жестоко и тя – човек с 
относително пуританско възпитание – трудно можеше да го понесе. 
Никак не беше подготвена да вижда съпруга си в подобно светлина. 
Тя се бе омъжила за съвсем друг човек и не можеше да го възприеме 
по друг начин. Така и не успя да разбере какво го бе променило. 

В действителност, д-р Г сам не можеше да проумее промяната, 
но беше наясно, че това – второто негово Аз е съществувало някъде 
задкулисно и винаги е можело да се появи на сцената с неочаквани 
претенции. Така че, когато това се случи, той не беше особено 
изненадан, дори си помисли, че много късно се е случило. Възприе го 
като даденост. 

Що се отнася до младата скулпторка, тя отново изчезна след 
изписването от болницата и доста време не я срещна никъде. 
Понякога се учудваше от обстоятелството, че се сеща за нея повече от 
допустимото и трудно можеше да си обясни причината. Отдаваше го 
на факта, че все пак тя е негова пациентка и несъмнен талант в една 
област, в която сам притежава конкретни аспирации. Още по-често се 
сещаше за нея, когато застанал пред статива, се опитваше да нанесе 
някакъв образ – внезапно изплувал във въображението – и винаги се 
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получава едно и също: от платното неизменно го поглеждаха 
усмихнатите лица на нейните каменни създания. 

Но постепенно други събития го отдалечиха от тази посока и 
образът и все повече избледняваше в периферията на спомена; само 
от време на време изскачаше върху платното заедно с неочаквано 
налетяла меланхолия. 

 
*** 
След банкрута на комунистическата държава и последвалите 

реституционни процеси д-р Г се оказа собственик на недвижими 
имоти в централната зона на града и понеже нямаше намерение 
тепърва да организира собствен бизнес – подобна перспектива го 
отегчаваше – реши, че е най-разумно да ги даде под наем към 
магазинната мрежа. Всъщност, тези имоти бяха приземни етажи на 
две стари, но доста запазени къщи – останали от дядо му, които 
държавата някога бе национализирала и после реституирала – 
типични изяви на безотговорност, характерни за всяка безконтролна 
държава. Така че той се сдоби с доходоносно наследство и това го 
освободи от грижите по финансирането на собственото му оцеляване. 
Оказа се, че е съвсем достатъчно за едно нормално съществуване, 
доколкото може да се говори за нормално съществуване в условията 
на една рухнала икономика. Но да продължава с медицинската 
практика понастоящем изглеждаше съвсем безперспективно; нямаше 
амбиция да устройва собствена клиника, поради което реши да 
изчака по-добри времена; така си и остана с изчакването. Считаше, че 
удовлетворението, което би му донесъл досегът с изкуството е 
достатъчно, за да си позволи някакви други реализации, изискващи 
време, пари и нерви. Не беше в състояние да се справи с въпросните 
изисквания; нямаше дори и желание да го прави и премина в друг 
коловоз. Следвайки подобна философия за живота, той бързо успя да 
натрупа негативи пред жена си и впоследствие се оказа разведен, 
свободен и сам.  

Доктор Г беше максималист по природа и винаги имаше 
усещането, че това, което е направил не е на необходимата висота. 
Нещо непрекъснато му се изплъзваше и това му създаваше голяма 
мъка. Трудно можеше да се определи какво е то, но явно се касаеше 
за вътрешна нагласа. В действителност, всяка една от картините му 
беше максимално изпипана; той твърде внимателно нанасяше 
корекциите и образите бяха почти съвършени като анатомия, но това, 
което му се изплъзва не се вместваше в подобни категории. Оставаше 
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с чувството, че духът на творбата е избягал и оставил мястото си на 
натрапчивата анатомия, което едва ли е най-важното. 

Разглеждайки картините на Модилиани или Едвард Мунк 
/особено драстичен беше „Викът”/ и правейки сравнение, виждаше в 
какво се състои разликата. Картината – онази – беше почти лишена от 
анатомия – някаква разлюляна и одрипавяла сянка на ръба на 
обезумяването – и беше останал само духът – разголен и крещящ в 
бездните на собствените си замръзнали вселени. Точно този момент 
при него се изплъзваше и оставаше с впечатлението, че това се 
получава поради липса на достатъчно лудост. Винаги оставаше 
поразен от схващането, че за да бъде вдъхната душа на една творба, 
неизменно трябва да присъства елемента лудост. Поради което от 
самосебе си се налага идеята, че Господ, залавяйки се със своите 
вселенски проекти относно творението, не е бил достатъчно луд. 
Оставяйки настрана твореца и оглеждайки се наоколо, неизменно 
откриваше изобилие от подобни примери. Този факт стана очебиен 
не само с изявите на онази малката скулпторка, впоследствие – 
пациентка на психиатрията, но биеше на очи в изявите на повечето 
големи художници. 

Въпреки неудържимата си любов към изкуството, която го 
принуди да изостави основната професия, д-р Г се справяше твърде 
бавно и твърде трудно с инициативите си; обмисляше ги прекалено 
дълго, понякога дори съвсем закъсваше и пред него се изправяше 
някаква непреодолима стена от безсилие. Струваше му се, че това, 
което е направил наистина не би могло да представлява интерес за 
никого поради редица причини, а най-отчайващата причина е явната 
липса на достатъчно лудост. По никакъв начин не беше в състояние да 
създаде нещо спонтанно – под пристъпа на непреодолимо внушение 
и много често се чувстваше изпразнен от всякакво съдържание – 
висящ в пространството без мисъл и амбиция, напълно обезличен и 
напълно скучен дори на самия себе си. Амбицията да продължава по-
нататък се сковаваше в пълно безсилие, понякога угасваше напълно 
след първите неудачи; когато на следващия ден погледнеше отново 
творбата си с други очи, неизменно откриваше, че нещо се е 
изплъзнало. Но понеже битието му беше лишено от интрига – едно 
напълно безлично битие – трябваше сам да си измисля ситуации и да 
търси липсващия дух. 

За да преодолее апатията доста често прибягваше до услугите на 
бутилката и понякога се събуждаше с тежък махмурлук в леглото на 
някоя непозната особа или обратно – откриваше в собственото си 
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легло подобна особа и инциденти от такъв характер се случваха все 
по-често, особено след развода. С което, всъщност се изчерпваха 
инициативите. 

Така или иначе работа му вървеше бавно и мъчително. Понякога 
откриваше, че просто няма какво да направи, понякога, когато все 
още беше на работа в клиниката, се опитваше да ползва като модели 
собствените си пациенти – сами по себе си интересни екземпляри, но 
скоро и това му омръзваше; апатията се оказа трудно преодолима. 
Започна да се опасява, че е възможно самият той да се окаже 
клиничен случай. 

 
*** 
На фона на пълната безпътица, доктор Г неочаквано получи 

покана да присъства на един симпозиум на психиатрите във Виена по 
случай някаква годишнина на Фройд. Оказа се, че все пак някой се е 
сетил за него, но не беше ясна причината за подобна инициатива, още 
повече, че вече не практикуваше професията. Очевидно такава 
ситуация би могла да се създаде само в нашата тотално объркана 
държава, където могат да те изненадат по всевъзможни поводи, 
включително и да получиш покана да участваш в събитие, което не те 
касае по никакъв начин. Очевидно се отнасяше за някаква грешка, но 
подобен момент никак не можеше да бъде учудващ. Би било почти 
същото, ако го бяха поканили на конгреса на илюзионистите, на 
футболната федерация или на конкурса за мис Вселена. Въпреки 
явната неразбория, той реши да отиде – най-малкото поради желание 
да разсее скуката или може би поради известно любопитство. По 
време на пътуването попадна сред група журналисти, изпратени да 
отразят събитието, което само по себе си не беше учудващо, така че 
трябва да се свиква с досадата. Освен това, в самолета бяха професор 
Д и младата асистентка д-р К, от съвсем друг бранш – нещо свързано с 
наркотиците – която по неведоми пътища също бе попаднала в 
групата. Тя беше популярна в средите на медицинската общност с 
обаятелната си външност, опърничав нрав и феноменална памет, 
която и даваше възможност да напредне безпроблемно в усвояване 
на новостите. Носеха се слухове за някаква сантиментална история с 
популярна личност – известен професор от академията, но това 
нямаше как да бъде проверено. Сигурно беше, че същият този 
професор по патоанатомия бе осенен от внезапно вдъхновение; на 
стари години прописа стихове, разведе се със съпругата си, а наскоро 
след това получи инфаркт и дълго време реанимираше по разни 
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болнични заведения със специално предназначение. Самата 
госпожица д-р К с нищо не показваше за наличието на ситуации от 
емоционален характер, напредваше безпроблемно в кариерата и 
обикновено се появяваше привечер в градинката пред академията с 
едно куче от някаква екзотична порода. 

Доктор Г я бе засичал многократно в подобна компания, но 
отношенията им бяха на ниво „ здравей – здрасти„ още повече, че по 
онова време бе обгрижван доста старателно от съпругата си. Още от 
по-рано, а и сега по време на пътуването, му бе направило 
впечатление особената хладина, която се излъчва от мраморното и, 
лишено от емоции лице и почти пълната незаинтересованост към 
нарастващия интерес от страна на групата журналисти. 

Сред тази група имаше и две млади особи, които непрекъснато 
се оглеждаха и записваха нещо в бележниците си. Повечето от тях 
бяха от столичните ежедневници, но имаше и двама от националната 
телевизия. Останалата част от пътниците се състоеше от бизнесмени, 
туристи и скучаещи дами. 

Д-р Г почти не проявяваше интерес към събитията и 
заобикалящите го, а впоследствие, след като самолетът набра 
височина и се отправи в нужната посока го налегна дрямка. Нямаше 
какво да го впечатли в един самолет, още повече, че след като се 
издигна над облаците, не се виждаше и земята; само един океан от 
облаци, който лежеше ниско долу като бял саван и осветен от 
слънцето. За да не заспи съвсем; нямаше много време за подобен 
лукс, д-р Г извади един скицник и започна да драска по него с молив. 
Скоро се появиха множество образи в един доста карикатурен шарж. 
Разбира се, обектите бяха сред пътуващите в самолета и най-вече 
тези, които успяваше да наблюдава около себе си. Отначало това 
занимание не правеше впечатление на никого, но скоро вниманието 
беше привлечено и най-напред проявиха интерес дамите от 
журналистическата група. Д-р Г усети нечие загрижено присъствие и 
веднага мярна до себе си усмихнатото лице на едната от 
журналистките с бележник и химикал. 

- Аз съм Н.С. от вестник Труд; бихте ли ми отделили малко 
внимание? 

- Бих го направил – отговори с леко отегчение д-р Г. – Очевидно 
проявявате интерес към шаржовете. 

- Безспорно – отговори особата .– Успях да се консултирам и ми е 
известно, че сте д-р Г – известен психиатър, но не знаех, че сте и 
художник. 
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- И аз доскоро не знаех, че съм художник – усмихна се д-р Г – но 
научих. 

- И как стана това преображение? 
- Аз също се чудя. Събудих се една сутрин след някакъв запой в 

ателието на един приятел – художник – и си казвам: „Абе с какво 
може този Пикасо да е по-добър от мен?” И грабнах палитрата... 

- Чудесно обяснение. Събуждане след запой. Ателие. Палитра. 
Вероятно и гол модел в леглото... И психиатърът се превръща в 
художник. От това става чудесно интервю. Но как така се случи, че по-
рано не сте знаели за тези си способности? 

- Нямам представа. Вероятно и Господ не е знаел, че е способен 
да сътвори вселената, но една сутрин се събужда с тежък махмурлук и 
грабва чуковете. 

- Тя вероятно затова вселената е така объркана – разсмя се 
жената – и какво най-напред си харесахте след махмурлука? 

- Много неща. Харесва ми да съм сред природата, но преди не 
съм се сетил да я рисувам. Харесва ми да си лягам с жена, но преди не 
съм се сетил да я рисувам. Сега е обратното. 

- Как да го разбирам – захили се отново особата, – че сега се 
сещате да я рисувате, но не се сещате да си легнете с нея? 

- Нещо подобно... 
Постепенно наоколо се събраха и други журналисти и д-р Г се 

оказа център на внимание. 
- Всъщност, понастоящем художник ли сте или психиатър? – 

интересуваше се една проскубана личност с неизвестен пол от 
някакъв регионален ежедневник. 

- Май нито едното, нито другото. 
- Доколкото разбрах, сте изоставили професията. 
- Правилно сте разбрали. 
- Но как се случи така, че се оказахте сред поканените на 

симпозиума? 
- За това трябва да попитате организаторите. 
- Но каква е вашата версия? 
- Нямам версия. Вероятно са решили, че ще е добре да 

нарисувам участниците. 
- Или може би да забавлявате жените им, докато те разискват 

концепциите на Фройд? 
- И това е допустимо. Присъствието на едно елитарно жиголо 

сред последователите на Фройд е винаги въодушевяващо за дамското 
общество. 
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- Аз съм А.Н. от вестник Шок – намеси се другата особа от 
журналистическата общност – имам информация, че сте се разделили 
със съпругата си. Дори се носят слухове, че причината е, понеже сте 
„обърнали резбата.” 

- Бихте могли да проверите лично достоверността на тези слухове 
– отговори спокойно д-р Г – но ще трябва да го направите на тъмно. 

Наоколо се понесе смях и заприиждаха още журналисти. В 
групата се включиха и двете стюардеси, които отначало се опитаха да 
въведат някакъв ред, но въведоха повече безпорядък. 

- И все пак, каква е вашата сексуална ориентация? – настояваше 
неизтощимата А.Н. от вестник Шок. 

Д-р Г не успя да скрие досадата си и съвсем демонстративно се 
прозина. Тази изява бе съпроводена с ръкопляскания. В същия 
момент осъзна, че е започнал да придобива популярност. Само не 
можеше да уточни върху какво се базира тази популярност: върху 
разрухата на кариерата му като психиатър, върху неясната 
перспектива на един начинаещ художник или върху още по-неясния 
интерес на дамската половина от обществото. Впрочем, за 
последното можеше само да се гадае като допустима възможност. 
Май се оказа, че прозявката по време на интервю е достатъчно 
условие за добиване на популярност. Така или иначе, д-р Г не 
забеляза сред насъбралата се наоколо група асистентката д-р К. Този 
факт му направи особено впечатление. 

 
*** 
Самият симпозиум се проведе по установения ред. Към 

новостите не бе прибавено нищо ново. Късно вечерта д-р Г се появи в 
хотелския ресторант в самия център на Виена на десния бряг на Дунав 
и успя да се добере до свободна маса. В близост до себе си успя да 
забележи част от журналистическата гилдия, с която бе пътувал, а на 
съседната маса – професорът със свой колега от Загреб или Любляна 
/не успя да уточни/ и една възрастна дама – професор от Пражкия 
университет. Отново липсваше госпожица д-р К и впоследствие научи 
случайно, че е посетила концерт на Моцарт, представен от Виенската 
филхармония, след което предпочела да се прибере в хотела.  

Д-р Г веднага бе нападнат от журналистите и съжали, че се е 
отбил в същото заведение, където бяха отседнали и те. Най-
неочаквано те пренебрегнаха тримата професори от съседната маса и 
се лепнаха за него, сякаш беше Холивудска примадона. Той дори не 
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успя да си довърши вечерята. Особено досадна, както можеше да се 
очаква, беше дамата от вестник Шок. 

- Какво е вашето мнение за симпозиума и психоанализата; има 
ли нещо вярно в това, че повечето душевни проблеми се дължат на 
сексуална недостатъчност? 

- Не винаги – отговори студено д-р Г.– Много често проблемите 
се дължат на умствена недостатъчност. 

Сред присъстващите се понесе кикот, който накара хората от 
съседните маси да се обърнат към тях. Но след като установиха, че 
групата е от журналисти, престанаха да им обръщат внимание. 
Особата от Шок – една доста невзрачна личност – се почувства 
засегната, но успя да запази самообладание. 

- Какъв е подходът със засегнатите от Едипов комплекс, също и с 
болните, склонни към насилие; Вие имали ли сте подобни случаи в 
своята практика? 

- Всеки практикуващ е имал подобни случаи и се използват 
стандартни методи. Но Вие специално няма от какво да се опасявате. 

В групата отново се понесе смях и всеки старателно записваше 
репликите. Особата се направи, че не разбра намека и продължи с 
неотслабващо темпо: 

- Вашата бивша съпруга има достъп до елитарните среди; с какво 
по-конкретно я отблъснахте и защо Ви изостави? 

- Поради хроничната ми непоносимост към глупостта. 
- Доколкото ми е известно, нямате особени успехи в 

изобразителното изкуство; какво Ви накара да се заловите с това? 
- Типичен случай на неразбория. У нас всеки се залавя с това, 

което не му е работа. 
Д-р Г плати набързо сметката и побърза да се измъкне. Повече не 

можеше да издържи досадата. Натрапчивото внимание на тези хора 
го отегчаваше непоносимо. Вече виждаше върху платното захилените 
им гротески. Но поради липса на платно и други подходящи средства, 
реши да ги нахвърли върху обикновена хартия и се отправи към 
хотела. В коридора неочаквано се сблъска с госпожица д-р К. Оказа 
се, че тя е заела съседната стая. Разминаха се с кратки кимвания и 
кратки благопожелания. После изрови бележника и молива от 
куфара. 

Въпреки напредването на нощта, все още не успяваше да 
преодолее безсънието и нанасяше безспирно скици от множество 
натрапили се образи. Бяха предимно измежду журналистическата 
компания в ресторанта, а също и съседните маси. Рисуваше ги по 
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памет и с удоволствие откри, че това му се отдава сравнително лесно. 
Освен гротеските се опита да хване и образа на госпожица д-р К. 
Оказа се, че това не се получава особено успешно. Имаше нещо в 
нейното лице, което трудно се поддава на изображение. Не бяха 
детайлите от самото лице; нещо друго беше... 

Освен това все му се струваше, че в съседната стая някой 
непрекъснато се разхожда. Това означаваше, че самата госпожица д-р 
К го прави. Нямаше обяснение какви могат да бъдат тези среднощни 
разходки из стаята и дали наистина е така. Освен това остана с 
впечатление, че дочува хлипове, сякаш тя плаче и това още повече го 
учуди. После реши, че не е възможно да съществуват подобни 
ситуации, явно нещо не се връзва с истината. Направи оглед и 
установи, че стените на този хотел бяха достатъчно дебели и 
звукоизолирани, за да проникнат каквито е да било шумове от 
другата стая. Нямаше представа какво може да бъде; никак не 
допускаше, че е възможно да е достигнал до предела на 
халюцинациите. После се сети да погледне през терасата. Това, което 
го озадачи най-много беше обстоятелството, че нейният прозорец е 
тъмен, следователно е заспала. 

 
*** 
Разбира се, д-р Г продължи да посещава симпозиума – много 

често придружаван от журналисти. Те явно нямаха намерение да го 
изоставят. Това, което му направи впечатление и много го ядоса беше, 
че те определено не се интересуват от развитието на дискусиите, а 
търсят сензации – предимно в скандален аспект. В много вестници се 
появиха пикантни подробности за някои похождения на участниците в 
симпозиума: кой с кого спал, кой се напил, кой се изложил в леглото и 
пр. Един многоуважаван професор бе засечен в публичен дом 
разгащен, порядъчно пийнал и в компания на разнежени жрици. 

Както очакваше, д-р Г не откри много новости в изказванията на 
докладчиците. Въпреки, че бе прекратил с изучаване на новостите в 
психиатрията в световен мащаб, повечето от изказванията, засягащи 
психоанализата му звучаха странно познати; не се забелязваше 
съществено развитие на проблема след Фройд. Той дори нямаше 
особено желание да присъства на заседанията, но го правеше, поради 
обстоятелството, че след завръщането може да му поискат да 
представи доклад пред лекарската комисия, ако изобщо нещо му 
поискат. По- късно се оказа, както и самият той предполагаше, че 
командироването му тук е грешка на тази комисия, но тъй като в 



                                                                     Пигмалионов комплекс ради радев 
 

17 

последния момент титулярът, който е трябвало да замине се 
разболял, в настъпилата паника те се сетили за него и решили да го 
изпратят без да проучат подробностите. 

От своя страна госпожица д-р К, която нямаше никакво 
отношение към нещата, явно е била предпочетена като придружител 
от професор Д, защото старецът трудно се ориентираше в непозната 
обстановка, а освен това познанията му по английски език бяха 
твърде скромни, за да може да справи сам. По време на заседанията 
той винаги седеше някъде на първите редове в неизменното 
присъствие на госпожица д-р К и следеше всичко много внимателно, 
дори си водеше записки. Носеха се слухове, че подготвя нов учебник 
по клинична психиатрия и събира информация от всевъзможни 
източници. 

Както във всички подобни спектакли, така и в този, участниците 
веднага се разделиха на два лагера и започнаха да си оспорват 
мненията. Едните бяха ортодоксални привърженици на д-р Фройд; 
тоест твърдяха, че с неговата теория е постигнат апогея, а то значи, че 
не е необходимо да се търсят повече решения, а другият лагер се 
състоеше пак от привърженици на Фройд, но допускаха възможност 
за известни модернизации на неговите концепции. 

Д-р Г откровено се съмняваше в правотата и на едните, и на 
другите, но нямаше намерение да го споделя, поради липса на 
собствени алтернативи; така и не разбра професорът към коя от 
групите се е насочил – най-вероятно и към двете. Както обикновено 
става при нас, той сякаш беше склонен да приеме доводите на всеки, 
който успее да ги представи по убедителен начин. Понякога се 
усещаше, че това разделение на мненията има не толкова научен, 
колкото национален приоритет. Както би трябвало да се очаква, 
домакините – австрийци, а също германците и всички немско 
говорящи бяха склонни да приемат концепциите в първичния им вид 
и без особени поправки. От своя страна представителите на 
славянските нации без чехите, допускаха известно раздвижване, 
докато при англоговорящите и азиатците съществуваше разнобой в 
мненията. Така или иначе не можеше да се разбере кой е крив и кой – 
прав. 

На организирания банкет със танци и шведска маса по случай 
приключването на събитието, д-р Г избягваше да бъде център на 
внимание, въпреки, че това трудно му се отдаваше; обикновено 
биваше забелязван лесно поради обстоятелството, че е един от 
малкото млади мъже с привлекателна външност в средата на 
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беловласи професори и нямаше как сред дамското общество да не 
възникне интерес по отношение на неговата личност; дори се 
понесоха пикантни слухове, явно тръгнали от групата на 
журналистите, заедно с всички романтични и не дотам романтични 
подробности. Тази трогателна загриженост явно пролича по време на 
танците, когато се оказа партньор на неколцина скучаещи дами, които 
по една или друга причина участват сами в мероприятието, а и не 
само те. Налагаше се да отговаря и да забавлява дамите на английски, 
немски, френски, руски, въпреки че не беше дотам полиглот и само с 
английския и донякъде с френския се справяше сравнително добре. 
Но се оказа, че с умножаването на наздравиците този проблем не е 
толкова съществен и повечето европейски езици са достатъчно лесни, 
още повече, че съществуват няколко популярни израза, които звучат 
еднакво познато на всички езици. Една еманципирана рускиня дори 
се опита да го обсеби напълно и вероятно щеше да успее, ако преди 
това не беше успяла да се напие свирепо, а освен това в същото време 
се появи госпожица д-р К в блестящ тоалет и още по-блестяща 
фризура и веднага прикова вниманието на всички. Както обикновено, 
тя закъсня с около час, но появата и раздвижи духовете сред 
старческото общество. Тя – тази доста коментирана личност 
госпожица д-р К – притежаваше невероятния талант да привлича 
вниманието с аристократичната си недостъпност; притежаваше 
някаква почти кукленска красота – съвсем порцеланова блондинка – и 
приличаше по-скоро на крачещ манекен от витрините за конфекция, 
отколкото на топлокръвна жена с конкретно предназначение. 
Въпреки, че почти се сблъска на входа с д-р Г, той остана с 
впечатлението, че изобщо не го е забелязала и се отправи към 
компанията на професор Д, който изглеждаше съвсем безпомощен в 
своите опити да комуникира на някакъв странен българо-френско-
английски език с останалите светила на науката. 

От момента, когато тя се присъедини, компанията около 
професор Д нарасна десетократно, а самият професор – преди това 
очевидно пренебрегван поради езиковата бариера, сега се оказа 
център на внимание; дори журналистите проявиха интерес към 
неговите научни концепции, като междувременно се опитваха да 
разгадаят каква е ролята на госпожицата в теоретичните разработки. 

Д-р Г нямаше намерение да се включва в тази компания, но 
интересът му към хубавата рускиня очевидно намаля, още повече че 
тя по стар руски обичай пиеше водката на екс и скоро се напи така, че 
в един момент се срути напълно и увисна в ръцете му с цялата си 
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тежест, което наложи да я придружи до стаята и в хотела. Не успя да 
забележи един много внимателен поглед, който го изпрати чак до 
вратата. През целия път: коридора, стълбището, асансьора тя висеше 
на ръцете му, после дълго време търси ключа в чантичката, после се 
разплака, накрая го помъкна към леглото и започна да го разсъблича, 
но едва докоснала се до него, се просна с дрехите и обувките и 
моментално заспа. За нея вечерта беше приключила скоропостижно.  

Д-р Г реши да я остави на спокойствие и се върна веднага в 
банкетната зала, защото му се стори, че там някой го чака; това беше 
едно внезапно внушение, което не можеше да се обясни с 
традиционни средства. Още с появата му сред множеството, за 
момент остана с впечатлението, че същият този внимателен поглед е 
насочен към него, но в този момент настана раздвижване и не успя да 
открие източника. Малко след това забеляза госпожица д-р К в 
дъното на залата сред голяма компания, но тя гледаше в друга 
посока. Помисли си, че така му се е сторило. 

 
*** 
В професорската група от славянската част вървяха 

едновременно няколко теми и явно взаимно се допълваха. Ставаше 
въпрос за последните постижения в психоанализата на професор 
Соколов от Петербург, съдийството от футболния мач между Реал и 
Манчестер Юнайтед, войната с Алкайда и представянето на Павароти 
при последното турне в Метрополитен. Госпожица д-р К не вземаше 
участие в диспутите, но също така вероятно не ги и слушаше и 
присъствието и беше чисто физическо, макар и съвсем достатъчно 
като обект, заслужаващ внимание предимно във физически аспект; тя 
явно отдавна се бе примирила с тази незначителна подробност, 
защото не правеше опити да промени статуквото и това очевидно я 
задоволяваше; в безизразното и лице не се наблюдаваше дори 
отегчение. Съвсем нормално, скоро тя се оказа желана партньорка в 
танците и застаряващата компания от мастити учени се 
надпреварваше да и угажда и да я кани за пореден кадрил. Това 
внимание тя приемаше без възражение, но и без ентусиазъм – като 
добросъвестен изпълнител на конкретни заявки, който просто си 
гледа работата. Би могло да се твърди, че участието и приключва с 
ангажиментите по отношение на професор Д, който без нея би бил 
съвсем безпомощен в една доста несвойствена среда, но иначе 
определено би предпочела уюта на хотелската стая. 
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Както би могло да се очаква при конкретното събитие, както и 
при други подобни събития, дамските тоалети бяха достатъчно 
изискани и съвсем официални. В аристократичното общество не се 
лансират прекалени разголвания, но по принцип присъствието на 
млади жени в подобна среда е твърде ограничено. Няколко 
професори бяха дошли със секретарките или с любовниците си, а 
всички останали – предимно сами или с позастарелите си съпруги; 
малко повече колорит внасяха с присъствието си журналистите от цял 
свят. Така че в подобна ситуация звездата на госпожица д-р К, макар и 
студено синя, изглеждаше все по-блестяща. Интересът на 
журналистите към нея беше достатъчно засилен и достатъчно 
натрапчив. 

- Вярно ли, че освен подходяща диета, за вашата безукорна 
фигура се е наложило да употребите известни количества силикон? 

- Засега все още не съм употребявала – отговори тя отегчено – но 
ако се наложи да го правя, във всички случаи ще научите пръв, 
въпреки че шансовете ми за кариера в Холивуд не са твърде 
значителни. 

- Д-р К, каква е вашата роля в изявите на професор Д? Забелязва 
се усиленото Ви присъствие в обсега на неговото обкръжение. 

- Никаква. Професор Д отдавна е пораснал, за да се грижи сам за 
себе си. 

- Съществува мнение, че компютърните разработки, а също и 
преводите, касаещи неговите теории по психоанализа в последната 
му книга, са всъщност, Ваше дело. 

- И аз дочух нещо подобно. 
- А не се ли покрива с истината? 
- Професор Д ще ви обясни по-добре. 
- Госпожице д-р К, – намеси се особата от вестник Шок – известно 

е в средите от университетския ъндърграунд, че младият мъж, който 
дълго Ви е ухажвал и вероятно е бил влюбен – някой си д-р Ст – 
внезапно зарязал ролята на неосъществен Ромео и заминал за Сибир 
може би да търси злато или да сече дърва в тайгата /не е съвсем 
ясно/; как мислите, на какво се дължи това? 

- Вероятно трябва да попитате него. 
- Но той е в Сибир... 
- Ами отскочете набързо до там! С вашето нахалство и на луната 

да се е запилял, пак ще го откриете. 
- Много трогателна история наистина. Влюбен млад мъж 

изведнъж захвърля романтичните си домогвания и забягва в Сибир, 
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без дори да се сбогува. Явно има силен характер този човек щом по 
такъв драстичен начин къса и захвърля всичко зад гърба си. 

- Да. Човекът се отличава със силен характер. 
- Не Ви ли се струва, че сте пропуснали един добър шанс? 
- Каквото и да съм пропуснала, то си е за моя сметка. Ще го 

преживея някак. 
- Жалко, аз не бих направила такъв пропуск. В тези технологични 

времена на тотално отчуждение, интернет, порнография, всеобхватен 
бизнес в един материален и поголовно маргинализиран свят, да 
попаднеш на влюбен мъж е истинско събитие, а да го изпуснеш си е 
пълен провал. Птичето каца само веднъж на рамото. Едно на нула във 
Ваша вреда. 

Д-р К изслуша с разсеяна усмивка продължителната тирада и не 
възрази с нищо. Само бледнината по лицето и сякаш стана по-
отчетлива, но това едва ли имаше връзка със състоялия се диалог. По-
скоро се дължеше на умора или на досада, ако е възможна подобна 
комбинация. Във всеки случай тя явно не беше възхитена от това 
натрапчиво журналистическо внимание и възнамеряваше да се 
измъкне. Положението беше спасено от намесата на професор Д, 
който се приближи задъхано. 

- Нуждая се от услугите Ви. При мен е професор Харвей от 
Бирмингамския университет със съпругата си, но английският ми е 
твърде изнервящ. 

Всъщност, компанията около професор Харвей се оказа много по-
оживена, отколкото можеше да се очаква. Разговорите от 
професионално естество бяха доста откъслечни или съвсем липсваха. 
Оказа се, че двамата старци предпочитат да си разказват вицове – 
много често – с достатъчно пикантни подробности, но понякога 
вмъкваха и истории от личната си практика, които също звучаха като 
вицове. В тази обстановка присъствието на госпожица д-р К се оказа 
почти декоративно. Тя се намесваше само, когато в речниковия фонд 
на личния и шеф се появи празнина и липсва търсената дума или тя е 
достатъчно побългарена за да бъде разбрана от британския му 
приятел. Но по принцип, той по-често се оказваше в ролята на 
слушател за сметка на събеседника си, който извади нескончаема 
колекция от вицове с типичен фин английски хумор. Двамата старци 
съвсем непринудено се веселяха. 

Съпругата на професор Харвей – леко повехнала, но все още 
хубава блондинка, както обикновено се случва, беше с двадесетина 
години по-млада от него и веднага можеше да се заключи, че не е 
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нито първият, нито дори вторият му брак. Изявите на знаменития си 
съпруг тя посрещаше със снизходителна усмивка – очевидно не за 
първи път беше слушала тези истории – но се стараеше с всички сили 
да не показва открито апатията си. 

Що се отнася до госпожица д-р К, тя слушаше без особен интерес 
всичко казано, но очевидно го запомняше. Освен това тя нито веднъж 
не се усмихна, колкото и забавни да бяха диалозите. Нейното 
поведение беше по-скоро изучаващо. Тя наблюдаваше изявите на 
двамата възрастни мъже сериозно, с вниманието на добросъвестен 
експериментатор и намесите и винаги имаха ограничен ефект, когато 
трябва да се посочи и нанесе корекция или предложи по-добър 
вариант от всичките множество варианти, с които е разкрасена 
конкретната история по време на своето странстване. За сметка на 
това, внушителната компания, която се бе събрала около масата 
коментираше живо и повечето от присъстващите се веселяха съвсем 
чистосърдечно. 

В тази ситуация появата на д-р Г веднага измести центъра на 
вниманието. Никой не се опита да разбере как се случи това, още 
повече, че д-р Г изобщо не се включи в разговорите и участието му се 
изразяваше само с изпиването на чаша с бърбън. 

Откакто бе прекратил практиката, доктор Г не бе имал случай да 
стане обект на подобно внимание. Дори бе изненадващо. Оказа се, че 
на новото поприще той е господин никой. И сега, въпреки някои 
очебийни изяви, той бе възприеман в публичното пространство не 
като художника Г, а като д-р Г и му ставаше все по-ясно, че трудно ще 
преодолее тази рутина. Въпреки това, той не беше склонен да се 
върне назад; не можеше да го направи. Понякога много смътно в 
сънищата му се мяркаше образът на малката скулпторка с 
разхвърляните в задния двор статуи и тогава имаше усещането, че 
нещо непрекъснато го задържа в тази посока. От една страна 
затвърждаващата се констатация за рисковото състояние при 
пациентката и особеностите на клиничния случай – една ситуация, в 
която самият той не бе успял да направи нещо съществено и от друга 
– стресиращото усещане, че е попаднал на един колосален талант, 
който може би ще остане нереализиран. В историята на изкуството са 
регистрирани не един или два подобни случая; съкрушаваща е 
драмата на Камий Клодел, но тя все пак извоюва популярност, макар 
и посмъртно, докато много други – вероятно преобладаващо 
мнозинство – просто изчезват без следа и творбите им се скапват 
някъде по таваните и мазетата. Тази потресаваща тенденция – 
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неизменната връзка между таланта и конкретна клинична картина го 
караше да се вглежда в себе си проучващо и да търси наличие на 
симптоми, парадоксално осъзнавайки, че сам е склонен да свърже 
наличието на симптоми с наличие на талант. Успокоителната 
перспектива беше, че не успява да открие нито симптоми, нито 
талант, доколкото това е успокояващо за едно претенциозна личност 
с явни аспирации в изкуството. Прехвърляйки през паметта си 
известни имена, той стигаше озадачено до една и съща констатация: 
Ван Гог – луд, Едвард Мунк – луд, Салвадор Дали – луд, Пикасо - луд, 
Микеланджело – луд, Модилиани – луд и пиян. И т.н. Към тази 
категория понякога прибавяше хора от другите браншове: 
Достоевски, Кафка, Ницше, Хьолдерлин, Шуман, Моцарт, Бетовен и 
пр. И винаги наред с гениалността му се предоставяше конкретна 
клинична картина и конкретна диагноза. 

- Кажете д-р Г, до каква степен наличието на талант се обуславя с 
наличие на психотичен процес? 

Въпросът не беше изненадва, за д-р Г, защото наоколо 
непрекъснато се навъртаха журналисти. Питащият беше от едно 
столично здравно списание. Отговорът не се характеризираше с 
особено задоволство; досадата си е досада. 

- Доста голяма. Наличието на конкретна диагноза не винаги се 
съпътства с наличие на талант, но обратното е допустимо. 

- Тоест, да считаме ли, че в този смисъл може да се твърди, че за 
постигането на определена изява в изкуството е нужна определена 
доза лудост? 

- Нещо подобно. 
- И тази тенденция нараства пропорционално? 
- Не е задължително. При подобна постановка би трябвало 

Нобеловият комитет да се премести в психиатрията. 
- Какво е съотношението? 
- Произволно. 
- А има ли някаква формула, потвърждаваща подобен възглед? 
- Няма. 
- При такава тенденция как се вписва вашето влечение към 

изкуството? 
- Не се вписва. 
Д-р Г отговаряше сухо без да прикрива досадата си. Въпреки, че 

двамата бяха българи, това импровизирано интервю се провеждаше 
на английски съвсем целенасочено и привлече достатъчно аудитория 
с бележници и записваща апаратура. Докато се опитваше да се отърве 
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от натрапчивото внимание, д-р Г забеляза за миг смътната, едва 
забележима усмивка, която се плъзна по безизразното лице на 
госпожица д-р К, която явно се забавляваше със затрудненията му. 

- Д-р Г, д-р Г, – припна по него журналистът – момент само!.. 
- Вижте! – спря го с ръка последният .– Много по-компетентна 

информация по въпроса би могла да ви предостави д-р К. 
И без да дочака отговор бързо се отдалечи. 
 
*** 
Късно след полунощ д-р Г внезапно се пробуди с леко 

главоболие и с усещането, че някой стои зад вратата на стаята. Не 
можеше да си обясни как е възможно това, но тази мисъл бързо го 
разсъни. Много внимателно, за да не прогони посетителя, защото бе 
обладан от увереност, че наистина има такъв, той се приближи и 
дръпна бързо бравата. Отвън в коридора по пеньоар и с още мокра 
коса стоеше госпожица д-р К. Без да каже нито дума и без да чака 
покана, дори без да го погледне, тя влезе бързо в стаята, 
промъквайки се покрай него и пътем смъкна пеньоара, след което се 
напъха съвсем гола под завивките. Толкова бързо се случи всичко, 
сякаш хиляди пъти го е правила, че д-р Г не успя дори да се изненада. 
Не само не се изненада, но в този момент му се струваше, че би било 
изненадващо, ако не беше се случило. В момента нищо по-естествено 
не можеше да си представи от едно такова налудничаво изпълнение 
и бързо се адаптира към ситуацията. 

Когато известно време след това – може би час или два – тя стана 
и си тръгна по същия начин, както се бе появила, пак не беше 
изненадващо. Тя просто се изхлузи от завивките като змиорка, 
наметна пеньоара и без да каже нито дума излезе от стаята. Чак 
тогава д-р Г започна да се пита дали е бил късметлия или просто 
употребен за временни нужди. Всъщност, и при двата случая той не 
можеше да има възражение срещу подобен експеримент. Възприе го 
като даденост, след което заспа без да сънува нищо. 

Сутринта се засякоха в бара на института, където се провеждаше 
симпозиума, но тя дори не го забеляза; по-точно тя почти никога не го 
забелязваше или такъв и беше стилът при взаимоотношенията, което 
никак не го впечатли. Мина покрай него и седна на една отдалечена 
маса. Беше потискащо красива и всички погледи се насочиха нататък. 
Естествено, че веднага стана обект на ухажване от страна на няколко 
развълнувани участници в симпозиума, журналисти, модни експерти 
и бизнесмени, което си беше съвсем нормално и д-р Г не изглеждаше 
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ни най-малко огорчен. Подобни състояния отдавна не го спохождаха. 
Дори не си спомняше дали някога през живота си е имал случай на 
ревност или негодувание при сходни обстоятелства. Някакви смътна, 
почти детска история за накърнени собственически права, след което 
– едно учудване, че е било възможно изобщо да се случи. При по-
късните му приключения от подобен характер липсваха всякакви 
мелодрами. Някаква странна пустош витаеше наоколо в една още по-
голяма пустош с дъх на прагматизъм. 
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2 
Д-р Ст попадна в тайгата, когато всички тръгваха в обратна 

посока. Комунизмът се срутваше неудържимо. Голяма част от 
младите хора заминаваха за Америка, други за западна Европа. При 
тази перспектива заминаването на д-р Ст в тайгата на Коми си беше 
чиста лудост и губене на време, още повече, че времената на Джек 
Лондон отдавна бяха приключили, а руският Клондайк, доколкото го 
имаше, беше реализиран на базата на концентрационни лагери. Нещо 
повече; доскоро същата работа беше запазена марка за каторжници 
от Архипелага Гулаг и никой разумен човек от местните и препатилите 
руснаци дори на сън не би помислил да я практикува, каквато и 
изгода да му предлагаха. За разлика от тях, след рухването на Гулаг, 
големи групи от България и някои други бивши сателити тръгнаха да 
си търсят късмета с обещания за големи печалби от страна на 
държавата – монополист. Печалбите, разбира се, не се състояха, но 
много млади хора си оставиха костите из Сибир при различни трудови 
злополуки или болести поради свирепия сибирски климат. То не беше 
никакъв Клондайк, то си беше откровен Гулаг, само дето 
заточениците бяха доброволни. Въпреки огромните богатства на 
Сибир, в тази част на страната те просто липсваха и единственото 
което се правеше, беше изсичането на тайгата за дървен материал, 
който беше в изобилие по тези места. 

Д-р Ст замина в тази посока, бягайки от нещо. Всички останаха с 
такова впечатление, макар че всъщност, той бягаше от себе си и 
отначало се чудеше къде да се дене; накрая избра Сибир, явно най-
тъжното място на света и този избор в случая създаваше впечатление 
за наличието на някакъв своеобразен мазохизъм, макар че не беше 
така. Нямаше обяснение как един млад лекар – наскоро дипломиран 
– ще зареже с лека ръка кариерата си и ще хукне към някакво 
несъществуващо Елдорадо, без дори да даде обяснение на близките 
си защо го прави. Много от тях бяха поставени пред свършен факт и 
самият той се оказа пред свършен факт. Още по-учудващо беше 
обстоятелството, че явявайки се на обекта, той заяви, че е дошъл да 
работи като дървосекач и скри от всички, че е практикуващ лекар. 
Българският Клондайк в Сибир се оказа градчето Сивтикар, където 
попадна и д-р Ст. Той се яви един ден пред началника на обекта и 
представи документите си за назначение. Понеже знаеше, че ако се 
разбере, че е лекар, няма да получи назначението, той скри тази 
подробност и записа в заявлението професия дърводелец. Всъщност, 
нямаше представа от тази професия, но тук това беше без значение. 



                                                                     Пигмалионов комплекс ради радев 
 

27 

Чиновникът прие благосклонно всички мотиви за назначението и 
скоро д-р Ст се сдоби с нова професия. 

Работата на обекта беше невероятно тежка, а условията още по-
тежки. Тук не можеше да има значение, че някой се осакатил или 
умрял. Още първия ден получи мускулна треска, а ръцете му се 
разкървиха от допира с грубите инструменти. Дървеният материал се 
нарязва, почиства, товари на камиони и заминава в неизвестна 
посока. Д-р Ст никога не си зададе въпроса къде отива и това беше 
най-малкото, което може да го заинтересува. Не го интересуваше 
особено и печалбата от тази работа, доколкото изобщо може да се 
говори за някаква печалба. Когато си зададеше въпроса за какво, 
собствено, е дошъл на това място, нямаше подходящ отговор. 
Струваше му се, че се касае за особен експеримент, целящ да замени 
едно терзание – по-скоро душевно, с друго – по-скоро физическо, но 
нямаше представа кое от тях е за предпочитане. Това донякъде 
имаше обяснение, а също така и известен ефект. Много скоро започна 
да не обръща внимание на физическите натоварвания, а онова 
другото също така започна да се смалява и изчезва зад периферията. 
Остана само една горчиво усещане за напразно пропиляно време. 
Понякога съвсем смътно, особено преди да заспи от умора, нахлуваха 
хаотично парчета от спомени – нещо там виеше от болка, но 
постепенно всичко избледняваше и гаснеше. Този ефект се засилваше 
особено след употреба на алкохол, което тук беше повсеместна 
практика; нещастниците, дошли по тези места просто нямаше какво 
друго да правят през свободното си време и запълваха 
емоционалната празнина с алкохол, карти и проститутки. Що се касае 
до проститутките, те се появяваха тук предимно през почивните дни и 
особено много в дните, когато хората получаваха заплати. Идваха 
най-вече от големите градове на страната – Москва, Архангелск, 
Кострома и др. и участваха активно в разпределението на печалбите, 
след което много често някои неопитни младоци оставаха без пукнат 
грош и се принуждаваха да търсят заеми. 

Д-р Ст участваше много рядко в тези алкохолни оргии, най-вече, 
когато нямаше никакъв друг шанс да преодолее пристъпите на 
депресията. Почти не изпитваше носталгия. Това чувство беше някак 
непонятно, защото нямаше какво да го върне в Родината, но най-
терзаещо беше чувството за самота. То се оказа непреодолимо дори 
във весела компания. Прочее весела компания тук означаваше пияна 
компания. Употребяваше се най-вече водка и някаква воняща ракия, 
която се приготовляваше на място. Изобретателността на 
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аутсайдерите в този посока не познаваше граници. Много скоро 
някъде на скрити места из тайгата, поради забраните, се появиха 
инсталации за производство на ракия; дори местните жители от 
пръснатите тук-там на огромни разстояния селища много бързо 
усвоиха новата технология от пришълците. Криеха се от милицията, 
доколкото в тази страна все още беше в сила закона за държавен 
монопол за производството на спиртни напитки, но всъщност се 
страхуваха повече от рекет, отколкото от закона. Д-р Ст не участваше в 
тези мероприятия не само защото не го интересуваха, но и защото 
трудно се приспособяваше с навиците на тези хора – предимно от 
простолюдието. Причината за неговата изолация беше в него самия и 
той знаеше много добре тази особеност. Все по-често установяваше, 
че няма за какво да разговаря с тях поради несъвместимост; темите 
бяха толкова незначителни, че го отблъскваха и бързаше да се 
измъкне. Търсеше контакти предимно с хора от местното население. 
В Сивтикар те не бяха много, но се намираха и целта му беше да 
усъвършенства познанията си по руски език, доколкото това е все пак 
една придобивка. Често го канеха на гости не само по повод 
напиването, но и защото някои прозряха, че в него има нещо по-
различно, което заслужава внимание. Проблемът беше, че руснаците 
– почти всички – пиеха жестоко и се напиваха до безсъзнание, не само 
мъжете, но понякога и жените, поради което не можеше да им бъде 
достойна компания. Най-зле в такава компания се чувстват тези, които 
не пият. И което беше най-парадоксално, сериозните пияници ги 
считаха за непълноценни хора – „непиющая сволоч”, но към д-р Ст 
проявяваха разбиране, понеже не беше руснак.  

Д-р Ст участваше умерено в тези разпивки, колкото да не обиди 
домакините, поради отвращение от прекалена употреба и почти 
винаги оставаше последен след като цялата компания се е срутила 
под масата. В една такава ситуация се запозна с Н. Всъщност, не се 
запозна тогава; той я познаваше по-отдавна, но тогава стана ясно, че и 
двамата се стараят за завържат разговор, след като останаха последни 
и този разговор няма как да мине без последствие. Н беше много 
красива и много тъжна жена – нещо характерно за рускините, защото 
нейният Володя общо взето рядко изтрезняваше. „Он опят пиян” – 
повтаряше тя често и очите и бяха все препълнени. Случаят беше 
аналогичен. 

Накрая тя тръсна глава и стана от масата. 

                                                
 Той е пак пиян/рус/ - бел. на авт. 
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- Те всички са много пияни и вече спят – произнесе тя с горчивина 
и сякаш с известна погнуса. – По-добре да отидем оттатък в другата 
стая. 

Д-р Ст кимна утвърдително, но трудно намираше подходящ 
диалог. Струваше му се, че е някак нередно да се сближава с жена, 
чийто съпруг е заспал под масата, но всеки момент може да отвори 
очи и да поиска обяснение. Тя сякаш отгатна мислите му. 

- Не се безпокой, те няма да се събудят, да вървим – настоя тя. 
- Може би – каза той с известно съмнение. 
- Така е – потвърди тя и протегна ръка – те никога не се събуждат. 
Д-р Ст бавно се надигна от мястото си и чак тогава осъзна за 

какво става въпрос. Чувстваше лек шемет от алкохола и някаква 
странна увереност пак по същата причина, че всичко което е трябвало 
да се случи, непременно ще се случи. Въоръжен с тази фаталистична 
философия, дори продължи по-нататък – тоест, че всичко което е било 
нередно, вече е редно. 

- Ела – настоя Н! – Ела! 
Отидоха в съседната стая и тя заключи след себе си. Чак тогава 

му стана ясно колко е била самотна. 
 
*** 
Д-р Ст много скоро установи, че всичко тук е безкрайно 

монотонно. Скуката се разнообразяваше с алкохол и хазарт. Дори 
тайгата не се различаваше с особено разнообразие – една необятна 
бяла гора, в която, ако не знаеш начините за ориентиране, можеш да 
си останеш завинаги. Липсваха каквито и да било ориентири; не се 
виждаше дори и слънцето. Едно от малкото указания за посоките 
беше, че реките текат на север към океана, а реки тук имаше 
достатъчно, но в повечето случаи бяха замръзнали. Но това не бяха 
буйните реки на Клондайк – рай за златотърсачите на Джек Лондон, а 
съвсем притихнали и замръзнали под дебел пласт лед, почти 
неподвижни заблатени пространства, които съвсем неусетно някъде 
още на север се сливаха с океана. Само по време на кратките 
затопляния през летните месеци по повърхността се забелязваха 
тъмно зелени мазни петна – едно обстоятелство – съвсем 
недвусмислено загатващо за наличието на петрол в недрата. Разбира 
се, имаше много риба и това даваше възможност на запалените 
ентусиасти да си губят свободното време по подходящ начин. 

Д-р Ст не беше от тях. Той предпочиташе да скита сам из тайгата, 
въоръжен със средства за ориентиране, както и с достатъчно храна за 
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всеки случай. Зимата тук беше страшна, а зимните бури – ужасни. 
Почти не съществуваше възможност за оцеляване при продължителна 
виелица в тайгата, особено, ако загубиш посоките, а това беше 
напълно възможно, защото всички ориентири се губеха и всичко се 
сливаше в един безкраен кошмар. Тогава можеше да се разчита 
единствено на случайността. 

Диви животни имаше съвсем малко и бяха безопасни. Най-често 
се срещаха подивели кучета. Но и те, както всички живи твари по 
света се бояха от човека. През оскъдните летни месеци от юг долитаха 
огромни ята врани и гнездяха по дърветата. Техните крясъци се чуваха 
из цялата тайга. 

Общо взето дните не се отличаваха с особено разнообразие. 
Почти нямаше какво да се случи в този забравен от Бога край на света. 
Или това, което се случваше не се отличаваше с особено очарование. 

Един ден д-р Ст беше сюрпризиран неприятно след завръщането 
си от поредната работна смяна. Пръсна се слух, че Н е в тежка кома 
след употреба на голяма доза приспивателни. Това по някакъв начин 
го засегна, защото не беше я виждал от доста време – нито веднъж 
след неочакваното им приключение по време на среднощното парти. 
Пред къщата имаше голяма група мъже и жени, които жестикулираха 
отчаяно, явно в пълна безизходица и даваха да се разбере, че 
положението е критично. Оказа се, че линейката с дежурния лекар е 
заминала в неизвестна посока и нямат връзка с него, а другият е 
мъртво пиян – един факт, който отнемаше всички шансове на Н. Нещо 
подтикна д-р Ст да се отбие, за да получи информация, но никой не 
беше наясно какво точно се е случило. Говореше се, че била в 
депресия и изгълтала цяла опаковка радедорм – нещо, което ако 
беше вярно, правеше лечението почти невъзможно. Д-р Ст нахълта в 
стаята, където няколко души отчаяно се мъчеха да помогнат, но 
начинанията им не се отличаваха с особена компетентност. Всеки 
даваше някакви объркани съвети, но никой нямаше представа какво 
да се предприеме. Д-р Ст се почувства задължен да се включи, 
въпреки че опита, който притежаваше в тази посока не беше в 
достатъчен размер, но все пак за разлика от другите, имаше 
представа как се действа в подобна ситуация. Колкото и да му се 
искаше, не можеше да забрави, че все пак е лекар, произнесъл някога 
Хипократовата клетва.  

Н лежеше напълно неподвижна и дишането и едва се усещаше. 
Лицето и беше мраморно. По всичко личеше, че ако не се вземат 
незабавни мерки, краят няма да се забави. Д-р Ст се включи 
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обезсърчен, но скоро ситуацията го амбицира. Все пак притежаваше 
много по-големи възможности от другите присъстващи. Първата му 
работа беше да изпрати хора до аптеката, за да доставят нужните 
препарати. За целта написа рецепта на един хвърчащ лист и помоли 
един младеж да изтича до аптеката. През това време се зае да 
приготви пострадалата за предстоящите процедури. Разбира се, 
първата работа беше да помоли всички да напуснат стаята. Остана 
само съпругът Володя – успял бързо да изтрезнее – и две съседки, на 
които бе възложено да асистират. След малко младежът дотича с 
нужните препарати и д-р Ст се зае с манипулациите. Първата 
необходимост беше да направи незабавна промивка на стомаха и той 
се зае веднага с процедурата. В стомашната течност все още се 
съдържаха неразтворени напълно таблетки и това даваше известни 
надежди. Присъстващите с изненада установиха, че начинът, по който 
новодошлият работи е твърде професионален, за да бъде обикновена 
импровизация. Отначало бяха учудени, а после обнадеждени. Д-р Ст 
се справи максимално бързо с промивките и инсталира система за 
преливане на плазма в организма, също така инжектира една доста 
сериозна доза атропин подкожно, с цел да потисне влиянието на 
отровата. Прогнозата не беше особено оптимистична, предвид 
количеството, употребени сънотворни, но всичко зависеше от 
времето, когато са попаднали в организма, както и от някои 
индивидуални качества на пациентката. Опитите да бъде събудена не 
дадоха резултат, то не беше и никак вероятно при това тежко 
отравяне. След като направи всичко най-важно, за което се досети 
при подобни случаи, д-р Ст реши, че е необходимо да се изпрати 
пациентката на лечение в най-близката болница, доколкото можеше 
да се говори на това място за близки обекти от подобен характер. 
Обясни това на присъстващите, но те отговориха, че за целта трябва 
да се повика по телефона хеликоптер или чартърен самолет от най-
близкия град. Повече тук не можеше да се направи нищо, а само да се 
чака, евентуално да се следи работата на сърцето и да се разчита на 
случайно благоприятна развръзка. През това време той отскочи до 
квартирата и донесе една чанта, в която се оказа пълен комплект от 
най-необходими медицински инструменти и принадлежности. Когато 
го видяха с бяла манта, преметнал слушалката през рамо, всички бяха 
шокирани и отношението им към него започна да мутира от 
полунедоверие и полунасмешка в почти пълно страхопочитание. Те 
бяха станали свидетели на странно преображение. Дървосекачът Ст 
внезапно се превърна в д-р Ст. 
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Малко по-късно пристигна лекарски екип с хеликоптер и болната 
беше поставена на кислородно дишане и откарана в близкия град, за 
да бъде приложено професионално лечение. Според мнението на 
дежурния лекар прогнозата беше доста обнадеждаваща.  

Д-р Ст успя да се откопчи от възхитения съпруг, който веднага 
извади бутилка водка с настояването да се почерпят по повод 
щастливия завършек на и се прибра в квартирата, съсипан от 
изтощение. Всъщност, този Володя никак не беше лош човек – 
сърдечен като повечето руснаци, но пиеше значително над нормата, 
което впрочем, изобщо не е впечатляващо в тази екзотична страна. 

Д-р Ст успя да подремне малко, но беше повикан по телефона в 
канцеларията на шефа да дава някакви обяснение. Отначало се 
чудеше за какво може да става въпрос, но нещата бързо се изясниха. 
Шефът – една охранена личност, за когото се носеше слух, че е бивш 
служител в ДС, го посрещна доста студено. 

- Ти имаш ли свидетелство за практикуващ медик? 
Този въпрос изненада и раздразни д-р Ст още в началото със 

своята безцеремонност. Той се отнесе максимално сдържано. 
- Това едва ли е от значение. В момента не възнамерявам да 

практикувам. 
- И все пак си предприел намеса в днешния инцидент. 
- Не ми е понятна логиката – отговори студено д-р Ст. – Да не би 

да се опитваш да ме убеждаваш, че е трябвало да я оставя да умре. 
Вежливият тон бе изоставен предварително и отговорите 

последваха в духа на въпросите. – Максимално резервирани и 
студени. 

- Не, разбира се – възрази след кратка пауза шефът, – но 
възниква въпросът как си постъпил при нас на работа? Нямаме навик 
да назначаваме професионални медици за дървосекачи. 
Инструкциите са по-други. 

- Това зависи от мен. Мога да бъда медик; мога и да не бъда. 
- Естествено. Но има една подробност, че си завършил в 

държавен колеж и държавата е плащала за твоето обучение. Което 
прави назначението ти от съвсем друг характер. 

- Не се чувствам длъжник на държавата, нито крепостен селянин 
– беше пълният с досада отговор. – Държавата е получила 
съответните данъци, от когото трябва. 

С това разговорът приключи, но перипетиите продължиха. 
 
*** 
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Д-р Ст продължи с ангажиментите си, но все имаше досадното 
усещане, че нещо ще се случи. И това, което наистина се случи беше 
достатъчно банално, но не можеше да бъде пренебрегнато. Скоро 
след това получи известие, че има задължения към държавата – 
трябваше да заплати известна сума – нещо като обезщетение за 
своето обучение в медицинския факултет, поради неспазен договор. 
Мотивът беше, че не се е явил по назначение в някакво Родопско село 
/вече не помнеше името му/, където бе изпратен, съгласно 
споразумението с държавата. Разбира се, при нормални 
обстоятелства би отишъл на драго сърце, още повече, че мястото 
беше възхитително, а хората още по-добри, но имаше достатъчно 
основания да не го направи. Тогава в живота му се появи една 
личност, която промени всичко и обърна плановете му наопаки. Това 
беше нов отпушващ момент в депресията и се оказа, че лечението 
никак не е лесно, защото съществува само един начин – достатъчно 
невъзможен, за да бъде приложен като терапия, но и достатъчно 
привлекателен. Всъщност, появата на госпожица К не беше нито 
внезапна, нито потресающа. Тя се загнезди в мислите му постепенно, 
почти инкогнито и накрая се оказа в доминираща позиция. 
Изключително красива и умна, бе успяла да получи назначение във 
факултета като асистентка на самия декан и да влюби в себе си поне 
половин дузина професори. В подобна ситуация Ст се опитваше да 
стои настрана от нейното обкръжение, но това имаше временен 
ефект. После се опита да избяга, но и това се оказа трудно, а когато 
една сутрин се събуди в леглото и, вече беше невъзможно. 
Ситуацията беше почти невероятна, за да бъде обяснена с 
традиционни понятия, а по отношение на госпожица К – граничеща с 
чудо. Почти непрекъснато си припомняше тази история и тя бе 
придобила някаква натрапчива форма. 

На самия абсолвентски бал Ст се беше усамотил пред бара и се 
опитваше да потисне депресията с алкохол. Беше установил, че тази 
депресия придобива върхов момент най-вече по време на тържества 
и това беше достатъчно отегчително, за да бъде пренебрегнато. 
Съвсем инцидентно хвърляше по едно око към компанията на 
госпожица К, която очевидно се забавляваше със своите приятели, 
дори беше проведен някакъв импровизиран конкурс вероятно за мис 
Вселена, където тя се оказа безспорна фаворитка. Разбира се, не 
срещна нито веднъж погледа и – не го и очакваше – и вече се беше 
наканил да си тръгва, когато настана раздвижване. Тя се откъсна 
внезапно от компанията си и се насочи с бърза крачка насам, 
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проследена от множество очи при нарастващо внимание. Ст дори не 
можеше да си представи, че е вярно и очакваше тя всеки момент да 
промени посоката. Но това не се случи. Съвсем безцеремонно и 
особено предизвикателно, тя застана пред него, сложи ръце на 
раменете му и произнесе само една дума: „Ела!” Той едва не 
припадна. Не. Не беше пияна. 

Това промени всичко и обърна представите му с краката нагоре. 
Разбира се, следващата стъпка бе към квартирата, а още по-
следващата към леглото. Цялата тази процедура се извърши почти 
безмълвно и в пълно недоумение от негова страна. Сутринта тя го 
събуди рано и го помоли да си тръгва, защото възнамерявала да 
пътува за София. С което всичко приключи. Следващите му опити да 
се окаже в непосредствена близост до нея нямаха особен успех. На 
домогването му за повече внимание се получи следната смразяваща 
реплика: 
          - Не считам, че едно преспиване с някой е достатъчен повод за 
обвързване. 

Той успя само да произнесе: „И аз не считам”, но не беше много 
убедителен. През следващите дни и месеци направи всичко 
възможно, за да я срещне, но нямаше много шансове. По този повод 
отказа и назначението в онова Родопско село, направи още няколко 
погрешни стъпки и в края на краищата, в условията на задълбочаваща 
се депресия и под влиянието на Джек Лондон и Мартин Идън, успя да 
получи назначение в Коми, но не като златотърсач, а като дървосекач. 

Всъщност, тази стъпка беше част от терапията. Въпреки суровите 
условия на живот, физическото натоварване и мизерията в една груба 
среда са достатъчни за укрепване на психиката и изграждане на 
характера. Не беше наясно дали бяга от нея или от себе си, но и в 
единия, и в другия случай очакваше да намери спасение от 
нарастващата депресия. Действително тук нямаше много време да 
мисли за нея; дори по време на работа имаше усещането, че изобщо 
не може да мисли. Изпълняваше всички операции механично на 
границата на своите възможности и това като че до голяма степен 
възстанови душевното му равновесие. Укрепна и физически. За кратко 
време започна да се справя с тежести, които в началото не успяваше 
да помръдне. А работата тук беше свързана предимно с 
преодоляването на тежести. Единственото развлечение, което си 
позволяваше през свободното време беше четенето на книги. Понеже 
в библиотеката се намираха само руски издания, това му помогна да 
усъвършенства познанията си по руски. Оказа се, че поезията от руски 
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автори звучи много по-силно в оригинал, докато при превода губи 
голяма част от качествата си. 

За жени се сещаше много рядко; очевидно физическото 
натоварване изцеждаше голяма част от енергията му и не оставаше 
нито време, нито особено желание за подобни занимания, а освен 
това още не можеше да избие от главата си образа на госпожица К. 
Неволното сравнение с останалите потискаше всякакви желания, а 
появата на Н навяваше само смътно усещане за тъга. 

Н беше изписана наскоро от болницата в доста крехко здраве и 
един ден по молба на съпруга и се отби да я види. Този неудачник 
Володя го намери след работа в квартирата и – което беше 
невероятно – се оказа почти трезвен, а в безбрежно сините му очи се 
четеше някаква кротка, почти кучешка печал. Още по-изненадващо 
беше странното му изявление: 

- Тя те вика. 
Отначало д-р Ст не можеше да проумее и дори се сконфузи, но 

човекът го успокои: 
- Не се притеснявай. Зная всичко, но тя има нужда от тебе. 
Д-р Ст съвсем се обърка. От неудобство започна да събира 

нещата в лекарската си чанта, но онзи го спря. 
- Това не е нужно. 
 
*** 
Н беше на легло. Не спеше, но погледът и беше забоден 

неподвижно в тавана, сякаш на светлинни години и изразяваше пълна 
безнадеждност. Когато влязоха в стаята, тя много бавно изви глава и 
за миг в очите и сякаш нещо просветна, но после отново се обви в 
мъгла. Беше отслабнала още повече и под очите и тъмнееха сенки. На 
масичката до леглото беше оставена храна, но тя стоеше непокътната. 
Стаята беше отоплена /ползваше се централно отопление/, но 
наоколо повяваше хлад. Това усещане беше много познато на д-р Ст. 
Той веднага разпозна диагнозата, въпреки че не беше се сблъсквал 
често с това заболяване. Освен характерните последствия от 
отравянето, в душата на тази жена се беше наслоила трайно една 
много горчива утайка. Касаеше се определено за реактивна 
меланхолия, доколкото подобна реакция е съвместима с 
обстановката. Д-р Ст знаеше, че това заболяване може да не е 
фатално, но само при премахване на дразнителите, а то точно в това 
се състоеше проблемът. 
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- Тя не се е хранила – произнесе д-р Ст след кратко мълчание, но 
никой не отговори. Мъжът мълчеше отстрани и лицето му беше 
безизразно. Изглеждаше, че нещо друго занимава мислите му в 
момента. 

- Не е хубаво това, че не се храни – настоя отново Ст, но 
реакцията беше никаква. Веднага след това се чу захлопване на 
вратата и стъпките на Володя затихнаха в коридора.  

Този епизод хвърли в смут д-р Ст и той се чудеше как да постъпи; 
нямаше много опит с подобни диагнози, а бягството на съпруга не 
съвпадаше с най-типичните явления. На първо време си науми, че 
трябва да накара болната на всяка цена да започне да се храни. 
Докато се чудеше как да постъпи, усети ръката и, че се плъзва върху 
неговата и така си остана. Стори му се, че е съвсем премръзнала и 
тръпки го побиха. 

- Трябва да си изядеш обяда – произнесе той някак мимоходом, 
защото не успяваше да намери точните думи, с които да я заговори.– 
Нещо все му се губеше и знаеше, че не е в тон с изискването. 

Тя не отговори и по лицето и премина някаква много тъжна 
усмивка. Не можеше да се разбере на какво се усмихва, но имаше вид 
на меланхолична маска зад която се крие нещо друго. Понякога му 
минаваше идеята, че всъщност е безкрайно далеч и присъства тук 
само физически. 

- Необходимо е, защото ще имаш проблеми със здравето – 
продължи той първоначалната си мисъл с все по-нарастващото 
чувство, че се отдалечава от целта и отстоява нещо незначително. 
Ръката и продължаваше да стои върху неговата и той нямаше сили да 
се отдръпне. Нападнаха го смесени чувства. 

Нямаше обяснение за странното бягство на съпруга и не знаеше 
какво да прави с тази депресирана жена. Стори му се, че съдбата и 
никак не му е безразлична и това не е от сега, макар че се опитваше 
да го заглуши. Не можеше да се отдръпне. Не. 

- Искам да ти кажа, че това заболяване не е опасно – продължи 
неумело той, търсейки начин да постави дистанция между лекар и 
пациент, което все не му се отдаваше – и трябва само да се вземат 
подходящи мерки. А вероятно и да се смени климатът. 

Отговорът беше колкото изненадващ, толкова и смущаващ: 
- Студено ми е. Ела! 
- Но... как така! – едва успя да произнесе Ст и глътката му 

пресъхна. – Та ти си болна... 
- Просто така. Легни при мен! Прегърни ме! 
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Д-р Ст потръпна и сърцето му лудо подскочи. Почти чу този удар 
в оглушителната тишина. Някаква гореща тръпка премина през цялото 
му тяло и за миг изпита неудържимо желание да се подчини на всяка 
лудост. В следващия момент с огромен срам от самия себе си 
установи, че е получил ерекция. Едва успя да се овладее. Съвсем 
бавно, с нарастващо внимание да не нарани чувствата и, измъкна 
ръката си от нейната. 

- Ще го направя – произнесе той тихо. – Непременно ще го 
направя, но не сега. Сега искам само да си изядеш храната. Моля те! 

Не разбра как се случи. Ръката му сама се присегна и се плъзна по 
лицето и. Докосването беше кратко, но съвсем недвусмислено. Дъхът 
и го опари. Докато се отдалечаваше, усещаше погледът и неподвижно 
забоден в гърба си и почти на вратата чу следната смразяваща 
реплика, която прозвуча като въздишка на обречен: 

- Обичам те, чуваш ли!? 
Успя да запази равновесие и продължи. Неволно си помисли, че 

тези рускини са винаги много емоционални, за разлика от руснаците, 
които са винаги пияни. 

Малко след това забеляза пред кръчмата съпругът и Володя в 
оживен разговор с неколцина братя по чашка. Беше пиян до 
умопомрачение и безпаметно щастлив. 

 
*** 
Цяла нощ д-р Ст се бореше с един и същи кошмар. Отначало се 

появи д-р К, която го викаше, но когато се опита да я хване тя се 
разпадна на съвсем дребни конфети и се разпиля в пространството. 
Установи това едновременно с внезапното прозрение, че сънува, чу 
този смях – нейният – който се отдалечаваше в някакви безлюдни 
коридори, но не беше възможно да се събуди. Не успя да си обясни от 
къде се взеха тези коридори насред площада и каква е тая сватба, 
защото и сватба имаше; после се оказа, че младоженецът е той 
самият, а д-р К не е същата, може би – някаква друга, после установи, 
че това е самата Н, която става все по-красива – почти потискащо – и 
няма намерение да се разпадне на конфети. Нещо повече, оказа се, 
че булката е самата тя. Тази бяла рокля и огромните букети, които и 
поднасяха /наоколо всичко бе потънало в цветя/ я правят ефирна и 
толкова желана, че веднага след това я видя в леглото си – тръпнеща 
след първото докосване; после тя се понесе нагоре и нанякъде, а той 
пожела да я последва; не можеше и не искаше да я загуби. 
Едновременно с това непрекъснато се утвърждаваше съмнението, че 
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сънува и този объркан сън все повече се превръщаше в мъчителна 
еротика, от която не можеше да се освободи, нито да прогони. На 
моменти му се струваше, че се е събудил и някакво ужасяващо 
предчувствие се промъкваше в мислите му едновременно с 
еротичните халюцинации, стигащи до безумни подробности. Когато 
накрая успя да скъса връзките и скочи – съвсем разсънен – някакво 
тягостно чувство, че е пропуснал нещо съществено го притисна с 
непреодолима сила. Веднага след това по вратата прокънтяха бързи 
удари и някой отвън се покашля.  

Беше Володя. Съвсем трезвен, брадясал и със зачервени очи. 
Имаше вид на ритнато куче. 

Д-р Ст почти веднага се досети за какво е дошъл и се олюля от 
болка. 

- Мъртва ли е? 
- Мъртва е. 
Д-р Ст получи спазъм и се хвана за гърдите, където нещо се сви и 

притихна. 
- Но защо?.. 
- Взела е пак от онези таблетки – обясни Володя и миг след това 

се разхлипа неудържимо. – Преди да умре, произнесе няколко пъти 
името ти. 

След което по лицето му премина внезапна ярост и той просъска: 
- Ти си виновен! Ти...  
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3 
Няколко дена по-късно д-р Ст си беше вече в България. Не 

можеше да остане повече на онова място. Непрекъснато си 
внушаваше, че причината за тази трагично развръзка до голяма 
степен е самият той и не можеше да си го прости. В главата му 
непрекъснато се въртеше нелепата фраза на пияницата: „Ти си 
виновен, ти!” и наистина започна да го приема по този начин. 
Мислеше си, че ако беше останал при нея, тя щеше да е все още жива. 
Минавайки по замръзналите улици на онова малко северно градче, 
все му се струваше, че я вижда на всяка крачка и непрекъснато 
осъзнаваше, че тя тягостно му липсва. Не можеше да си обясни как е 
попаднала тази фина жена в подобна атмосфера на аутсайдери и 
пияници сред цялата тази измет на обществото накрая на света. Това 
нямаше как да бъде обяснено. Още по-жестоко бе потресен, когато му 
донесоха няколко тетрадки с нейни стихове и дневник, в който тя по 
неподражаем начин описваше тъжната си участ. Четейки тези неща – 
непоносимо красиви стихове, изпълнени със задушаваща болка, той 
още веднъж осъзна, че се е разминал съвсем нелепо с нещо голямо и 
истинско. Беше принуден да си признае, че не може да издържи 
повече тук; струваше му се, че наоколо става все по празно и тази 
пустош се разраства във всички посоки. Н непрекъснато надничаше в 
сънищата му и една вечер му каза, че трябва да се маха от тук. Този 
сън той запомни с невероятни подробности. Дори в един момент 
установи, че вече изобщо не се сеща за д-р К и дори се учуди, че това 
е възможно, защото преди никога не беше се случвало. Веднага след 
това разреши взаимоотношенията си с администрацията, събра си 
багажа и напусна Коми. 

 
***  
Това се случи в първите години след рухването на комунизма и в 

апогея на стопанската криза. Както можеше да се очаква, д-р Ст не 
успя да си намери работа поради все по-нарастващата безработица; 
освен това бе пропуснал отдавна разпределението в онова Родопско 
село. Държавата след като съсипа всичко и осъзна своята 
безпомощност, вече не се занимаваше с тези неща и беше 
предоставила възможността всеки да се спасява както може. Поради 
което най-лесно се спасиха тези, които могат да крадат, докато за 
останалите бе предоставена възможността или да бягат, или да 
умират. 
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Д-р Ст постъпи на временна работа в психодиспансера в 
Пловдив, където заместваше титуляра – отсъстващ по болест, но 
назначението му беше само за един месец. Междувременно, се зае 
да превежда стиховете на Н на български, защото възнамеряваше да 
ги публикува тук, но се оказа, че това е по-трудно от всичко, което бе 
правил досега. Тогава за първи път се сблъска с проблема, че при 
превода, поезията губи голяма част от своите качества. Дори остана с 
впечатлението, че е по-лесно да напишеш стихове, отколкото да ги 
преведеш на друг език. Това откритие той направи по време на 
усилията си да постигне нещо. 

Още по-трудна се оказа идеята да ги публикува на руски, поради 
настъпилите тук промени в отношението към Русия. Поради 
ненавистта си към комунизма, голяма част от интелигентните хора 
бяха склонни да обвиняват руснаците за пораженията, които бяха 
направени в икономиката и най-вече в човешкото съзнание, без да 
отчитат факта, че самите руснаци са също толкова жертви на този 
комунизъм, колкото и всички останали. Така или иначе публикацията 
на руски тук се оказа по-трудна отколкото дори на китайски, поради 
което възникна опасност стиховете на Н да се окажат обречени. Това 
д-р Ст не можеше да допусне по никой начин; нещо повече – оказа се, 
че интересът му към тази мъртва жена нараства по парадоксален 
начин и придобива тревожни размери; все по-трудно понасяше 
нейното отсъствие и се опасяваше, че това се превръща в идея фикс. 
Започна да си измисля някакъв идеализиран образ, където тя се 
появява все по-безплътна и все по-терзаещо липсваща. Всяка друга му 
се представяше като неравностоен ерзац и не беше възможно да 
отклони вниманието му от състоянието, в което бе изпаднал. С 
учудване установи, че това правило е валидно дори за д-р К.  

Д-р К се появи в клиниката една сутрин като инспектираща, но не 
бе в състояние да предизвика в душата му нещо повече от смътни 
асоциации. Впрочем, тя владееше изкуството да не се учудва на нищо 
до съвършенство и го прилагаше виртуозно, но не можеше да се 
разбере това маска ли е или характерно състояние. Сякаш никак не 
беше от значение, че го вижда там в ролята на ординатор и веднага се 
зае с работата, за която бе изпратена. Диалогът, който се състоя, се 
оказа максимално сух и максимално професионален; нито дума за 
някакви стари взаимоотношения, доколкото изобщо ги е имало. 
Порази го фактът, че тя дори му заговори на официалното „Ви”, сякаш 
се касае за дипломатическа среща и това замалко не го разсмя на 
глас.  
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- Вие сте отскоро тук; забелязвам, че във Вашето отделение, 
стаите се нуждаят от сериозни ремонти. 

- Би трябвало да се обърнете по този въпрос към главния лекар. 
Аз наистина съм отскоро тук и освен това – не за дълго.  

- Как си обяснявате ситуацията и имате ли по принцип 
обяснение? 

- Ситуацията е достатъчно елементарна и явно се касае за липса 
на средства – обясни сухо д-р Ст, – но отново Ви напомням, че тези 
въпроси са от компетенциите на главния лекар. 

- А Вашите компетенции какви са? 
- Не по-големи от Вашите. 
- Доколкото разбрах, назначението Ви е временно. 
- Информацията Ви е точна. 
- Това обяснява всичко. 
Д-р К отбеляза нещо в бележника си и се отдалечи мълчаливо 

без дори да се сбогува. Но хладната и красота беше загубила 
обаянието си над д-р Ст; дори му се стори, че в отношението и има 
добре отработена поза. Нещо безвъзвратно си бе заминало и, 
въпреки абсурдността на тази неочаквана констатация, той продължи 
да се чуди какво го е привързвало някога към тази жена. 

 
*** 
Следващите няколко дена извън работно време той посвети на Н. 

Понеже стигна до извода, че няма да може да се справи с превода, 
отби се няколко вечери в един интернет клуб, където успя да препише 
в оригинал всички текстове на компютър и ги извади на дискети. Не 
беше трудно да открие няколко литературни руски сайта и да 
прехвърли в тях цялата информация: дневника, стиховете и кратка 
биография на Н, доколкото беше запознат с живота на тази 
забележителна жена. От всичко най-много му допадаше 
фотографията, където тя участваше в някакво тържество в Петербург, 
бе център на внимание и някак съвсем случайно бе заела невероятно 
красива поза. Това бе всичко, което притежаваше и което му бе 
останало от Н. След целия този труд и усърдието, което вложи, за да 
извади творчеството и на бял свят, се почувства едновременно 
удовлетворен и безкрайно опустошен, защото през всичкото време, 
докато преписваше ред по ред и дума по дума, правеше усилия да 
потиска пристъпите, принуждаващи го да завие от болка. С всеки нов 
стих, където непрекъснато я преоткриваше, стигаше до разкъсващото 
усещане, че все по-пронизително му липсва и това усещане се 
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задълбочава неизменно без да има край. Правеше опити да намери 
разумно обяснение на този феномен, но шансовете не бяха 
забележими; няма как да бъде обяснено едно увлечение по мъртъв и 
почти непознат човек, доколкото подобно чувство може да бъде под 
контрол на здравия разум. 

През останалото време наблюдаваше реакциите в литературния 
живот в Русия и стигаше до изводите, че тя все повече печели 
популярност. Четящите хора в тази страна /все още има такива/ бяха 
потресени от откритието, че тази невероятно красива поезия е дело 
на една млада жена, която вече си е отишла от живота и по този 
начин ги е лишила завинаги от обаянието си. Нейната популярност 
нарастваше все повече и скоро се появиха издатели, които пожелаха 
да я публикуват. Някои от тях се свързаха с д-р Ст и го молеха за 
допълнителна информация, но той не разполагаше с такава и ги 
препращаше към роднините и в Петербург, чиито адреси бе открил 
още докато беше в Коми. 

Понеже нямаше други занимания извън работно време, д-р Ст 
реши да го посвети на нея и да направи всичко възможно тя да заеме 
полагаемото и се място. През следващите дни и месеци, той беше 
свидетел на изключителното явление как мъртвата му любима се 
ражда отново. Малко преди да замине за Гърция имаше едно 
пътуване до Петербург, от където го поканиха да присъства на 
премиерата на първата и поетична книга. Видът на препълнената зала 
с нейни почитатели беше особено вълнуващ. Оказа се, че тя има вече 
много повече познати и приятели отколкото докато е била жива. По 
време рецитала цялата зала се тресеше и много хора почти 
агонизиращо полагаха усилия да преглъщат сълзите си, а д-р Ст, който 
беше на трибуната сред гостите и официалните лица, бе принуден да 
сложи черни очила. 

 
*** 
Д-р Ст се завърна от Петербург почти напълно банкрутирал и 

реши да замине за северна Гърция, където му предложиха работа в 
една провинциална поликлиника. Информацията бе получил по 
интернет и веднага се свърза с администрацията, за да проучи 
условията. Оказа се, че едно от изискванията, освен професионални 
умения е владеенето на английски, поради прилива на туристи от 
Европейските страни, което не беше особен проблем за него. Когато 
изтече срокът на договора с психодиспансера, се отби да получи 
документите си от дирекцията и там отново попадна на д-р К. Нямаше 
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обяснение дали това е случайно или не, доколкото съществуват 
случайности при д-р К, но се сети за един стих, който беше срещнал в 
някакъв сайт за литература от анонимен автор: „днес те поглеждам и 
просто ще те отмина”. Оказа се, че подобна констатация е колкото 
тъжна, толкова и реална. Когато влезе в канцеларията, 
администраторът го помоли да почака, тъй като документите ще 
пристигнат всеки момент. И наистина в след малко те пристигнаха; 
донесе ги самата д-р К. 

Без да продума и без да погледне никого, почти непроницаема, 
тя остави папката на бюрото и се отправи навън с характерната си 
грациозна походка, която принуждава всички мъже да се обръщат 
неусетно. Но точно пред вратата, сякаш размисли за миг и се спря. 

- Бих Ви помолила да се отбиете после в кабинета ми! 
Тази реплика, колкото и неадресирана, веднага стана ясно кого 

касае и д-р Ст остана много изненадан, защото никога не бе го 
очаквал. Администраторът не реагира, а друг нямаше в канцеларията, 
така че не можеше да има две мнения. 

Д-р Ст провери документите / всичко беше изрядно/ и ги прибра 
в чантата, след което тръгна да търси кабинета на д-р К. До известна 
степен, това му беше любопитно, въпреки че не изпита никакво 
вълнение от мисълта за нея. Нещо наистина си бе отишло завинаги и, 
което бе най-странното, изобщо не му липсваше. Намери кабинета в 
дъното на същия коридор и почука на вратата. Тя го очакваше и дори 
бе успяла да приготви кафе. Този жест преди време би го хвърлил в 
луда радост, но сега му се стори просто рутинен. „Просто ще те 
подмина” – прозвуча отново онзи стих от анонимен автор и това 
никак не му изглеждаше странно. 

- Моля седнете! 
Д-р Ст винаги се смущаваше, когато му заговорят толкова 

официално на „Ви”; в същото време му ставаше смешно и някак 
гневно, когато го прави познат или особено близък човек. Тази 
практика, наследена от антуража на римските императори и 
френските крале с цел да подчертае дистанцията, му звучеше особено 
нелепо, прилагана за щяло и нещяло, особено в медицинските среди. 
Бе попадал в особено комични случаи, когато някои медицински 
сестри, също и лекарки, се опитват да го вкарат в леглото си, 
ползвайки официалното обръщение. Диалогът придобиваше горе 
долу следния вид: „Д-р Ст, моля, ако обичате, заповядайте в леглото 
ми!” А отговорът не беше много по-различен: „Особено съм поласкан, 
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сестра И, но тази вечер възнамерявам да ползвам собственото си 
легло.”  

Д-р Ст успя да запази хладнокръвие, но му стана студено и някак 
дразнещо. 

- Благодаря – отговори той сухо, – но не мога да си обясня на 
какво дължа това внимание. 

- Ето Ви захар за кафето. 
- Благодаря. 
Тя го загледа изучаващо. В хладния и поглед не трепваше нищо. 
- Разбрах, че идвате от Русия. 
- Да. 
- И заминавате за Гърция. 
- Да. 
Д-р Ст отговаряше максимално лаконично, защото отвътре се 

надигна някаква горчилка и се опасяваше, че може да се разсмее или 
да я нагруби, което никак не би се вписало в изискванията за 
толерантност. 

- Горчиво е това кафе – отбеляза неочаквано тя – и бих 
предпочела малко алкохол, но през работно време не е желателно. 

- Не е. 
Лицето на д-р К запази безизразната си маска, но сякаш леко 

помръкна и бледнината и стана някак отчетлива. 
- Защо, всъщност, замина за Русия, Ст; научих, че си сякъл дърва в 

Коми? 
Този неочакван обрат – тя изведнъж смени официалния тон, с 

което сякаш се обезоръжи – но, всъщност, нямаше нищо толкова 
чудно и д-р Ст веднага го прозря. 

- Би трябвало да го знаеш. 
- Би трябвало – повтори тя като ехо. – Би било добре... 
Тя замълча отново и лека усмивка се плъзна с хладна ирония по 

красивото и лице. 
- Впрочем, досещам се. Наранена гордост или нещо подобно. 
- Не ти липсва проницателност. 
- А коя е тази Н? 
Д-р Ст успя да потисне гнева си. Произнасянето на името на Н 

винаги го изпълняше с омерзение, особено когато е произнесено по 
неподходящ начин. 

- Жена ми. 
Сам не разбра как го каза, въпреки че изобщо не го считаше за 

лъжа. Много често си го представяше като обикновена реалност, 
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доколкото смъртта е реалност, но сега просто го изрече поради 
някаква насъбрала се ненавист неизвестно към кого. Не беше към д-р 
К не. Историята с д-р К бе приключила отдавна и там сега се ширеха 
пущинаци; по-вероятно бе към себе си или към провидението, което 
го бе лишило от всичко.  

- Разбирам те – произнесе д-р К някак напевно и с все същата 
хладна, но малко горчива ирония.– Човек понякога е склонен да 
запълни конкретна липса с подходящ ерзац.  

Тази реплика определено развесели д-р Ст, защото изведнъж му 
се изясни причината да бъде произнесена. Той извади от чантата една 
книга на руски в луксозна подвързия със стихове на Н и я постави на 
бюрото. На задната корица имаше фотография с лика на Н, където тя 
съвсем бегло се усмихва на нещо. Беше ослепителна 

- Ето го въпросният ерзац. 
След което той веднага стана и си тръгна, дори без да се сбогува 

и без да забележи как д-р К скочи от мястото си и направи крачка 
след него, след което много бавно, някак съвсем безпомощно се 
отпусна обратно на стола. Лицето и от безизразно бледо стана почти 
прозрачно. 

 
*** 
Последния ден преди пътуването д-р Ст се отби в клиниката, за 

да се сбогува с колегите и да прибере някои неща, които бе забравил 
в кабинета. Нямаше много работа там и се канеше да си тръгва, когато 
чу отново това напрегнато чукане, което идваше от задния двор, 
сякаш някой се опитваше да му съобщи нещо. Понеже прозорецът 
беше отворен, то се чуваше особено отчетливо като чукането на 
кълвач с малки прекъсвания и привлече вниманието му. Д-р Ст 
погледна през прозореца и остана много изненадан, когато видя там 
една млада жена – почти момиче – с чук и длето да обработва 
някакъв голям камък, опитвайки се да му придаде форма. Този камък 
– обикновен сиенит от тепетата на града – стоеше много отдавна в 
задния двор вероятно, защото беше много тежък и никой до сега не 
се бе наел да го изхвърли.  

Момичето бе облечено в синя работна дреха и дялкаше 
съсредоточено сиенита, без да поглежда в страни, сякаш нищо друго 
не я интересува, освен този камък. Д-р Ст беше заинтригуван, защото 
нещо в нея по странен начин му напомни за Н. Всъщност, той 
непрекъснато мислеше за Н и понякога парадоксално се 
припознаваше в други жени, притежаващи нещо сходно с нейния 
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силует, въпреки безумството на подобна асоциация. Тъкмо това го 
накара да отиде при нея. Това, което установи от близо никак не го 
изненада, дори си го представяше точно такова. Тя явно беше нова 
пациентка, постъпила наскоро след напускането му; наистина много 
млада и притежаваше странна красота – някаква необятна тъга бе 
стихнала в очите и говореше за наличието на конкретна диагноза. 
Очите и имаха същия тъмносин цвят като тези на Н и нещо там бе 
потънало в тишината на дълбока меланхолия.  

Д-р Ст веднага установи диагнозата. Касаеше се за шизофренен 
процес, вероятно в начален стадий след отпушването и прогнозата 
едва ли беше особено блестяща. Тази болест с циклично повтарящи 
се периоди на фаза и ремисия, понякога водеше до пълен упадък, 
въпреки периодичните проблясъци на гениалност при талантливите 
натури. Д-р Ст изпадна в мрачно настроение при вида на това младо 
момиче, чийто живот бе белязан от съдбата по такъв отвратителен 
начин. Спря се наблизо и започна да наблюдава работата и около 
този камък. Никак не се изненада от обстоятелството, че тя дори не му 
обърна внимание и продължаваше съсредоточено да изчуква някакъв 
важен детайл от фигурата – съвсем типична реакция на човек, който е 
тук, но някъде другаде. Беше свалила доста материал и безформеното 
парче вече придобиваше формата на човешки торс.  

Опита се да я заговори, макар че резултатът му бе известен 
предварително. 

- Ти коя си, как се казваш? – попита той след кратко мълчание. 
Тя вдигна глава и го загледа втренчено, но в погледа и плуваха 

дълбоки бездни. Не отговори нищо и това не беше изненадващо. 
Известно му беше, че подобна поза е характерна за това заболяване.  

- Коя си, как се казваш? – повтори настойчиво д-р Ст, но не 
очакваше да получи отговор.  

Момичето го гледаше с тъмните си неподвижни очи и мълчеше. 
Д-р Ст беше наясно, че в съзнанието и се тълпят безброй отговори, 
които взаимно се изключват и тя е безсилна да се справи с това 
зацикляне. Прииска му се да и помогне. 

- Това вероятно ще стане човешки торс – посочи той камъка. – 
Сигурен съм, че си добра скулпторка и ще направиш нещо много 
хубаво.  

Тя отново не успя да отговори, но в погледа и се плъзна сянка, 
която не беше нито усмивка, нито нежност – нещо много загадъчно. 

- Сега аз заминавам и няма да работя повече тук – продължи д-р 
Ст, като внимателно следеше реакциите и. – Заминавам за Гърция, 
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където непременно ще се отбия в Атинския музей и ще видя златните 
скулптури на богините и на Аполон; също ще разгледам и Акропола, а 
като се върна, ще ти разкажа. Вероятно ти също би желала да ги 
видиш някога, а това означава, че ще трябва да оздравееш 
непременно. Когато се върна, искам да те видя здрава и заобиколена 
с много скулптури в собствено ателие.  

Момичето продължи с принудителното си мълчание и в очите и 
плуваха облаци от тъга. Нещо там непрекъснато притихваше и 
гаснеше в някаква ненаситна безизходица. 

- После вероятно ще ходя във Франция и, ако условията 
позволяват, мога да те взема със себе си – продължи д-р Ст, но 
веднага осъзна, че е казал нещо излишно. – Бих искал да посетя музея 
на Огюст Роден, а също така да се отбия на гроба на Камий Клодел... 

Д-р Ст замълча, защото бе поразен от промяната, която настъпи в 
погледа на това нещастно момиче. В лицето и настъпи някакво 
странно, почти астматично оживление; нещо затрептя в очите и и 
една огромна сълза се търколи по бузата. 

Подобна реакция беше нещо необичайно за страдащите от този 
синдром, доколкото живеят в някакъв измислен свят; д-р Ст веднага 
си помисли, че нещо се е случило и една буца застина в гърдите му, 
защото в същия момент си помисли за Н. Отново го порази 
обстоятелството, че свързва появата на това болно същество с 
личността на мъртвата Н. Някъде съвсем дълбоко прокънтяха пасажи 
от задушаващите и стихове и тогава по невероятен начин му се стори, 
че този недодялан камък всеки момент ще проговори. Известно му 
беше, че засегнатите от въпросния синдром не могат да плачат 
истински и изразяват болката си, доколкото я имат, в някаква 
неистова имитация на плач без сълзи. Това изключение сякаш даваше 
надежди за благоприятно развитие и едновременно поставяше 
стресиращи въпроси: наистина ли се касае за шизофрения и какво ли 
е, всъщност? 

Веднага след това се отби при лекуващия лекар и сподели какво 
е забелязал, но лекуващият бе поставил същата диагноза и лечението 
вече се прилагаше. 

- Не е възможно да бъде нищо друго, доколкото симптомите са 
характерни – отговори докторът и с това разговорът бе приключен. 

Д-р Ст си тръгна от тук в особено състояние на духа и следващия 
ден хвана влака за Солун. 

 
*** 
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Градчето, където имаше назначение беше северозападно от 
Солун и до там се пътуваше с автобус. Д-р Ст пристигна по обед в най-
големите жеги, а човекът, който трябваше да го чака, го нямаше. 
Единственото решение беше да хване такси и то го откара в 
клиниката, където имаше уговорена среща с администратора. Не 
беше никаква изненада, когато се оказа, че администраторът също го 
няма, но предположи, че е отишъл да обядва и реши да го чака във 
фоайето. Градчето спеше характерния си летен следобеден сън. 
Направи му впечатление, че по това време на деня по тези географски 
ширини е най-тихо. Всички се бяха изпокрили по къщите, магазините 
затворени, климатиците похъркват и по улиците не се мяркат дори 
бездомни кучета. Температурите съвсем нормално надскачат 
четиридесет градуса на сянка. Дори коридорите на болничното 
заведение бяха пусти; той беше единствен и санитарката, която мина 
по някое време го погледна доста учудено. Преимуществото беше, че 
във фоайето имаше къде да се седне и той се възползва от 
удобството; очевидно хората се бяха подготвили за продължително 
чакане. Известно е, че в югоизточните райони на Европа бързането не 
е препоръчително. Д-р Ст възнамеряваше първо да говори с 
администратора за условията и чак тогава да помисли за квартира или 
хотел, което беше разумно, предвид всевъзможни изненади. Беше 
вече почти позадрямал, когато в коридора настана раздвижване и 
внесоха някакъв болен за спешно отделение – очевидно инсулт. 
Малко след това се появи и администраторът и побърза към кабинета 
си, без да прояви интерес към новодошлия. Това не се вписваше в 
програмата и д-р Ст реши да вземе инициативата; чакането в тези 
часове на деня определено го изнерви. 

Администраторът – възрастен мъж с прошарени коси – го 
посрещна без особен интерес, но това също бе предвидено, предвид 
балканския манталитет на пребиваващите по тези места. Разговорът 
се проведе на английски, въпреки че онзи го знаеше частично и си 
беше типичен нашенец, доколкото тези райони са заселени предимно 
с жители, носещи славянски елемент в кръвта и навиците си. 

- Вие трябва да сте човекът, с когото е разговаряно във връзка с 
обявата за ординаторска длъжност – констатира човекът зад бюрото и 
на д-р Ст му остана да гадае дали е такъв стилът му или се е случило 
нещо друго. 

- Аз съм. Предполагам, че с Вас разговарях – отговори той с 
известно раздразнение. 
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- Вероятно е било със заместника. Доколкото съм запознат със 
случая, Вие сте от България. 

Чиновникът произнесе думата България с явна погнуса и това не 
беше трудно за разгадаване. Тези гърчеещи се българи трудно се 
примиряват с обстоятелството, че са такива, каквито са. 

- Правилно сте запознат – отговори сухо д-р Ст и вече почти му 
беше ясно, че съществува недоразумение. 

- Проблемът е, че се е получило разминаване. Заместникът не е 
бил в течение, а междувременно е назначен друг човек. Съжалявам! 

- Не се безпокойте, свикнал съм! И в България бъркотията е 
досущ като вашата. 

Д-р Ст стана и се приготви да си ходи. Почти не се притесни от 
този резултат, дори си мислеше, че би било изненадващо, ако всичко 
бе нормално; нямаше смисъл да се дразни и да прави скандали. И 
тук, както и в България, бъркотията беше на ниво, така че подобен 
изход някак си се връзваше със ситуацията. 

- Но бихме могли да Ви предложим друго – продължи онзи с 
апатичен тон, сякаш правеше подаяние – например – шофьор на 
линейка или евентуално санитар, докато се отвори подходяща 
длъжност. Тук екипът често се сменя. 

- И никак не е чудно, че е така – подхвърли д-р Ст, сдържайки 
омерзението си. – Благодаря, но не възнамерявам да се възползвам. 

- Както желаете. 
С това диалогът беше приключен и д-р Ст побърза да се махне. В 

коридора отново се сблъска с групата, която местеше болния с инсулт 
в друг кабинет. Направи му впечатление нещо и се спря. 

- Чакайте! – каза той на български, без да се опасява, че няма да 
бъде разбран. Тук такава опасност не можеше да съществува, 
предвид етническия състав на населението. Те се спряха и го 
погледнаха с недоумение – някак почти презрително. Млада лекарка 
– доста хубава – с характерни славянски черти, две медицински 
сестри и възрастен санитар 

- Човекът е със инсулт – продължи д-р Ст доста гневно, – Сложете 
му поне на първо време нещо студено на главата – най-добре лед! 

- Ефхаристо! – отговори едната от сестрите с доста голямо 
смущение в гласа и Ст побърза да се махне, защото всичко тук започна 
да го ядосва. Но на изхода бе застигнат от същата сестра. 

- Един момент! – каза тя на български. – Човекът Ви вика! 
- Кой човек? – спря се учудено д-р Ст. 

                                                
 Благодаря/гр/ - бел.на авт. 
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- Онзи с инсулта. Иска да разговаря с Вас. Вие очевидно сте 
лекар... 

- Но аз нямам това право... 
- Пациентът така пожела. Искал да Ви каже нещо. 
Д-р Ст остави куфара в коридора и се върна без желание; чудеше 

се какво може да е наумил болният. Намери го в реанимацията. 
Възрастен мъж – доста прошарен и със симптоми за типичен мозъчен 
инсулт. Той беше в тежко състояние, но все още в съзнание и 
заобиколен от лекарски екип. Като го видя, нещо в погледа му се 
оживи. По-точно дясната половина се оживи, защото лявата лицева 
част бе замръзнала в неподвижна маска и окото – леко притворено 
без блясък. Но не беше загубил говора си. 

- Вървете у дома! – каза той тихо на български, опитвайки се да 
остане в съзнание. – Непременно идете и разкажете на жена ми; тя 
още не знае. Досещам се за какво сте тук, но ще говорим повече, 
когато се върна. Шофьорът ми Ви чака вън. 

- Не Ви разбирам – каза д-р Ст. – За какво е това? 
- Идете! Непременно идете, моля Ви! Ще Ви обясня после... 
Болният притвори очи; очевидно нямаше сили да продължи и 

екипът се зае с реанимацията. Д-р Ст си тръгна с противоречиви 
чувства. Не можеше да си обясни какво има предвид този човек, 
чийто живот висеше не косъм и трудно можеше да се прогнозира 
изходът. Но реши да изпълни желанието му, макар, че беше 
притеснен от собствените си проблеми. Перспективата пред него не 
изглеждаше особено благоприятна. А вън наистина го чакаше кола и 
шофьорът – младо момче – пое багажа. Очевидно бяха разговаряли 
по телефона, защото беше в течение и знаеше за какво се отнася. 
Разговорът отново бе на български. 

- Обади ми се шефът – обясни младият мъж – и нареди да Ви 
закарам у тях. 

- Малко ми е трудно да го проумея – отговори д-р Ст. 
- И на мен. Но очевидно нещо е наумил и ще Ви каже, когато 

излезе от болницата. 
- Опасявам се, че трябва да чакам твърде дълго – отговори след 

кратко мълчание д-р Ст. – А може и да не дочакам. 
- Опасно ли е? 
- Много. 
Момчето не отговори и запали двигателя. Нямаше голямо 

движение по улицата в този горещ следобед. Къщата беше в 
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периферията на градчето – една бяла и много красива къща в 
характерна възрожденска архитектура. Посрещна ги възрастна жена. 

 
*** 
Д-р Ст веднага разбра, че е плакала, защото очите и бяха 

зачервени. Изглеждаше много хрисима бабичка с тъжни и избеляло 
сини очи. 

- Обадиха ми се от болницата – каза тя със специфичен за този 
край диалект – и зная какво се е случило; съпругът ми е наредил да Ви 
посрещна и настаня. 

- Много любезно, но нямам обяснение на какво се дължи. – 
отговори Ст. 

- Разбрах, че сте от България и той вероятно иска да разговаря с 
Вас като излезе от болницата. Нещо е наумил, а освен това има 
слабост към сънародниците си. 

- Надявам се да излезе. 
- Казаха, че сте лекар. 
- Познали са. 
Жената го отведе в една просторна стая на втория етаж и започна 

някак притеснено да се извинява, че няма по добро решение. 
- Тук е хладно – обясни тя, – а това е много важно през лятото. 

Оставете си багажа и се разположете. Вероятно сте уморен и гладен; 
ще отида да приготвя нещо. Отсреща са сервизните помещения. 

- Благодаря Ви. 
- Трапезарията е долу. Когато пожелаете, заповядайте! Ще ви 

чакам, защото и аз искам да разговарям с Вас. 
След което тя пожела приятна почивка и излезе тихо от стаята. Д-

р Ст беше токова изморен, че веднага легна на дивана и няколко 
минути по-късно беше заспал. Събуди се след два часа, когато 
слънцето вече се бе извило към запад и жареше с особено 
ожесточение, но в стаята наистина беше хладно. Направи му 
впечатление дебелината на стените и почти плътната изолация 
отвсякъде – очевидно къщата бе строена доста отдавна, когато всичко 
се е правило от камък. Освен това градчето се намираше в един 
полупланински район, имаше доста зеленина, така че можеше, все 
пак, да се диша. 

Когато се събуди, д-р Ст наистина се почувства доста прегладнял 
и се възползва от поканата на старицата. Малко трудно му беше да си 
обясни това гостоприемство, но предположи, че се дължи на известна 
носталгия по българското, а вероятно и поради особената почит на 
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възрастните хора към професията му. Освен поповете, старците тачат 
най-вече докторите и този феномен си има своеобразно обяснение. 

Жената го посрещна радушно и обясни, че се казва Мария В, а 
освен това обича да посреща гости. 

- Нямаме много близки тук – каза тя натъжено. – По тези далечни 
краища идват малко хора. Загубихме единствения си син и сега сме 
само двамата. Ако умре старецът, оставам сама; как ще я карам, не 
зная. Но как е той; ще прескочи ли? 

- Не е добре – отговори д-р Ст без желание. – Става въпрос за 
тежък инсулт, а при това положение няма особени гаранции. 
Шансовете са наполовина и, ако оцелее, вероятно ще има и негативни 
последствия. 

- Какво е лечението? 
- Традиционно. Ползват се кръвоспиращи медикаменти; в краен 

случай се прибягва и до операции, но това тук няма как до стане, а 
освен това съществуват и достатъчно рискове. 

Д-р Ст почти не знаеше какво да и каже и изпиташе неудобство. 
Говореше това, което знаеше от собствен опит или бе научил от 
лекциите по обща медицина. 

Бабичката се разшета и след малко софрата бе приготвена. 
Традиционна ориенталска кухня с много плодове и подправки, а 
освен това имаше и бяло вино.  

- Иска ми се да ти правя компания – каза тя, преминавайки на 
„ти”, но не съм гладна. Това е само за тебе. 

- Доста е за сам човек – усмихна се д-р Ст – и не зная как да Ви 
благодаря. 

- Говори ми на „ти”! Аз съм госпожа Мария В; всички така ми 
викат; иначе се чувствам неудобно. 

- Няма проблем; и аз не обичам официалностите – отговори д-р 
Ст. 

- Тук е земеделски район – предимно лозарски – продължи 
възрастната жена. – Голяма част от хората са си чисти българи; някои 
твърдят, че са македонци, но децата вече почти не знаят езика. 
Говорят гръцки и английски, защото в училищата не се изучава 
български. Такава е политиката на правителството. 

- Съвсем обикновена асимилация – потвърди Ст. – Отдавна е 
така. 

- Понеже останахме сами и вече не можем да работим на полето, 
наемаме работници – предимно българи и албанци. Защото не бива 
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да се изоставя земята. Но сега ако умре Георги, не знам какво ще 
правя. Може би ще я продам. 

- Нямате ли други наследници? 
- Имаме далечни роднини и племенници, но те са в Америка и 

изобщо не мислят да се връщат насам. Много отдавна заминаха – още 
по време на хунтата и там им хареса. Но ти май не се храниш; защо? 
Аз ще изляза за малко; не се притеснявай, изяж си всичко – тук много 
се яде. Много се радвам, че си имам такъв гостенин от България. 

- Казвам се Ст. 
- Да, зная. Ти вече ми каза веднъж. Ще ида да погледна навън, че 

животните май се прибират от паша и трябва да ги пусна в двора. Тук 
е така; имаме си много селска работа. 

И бабичката пъргаво се отправи да посрещне животните. След 
малко откъм големия заден двор се чу тропот на много копита и 
дворът се изпълни с всевъзможен добитък – предимно крави. Чуваха 
се викове и псувни на албански. Някакъв млад мъж – доста мургав и 
брадясал, се разпореждаше в двора и насочваше животните към 
обора. В съседните дворове ситуацията беше същата. 

Д-р Ст наблюдаваше през прозореца всичко това и беше доста 
объркан. Трудно му беше да прецени каква роля му се възлага в тази 
селска идилия и какво се очаква от него. Знаеше, че във всички случаи 
не е за да се занимава с говеда. Беше принуден да изчака и разбере, 
защото завръщането в България в този момент го обричаше на 
мизерия. Почти нямаше никакъв шанс да си намери там каквато и да 
било работа. Нещата тук не изглеждаха много по-различни, но все пак 
се очакваше нещо от него и той искаше да разбере какво е то. 

 
*** 
Както и предполагаше, лечението се проточи, старецът не 

можеше да се възстанови и той, за да не си губи времето и да 
оправдае някак оставането си, започна да излиза на полето и да 
помага на работниците в обработката на лозята. Това беше работа, 
която никога не бе вършил, но се наложи да свиква. Спомни си, че 
един негов колега и приятел бе стигнал до нивото да ремонтира 
покриви и да чисти комини, но с разрастването на кризата всичко бе 
допустимо. В този сух сезон понякога се налагаше да се правят 
поливки и пръскане с препарати за вредители и болести. Особено му 
се нравеше поливането, защото винаги можеше да се разхлади в тази 
убийствена жега, а освен това работата не беше свързана с особени 
физически усилия. По принцип, тук се работеше до обед, защото след 
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това ставаше невъзможно. Д-р Ст скоро стана център на внимание, 
защото другите работници – хора от средна ръка – веднага 
почувстваха превъзходството му и започнаха да се допитват до него за 
разни неща. Разбира се, скоро се разчу, че е лекар и пребиваването 
му значително се усложни. Особен интерес проявяваха жените, за 
които наличието на един млад доктор е истинско предизвикателство 
и стимулира по странен начин естествената склонност към 
разсъбличане. А когато разбраха, че не е семеен, ситуацията стана 
неудържима. Много скоро заваляха покани за всевъзможни 
празненства; в тези малки градчета хората обичат да се веселят и 
броят на кандидат невестите нарасна застрашително. Беше атакуван 
дори от пубертетни момичета, които измисляха всевъзможни поводи, 
за да успеят да го срещнат на улицата и включат в компанията си. 
Стана известен с прозвището докторът с мотиката, тъй като се 
принуди да се занимава със селскостопанска работа.  

По принцип, в тази страна е прието жените да не практикуват 
земеделие, но скоро се появиха изключения, най-вече след инвазията 
на чуждестранни работници. В действителност тези, които се мяркаха 
по нивите бяха предимно чужденки – най-вече във връзка с 
прибирането на реколтата и, ако се намерят изключения, те бяха по 
друг повод. Точно по такъв повод явно беше и появата на един нов 
автомобил край лозето, където Ст все още работеше, понеже бързаше 
да свърши с поливката. От него изскочи някаква мургава хубавица с 
кошмарен минижуп и го възнагради с лъчезарна усмивка. Сети се, че 
беше я виждал вече преди из градчето, но не очакваше наличието на 
особен интерес; оказа се, че не е така. Тя чевръсто се приближи и каза 
нещо на гръцки, от което той не схвана почти нищо, с изключение на 
няколко медицински термина и, разбира се, думата сърце. Доколкото 
успя да сглоби нещо, трябваше да се предположи, че дамата я боли 
сърцето или нещо подобно. Което никак не беше вероятно, предвид 
преливащата от енергия хубавица; истината беше, че явно е станал 
обект на внимание от по-особен характер. По-нататък разговорът се 
осъществяваше на някакъв смесен българо гръцко английски, но 
всъщност, нямаше нужда от разговор. Съвсем ясна беше причината, 
поради която е дошла на това място. Д-р Ст много отдавна не беше 
имал връзка с жена и това някак си го поставяше в позицията на 
очакващ. Дамата се оказа семейна, но съпругът заминал задълго 
извън страната или нещо от тоя род. Така или иначе поводът за 
изневяра не можеше да бъде проблем по никой начин. На всичко 
отгоре тя се оказа изключително изкусителна, а имаше и какво да 
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покаже; дори никак не се опитваше да скрие нещо, доколкото това е 
възможно в такава жега. Наложи се спешно да потърсят сенчесто 
място, а такива се намираха достатъчно наоколо; предпочетоха едно 
доста клонесто маслиново дърво с великолепна сянка. Освен това 
всички вече се бяха изпокрили от следобедната жега, така че нямаше 
опасност от появата на любопитни очи. Д-р Ст не беше склонен да се 
лишава от благоволението на такава хубава жена не само защото 
никак не е здравословно, а и защото би било трудно постижение след 
продължителното въздържание. Просто нямаше нито сили, нито 
желание да продължава подобна самоинквизиция. Вярно, че през 
цялото време му се мяркаше образът на Н, но успяваше по някакъв 
начин да намери разбиране и се споразумее с този тъжен образ. 
Оказа се, че гръцката красавица има подобни проблеми, така че в 
този смисъл бяха сродни души. Сблъсъкът с природата обикновено е 
обречен, поради което не си струваха усилията. Когато всичко 
приключи, тя си тръгна незабавно и обясни, че всъщност, сърцето и е 
вече в ред, но е нужно да поддържа тонус сред природата и диша 
чист въздух, така че ще идва и друг път. Д-р Ст изведнъж се сети, че е 
забравил дори да я попита за името и му стана много весело. 

 
*** 
Понеже на всичко отгоре, се появиха пациенти и те ставаха все 

повече, д-р Ст бе поставен пред дилемата дали с лозето да се 
занимава или с пациентите. Обзавеждането на кабинет никак не 
можеше да бъде лесна работа, поради което лозето беше за 
предпочитане, но трудно устояваше пред настойчивото внимание на 
новопоявилите се предимно млади пациентки. Но бабичките също 
проявяваха не малък интерес, което бе обяснимо поради 
безбройните болести, съпътстващи остаряването. Проблемът беше, че 
липсва подходящо помещение, а също и средства за обзавеждане, 
както и подходяща апаратура с изключение на нещата, които винаги 
носеше със себе си. Освен това не разполагаше с разрешително за 
самостоятелна практика и не знаеше как стоят процедурите по 
узаконяването в тази страна. Ситуацията стана още по-объркана, 
когато изписаха стареца от болницата след доста дълъг престой. Той 
нямаше как да се възстанови поради спецификата на заболяването, 
но грижите трябваше да продължат. Цялата лява половина от тялото 
му беше неподвижна, а говорът – затруднен и това щеше да 
продължи вероятно до края на дните му. 



                                                                     Пигмалионов комплекс ради радев 
 

56 

Д-р Ст се опитваше да облекчи страданията му, но 
възможностите не бяха особено големи. После се разбра какво е имал 
предвид старият като настояваше д-р Ст да остане и да им гостува. 
Всъщност, разбирайки, че младият мъж е лекар без работа, старецът 
се бе вкопчил в идеята да го задържи, за да може впоследствие да се 
ползва от услугите му. Дори подхвърли, че има предвид едно празно 
помещение за приемна. 

- Беше някога магазинче за хранителни стоки – обясни той бавно 
поради затруднението в говора – в ъгловата част на къщата откъм 
улицата. После го затворих, защото много магазини се появиха в 
квартала и бизнесът западна. Сега е склад за вехтории, но те ще се 
изхвърлят и помещението може да бъде използвано. Има всичко 
необходимо за целта. 

Д-р Ст го слушаше и му беше трудно да повярва. Наистина 
знаеше за това помещение, виждаше го всеки ден – затворено и със 
спуснати рулетки, но никога не бе се сетил, че става за подобна 
работа. 

- Трябва да помисля – отговори той. – Оборудването никак не е 
лесна работа, а освен това има много сложни процедури по 
узаконяването. 

- Това остави на мен – възрази старецът и се усмихна с едното си 
око /другото беше неподвижно/. – Зная как се преодоляват 
бюрократични бариери. От тебе се иска само желание за работа и 
трябва да помислиш дали възнамеряваш да останеш по-дълго. 
Защото не си струва да се отваря лекарски кабинет, ако имаш 
намерение да си ходиш скоро от тук. 

- Точно това и аз се чудя – каза д-р Ст. – Не зная какво би могло 
да ме задържи тук, но не зная и къде бих могъл да отида. Канех се 
някога да замина за Франция, но сигурно няма да е много скоро. 

- Ако преди това не ти завърти главата някоя тукашна мома – 
подхвърли шеговито старецът. – Тук наистина възможностите не са 
особено големи, но достатъчни за едно скромно семейство. Градчето 
наистина има нужда от още един лекар, а ние с баба Мария имаме 
нужда от млад човек около себе си. Естествено, това не те обвързва 
по никакъв начин. 

Д-р Ст слушаше внимателно и в главата му се оформиха 
множество противоречиви становища. От една страна наистина не 
желаеше да се обвързва с когото и да било, но от друга – много 
симпатични му станаха тези възрастни хора. Освен това не виждаше 
подходяща алтернатива поне засега. 
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Особено го развесели идеята за тази все още неизвестна мома, 
която би могла да се намеси в някакъв решителен момент и да 
обърне нещата в друга посока. Но не вярваше, че това може да се 
случи. Поне досега всички му изглеждаха почти еднотипни и 
сравнявайки ги с Н, откриваше предимно само недостатъците им. Не 
можеше да проумее, че не бива да сравнява никого с непостижимата 
Н, а това явно не беше и въпрос за проумяване. Н се беше загнездила 
трайно на онова място, където трудно можеше да бъде отстранена, а 
освен това с появата на онази млада скулпторка, нещата още повече 
се усложниха. Понякога насън се чуваше да произнася името на Н, 
заедно с онези кънтящи в полунощ стихове, които по странен начин се 
допълваха със сиенитната скулптура от онзи заден двор на 
психиатричната клиника, а тя се усмихваше беззвучно и замахваше с 
чука. Твърде често едната и другата в представите му се оказваха една 
и съща личност, което беше трудно обяснимо като логичен феномен. 

Малко по-късно при тях се появи и госпожа Мария В и 
усмихвайки се с безцветните си очи подхвърли закачливо: 

- На мене все ми се чини, че имаш някаква мъка на сърцето. Не е 
трудно да се досетя, че е жена и сигурно е далеч от тук.  

Д-р Ст не успя да се усмихне, защото веднага се сети за Н и в 
погледа му се промъкна тъга. 

- Вярно е. Наистина – много далеч. 
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4 
Д-р Г си тръгна преди да приключи симпозиума. Проблемите, 

които се обсъждаха тук му изглеждаха определено чужди. Дори сам 
се учудваше как всичко това го е интересувало някога дотолкова, че 
да го превърне в собствена професия. Сега тази професия не го 
вълнуваше с нищо и не търсеше израстване. Всичко свързано с нея 
изглеждаше отдавна минало и приключено, а новото, което се е 
появило не можеше да бъде достигнато. Д-р Г се чувстваше по 
средата между две невъзможности. Лудостта по изкуството /той 
наричаше това лудост/ бе възникнала при случайни посещения на 
изложби, достъпа до интернет и книги, касаещи живописта и живота 
на известни художници, при което нещо в него се бе преобърнало по 
един необясним начин, доколкото това се случваше в една не съвсем 
ранна възраст, но го успокояваше откритието, че не е единствен. Дори 
се е случвало с митничари, министри и други сериозни личности в 
момент на внезапно изпушване. Особено поразяваща се оказа 
историята с Камий Клодел, в която откри, че е влюбен. Парадоксът се 
състоеше в обстоятелството, че тя не само би могла да бъде негова 
пациентка, поради дългогодишно пребиваване в психиатрична 
клиника, но и освен това е отдавна мъртва, поради което се оказва, че 
е склонен да се влюбва в призраци. Призракът на Камий Клодел го 
събуждаше нощем, ако случайно е заспал пред статива и го караше да 
посяга към бутилката с водка. Поразяваше го идеята, че лудостта на 
Камий е вероятна причина за нейната гениалност, поради което е 
било безсмислено да бъде подлагана на оздравителни процедури, 
доколкото една отвратителна реалност може да бъде оздравителна. 
Защото не само не би могло да се намери там нищо стойностно, но и 
този колосален труд никога не би могъл да бъде осъществен. Д-р Г 
изпадаше в шок дори само при случайна асоциация с 
неподражаемата „Молитва” на Камий Клодел, когато нещо в него се 
късаше и виеше. Бе установил, че всички скулптури на тази жена са 
неподражаеми, най-вече поради свръхестествената си красота и 
имаше някакво налудничаво обяснение на факта, че сама е 
унищожила много от тях. Просто не е могла да издържи да ги гледа. 
Винаги, когато имаше възможност да посети музея на Роден, където 
са представени скулптурите на Камий, не можеше дълго време след 
това да се освободи от агонизиращите пристъпи от тъга. Дори 
поставяйки си самодиагноза, се опасяваше, че по невнятни причини е 
изпаднал в някаква меланхолна фаза, но не беше в състояние да 
прецени дали се касае за реакция или процес. Но и в единия, и в 
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другия случай не желаеше да се лиши от това странно състояние, не 
само защото не знаеше с какво би могло да се замени, но и защото 
откриваше в него някакъв стимулиращ фактор. Никой не можеше да 
го убеди, че Ван Гог би могъл да направи това, което е направил в 
състояние на една умерена проза, каквато е всяка реалност. 

Д-р Г отпътува от Виена без да се обади на никой, дори не успя 
да забележи изучаващия поглед на госпожица д-р К, когато се 
разминаха на стълбището на хотела. 

 
*** 
Д-р Г се прибра в ателието си и се затвори за дълго време. 

Излизаше само да пазари нещо за ядене и пиене и пак се залепваше 
за статива. Работата определено не му спореше и дори не беше 
наясно какво иска да направи. Дълги часове се взираше в платното 
без да може да нанесе дори само един контур. Все му се струваше, че 
не е това, което търси, защото не знаеше какво търси. Това беше едно 
състояние на вкамененост, когато между множество прииждащи 
решения, търсеше единственото, което все го няма. То се губеше 
някъде между безброй подобни и понякога, за да го открие, се 
принуждаваше да употреби все по-завишаваща се доза алкохол.  

Проститутката, която го обслужваше, понякога му доставяше и 
алкохол, а също понякога позираше, защото не беше склонен да търси 
професионални модели. Всъщност, тя беше прекалено млада, с едно 
почти детско лице – почти лишено от всякакъв израз, поради което 
рисуваше силуети без лица. Беше натрупал цяла камара платна с голи 
женски тела без лица, защото нещо там непрекъснато му се 
изплъзваше. Имаше усещането, че с подобен проблем се е сблъсквал 
и Модилиани, доколкото лицето на една жена може да бъде проблем 
за такъв художник. 

Проститутката, освен млада, беше дори интелигентна жена 
/доста решаващо преимущество за една проститутка/ и извън 
професионалния ангажимент, хранеше към него особено приятелски 
чувства. Дори си позволяваше да му се скара, загдето не си е изял 
закуската, не се е избръснал или прекалено е завишил алкохолната 
доза. Той не и се сърдеше за това, дори понякога се ядосваше на себе 
си, че все не може да и запомни името, после се сещаше, че изобщо 
никога не е ставало въпрос за никакво име. Което дори не беше 
нужно. Наричаше я госпожице или приятелко, или мила, или нещо 
подобно, а накрая с учудване установи, че е студентка по химия – 
момиче от провинцията, което си попълва бюджета по този 
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своеобразен начин. Тя въпреки, че беше хубава, изглеждаше толкова 
безизразна, че понякога му се щеше да я набие или уязви, за да 
придаде на физиономията и някакъв израз. Но в края на краищата, 
предпочиташе да остави рисунката обезглавена, с надежда, че някога 
ще намери това, което търси. Веднъж – учудена от този факт, тя го 
запита: 

- Но защо не рисуваш и лицето ми, толкова ли съм грозна? 
На което той отговори без да се замисли: 
- Напротив, мила, хубава си. Но задникът ти е прекалено хубав, за 

да бъде обезличаван по такъв начин. 
- Тоест, излиза, че за теб съм само един крачещ задник. 
- Не само крачещ. Освен всичко друго, той прави и чудесни 

изпълнения в леглото. Което е въодушевяващо. 
Момичето си взе чантата и си замина, а той продължи да търси 

онова нещо, което непрекъснато му се изплъзва. Накрая съвсем 
замаян от алкохола, заспиваше пред статива и сънуваше едно и също 
лице – напомнящо по-скоро карнавална маска с някаква съвсем 
кукленска усмивка, но събуждайки се, никога не можеше да го 
възпроизведе по същия начин. Реализацията се оказваше жалко 
подобие на нещо или по-скоро на нищо и той все не успяваше да се 
освободи от опеката на това подобие. Проблемът на д-р Г беше, че 
той се опитваше да хване някакво изключително състояние, внушено 
по-скоро от сънищата и отхвърляше всяко средно положение – 
всичко, което е по-различно от тази изключителност. Освен това 
нямаше определена представа в какво се състои тя. Спираше се на 
няколко образа от класиката, които се доближаваха до представите 
му за изключителност, но дори не беше сигурен, че е така. Винаги 
гонеше, някакъв абсурд – пребиваващ отвъд реалния свят, но не 
знаеше какъв е. Сред тези абсурдни образи нареждаше предимно 
Джокондата на Леонардо, Викът на Едвард Мунк, Иван Грозни на 
Репин, Свинарката на Златю Бояджиев, но ги виждаше странно 
деформирани в някакви сюрреалистични гротески от сънищата на 
шизофреник. Така намираше и този непостижим образ, но точно в 
този момент нещо се късаше и той не успяваше по никакъв начин да 
възпроизведе абсурда на това свръхестествено състояние. Вместо 
него се появяваше бледото копие на някакъв крайно реален и крайно 
незначителен субект. 

 
*** 
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Една вечер, когато беше на няколко водки, внезапно го посети 
госпожица д-р К. Странното беше, че малко преди това той си 
мислеше за нея по някакъв не особено съществен повод и, когато тя 
нахълта в ателието, дори не успя да се изненада. Не знаеше и как е 
научила адреса, но не се и запита; всички тези подробности бяха без 
значение. Точно така: По някакъв съвсем неподлежащ на разискване 
начин тя нахълта в помещението, сякаш го е правила хиляди пъти и 
веднага, почти безцеремонно се зае с разсъбличането. И тогава – 
точно в този момент д-р Г забеляза нещо в лицето и, на което не бе 
обръщал внимание до сега; възможно да е било моментно състояние, 
но не си спомняше да го е имало преди. Изведнъж си помисли, че тя е 
луда или дрогирана, но не беше нито едното, нито другото, защото в 
действителност, госпожица д-р К винаги е била прекалено 
здравомислеща. Толкова здравомислеща, че рационализмът и 
стигаше до абсурд и съвсем определено граничеше с лудостта. В 
студените и безизразни очи бе забелязал някакъв също така студен 
пламък, който придаваше на красотата и нещо неистово и толкова 
недостъпно, че веднага обезоръжаваше всеки потенциален Ромео. 

Д-р Г веднага се сети да запечата този миг; най напред я 
фотографира, а после се опита да скицира лицето /появи се 
налудничавата идея, че е същото нещо, което търси/, но тя не му 
позволи. Измъкна с гневен жест четката от ръцете му и я захвърли в 
ъгъла. 

- Не съм дошла за това – обясни тя с някакъв леден, почти делови 
тон. 

Д-р Г нямаше избор и прие благосклонно, но два часа по-късно, 
когато реши, че вече е време да улови отново мига, се оказа, че той 
изобщо не съществува. Нещо беше изчезнало и нямаше представа 
какво е. Този абсурден израз бе заменен от някаква красива и 
умерена безличност. Всички усилия да го възпроизведе отидоха 
напразно. Тя, разбира се, веднага се облече и си тръгна, без да даде 
никакви обяснения за странната си изява; изглеждаше, че е дошла 
само поради обикновени хормонални проблеми и нищо повече. Д-р Г 
не се опита да я задържи, защото знаеше, че е безсмислено, а и той 
не го желаеше особено. Жена като тази трудно можеше да бъде 
задържана. 

Другото, което беше почти зашеметяващо и не му остана време 
да реагира, определено мина всички граници на всичко допустимо. 
Преди да се отправи навън, все така без да продума, с някаква почти 
свръхестествена надменност и смазващо самочувствие, тя извади от 
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чантата си една едра банкнота и небрежно я хвърли на масата, след 
което бързо излезе от стаята, оставяйки д-р Г в позата на кротък 
идиот. 

Д-р Г се почувства толкова обезличен и толкова поразен, че не 
успя никак да реагира. Миг след първоначалната парализа, когато 
преминаха безброй настроения – от смразяващ гняв до неудържимо 
веселие – го нападна такъв смях, че не успя да се сдържи и се тръшна 
на земята с гръмогласна смеховка. Прочее, това премина бързо и той 
посрещна ситуацията почти философски. Тази разгонена госпожица д-
р К се бе отнесла с него като с най-обикновено жиголо, но погледнато 
без предразсъдъци, тази роля никак не му беше противна.  

 
*** 
Най-неприятната изненада се състоеше във факта, че онзи 

абсурден израз, който бе уловил в лицето и първоначално, сега на 
фотографията липсваше. Изглеждаше, че техниката също е безсилна 
да преодолее този проблем. Другият вариант, който също можеше да 
бъде допустим беше, че той просто халюцинира /възможно от 
алкохола/ и си внушава несъществуващи асоциации, поради някаква 
необяснима нагласа. Тази последната възможност никак не можеше 
да бъде приемлива, предвид амбицията му непременно да се добере 
до желания ефект. Мислеше, че всичко останало изобщо не си струва 
усилията и нямаше намерение да затъне в някаква допустима 
посредственост. В тези си амбиции той беше максималист; ако това е 
предела на възможното, то значи, че трябва да се прекрачи зад него. 
Но продължителните усилия да хване този образ не дадоха резултат. 
Винаги накрая нещо се размиваше; получаваше се една красива 
фотография и нищо повече. Но за подобна красива фотография не е 
нужна нито палитра, нито особени интелектуални усилия и това беше 
вбесяващо ясно. Поради което съдържанието на бутилката 
намаляваше неудържимо. В какво се състоеше тази грешка и дали се 
касае за грешка, той нямаше обяснение. 

Д-р Г не участваше в сбирките на другите художници. 
Обикновено те се събираха, за да се напият в една кръчма в Стария 
град, след което обсъждаха собственото си величие, но той 
предпочиташе соловите изпълнения. В такава компания се чувстваше 
още по-самотен, а наличието на жени задълбочаваше това чувство до 
болезнени крайности. Достигайки предела на омерзението, го 
смразяваше смътното и много тъжно желание да повърне или да 
разказва мръсни вицове, в които главни действащи елементи са 
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полови органи и средства за лекуване на запек. Не можеше да си 
обясни този странен феномен с елементарно наличие на депресии; 
дори психоанализите на д-р Фройд не бяха в състояние да стигнат до 
смислен отговор. Винаги усещаше в себе си присъствието на двама 
антагонистично настроени индивида, единият от които е крайно 
разюздан, а другият – крайно резервиран и това нямаше връзка с 
каквито и да било дегустации, защото се появяваше по едно и също 
време, дори в трезво състояние. Те водеха непрекъсната борба 
помежду си и победата клонеше ту към едната, ту към другата страна 
в зависимост от количеството алкохол и в зависимост от наличието на 
дразнители от женски пол. 

Д-р Г беше любимец на жените и то точно на тези, които не му се 
нравеха, а те бяха почти всички. Поради което желанието му да 
разказва мръсни вицове придобиваше почти патологичен характер в 
унисон с чувството за безнадеждност. 

- Вие вероятно не сте в блестящи отношения с Ерос и Химерис – 
забеляза веднъж една известна дама от местния хайлайф, с която 
никога не бе имал интимни отношения – поне не си спомняше. 

- Права сте – тези луди богове винаги се стремят да те вкарат в 
чуждо легло, а аз определено предпочитам собственото.  

- Може би трябва да им напомните да Ви запознаят с принцесата 
на Монако. 

- Не бих го направил. Имам известни резерви относно техните 
представи за любовните инициативи на принцесата на Монако. 

- Не ми стана много ясно. Да не би да имате предпочитания към 
любовните инициативи на принца? 

- Това бихте могли да проверите лично. 
- И ще го направя... 
Така или иначе, намеренията и не бяха осъществени по ред 

причини и д-р Г забрави бързо случая. Забрави и за нея самата; дори в 
редките случаи, когато случайно попадаха на едно място, не можеше 
да я познае и тя напразно се стараеше да остроумничи и да 
демонстрира женски чар. Това не беше единственият случай от този 
род; имаше усещането, че все повече е склонен да забравя 
множество случки и лица, с които вероятно е имал някога контакти. 
Често му се случваше да разговаря с напълно непознати хора, които се 
държат с него като със стар приятел и това напълно го объркваше, 
защото никак не можеше да си спомни подробности от това 

                                                
 Гръцки богове на любовта - бел. на авт. 
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приятелство. Все по-трудно създаваше връзки и все повече те му бяха 
ненужни.  

Понеже не се нуждаеше от допълнително финансиране, 
доколкото беше собственик на недвижими имоти, които му 
осигуряваха достатъчно доходи, не се стараеше да пласира картини и 
да взема поръчки в сферата на рекламата, както и да организира 
собствени изложби. Имаше достатъчно завършени платна за няколко 
изложби и още повече незавършени, поради проблема, който си бе 
създал, търсейки изключителното в една достатъчно банална 
ситуация. Понякога в момент на депресивно настроение, имаше 
усещането, че д-р К му е необходима, но веднага след това 
заключаваше, че никак не му е необходима; дори се опасяваше, че 
една по-продължителна връзка би го изкарала от равновесие. Той 
държеше особено на равновесието, въпреки че прекалената му 
употреба често го отегчаваше. Единственото, което го вадеше от 
летаргията, се състоеше в търсенето на онзи абсурден образ, който би 
трябвало да се появи на платното на всяка цена, за да има смисъл 
наличието на самата картина; дори не можеше да си представи какво 
би се случило, ако го уцели случайно и се приключи с проблема. 
Защото самата реализация като че не беше толкова важна, колкото 
процесът за постигането и. Струваше му се, че веднага би трябвало да 
измисли нов абсурд, с който да се залови или да се самоубие, защото 
нищо друго не би могло да запълни празнотата, която би се отворила 
в една четиримерна и изчистена вселена, в която няма никакви 
абсурди. Необходимо му беше пълно равновесие, за да може да 
застане пред платното и да вземе четката. Това беше своеобразна 
медитация, която не можеше да се характеризира с никакви 
психоанализи и без която не можеше да предприеме нищо. Дори, ако 
можеше, би рисувал сънувайки; непременно би го направил, 
доколкото му се представяха подходящи картини насън. За 
съжаление, в реална обстановка те изчезваха или губеха качествата 
си, поради което реализацията се оказваше невъзможна. Музиката на 
Бетовен го стимулираше по особен начин, поради което 
практикуваше и този вариант – пускаше магнетофона и рисуваше. 
Дори понякога стигаше до извод, че разковничето се състои тъкмо там 
– в музиката. Беше открил нещо шокиращо в Лунната соната и 
съжаляваше, че живописта не разполага с подобни средства, а всичко 
е свързано с някакви материални субстанции, нямащи нищо общо с 
духовното начало. 
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Понякога си спомняше каменните скулптури в онзи заден двор и 
лудото момиче, което работеше с чука и длетото. Тогава я попита 
какво прави с тези камъни, а тя отговори само с едно изречение: 

- Вадя духовете от тях. 
И това беше всичко. Проблемът се състоеше в обстоятелството, 

че духовете, криещи се в камъните и палитрите много трудно могат да 
бъдат извадени от там и човек трябва да се сдобие със специална 
диагноза, за да успее да го направи. Д-р Г беше объркан. Понякога с 
покруса откриваше, че се нуждае от любовта на мъртвата Камий 
Клодел, но не знаеше как да извади духа и от камъка; явно не се 
касаеше за спиритичен сеанс, а за нещо друго. Но какво? Чудеше се 
този дух дали не се крие в призрачния свят на онова лудо момиче или 
в студените протуберанси на д-р К. 

 
*** 
Д-р Г бе поканен да представи доклада си относно симпозиума 

във Виена пред членове на съюза на психиатрите и това за известно 
време го отклони от работата в ателието. Наложи се спешно да търси 
допълнителна информация, защото бе пропуснал множество лекции, 
а тези, които бе посетил се оказаха на посредствено ниво. Това му 
отне доста време, но успя да подготви част от материалите. Наложи се 
да потърси помощта на д-р К, която бе по-редовна в посещенията и се 
отличаваше с отзивчива памет; освен това бе запозната с протокола, 
както и с имената на повечето докладчици. Това беше особено важно, 
доколкото да не се получи объркване на имена и информация. 

Той я откри в кабинета и в медицинския институт, но бе принуден 
да чака доста в коридора, поради някаква непрекъсната заетост на 
въпросната особа. Накрая, преди да му се изчерпи напълно 
търпението, бе поканен от асистентката – едно съвсем младо момиче, 
което му хвърли продължителен и изпълнен с известна тъга поглед. 

- Д-р К Ви очаква. 
Всъщност, д-р К го посрещна с неотразима хладнина, сякаш и 

предстоеше да се заеме с най-досадното си задължение. Заговори му 
на „Ви”, все едно го срещаше за първи път и предстои да му връчи 
знака на почетния легион. Това не само го учуди, но и предизвика 
пристъп на смях, който с усилие успя да потисне. 

- Бих желала да бъдете кратък, защото не разполагам с много 
време. 

- Не съм в състояние да бъда кратък, защото ми е нужна 
квалифицирана информация в доста голям обем – отговори в същия 



                                                                     Пигмалионов комплекс ради радев 
 

66 

сдържан дух д-р Г – но бихме могли да се срещнем на друго място и 
по друго време. 

- Ако информацията касае занимания с изобразително изкуство, 
не бих могла да Ви бъда полезна. 

- По-скоро се отнася за симпозиума във Виена и касае тъкмо този 
проблем. 

- Но доколкото си спомням, Вие също присъствахте. 
Д-р Г едва не прихна да се смее, защото тъкмо по този повод тя 

се напъха в леглото му и изразът „доколкото си спомням” му прозвуча 
някак твърде помпозно, дори лъчезарно. Имаше усещането, че ползва 
благоволение да разполага с височайша милост да разговаря с 
Йоркската дукеса, след като последната е присъствала на 
благотворителен концерт в Бъкингамския дворец, поради което е 
особено благосклонна. 

- Правилно си спомняте; аз също си спомням нещо, но най-
важните неща имам навик да забравям. Поради което се нуждая от 
помощта Ви. 

- Във връзка със? 
- Изискват от мен да изготвя доклад по случая, а аз не съм 

написал още нищо. Както знаете, вече не работя в бранша и 
присъствието ми там беше един анахронизъм. Но все пак, се чувствам 
задължен и всяка информация ми е ценна. 

- Ще се опитам да Ви помогна. Довечера в девет се отбийте в 
офиса ми. В състояние съм да Ви отделя половин час. А сега ме 
извинете! 

Д-р Г напусна кабинета и в коридора отново бе засечен от 
младата асистентка, която отново пусна в употреба тъжната си 
усмивка. Набитото му око на психиатър и освен това художник 
веднага долови, че момичето има емоционални проблеми и силно се 
нуждае от внимание, но разбира се, има конкретни предпочитания в 
конкретна сфера. Самата тя изглеждаше много симпатична, с някаква 
почти детска миловидност. Д-р Г някак съвсем нелепо я сравни с 
проститутката, която го обслужваше и не успя да открие съществена 
разлика. Това го учуди. 

 
*** 
Д-р Г се яви в офиса на д-р К точно в девет. Тя очевидно го 

очакваше и през това време преглеждаше популярни интернет 
сайтове. Когато той влезе, тя угаси компютъра и вдигна хладния си 
поглед към него. 
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- Заповядайте, слушам! 
Д-р Г се настани на стола срещу нея, настроен за професионален 

диалог, но веднага му направиха впечатление някои особености от 
друго естество. Тя беше облечена в много ефирен вечерен тоалет, 
който и придаваше неотразима нежност и в същото време загатваше 
за съвсем конкретни намерения: Тъмна блуза с някакво кошмарно 
деколте, което не скриваше нищо, някакъв минижуп, който също не 
скриваше нищо, а тя имаше в изобилие какво да покаже без да се 
нарежда между силиконовите красавици. Освен това беше сложила 
достатъчно бижута – дори доста скъпи – а гримът подсказваше съвсем 
откровена насоченост в намеренията. Д-р Г не се запита дали това е 
случайно. Знаеше със сигурност, че не е. 

- Проблемът се състои в следното – съобщи той след като успя да 
свикне с гледката. – Не съм водил редовни записки, забравил съм 
доста подробности, а докладът го изисква. Бих желал да се 
консултирам с Вас, тъй като зная, че сте по-прилежна в задълженията 
си, а освен това имате добра памет. 

- Интересува Ви нещо конкретно? 
- Не съвсем. Повечето неща зная. Интересуват ме имена, дати, 

някои новости от докладите и в общи линии – най-издържаните 
лекции, касаещи възгледите на д-р Фройд. Докладът ми е общо взето 
в тази посока. 

- Ще се опитам да набавя нещо – каза тя с равния си мелодичен 
глас. – Ето няколко компютърни разпечатки, които съм сваляла във 
връзка със симпозиума. Добавила съм и свои бележки, които биха 
могли да Ви бъдат от полза. 

Тя извади от чекмеджето един свитък с листове и му ги подаде. 
Д-р Г хвърли бегъл поглед и остана зашеметен. Такава обширна 
информация не бе очаквал по никой начин. Тук бе събрано почти 
всичко. 

- Но това е много повече, отколкото ми трябва – усмихна се 
възхитен той – и дори не е нужно да правя никакъв доклад. Вие вече 
сте го направили и това е предостатъчно. 

Той прибра разпечатките и отново се загледа в изумителния 
тоалет на д-р К. Не можеше да остане безучастен пред тази 
окуражаваща гледка. 

- А сега Ви каня – продължи той без никакво колебание – да 
вечеряте с мен, защото очевидно има повод за подобна инициатива. 
Имам резервирана маса в ресторант Улпия. 

Те го загледа изучаващо с хладния си и малко насмешлив поглед. 



                                                                     Пигмалионов комплекс ради радев 
 

68 

- Охо, значи подготовката е в напреднала фаза. 
- Всичко е предвидено. 
Тя отново го възнагради с продължителна усмивка. 
- Чудя се, дали не си помислихте, че съм излязла тази вечер в 

този вид заради Вас? Съжалявам, ако е така, но вече съм ангажирана. 
Отначало д-р Г не можеше да повярва, че чува това, което е чул. 

През цялото време тя даваше да се разбере и той остана с убеждение, 
че целият този цирк е заради него, а се оказа, че е надценил 
ситуацията. Още по-забавно стана, когато в офиса се появи някакъв 
млад мъж с вид на добре гледан жребец и огромен букет хризантеми. 
Тя вдигна глава към него, лицето и някак се изопна и в погледа и за 
секунда се мярна същият онзи абсурден израз, който д-р Г отдавна се 
мъчеше да хване и запечата в картината, но който все му се 
изплъзваше, поради което картината оставаше обезглавена. 

Нещата се изясниха бързо и нямаше повод за недоразумения. Д-
р Г отново не успя да се ядоса и дори не му стана смешно този път. 
Докато прибираше разпечатките в чантата, се сети за нещо много 
важно. Извади една едра банкнота – същата онази, която бе получил 
от нея при миналото и посещение и я остави на бюрото. 

- Много Ви благодаря, д-р К. 
Този път тя не успя да реагира. 
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5 
Д-р К не остана цяла нощ с младия си приятел. След като 

приключи с него, помоли го да и извика такси и половин час по-късно 
си беше у дома. Д-р К не обичаше да прекарва нощите по чужди 
квартири и предпочиташе да си е в къщи. Освен това след всяко 
приключване нещо я изпълваше с погнуса и присъствието на 
партньора /който и да било/ я отегчаваше до смърт. Виждаше в 
лицето на всеки мъж само обикновен партньор за конкретна услуга и 
нищо повече. След което същият изобщо не и беше нужен. Този 
новият беше открила случайно в някакъв бар и реши, че може да бъде 
ползван при конкретна ситуация. Привлече я най-вече свежият му 
външен вид на млад жребец и съвсем откровената му глупост. Което я 
възбуждаше тъкмо поради липсата на каквито и да било наченки на 
интелект. Индивидът беше някакъв автомобилен състезател или може 
би клиент на Еврофутбол /това няма значение/ и темите за разговор, 
които владееше бяха все в тази посока. Определено не знаеше кой е 
Димитър Талев /считаше, че е име на улица в Пловдив/, но знаеше 
кой и Димитър Бербатов и всички състезатели на Манчестер Юнайтед. 
Но това беше достатъчно за д-р К. Тя очевидно не се нуждаеше от 
интелектуални величия, които въпреки непрекъснатите си 
изхвърляния в областта на висшите ценности, често в леглото 
издишат. Предпочиташе някой бабаит в добра спортна форма най-
вече заради връзката му със земята. 

Този беше почти пет години по-млад от нея и тя бързо му замая 
главата, в която и без това не би могло да има нищо. Веднага реши, че 
е възможно да го ползва известно време, докато се появи по-
подходящ или поне по-различен. Беше стигнал до такъв предел на 
видиотяване, че тя съвсем открито го унижаваше, а той се усмихваше 
и я гледаше в очите с някаква кучешка преданост. Освен това беше 
ужасен ревнивец като обикновен селски ерген и налиташе да се бие с 
всеки, който посмее да се приближи до нея на по-малко от два метра. 
Отначало това я забавляваше /няма нищо по-смешно от ревниви 
селски ергени, които се бият за жена/, но после започна да я отегчава.  

Когато видя в офиса д-р Г, веднага настръхна, но тя му посочи 
стола с властен жест и му се усмихна успокоително. Самият д-р Г 
почти не му обърна внимание и изобщо нямаше понятие какво му се 
е разминало; остави парите и напусна офиса в пристъп на неочаквано 
веселие. 

- Кой беше този? – мрачно реагира младокът след като гърбът на 
потенциалния съперник зе закри зад ъгъла. 
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- Един колега, комуто е нужна информация – отби атаката тя. – 
Тебе това не те засяга. 

- Засяга ме. Защо остави тези пари, какво значи това? – 
настояваше той в пристъп на неукротим бяс. 

- Не е за сексуална услуга, за работа е – отговори спокойно тя и в 
погледа и се появи студен блясък. 

- Спала си с него! – изтърси примитивът с все по-нарастваща 
настойчивост и този път наистина чашата преля. 

- Разбира се, че съм – отговори с ледено равнодушие тя, - а ти как 
мислиш? Че ще попаднеш в леглото на девственица ли? 

Младокът не издържа на смразяващия поглед и внезапно се 
разхлипа като пубертетно хлапе, на което са отнели красивата 
какичка. 

- Но аз... Но аз не те давам! – затръшка се той в бурно отчаяние. – 
Ще полудея. 

- Спокойно, хлапенцето ми, спокойно! – веднага смени тона тя и 
ласкаво го погали по прясно избръснатата глава. – Засега нямам 
намерение да те сменям, защото си достатъчно тъп и това ми е 
интересно. Когато реша да те прогоня, ще ти кажа. 

 
*** 
Госпожица д-р К бе познала мъжете от най-ранната си младост. 

Отначало намрази всички, поради някакъв твърде брутален контакт в 
съвсем млада възраст, а после и станаха безразлични. Ползваше 
наличието им както се ползват всички услуги, поради съвсем банални 
изисквания на природата, но след това ги изоставяше. Правеше го не 
толкова поради натрупана ненавист, колкото поради натрупана 
досада. Те бързо успяваха да я отблъснат по някакъв утвърден способ, 
най-вече поради натрапващ се примитивизъм или поради нестихващи 
интелектуални амбиции, което по никакъв начин не и се представяше 
като особено преимущество. Нито едните, нито другите бяха в 
състояние да я впечатлят с нещо. Имаше един единствен мъж, който 
не бе предизвикал у нея погнуса, вероятно защото много бързо 
изчезна от живота и – още преди да го бе опознала. Отначало и стана 
ясно, че е ухажвана от сериозен и влюбен човек и това веднага я 
изпълни с досада, но в момента, когато се опита да отговори с 
някаква неуместна ирония, той веднага си тръгна и не и даде 
възможност дори да се доизкаже. Това отвори в мислите и 
неочаквана празнина и впоследствие често се сещаше за него. Когато 
впоследствие пак се появи за кратко, но вече съвсем променен, 
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изчезна отново толкова бързо, че тя не успя да разбере как се случи. 
Този мъж беше д-р Ст. Тогава за първи път след онзи злополучен ден, 
когато в самото начало на жизнения път бе нападната от погнуса и 
впоследствие мъжете и служеха за разни прищевки, тя изпита 
внезапна болка и още същата вечер се напи и прибра в леглото си 
някакъв мизерен тип като необходим ерзац. Този същият по време на 
секс бълваше непрекъснати цинизми и тогава неочаквано за себе си 
откри, че това някак си, въпреки погнусата, и импонира. Разбира се, 
веднага след това го прогони и му забрани повече да идва.  

Тези внезапни изчезвания на д-р Ст, тъкмо когато се решаваше да 
прояви интерес към него, определено я дразнеха по някаква причина 
и тя нямаше обяснение защо. Поради което търсеше ерзац и винаги 
попадаше на най-неподходящия. Внезапните и залитания по д-р Г се 
дължаха на внезапни приумици, че тъкмо той е най-неподходящ, а 
освен това по странен начин и напомня за Ст. 

Имаше периоди, когато д-р К напълно забравяше за всякакви 
мъже и хвърляше всичките си сили в научни разработки. Поради 
аналитичната си мисъл и отзивчива памет, беше стигнала до 
определено ниво, след което до всяко ново откритие разстоянието 
беше само една крачка. Амбицията и беше да направи тази последна 
крачка и в този смисъл се различаваше от повечето жени с типично 
женски предпочитания. Понякога оставаше до късно в кабинета си и 
ровеше из интернет в търсене на квалифицирана информация. Нужни 
и бяха данни за нови медикаменти, влияещи позитивно на мозъчните 
процеси. Опитваше се да създаде компютърна програма, 
компилираща определени процеси и работеща в тази посока. 
Понякога изпробваше върху себе си подбор от определени 
медикаменти, съобразно компютърния анализ и откриваше странни 
особености в собствения си характер, доколкото е възможен подобен 
самоанализ. Често се отбиваше в патоанатомията и проверяваше 
резултатите от дисекциите на мозъчна тъкан, но предпочиташе да не 
го прави лично, а след като се сдоби с доцентура, възлагаше това на 
асистентите. Досегът до трупна тъкан определено не и се нравеше и 
научните и изследвания се свеждаха до чисти анализи, изградени 
най-вече на базата на компютърни симулации. С професор Д я 
свързваха общи интереси, но тя не беше склонна да върви в същата 
посока, защото намираше, че методиката му е достатъчно 
демодирана и старецът като че бе стигнал до един предел, след който 
всичко замръзваше окончателно в рамката на определени 
стереотипи. Усетът и, че съществуват много неуточнени неща в 
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методиката и даваше основание да търси нови подходи, а когато 
защити дисертацията си по доста убедителен начин, вече стана ясно, 
че няма да спре до тука. Единственото, което я изморяваше и 
изпълваше от досада беше сблъсъкът с бюрократични изисквания, 
които нямаше сили нито желание да преодолява. Естествено, те бяха 
свързани с необходимостта от средства, за да се продължи 
изследването в дадена посока, но финансирането изискваше съвсем 
друга нагласа и късане на нерви, което тя не бе склонна да прави. 
Поради което изследванията и се ограничаваха предимно в 
теоретичната сфера, доколкото е възможно това и не винаги можеха 
да намерят приложение в практиката. Пред студентската аудитория 
не без чувство за хумор д-р К обясняваше, че всъщност, тези 
изследвания нуждаят не толкова настоящата практика, колкото 
корекции, касаещи бъдещите изяви на Демиурга при следващото 
сътворение. 

Разбира се, тя рядко коментираше постиженията си и пред 
студентската аудитория представяше обикновено утвърдени 
методики на традиционната медицина, като си позволяваше само да 
игнорира конкретни пасажи, доколкото бе стигнала до извода, че са 
достатъчно опровергани, за да предлагат преимущества. 

Д-р К отхвърли безцеремонно едно предложение на декана, 
когато бе поканена на съвместно пътуване до Метеора с резервация 
за двама. Отговорът беше не толкова язвителен, колкото ироничен: 

- Не се ли опасявате д-р Х, че подобни инициативи с мое участие 
могат да ви създадат кардиологични проблеми. 

Но старият пръч не миряса и обясни в прав текст, че по принцип 
израстването в кариерата се предхожда от рутинни изпълнения от 
подобен характер. 

- Ако това се случи – възрази той въодушевено, – то тогава аз ще 
бъда най-щастливият мъртвец на земята. Но, ако не се случи, Вие ще 
бъдете най-нещастният кандидат на медицинските науки. 

На което д-р К се усмихна с вледеняващата си усмивка и без да 
каже нито дума съвсем демонстративно, почти в движение свали 
един млад шофьор от персонала на „Спешна помощ” – първият, 
появил се полезрението и. 

- Съжалявам, д-р Х, но винаги съм предпочитала в леглото си 
шофьори, вместо професори – обясни тя загрижено на всеослушание 
– вероятно поради нарастваща слабост към миризмата на бензин. 

С това диалогът бе приключен, но старият декан по никакъв 
начин не успя да попречи на кариерата на д-р К. Дори и не се опита, 
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защото наскоро след това бе пенсиониран против волята си и изобщо 
не успя да проумее как се случи това. Напротив – досегашната 
практика показва, че подобни длъжности у нас се заемат почти 
посмъртно. Поради което пенсионирането на декана изглеждаше 
най-малко странно, дори някак стряскащо, защото всички в този 
бранш обикновено считат, че имат право на посмъртни назначения. 

Наскоро след това новоизлюпеният пенсионер се появи в 
кабинета на д-р К и застана намръщен пред бюрото. 

- Почти съм сигурен, че Вие ми извъртяхте този номер... 
- Но какво говорите д-р Х, та аз дори не съм спала с Вас и искрено 

Ви желая процъфтяване в пенсионерското поприще! – беше 
невинният отговор, на който старият декан нямаше с какво да 
възрази. 

В действителност, той бе подписал сам собствената си молба за 
пенсиониране, която някой бе оставил на бюрото между другите 
документи, които той обикновено подписваше с аристократична 
небрежност, без дори да прочете. Но д-р К по никой начин не бе 
инсценирала собственоръчно подобен експеримент. Това не можеше 
да бъде в неин стил. Тя само бе споделила загрижено с новия си 
фаворит – едно съвсем младо момче – аспирант, че старият декан е 
твърде натоварен със задължения и обикновено няма време да чете 
документите, които подписва. 

 
*** 
Въпреки всичко, д-р К си взе отпуск и замина на това пътуване до 

Метеора сама. Но поводът беше много по-различен от интереса към 
една туристическа разходка. Тя бе открила случайно в интернет, че д-
р Ст пребивава наблизо в някакво градче в северозападна Гърция и 
това я наведе на внезапно решение. Дори не беше сигурна, че 
заминава за Метеора или ще се отбие в това градче. Сама се чудеше 
на собственото си решение. Освен това нямаше обяснение какво ще 
търси там. Замина неочаквано без дори да се обади на близките си и 
на приятелите си с една туристическа група и много бързо влезе под 
кожата на екскурзовода. Обясни, че трябва да слезе във въпросното 
градче по лични съображения и ще пристигне по-късно на Метеора. 
Шофьорът отби автобуса от прекия път специално, за да и направи 
услуга и загуби почти час, докато пристигнат на посоченото място. Д-р 
К се появи в тази дълбока провинция почти в края на лятото, но 
жегите продължаваха с неотслабваща сила. На малкото площадче, 
където спря автобуса нямаше много посрещачи, тъй като по това 
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време тук не спираха рейсове. Няколко опушени от слънцето 
любители на чашката пиеха бира под един асмалък на близката 
кръчма. Но появата на д-р К на това забравено от бога място веднага 
предизвика особен интерес. Към нея се насочиха множество 
одобрителни погледи и всички бяха на мнение, че пристига ако не от 
Холивуд, то поне от Бъкингам. Аристократичната и осанка коренно се 
различаваше от провинциалния вид на тукашните фаворитки. Няколко 
жени надничаха завистливо от терасите, до голяма степен стреснати 
от евентуална конкуренция за мъжките сърца и в същото време не 
успяваха да скрият интереса си. Понеже по никой начин не можеха да 
допуснат, че не е от англоговорящите страни, няколко загрижени 
кавалери започнаха диалог на развален английски и още по-развален 
немски. Тя им отговаряше на перфектен английски и това още веднъж 
затвърди убеждението, че е най-малко роднина на кралица Елизабет. 

- С какво можем да ви помогнем, милейди? 
- Предполагам, че ще трябва най-напред да се отбия до местната 

болница – отговори тя – и засега ще потърся такси. 
- Но не Ви е нужно такси – реагира един възмургав местен Ромео 

– Болницата е на стотина метра – ето там. 
Тя му се усмихна окуражаващо и веднага се насочи в нужната 

посока, като някак случайно забрави куфара с багажа си на спирката. 
Разбира се, всички се втурнаха да помагат. Няколко минути по-късно 
д-р К беше във фоайето на местната болница – същата, в която и д-р 
Ст бе попаднал преди известно време. Разговорът с дежурната сестра 
беше максимално лаконичен: 

- Търся един лекар от България, който вероятно е бил тук във 
връзка с някакво назначение. 

И тя спомена името на д-р Ст. 
- О – да – онзи българина – сети се веднага сестрата. – Само че 

той не получи назначение тук. Но има един човек, който вероятно 
знае къде може да бъде. Елате, ще Ви заведа! 

Д-р К благодари на възхитените си придружители и тръгна след 
сестрата. Посетиха стаята, където беше хоспитализиран болния старец 
Георги В – все още възстановяващ се след тежкия инсулт. Старецът 
беше задрямал, но веднага се надигна, когато се появиха двете жени. 
По някакъв особен начин бе предугадил, че идват тъкмо при него. 
Първоначално си помисли, че го търсят във връзка със заболяването и 
тази непозната, но впечатляваща личност е пристигнала специално по 
този повод. 
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- Все съм си на същия хал, мила докторке – оплака се той на 
гръцки, но д-р К не знаеше този език и не реагира. 

Сестрата му обясни, че тя е по друг повод тук. 
- Тя търси д-р Ст, но не разбира езика. Говори английски. 
- Но аз пък не зная английски – измърмори старецът на 

своеобразен диалект, което предизвика лека усмивка по лицето на д-
р К. 

- Няма значение, може да си говорите спокойно и на български; 
случайно го зная – обясни внезапно тя – търся д-р Ст, защото ми 
казаха, че е тук. 

- На български!? – ококори се старецът. – Значи сте българка. Ми 
кажете, че е така; винаги съм знаел, че българките са най-хубавите 
жени на света, но вече остарях и не ставам за нищо. Аз също съм от 
оня край, а бабичката ми е от тук, но и тя е българка. А онова момче е 
у дома; вероятно сте му роднина... 

Д-р К не обърна внимание на последната реплика и обясни 
директно: 

- Имам разговор с него. 
- Момент, сега ще извикам шофьора да Ви откара до къщи. – 

засуети се старецът и посегна към телефона със здравата си ръка. – 
Още не мога да повярвам, че идвате от България; тук рядко се отбиват 
чужденци. 

- От там съм. 
- А тук всички си мислят, че сте англичанка – намеси се в 

разговора медицинската сестра. 
- Няма как да е така – сопна се старецът. – Англичанките не могат 

да бъдат толкова красиви. 
- Всъщност, съм българка, а освен това лекарка – усмихна се д-р 

К, преминавайки отново на английски. – И виждам, че този човек е 
прекарал сериозен инсулт. Какво лечение се прилага? 

- Традиционно – обясни сестрата . – Предимно разни таблетки, но 
много бавно се възстановява. 

- С този тежък инсулт е чудно, че изобщо се възстановява – каза 
д-р К – и само таблетки няма да са достатъчни. 

- Такова е решението на лекарския консулт. Човекът е в 
напреднала възраст и оперативна намеса би била рискована. Пък и 
тук няма кой да се заеме с това. 

В този момент вън паркира автомобил и малко след това 
шофьорът се появи в болничната стая. Двамата със стареца споделиха 
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нещо на гръцки, от което д-р К нищо не разбра, освен многократното 
споменаване името на Ст.  

- И освен това много внимавай как караш, защото момичето е 
нашенка – строго повели старецът на български, от което шофьорът се 
захили със съвсем откровена тъпота. 

- Този човек ще ви закара у дома – обясни старецът.– В момента 
Ст не е там, но ще се върне скоро. Там сега е моята баба Мария, която 
много обича да си има гости от България. Така че ще си имате 
компания, докато го чакате. 

- Благодаря Ви! А относно Вашето заболяване, ще си помисля с 
какво мога да помогна. 

Д-р К се отправи навън, последвана от шофьора и малко след 
това пристигнаха пред входа на старата къща. Което беше учудващо, 
на входа вече ги чакаше госпожа Мария В. Възрастната жена веднага 
се прехласна по гостенката и се втурна да помага. 

- Научих, че идваш от България, дъще. Господи, колко си хубава и 
как ми се иска да имам такава снаха! А Ст не ми е казвал нищо за 
тебе; ще му се скарам като се върне. 

- Всъщност, няма нищо за разказване – усмихна се вяло д-р К. – 
Просто сме колеги и аз пътувам за Метеора. 

- Ама ти докторка ли си!? Няма никъде да ходиш; не те пускам – 
разтръшка се бабичката. – Сега не е за пътуване в тия жеги, а аз съм ти 
приготвила и стая. Всеки момент ще се върне и Ст. Значи си докторка! 

- Нещо такова. 
- Ето това е твоята стая. Остави си тук багажа! 
- Но аз не възнамерявам да оставам. Мисля, че вече обясних. 
- Ето там е тоалетната, банята, трапезарията е долу. Иди да се 

освежиш! – нареждаше бабичката без да обръща внимание на думите 
и. 

- Но аз... 
- Никакво но! Хич не си мисли, че ще те пусна да си тръгнеш 

толкова бързо. Ние сме си обикновени българи и все чакаме някой да 
ни дойде на гости. Има време за Метеора. Но ето, че вън някой спря. 
Това трябва да е Ст – ето той е. 

Старата жена се разшета и не забеляза странната реакция на д-р 
К. Тя сякаш се вкамени и лицето и стана някак сериозно и някак много 
по-бледо. 

 
*** 
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Минута по-късно в коридора се появи д-р Ст. Отначало той не 
разбра какво се случва, но после изненадата му се превърна в 
недоумение. Настана особена тишина. Но възрастната жена веднага 
схвана ситуацията и се намеси почти безцеремонно. 

- Няма какво да се чудиш. Имаш гостенка. Аз излизам и ще ви 
оставя да се разберете. Но покани я де, защо стоиш като истукан! 

Д-р Ст се приближи мълчаливо и подаде ръка. 
- Заповядайте в моята стая! Вероятно сте тръгнали към Метеора и 

се отбивате пътем по работа. 
Лицето на д-р К започна леко да просветлява и по него се плъзна 

хладна насмешка. Влязоха в стаята. Обстановката беше типично 
ергенска с характерна небрежност в наредбата, но тя изобщо не 
обърна внимание на подробностите. Седна на първия попаднал и 
стол почти до вратата. 

- Всъщност, отначало и аз така си помислих. 
Д-р Ст се премести близо до нея и се опита да проумее нещо. 

Веднага започна да прави сравнение с Н – нещо, което напоследък 
често му се случваше и странната особеност да търси сходства с 
мъртвата фаворитка отново изненадващо го притисна. Имаше нещо 
съвсем различно в нея, но и нещо много близко, което непрекъснато 
му убягва. 

- А сега вероятно си мислите друго и това никак не е чудно – 
произнесе той бавно, сякаш гонейки думите. 

Д-р К тръсна глава, опитвайки се да се отърве от някаква упорита 
мисъл. 

- Да, прав сте. Сега си мисля, че трябва да си тръгна незабавно. 
Д-р Ст продължи да я наблюдава с нарастващо внимание. Още не 

можеше да си обясни причината за това посещение, но 
елементарната логика му подсказваше, че не е случайно, доколкото 
логиката помага в подобни ситуации. Това, че е обект на особено 
внимание беше почти недвусмислено, но се чудеше защо се случва 
толкова късно. Имаше нещо в личността на тази жена, което го 
привличаше неотразимо и, което неотразимо го отблъскваше. Но не 
можеше да открие какво е. Аналогията с Н очевидно не се 
получаваше. 

- Сега не можете да го направите – вметна той след 
продължителна пауза, – защото в момента няма никакъв транспорт за 
никъде, а освен това... 

- Освен това? 
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- Освен това госпожа Мария В няма по никакъв начин да Ви 
изпусне така лесно. Тя май Ви обикна... 

- За съжаление само тя. 
Д-р Ст не успя веднага да отговори на това директно внушение и 

някакъв угаснал спомен се мярна в мислите му. Там имаше един млад 
човек, който сякаш не е бил той и, който дълго време отчаяно се 
бореше с депресията и с непреодолимото желание да изчезне от 
целия свят. В тая отчаяна борба със себе си беше винаги губещ, 
защото не можеше да избяга от една непрекъснато преследваща го 
сянка, дори насън. Тази сянка беше на д-р К и той добре го знаеше, но 
за съжаление винаги без притежателката, поради което се опитваше 
да бяга, но това бягство беше по-скоро бягство от себе си. С 
невероятни усилия, малко преди да полудее, се докопа до 
аспирантура и веднага след това хвана влака са Сибир, все така 
преследван от същата сянка. Отначало си мислеше, че бягството е 
безуспешно, както и всички предишни бягства, но с появата на Н, 
споменът започна да избледнява и този процес се засили особено 
след смъртта на Н, което беше своеобразен парадокс, предвид 
липсата на обекта. От тогава беше склонен да свързва всичко с 
мъртвата Н, която бе загнездила присъствието си по неотразим начин 
точно там, където не е място за мъртви. В мислите му д-р К се 
превърна в една непрекъснато чезнеща сянка. 

- Сещам се – каза той в момент на внезапно пробуждане. – 
Сещам се за един епизод отпреди пет години, когато бях попаднал в 
клиниката, но не като лекар, а като пациент. Но така и не сполучих да 
разбера каква диагноза ми постави лекуващият лекар. 

Д-р К не успя да се сети веднага за този случай, въпреки 
безгрешната си памет. Той бе минал някак инцидентно покрай 
съзнанието и, както и всички останали многобройни случаи с 
всевъзможни пациенти. Спомни си смътно един епизод, когато един 
млад мъж я преследваше в някакъв неудържим, почти комплексарски 
синдром, с цел да привлече вниманието и, което отначало и се стори 
странно, после смешно, а след това, когато той попадна в клиниката, а 
лекуващ лекар се оказа тя, тази ситуация се задълбочи, поради 
нарастващото усещане, че пациентите са просто обекти за 
изследване. Но когато същият този човек неочаквано се оказа неин 
колега с много ясна перспектива и веднага след това внезапно 
изчезна, изведнъж нещо и подсказа, че той просто избяга от нея, след 
което осъзна, че липсата му по странен начин е своеобразен 
дискомфорт, който не може лесно да преодолее. Компенсацията се 
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оказа твърде незначителна; отначало прибра някакъв елементарен 
тип вероятно жиголо от вестникарска обява, после втори, трети и т.н. 
след което и се налагаше да повръща в банята. Сега д-р Ст отново и 
напомняше за нещо, което тя и без това не можеше да забрави. 

- Имате право да ми го напомняте – каза тя в някакъв 
меланхоличен каданс – и щеше да бъде изненадващо, ако не е така. 
Но всъщност, бях тръгнала в друга посока. Къде отиде шофьорът? Ще 
трябва да отпътувам незабавно... 

- Сега никъде няма да ходите! – рязко я прекъсна той. 
Този тон беше нещо ново за нея. Никой не беше се държал по 

този начин досега. Обикновено мрънкаха и се мъчеха да я впечатлят с 
баналности. Самият той беше някога достатъчно жалък; спомни си 
ясно хленчещата му физиономия. Тази промяна не можеше да бъде 
обяснена по елементарен начин. Опита се да изглежда присмехулна и 
да плува в собствени води: 

- Защо не ме пускате; да не би да имате намерение да ме 
принуждавате; няма да е наложително. 

Лицето му се вкамени за миг. Пред него се появи онзи образ на 
безскрупулната жена, която познаваше отдавна и контрастът с Н стана 
крещящо очебиен. 

- Добре, вървете си! Много съжалявам. 
В същия момент на вратата се почука и на прага се появи 

възрастната Мария В. 
- Ето ме и мен. Чух, че разговаряте. 
- Разговорът приключи – каза сухо д-р Ст. – Доктор К възнамерява 

да си ходи и ще трябва да и подсигурим транспорт. 
Бабичката сключи вежди и няколко секунди ги разглеждаше 

изпитателно. Опитът и подсказваше, че нещо неприятно се е случило 
и то има стари корени. Веднага отсече: 

- Тя никъде няма да ходи. И транспорт няма сега никакъв. 
После хвана за ръката д-р К и настоя безапелационно: 
- Ела! 
Очевидно д-р К не беше свикнала с подобни маниери, но този 

подход и хареса. По бледото и лице премина следа от усмивка и тя 
послушно тръгна след старицата. На врата се обърна, но Ст беше 
застанал до прозореца и гледаше навън. 

 
*** 
Госпожа Мария В заведе д-р К в трапезарията. 
- Явно си уморена и едно кафе ще ти дойде ободряващо. 
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- Благодаря, не бих отказала, но аз наистина бях тръгнала към 
Метеора. 

- Лъжеш, изобщо не си мислила за Метеора – прекъсна я старата. 
– Това е само предлог, а истината е друга. Достатъчно съм живяла, за 
да ми са ясни тия работи. А и Метеора няма къде да избяга. 

- Е добре, предавам се – усмихна се вяло д-р К. – По-точно 
наистина дойдох заради него, а Метеора беше между другото. Но 
това не може да промени нещата. 

- Защо? 
- Той си има друга, на която държи много. Това го разбрах вече 

съвсем ясно. 
- Има си друга? Но коя? Не е казвал нищо. 
- Не зная, но доколкото разбрах някаква рускиня. 
- Рускиня ли? Глупости! Май нещо грешиш; не е ставало дума 

изобщо. 
- Няма значение. Така или иначе, ще трябва да преосмисля някои 

неща. 
- Нищо няма да преосмисляш! Ще проуча тая работа. Момент, 

кафето вече е готово. Заповядай, много обичам хубава компания и 
хубаво кафе. Моят старец, докато беше здрав, винаги по това време 
ми правеше компания. Ужасно тъжно е да си загубиш приятеля на 
стари години. 

- Видях го твоят старец. Много хубав човек, но много болен. 
Вероятно сте били щастливо семейство. Дано да се оправи. 

- Бяхме и все още сме – потвърди бабичката. 
- Този случай е доста тежък – поясни д-р К.– Би трябвало да се 

предприеме оперативна намеса, за да се отстранят пораженията, но 
тук няма условия, нито специалисти. 

- И какво ще стане? 
- Прогнозата не е добра. Ако оцелее, ще остане с частична 

парализа и не съм сигурна, че ще може да се движи. 
- Какъв съвет можеш да дадеш? 
- В такива случаи всички стъпки са рисковани, а също и съветите. 

Въпрос на късмет. Ако оперират добри специалисти и ако има късмет, 
ще има и подобрение. Но не се знае със сигурност дали ще издържи 
подобна оперативна намеса. Всичко е много сложно. Ако остане така, 
вече обясних какво ще е бъдещето. 

- Явно не е розово. 
- Не е. 
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Възрастната жена се замисли и умореният и поглед някак съвсем 
притъмня. 

- Не зная как ще я караме. Поне да не беше се случило това със 
сина ни. 

- Със сина ви ли? Какво се е случило с него? 
Вместо отговор старицата внезапно се разхлипа и д-р К веднага 

съжали за въпроса. 
- Извинете! 
- Няма нищо. Ти не можеш да знаеш тези неща. Добре, че сега тук 

е Ст. Не знам без него как бих преживяла. И сега какво? Някаква 
рускиня – казваш. Кой знае каква е... 

- Рускините са красиви – уточни д-р К. – В това можеш да бъдеш 
сигурна. 

- Нямам предвид това. Повече ме интересува какъв човек е, 
защото Ст заслужава най-доброто. 

- За това трябва да попиташ него. 
- За тебе вече зная всичко. Ти си ми на сърцето и няма да те пусна 

да си вървиш, докато не проуча нещата. 
- Знаеш всичко. И от къде можеш да знаеш? – усмихна се д-р К. 
- То се вижда. Вижда се в очите ти, а ето и в чашата се вижда – 

обясни бабичката и придърпа чашата на д-р К. – Ти си невероятно 
умна и добра, но в душата ти има нещо тъмно и объркано. Ужасно 
горда си, готова си да захвърлиш всичко, което ти е било скъпо и да 
тръгнеш нанякъде без посока. На пръв поглед изглеждаш студена и 
егоистична, но не е така. В живота ти е имало нещо, което те е 
затворило в себе си. Опитваше се да излезеш от тоя капан, но ще ти е 
трудно сама. В живота ти са преминали много мъже, но всъщност има 
само един истински и това е Ст. Не го изпускай; няма да има друг! 

- Мислиш ли? 
- Сигурна съм. Ето в чашата се вижда. 
Д-р К не отговори нищо, но по красивото и лице се плъзнаха 

мъгли. После внезапно се разбърза. 
- Така. Благодаря много за хубавата компания, но бих искала да 

си почина от това пътуване. После ще продължим тоя разговор, след 
като не ме пускаш да си тръгна. Но все пак ще се наложи да си тръгна, 
ако не днес – утре, защото ще трябва да ходя и на работа. Няма как да 
се лиша от работата си. 

Госпожа Мария В въздъхна и избърса с кърпа очите си, които 
внезапно се препълниха. 
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- Разбирам те, миличка. Сега жените навсякъде работят заедно с 
мъжете. Това е хубаво, но не винаги е на хубаво. Понякога заради 
служебни задължения, една жена може да изпусне най-важното в 
живота. – Единствената си любов. 
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6 
Д-р Г изнесе доклада си във връзка със симпозиума на 

психиатрите пред авторитетен форум и изглежда, че получи 
одобрение или поне не се появиха негативни оценки. Навсякъде бе 
подчертал, че голяма част от анализите са получени в резултат на 
съвместно изследване с д-р К, чието съдействие е решаващо за 
уточняване на крайните постижения. Д-р Г дори умишлено 
принизяваше собствените си усилия в тази посока и прехвърляше най-
важните моменти към д-р К с явното намерение да подскаже, че 
участието му тук е инцидентно и се дължи не толкова на лични 
намерения, колкото на случайни съвпадения, съпътстващи кариерата 
му на психиатър. Не беше удобно да подскаже това в прав текст; все 
пак хората му бяха гласували доверие с тази командировка, но се 
опитваше да внуши, че участието му, доколкото го е имало, е вече 
приключено. Това много малко присъстващи успяха да схванат и 
повечето от тях оцениха доклада като безспорен успех на 
съвременната психиатрия – един факт, който д-р Г трудно успяваше да 
проумее, предвид очевидната небрежност, с която бе подходил. 
Самата д-р К накрая дойде да го поздрави и в загадъчната и усмивка, 
той веднага долови съвсем недвусмислена ирония, което можеше да 
се обясни със собствената и роля в този сценарий като главен 
консултант и доставчик на информация, чиято достоверност е 
известна само на нея. 

- Искам да Ви уведомя – подхвърли тя с елегантна небрежност – 
че поводът е достатъчен, за да ме поканите тази вечер на едно 
среднощно парти. Триумфът е безспорен, а аз съм, все пак, част от 
възхитената аудитория. Разбира се, като особено умен човек, не може 
да не Ви е известно, че Вашите изследвания изобщо не струват, но 
това обстоятелство няма нищо общо с един качествен секс. 

Д-р Г посрещна нейното изявление без особено притеснение. 
Маниерите на тази жена му бяха достатъчно познати, за да го объркат 
или впечатлят с нещо ново. 

- Естествено, че съм възхитен от Вашата оценка и всичко ми е 
пределно ясно – съгласи се веднага той – и като доказан привърженик 
на д-р Фройд, потвърждавам значението на качествения секс като 
задължителен елемент от терапията, особено ако не се знае кой е 
пациент и кой лекуващ, но тя – участничката – и в двете си роли би 
могла да бъде повод за нова Троянска война. 

- Ето това се казва елегантна свалка; разбира се, тя – участничката 
– не може да устои на подобен подход и веднага пада по гръб. 



                                                                     Пигмалионов комплекс ради радев 
 

84 

- Среднощното парти е важна предпоставка и Вашето участие в 
запалването на свещите е необходимо и достатъчно условие по 
принцип. 

- Поради което ще уточним подробностите по телефона. Но все 
пак да попитам: Как предпочитате да се появя в покоите Ви – във 
вечерен тоалет от Версаче или като „самодива в бяла премяна”? 

- Не съм се замислял по този въпрос и не считам, че е от значение 
– отговори с небрежна усмивка д-р Г. – Качественият продукт си личи 
под всякаква опаковка, а освен това аз не разбирам много от 
опаковки. 

Д-р К го наблюдаваше с някаква полусънна унесеност, в която не 
прозираше особено възхищение, но имаше нещо котешко и мъркащо. 

- Все пак Ви е ясно, че не си падам особено по Вас нали? – с 
ленива откровеност подхвърли тя. 

- Но да, разбира се – потвърди отзивчиво д-р Г . – То не е и 
необходимо, защото ролята ми е ясна и всеки добросъвестен жиголо 
е запознат с тази особеност. 

- Въодушевяващо е, че осъзнавате фактите без излишни 
сантименти. Но всъщност, не Ви възприемам в подобна неестетична 
роля. За мен сте преди всичко добър приятел и колега, когото много 
ценя и, който в подходящ момент, при необходимост, би могъл да 
замести някой специалист в конкретната област. Освен това, понеже 
съм си доста консервативна, не обичам да ползвам технически 
средства. 

- Но естествено, права сте; не винаги е нужно да се ползват 
технически средства или услугите на специалист, когато и един 
аматьор би могъл да свърши същата работа и то – безплатно. 
Определено не дължа да ми се плаща... 

- Ето това е преимуществото на доброто приятелство – подхвърли 
насмешливо д-р К. – И така – до довечера... 

Д-р К се отдалечи с безшумна походка и изчезна сред 
множеството без да се обърне. Онзи странен израз на разгонена котка 
така и не успя да пробие през маската. 

 
*** 
След като тя си отиде, д-р Г остана сам в ателието. Присъствието 

и никак не се отрази на усещането му за самота, сякаш изобщо я 
нямаше, поради което и след заминаването, не се усети съществена 
промяна. Чувстваше се странно опустошен и това нямаше нищо общо 
с нея; нейното присъствие или отсъствие беше без значение. Във 
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всички случаи му беше чужда, не толкова защото не я харесваше, а 
напротив, защото прекалено много я харесваше, но имаше усещането, 
че тя винаги е някъде другаде и при нея е някак недостъпно, дори в 
момент на физически контакт. Понякога я желаеше, на моменти дори 
твърде болезнено, но определено се чувстваше по-добре, когато я 
няма. Във всички случаи се нуждаеше от нея, когато я няма, после 
започваше да се отегчава от присъствието и. Този парадокс нямаше 
как да бъде обяснен с концепциите на д-р Фройд. Въпросният процес 
нарастваше все по-очебийно и той имаше нужда да прогони не само 
нея, но и всички около себе си, въпреки че по-често наоколо нямаше 
никой, освен недовършените платна със странни и обезглавени 
фигури. Поради склонност към самоанализ, веднага съзираше в това 
конкретен симптом от психотичен характер и се опитваше да 
преодолее настойчивото му домогване. В същото време откриваше в 
него нови пространства и му се струваше, че тъкмо в този комплекс си 
крие търсеният образ. Някъде по средата предстоеше сблъсък между 
прагматизма на мислещата личност и ирационалната същност на 
заподозрения синдром, но не знаеше къде, всъщност, се намира и 
къде трябва да застане в ролята на арбитър, за да се възползва от 
услугите на едното и на другото. Беше му известно, че това което 
търси, е достатъчно ирационално и задкулисно, за да се открие в 
реалния свят, но наличието му се открехваше дори понякога насън 
или в усмивката на разгонена котка, както и при предозиране на 
алкохола някъде на границата на безумието, защото виждаше нещо 
свръхестествено във всяко безумие. Стигайки до това прозрение, той 
завишаваше дозата с алкохол, макар и да знаеше последствията от 
подобен експеримент дори пределно ясно; напротив – някъде нещо 
изчезваше и чувството за откъснатост нарастваше прогресивно с 
прогресиращата невъзможност да се добере до своята химера.  

В личността на д-р К бе открил онова, което го привлича и 
едновременно го отблъсква, но той не успяваше да си обясни тези 
противоречиви състояния. По никой начин не можеше да се говори за 
влюбване или дори обикновена симпатия не само защото подобни 
състояния му бяха неприсъщи, но дори му звучаха някак комично на 
фона на един улегнал прагматизъм. В самата същност на д-р К 
съществуваше нещо отблъскващо, което в един момент на крайно 
изостряне се превръщаше в своята противоположност. Тогава именно 
се появяваше оня незрим израз на разгонена котка, която в своето 
крайно състояние достига предела на максималната дързост и 
веднага след това се скрива сред айсбергите на неистовата си самота. 
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Ето този момент се опитваше да улови д-р Г, защото му беше толкова 
болезнено близко, че никога не можеше да го достигне. 

Когато тя си отиде, а тя си тръгна веднага след приключването 
/никога не бе пожелавала да остане цяла нощ, а и той никога не бе 
настоявал за това/, д-р Г се залови отново с ескизите си. За кратко 
време нахвърли на платното /всъщност бяха няколко платна/ 
множеството образи, които блуждаеха във въображението му, но 
веднага след това ги унищожи. Нито едно от тях не се доближаваше 
до онова, което търсеше, а най-вероятно не знаеше какво търси. 
Понеже беше перфекционист по природа, не можеше да допусне 
компромис; дори след употреба на алкохол тази склонност се 
засилваше до крайност в едно с невъзможността да нанесе нужната 
корекция. Обратно на общоприетата практика, той не гонеше изява в 
количеството натрупани платна, а гонеше нещо единствено, защото в 
някаква безумна логика си го представяше като безспорен Абсолют, 
който е нужен и достатъчен и след което всякакви експерименти от 
подобен характер просто нямат смисъл. 

След полунощ д-р Г беше напълно изключил от умора и не беше 
в състояние да нанесе нито един фрагмент. Алкохолът беше на 
привършване и в главата му бучаха канонади. Странно усещане за 
безнадеждност пълзеше по стените; някой надничаше от шарката на 
тапета и все му се струваше, че всеки миг там ще изплува онзи незрим 
образ, но в момента на реализацията, когато се опитваше да хване 
подробностите, всичко се разпиляваше и разбягваше по ъглите в 
неизтощима безизходица. Оставаше нещо недовършено и висящо в 
пространството без следа от първоначалното внушение. 

Д-р Г хвърли четката и се запъти навън. Нещо го привличаше 
неудържимо към мъглата, поради нарастваща безнадеждност. 
Времето беше подходящо за подобна разходка и тротоарите димяха. 
Обичаше тези мъгливи нощи, когато всичко стихва до краен предел и 
дори прилепите са се изпокрили. В пронизващата светлина на 
фаровете непрекъснато се откриваше нещо бяло и чезнещо. 

Кварталните кръчми вече бяха затворили, но баровете още 
светеха и групи от пийнали младежи изникваха през мъглата. В такива 
призрачни нощи винаги витае нещо безутешно и няма как да се 
избяга от ненаситното му внимание. 

Д-р Г се насочи към близкия бар, където възнамеряваше да си 
почине на чаша кафе, защото явно бе предозирал с алкохола, а освен 
това никак не можеше да си намери място сред безсъниците. 
Изпитваше остра нужда да си побъбри с някоя проститутка или 
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сервитьорка за съвсем прозаични неща – проблема с парите, 
работодателите и сутеньорите, нахалството на закона, рекетът на 
ченгетата и т.н. – нещо съвсем земно и злободневно. Интелектуалните 
диалози със скучаещи дами го отегчаваха безумно и той съзнателно 
странеше от тях; в този момент всяка изпаднала уличница би била по-
подходяща от компанията на д-р К, дори с удоволствие би я почерпил, 
само и само да стои на масата и да дрънка глупости.  

Д-р Г се настани на една маса до прозореца и извика 
сервитьорката. Малко след това между множеството непознати, 
забеляза и едно познато лице. Отначало се чудеше каква е връзката, 
но скоро в паметта му се оформи конкретно събитие. В ъгъла през две 
маси съвсем сама на чаша кафе се бе свила и мълчеше онази млада и 
безспорно талантлива скулпторка от онзи заден двор, която 
обработваше камъни. Беше забравил името, но все още си спомняше 
диагнозата. Нямаше как де не си спомни: това беше една диагноза, 
която я лишава от всякакви илюзии и я поставя в позиция, от която 
няма изход. 

 
*** 
Тя бе извадила някакъв скицник и рисуваше силуети на 

присъстващите от съседните маси. Правеше го някак автоматично, 
почти без усилия и за няколко секунди образът се появяваше на листа 
– някак странно деформиран, като че изваден от криво огледало. 
После разглеждаше рисунката няколко минути съсредоточено, с 
някаква безумна сериозност, нещо размишляваше; накрая смачкваше 
листа и го хвърляше в кошчето зад себе си. След което правеше друга 
скица. 

Присъстващите почти не и обръщаха внимание, но д-р Г бе 
заинтригуван и когато тя нахвърли и неговото лице на листа реши, че 
трябва да прояви по-сериозен интерес. Поръча нова бутилка и се 
премести при нея. 

- Мисля, че се познаваме. 
Тя вдигна очи и го загледа внимателно без да продума. В погледа 

и имаше нещо много тъмно и много далечно. Някаква студена мъгла 
плуваше в ирисите. Тази поза му беше достатъчно позната, поради 
факта, че във всяка публикация по клинична психиатрия се ползва с 
конкретно наименование. Касаеше се за много тежко заболяване, от 
което изходът е еднозначен. Всъщност, нямаше изход. 

Другото, което порази д-р Г, беше обстоятелството, че тя се оказа 
бременна. Това вече бе започнало да и личи, а за окото на лекар 



                                                                     Пигмалионов комплекс ради радев 
 

88 

нямаше как да остане скрито. А и тя не го криеше. Може би дори не 
знаеше какво я е сполетяло. 

Д-р Г веднага се отказа от намерението си да и предлага алкохол 
и поръча някакъв нектар. Още не можеше да повярва, че подобна 
беда се е случила на това нещастно същество; явно някой я беше 
подредил така и после изчезнал. Това никак не можеше да бъде 
трудна работа, предвид състоянието и. 

- Мисля, че би предпочела нектар пред алкохола и за тебе ще е 
по-добре. 

Тя продължаваше да го гледа унесено и сякаш се опитваше да 
каже нещо, но не успяваше да догони мислите си. Те се губеха преди 
да се оформят думите и увисваха в пространството. Д-р Г разбра, че 
този диалог ще бъде по-скоро монолог и се зае внимателно да го 
прави. 

- Бих се радвал, ако ми разрешиш да купя рисунката – каза той. – 
Харесва ми много. И аз също съм художник и зная кое е 
професионално направено и кое не е. 

Отговор не последва, но той вече знаеше какъв би трябвало да е 
той. Сякаш чуваше непроизнесените и думи. 

- Не казвай нищо! – продължи той. – Зная, че не искаш да ти се 
плаща, но аз имам молба. Вземи тези пари, защото имам предвид по-
сериозна поръчка за тебе. 

Д-р Г извади няколко едри банкноти и ги напъха в чантичката и. 
- Искам да закупя една скулптура от тебе. Някоя, която вече си 

направила или някоя, която възнамеряваш да правиш. Това няма 
значение. 

Тя не реагира осезателно. Някаква много смътна усмивка се 
плъзна по лицето и, после изчезна. Това дори не можеше да се 
нарече усмивка; имаше нещо почти зъзнещо в нея. 

- Може би вече си ме забравила, но аз помня твоите работи и те 
са чудесни. Имам предвид скулптурите от онзи заден двор в Стария 
град. Един ден те ще станат известни. 

В същия момент д-р Г осъзна, че е сгрешил и замълча. Това му се 
мярна в някакъв беззвучен крясък, който бликна в очите и, защото 
сълзите не можеха да бликнат, а думите не можеха да бъдат 
произнесени. Драмата се бе изродила в пародия и пародията в 
драма. 

Д-р Г веднага смени темата. Стана му ясно, че несъзнателно е 
отключил много болезнен спомен и се опита да го потуши. 
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- Бих искал да ми се довериш. Зная един много хубав 
санаториум, където директор е мой приятел. Там ще можеш да 
продължиш своята работа, също и да родиш детето си. Защото един 
ден то ще се появи и ще потърси майка си. Сигурен съм, че ще бъдеш 
много добра майка. Разбира се, аз ще идвам често и ще те вземам със 
себе си, а когато оздравееш ще можеш да направиш сама своя избор. 

Д-р Г се опитваше да събуди някакъв интерес у нея. Тя почти не 
реагираше на предложенията му, но той знаеше, че го слуша и 
разбира всичко, защото през погледа и преминаваха сенки. Освен 
това беше наясно, че съществува склонност към деформиране на 
понятията и възприемането им по някакъв парадоксален начин – 
много по-различни от действителните. Желанието му беше да 
спечели доверието и, макар че беше наясно с трудностите при такава 
диагноза. Сам се чудеше на тази своя склонност да бъде полезен с 
нещо другиму, доколкото човек с егоистична нагласа е способен на 
това. Анализирайки собствения си характер, бе стигнал до подобно 
заключение, но сега се получаваше нещо различно. 

- Разбира се, присъствието ти в този санаториум ще бъде 
временно – продължи той, правейки усилие да си повярва – 
доколкото да отшуми процеса и да се роди детето в нормална 
обстановка. Вероятно няма да се наложи да търсим бащата. 

Споменаването на този съществен фактор не и направи никакво 
впечатление. Погледът и остана все така отнесен и безизразен, все 
едно участието на онзи мъж, който и да е той, изобщо не се е 
състояло. Д-р Г никак не беше учуден от това обстоятелство; беше се 
сблъсквал не веднъж с подобни ситуации. 

- Всъщност, той вероятно няма да се появи, а и не е нужен при 
тези обстоятелства. Но ти не бива да се притесняваш; всичко ще се 
уреди и без него. Освен това имам и друго предложение, което е 
важно за кариерата ти на художник. Ще се погрижа да ти осигуря 
ателие, в което ще работиш след това. Защото ти трябва да работиш и 
съм сигурен, че го желаеш. 

Тя не отговори, но погледът и – неподвижно устремен към него, 
ставаше все по-тъмен; някъде се отваряха бездни. Чак тогава той се 
замисли за нещо, което до сега оставяше на заден план: установи, че 
всъщност е много по-красива, отколкото му се стори първоначално. И 
като че съществуваше тенденция към нарастване, което бе 
необяснимо. С една безумна красота, която се впива в сърцето и 
причинява болка. Стори му се, че изпитва жал към нея и освен това 
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имаше още нещо, което се изплъзваше от точно определение. Засега 
не можеше да го уточни – вероятно жал към самия себе си. 

Позната му беше напълно клиничната картина на тази болест. 
Касаеше се за бягство в безумието, съгласно тезата на Фройд или за 
множество бягства. Бягство от реалността, бягство от болката, бягство 
от себе си, бягство от всичко наоколо и всичко това изкривено и 
деформирано по някакъв ултрапарадоксален начин в много тъжна 
гротеска. 

Д-р Г взе от нея скицника и се опита да скицира лицето и, защото 
внезапно бе забелязал нещо, което му трябваше. Но бързо се отказа и 
върна скицника. В това лице имаше такава дълбока бездна, че беше 
невъзможно да се побере в една скица. Всъщност, лицето се получи 
абсолютно точно, но най-важното отново се изплъзваше по същия 
начин, както и много пъти преди това. Започна да си мисли, че това, 
което непрекъснато му убягва е свръхестествено и се крие зад 
бариерата на реалния свят. 

 
*** 
Д-р Г плати поръчката, сбогува се и стана да си върви. Каза и, че 

ще я потърси, за да уточнят въпроса за санаториума. Съдбата на това 
талантливо момиче не му беше безразлична, но заболяването я 
правеше недостъпна. От сервитьора бе научил, че тя се отбива често 
тук, защото живее някъде наблизо, а понякога близките и идват да я 
приберат. 

Д-р Г изведнъж се почувства замаян от алкохола повече от 
допустимото и оставането му тук беше излишен тормоз. Студената 
мъгла на улицата му се отразяваше по-добре, отколкото задимената 
атмосфера на бара. Възнамеряваше да се върне в ателието и да 
поспи, но в този момент му се стори, че някой върви след него и се 
обърна. Дори не успя да се изненада, когато установи, че след него 
върви тя. Съвсем тихо и съвсем кротко, като послушно куче, го 
следваше без да продума и без да напомни за себе си. Той спря и я 
изчака. Някаква много болезнена тръпка премина през цялото му 
тяло и застина в диафрагмата. 

- Извинявай, че не посмях да те поканя, но помислих, че 
предпочиташ да се прибереш сама. 

След като не получи отговор, продължи: 
- Аз съм в тази посока, но не знам ти в коя си. Или може би искаш 

да дойдеш с мен? 
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Тя се приближи плътно до него и гледайки го съвсем отблизо, 
правеше усилие да каже нещо, ловейки думите във въздуха. Успя да 
произнесе само една дума: 

- Там... 
Това „там” означаваше недвусмислено, че иска да върви с него и 

това доста го затрудни да вземе решение. Освен проблема с нейната 
личност, съществуваше и неудобството, че ателието просто не е 
подходящо за подобно присъствие. Д-р Г веднага реши да смени 
посоката. Разбира се, той разполагаше с апартамент, но беше доста 
далеч и трябваше да се ползва такси. 

Това беше малък апартамент от реституираните сгради в центъра 
на града, в който той рядко се отбиваше. Самата сграда беше доста 
стара – изградена в някаква съвсем нетипична и непретенциозна 
архитектура още преди войната, а после национализирана от 
комунистическата власт, както и много други подобни постройки в 
центъра. Отвън не блестеше с нищо, дори беше доста поолющена – 
типична еднофамилна къща от стар тип, но все пак удобна за 
живеене. Естествено, държавата я бе ползвала за административни 
нужди и поддръжката и беше доста занемарена, но д-р Г бе доволен 
и от това; все пак накрая държавата се бе отказала от привилегиите си 
на перманентен собственик. 

Д-р Г купи хранителни продукти от един денонощен магазин и 
покани непредвидената си гостенка в апартамента. Явно тази вечер се 
налагаше да и отдели повече внимание. Реши, че наред с всичко 
друго, е нужно да приложи някаква терапия още от самото начало, 
доколкото му позволява обстановката и доколкото е възможно да се 
говори за терапия. Според затвърдените му убеждения на бивш 
практикуващ лекар, всъщност терапията при подобни случаи или част 
от нея, се състои в създаване на максимално естествена атмосфера. 
Поне това засега можеше да бъде приложено до известна степен. 

Вечерята беше скромна, но достатъчна. Пусна музика от някакъв 
стар касетофон. Веднага прозвуча гласът на Елвис с някаква красива 
балада. Опита се да я забавлява, но тя оставаше сериозна и все така 
далечна. Понякога много смътно по замисленото и лице пробягваше 
нещо като усмивка. 

- Всъщност, аз дори не зная как се казваш – сети се той по едно 
време. – Естествено, не си Камий Клодел, но може би си Мария. Нека 
започнем от тук. 

По устните и отново се плъзна лека усмивка. 
- Но да. 
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- Ето, че си знаела и да говориш. Добре М, оказа се, че съм 
пророк, но вероятно си много уморена и искаш да си легнеш. А може 
би като слушаш Елвис, ти се иска да танцуваш, пък аз съм много лош 
партньор. 

Тя не откъсваше очи от него и в един момент безмълвно се 
приближи и обви ръце около врата му. 

- Елвис. 
- Да, разбира се, само че аз не съм Елвис, а д-р Г. Но това няма 

значение; тази вечер ще бъда Елвис. 
- Ти си... 
Половин час по-късно д-р Г влезе в нова роля. Беше максимално 

изморен и трябваше да я накара да си легне, а това никак не можеше 
да е лесно, предвид обстоятелството, че поразените от това 
заболяване дори не могат да спят или по-скоро спят, бодърствайки. 
Границите между съня и реалността при тях изглежда странно 
размита и никак не може да се каже до къде се простира едното и от 
къде започва другото. 

- Аз мисля М, че трябва да си лягаме – каза накрая д-р Г след 
поредния блус – вероятно си вече уморена, а аз също съм много 
уморен. 

Тя не отговори, но някаква сянка покри лицето и с мъгла. 
- Разбира се, ще продължим утре М, но сега е вече късно. Ти ще 

легнеш ето там – в онази стая. Леглото ти е вече приготвено, пък аз в 
другата. Така е по-добре нали? 

Отговор отново не последва. Нещо в очите и се отдалечаваше и 
гаснеше. 

- Защото М, аз повече не мога да бодърствам. А утре, в други ден 
и в по други ден ще продължим по същия начин. И ще рисуваме, 
разбира се... 

В този момент д-р Г неусетно се почувства отново лекар и 
прилагаше познатите стереотипи. Той е тук, а пациентката – оттатък. 
Прекрачването на бариерата беше табу. И не можеше да бъде друго 
яче, независимо от представите на пациентката. 

 
*** 
На следващия ден д-р Г установи, че тя е избягала от 

психиатричната клиника и в момента я търсят. Успя да се свърже с 
главния лекар и го увери, че ще я върне незабавно в клиниката. 
Неприятното беше, че там дори не знаеха, че е бременна. 
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- Ще се наложи да я преместим на друго място; имам предвид 
нещо – обясни по телефона д-р Г. – Още не и личи много, но 
доколкото схващам, е в четвърти или пети месец. Така че за аборт е 
изключено да се мисли, пък и тя вероятно няма да позволи. Аз също 
съм против. 

- Да се надяваме, че всичко ще приключи нормално и няма да 
има наследствени увреждания. Не е много удобно при нас да държим 
бременни пациентки, но казахте, че имате нещо предвид. 

- Да – имам. Мой приятел е завеждащ в една провинциална 
клиника с доста добри условия; ще се опитам да я настаня там. 

- Тя каква Ви е? 
- Имаме еднакви интереси. Опитвам се да и помогна, защото е 

изключително талантлива скулпторка. Недопустимо е да се остави 
подобен талант без внимание. 

- Вие сте вероятно първият загрижен за тези неща – засмя се 
главният лекар. – Не съм чувал до сега някой да прояви интерес към 
талантите в България. Прочее, видях една каменна скулптура в задния 
двор на клиниката. Вероятно е нейна работа. 

- Ще я погледна непременно. Сигурен съм, че е нейна. Колкото и 
да е странно, аз също съм учуден от тази своя склонност и я 
забелязвам за първи път – отговори д-р Г, – но наистина би било 
жалко да се изостави такава личност. В България обикновено 
забелязват качествата на някого едва след смъртта му или изобщо не 
ги забелязват. Живеем в страна на завистливи невежи. 

- И после разни патриотични организации се сърдят на 
Нобеловия комитет, че нямало лауреати от България, понеже не ни 
оценявали по достойнство. Е щом е така, ще се споразумеем, колега; 
надявам се, че ще я доведете още днес. 

- Непременно. 
След този разговор д-р Г обясни на М, че трябва да я придружи 

до клиниката. Тя не реагира отрицателно, но лицето и видимо 
помръкна. Съвсем явно и личеше, че не е спала нощес – едно 
състояние, характерно за страдащите от това заболяване. 

- Няколко дена ще останеш там, докато се уредят документите – 
каза той, – след което ще те взема и ще отидем заедно на друго място 
– онзи санаториум, за който вече ти споменах. Близо е и аз ще идвам 
често да те виждам. Но преди това трябва да разговарям с близките 
ти. Ще се опитам да им обясня ситуацията. 

След малко таксито пристигна и ги откара в клиниката. М 
вървеше безропотно, сякаш и беше безразлично какво ще се случи 
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по-нататък с нея, но мълчанието и се усилваше и ставаше някак все 
по-потискащо. 

Преди да влязат в клиниката, се отбиха в задния двор, където 
беше скулптурата. Д-р Г стана свидетел на нещо потресаващо. Това 
беше торс на мъж, издялан от сиенитна скала. Явно се касаеше за 
колосален труд от страна на това младо момиче, предвид твърдостта 
на материала и липсата на подходящи инструменти. Още не беше 
съвсем завършена в детайли, но грубата работа бе отхвърлена и 
веднага прозираше жестокия талант на художничката. На д-р Г се 
стори, че вижда нещо познато в чертите на мъжа, но не можеше да се 
сети защо е така. Лицето беше напрегнато и изпълнено със студен 
гняв на строг съдник, сякаш ей сега ще започне да сипе обвинения 
срещу самия Бог заради явните му прегрешения по отношение на 
човешкия род. 

М се приближи тихо до камъка, няколко минути го разглеждаше 
с някаква неповторима нежност, след което внезапно го прегърна и 
започна да го гали и целува, сякаш се сбогуваше с първата си любов, а 
очите и преливаха от тъга. В този безкрайно жалък миг, тя сякаш бе 
преодоляла процеса и изливаше най-човешкото си чувство към един 
камък. Д-р Г побърза към нея и я хвана за ръка. Тази своеобразна 
Пигмалионовска любов някак си го потресе. Нещо в душата му се 
сгърчи. 

- Да вървим, М! Да вървим! 
 
*** 
След като остави М в клиниката на разположение на персонала, 

д-р Г се отби у дома и, за да поговори с близките и да ги информира 
за ситуацията. Това, на което стана свидетел нито го зарадва, нито го 
обнадежди. Отвори му една жена на средна възраст, която очевидно 
беше майката. Тя беше една завехнала вече бивша красавица с 
твърде странни маниери – обилно гримирана и доста пияна, но не 
изглеждаше особено притеснена от някакви неблагополучия. В 
жилището, по принцип цареше пълен хаос, но това никак не я 
притесняваше; гледаше на всичко с артистично пренебрежение. Тя ни 
най-малко не се почувства неудобство от това посещение на непознат 
мъж, сякаш отдавна бе планирано и веднага прояви неистов интерес. 

- Ето че най-после дойдохте – радвам се, заповядайте! От кога Ви 
чакам. Вие, разбира се, сте д-р Г. 

- Здравейте – отговори д-р Г, – Аз също се радвам. Но не разбрах 
как познахте, че съм доктор, макар и бивш. 
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- Няма бивши доктори, както и бивши Цезари. Сънувах сън. 
Естествено, бяхте на бял кон и препускахте към мен. Защото си бях 
изпуснала кърпичката... Но седнете! Ей сега ще направя кафето. Ето 
така. Та значи сънувах сън... 

- Интересно. Вие ме шокирахте с този сън и този бял кон. 
Благодаря, ще поседна, но не много... Всъщност, дошъл съм заради 
М. 

- Заради М!? Ах тази малка уличница, вероятно пак е забъркала 
някоя каша. Все такива ги върши, а напоследък се опитва да ми 
отмъква гаджетата... Съвсем по тийнейджърски. Пък аз си помислих, 
че идвате заради мен – логично е, разбира се. Откакто избяга 
последният ми съпруг – едно неблагодарно копеле – все се надявам 
да дойдете и ето – сбъдна се... Истината е, че аз Ви повиках; не ми 
разправяйте, че не съществува телепатия! Повиках Ви, но не заради 
М. Ето че и кафето е готово. Но седнете де! Защо стоите прав; тъкмо 
ще Ви разправя и за съня си. Аз често сънувам пророчески сънища. 

- Би било интересно, но... 
- Интересно е, разбира се. Представете си, идва принцът на бял 

кон и конят ми проговаря на френски. И казва : „ Жьо т`ем , мон 
амур!” Много са сладки тези коне, когато проговорят на френски. 
Навярно знаете, че конят е късмет особено, ако е бял, а самият принц 
– един такъв сериозен и без доспехи. Веднага познах, че е доктор и, 
че сте Вие. Защото ми каза да се съблека... Но аз имам принципи в 
любовта и, изобщо обичам конете. 

Д-р Г бе обезсърчен от тая канонада и веднага съжали, че е 
дошъл тук. Същевременно му се изясниха някои обстоятелства, 
касаещи участта на М. Тук и някое съвсем благодушно преживно 
същество би могло да полудее. 

- Отбих се да Ви съобщя, че ще се наложи да преместим М в друг 
санаториум, понеже няма подобрение, а освен това... 

- О-о не ми говорете за М! Тя винаги е било вятърничава и 
изобщо не разбира от коне, нито от принцове. Говорете за мен! Днес 
съм особено красива нали? Трябва да си нарисувам бенка – ето тук от 
ляво. Мисля, че много ще ми отива и изобщо, съм настроена лирично 
по пълнолуние...  

- Разбира се, така е. Но аз бързам, понеже ме чакат. И благодаря 
за кафето. А М ще си има бебе, Вие знаете ли? 

                                                
 Обичам те, моя любов - бел. на авт. 
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Д-р Г съвсем щеше да се побърка, ако не успее да се измъкне 
бързо от тук. Жената за миг се поспря и го загледа втренчено и 
неразбиращо. 

- Какво казахте – бебе ли? Чиьо е това бебе? 
- Казах, че М ще си има бебе. 
- Не ми е казала нищо. Ама че калпазанка! И кой ще е таткото – 

Вие ли? 
- Не, не съм аз. И не зная кой е таткото. Но ще го намерим, който 

и да е той. Макар, всъщност, да не е нужен... Довиждане! 
- Чакайте! Къде хукнахте изведнъж? Тъкмо щях да Ви гледам на 

кафе и да Ви разправям какво ми рече веднъж д-р К. 
- Д-р К ли? Но Вие и нея ли познавате? 
Д-р Г се спря на вратата в пълно недоумение. Тази жена въпреки 

досадата, все повече го изненадваше с неизтощимата си енергия и 
достъп до всякаква информация. Явно основното и занимание се 
състоеше в обмяна на клюки. 

- Но разбира се. Тя ми е първа приятелка. С нея понякога си 
разменяме любовниците, защото като модерна жена, обичам 
разнообразието. Но Вас, разбира се, не бих разменила. Никой не дава 
принц за шофьор, а д-р К си пада по шофьори. Но напоследък май се 
заплеснала сериозно по някой си... Кой беше – не си спомням. Е – не 
успях да му науча името, а и тя не ми го дава. Станала е ревнива като 
разгонена котка. Та д-р К ми каза веднъж, че в Холивуд ми търсят 
подходяща роля за един касов филм, но повечето мъже там са 
обратни, та се чудя дали да не си взема мъже от тук, също и 
рехабилитатори. Предполагам, като съвременен мъж, не бихте имали 
нищо против... 

- О-о ни най-малко! Нямам против. 
Д-р Г вече не я слушаше и бързо затвори вратата от външната 

страна. И реши, че ще ограничи посещенията си тук, дори би трябвало 
да ги прекрати. Наистина съдбата на М не беше за завиждане. 
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7 
Наскоро след като д-р К си замина, в къщата се появи група 

зидари и започна ремонт на складовото помещение откъм улицата. За 
няколко дена всичко бе изкърпено и подменено; дори покривът бе 
ремонтиран. Разбира се, скоро се появиха и нови мебели. Д-р Ст беше 
особено изненадан, когато установи, че след като работниците си 
заминаха, дойдоха хора от друга фирма и в помещението се появи 
медицинско оборудване. Когато и те си заминаха, стана ясно, че се 
касае за лекарски кабинет – наистина скромно обзаведен, но с 
достатъчно капацитет за една нормална практика. Той веднага прояви 
интерес и попита възрастната жена какво означава това, а тя се 
усмихна съучастнически и обясни: 

- Не се ли сещаш – за тебе е? 
- Не ми става много ясно на какво го дължа – учуди се Ст. 
- Така е разпоредил съпругът ми, а той знае какво прави. 
- Интересно хрумване. 
- Колкото и да чудно, така е. 
Д-р Ст повече не разпитва жената, но веднага му се проясни, че 

му предстои сериозна работа. Очевидно тези хора прекалено много 
разчитаха на него и това донякъде го притесняваше. За сега не 
можеше да си обясни причините, но се почувства някак обвързан; 
разбира се, това до голяма степен го удовлетворяваше, защото се 
оказа нужен на някого. Притеснението му се дължеше най-вече на 
обстоятелството, че не знае дали ще успее да се справи с тази 
отговорност. По отношение на медицинската практика нямаше 
особени притеснения, но организацията на подобно мероприятие му 
беше доста неясна, защото в един момент професията се превръщаше 
в бизнес със съответни задължения към обществото и данъчните 
институции, а точно там не беше наясно как стоят нещата още повече 
в чужда държава и непознати закони. Съвсем очевидно тези хора 
правеха някаква инвестиция, свързана с неговата личност, но засега 
му беше трудно да проумее в какво точно се състои. Когато пристигна 
по този край, той просто търсеше реализация в местната болница по 
подадена информация, после се оказа в една доста неясна ситуация, 
когато трябваше да избира дали да се занимава със селскостопанска 
работа или – крайно разорен – да се опита да се завърне по някакъв 
начин в България, където също не беше наясно какво ще прави при 
нарастващата безработица в страната. За този извънреден вариант 
дори не му се искаше да помисли. Сега се оказа в ролята на 
практикуващ лекар с неизяснен статут в един чужд град, в чужда 



                                                                     Пигмалионов комплекс ради радев 
 

98 

държава, където дори и езика не знаеше сносно. Впрочем, по 
отношение на езика имаше известен напредък. Освен възможността 
да разговаря на английски, голяма част от населението разбираше 
български. Самият той за кратко време успя да усвои някои основни 
понятия на гръцки /тук контактите се осъществяваха предимно в 
кръчмата/, така че този проблем беше на път да се преодолее. Но 
другите проблеми си оставаха висящи.  

Старата госпожа го откри в много мрачно настроение в новия 
кабинет и веднага взе инициативата. 

- Ако нещо не ти харесва, веднага ще го направим както трябва. 
- Напротив, харесва ми всичко – отговори д-р Ст. 
- Тогава какво те притеснява? 
- Не зная. Не мога да си обясня на какво дължа това внимание; та 

аз съм съвсем чужд човек. 
- Притесняваш се, че никой – нищо не дава даром и се чувстваш 

задължен. 
- Така е. Не зная дали ще съм в състояние да оправдая 

очакванията ви. 
- Вярно прав си – отвърна откровено жената – наистина е 

задължаващо, но няма никакъв проблем да се откажеш; не си 
обвързан с някакви договори. 

- Бих искал да зная цената и какво се очаква от мен? 
- Съпругът ми по-добре знае; негова е тази идея, но и аз се 

досещам. Всъщност, никой с нищо не те ангажира и ти можеш да 
постъпиш както намериш за добре – да останеш или да заминеш. Но 
ние те възприемаме като свой син и това е просто един жест, който би 
трябвало да е от полза за двете страни. Нашите желания са скромни; 
за нас е добре, че ще имаме около себе си млад човек – лекар, а за 
него, че ще може да практикува това, за което е учил и да печели от 
професията си. 

- Ако е само това, изключително съм поласкан и няма причини да 
откажа. Това е рядък късмет, който никой в моето положение не би 
пренебрегнал, а вие сте много добри хора. 

Старата не скри задоволството си и усмихнато продължи: 
- Преди да си замине от тук твоята приятелка – д-р К – сподели с 

мен неща, които са от значение. 
- Зная какво може да е – усмихна се Ст. – Споделила е, че ме 

харесва и е дошла заради мен. Но аз имам резерви от особен 
характер. 
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- Това е ясно и няма нужда от обяснение. Но тя е отчаяна. Една 
жена с нейната външност и ум не би хукнала да търси някого в 
някакъв Диарбекир без причина. 

- Отчаяна!? Това е нещо ново за нея и аз не го разбирам. 
- Но аз го разбирам. Преди да си тръгне от тук, тя сподели, че 

възнамерява да се омъжи за някакъв престъпник, който излежава 
доживотна присъда за убийство на жена си. 

- Д-р К? 
- Д-р К. 
 
*** 
Д-р Ст беше шокиран и никак не можеше да намери логика в 

подобна развръзка. Въпреки, че винаги имаше резерви относно 
женската логика, това минаваше всякакви нормални граници и дори 
границите на нормалната лудост. А д-р К не беше нито луда, нито 
ексцентрична; напротив – изглеждаше изключително прагматична, 
логично разсъждаваща и без никакви сантименти жена. Но всичко 
това нямаше как да бъде обяснено на старата госпожа. Тя си имаше 
своя логика. 

Понякога съвсем смътно, като в някакви фрагментарни сънища, 
през спомена преминаваха епизоди от онази болезнена безизходица, 
когато не можеше да си намери място в една огромна тишина и на 
всяка крачка го преследваше мисълта за нея; виждаше силуета и зад 
всеки ъгъл – отиващ си неизменно. Опитваше се да си поеме въздух в 
подмолите на една задушаваща тъга и мислеше, че ще е завинаги 
така. Но този период бе отминал безвъзвратно, сякаш никога не го е 
имало като отдавна отшумяла болест, а самата реанимация 
парадоксално се свързваше с появата на друга такава. Стана му 
съвсем понятно странното изречение, което бе прочел веднъж в 
класиката: „Една сутрин се събудих и установих, че съм съвсем 
здрав.” След което се запита каква е била причината за това 
заболяване на душата и не успя да намери отговор; мислеше, че вече 
е невъзможно да се повтори поради придобит имунитет. Странното 
беше, че изграждането на подобен имунитет преобърна изцяло 
начина му на мислене и възприемаше света около себе си в съвсем 
друга светлина – достатъчно критично, за да отхвърли от себе си 
всякакви сантименти и достатъчно безболезнено, за да успее да 
забрави. Нещо бе изчезнало, нещо бе зараснало; дори се чудеше как 
е било възможно да съществува 
                                                
 По Бото Щраус - бел. на авт. 
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Някакъв съвсем улегнал прагматизъм се бе затвърдил в 
представите му след смъртта на Н. Сянката на д-р К се губеше сред 
всички проблеми на ежедневието и нещо там притихваше 
непрекъснато. Реанимацията се оказа успешна и изведнъж му се 
изясни, че сам е търсил това заболяване като своеобразно бягство от 
инерцията на реалностите, ужасявайки се от възможността да се лиши 
от него и откривайки в болката особено очарование, което няма как 
да бъде заменено. Когато накрая все пак тя отшумя, се оказа, че е 
напълно възможно за се живее и без нея. 

В новата ситуация, когато ролите по странен начин се размениха, 
той не можа да си обясни причините за своето състояние; едва ли 
всичко се дължеше на пребиваването му в Сибир. Неговият свят му 
изглеждаше вече някак невероятно логичен, облегнат на здрави 
принципи и личността на д-р К някак не можеше да вземе участие. 
Нямаше обяснение какво се бе променило, но новината за 
намерението на д-р К не се вписваше в представите му като нормална 
реакция. 

- Това би било тъжно, ако се случи – произнесе той бавно. 
- Не само тъжно – уточни възрастната жена – дори е абсурдно, 

защото не може да се осъществи на практика. То говори, че тя се лута 
в някаква безизходица. Нещо повече – отчаяна е. 

- Д-р К е достатъчно разумна жена и винаги е успявала да се 
справи. Поне досегашните ми впечатления са такива. 

- Досегашните ти впечатления явно са изградени на погрешна 
основа. Има един неуловим миг, когато нещо в нея се променя 
неузнаваемо. Очите и сякаш угасват и тя вече не е тук, а някъде много 
далеч. Това е трудно забележимо, но аз го забелязах. Тя има нужда от 
близост. От твоята близост. 

- Не съм много сигурен и не зная как бих помогнал, защото нещо 
се е променило. До сега винаги е показвала нещо друго. 

- Едва ли е така. Коя е тази Н? 
- И това ли вече знаеш? – усмихна се Ст, после лицето му се 

помрачи.– Явно информацията е дошла от нея. 
- Да, така е. 
- Н е една много важна личност в моя живот, която трябваше да 

стане моя жена, но вече е невъзможно. 
- Защо, омъжена ли е? 
- Не само това. Мъртва е. 
- Жалко! – произнесе след кратко мълчание възрастната жена. – 

Но това не значи, че и ти трябва да умреш. 
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- Не значи, разбира се. И се опитвам да живея доколкото е 
възможно. Дори наскоро открих една друга жена, която е съвсем 
луда. 

- Какво значи това? 
- Много просто. Една луда художничка – скулпторка, която дяла 

камъни в двора на психиатричната клиника. 
- Едната – мъртва, другата – луда – произнесе замислено госпожа 

Мария В.– Явно имаш доста обременена карма и подхода ти към 
жените е труден. Нямаш особен избор. 

- Дори никакъв. Тъжното е, че това дори не ме кара да правя 
сравнения, най-малкото пък с д-р К – една блестяща жена. И все пак 
ми е трудно да се освободя от тези фантоми. 

- Фантоми? 
- Да, фантоми. Те се появяват винаги в особен момент и ме 

принуждават да сравнявам и гледам критично на личностите около 
себе си. Не мога да допусна компромис, защото тя е несравнима. 

- Мъртвата или лудата! Коя е тя? 
- Не зная – отговори замислено д-р Ст. – Не зная. Досега си 

мислех, че е мъртвата, но не съм много сигурен. 
Възрастната жена го загледа притеснено и по лицето и 

преминаваха сенки. После излезе тихо от кабинета без да каже нищо 
повече. 

 
*** 
Радващото беше, че кабинетът на д-р Ст сравнително бързо 

започна да привлича пациентите, независимо, че беше в периферията 
на градчето. Това бяха предимно възрастни жени, които си измислиха 
разни болежки и се втурнаха през глава да ги споделят с 
новопоявилият се млад медик. Дори се пръсна слух, че е хубав и още 
по-интригуващ слух, че ерген, което остави без дъх провинциалните 
красавици. Бюрократичните проблеми бяха бързо преодолени, явно 
под давлението на уважавания в градчето старец Георги В, който от 
своята болнична стая се разпореждаше и отправяше решенията си 
към местните общински величия; дори кметът не се опитваше да му 
противоречи. Регистрацията се състоя дори без нуждата да се 
прибегне до рушвети и веднага след това дойде ред на бабичките, 
които бързо превърнаха кабинета в място за седенки и обмен на 
клюки. Въпреки, че кабинетът бе надеждно изолиран от фоайето, 
където чакаха всички, нямаше начин да се заглушат непрекъснатите 
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им коментари на висок глас /типично за провинциалните бабички/, 
касаещи битовите проблеми на градчето. 

Другото, което ги привличаше неудържимо в тази посока, беше 
символичната такса – базираща се по-скоро на българските стандарти, 
отколкото на европейските; д-р Ст не само че не искаше да изплаши 
предварително пациентите, но му беше някак съвестно да започне да 
ги „дере” с някакви непоносими такси. 

Както навсякъде, така и тук, за разлика от бабичките, старците се 
появяваха много по-рядко и то обикновено, когато заболяването, ако 
го има, вече е в такава фаза, че лечението е невъзможно. Те 
определено предпочитаха кръчмата пред лекарския кабинет. Това 
много ядосваше д-р Ст, но не можеше да се промени. 

- Защо чак сега идваш, бе човек – беснееше той при вида на 
някой съвсем залязъл старец, който явно е объркал входа на черквата 
с този на лекарския кабинет. – Чакаш хабер от Свети Петър ли? 

- Ами аз, синко, зная, че е по-добре да отивам направо при попа, 
но бабичката не мирясва, сакън да не изпусне земеделската ми 
пенсия – обяснява загрижено старецът. – Страхува се, че като пукна, 
няма кой да я млати, щото е зъбата и все недоволства като се върна 
късно от кръчмата. 

- Сега ще се наложи да намалиш малко ракията и цигарите; освен 
това ще ти изпиша едни илачи да гълташ от време на време, защото 
иначе мърцина ще си идеш за тоя, дето духа. 

- Сакън, само ракията не ми вземай! – затръшка се старецът. – 
Цигарите може да намаля малко, но не и ракията... 

И т.н. Подобни диалози се случваха почти винаги, когато в 
кабинета между множеството бабички се появеше някой по чудо 
оцелял старец, разбира се, със скапан черен дроб. Имаше и 
парадоксален случай, когато един дядо, за да оздравее по-бързо, 
изгълтал всички таблетки, докато се върне от аптеката до къщи. След 
което го хванала някаква щуротия и се бухнал в рибарника край 
градчето посред зима явно, за да се разхлади. Добре, че кожухът му 
плувнал отгоре и не му позволил да потъне, та го забелязал някакъв 
овчар – албанец и го издърпал с гегата на брега. Това малко 
променило нещата: вместо от цироза, старият починал от пневмония. 

Въпреки множеството проблеми от професионален характер, д-р 
Ст успяваше да се справи и животът му в това провинциално гръцко 
градче ставаше все по-улегнал и все по-незабележим. 

 
*** 
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Междувременно д-р Ст се опитваше да възстанови частично 
пострадалия от инсулта старец, когато месец по-късно го изписаха от 
болницата. Старецът, както можеше да се очаква, трудно се 
придвижваше, поради парализа на лявата част на тялото и имаше 
нужда от непрекъснати грижи. В черепната кухина имаше оформен 
голям хематом, който притискаше мозъчната тъкан и можеше да се 
премахне само оперативно, но опасностите, съпътстващи подобна 
интервенция никак не бяха малки – крайният резултат – доста 
съмнителен, а освен това изискваше не малка сума, която здравната 
каса по принцип не можеше да осигури. Освен това подобна 
операция беше възможна само в някой от големите градове на 
страната – Солун или Атина, както евентуално в България – София или 
Пловдив, където таксите бяха сравнително по-леки, но за сметка на 
други неща. Във връзка с горното д-р Ст се свърза по телефона с д-р К 
и нейното мнение не се отличаваше с особен оптимизъм. Тя направо 
сподели, че шансовете да оцелее след оперативна намеса на тази 
възраст са минимални. 

На първо време бе назначена една възрастна жена – българка – 
пенсионирана медицинска сестра, която да поеме съответните грижи. 

Самият старец също не настояваше за подобен експеримент. 
Според него дори е настанало време да си ходи от тоя свят, така че 
„колкото даде Господ – толкова”. Дори понякога забравяше да си 
вземе лекарствата, които му бе доставил д-р Ст и се шегуваше, че те 
нито ще му помогнат особено, нито ще му навредят. 

- Достатъчно е, че ти си тук около нас – казваше той често. – Това 
е много важно на стари години. 

Един ден д-р Ст установи, че старият Георги В е направил 
завещание, което особено го шокира. Всичко бе завещано на него. 
Нямаше представа на какво се дължи и това особено го притесни, но 
старецът не даваше и дума да се издума за промени в завещанието. 
Имотът беше доста голям и освен къщата, техниката и стопанските 
постройки, съдържаше немалко декари ниви и лозя. Доколкото беше 
информиран, семейството имаше известен брой роднини в Америка, 
също и в България, чиито следи се губеха по време по време 
миграциите от войните. 

В интернет имаше смътна следа за роднините със същата 
фамилия, чийто прародител някога заминал за Америка. 
Наследниците не бяха споменати; някъде връзката се късаше, освен 
името на някаква млада жена – вероятно журналистка, която се 
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подвизаваше из разни сайтове за запознанства и работеше в някакво 
регионално издателство. 

Когато д-р Ст обърна внимание на този факт, старецът само 
махна с ръка /здравата/ и промърмори недоволно: 

- Остави! Тези не ги познавам. 
Въпреки всичко д-р Ст се свърза в интернет с въпросната личност 

и се опита да получи отговор на няколко въпроса. Попита я откъде са 
прадедите и, чувала ли е нещо за роднините си в Гърция и т.н. 

Отговорът беше максимално лаконичен: 
- Не разполагам с достоверна информация. 
На повторното обаждане на д-р Ст, с което я уведоми, че се 

отнася за наследство и тя е потенциален наследник, отговорът беше 
още по-кратък: 

- Ще проверя. 
 
*** 
Старият мъж умря една вечер в леглото си от повторен масивен 

инсулт, без да може да дойде в съзнание. Аутопсията установи 
наличие на обилен кръвоизлив в мозъка, предизвикан от запушване 
на важен кръвоносен съд. Причинителят беше масивен тромб, 
непонятно как попаднал на това място. Изводите бяха налице, 
въпреки това д-р Ст беше викан в полицията да дава обяснение. 
Мотивът беше, че смъртта доста бързо е последвала самото 
завещание, което им се сторило съмнително, а също така и причините 
за самото завещание. Самият шеф на въпросния отдел недвусмислено 
подхвърли: 

- Не мислите ли, че тези събития много бързо следваха едно след 
друго? 

Д-р Ст беше максимално омерзен и отговорът се отличаваше със 
студена сдържаност: 

- Понятно е накъде биете, но ще ви обясня накратко. Дори не 
мисля да се възползвам от това завещание. 

- А какво мислите. 
- Все някога отнякъде ще се появят наследници. 
- Още един въпрос, докторе, – забеляза ехидно шефът, оставяйки 

без внимание аргументите на д-р Ст. – Възможно ли е някои 
лекарства в определени дози да могат да стимулират отрицателен 
ефект? 

- Всичко е възможно – отсече иронично д-р Ст, – но подобни 
твърдения изискват солидни доказателства. Което не се прави от 
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лаици. Разсъждавайки по този начин, трябва да наредите цялата 
лекарска гилдия на подсъдимата скамейка. 

- Може и да сте прав – разсмя се шефът и с това разговорът бе 
приключен. Д-р Ст получи стандартните извинения с мотива, че все 
пак те са длъжни да проверят, защото съществуват особени случаи, 
когато полицейската намеса е неизбежна. 

Въпреки всичко д-р Ст реши, че трябва да потърси автентични 
наследници. Тази среща с полицейските служби по такъв повод го 
покруси и ядоса. Дори би заминал веднага, но го възпираше 
задължението му към възрастната жена, която след смъртта на 
стареца съвсем се обезсърчи и затвори в себе си. Ходеше всеки ден на 
гробищата, разговаряше с умрелите и очевидно само с това се 
занимаваше. Д-р Ст не можеше да не остане очарован от тази 
самоотвержена любов, когато всички мисли и чувства се насочват към 
наличието на един спомен. 

Междувременно полицейската намеса не повлия никак на 
репутацията му и много скоро установи, че дейността се разраства и 
притокът на пациенти, дори от други населени места, се увеличава. 
Това от една страна го насърчаваше, но от друга се опасяваше, че 
може да предизвика завистта на някои колеги от местния екип. Дори с 
известна почуда установи, че някои пациенти – предимно жени – 
идват не толкова поради наличието на конкретен симптом, а си 
измислят някакви съмнителни болежки, само и само да го видят и си 
поприказват, за което с удоволствие си плащаха. Особено се увеличи 
притокът на потенциални тъщи /бяха проучили, че не е семеен/, които 
дори съвсем откровено подхвърляха, че имат в наличност хубави 
дъщери и много често медицинският преглед се превръщаше в 
обикновено сватосване. Не бяха редки и случаите, когато се появяваха 
и самите дъщери под коварния предлог, че някоя от тях си порязала 
пръста или, че наблюдавайки една нощ звездите, получила 
сърцебиене. 

Цялото това внимание беше трогателно и д-р Ст беше наясно на 
какво се дължи, но винаги в такива мигове се появяваше образът на Н, 
принуждавайки го да прави неуместни сравнения. И тези сравнения 
никога не даваха съществени преимущества на съответната местна 
красавица. Една загрижена бабичка дори беше твърдо убедена, че му 
е направена магия и предлагаше услугите си да я развали. 
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8 
Д-р Г придружи М до санаториума, свали багажа от таксито и я 

връчи лично на завеждащия. Оказа се, че багажът и е доста тежък и тя 
не би могла да се справи сама. Той беше поразен от факта, че една от 
чантите и бе пълна с чукове, длета и други инструменти за обработка 
на камък. Очевидно тя твърдо бе решила да не се лишава от 
заниманията си и има намерение да продължи работата на това 
място при всички обстоятелства. Д-р Г сподели със завеждащия тази 
особеност на пациентката и помоли да и бъде оказвано съдействие 
предвид положението и. 

- Тя е скулпторка и безспорен талант – аргументира се той – и 
имам молба да и се съдейства по всякакъв начин. Не бих си позволил 
да допусна каквато и да било опасност такъв човек да бъда провален 
поради незачитане, небрежност или незнание. 

- Ще направим всичко, каквото е по силите ни – обясни 
завеждащия. – Но Вие сте наясно, че с подобна диагноза 
възможностите не са особено значителни. 

- Това е ясно – съгласи се д-р Г, – но при нея процесът се влияе 
силно от възможността да може да работи и се реализира. Тя е 
работохолик. Превръща камъните в образи. 

- Няма никакъв проблем; тук има достатъчно камъни – усмихна 
се завеждащия. – Доколкото схващам, тя е прекалено вглъбена в себе 
си. 

- Вярно, не е от разговорливите. Не мога да преценя дали това е 
типичен случай на меланхолия или нещо по-различно. Проявява 
активност само, когато има възможност да работи и обикновено 
предпочита камък. Подобна клинична картина не съм наблюдавал и 
не съм срещал в медицинската литература. Лишена от изява, тя 
загубва интерес към всичко останало. 

- Ще бъде взето под внимание и ще и предоставим всички 
условия за работа – съгласи се завеждащия. – Освен това може би 
трябва да се приложи част от класическата методика. 

- Ще съм доволен, ако може поне да бъде върната част от 
способността и да споделя мислите си. Това мълчание е тревожно. 

- Имам усещането, че е загубила желанието си да споделя, 
поради конкретни причини. Преживяла е някакво тъжно събитие и 
продължава да го преболедува. Понякога от това състояние може да я 
извади само определен човек. 
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- И това е допустимо. Доколкото съм информиран, в живота и 
съществува такъв, но нямам представа кой е. Възможно е да се окаже, 
че е някой от бившите и учители. Може би това е човекът. 

- Може би. 
- Междувременно трябва да се има предвид, че е бременна – 

продължи д-р Г.- Не е известно кой е сторил това. 
- Вероятно с това трябваше да започнем. Не допускате ли, че 

може да е същият този господин Хикс? 
- Не мисля, че е той. По-скоро е някой случаен. Понякога тя е 

съвсем неадекватна, скита нощем по баровете, среща се непознати и 
всеки би могъл да го стори. 

 
*** 
Д-р Г остана още известно време в санаториума, понеже М 

трудно се адаптираше към обстановката и, когато разбра, че ще 
трябва да остане тук сама, изпадна в непреодолима апатия. Не се 
хранеше, мълчеше, не искаше нищо, не излизаше навън и седеше в 
ъгъла на стаята – вперила поглед в една точка в стената. 

- Аз ще дойда пак, М – опитваше се да я разсея той. – Ще се 
върна скоро, за да продължим заедно, но сега трябва да вървя, 
защото имам друга работа. И ти също имаш много работа. Видях 
наоколо достатъчно подходящ материал. 

Тя не отговори; вероятно не можеше или не го чу, но в очите и 
лежаха неподвижни облаци. Чудеше се какво му напомнят тези нейни 
очи. 

- Иска ми се като се върна да те намеря преобразена – продължи 
той, – защото имаш право да притежаваш всички радости на света. 
Това е твое право и не трябва да го отказваш. Иска ми се освен това 
да продължиш работата си. Ти си надарена от Бога и разполагаш с 
дарбата да твориш красота. Един ден всичко това ще намери място в 
душите на хората. 

М продължи да не взема участие в диалога. Не можеше да се 
разбере дали е тук или някъде другаде – в някакъв свой собствен свят. 
Не можеше да се проумее какво иска М, защото вероятно искаше 
всичко, но не знае какво е то. Мъглата в очите и ставаше все по-
плътна, нещо там непрекъснато гаснеше; това беше едно нестихващо 
мълчание. 

Малко след това М нарами внезапно чантата с инструментите и 
без да продума, се отправи към близкия хълм, където имаше много 
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камъни и много духове, затворени в тях. М отиде да разговаря с 
духовете. 

 
*** 
Д-р Г си тръгна малко по-късно след като уточниха със 

завеждащия подробностите относно пребиваването на М в 
санаториума. Трябваше да се помисли и за предстоящото раждане, до 
което оставаха няколко месеца, както и за самото дете, чиято съдба 
оставаше доста неясна при очевидно неблагополучната диагноза на 
майката и свързаните с това песимистични прогнози. Нямаше ясно 
становище нито за бъдещата майка, нито за бъдещото дете. Засега 
този проблем не можеше да бъде решен и не се виждаше подходящо 
решение.  

Д-р Г се прибра в ателието в потиснато настроение. Докато се 
опитваше да рисува и, докато се опитваше да отложи за по-късно 
поредната доза алкохол, неизменно го преследваха изнурените очи 
на М. За да преодолее тази слабост и да влезе в релси д-р Г се обади 
по телефона на д-р К и я уведоми, че тази вечер ще бъде свободен и 
вероятно сам 

- Имаш нужда от партньорка ли? – чу се оттатък красивият алт на 
д-р К. 

- Би могло и така да се каже. Всъщност, съм депресиран. 
- Ще видя дали ще успея да се освободя навреме и ще те 

наобиколя – обясни загрижено д-р К, – понеже имам уговорка с един 
професионален жиголо и дори съм платила капаро. 

- Окей, тогава не е наложително да идваш; ще се справя някак. 
Д-р Г пусна слушалката, видимо отегчен от разговора. Картината, 

която бе започнал отново не се получаваше; явно по-добре беше да 
пие нещо и легне да се наспи. Опита се да пресъздаде по памет хълма 
с многото камъни пред санаториума, където бе оставил М, но нищо 
не се получи. Всъщност, пейзажът стана добър, но той по принцип не 
хранеше афинитет към пейзажите. Намираше нещо дълбоко 
изтъркано в реализацията на всички пейзажи; според него една 
обикновена фотография върши много по-добра работа и не е нужно 
да се губи време пред платното. Поради което накрая го захвърли и 
залови платното с голото тяло, което все още имаше нужда от глава. 
От друга страна разговорите с д-р К винаги му се струваха безкрайно 
отегчителни, дори и по телефона. Поради което ги ограничаваше 
максимално; явно нямаше какво да си кажат и всичко стигаше до 
някаква утвърдена баналност. Разбираха се с две думи и ставаше 
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ясно, че се касае за секс; ни повече, ни по-малко. Повече обяснения 
не бяха нужни нито от нейна, нито от негова страна. Постепенно в 
рамките на тези взаимоотношения му се изясни, че д-р К е една 
свръхинтелигентна и безкрайно тъжна самотница, която дори не знае 
това и е обречена никъде да не си намери място между хората. 
Изумителна беше способността и да къса всякакви връзки и да се 
обрича на самота, тъкмо поради тази свръхинтелигентност, 
позволяваща да се добере бързо до всички недостатъци на 
потенциалните си ухажори и дори при липса на такива, да ги създаде. 
Всяко следващо обожествяване бързо стигаше до апогея на своята 
баналност и впоследствие детронирано без остатък. По някакъв 
твърде нелеп начин, въпреки че беше харесвана и търсена, тя не 
успяваше да създаде трайна връзка, освен временните еротични 
изпълнения, каквато беше ситуацията с д-р Г. И колкото по-често това 
се повтаряше, тя все повече се отчуждаваше от всички и от себе си. 

Д-р Г беше наясно с тази нейна особеност – близка до 
патологията – и нямаше амбиции да я задържи. Знаеше, че това е 
невъзможно и той самият бързо охладняваше; между тях се 
установяваше хладна учтивост, впоследствие прерастваща в отегчение 
и всеки си тръгваше в собствената посока. Д-р Г не изпитваше ревност 
от нейните похождения, нито тя от неговите. Тяхната връзка бе 
стигнала до нивото размяна на сексуслуги на приятелско ниво, поради 
лекотата на последното и създалите се навици, поради което стана 
ясно, че не може да има съществена промяна. 

 
*** 
Въпреки всичко д-р К се отби в ателието за един час късно след 

полунощ. 
- Нямам много време за предварителна подготовка, тъй като 

трябва да си ходя да спя, че утре ми предстои пътуване – обясни тя и 
веднага започна да се разсъблича. 

Д-р Г реагира почти отегчено: 
- Пил съм доста и вероятно ще те забавя. Така че не бързай! 
Тя помисли един момент и продължи: 
- Не е проблем, ще те изчакам. 
- Не беше толкова належащо, но все пак ти благодаря. 
Д-р Г беше трогнат от тази нейна загриженост. Обикновено тя се 

съобразяваше предимно със собствените си желания, но това, че бе 
дошла заради него в полунощ беше нещо ново и говореше за 
еволюция в поведението. Нямаше как да я отпрати с обяснението, че 
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вече се е отказал от намерението си, не искаше да я обижда по 
никакъв начин и захвърли четката в ъгъла. 

Един час по-късно таксито я чакаше на улицата и тя си замина 
полузаспала, дори без да продума. 

Д-р Г отново застана пред статива, амбициран за завърши 
окончателно новата си картина. Както бе споменато, тя 
представляваше голо женско тяло от типа „Модилиани” с липсваща 
глава. Винаги се появяваше проблем с тая глава и това много го 
тормозеше. По принцип, на такова тяло всяка глава би паснала, но не 
и тази, която той иска. 

Постепенно в ателието нахлу тишина ; галактиките се разбягваха 
и по ъглите притихваше някаква пълзяща нетленност. Веднага след 
това му се стори, че вече заспива или вече е заспал, но не можеше да 
излезе от това състояние; после отново се чуха хлипове и отново 
установи, че това е тя – онази със странните очи, която от дълго време 
битува в сънищата му – ето коя е тя и се чудеше как е влязла, защото 
ателието беше затворено съвсем ясно си спомняше, че бе заключил, 
после грабна четката и се нахвърли върху платното; сега беше време 
да хване мига, защото знаеше; съвсем беше наясно, че сънува, а мигът 
е безкрайно важен след което всичко ще изчезне, за да остане в 
полунощ поредното женско тяло без глава. Много, много му се 
искаше да се докосне до нея, защото все повече се убеждаваше, че е 
единствена и след нея няма нищо, но знаеше, че докосването е 
невъзможно, поради дистанциите след всяка смърт. Много отдавна 
знаеше коя е тя, но чак сега се досети за очите; приликата беше 
недвусмислена. Видя този лунатичен танц и тази молитва в едни 
невероятни скулптури, от близостта, на които ти се иска да завиеш, а 
там също така се оказаха очите – същите тези безумни очи, които бяха 
единствени на света. Чак тогава се сети, че е жив и този сън е отдавна 
изчезнал. Жената не можеше да бъде друга никоя и това беше 
пределно ясно – самата Камий Клодел. Разбра веднага, че в съня си е 
допуснал точно нея; дори никак не си направи илюзии, че е нещо по-
различно от сън, но това не можеше да има значение сега и завинаги, 
при едни разбягващи се вселени; ето сега ще изрисува лицето и, 
извивката на шията, раменете, косите, очите... Очите – най-накрая 
защото е събрано всичко – цялата вселена – всички извори и 
звездопади. Очите са те – онези същите, които надничат в полунощ с 
болка и копнеж. И това е всичко. 
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*** 
Д-р Г се събуди внезапно пред статива с четка в ръка. Безспорно 

бе заспал и безспорно бе сънувал някакъв съвсем виолетов сън. 
Ателието беше празно и невероятно тихо. Непонятно защо в главата 
му се въртеше името на Камий Клодел и по странен начин го 
свързваше с това на М. В следващия миг погледна към статива и 
занемя. Съвсем точна и съвсем завършена, с безумни и тъмни очи от 
там го наблюдаваше самата М. В първия миг си помисли, че 
продължава да сънува, но след кратко размишление установи, че е 
съвсем буден, дори все едно никога не е заспивал. Много бавно, като 
в забавен кадър, връщайки се назад и все по-назад, той си изясни, че 
всъщност, по някакъв необясним повод е търсил присъствието на М. 

Чак сега съобрази, че е три след полунощ – времето на бързите 
сънища и се опита да си спомни всичко. Но не можеше да си спомни 
нищо; в главата му плуваше бяло петно. Дори не можеше да се сети от 
къде се е взела тук М. Нямаше представа, че винаги я е носил със себе 
си и всеки опит да състави диагноза се сблъскаше с непреодолими 
препятствия. После се сети, че вероятно има тук още някой, който е 
самият той, но от другата страна на бариерата и се появява в полунощ 
по вампирско време, за да нанесе последен контур върху платното. 

Д-р Г се срещна със себе си, но не по време на последния контур, 
а тук и сега. Не успя да разбере как се е случило и дали се е случило 
по-рано или по-късно. Онзи се появи в ателието в три след полунощ и 
това бе самият той, само че съвсем друг. Диалогът се състоя почти 
веднага, въпреки цялата му абсурдност: 

- Ти кой си; какво търсиш тук? 
- И аз бих задал същият въпрос. 
Онзи седеше отсреща без да е канен, сякаш хиляди пъти го е 

правил и двамата се наблюдаваха с взаимна антипатия, въпреки че не 
беше ясно кой от тях е оригиналът и кой – дубликатът. Последният 
махмурлук беше придружен с главоболие и сега – също. Д-р Г нямаше 
спомен за всички махмурлуци, но наблюдавайки себе си отстрани, не 
беше убеден, че е застанал срещу огледалото. Това, че наблюдава 
себе си не сe връзваше с конкретна диагноза. Нито лудостите, нито 
махмурлуците притежаваха подобен феномен, а също и смъртта. По 
принцип, като всяко оторизирано медицинско лице, бе доволно 
запознат с изявите на смъртта, но това беше по-различно и не се 
вписваше с представите му за тази особа. Д-р Г отхвърли този вариант 
като несъвместим с медицинските канони и преодолявайки 
главоболието, се опита да влезе в тон. 
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- Беше заключено. Ти как успя да влезеш? 
- Вероятно по същия начин, както и ти. 
Близнакът /това определено беше обикновен близнак/ 

притежаваше същото лице, същата фигура, дори същото облекло. 
Това никак не би могло да бъде обнадеждаващо от гледна точка на 
всяка Дарвинова постановка и д-р Г сериозно се усъмни в 
съществуването на подобна реалност. 

- Ти ли довърши картината? 
- Не зная; аз мислех, че си ти. 
Ситуацията ставаше все по-трудноразбираема и нямаше как да 

бъде обяснена само с едно напиване. 
- Не вярвам особено в наличието на астрални двойници – 

подхвърли д-р Г – така че твърде се съмнявам в съществуването ти. 
- Бих потвърдил такава теза, но настоящият случай като че го 

опровергава. 
- Как си обясняваш подобен феномен? 
- Никак не си го обяснявам. Единият от нас явно е фалшив, но не 

се знае кой точно. 
- Значи трябва да чакаме първи петли, за да разберем. Ето че 

доживях да го чуя с ушите си. 
- Предполагам, че се касае за диагноза. 
- Която едва ли е особено безобидна и явно предполага 

специфична терапия. 
- Несъмнено. Трябваше да изоставиш професията, за да го 

проумееш. Но и д-р Фройд едва ли би го проумял. 
- Положително. Не си спомням да съм страдал от Едипов 

комплекс, за да търся услугите на Фройд. Надявам се до тогава да 
изчезнеш. 

- И аз храня същите надежди. 
- Ще трябва да почакаш първи петли. 
- Ще трябва. 
Д-р Г много внимателно изследваше новодошлия и все повече 

стигаше до извода, че това е той самият. Във физическо отношение 
нямаше никаква разлика, но не само във физическо. Междувременно 
бе забелязал, че онзи говори същото, което той мисли и всъщност, 
разполага с идентична информация. Наблюдавайки себе си, не 
можеше да си обясни същността на самия наблюдател. Нито пък 
времето и мястото. Времето сякаш бе спряло, а мястото – всяко място 
във вселената и може би извън нея. Очакваше всеки момент да се 
събуди, макар да бе твърдо убеден, че е буден. Дори си мислеше, че 
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сънят е прекалено логичен, за да бъде истински. Все повече губеше 
търпение. 

- Иска ми се да се събудя веднага; не мога да чакам никакви 
първи петли – забеляза той, явно изнервен. – Всеки кошмар си е 
обикновена досада. 

- И аз съм на такова мнение – подхвърли онзи. – Остава да се 
уточни кой е кошмарът. 

- Не вярвам да съществува проблем. 
- Винаги са възможни изненади. 
- И как възнамеряваш да го докажеш? 
- По същия начин, както и ти. 
- Тоест – аутопсията ще покаже... 
- Не ти липсва чувство за хумор – разсмя се онзи, – пък аз съм на 

мнение, че тайната се крие в очите на М. Най-после успя да ги 
докараш автентични; колко безсънни нощи за едни луди очи! 

- Какви безсънни нощи бълнуваш; аз спях по онова време и 
сигурно продължавам да спя; нямам представа кой е завършил 
картината. Тук явно се мотаят извънземни. Нищо чудно след като се 
събудя очите да ги няма. 

- Още ли мислиш, че съм твой кошмар? 
- А какво друго да мисля?  
- Помисли за себе си! Как ще я караш с подобна диагноза – ни 

тук, ни там? 
- Какво имаш предвид? Нито при докторите доктор, нито при 

художниците художник – това ли? 
- Ето, че схвана от раз. Именно него имам предвид. 
- Това си е моя работа; все ще оцелея някак. 
- И ще чакаш някой да дойде насън да ти довършва картините 

ли? Но това да не ти е някакъв Андреас Леверкюн? Съжалявам 
приятелю. 

- Казах. То си е моя работа. 
Онзи го наблюдаваше със снизходителна усмивка. 
- Ако питаш мене, по-разумно е да се върнеш в професията. Така 

или иначе, за художник не те бива. Какво ще правиш с тези 
обезглавени девици? 

- Във всички случаи не мисля да се консултирам с когото и да 
било. 

- За разлика от тебе, М би трябвало да успее. Тя е талантлива. 
- Не намесвай тук М! Тя няма нищо общо. 

                                                
 Герой на Томас Ман от романа „Доктор Фаустус” - бел. на авт. 
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- М е талантлива – повтори онзи. – Би било по-благородно да се 
заемеш с израстването на М. Както и с лечението. Така или иначе от 
тебе друго не става. 

- Защо трябва аз да го правя? Има си професионалисти за тая 
работа. Аз вече не съм в професията и не мисля да се връщам. 

- Ти си в професията. Дори ще ти се наложи да приложиш същата 
терапия върху самия себе си. 

- Много интересно! Не съм чувал за подобен експеримент в 
психиатрията. Това трябва да е нещо ново – автодиагноза и 
автотерапия. Ти надмина световната практика. 

- По-скоро аз съм лекарят, а ти пациента. Нали уж сме едно и 
също. 

- Е това вече съкруши очакванията ми. Да се окажеш пациент на 
собствения си кошмар. Тук цялата гилдия ще занемее. 

- Смееш се, но точно това очакваш от себе си – тоест – от мен. 
Междувпрочем, много от забележителните идеи в науката и 
изкуството се явяват някому насън. Това е доказано. 

- Не зная какво да очаквам. Ще ми се по-скоро да се пръждосаш 
от тук. 

- Виждаш ли наоколо да се разхождат бели мишки – усмихна се 
гостът, – това значи, че ще ти дойдат гости от отвъдното. 

- Те вече са дошли. Ако смяташ себе си за гост от отвъдното. 
- Кой знае, понякога си мисля, че гостът си ти. Апропо, докато ти 

се занимаваш с М, аз би трябвало да съм призван да правя компания 
на д-р К. Но не заради тоя особен блясък в очите. 

- Там ти е мястото – намръщено го погледна д-р Г. – Само 
внимавай да не избягаш по време на процедурата /от религиозни 
чувства например/. Д-р К не допуска дезертьори в своето 
обкръжение. 

- Ето на, че си разпределихме справедливо ангажиментите. Сега 
вече могат да запеят първи петли. 

- Дори би трябвало. Дано по-скоро ми се махнеш от главата. Ама 
че досада! 

- Е не съвсем. Защото един разговор със себе си предполага 
разговор между съмишленици. Не е като да спориш с разни дебили в 
кръчмата или из сайтовете на интернет. Там, по принцип, глупостта е 
на такова ниво, че ще те карат да вярваш в непорочното зачатие. 
 

- Не ти ли се струва, че ставаш все по-досаден? – промърмори д-р 
Г. 
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- Започваш да капризничиш като застаряваща девственица. Това 
не е хубаво. А между другото никак не се каня да те занимавам с 
непорочни зачатия. Да не съм ти бавачка. “Tanto modesta lo poco 
como lo nucho”, както е постановил някога писателят. 

- Как, как – малка или голяма?.. 
- Точно така: Малка или голяма досадата си е досада. Най-после 

ти угодих на капризите. А ти разправяш, че съм твърде изтъркан и 
повтарям само твои мисли. 

- Че ти пак си изтъркан, „ло поко - ло нучо”. Махай се от тук, да те 
вземат дяволите! Ама че проклет махмурлук! 

- Ти май се ядосваш – отбеляза съчувствено близнакът. Това 
трябва да е от главоболието. Там някъде забелязах таблетки с 
аналгин. Просто съм загрижен. 

- Грижи се за себе си! – стрелна го д-р Г. – И стой по-настрана, че 
сигурно си ял чесън – усмърдя ми душата!  

- Хайде, хайде, сега и за културни норми взе да опяваш! Не 
помниш ли, че ти го яде тоя чесън след като си отиде д-р К? 
Профилактично заради грипната епидемия? Много бързо изпадаш в 
амнезия, когато така ти отърва. 

- Все едно. Тази смрад сигурно не идва от мен; никой не може да 
смърди на самия себе си. 

- Вярно – прав си. Всеки харесва собствената си смрад. 
Междувременно не ти ли се струва, че подобна теория е валидна най-
вече за производителите на културни ценности. 

- Най-вече за тях. Но това тебе не те касае. Ти просто си 
производител на смрад. 

- Знае ли се. До преди малко твърдеше, че аз съм правил 
картината. Ето на, че започна вече сам да си противоречиш.  

- Но затова пък си в състояние да напишеш цялата ми биография 
точка по точка. Голям дявол си – разсмя се д-р Г. 

- Vede retro, Satana! Още малко и ще ме набиеш, а се 
преструваш на доброжелател – репликира захилен гостът. 

- Похвално. Вече проговорихме и на латински. 
- Нормално е. Занимавайки се с ангели, понякога човек налетява 

и на дяволи; някога дори римляните са го проумели. 

                                                
 „Малка или голяма, досадата си е досада” /исп/ - Фриц Цорн – „Марс” - бел. на 
авт. 
„Махни се, Сатана!” /лат/ - бел. на авт. 
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- Да можеше да млъкнеш малко! Никой не изсипва толкова 
баналности за единица време. Трябва да е рекорд на цялата 
галактика. 

- И това е допустимо. Но дяволът не е чак толкова черен. 
- Аха – малко сбъркано плагиатство. Друго беше в кошмара на 

Иван Карамазов. Май си започнал да оглупяваш. 
- Всички оглупяват на стари години. Както беше казал поетът: 

„Всеки се ражда гений и умира идиот”. 
- Ето че и на философска вълна прескочихме. Не може да не 

нагазиш из премъдростите на Чарлз Буковски. Но има и друг вариант: 
Роденият идиот, си остава такъв цял живот. 

- Не ми трябва лаврова клонка. Но в три след полунощ човек, ако 
не може да пише стихове или поне да рисува, разговаря със сатани. 
Май че правилото се потвърждава. 

- Остава да се уточни броя на сатаните. Явно ще се наложи да 
викам попа да прекади с тамян. 

- Много забавно. Остава да чуя със собствените си уши, че се 
каниш да идеш на манастир. Замонашването би ти подхождало. 

- Бих отишъл и там, стига да съм сигурен, че ще се отърва от тебе. 
- Реагираш като адвентистки пастор – усмихна се гостът, – все 

едно съм се засилил да се пазаря за душата ти. Май ме вземаш за 
Мефистофел. 

- Е много се надценяваш. Няма как да бъдеш сбъркан с 
Мефистофел; по-вероятно си някой от помощния персонал. Твърде на 
дребно играеш. 

- Така е. Всеки трябва да си знае мястото. Аз съм само един 
скромен психиатър от школата на чичо Фройд. 

- Ти си толкова психиатър, колкото аз съм художник. Чудя се дали 
не възнамеряваш да се пазариш за душата ми срещу числата от новия 
тираж или си въобразявам, че са достатъчни очите на М. 

- Вдъхновяващо е чувството ти за хумор – забеляза гостът, – а 
междувременно очите на М биха свършили добра работа на 
Модилиани или Рьоне Магрит, но не и на тебе. Не си се родил на 
подходящо място и подходящо време. Тук дори и Пикасо би стигнал 
най-много до равнището на даскал по рисуване в някоя 
провинциална гимназия. 

- Сигурно мястото е прокълнато – съгласи се д-р Г. – Откакто 
нашенци започнаха да се кланят на дявола вместо на Бога, 

                                                
Чарлз Буковски - бел. на авт.  
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посредствеността е строго регламентирана и очевидно Пикасо не би 
се съгласил на подобна глупост да се роди тук. 

- Тези камъни явно са за моята градина – забеляза гостът. – Ти 
все още ме считаш за някакво изчадие адово, пък аз нямам нищо 
общо с онзи персонаж на Томас Ман, дори и не зная числата на 
тотото, така че разплащането ще бъде на вересия, ако не са ти 
достатъчни очите на М. Все пак кризата си е криза. Следващия път 
може да ти се яви самата Мона Лиза. 

- Трогнат съм от вниманието, но да се надяваме, че няма да има 
следващ път.  

- Знае ли се? 
- Значи съм призван да скроя нова версия на Мона Лиза без 

намесата на Леонардо. А как да я представя – с колекцията на Версаче 
или на Армани? 

- Нищо чудно да направиш Мона Лиза манекенка, като те гледам 
как си я подкарал с тия торсове. Но има логика в този вариант; можеш 
да спечелиш пари от рекламите. Сега не е важно кой колко е 
талантлив; важно е с какъв рекламен образ се е сдобил. 

- Тоест, препоръчваш ми да произвеждам рекламен продукт за 
телевизията? Не бях се сетил до сега. 

- Ето на, че и аз се оказах полезен с нещо, пък ти ме хокаш като 
обикновен навлек, който от скука обикаля из сънищата на бабичките. 
Но по принцип си прав. Пикасо така или иначе няма как да се прероди 
отново от твое име, дори да живееш в Монмартър; поне изтипосай 
някаква халтура за радост на тълпата; сега това се харесва. 

- Бих направил всичко, само и само да се пръждосаш. Това твоето 
си е живо изнудване – въздъхна отегчено д-р Г. – Ако нямаше досущ 
моята муцуна, бих те цапардосал с нещо тежко. 

- Би било уникално. Досега никой не е успял да цапардоса 
собствения си кошмар по муцуната. Вероятно ти ще си първият. 

- Затова се и въздържам. Не ми се иска да бъда пионер в 
подобни начинания. 

- Явно не можеш да ме понасяш и това ми било колегиално. Пък 
аз имам такива благи намерения, дори диагноза бих ти поставил 
безплатно. А не би трябвало поради особеностите на лекарската 
етика. 

- Благодаря за вниманието, аз диагнозата си я знам. Нямам тумор 
в мозъка и пия студена вода по време на махмурлука. 

- Добре казано – разсмя се гостът. – Всички пият студена вода, 
защото махмурлукът продължава. Но имаш проблем с жените. 
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- Че кой няма проблем с жените? 
- Проблемът е от друго естество и ти го знаеш. Те идват и си 

отиват, но никоя не оставя диря след себе си. 
- То си е тяхна работа; не мога да им се бъркам. 
- Не ти ли се струва, че си един доста самотен и доста побъркан 

Казанова или несръчно негово подобие? 
- Дори и да е така, на мен ми харесва. 
- По-скоро ти харесват млади момичета за временно ползване. 
- Това не те засяга. 
- Напротив, засяга ме – това е част от клиничната картина. 
- Не те засяга – настоя д-р Г. 
- Не вярвам да си възхитен особено от себе си, защото ти е ясно, 

че се отнася за обикновена патология. 
- Явно прекалено си се нагълтал с хипотезите на Фройд. Започва 

да става все по-отегчително около тебе – възрази д-р Г. 
- Между другото, какво мислиш да правиш с М; тя явно има 

нужда от покровител и не е достатъчно само едно преспиване. 
- Това си е моя работа; не мисля да ти докладвам. 
- Тя е много болна, но ако се ожениш за нея състоянието и би се 

подобрило. Това е част от терапията. 
- Повтарям. Това си е моя работа и тебе никак не те засяга. 
- Освен това ти си посредствен художник, въпреки че си добър 

естет, а тя крие в себе си безспорен талант; може да и бъдеш полезен, 
ако не с друго, поне с присъствието си. 

- Стига си натяквал едно и също! До гуша ми дойде; ама че 
напаст! 

- На всичко отгоре ще можеш да се гордееш в ролята на съпруг на 
гениална жена и като нищо ще попаднеш в биографията и. Това е 
висока чест. 

- Но тя е луда – луда е... 
- Точно така – луда е и гениална; освен това много хубава. Ожени 

се за нея! 
- Абе ти!.. 
- Този пепелник там не може да бъде използван по 

предназначение. 
- Майната ти! 
Д-р Г грабна пепелника от масата и замахна. В този момент 

осъзна, че не може да направи никакво движение, защото нещо го 
държеше вързан и невероятно му тежеше. Напрегна всички усилия и 
връзката се скъса, защото изведнъж се събуди прав в средата на 
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ателието, държейки пепелника и гледаше неподвижно в една точка 
пред себе си. Но там нямаше нищо. Беше сам в ателието и в главата 
му трещяха светкавици. Някаква сянка премина по коридорите и 
ехото се отдалечаваше, смеейки се. Стори му се, че чу изкукуригване 
на петел; после всичко утихна. От платното го гледаха замислените 
очи на М. 
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9 
Сутринта д-р Г бе посетен от някакъв странен тип с птича 

физиономия, който се представи за собственик на погребална агенция 
– някой си господин Б и обясни, че търси М. Това веднага подразни д-
р Г и той реагира не много любезно: 

- Не разбирам защо я търсите тук. 
- Казаха ми, че мога да я намеря при Вас. 
- Кой Ви е казал? 
- Майка и. 
Като чу за майката, д-р Г още повече се ядоса, но успя да скрие 

раздразнението си. Поведението на тази жена никак не му харесваше. 
Лекомислието и минаваше всякаква граница. 

- Вече не е тук; за какво я търсите? 
- Дължи ми известна сума и имам една уговорка с нея. 
- Уговорка с нея? Да не би да сте решили да инвестирате в 

производството на надгробни паметници? – кисело се пошегува д-р Г. 
- Почти познахте – отговори онзи без да се засегне. – Поръчката е 

от един известен бизнесмен, който е решил да си направи 
предварително семейна гробница. Подписал съм договор и му дължа 
това. 

- И каква е сумата, която Ви дължи М? 
- Хиляда. 
- Не се притеснявайте, ще оправим работата. 
- Но се притеснявам за клиента. 
- Много е специален този клиент. Значи гробница още приживе. 

Да не би да е някакъв фараон? 
- Може и така да се каже. 
- И какво общо има с това М? 
- Тя е изпълнителят. Ангажирал съм я още преди година. Не 

можах да намеря по-подходящ човек за такава сума. Дадох и парите 
за да изготви проекта. 

- Вие не може да не сте знаели, че М е психично болна. 
- Знаех, но тя и преди е работила за мен. Известно ми е, че 

работи добре. 
- Освен това е бременна. Не ми е ясно как би могла да се заеме с 

такава работа. 
- Бременна!? 
Посетителят внезапно изпадна в паника и по птичото му лице се 

изписа уплаха. Не беше ясно какво го стъписа толкова много, но той 
изведнъж се разбърза. 
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- Не може да бъде. 
- Може и още как! 
Гостът си тръгна без да се сбогува, сякаш някой го бе подгонил и 

забрави за какво бе дошъл.  
- Хей! – извика след него д-р Г, който по някакви странни 

обстоятелства бе осенен от внезапно съмнение. Опитът на психолог 
му подсказа всевъзможни развръзки.  

Онзи стреснато се обърна.  
- Ти ли си този хубостник, дето я е подредил така? 
Служителят на Танатос нищо не отговори и панически се измъкна 

навън. Д-р Г все повече се ядосваше, макар че му стана смешно. 
Трудно се примиряваше с мисълта, че М може да роди дете от този 
невзрачник. Тя – самата – обременена с тежка диагноза и като се 
прибавят качествата на бащата, би могло трудно да се прогнозира 
бъдещето на отрочето. Като добре запознат с генетиката човек и 
лекар – естествено, поради познанията – д-р Г се бе превърнал в 
откровен циник и винаги най-напред му се представяха негативите от 
подобни зачатия, които бе склонен да преувеличава до безкрайност. 
Но след стореното, единственото, което можеше да се направи, беше 
да се чака с надеждата за благоприятна развръзка. Той много малко 
вярваше в подобна благоприятна развръзка, но не можеше и да я 
отхвърли съвсем. 

С това мислеше, че въпросът е приключен, но се оказа, че 
прибързва. Още същия ден онзи му се обади по телефона и го помоли 
да му каже къде се намира М, понеже го притискат заради договора. 

- Не става въпрос за сумата, която съм и дал, а за договора – 
обясни той. – Човекът, който ме е ангажирал не е случаен и ще ми го 
изкара през носа. 

- Може би имаш нужда от подобна гимнастика – отряза го д-р Г и 
хвърли слушалката. 

Два часа по-късно телефонът пак се обади. 
- Господине, много Ви моля, те ще ме убият! 
- Едва ли ще си губят времето с тебе. 
- Но тук става въпрос за доста пари. 
- Взел си ги авансово и вече си ги похарчил? 
- Да. 
- Хм, много си експедитивен. 
- Ами обзаведох си офис. 
- Е да, служителят на Танатос не може без офис. И какво мога да 

направя аз? 
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- Да ми кажете къде е М. Възможно е да се заеме, все пак, с 
проекта. 

- Не мога да ти кажа къде е, без да съм говорил с нея. Тя трябва 
да знае предварително. Между другото, след като си я подредил така, 
защо не вземеш да се ожениш да нея? Тя безспорно е свястно момиче 
и ти съвсем не я заслужаваш. 

От другата страна настъпи продължително мълчание. Някой се 
покашля. 

- Но тя... Но аз съм женен. 
- Аха. Ще видя какво мога да направя. 
Д-р Г пусна слушалката и се замисли. Ситуацията изглеждаше 

пределно ясна и тъкмо поради това – пределно безизходна. Но в 
същото време приемаше като истинско безобразие М да се омъжи за 
този невзрачник. Подобна възможност с негова благословия му се 
струваше някак предателски нелепа. Въпреки категоричната глупост 
на жените, що се отнася да брачните практики, с М нещата стояха 
доста по-различно. Тя разполагаше с голям потенциал и трябва само 
някой да и даде стабилно рамо. Тя не се вместваше в никакви 
категории и балансираше някъде на ръба между гениалността и 
дълбокото безумие. Въпреки явната си резервираност, д-р Г реши да 
разговаря с нея, ако това се окаже възможно. 

 
*** 
След обед д-р Г мина през Стария град и посети есенните 

изложби. Имаше представени доста хубави неща, но и доста 
посредствени. Самият той бе отказал поканата да участва поради 
натрапчивата идея, че не е в състояние да прескочи нивото на 
нормалната посредственост. Някаква неутолима амбиция да гони 
върховете не му позволяваше да се задоволи с едно средно равнище. 
Неговата максима беше или всичко, или нищо. Критериите му на естет 
и перфекционист бяха над възможностите на всяка реализация, 
поради което реализация не можеше да бъде осъществена, а 
камарата с недовършени и захвърлени платна нарастваше 
неудържимо. Д-р Г не желаеше да се появи в изложбените зали като 
автор от средна ръка, което го обричаше на тъжната перспектива 
изобщо да не се появи. Но предпочиташе този вариант пред всяка 
друга възможност. 

Скитайки из Стария град, д-р Г оставаше учуден от срещите с 
многобройни групи туристи, а също така фотографи, любители на 
старини и начинаещи художници, търсещи реализация сред 
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архитектурните забележителности и находки от древността. Мислеше, 
че никога не би седнал на тротоара с палитра и статив дори в ролята 
на начинаещ, за да се опитва да прехвърли на платното силуета на 
някоя стара къща. Имаше усещането, че всяка подобна реализация не 
се състои в детайлите, а в нещо друго, което витае наоколо и което е 
трудно уловимо за лаиците. Дори една проста геометрична форма, 
лепната на платното по подходящ начин, би могла да предизвика по-
голямо естетическо внушение от най-съвършения пейзаж, тъкмо 
поради своята неповторимост. 

Разглеждайки албумите, винаги оставаше потресен от 
способността на Джорджо де Кирико да работи по този начин. 
Платната на този човек сякаш лежаха в друго измерение – извън 
реалността – и подобно внушение вероятно произтичаше тъкмо от 
съвършените геометрични форми на всяка реализация. Някои 
архитектурни решения в Стария град по особен начин му напомняха 
за каменните пейзажи на Джорджо де Кирико. 

Д-р Г често бе спохождан от една странна халюцинация на едно и 
също място в Стария град. Беше забелязал, че се случва точно тук и 
точно по определен начин. Това беше едно празно пространство – по-
скоро древна агора между безброй руини сред гробището на 
Византия, където хоризонтите внезапно се приближаваха, небето 
падаше ниско, притихвайки над каменните голготи, наоколо застиваха 
отломките на една безкрайна и много тъжна Виа Долороса. Д-р Г 
изведнъж осъзнаваше, че няма представа къде се намира; мястото не 
беше същото и посоките не бяха същите. Имаше усещането, че е 
надникнал в един друг свят и, че самият той не е той, а по-скоро друга 
личност – съвсем различна и съвсем непозната, с която по необясним 
начин се е идентифицирал и се опитваше да уточни нещо, което е 
забравил или загубил някъде. Мъчеше го пълна амнезия, защото 
всичко се отдалечаваше и гаснеше пред очите му в една много тясна и 
бяла пътека без начало и край; внезапно го спохождаше мисълта за 
смъртта, защото какво друго може да бъде смъртта, освен забрава без 
начало и край. Опитваше се да преодолее забравата, защото и друг 
път се бе случвало подобно пропадане, когато площадите в Стария 
град – обикновено шумни и многолюдни внезапно опустяваха и се 
изпълваха с тишина, но той знаеше, че това не е вярно, а се касае за 
прекрачване на бариерата, която трябва да е била някъде тук, само че 
това е временно – някакъв гравитационен колапс в паузата между два 
удара на сърцето – и после всичко ще застане на мястото си, както е 
било винаги и навсякъде, защото хоризонтите на де Кирико, колкото и 



                                                                     Пигмалионов комплекс ради радев 
 

124 

да са безкрайни, имат край, освен това знаеше или усещаше смътно с 
някакво шесто чувство, че няма как да се събуди, тъй като изобщо не 
спи, а това е само един миг – равен на безкрайност. После вървеше 
дълго в тази посока и се опитваше да се сети къде отива, защото и 
това беше заличила амнезията; знаеше само едно, че пътят по 
правило свършва и то е неминуемо. Пътят винаги така свършваше и 
всичко си идваше а мястото, защото изведнъж откриваше – то беше 
внезапен проблясък, – че е пак там, където е бил преди – на същото 
място и по същото време; наоколо се разстилаха руините на Византия 
и от тогава – от онази безкрайност е изминал само миг, защото 
сърцето отново възстановява своя ритъм; чуваше се този шум на 
кръвта в главата, защото няма вятър; не беше никакъв вятър и всичко 
е много, много безсмислено. 

Д-р Г нямаше обяснение за това състояние; само знаеше, че нещо 
се случва – нещо много необикновено и много близко до 
безтегловност. Всъщност, това бяха съвсем кратки мигове, дори не 
беше полет, след което отново стъпваше на земята, а хоризонтът 
свършваше до ръба на близките покриви, като при събуждане от 
дълбок сън. И понякога си мислеше, че наистина е сънувал, защото 
много детайли оставаха запечатани в паметта му и не можеше да има 
друго обяснение за тяхната поява. Знаеше само, че руините на тази 
мъртва цивилизация му действат разтърсващо, сякаш там се бе 
вселил някакъв много тъжен дух и винаги, когато изпаднеше в 
невъзможност да продължи работата и на платното не оживяваше 
нищо, се връщаше отново към този спомен. 

 
*** 
Д-р Г обиколи изложбите и успя да фотографира, част от 

картините, които му се бяха понравили. Възнамеряваше да ги проучи 
в детайли, въпреки че не беше привърженик на подобна практика. 
Опитът, пък и интуицията му подсказваха, че ролята на детайлите е 
несъществена. А същественото е нещо друго, което няма как да бъде 
обяснено с думи. Разгледа няколко изложби и посети една от 
многобройните кръчми в Стария град. Нарочно потърси най-
забутаната с по-малко посетители, за да не го безпокоят. 
Впоследствие се оказа, че и други са разсъждавали по същия начин. 
Малко по-късно там се появиха няколко групи, предимно от 
изложбите, вероятно, за да отпразнуват събитието по най-добрия 
начин. Някои от тях го познаваха, а други – той познаваше. Това бяха 
предимно инцидентни връзки при едно или друго събитие и никога 
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не бе ставало въпрос за нещо сериозно; определено се опитваше да 
преодолее апатията. В повечето случаи бе забравил за какво става 
въпрос, а и доста от физиономиите, които му се усмихваха, бяха 
съвсем непознати. Особено активна се оказа дамската половина, 
която се интересува предимно от наличието на свободни мъже и 
свързва това по особен начин с техните творчески инициативи. Скоро 
на масата му се появиха две елегантни особи, разбира се, 
неупотребяващи грим и поискаха разрешение да го ощастливят с 
присъствието си. После си поръчаха бира – съвсем по модата 
/еманципираните дами в мъжка компания пият бира/ и поведоха 
един доста провокативен разговор за изкуството, съчетан с обилна 
информация за културните събития и утвърдените културтрегери в 
страната и чужбина. Д-р Г не ги познаваше, но явно те го познаваха, 
въпреки че отначало демонстрираха елегантно пренебрежение. 

Но очевидно мълчанието му ги изнерви и те предприеха съвсем 
директна атака. 

- Д-р Г, очаквахме да покажете нещо на тези изложби. 
Д-р Г мълчаливо вдигна поглед от чашата, където го занимаваше 

някакво златисто отражение, а всъщност, главата му бе празна и 
изобщо не го вълнуваше нищо. На моменти го спохождаха особени 
настроения, когато не го вълнува нищо и той знаеше, че това е 
временно; не, не беше умора, нито досада; по-скоро една необятна 
пустош, където дори руините липсват. Веднага забрави репликата на 
дамата. Чудеше се защо така се получава – понякога се губят 
прекалено много реплики, сякаш амнезията продължава отвъд 
бариерата; дали случайно не бе оглушал? 

- Моля? 
- Не мога да си обясня каква е причината за Вашето неучастие в 

изложбите; определено ни липсвате – поясни загрижено въпросната 
дама. 

Всъщност, това беше дамата вдясно. Висока, тъмноруса жена, от 
онзи неподражаем тип личности, чиято вродена интелигентност се 
вижда веднага в очите и една особена извивка на челото, говореща за 
вроден аристократизъм по много стара родствена линия и има за база 
генетично заложен код от няколко поколения. 

Д-р Г не беше словоохотлив. 
- Бих искал и аз да зная. 
Дамите се усмихнаха. 
- Но наистина ли не знаете? 
- Почти. А най-сигурното е, че не успях да се подготвя. 
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- Е жалко. Просто изгарях от любопитство да видя нещо от 
Вашите неща. За Вас се носят слухове, но предимно в друг аспект. 

Чак сега д-р Г се сети да ги огледа по-внимателно. Преценката му 
на познавач и психолог не можеше да бъде просто повърхностна. Те и 
двете бяха не само интелигентни, но и доста хубави, доколкото 
едното се съчетава с другото. Но наблюдателното му око бе 
доловило, че артистичните натури, гравитиращи около изкуството по 
принцип, рядко употребяват грим, а понякога тръгват съвсем неглиже. 
И това се е превърнало в своеобразна мода, наред с пиенето на бира, 
което е част от набиращата инерция еманципация. В този смисъл 
двете дами демонстрираха артистична сдържаност или сдържана 
артистичност и се опитваха да блеснат с интелект, което им се 
отдаваше без усилие, защото притежаваха необходимите за това 
качества. Д-р Г веднага ги оцени по достойнство. 

- Бих се появил пред публиката – обясни той – и положих усилия 
да го направя. Но в момента сигурно страдам от творческа 
импотентност. 

- В какво се състои това? 
- Причината е банална. Не харесвам работите си. 
- Това рядко може да се чуе от устата на художник – констатира 

след кратко мълчание дамата вдясно. – Обикновено не харесват 
работите на колегите си, но те самите са над или най-малко наравно с 
Пикасо. 

- Подобно самочувствие е характерно не само за художниците – 
уточни дамата вляво – една подвижна брюнетка с изваяно и 
одухотворено лице – но и за всички гравитиращи около изкуството 
личности. И най-невзрачния графоман между поетите определено се 
изживява като гений. Всички останали са по-близо или по-далече от 
него. Но, впрочем какъв е проблемът при Вас? 

- Не зная – отговори отегчено д-р Г. – Просто не мога да проумея.  
- Вероятно Ви липсват модели. 
- По-скоро ми липсва талант.  
- Едва ли е така. Имам чувството, че скромничите. 
- По-допустимо е, че естетическият критерий понякога 

превъзхожда значително способностите. Това е сериозна задръжка. 
- Талантът е нещо, което не може да се придобие. Той или го има, 

или го няма – забеляза дамата вдясно. 
- Права сте – понякога само амбицията да се изявиш не е 

достатъчна. 
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- Но при Вас едва ли е така – усмихна се дамата вляво. – Имам 
усещането, че играете някакъв театър, за да провокирате духовете. 
Носят се всевъзможни и доста загадъчни слухове. Дори понякога се 
разговаря шепнешком. 

- Тъкмо заради това се страхувам да се появя на бял кон – 
пошегува се д-р Г, – за да не разбия на пух и прах светлия си ореол. 

- Аха, значи по този начин поддържате жива легендата за себе си, 
обвита в тайнственост, за да измъчвате бедните ни любителски души. 
Много интересно. Просто изгарям от любопитство и, разбира се, не 
вярвам на нито една Ваша дума. 

- За съжаление трябва да повярвате. Но, когато направя 
необходимото, непременно ще ви поканя да разгледате 
предварително. Ценя всяко компетентно мнение. 

- А сега с какво се занимавате? 
- Намирам си разни други занимания. 
- Другите занимания също не са за пренебрегване – констатира 

дамата вдясно – апропо, бих могла да ви позирам съвсем 
безрезервно. Мечтая да бъда увековечена по подходящ начин. 

- Ще го имам предвид, когато се наложи, но в момента се 
опитвам да изляза от шаблона. Едно голо женско тяло, разбира се, е 
прекрасно нещо, дори и да не съм Модилиани – но спирам до тук, 
защото този експеримент е правен безброй пъти и вече е добре 
познат. 

- Голо женско тяло!? Е това вече е съвсем примамлива идея – 
разсмя се тя. – Вече ставам неудържима. Никога не съм позирала гола 
и ще ме накарате да ходя на фитнес, за да поддържам форма. А какви 
модели предпочитате – тези със солариум или без солариум? 

Д-р Г веднага схвана, че дамата се опитва да го иронизира. 
- Няма значение – въздъхна той едва сдържайки досадата си. – 

Може сурови, може и препечени. 
Д-р Г не успя да преодолее желанието си да стане и да се махне. 

Напоследък все по-трудно понасяше присъствието на случайни лица и 
това му прозвуча като симптом. Но не беше склонен да анализира 
симптома; нямаше подобни амбиции. В един момент го нападаше 
непреодолима досада и лицата пред него изглеждаха някак странно 
разфокусирани като сюрреалистични щампи от гротеските на Рьоне 
Магрит; нямаше представа какво означава това. На всичко отгоре 
досадата бе примесена с гадене; това дори не беше махмурлук, а по-
скоро алергичен пристъп, най-вероятно безпричинен. Впрочем, бе 
                                                
 Белгийски художник – сюрреалист - бел. на авт. 
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забелязал, че подобна реакция се получава в присъствието на 
прекалено амбициозни личности, но това дори не можеше да се 
нарече агресия, ако амбицията за активен диалог може да бъде нещо 
друго. Докато се опитваше да им партнира в диалога, внезапно откри, 
че е започнал да мисли за М, трупайки реплики от нейното 
непреодолимо мълчание. В един много нетипичен момент той 
осъзнаваше, че е започнал задкулисна борба със смътното и много 
тъжно желание да повърне. В същия момент стана и си тръгна, дори 
забрави да се сбогува с дамите, които останаха толкова слисани, че 
дори не успяха да се разочароват. 

 
*** 
На следващия ден д-р Г отпътува до санаториума за 

душевноболни, където бе оставил М. Проведе кратък диалог със 
завеждащия отделението, след което тръгна да търси М, която бе 
излязла от стаята си. Знаеше къде може да я намери и не беше 
затруднен. М можеше да бъде единствено на хълма, където 
разговаряше с камъните и си личеше, че този „разговор” я прави 
щастлива. Очевидно беше открила, че камъните притежават души и 
във всеки от тях може да бъде открит един светъл дух, който прогонва 
мрачината на всяка лудост. Действително М им говореше нещо и 
приближавайки, д-р Г я чу как произнася думите, предназначени за 
тях с безкрайна сериозност и внимание. Когато той приближи на 
няколко крачки, тя трепна и прекрати този странен диалог. В очите и 
легна мъгла и те се изпълниха с множество мълчания. Не можеше да 
се разбере на какво се дължи този парадокс. Очевидно М се 
чувстваше сред камъните и неодушевените предмети по-свободна 
отколкото сред хората; може би по своеобразен начин намираше при 
тях разбиране и внимание. Може би това беше нейният свят, където е 
избягала и намерила нещо, което не успява да намери сред хората. 
Не можеше да се гадае какво е преживяла М в своето детство и какво 
е отприщило този процес, който явно е бил заложен, очаквайки 
подходящ момент, за да се стартира. Имаше нещо много болезнено в 
начина, по който изразява своето отношение, но причината не беше 
ясна. В присъствието на друг човек М усилваше своето мълчание и 
това се повтаряше безкрайно. Д-р Г имаше усещането, че я разбира, а 
понякога си мислеше, че разбира всички мълчания по света, дори сам 
е в настроение да разговаря с камъните. Това беше другата причина 
да се откаже от професията. Фактът, че бе склонен да съчувства 
твърде много на пациентите, дори преживява лично тяхната болка го 
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изпълваше с прекалено много болка, което го принуди да избяга. Но 
не знаеше къде да отиде и никъде не отиваше. Имаше усещането, че 
болката е пълзяща и по време на максимума застава някъде на 
определено място, след което започва да му се усмихва. Това беше 
твърде налудничаво, за да бъде поносимо. Не можеше да понесе 
наличието на една усмихваща се болка, дори да беше Мона Лиза. Не 
беше необходимо дори да прилага методиката на Фройд и всяка 
психоанализа се свеждаше до размяна на мълчания. Но ситуацията 
стана твърде потискаща и просто не беше възможно да се 
продължава така. От всички пациенти в своята практика най-добре 
разбираше мълчаливците; дори вероятно това го привърза към М и 
все по-често откриваше, че мисли за нея. Понякога едва сдържаше 
желанието си да протегне ръка и да я прекара по лицето и, но винаги 
в такъв момент се спускаше бариерата и се оформяше една 
непреодолима дистанция, когато намеренията не срещат разбиране – 
дистанцията между лекар и пациент. 

В най-лудата нощ, гонейки безсъниците, се натрапваше с упорито 
постоянство странният и до болка познат стих на Елена Култ: 

„Когато Мо плаче 
хълма отвъд прозореца става зелен от сълзи, 
защото Мо има зелени очи.” 
Нямаше представа какво го кара да си представя тази плачеща 

Мо и винаги преди всяко предозиране, тези зелени хълмове се 
разхождаха в мислите му. 

Д-р Г се приближи до М и седна на камъка, който тя 
разглеждаше. Това никак не и направи впечатление, сякаш нищо не се 
бе случило и в погледа и нещо се отдалечаваше. 

- Здравей, М! Идвам отново, защото при мен се появи една 
личност, която те търсеше – каза той и продължи, защото думите му 
останаха без отговор. Дори не се появи никакъв интерес. – Тази 
личност е шеф на погребална агенция и заяви, че имате някаква 
уговорка. 

В лицето на М отново не настъпи промяна. Би могло да се 
приеме, че тя изобщо не го чуваше. Тъмни и далечни небеса, в които 
никога нищо не се случва. Но д-р Г знаеше, че това е само привидно, а 
всъщност, много неща си остават дълбоко прикрити. 

- Този същият заяви, че си поела ангажимент и не си го 
изпълнила – продължи д-р Г. – Твърди, че нещо му дължиш. 

Отново същият ефект. М мълчеше непроницаемо и в тъмните и 
очи се бе настанила някаква неподвижна мисъл – може би нямаща 
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нищо общо с проблема. Д-р Г имаше усещането, че се блъска в стена. 
И в същото време разбираше, че мисията му е невъзможна, 
доколкото се отнася до мисия. Всъщност, той знаеше това 
предварително, имайки предвид състоянието на М, но въпреки това 
реши да проведе този разговор, за да провери реакциите и. Беше по-
скоро желание да я извади от вцепенението. Резултатът не беше 
изненадващ. Нямаше никакъв резултат. 

- Вероятно не желаеш да се говори за това, М? Вероятно не си 
имала намерение да се захващаш за тази работа и тя ти е неприятна. 
Разбирам те и те подкрепям. 

Д-р Г прекрати този диалог, защото забеляза, че в очите на М се 
трупа мъгла. Това беше нещо ново, което не можеше да бъде 
обяснено по традиционен начин. В същото време се появи 
опасението, че не бива да я изоставя, защото нещо ще се случи. 
Нямаше представа какво би могло да бъде, но беше внезапно 
прозрение от тези, когато човек нещо сънува и то се сбъдва с 
впечатляващи подробности. Отново го споходи желание да протегне 
ръка и да я прекара по лицето и; това не беше му се случвало отдавна, 
но напоследък се случваше доста често. С усилие преодоля този 
сантиментален порив, защото отново се настаниха различни 
съображения, определящи дистанция в противовес на недопустимата 
близост. Налагаше се да потисне упоритото внушение, че М го 
привлича, защото подозираше, че съществува един друг момент, 
който би могъл да се окаже безвъзвратен. Трябваше да употреби 
усилие, за да си тръгне, защото му се струваше ужасно нелепа идеята 
да я остави тук сама след камъните. Някак трудно успяваше да 
приеме факта, че тези камъни засега са единственото нещо, което 
задържа М в живота. Винаги бе знаял, че хората с подобна диагноза 
са ужасяващо самотни и понякога сами го осъзнават, без да могат да 
го променят, защото не подлежи на промяна. Знаеше го, защото сам 
го чувстваше някак вътре в себе си, балансирайки на ръба между 
разума и отвъд него в една много тъжна и притихнала необятност. 

- Иска ми се да знаеш, М – каза той примирено, – че се надявам 
да излезеш скоро от тук защото... 

Той замълча за миг и едва сдържа желанието си да произнесе: 
„защото си ми нужна”. Това по никой начин не биваше да си 
позволява не само, защото никак не можеше да бъде сигурен в 
подобно изявление, но и защото състоянието, в което се намира тя, не 
го позволява. Вместо него продължи с по приемлив вариант, който не 
го засягаше с нищо: 
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- Защото бебето трябва да се роди в нормална обстановка. 
Нещо в погледа и трепна за миг, мъглата се разнесе и тя го 

погледна учудено. 
- Бебето?! 
Д-р Г не можа да отговори, защото изпита недостиг на кислород. 

Никога не беше изпадал в подобен дискомфорт. Тръгна си почти 
веднага, тъй като не можеше да понесе тази слабост. Малко по-късно, 
когато пътуваше в обратна посока пред уморения му поглед 
непрекъснато изплуваше скулптурата с онази неистова „Молитва” на 
Камий Клодел. По някакъв твърде натрапчив начин свързваше 
съдбата на Камий Клодел с тази на М, въпреки да знаеше, че е 
подобна аналогия е достатъчно безумна, за да бъде приемлива и 
съвсем близка до някаква потресающа некрофилия, с която не би 
могъл да се примири. И в също такъв налудничав комплекс си 
представяше М като подходяща компенсация за невъзможността да 
бъде близо до Камий. 
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10 
Госпожица д-р К обичаше тялото си, а също така и лицето си и 

полагаше извънредни грижи за тях. Понякога изпадаше в своеобразен 
нарцизъм и не можеше да си позволи пренебрежително отношение 
към природните си дадености. Това беше нещо като поддръжка на 
луксозен автомобил с всичките му разходи и пилеене на време, но си 
струваше усилията. Д-р К посещаваше два път в седмицата 
фитнесзала, а също и солариум, което от своя страна и гарантираше 
винаги достатъчно изискан вид и достатъчно самочувствие. Не се 
налагаше да спазва особено стриктна диета, тъй като беше от онази 
елитна порода жени, които нямат нужда от диети, за да поддържат 
формата си. Съзнанието, че е красива и впечатлява околните от двата 
пола – едните, за да я харесват, а другите, за да и завиждат и 
доставяше нужното самочувствие, но това често се оказваше не 
толкова желателно, защото я поставяше в изолация поради респекта, 
който всява сред евентуалните ухажори. Този парадокс от една страна 
я освобождаваше от досадни контакти, но от друга я обричаше на 
самота. Но това не я натъжаваше особено, защото беше достатъчно 
умна, за да си обясни истинската причина. Донякъде се ласкаеше, че 
успява да всее респект и много мъже просто я боготворят, което се 
случва не само поради изключителната външност, но и поради 
изключителната интелигентност – все качества, които вдигат твърде 
високо летвата за всяко домогване. С течение на времето тя бе 
намерила изход от ситуацията, предпочитайки активната позиция. Не 
чакаше някой да дойде да я покани, а просто си избираше човека и го 
уведомяваше за намерението си. Това изглеждаше почти като сделка, 
дори доста нетрадиционно, въпреки че нямаше парична стойност, но 
тя не можеше да си представи алтернатива, а що се отнася до 
традициите – те никак не я тревожеха, въпреки че философията на 
съвременните феминистични организации нямаше как да я впечатли с 
особена оригиналност. Изчаквателната позиция никак не и се 
нравеше; не можеше да си позволи изгубено в напразни илюзии 
време, освен това опитът я бе научил, че обикновено при изчакване 
идва този, който не е нито чакан, нито желан. Най-често проявяваха 
активен интерес съмнително забогатели или пияни мъже от 
неомафиотския ъндърграунд – тоест личности, лишени от чувство за 
мярка и такт, дори някои – твърде примитивни. Разбира се, д-р К си 
позволяваше понякога да приеме сексуална услуга и от подобни 
екземпляри, тъй като, в края на краищата, това си беше обикновена 
услуга, веднага след което им посочваше вратата, защото не успяваше 
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да преодолее пристъпите от погнуса. Въпреки риска от подобен 
подход на границата на един откровен промискуитет, общо взето 
рядко и се случваше да има неприятности с нахални мъже. Само 
веднъж се бе наложило да изхвърли един доста пиян ухажор на 
стълбището, защото не искаше да си тръгне по някакви твърде 
сантиментални причини; псуваше, крещеше и я заплашваше с 
насилие. Но опитът му да я пречупи и подчини в, края на краищата 
претърпя провал, защото в решителния момент се оказа, че тя е не 
само изумително красива, но и владее някакви твърде смайващи 
похвати от разни далекоизточни школи, способни да усмирят и най-
буйния „Ромео”. Та този немирник впоследствие се оказа завързан на 
възел и изтърколен на стълбището като разсъхната бъчва без да може 
дори да гъкне. 

Д-р К се опитваше да не мисли за Ст. Винаги, когато приемаше 
друг мъж при себе си, го правеше, за да не мисли за Ст. Дори беше 
наумила да се омъжи и роди дете, за да не мисли за Ст, но в 
последния момент се отказа и заяви на кандидат жениха, че има 
корекция в програмата. След което си взе отпуск и замина за 
Ривиерата, с надежда да се освободи от тази натрапчивост. Не 
можеше да понесе мисълта, че някой някъде по някакъв начин е 
обсебил спокойствието и. Д-р К прекалено много обичаше себе си, за 
да се остави във властта на подобен душевен дискомфорт. 
Притежаваше твърде аналитичен разум и твърде хладен разсъдък, за 
да изпадне в безтегловност; дори само споменаването на думи като 
любов, вярност, тъга и пр. предизвикваха снизходителна усмивка като 
всяко изтъркано клише. Поради което рядко и се случваше да чете 
поезия, особено любовна и избягваше литературните сайтове в 
интернет, където гъмжи от графомани. Когато не беше заета с нещо 
по-сериозно, предпочиташе да слуша музика – най-вече класиците и 
предимно Бетовен. Разполагаше със записи на почти всичко от 
Бетовен и не считаше, че е възможно да съществува нещо по-добро. 
Когато останеше сама, слушаше Бетовен, когато четеше или пишеше 
нещо, слушаше Бетовен. Когато се занимаваше с изследванията си, 
пак го правеше. Бетовен и служеше за фон при всички интелектуални 
усилия, когато е сама. А тя беше винаги сама. Дори, когато беше в 
компания или приспиваше с някой мъж, беше сама. Дори не 
позволяваше да се разговаря по време на тези контакти, защото 
предпочиташе да е сама и участието на който и да било партньор 
имаше само физически смисъл. Въпреки, че беше алчна за физически 
                                                
 Безразборни сексуални контакти - бел. на авт. 
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контакти, впоследствие те я изпълваха с погнуса. Не можеше да 
понася повече присъствието на партньора и го прогонваше. Защото 
изведнъж в последния момент осъзнаваше, че този, който и да било 
той, няма как да замени Ст. След прогонването на партньора отново 
пускаше Бетовен и отново заспиваше; все и се струваше, че 
сънувайки, вижда отсреща на стената отпечатана сянката на Ст.  

Отначало се канеше да вземе със себе си на Ривиерата някое 
жиголо, понеже това не би и отнело самотата, но после се отказа. Не 
можеше да си позволи допълнителни разходи за експерименти със 
съмнителна стойност. Дори не можеше да си обясни защо предпочете 
Ривиерата, а не някой мотел на Черно или Егейско море. Вероятно 
заради необходимостта да бъде по-далеч от д-р Ст, вероятно заради 
важното условие да не мисли по никой начин за д-р Ст или нещо от 
този род. Замина сама и остана сама на Ривиерата. Колкото повече 
контакти успя да осъществи, толкова повече се усилваше чувството за 
самота. 

Запозна се в мотела с един възрастен господин, който се оказа 
професор по астрофизика и член на висшето британско общество. 
Това стана случайно при посещението на д-р К в казиното, с цел 
убиване на скуката. Есенните плажове не бяха особено подходящо 
занимание за закъснели туристи, поради което всевъзможни барове и 
казина компенсираха, работейки с пълна сила, за да успеят да 
приберат на богатите посетители излишните пари. Старецът 
наблюдаваше въртенето на рулетката с нарастващо внимание, сякаш 
опитвайки се да формулира тайните на съдбата, което не би било 
чудно за един леко изперкал професор. И разбира се, не залагаше, 
защото мисията му очевидно беше само проучвателна. По всичко 
личеше, че тук го познават и се ползва с уважение, защото една млада 
особа от персонала периодично го възнаграждаваше с лъчезарни 
усмивки. Нямаше много посетители, но затова пък тези тук се 
очертаваха като особен елит сред простосмъртните – предимно 
богати самотници, дошли тук не да печелят, а да прахосват. Крупието 
периодично подканваше посетителите да залагат и старателно им 
прибираше жетоните, тъй като съдбата се оказа внимателно 
програмирана, за да се произнася в полза на заведението – горе долу 
– в отношение две към едно. Всичко това беше очевидно ясно на 
стария професор, но той без съмнение търсеше пробив в системата, 
какъвто едва ли беше възможен. Отсреща беше седнала една 
възрастна дама с подчертан грим и безброй бижута и залагаше 
неуморно предимно на червено, а непосредствено до нея един млад 



                                                                     Пигмалионов комплекс ради радев 
 

135 

мъж с трескав поглед изчисляваше нещо с преносим компютър и 
залагаше съвсем нарядко предимно дребни суми – един подход със 
съмнителна стойност, както впрочем и всички останали. Още няколко 
елитни дами и господа бяха насядали наоколо и следваха 
наставленията на крупието, с надежда, че съдбата най-после ще 
погледне благосклонно на техните усилия, което разбира се, няма как 
да се случи, предвид доказаната и капризност. 

Но старият професор очевидно не правеше психологически 
тестове. Неговата мисия беше директно свързана с търсене на 
пробиви в системата и внимателно надлъгване със съдбата, като едно 
добро занимание. 

Госпожица д-р К веднага интуитивно бе разгадала тази особеност 
в намеренията на възрастния мъж – достатъчно налудничави, за да не 
изглеждат дори смешни; напротив този човек и стана с нещо 
симпатичен. Тя не се поколеба да седне до него и понеже никак не 
беше наясно с теоретическата постановка, веднага заложи една 
умерена сума на zero. Появата на тази колоритна жена, която на 
всичко отгоре предизвиква съдбата с ползване на нестандартни 
подходи, веднага и спечели аудитория и предизвика небивал интерес 
сред присъстващите. Професорът с изумление втренчи поглед в 
нейната миза, а след това в самата нея и повече не го откъсна. И 
чудото се случи. В една почти налудничава ситуация, колелото се спря 
на zero. Д-р К повече не заложи нищо. Беше прекалено разумна, за да 
си прави шеги със съдбата. Просто си прибра печалбата и веднага си 
тръгна за ужас на всички присъстващи, а крупието едва не хукна след 
нея да я гони, когато минаваше през залата с характерната си 
царствена походка – приковала в себе си всички погледи – очевидно 
най-впечатляващата личност в този момент. Но не възнагради никой с 
вниманието си. На самия изход, все пак някой я догони и никак не 
остана учудена, когато видя до себе си развълнуваното лице на 
стария професор. 

- Поздравления, мадам! Бих искал да се запозная с Вас и да Ви 
задам няколко въпроса. 

Професорът говореше на френски, но очевидно това не беше 
най-силният му вариант. 

- Но, разбира се, няма никакъв проблем – усмихна се 
насърчително д-р К.– Трогната съм от вниманието. Бихме могли да 
отседнем отсреща в онзи бар. Тихо е и уютно; бих пийнала нещо. 
Между другото можете спокойно да ми говорите на английски. 

- Окей – зарадва се професорът – да вървим! 
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*** 
Професор Дж беше висок слаб човек с пронизително сини очи – 

леко прегърбен и леко оплешивял. Въпреки здравия си вид, във 
всички случаи беше прехвърлил доста седемдесетте, но това не му 
личеше особено и никак не пречеше на жизнеността и пъргавия му 
ум. 

Харесаха едно сепаре в най-тихия ъгъл на заведението и се 
настаниха там. Поръчката пристигна бързо и диалогът се състоя 
незабавно, заедно с наздравицата. 

- Радвам се, че съм с Вас – започна с усмивка старият мъж. – Аз 
съм от северен Лондон – пенсиониран професор по астрофизика в 
Кейбридж и на финалната права се опитвам да живея нормално. 

- Зная това и съм щастлива, че Ви срещам случайно тук – обясни 
д-р К – защото съм Ви виждала и на друго място, но не това е важно. 
Аз съм д-р К от България. 

- От България?! Това е много интересно.  
Сините очи на професора заблестяха иронично. Той се усмихна и 

продължи: 
- Нямам приятели от България, но съм чувал за вашите борци и 

политически лидери. 
- Дори е много това, което сте чули – поясни д-р К – и е съвсем 

достатъчно. 
- Предполагам, че практикувате медицина; така ми прозвуча 

вашето д-р. 
- Почти е така. Доколкото психиатрията може да се нарече 

медицина. 
- Ооо – психиатрия! Значи с Вас наистина трябва да се внимава 

много. Но с удоволствие бих се кандидатирал за Ваш пациент, дори и 
да не съм достатъчно луд. Порази ме фрапиращата увереност, с която 
се насочихте към това „zero”. Как го направихте? 

- Определено исках да Ви впечатля с нещо. 
- Шегувате се, разбира се. Вие сте достатъчно впечатляваща и без 

никакво zero – засмя се професор Дж. – Вероятно работите по някаква 
екзотична система, непозната по нашите краища. Или имате достъп 
до тайните на Всевишния. Но наистина ли сте българка; някак ми е 
трудно да го възприема? 

- Защо да е трудно – учудено вдигна очи д-р К. – Да не би по 
вашия край да битува мнението, че при нас е разпространен 
канибализмът? 
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- Не, не това, но робуваме на предразсъдъка, че сте някак – как 
да кажа – по-близко до средиземноморските етноси. 

- Така е по принцип, но то не означава, че всички са силно 
мургави. 

- Логично. Вие го доказвате, всъщност. Но сме в неведение, 
защото при нас има доста емигранти от онзи край, които са малко – 
меко казано – хм... от друг тип. А Вие все едно идвате от Скандинавия, 
поне така си въобразих отначало, после размислих и уточних, че сте 
доста по-фина от онези мъжкарани скандинавките и се предадох; 
прогнозите ми свършиха до тук. 

- Наистина елегантен комплимент. 
- Не е само комплимент. Съществуват доста предразсъдъци и Вие 

коренно ги опровергавате. 
- Всъщност, при нас етническата карта е твърде разнообразна, 

както впрочем, напоследък и при Вас. Но често се забравя, че по оня 
край като коренно население са живели траките, също и славяните – 
все етноси, които никак не са силно мургави, дори напротив... 

- Безспорно сте права – разсмя се професорът. – Няма да се 
учудя, ако се окажете пряка потомка на Орфей и Евридика. Никак 
даже. Сигурен съм, че сте достойна потомка – не по-малко красива от 
самата Евридика. Но искам да се върнем отново към темата и да Ви 
попитам: Как го направихте все пак този номер с това zero? Каква е 
системата Ви, ако не е някаква тайна? Защото аз се мъча да изградя 
една теория... 

- Вие – професорите все за теории си мечтаете. Но се страхувам, 
че ще Ви разочаровам. Няма никаква теория и никаква система; аз 
съм обикновен психиатър – съвсем простосмъртна и не разговарям, 
нито с богове, нито със сатани. Просто случайно се насочих към zero, 
дори не забелязах, че на него никой не залага, защото битува 
становището, че рядко се случва. Но не по-рядко от всички останали. 
Впрочем, срещала съм при Достоевски подобно развитие, където 
една от неговите героини от „Играч на рулетка” – някаква луда баба 
залагаше все на zero и печелеше, докато накрая не загуби всичко. 

- Съжалявам, не съм чел много от Достоевски, но навярно ще 
потърся – как беше – „Играч на рулетка”? Сега имам достатъчно 
време. 

- Потърсете! Има и други добри автори по света, освен Дикенс. 
- Разбирам иронията Ви и си признавам – усмихна се професор 

Дж. – Ние англичаните си мислим, че всичко в литературата свършва с 
Дикенс и Шекспир, но очевидно не е така. Но никак не съм склонен да 
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приема обстоятелството, че може да се работи някак спонтанно без 
система и това zero не ми излиза от главата. Все си навивам някаква 
теоретична постановка. 

- Разбирам Ви напълно. Един професор по астрофизика не би 
могъл да си позволи да мисли нестандартно, а спонтанните решения 
са немислими. А как, според теорията на вероятностите, би могла да 
изглежда подобна система? 

- Например така, както изглежда една система при игра на 
зарове. Там съществува една абсолютно печеливша тактика, която се 
ползва от тези, които я знаят. Проблемът се състои в обстоятелството, 
че трябва да имаш достатъчно джобни пари, за да вдигаш залога в 
аритметична прогресия. 

- Тоест – при всяко следващо хвърляне удвояваш залога, докато 
уцелиш печеливш зар. И по този начин си възстановяваш всички 
предишни загуби. Но съществува друг проблем и той се състои в 
обстоятелството, че играещият срещу тебе също го знае и прилага 
подобен похват; освен това може в решаващ момент, когато е взел 
известна печалба, внезапно да си тръгне и няма как да го спреш. 
Което безспорно ще провали плановете Ви за възвръщане на 
печалбата. 

- Абсолютно сте права. Субективните причини са съществен 
фактор. Но ние просто теоретизираме, без да се съобразяваме с тях. 

- Всъщност, на мен никак не ми се вярва да сте заклет 
комарджия. Някак прекалено теоретично подхождате към 
проблемите. 

- Разбира се, сте права. Изобщо не съм комарджия. Интересът ми 
и от друго естество и Вие се досещате. Опитвам се да изградя 
математически модел на една печеливша стратегия при залозите. 
Чисто теоретично. 

- За да можете да го реализирате на практика тук или в което и да 
било казино по света, трябва да разполагате не с милиони, а с 
милиарди джобни пари, което не е твърде удобно, и да залагате все 
на zero, удвоявайки мизата в аритметична прогресия. Това все някога 
ще се окаже печелившо и ще принуди казиното да фалира. Ако 
междувременно не изнесат парите през задния вход и изчезнат „яко 
дим”... 

- Ето че най-после стигнахме до разковничето. Значи, ако 
игнорираме субективния фактор, все пак теоретично има печеливша 
стратегия; знаех си аз. И проблемът е само в наличието на милиарди 
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джобни пари. Което, обаче в научен аспект не може да компрометира 
теорията за успех в надлъгването със съдбата. 

 
*** 
Въпреки настъпващата есен, при хубаво време д-р К посещаваше 

след обед някой от плажовете близо до Ница, където беше мотела. 
Обикновено я придружаваше професор Дж, който по принцип беше 
противник на всички подобни развлечения и никога не се съблече, за 
да влезе в морето. Действително участваше само като придружител 
на д-р К. Постепенно около д-р К се оформи група ухажори в камерен 
състав. Тя не ги прогонваше и понякога се възползваше от услугите на 
някой от тях. Професор Дж не се числеше към тази група, но се оказа 
много всеотдаен приятел и тя особено го ценеше. Дори се вслушваше 
в съветите му, когато някоя личност, според него се окаже 
неподходяща за компанията. 

- Бих желала да разполагам със съпруг като Вас – шегуваше се д-р 
К – да имаш около себе си най-свестният човек на света е особено 
съблазнителен вариант. 

- Може да считате, че предложението е направено – отговаряше 
със смях професор Дж. – Дори съществува известно преимущество, че 
след своя съпруга, скоро ще ви направя и своя вдовица. 

- Не считам това за особено преимущество. Предпочитам да сте 
жив. 

- Идеята е чудесна, само не зная как ме виждате като участник в 
брачното ложе. 

- Едва ли е съществен проблем. Винаги успявам да се сдобия с 
подходящ ерзац. 

- Не се и съмнявам. Такава красива жена не бива да бъде 
оставяна самотна. 

- Това се казва истински джентълмен. Никак не сте за изпускане; 
кога ще ме заведете пред олтара? 

Професор Дж се смееше, защото всичко това бяха обикновени 
шеги и никой не ги вземаше насериозно. Но един ден – малко преди 
отпътуването, той изглеждаше променен и разговорът се оказа много 
сериозен: 

- Помислих внимателно по онзи въпрос и стигнах до заключение 
– каза той. 

- Да чуем! 
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- Считам, че би било разумно, ако наистина се съгласите да ми 
станете съпруга – заяви той в прав текст. – Има редица преимущества 
за Вас и Вие би трябвало да ги знаете. 

- Това е... много шокиращо... 
- Зная. Но помислете трезво. Получавате Британско поданство, 

което никога не е излишно. Съпруга и впоследствие вдовица на 
британски професор – уважаван член на колегията на Кеймбриджкия 
университет, подвизаващ се в камарата на лордовете, собственик на 
редица движими и недвижими имущества и пр. 

- Едва ли това е важното. 
- Важно е. Освен това добър приятел, без претенции по въпроса 

относно наличието на подходящи партньори в леглото. То е 
неизбежно. Един мъж на повече от седемдесет години не може да си 
позволява капризи. 

- Знаете ли какво – отговори д-р К след кратък размисъл – ще 
помисля още малко и вероятно ще приема. Вие сте прекалено ценен 
приятел, за да Ви загубя. Освен това има нещо, което е допълнителен 
плюс. 

- Какво е то? 
- Обичам един мъж, но вероятно никога няма да мога да го имам. 
- Какъв е той – семеен? 
- Не е. 
- Има някакви недостатъци? Или е възпрепятстван? 
- Не – няма. И не е възпрепятстван. 
- Не Ви обича? Това не би могло да е възможно. 
- Всъщност, не съм наясно. Някога си позволих глупостта да го 

загубя, защото не знаех, че после ще ми стане много нужен. И го 
загубих. По най-отвратителен начин. 

- И сега той Ви наказва? 
- Не може да се каже. Просто се е променил; в живота му се е 

случило нещо странно. 
- Много жалко. И сте принудена да компенсирате качеството с 

количество. 
- Вероятно да. 
- Понякога това е много тъжна компенсация. 
- Може би. 
- И аз съм част от компенсацията. Но щом се налага... 
- Налага се, така че нищо няма да ми пречи да приема 

предложението. И мисля, че е добра алтернатива. 
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- Едва ли е добра алтернатива, но може би временна 
алтернатива. 

- Ние всички сме временни. 
Разговорът стана толкова сериозен, че всяка търговска сделка би 

прозвучала много по-романтично. Изведнъж те се оказаха двама 
преговарящи, които желаят едно и също, но има сериозни причини да 
не го желаят. Прибягвайки до компромиса, се оказа, че всъщност, 
няма компромис, защото нито един от вариантите не решава 
проблема. От гледна точка на изгодата, подобна развръзка би била 
взаимоизгодна, въпреки привидната абсурдност, следствие разликата 
във възрастта, семейни, битови, служебни и национални проблеми. 
Но се стигна до извода, че и двамата няма какво да губят, дори 
съществуват преимущества. От своя страна професор Дж беше вдовец 
без деца, всъщност винаги самотен и достатъчно разумен, за да си 
въобрази, че някакъв брак с млада жена може да го спаси от 
самотата, но не можеше да съществува и алтернатива. В решението 
му да направи подобна крачка прозираше не само обикновен 
алтруизъм и не само намерение да предизвика дебат сред 
застаряващите си приятели, но и желание да сподели нещо свое с по-
млад човек. Защото несъмнено по този начин, той и правеше услуга, 
без илюзии, че ще получи нещо в замяна. Разбира се, официалната 
версия, че се е сдобил с красива и интелигентна съпруга от ориента 
едва ли би могла да компенсира истинската версия, че всъщност, се 
касае за сделка между приятели, които нямат какво да губят. 

 
*** 
На следващия ден д-р К каза „да” и по този начин бе 

осъществена най-баналната сделка на света – брак по сметка с 
възрастен господин и потенциална скорошна вдовица. Възползваха се 
от услугите на местната общинска администрация; тя дори не знаеше 
как се казва градчето близо да Ница, където сложиха подписите си 
под брачния договор. Свидетели се оказаха двама мъже от 
обкръжението на д-р К, на които дори не помнеше имената, въпреки 
че бе преспала с всеки от тях еднократно. Сватбеното тържество бе 
съвсем скромно в присъствието на същата тази компания и се състоя в 
ресторанта край същия мотел. Д-р К никак не се интересуваше от 
имената на хора и мотели. Към всичките си ухажори се обръщаше с 
едно и също име, без оглед на това кой е, предимно Жан или Пиер, 
още повече, че това бяха местни гларуси, приели задължението да 
ухажват младите чужденки по плажовете на Ривиерата. 
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„Жан, ела оттатък да ме масажираш, че малко съм се схванала от 
къпането днес!” или „Пиер, бъди така добър, отскочи, моля те до бара 
да ми вземеш цигари!” Горе долу такива бяха взаимоотношенията в 
тази компания; не беше необходимо да се спазват стриктно имената. 
Понякога Жан ставаше Пиер или обратно. Д-р К ги кръщаваше както 
си иска и това на никого не правеше впечатление. На въпросното 
сватбено тържество присъстваха десетина Жановци и Пиеровци, 
които д-р К бе сродила по своеобразен начин и, които се 
надпреварваха да обслужват булката. Професор Дж като младоженец 
нямаше особено задължения в този сценарий, освен задължението 
да се грижи за набъбващата сметка. И го правеше с особена гордост. 

- Жан, – нареждаше очарователната младоженка – професор Дж 
е малко пийнал. Моля те, придружи го до тоалетната. 

- Би било чест за мен, мадам – хилеше се съответният Жан и 
бързаше да изпълни задачата. 

След малко следваше ново разпореждане: 
- Пиер, придружи ме, моля те, до апартамента! Възнамерявам да 

си сменя тоалета и да се поосвежа. 
- Но да, разбира се, мадам – скачаше Пиер въодушевено.– Точно 

това умея да правя най-добре. 
Д-р К пиеше съвсем малко и изглеждаше замислена. Дори 

понякога не дочуваше разговорите и задаваше внезапни и някак 
странни въпроси: 

- Жан, /не този – онзи Жан/ – какви подаръци най-много обича 
съпругата ти? Всъщност, ти подаряваш ли и някога нещо? 

Въпросният Жан малко се изпотяваше преди да отговори. 
- Моята съпруга, мадам... Но аз вече нямам съпруга. 
- О да – извинявай! Ти беше онзи същият, който ми се оплака 

веднъж, че жена му избягала с някакъв звероукротител; вероятно има 
нужда от такъв. 

- Същият съм, мадам. 
Д-р К не разговаряше много и изглеждаше разсеяна и бледа. 

Булчинският и тоалет беше твърде скромен /не беше привърженичка 
на скъпите тоалети/, но в замяна на това самата тя беше 
изключително красива – с някаква аристократична изящност и бързо 
събра погледите на присъстващите; дори след малко в ресторанта се 
появи телевизионна камера и група журналисти от някаква 
регионална телевизия, незнайно как дочули за събитието. Най-
стресираща беше новината, че младата булка е българка, а още по-
стресираща – констатацията, че местните красавици, колкото и да 
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бяха натруфени и гримирани, в сравнение с нея изглеждаха като 
обикновени пансионерки от манастира Свети Лука. Половината от 
погледите се оказаха алчни от възхита, а другата половина 
завистливи. 

- Госпожо д-р К, – присламчи се един от интервюиращите – какво 
можем да кажем на нашите зрители? 

- Поздравете ги от мен! 
- Благодаря Ви! По принцип, как се виждате в ролята на мисис 

Дж? 
Д-р К го гледаше замислено, но сякаш не го чуваше. Погледът и 

беше неподвижен и отнесен. 
- Как Ви изглежда бъдещето? Щастлива ли сте, д-р К? – 

настояваше журналистът. 
- Не, не съм щастлива. Определено не съм – хвърли бомбата д-р 

К. 
- Но как, нима се омъжвате без любов, нима човекът до Вас не 

заслужава това? – недоумяваше интервюиращият, но в очите му 
блесна насмешливо пламъче. 

- Напротив, това е човекът, който най-много го заслужава. 
- Не Ви разбирам. Вие си противоречите. 
- Може би. Но няма как да го разберете. И моля Ви, оставете ме 

на мира, не съм предразположена за подобни интервюта. Жан, ако 
обичаш придружи този човек до изхода! 

- На Вашите услуги, мадам! 
И съответният Жан – един огромен мъжага с бръсната глава и без 

чело се насочи застрашително към обекта. Онзи едва смогна да 
изчезна навреме. 
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11 
Д-р Ст успя да организира работата си в кабинета максимално 

бързо. В продължение на няколко месеца всички необходими 
консумативи и апаратура бяха доставени и това създаде съвсем 
приемлив облик на кабинета. Увеличаващият се обем работа наложи 
присъствието на помощник и това се оказа госпожа Хрисона Ме – 
медицинска сестра гъркиня – жена на средна възраст, която бързо 
наложи ред в приемната. Беше професионалистка в бранша – дълги 
години практикувала в местната общинска клиника, но съкратена, 
поради свиване на щата, следствие икономическата криза. 
Назначаването и на работа при д-р Ст се оказа добър избор поради 
факта, че хората в градчето я познават и доверието към кабинета 
нарасна. Госпожа Ме създаде своеобразна атмосфера и в приемната 
винаги имаше достатъчно бъбриви бабички, допълващи интериора. 
Дори впоследствие бе инсталирана кафе машина и приемната се 
превърна в кафе клуб за скучаещи бабички. Действително повечето от 
тях идваха тук не толкова заради медицинските си проблеми, а 
заради наличието на подходяща компания. Този факт до известна 
степен мобилизира госпожа Мария В, която все още не можеше да 
прежали своя старец и в един момент се бе затворила в себе си. Този 
период постепенно стихна и тя все по-често започна да се появява в 
приемната, където се грижеше предимно за чистотата и доставката на 
кафе. 

Д-р Ст имаше известни дребни проблеми с данъчните относно 
всевъзможни декларации и други бюрократични подробности, също и 
известни домогвания на конкуренцията, но успя да се справи без 
особени трудности, дори бе наложен от самата общественост в 
градчето, тъй като хората виждаха в негово лице някаква социална 
алтернатива на безбожно скъпия докторски традиционализъм. Това 
от една страна беше приемливо, поради постоянно наличие на 
пациенти, но от друга го претрупваше с работа и му отнемаше всяка 
възможност за почивка. 

Като допълнение местната фармацевтична фирма не блестеше с 
особено разнообразие в асортимента, така че се налагаше да 
прибягва до известни компромиси, що се отнася до средствата за 
лечение. В действителност, хората от това градче не се нуждаеха 
особено от медицинско обслужване, поради обстоятелството, че 
боледуваха сравнително рядко. Те бяха здрави хора, поради добрия 
климат и умираха набързо без да се залежават особено дълго от 
тежки заболявания. Тук заболяванията бяха предимно на базата на 
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чернодробни усложнения, поради прекалена консумация на алкохол 
при мъжете и сърдечно съдови проблеми – хипертония и др., поради 
заседнал живот при жените. И в единия, и в другия случай изходът 
беше достатъчно еднообразен и това го знаеха всички, но не можеха 
да се откажат от навиците си, нито да снемат доверието към кабинета 
на д-р Ст. В края на краищата, попът също бе организирал своя фирма, 
която се нуждае от клиенти. 

Ситуацията в градчето беше почти идилична и вероятно така 
щеше да продължи много, докато не се появи дрога. Една вечер д-р 
Ст беше събуден от разтревожени среднощни посетители, които 
твърдяха, че се нуждаят спешно от съдействието му. Някаква млада 
жена плачеше и го молеше да побърза, защото детето и си отива. 
Това бяха думите и. Касаеше се за типичен случай за употреба на 
дрога. Едно шестнайсет годишно момче бе колабирало – в много 
тежко състояние и хората се чудеха на какво се дължи, защото никой 
не можеше да си обясни причината. Д-р Ст прегледа много 
внимателно пострадалия и първото нещо, което се наби в очите му 
беше специфичната за всяко отравяне клинична картина. Болният 
едва дишаше и зениците му почти не реагираха; шансът да бъде 
реанимиран не беше особено голям. Д-р Ст бързо съобрази какво да 
търси и скоро откри няколко белега от убождания малко под лакътя 
на лявата ръка. Ситуацията веднага му се изясни. Касаеше се за 
употреба на хероин – вероятно свръхдоза. Оттук нататък борбата 
беше за поддържане на последните остатъци живот в това умиращо 
тяло. Направи инжекция за стимулиране на сърдечната дейност и 
сложи кислородна маска. Това беше първото най-важно нещо, 
понеже не разполагаше с други средства. Веднага се обадиха на 
спешна помощ в съседния по-голям град. Линейката пристигна след 
около час, съответно оборудвана за конкретния случай. Състоянието 
на пациента не беше се подобрило никак, но и не беше се влошило, 
когато пристигна екипа. Веднага го натовариха и заминаха. С него 
отпътуваха майката и бащата. Останалата група се състоеше от близки 
и роднини, които разтревожено коментираха. 

- Какво е това нещо, докторе, какво му е на момчето? 
- Не разбрахте ли – дрога е това нещо – отговори навъсено д-р Ст. 

– Момчето е употребило хероин. 
Хората се спогледаха уплашено. За тях подобна новина беше 

неописуем ужас. 
- И ще го бъде ли? 
- Не зная. Надявам се. 
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*** 
Появата на дрога в градчето изправи на нокти цялото население. 

На сутринта пред кабинета на д-р Ст се бе оформил малък митинг от 
посетители в кръчмата и ранобудни бабички, които изпращаха 
говедата на паша и внуците на училище. Всички оживено коментираха 
случилото се. 

- Виновна е държавата – твърдеше един възрастен господин с 
бутилка бира за изтрезняване след снощния запой. – Прекалено 
либерални станахме към разни модерни течения. То не бяха битници, 
то не бяха рапмузиканти, то не бяха гейове, а сега и наркомани. Само 
това ни липсва. 

- Да си я пазят тази мода за себе си – ръмжеше друг брадясал тип 
също с бутилка бира, явно визирайки американците.– Ние нямаме 
нужда от тяхната мода и тяхната дрога. В знак на протест спирам да 
пия уиски и минавам на ракия. 

- Кажете, докторе, кажете какво да правим сега! – налетяха 
всички след като д-р Ст се появи пред кабинета. 

- Нямам представа. Това вече е работа на полицията. 
- Не е само работа на полицията. Това е и наша работа, защото 

нашите деца страдат – заключи мъдро едно старче с кожух и сламена 
шапка. – Не можем да оставим да тровят децата ни и да чакаме някой 
отгоре да се размърда. 

- Трябва да се разбере кой разпространява дрогата – уточни д-р 
Ст. – В градчето безспорно има наркотрафиканти. 

- Не може да са наши хора – възрази същият старец. – Нашите 
хора са добросъвестни и добри християни. 

- Всяко стадо си има мърша – подхвърли някой. 
- По-вероятно са чужденци – настояваше старецът. – Навъдиха се 

много напоследък при нас: албанци, българи, румънци, цигани и 
всякаква измет – не можеш да им хванеш края. Някой от тях трябва да 
е. 

- Докторът и той е чужденец, но това не означава... – обади се 
една от присъстващите бабички. 

- Разбира се, че не означава. Най-малко пък той. Но който и да е, 
трябва да го намерим. 

Тази констатация създаде особено настроение. Разнесе се ропот 
срещу гастарбайтерите в градчето. Някои настояваха за безогледни 
санкции, други предлагаха направо да бъдат прогонени. Напомняше 
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се случая за някакъв албанец, когото обесили в съседното село за 
изнасилване. 

- А момчето как е, има ли новини за него? – сети се да попита 
един от тълпата. 

- Няма никакви новини и не се знае... 
- Вероятно е живо, след като няма новини. Логично е. 
- Докторе, Вие как мислите? 
- Много ми е трудно да прогнозирам, защото беше в тежко 

състояние. Ако е живо до сега, би трябвало да оцелее... Надявам се да 
е така. 

- Какво са шансовете му? 
- Не много големи. Само Господ е наясно. 
След малко хората започнаха да се разотиват и всеки тръгна по 

работата си. Останаха само няколко дежурни посетители на кръчмата 
отсреща, изтрезняващи с бира и редовните пациентки на д-р Ст, които 
госпожа Хрисона Ме бе организирала набързо в нещо като 
феминистка партия за борба с дрогата. След този случай д-р Ст 
веднага усети, че ще настъпят усложнения в малкия провинциален 
градец. 

 
*** 
Както се очакваше, в тази ситуация последна реагира полицията. 

Освен местния общински полицай – един вечно пийнал селянин – в 
кабинета на д-р Ст пристигнаха двама цивилни детективи от близкия 
областен град. При появата на властта, бабичките в приемната 
веднага отстъпиха инициативата. Д-р Ст прие резервирано 
новодошлите, но беше наясно, че не може да избегне разследването. 
Разговорът се проведе в кабинета. Служителите се представиха и 
обявиха за какво са дошли. 

- Вероятно сте отскоро тук – започна вежливо старшото ченге, 
чието старшинство си личеше по осанката или по-скоро по 
самочувствието, което излъчваше. 

- Започнах не много отдавна – отговори лаконично д-р Ст. 
Разговорът се провеждаше на гръцки, който Ст владееше вече 

сравнително сносно. 
- Не сте тукашен? 
- Личи си по акцента. Българин съм. 
- Имате разрешение да практикувате тук? 
Д-р Ст мълчаливо извади един документ от чекмеджето и го 

поднесе на полицая. 
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- Моля, моля, не е нужно. Вярваме Ви. Вероятно нямате 
проблеми с данъчните? 

- Че кой е този, който няма проблеми с данъчните? 
- Прав сте, няма такъв – усмихна се за първи път ченгето. – И така 

– каква е Вашата версия за появата на дрога тук? 
- Каквато и на всички останали. Не разполагам с повече 

информация от другите. 
- Касае се за хероин. 
- Това вече бе уточнено. 
- Според Вашето виждане, се отнася за свръхдоза? 
- Няма какво друго да бъде, а то е специфично за всеки 

организъм. Момчето вероятно е отскоро в бройката на зарибените, 
освен това... 

- Освен това? 
- Много зависи от качеството на дрогата. Понякога се 

разпространяват фалшификати. 
- Явно сте добре запознат с технологиите. 
- Случайно имам диплома за лекар – саркастично отбеляза д-р Ст. 
- Но разбира се, моля не се връзвайте! – вежливо отклони 

ченгето. – И така, Вие предполагате, че в градчето са се появили 
наркотрафиканти. 

- Очевидно дрогата не може да бъде разпространена от 
свръхестествени сили. 

- Безспорно е така – харесвам хумора Ви – отбеляза ченгето – и 
очевидно е, че не може да разполагате с конкретна информация, от 
която се нуждаем. Но при Вас идват много хора. И всички се 
изповядат и споделят мнение. Не се знае от къде ще изскочи заек. Ако 
случайно доловите нещо съмнително, моля Ви, съобщете ни по 
някакъв начин. Това е молба. В края ка краищата, се касае за живота и 
здравето на децата. 

- Не Ви обещавам, но не Ви и отказвам. Работата е достатъчно 
сериозна. Между другото, нямам представа как е момчето. 

- Мъртво е – отговори навъсено ченгето. – Момчето е починало 
рано тази сутрин в реанимацията. 

 
*** 
Тази новина смрази кръвта на Ст. Той знаеше, че е възможно 

подобно развитие, но въпреки това се надяваше на чудо. За 
съжаление чудото не се случи, както много често става при подобни 
обстоятелства. Разбира се, в градчето вече всички знаеха и хората 
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ходеха омърлушени и озлобени, оглеждайки всеки непознат с 
известна доза подозрение. След малко се обади и камбаната на 
близката църква със своите бавни и продължителни паузи след всеки 
удар, известявайки за тъжното събитие. Всички незабавно изоставиха 
пряката си работа. Бабичките от приемната започнаха да се кръстят и 
след малко всички се насочиха към църквата, за да чуят новата 
проповед на попа във връзка със събитието. 

Д-р Ст освободи сестрата и остана сам в кабинета. Знаеше, че за 
деня работата е приключена, поради извънредни обстоятелства. 
Прогнозата беше достатъчно неприятна. Почти със сигурност се 
очакваше да започнат разследвания срещу гастарбайтерите, тъй като 
подозренията падаха предимно в тази посока. В градчето имаше 
доста такива, включително и той самият, но не се опасяваше за себе 
си, тъй като бе спечелил доверието на местното население, а освен 
това след направеното завещание от страна на господин Георги В, 
вече почти не се считаше за чужденец и едва ли някой би хвърлил 
подозренията си към него. 

Опита се да се свърже по телефона с кабинета на д-р К, за да се 
консултира с нея относно последните концепции в борбата с 
хероиновото отравяне, но от там отговориха, че д-р К е в отпуск и 
заминала за Франция; освен това предполагат, че няма да се върне 
изобщо. На въпроса на какво се дължат тези предположения, бе 
отговорено, че е получена достоверна информация, съгласно която д-
р К се е омъжила. Д-р Ст не разпитва повече секретарката; очевидно 
нямаше начин да се получи по-конкретна информация, но тази 
новина предизвика някаква тъпа тежест в диафрагмата, за което 
нямаше правдоподобно обяснение. Знаеше, че връзката между тях не 
се получи и не би могла да бъде получена, поради твърде странни и 
неясни причини, когато и двамата положиха максимални усилия да 
издигнат преграда помежду си. А когато го направиха, се оказа, че е 
трудно да спрат да надничат през тази преграда. Въпреки, че д-р К бе 
изцяло изместена от легендата за Н, сега тази новина за последните и 
изяви възроди смътни и някак дълбоко заровени спомени, свързани с 
нещо, което дори не се знае какво е. 

След малко в кабинета се появи госпожа Мария В и обясни, че 
има желание да почисти помещението тъкмо сега, тъй като и 
доскучало да стои без работа. 

- Иска ми се да бъда с нещо полезна – обясни тя с делови тон. – 
Не мога да стоя така със скръстени ръце цял ден.  
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- Ти си полезна дори само с присъствието си – усмихна се Ст – и 
може да се каже, че си душата на екипа. Но щом като имаш желание, 
няма да ти преча. 

- Естествено, имам желание. И още по-голямо желание бих 
имала, ако беше тук д-р К. Щях да помагам и на двама ви. Иска ми се 
и да гледам внуци. Къща без деца е мъртва къща. 

Това неволно напомняне отново преряза Ст с болезнена 
настойчивост. А споменаването за внуци съвсем го довърши. Самият 
той никога не бе мислил по този въпрос, сякаш беше нещо 
невероятно и съвсем не в неговата категория. Никак не успяваше да 
си представи, че е възможно да си позволи подобни 
сантименталности. И се чудеше как мъртвата Н успя да измести от 
живота му живата К. Сякаш бе развил някаква патологична 
обреченост, от която не може да се отърве. 

Госпожа Мария В го наблюдаваше внимателно и веднага усети 
промяната. Някаква бледнина се плъзна по лицето му и тя не можеше 
да не го забележи. 

- Какво ти стана? 
- Нищо сериозно. Само се сетих, че д-р К не би могла да бъде 

вече майка на твоите внуци. 
- Но защо? Какво се е случило? 
- Нещо съвсем нормално. Заминала за Франция на почивка и там 

се омъжила. Някакъв англичанин е късметлията. 
Госпожа Мария В присви вежди и замълча продължително, 

сякаш се мъчеше да улови някаква изплъзваща се мисъл. После 
изрече бавно и някак много спокойно: 

- Това сигурно е трябвало да се случи и аз го очаквах – каза тя ,– 
но не мисля, че е нещо сериозно. По скоро е някаква нескопосана 
импровизация или опит да избягаш от себе си. Не, не го вярвам... 

- Може би, но кой знае – отговори д-р Ст. 
- Аз зная – сигурна съм и тези неща ми са много ясни – продължи 

възрастната жена.– К безспорно обича само един човек и това си ти. 
Не е възможно толкова бързо да се променят нещата. Тя вече го е 
разбрала достатъчно ясно и това е само един експеримент със себе 
си. На него се дължат тези спонтанни решения. Ти не и подаде ръка и 
тя сега е като риба на сухо; мъчно ми и за К. 

- Мисля, че преувеличаваш. Д-р К е прекалено силна жена, за да 
си позволи да взема емоционални решения. По-вероятно това е 
добре обмислен ход, който би я поставил в по-изгодна позиция. Д-р К 
е разумен човек и разбира от шахмат. 
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- Не съм казала нещо друго – възрази госпожа Мария В – и не 
поставям под съмнение способността и да разсъждава трезво. Но зная 
със сигурност, че на сърцето трудно може да се заповядва и разумът 
често боксува. Каквито и разумни доводи да му налагаш, то все ще 
кърви. Това е една незаздравяваща рана. 

- И какво предлагаш? 
- Нищо не предлагам. Но зная със сигурност, че тя пак ще се 

появи в живота ти. Това е съдба. 
- Защо така мислиш? 
- Защото аз самата бих постъпила по същия начин. 
Госпожа Мария В замълча и изведнъж стана много тихо. Една 

муха се блъсна в прозореца. 
 
*** 
- Какво ще правим сега с тези наркомани; градчето ще пламне? – 

смени рязко темата д-р Ст. – Аз нямам много опит в тази област. 
- Ще ги лекуваш! Ще имаш опит! – категорично разпореди 

госпожа Мария В. 
- Това не е въпрос на лечение. По-скоро е въпрос на организация 

и изисква средства. Във всички случаи трябва да се заеме 
обществеността. 

- Ще се заеме със сигурност. 
- Ще трябва да бъдат издирени зависимите /дано не са много/ и 

да се пресече пътя на дрогата, а ако е нужно да се организира нещо 
като наркокомуна. Това вече е работа на общината. 

- Със сигурност процедурата е вече задвижена и всичко ще бъде 
направено както трябва. Ще открият и зависимите. Те вероятно са 
някои от приятелите на това момче. Разбрах, че вече са намерили 
някои от тях.  

- Това е добре. Да се надяваме, че ще хванат и пласьорите. 
- Задължително! 
Д-р Ст нямаше желание да се разисква повече тази тема. Идеята 

беше да се отклони вниманието от д-р К. Що се отнася до проблема с 
дрогата, очевидно той беше в ръцете на властите, но с д-р К нещата 
отиваха в друга посока. Нещо отдавна изстинало започна да си 
пробива път и това беше обезпокоително. Тази новина за последната 
изява на д-р К не го изненада особено, но отвори някаква рана, която 
отдавна бе забравил. По парадоксален начин мъртвата Н се 
комбинираше с живата К и той ги виждаше двете в странен диалог, 
най-малкото поради факта, че подобен диалог не би могъл да 
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съществува. Мъртвата Н го бе обсебила с представата за 
непоносимата си болка, а живата К със странната си лудост да 
натрупва умишлено безизходици, след което да се опитва да ги 
преодолее. И едната, и другата носеха в себе си някаква трагична 
склонност да се самопогубват, но едната го правеше спонтанно и без 
задръжки, а другата някак по-изискано и хладнокръвно. Което го 
отблъскваше и привличаше едновременно, поставяйки трудната 
дилема да храни предпочитания към тази, която я няма в момента. В 
един момент д-р Ст установи, че е престанал да мисли за дрогата и 
мъртвото момче – нещастна жертва на системата – и всеки удар на 
камбаната с равни и продължителни паузи го връщаше отново към 
събитието с безпощадна точност. Направи му впечатление, че звукът 
от тази камбана твърде много наподобява онзи от ранното му 
детство, когато камбаната от старата черквица в родното му село 
оповестяваше смъртта на баща му, а след време и на майка му. Тя не 
можа да понесе болката от тази загуба и полудя, след което смъртта 
беше избавление. Помнеше само едно пепелище от голям пожар и 
ковчег, до който не му разрешиха да се приближи, но звукът от 
камбаната бе същият – добре помнеше това; подобен звук няма как 
да се забрави. Още тогава – невръстно хлапе – го порази мисълта, че 
човек може да полудее и умре от болка по ближния. Винаги по-късно 
и по всяко време болката го правеше съпричастен и готов да се отзове 
на помощ, дори когато е непоносимо трудно.  

Първата му – още детска любов – беше към едно болно 
момиченце от родното село, което всички в училище поднасяха, 
поради забавеното и развитие; само той я защитаваше. После 
близките и се преселиха и я отведоха някъде да я лекуват и повече не 
се завърна. Помнеше само автобусната спирка със заминаващия 
автобус, бръснещия вятър на малкия селски площад и двете много 
тъжни детски очи, залепени на задното стъкло, които после дълго го 
преследваха насън. 

Съвсем обяснимо завърши медицина, с надежда да лекува всяка 
болка и съвсем обяснимо откри нещо в очите на д-р К, което бе 
виждал вече някъде. Не можеше да си спомни какво и кога, но в един 
момент се оказа пациент на самия себе си, защото онова нещо в 
очите на д-р К се появяваше все по-често и го измъчваше непоносима 
жажда да бъде наоколо; това беше някаква терзаеща лудост, която го 
караше да се събужда нощем с вик. Очите на д-р К приковаваха 
вниманието му неотразимо, защото в един неописуем миг там 
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надничаха бездните, но засега не успяваше да назове този феномен с 
традиционните диагнози, сякаш я познаваше от минали прераждания.  

Съвсем обяснимо побягна от нея и съвсем обяснимо насочи 
вниманието си към Н. Порази го болката в нейните стихове, но то 
беше следствие, а не причина. После установи, че тя му е била нужна 
много по-отдавна, но този факт се оказа ужасяващо безсмислен, 
защото вече я нямаше. Много трудно стихваше болката по мъртвата 
Н. Много, много бавно завиваше зад ъгъла тъжната и сянка и не 
можеше да се намери необходимият ерзац, защото такъв не е 
възможно да има. Не би могло да се твърди, че д-р К е някакъв ерзац, 
дори би било нелепо. Трудно беше да си обясни какво точно има в 
очите на д-р К и какво го е поразило; изглежда, че само той го 
забелязваше. Понякога откриваше, че в стомаха му се е оформила 
някаква тежест – огромна и тъмна, но тук диагнозата приключваше на 
границата на безсилието; определено бе стигнал до ръба на някакво 
езотерично състояние, където не може да се прекрачи. 

- Ти не си в този разговор – неочаквано подхвърли госпожа 
Мария В, взирайки се в лицето му – и явно си на друго място. 

Той я гледаше учудено и се опитваше да си спомни последните и 
думи. Мисълта му се събуждаше съвсем мудно и в някаква друга 
посока. 

- Не те разбрах. 
- Сигурна съм, че сега мислиш за нея – абсолютно е така – 

констатира госпожа Мария В, – но тя ще се появи пак; ще видиш. Няма 
начин да не го стори. И е възможно да се познавате много по-отдавна, 
само че не сте го знаели. 

- Вероятно имаш предвид д-р К – сепна се Ст. Този израз му 
прозвуча много познато и някак болезнено близко. 

- Разбира се, че нея имам предвид. 
 
*** 
Д-р Ст приключи записките си много рано и дори мислеше да 

прерови набързо нета. Съвсем се бяха заличили събитията и в главата 
му се настани трайна апатия. От известно време бе започнал да си 
води записки, но често установяваше, че просто няма какво да 
записва, освен собствените си състояния на безтегловност. 
Ежедневието беше твърде монотонно, за да се намери нещо 
значително в тези състояния и трагедията с момчето с дрогата само 
засилваше усещането за тази безтегловност. Просто записваше нещо 
протоколно и после забравяше, а тетрадката беше прекалено голяма 
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за неособените амбиции на автора. Но в тази провинция, освен 
професионалните задължения, като че нямаше какво друго да се 
прави. А развлеченията на местните обитатели се оказаха прекалено 
под средното равнище на всеки среден интелигент, за да бъдат 
забелязани. В свободното си време д-р Ст определено скучаеше и 
периодичните нощни посещения на загрижената дама от местния 
лозарски хайлайф не можеше да се нарече компенсация. Тя се 
отбиваше в къщата нощем по никое време, обикновено, когато мъжът 
и е много пиян или заминал някъде и после много трудно си 
тръгваше, а госпожа Мария В великодушно се правеше, че не 
забелязва тези дребни недоразумения; дори кучетата в двора 
престанаха да лаят. 

Последното посещение беше същата вечер, когато пристигна 
новината за д-р К, но Ст веднага я отпрати с извинението, че не се 
чувства добре и то наистина беше така. Тази тежест отвътре /едно 
болезнено присъствие/ си оставаше непокътната и всяко сексуално 
занимание в такава нощ би било бледа компенсация – почти никаква. 
Стори му се някак нелепо да си отмъщава на д-р К по такъв 
елементарен начин /има си хас/ затова, че си е позволила 
експеримента да пробва с едно такова бягство, сякаш наистина се 
касае за своеобразно отмъщение.  

Д-р Ст дълго не успяваше да заспи, дори в един момент започна 
да съжалява, че е отпратил дамата с такова инфантилно обяснение. В 
просъница откриваше наоколо следи от присъствието на д-р К или на 
Н, после нелепо ги объркваше и не можеше да си обясни причината. 
Тази мимолетна мъгла в очите на д-р К непрекъснато го занимаваше с 
някаква неумолима настойчивост и го връщаше към нещо отдавна 
изчезнало. В един момент му се стори, че го наблюдават съвсем ясно 
и съвсем отблизо две много тъжни детски очи от задното стъкло на 
някакъв много стар автобус и в същия миг направи връзката. Ярка 
светлина озари спомена и го хвърли назад към ранното детство, 
когато сянката на онова болно момиченце премина през съня му. 
Тогава се говореше на село, че тя има нещо в главата, че не е сама или 
нещо подобно /обикновено така се говори за лудите/, защото в очите 
и се бе проснала мъглата на една космическа необятност – съвсем, 
съвсем далеч и съвсем чужда за всяка делничност, в която се давеха 
всички детски сънища. В същия миг д-р Ст се събуди почти седнал в 
леглото с потресаващото откритие, че д-р К е същото онова малко 
момиченце от детството, чиито очи бяха залепнали с непоносима тъга 
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за задното стъкло на автобуса. Стори му се, че му помаха за сбогом. Д-
р К – като Клара.  

Повече не можа да заспи. 
 
*** 
На следващия ден д-р Ст получи съобщение по електронната 

поща, което го отклони от събитията. Беше колкото лаконично, 
толкова и странно: „Пристигам утре. Джойс.” След малко се сети за 
какво се отнася. Джойс беше същата онази далечна наследница от 
Щатите, която бе уведомил преди време за смъртта на господин 
Георги В и, която отказа да прояви интерес. Сега нещо се бе 
променило и тя пристигаше спешно. Във всеки случай, той не беше 
особено разочарован; дори се зарадва, че този случай ще се изясни 
окончателно. Мнението на госпожа Мария В не беше никак 
променено: 

- Да заповяда! Аз – тази – не я познавам. 
Междувременно се състоя и погребението, на което присъстваха 

по-голямата част от жителите на градчето. Покрусата беше особено 
голяма, но не толкова заради самата смърт, а заради начина, по който 
се бе случила. Обвиненията бяха разнопосочни. Повечето хора 
обвиняваха държавата, други разпространителите на тази отрова, 
трети дори си позволиха да обвинят д-р Ст и лекарите от болницата, 
където бе настанен болния. Това, разбира се, беше абсурдно и 
повечето не го подкрепиха, но го засегна дълбоко, поради самия факт 
на своята абсурдност. Оказа се според тези, че компетенциите на 
лекаря стоят по-високо от тези на Бога и е длъжен да се справя, дори 
когато Господ е вдигнал ръце и ситуацията е несъвместима с фактора 
живот. Д-р Ст веднага напусна омерзен събитието и не сподели с 
никого нищо, дори си помисли в един момент, че е време да се 
раздели с тази професия. Имаше на разположение достатъчно 
алтернативи. 

Джойс пристигна в градчето без повече да се обади и веднага 
обясни намеренията си. Ясно, точно и делово. Това вече не беше 
шокиращо за д-р Ст. Още преди да я види, само по няколко кратки 
реплики си беше съставил ясна представа за характера на тази млада 
дама. Дръзка и безогледна.  

От летището в Солун бе хванала такси и се появи пред кабинета 
по туристически екип и една раница на гърба. Младо и симпатично 
момиче с достатъчно самочувствие за всяка една американка. 

- Здравей, аз съм Джойс! 
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- Заповядайте, очаквахме Ви! Аз съм Ст. 
Д-р Ст се опитваше да бъде максимално вежлив и покани 

гостенката в къщата, но тя веднага отклони: 
- Благодаря, възнамерявам да отседна в хотел – подчерта сухо тя 

и добави – и виж какво – нека се разберем предварително! Никак не 
обичам фалша! 

Д-р Ст почти не реагира на тази арогантност. Картината му 
ставаше все по-ясна. Не се касаеше за патология, макар че 
съществуваше известна диагноза, но тя имаше по-скоро социален 
характер. Касаеше се за някакъв обществен синдром или 
комплексарски изблици на феминизъм. Момичето явно членуваше в 
някоя от нароилите се напоследък в щатите феминистки организации, 
където грубата арогантност се възприема като признак мъжественост 
и много се харесва на младите дами, мечтаещи за пълноправие, 
сякаш някой им го е отнел и особено се вбесяват, ако бъдат 
възприемани като такива. Държат се като типични мъжкарани и се 
гордеят с това; особено е смешно, когато това се прави от някое 
дребно и фино момиче. Нищо ново под слънцето. 

Д-р Ст веднага влезе в тон с нея, защото знаеше какво се изисква 
от него. 

- Това си е твоя работа – каза той с подчертана студенина. – Няма 
да ти преча. 

След което тръгна обратно към кабинета; дори не беше ядосан. 
- Хей! 
Д-р Ст мълчаливо се обърна почти без да я погледне. Нямаше 

какво да се очаква от това младо, арогантно същество, нагълтало се с 
глупости от разни феминистки сборища. 

- Ти започна да ми харесваш – каза тя.  
- А ти на мен – никак. 
- Копеле, знаеш как да уязвяваш! И защо говориш на такъв скапан 

английски; да не си бил придворен паж в Бъкингам? 
- Защото не съм учил в Бъркли. 
- Кой ти е казал, че уча в Бъркли? 
- То си личи. 
- По какво си личи? 
- По глупостта. 
Д-р Ст отново и обърна гръб и си влезе в кабинета. Този път 

решително го доядя. 
- Хей, копеле, върни се, мамка ти!.. 
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Момичето заблъска с малките си юмручета по вратата и д-р Ст 
отвори. 

- Какво искаш? 
- Да вляза. 
Той се отдръпна от вратата. 
- Заповядай! 
- Аха, значи доктор си имаме. Какъв късмет! 
Тя се заозърта с кисела физиономия, оглеждайки кабинета и 

апаратурата. 
- Май че е така. Какви ти са оплакванията? 
- Нямам оплаквания. А ти какво практикуваш? 
- Всичко. Бил съм и гинеколог. 
Тя го загледа втренчено с някакъв нескрит интерес. Това 

откровено подмятане по адрес на нейната анатомична същност хем я 
подразни, хем и се понрави. 

- Копеле, ти ставаш все по-нагъл – и добави – но това ми харесва. 
По-добре нагъл отколкото лицемер. 

- Какво ти харесва – наглостта ли? Всъщност, за какво си дошла? 
- Да проуча все пак, какво е това наследство, за което ми се 

обади. Като гледам – абсолютна селяния. 
- И освен това не може да се пренесе в Америка. 
- Но може да се продаде. Не е кой знае какво, но... 
- Това също не може... поне засега. 
- Защо? 
- Винаги ще се намери някой против. 
- И кой е той? 
- Разбира се, собственикът. 
- Но нали старецът е умрял? 
- Но жена му не е. 
- Хм. Ама че проклетия. Май ще трябва да се почака. 
- Ами ще чакаш, каква ти е работата. 
Момичето продължаваше да го гледа предизвикателно, без да 

трепне. 
- Не си падам по доктори, но все пак ми харесваш. Дай една 

цигара! 
- Тук не се пуши и аз нямам цигари. 
- Нищо, ще изляза вън. Предпочитам трева. 
- По добре влез в къщата, изкъпи се и си почини. Там е 

стопанката; ще те посрещне и ще те обслужи. Но не знае английски. 
Ще трябва да и говориш на гръцки. Или... 
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- Гръцки или?.. 
- Или български. 
- Какво, какво – гръцки или български ли, а защо не патагонски? 

Че какви са тия хора да не знаят английски? Хомосапиенс ли са? 
- А аз се чудя дали ти си хомосапиенс. Тръгвай, аз ще те 

представя на госпожата; сигурен съм, че няма да се зарадва особено. 
- И аз не се радвам особено, че е жива, но няма как. Да вървим. 

Наистина съм се скапала от това пътуване и един душ няма да ми 
дойде зле. Надявам се старата да ме покани на кафе. 

- Ще те покани, няма как; тук хората са гостоприемни. За разлика 
от американските хомосапиенс. 

- Ама че си бил злобар! Ще те размажа – обиждаш на етническа 
принадлежност – разсмя се кисело момичето – Но нищо. Ще си го 
върна. Междувременно тук разрешен ли е сексът? 

Д-р Ст я погледна с погнуса. Това младо същество все повече го 
отвращаваше. 

- Да вървим! 
- Къде, да правим секс ли? Но чакай поне да се изкъпя! 
- Не. Да те представя първо на госпожа Мария В. 
- И второ? 
- Няма второ. 
- Копеле! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     Пигмалионов комплекс ради радев 
 

159 

12 
- Кажи на бабата, че кафето го обичам със сметана – 

безцеремонно се разпореди младата дама след като преминаха 
процедурите по запознанството и д-р Ст се изяви в ролята на 
преводач. – Освен това бих поискала малко мляко – ето пари. 

- Тук не се вземат пари от гости – студено възрази д-р Ст. – 
Прибери си парите! 

- Не се плаща ли? Чувала съм, че гърците не си поплюват и скубят 
здраво. От това май връзват цялата си икономика. 

- Не всички го правят. Освен това твоите роднини не са съвсем 
гърци. 

- А какви са? Чувала съм, че имало и някакви други племена на 
Балканите – май българи бяха. 

- В това градче повечето са българи или от български произход. И 
ти също си от това племе. 

- Аха, имаше нещо подобно; чух го вече. Значи българи били. 
Предполагам, че канибализмът отдавна е изкоренен по тези места. 

- Не съм чувал да има канибализъм, но дори и да има, не е нужно 
да се опасяваш, че точно тебе ще турят в казана. Със сигурност ще се 
погнусят. 

- Копеле! 
Д-р Ст наистина се чувстваше омерзен и едва се сдържаше да не 

изхвърли навън това арогантно същество. От своя страна госпожа 
Мария В също не беше особено възхитена от далечната си роднина, 
но успя да запази самообладание и не измени на принципите на 
гостоприемството. Скоро масата бе затрупана с всевъзможни 
деликатеси и тя циркулираше непрекъснато между кухнята и стаята за 
гости. Рядко вземаше участие в разговора с усилията на преводача и 
нямаше понятие за естеството на репликите, които се сипеха от 
едната и от другата страна на английски. Съвсем смътно подозираше 
по саркастичните физиономии на двамата, че голяма част от тях не са 
лицеприятни, въпреки че не показваха открито взаимната си 
неприязън. Въпреки че това момиче външно изглеждаше много 
симпатично и някак дори миловидно, имаше нещо в поведението му, 
което не и се нравеше. 

- Кажи и, че може да остане тук, колкото си иска – настави тя. 
- Вече и казах – отговори Ст, – но май няма намерение да го 

направи. 
- Хей, какво си приказвате? – обади се Джойс. – Дръж ме в 

течение! 
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- За тебе, естествено. Че ако ти харесва тук, можеш да останеш. 
- То само това ми липсва, за да полудея окончателно сред тези 

аборигени, но ще остана няколко дни. 
- Твоя си работа – отговори д-р Ст и преведе диалога /с известни 

съкращения/ на госпожа Мария В. – И не е нужно повече. 
- А ти как оцеляваш тук по-дълго време? Не изпитваш ли 

неудържимо желание да потрошиш цялата стъклария в онзи кабинет 
и да забегнеш? 

- Не. Не изпитвам такова желание. Отдавна съм преодолял 
пубертета. 

- Значи ли това според тебе, че аз не съм го преодоляла? 
- Във физическо отношение безспорно си го направила. 
- А между другото, ако смея да попитам, каква е твоята роля тук и 

изобщо – служиш за утеха на бабата ли? Доколкото съм известена, не 
спадаш към групата на роднините и потенциалните наследници. 

- Правилно си известена. По принцип съм само лекар тук, а в 
момента и твой преводач. 

- Значи все пак имам понастоящем доста повече права от тебе, 
макар и далечна роднина. 

- Не претендирам за права. Но все пак трябва да разговаряш по 
този въпрос с госпожа Мария В или с духа на господин Георги В. 

- Какво имаш предвид? 
- Една малка подробност. В завещанието не е споменато твоето 

име. 
- Аха, така ли било? Тогава защо бях известена да се явя тук? 
- Аз го направих – отговори д-р Ст, – понеже е редно да се 

известят наследниците. Нямах представа, че появата на една 
съвременна американска наследничка от български произход може 
да се окаже толкова разочароваща. 

- Това променя ли обстоятелството, че съм наследничка? 
- Променя го. Защото възнамерявах да се откажа в твоя полза 

/случайно фигурирам в завещанието/, но съществуват обстоятелства, 
които ме карат да се замисля. 

- Фигурираш в завещанието!? Копеле!  
- Точно така. 
- И в ролята на какъв? 
- Нямам представа. Точно поради което възнамерявах отначало 

да преотстъпя правата си на законната наследница. Но „аборигените” 
едва ли ще останат възхитени от подобна стъпка. 

- И сега какво? 
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- Нищо особено. Радвам се, че се видяхме. 
- Виж какво, не че не ти вярвам, но искам да чуя и мнението на 

госпожата. Тя къде отиде? 
- В кухнята е. Ако ти трябва друг преводач, може да потърсим. 
- Не е нужно. Да предположим, че не си съвсем нечестен и 

превеждаш коректно. Извикай я! 
След малко госпожа Мария В се появи и бе включена в дебата. 
 
*** 
- Предполагам, че е повдигнат въпроса за наследството – каза тя. 
- Точно така – отговори Джойс и д-р Ст преведе. 
- И те вълнува въпросът доколко това те засяга. 
- Най-вече и преди всичко. 
- Ще ти отговоря веднага. В завещанието на покойния господин 

Георги В фигурира единствено д-р Ст, поради което той е законният 
наследник. Аз също съм направила завещание и то е на 
разположение на местния нотариус. 

- Предполагам, че то също е в полза на д-р Ст. 
- Отгатна съвсем точно. 
Самочувствието на момичето се понижи значително; някаква 

умора се изписа по лицето и, но тя запази самообладание. 
- В такъв случай няма смисъл да оставам – каза тя. – Бих 

помолила да ми кажете кога е следващият автобус за Солун. 
- Не е нужно да бързаш толкова – възрази госпожа Мария В. – 

Нали се разбрахме, че ще останеш няколко дена? 
- Планът се промени. Вече нямам желание да оставам. 
- Само заради наследството ли си дошла? 
- Че то какво друго има?  
- Откровението ти е доста занимателно. Доколкото ми е 

известно, твоят баща е племенник на втори братовчед на съпруга ми, 
който заминал за щатите преди около петдесет години. Чувала съм, че 
бил свестен човек. 

- Информацията ми е оскъдна. Получих съобщение от твоето 
протеже за смъртта на този човек, на когото съм била единствена 
наследница по бащина линия, а то не било точно така. И дойдох да 
проверя, но отначало дори се двоумях.  

- Ст е постъпил честно като ти се е обадил и всъщност, решението 
на проблема е в негови ръце. Защото волята на починалия титуляр е 
точно такава. 
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- Не мога да коментирам волята на починалия титуляр, нито да 
оспорвам нещо. Не мога да разчитам и на благоволението на 
протежето ти. Поради което възнамерявам да отида тази вечер на 
хотел и да изчакам следващия автобус. 

- Аз пък мисля да те задържа тук още някой ден – възрази 
госпожа Мария В. – По това време тук /сега е гроздобер/ градът е 
пълен с пришълци и няма нито автобуси, нито свободни хотели. 

- Отвратително!  
- Освен това ние – аборигените – нямаме навик да прогонваме 

гостите си на хотел, както го правят цивилизованите особи от 
Америка. 

- Много гадно! 
- Не чак толкова много. Климатът при нас е здравословен; ще 

спиш тук, а утре ще помислим. 
Джойс не отговори нищо, но не изглеждаше нито особено 

разочарована, нито възхитена. Имаше нещо много противоречиво в 
характера на това момиче и д-р Ст го схвана веднага. От една страна 
тя се мъчеше да се държи по мъжки самонадеяна и дори груба, но в 
същото време в погледа и се прокрадваше някаква безпомощност. 
Усещаше се, че това поведение е част от обигран ритуал, в който е 
отрепетирана известна поза, явно в тон със съвременните феминистки 
усилия да се демонстрира превъзходство или поне равнопоставеност, 
без оглед на това, че никой не ги оспорва. Всъщност, Джойс беше 
мило момиче и, ако не беше това мъжкаранско поведение би могла 
да спечели доста симпатии. За съжаление, още с първоначалния 
диалог, тя успяваше да отблъсне почти всички заинтересовани точно с 
тези демонстрации на безскрупулност – явно заучени и изкуствени. 

Д-р Ст бързо схвана естеството на тези нейни амбиции и това 
отначало го отврати, поради явната изкуственост на позата, а после му 
стана дори забавно. Дори в известни моменти я съжаляваше. Но не и 
каза, защото знаеше, че това ще я вбеси повече. Обикновено жените – 
нагълтали се с феминистки идеи – негодуват, когато предизвикат у 
някого съчувствие и дори не приемат вежливо отношение, сякаш 
грубостта е привилегия на силния пол. Предпочитат да отвръщат на 
удара с удар, дори когато такъв не съществува. За тях целият живот и 
отношението между хората се състои в размяна на удари и 
контраудари; не може да съществува слабост и съчувствие, а любовта 
по принцип се свежда до обладаване и секс. 

От своя страна възрастната жена интуитивно схващаше тази 
особеност в поведението на Джойс, но не можеше да си ги обясни, 
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нито оправдае. Тя по никой начин не приемаше маниера и. За нея 
това момиче беше загадка – може би не лош човек, но по никой 
начин не особено добър и на нея не може да се разчита. Тя дори 
съвсем откровено сподели тези неща, а Ст добросъвестно ги преведе: 

- Въпреки, че имам известни резерви /не ми харесва начина ти на 
мислене/– каза тя – не мога да си позволя да те пусна сега, най-
малкото заради паметта на мъжа ми, който ти е роднина и може би 
ни гледа отнякъде. Така че ще останеш. 

Д-р Ст преведе дума по дума възражението на госпожа Мария В 
и момичето го изслуша с повишено внимание. 

- Въпреки че ме е яд на тази бабичка, че ми се бърка в живота – 
подхвърли тя безцеремонно – има нещо у нея, което определено 
започна да ми харесва. Може би защото е достатъчно откровена и не 
си позволява залъгалки. Такива хора са за предпочитане.  

Д-р Ст отново преведе стриктно репликата, в резултат на което 
госпожа Мария В сърдечно се разсмя. 

- Точно така – бабичката не си поплюва с никакви новоизлюпени 
мъжкарани. Едно време съм яздила кон, дори магаре по време на 
войната; карала съм трактор и съм орала из пущинаците, но винаги 
съм била само жена и съм обичала някого. Защото силата на жената е 
в способността да дарява любов. Ако се лиши от това достойнство от 
нея не остава нищо. 

 
*** 
Д-р Ст се събуди в полунощ с усещането, че в стаята има някой. В 

първия момент го побиха тръпки, а после си помисли, че сънува и 
нищо не е променено. Направи усилие и успя да се отърси от 
вцепенението, но неприятното чувство, че из стаята нещо се движи го 
разсъни окончателно. Д-р Ст светна лампиона до главата си и стана. В 
стаята нямаше никой, но един прилеп влетя през отворения прозорец 
и започна да обикаля по ъглите. За да го прогони, Ст загаси отново, но 
по движението на въздуха ставаше ясно, че животинчето е все още тук 
някъде. Това продължи доста време и Ст се принуди пак да светне, за 
да провери. В стаята не се виждаше нищо и това беше учудващо, 
защото не забеляза да е излетял през прозореца. Ст огледа всички 
ъгли и затъмнени места, по рафтовете на библиотеката, под масата, 
но не забеляза нищо особено. Реши, че не е забелязал отлитането и 
малко преди да си легне отново, нещо го накара да погледне надолу. 
Остана безкрайно учуден, когато установи, че прилепът е кацнал на 
гърдите му върху нощницата и така – разперил крила – приличаше на 
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огромна черна пеперуда. Ст дори съжали за момент, че няма на 
разположение фотоапарат, за да го заснеме в такава поза. Много 
внимателно, за да не го нарани и изплаши, той улови животинчето с 
два пръста за гърба и го пусна през прозореца. С неговото отлитане, 
сякаш някакъв много тъжен дух си замина. За секунди в съзнанието 
му изплува образът на Н, застана за миг на отсрещната стена и 
постепенно се разпадна на безброй дребни фрагменти. Малко след 
това д-р Ст бе заспал дълбоко и дори започна да сънува. Споходиха го 
кошмари и направи опит да ги пропъди, защото неизменно нещо му 
говореше, че всичко се случва насън. Отново му се присъни, че някой 
се движи из стаята. Д-р Ст обикновено спеше леко и всеки шум или 
полъх го събуждаше. Неприятните сънища също бързо го събуждаха и 
винаги в такъв момент знаеше подсъзнателно, че се касае за сън и се 
опитваше да го прогони. Ст успя да се събуди и веднага посегна да 
светне, но още преди да го направи, лампата светна и в стаята се 
появи Джойс. Беше с някаква прозрачна нощница, с разпусната коса и 
мъгла в очите. Ст не можеше да повярва на очите си, дори си помисли 
за миг, че е друг сън, но не – не беше сън. Самата Джойс в натура и по 
възможно най-секси одежди. Нямаше грешка. 

- Не мога да заспя – обясни тя полушепнешком и се промъкна 
съвсем близо – Това кафе на госпожата е убийствено и ме подлуди 
тази вечер. Направи ми място! 

Д-р Ст се помести инстинктивно, почти като хипнотизиран и тя 
веднага се напъха в леглото. 

- Не мога да заспя – повтори тя в някаква сомнамбулна 
просъница. – Просто не мога, а освен това в стаята ми влетя един 
прилеп и съвсем ме разсъни. Като че ли искаше да ми каже нещо. 

- Зная – каза Ст с внезапно въодушевление – Зная. 
- Какво знаеш? 
- Този прилеп беше и при мен. Май също искаше да ми каже 

нещо. 
- Разбрах какво е искал да каже. Всъщност, аз те желая. Още от 

първия момент го разбрах, когато започнахме да се заяждаме. Това е 
искал да каже прилепът. 

- И аз така мисля. 
- Ти нищо не мислиш. Ти просто си едно лудо копеле, което... 
Тя не продължи фразата си и внезапно го захапа по рамото. Ст я 

разбра. 
 
*** 
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Когато се събуди сутринта, слънцето вече се бе вдигнало висока 
над хоризонта и по улицата се носеше делничната врява, а госпожа 
Мария В нареждаше нещо на пастирите по двора. Учудващото беше, 
че те се събудиха едновременно и едновременно скочиха. После 
няколко минути се взираха един друг в очите с някаква налудничава 
изненада, без да проговорят, сякаш не можеха да повярват, че нещо 
се е случило. Първа се съвзе Джойс. 

- Никога не съм допускала, че е възможно една сутрин да се 
събудя в леглото на някакъв ориенталец – произнесе тя 
полушеговито, полусериозно. – Ама че изненади се случват в тоя 
живот. 

- Наистина изглеждаш почти изненадана, като една нашенка, 
която много се чудила защо е бременна, но е малко късно да 
съжаляваш – реагира добродушно Ст. – Искаш ли кафе? 

- Не съжалявам и не искам кафе – отклони Джойс. – Тези кафета 
ме пощуриха тази нощ, нищо чудно да има прибавен някакъв 
афродизиак. Всичко може да се очаква от един селски доктор в една 
дълбока провинция. 

- На тебе не ти е нужен никакъв афродизиак – репликира Ст. – Ти 
си достатъчно разгонена по всяко време на денонощието и Месалина 
има какво да научи от тебе. 

- Копеле, ще те убия! – захили се тя и отново го заръфа доста 
болезнено. Ст изохка и се отдръпна. 

- Ти вярваш ли в преражданията? – простена той. – Все ми се 
струва, че в някакво минало прераждане си се подвизавала между 
четириногите. 

- Тоест – била съм кучка, това ли искаш да кажеш? 
- Ти го каза – засмя се Ст. – Но трябва да ставаме, защото госпожа 

Мария В е по двора и сигурно ще усети къде си преспала тая вечер. 
Това е сериозна изненада. 

- Ти, ако мислиш, че вече не е усетила, значи си дълбоко 
заблуден. Всяка жена има шесто чувство за тези неща, а тази вероятно 
има и повече. Хич няма да се учудя, ако дори малко ревнува. 
Майчински, разбира се... 

- Което значи, че трябва да ставаш и всеки да си гледа работата. А 
аз трябва да отварям кабинета, че навън вероятно са се събрали 
всички бабички – уточни Ст. – Между другото, да не забравя да ти 
кажа, че може да се възползваш от ситуацията и да останеш 
окончателно при мен. Ако желаеш, разбира се. 
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- Как да разбирам това? Да не би да ми предлагаш брачен съюз? 
Вие -ориенталците сте чудни; преспал с някоя и веднага готов да се 
жени. 

- Може и така да се каже. Във всеки случай изборът е твой. 
Джойс не отговори веднага и лицето и стана безкрайно сериозно. 

Няколко минути в стаята беше невероятно тихо. 
- Много странен начин за предложение – произнесе тя след 

кратко мълчание – Сякаш се касае за сделка с едър рогат добитък. 
- Така ли ти прозвуча? Тогава извинявай! 
- Благодаря, но не мога да приема подобно предложение и то не 

само заради начина, по който е направено. Прекалено много причини 
има, за да бъде невъзможно. А що се отнася до приятно прекараната 
вечер, разбира се, съм ти благодарна. 

- Зная.  
- Не се съмнявам, че знаеш. И го правиш проформа, колкото да 

спазиш традицията. Доста хитър начин за измъкване. Но все пак ти 
благодаря, че се сети. 

Д-р Ст не направи опит да я опровергае, защото всъщност, тя 
беше безпределно права. Учуди го, все пак нейната проницателност, 
защото впечатлението, което бе оставила досега не бе на особена 
висота. И наистина той бе вметнал този въпрос някак мимоходом, 
почти нашега и веднага съжали, че го е направил. 

- А между другото, аз съм ти нужна колкото чехъла на Пепеляшка 
– продължи Джойс – почти толкова, колкото и ти на мен. Истината е, 
че малко се бях разгонила и нямах под ръка особено голям избор. Но 
това едва ли ще се повтори. 

- Въпреки всичко не се отмятам от думите си и предложението 
остава в сила – усмихна се Ст. – Ако някога размислиш и ти се стори, 
че не съм за изпускане, можеш да ми се обадиш. 

- Всъщност, има резон да го направя – уточни безцеремонно 
Джойс. – По този начин все пак бих се добрала до част от 
наследството, но едва ли това е най-важното. В Америка има доста 
по-богати наследници, ако подобен мотив ме интересува изобщо. 

- Но и конкуренцията там е доста по-сериозна. 
- Мислиш ли, че може да ме респектира някаква конкуренция. 

По-скоро се гнуся от подобна възможност. А начинът, по който ми 
подхвърляш подобна идея, все едно ми подхвърляш кокал, означава 
следното. 

- Какво е то? 
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- Че скоро вероятно си изпуснал по-добра възможност; може и да 
си имал някоя сериозна емоционална връзка, която се е разпаднала и 
сега ти е все едно коя ще я замести. Тази или онази няма значение. 

Д-р Ст много внимателно я наблюдаваше. Отново го порази 
обстоятелството, че тя е много по-проницателна отколкото си е 
помислил първоначално. Имаше нещо странно и много 
противоречиво в изявленията на това младо момиче. То все повече го 
удивляваше. 

- До голяма степен си права – отговори той – имаше подобно 
нещо. 

- Не се и съмнявам. И аз съм се появила в ролята на необходимия 
ерзац. Това почти не ме обижда, защото не го приемам, но ти 
заслужаваш нещо, което не си очаквал. 

- Какво е то? 
- Заслужаваш да приема и да ти надяна брачната халка. Само че 

не желая да го правя. Би изглеждало като отмъщение, а аз няма за 
какво да ти отмъщавам. Освен това... 

- Освен това? 
- Не ми харесва провинциалният начин на живот. Бих превъртяла 

съвсем тук, а ти вероятно не би приел да дойдеш в Америка. 
- Права си. 
- Ето на. И тогава какъв е смисълът? Да регистрирам един 

промеждутъчен брак в повече от необходимото, само заради някакъв 
селски имот и една вечер в леглото с непознат мъж. Не си струва. 

- Може би от спортна злоба. Има жени, които го правят заради 
идеята. 

- Така е – има. Но аз нямам идейни съображения, освен това 
съществува още една опасност. 

- Каква е тя? 
- Ами ако се влюбя? Ами ако реша да ти родя едно, две, три 

вресливи отрочета? А ти ни най-малко не ме обичаш и само съм ти в 
тежест; тогава как ще я караме? 

- Ти да се влюбиш?! Някак не ми се вярва. Това не противоречи 
ли на концепциите, които се лансират във вашето феминистко 
общество? Мисля, че там вие възприемате мъжете само като 
обикновени осеменители, след което мисията им е приключена. На 
принципа на богомолката – онова насекомо със загадъчното латинско 
наименование „Мантис Религиоза”. 

- Какъв е принципът на богомолката? 
- След половия акт женският екземпляр изяжда мъжкия.. 
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- Тоест, страхуваш се да не бъдеш изяден? – усмихна се Джойс. 
- Не се страхувам, пък и едва ли съм по вкуса ти. Но идеята за 

влюбването ми прозвуча като доста добре премислен вариант, за да е 
възможен. 

- Прав си. Наистина браковете без любов са по-устойчиви. 
Вероятно, защото практикуващите този вариант са по-разумни. 
Между другото какво стана с твоята сърдечна връзка? Тя омъжи ли 
се? 

- По-скоро умря. Но не съм много сигурен. Може и да се е 
омъжила. 

- Странен начин на влюбване. Прилича ми на некрофилство. 
- И аз така мисля. Но май ще е по-добре да тръгвам вече за 

работа. Чакат ме. 
- Значи засега отлагаме годежа. 
- Решението е в твои ръце. А сега можеш да разнообразиш 

гостуването си с малко екзотика, като помогнеш на госпожата да 
изкарате кравите от обора. Д-р Ст се разсмя и захлопна вратата отвън. 
В последния момент нещо го развесели. 

 
*** 
Д-р Ст не успя да разбере кога си замина Джойс. Същия ден, 

когато се върна от работа, от нея нямаше и следа. Стаята беше 
почистена основно, ризите му изпрани и изгладени, панталоните – 
също, но Джойс липсваше и дори не беше оставила бележка с някакво 
обяснение. Дори госпожа Мария В не бе разбрала какво е станало. 
Няколко бабички я видели, когато се качила на автобуса за Солун с 
раницата на гърба и това е всичко. Всъщност, не бе се случило нищо 
особено; нещата си идваха на мястото, само дето му се стори, че 
стаята е прекалено празна. Преди това не беше му правило 
впечатление; някак си бе свикнал, дори му харесваше. Но след 
еднодневното, почти шеметно присъствие на Джойс, когато се 
коментираше почти всичко, сега тишината бе станала особено 
отчетлива и някак си почти монотонна. Госпожа Мария В огледа 
стаята и учудено сподели: 

- Тази мома американка, колкото и да е щура, изглежда доста 
подредена. 

- И аз това забелязах – усмихна се Ст. – Почистила е всичко – 
почти целия етаж, изпрала ми дрехите и си заминала без да се обади. 
Това много ме шокира. 
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- Изглежда, че докато бях вън при съседките, тя само това е 
правила; да не и се надяваш. А прави впечатление на разглезена 
въртиопашка, която не може и себе си да обслужи. Само нямам 
обяснение защо избяга без да се обади; да не би да е откраднала 
нещо? 

- Не ми се вярва – отговори Ст. – Гледам, че всичко си е на 
мястото. 

- Някакви пари има на масата. Твои ли са? 
Д-р Ст погледна учудено и няколко минути не можеше да намери 

обяснение. 
- Не са мои и не съм ги забелязал преди. Вероятно тя ги е 

оставила. 
Госпожа Мария В се приближи и разгледа банкнотите. 
- Сто долара. Само това не съм очаквала. 
- Нито пък аз – потвърди Ст – и нямам никакво обяснение. 
- Тези американци ни мислят за обикновена ориенталска измет и 

считат, че душа даваме за доларите им – ядоса се госпожа Мария В. 
- Това никак не се връзва с вниманието, което е отделила, за да 

подреди всичко. Изглежда, че при нея всичко е объркано или не я 
разбираме достатъчно. 

- Или пък играе някаква игра. Не ти ли предложи брак или нещо 
подобно? Тези хубавици са склонни на всичко заради едно 
наследство. 

- Напротив, отказа ми. 
- Какво ти отказа? 
- Същото, за което говорим. Защото аз бях човекът, който 

предложи брак. 
- Предложил си и брак?! Ти си луд. 
- Тя преспа тази вечер при мен. Нормално е подобно объркване. 
- Разбрах. То беше толкова ясно, че и глухият цар можеше да го 

разбере. Но да и предложиш брак е доста налудничава идея. 
- Така се случи; счетох, че е нормално след като се стигна до там. 

А преди това един прилеп се въртеше из стаята и кацна на гърдите ми. 
После влетя и в нейната стая. Помислих, че това може да е Н... 

- Мислил си за мъртвата Н? Много странна история, дори 
шокираща. А този прилеп се появи и в моята стая. 

- Явно е решил да посети всички в къщата. Изглежда, че мъртвите 
искат да ни кажат нещо; чувал съм че душите на умрелите се 
превръщат в прилепи. 
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Госпожа Мария В мълчеше и мислеше за нещо друго. Изведнъж 
лицето и просветна. 

- Сетих се. 
- Какво? 
- Разбрах защо е избягала тази Джойс. Защото е осъзнала, че ако 

не го направи веднага, няма да може да го направи никога. Тя те е 
харесала и усетила – нещо и е подсказало, че се влюбва. Просто не е 
могла да го приеме и избягала. Лудо момиче, дори прекалено. И в 
знак на пълно пренебрежение /по-скоро, за да убеди себе си в това/, 
за да те унизи е оставила тези сто долара – лептата на едно жиголо. 
Но вероятно е искала да си внуши, че се касае за обикновена терапия. 
И си е платила сметката като обикновена пациентка. 

- Аха – произнесе почти разбиращо д-р Ст. – Много сложно за 
разбиране от лаик по женските въпроси като мене. Но жените са 
достатъчно смахнати, за да предприемат подобна налудничава 
комбинация. А тази освен това се е нагълтала с щуротии от някаква 
феминистка секта в щатите. 

- То си личеше по демонстрациите и. Само се чудя какво я е 
накарало да те чисти и да те пере. Това не се вмества в останалите и 
изяви. 

- И аз това се чудя. Има нещо, което не разбирам. 
- Ще я търсиш ли пак? 
Д-р Ст учудено вдигна очи. 
- Не мисля да го правя. 
- И не е нужно. Всъщност, този прилеп е искал да ти каже друго. 
- Какво? 
- Че трябва да потърсиш К. 
Ст съвсем се обърка. Реагира почти сомнамбулно. 
- Но тя вече е семейна; как бих могъл? 
- Не вярвай в това! Просто го забрави? 
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13 
Д-р Г се отби най-напред в офиса на погребалния агент за 

уточнение. Разговорът беше пределно лаконичен. 
- М не е в състояние да осъществи проекта, който те интересува – 

обясни д-р Г – диагнозата не е от най-безобидните. 
- Но аз не зная какво да правя – вайкаше се онзи – аз търпя 

загуби. 
- Доколкото си спомням – прекъсна го д-р Г – дал си и хиляда 

лева предплата. 
- Така беше, но има и лихви, и неустойки. 
- Колко? 
- Още толкова. 
- Доста сериозно си се натресъл с тези гробищни проекти – каза 

д-р Г– Ето ти две хиляди и забрави за М! Тя е в санаториум с тежка 
форма на шизофрения, а освен това – бременна. Ти си я подредил 
така, тъпо копеле... 

Д-р Г подхвърли на бюрото една пачка с пари и бързо излезе. Не 
можеше да понася този индивид и имаше усещането, че е способен 
на насилие. Поради което предпочете да се махне. 

Д-р Г беше съвсем трезвен, когато се върна в ателието. Погледът 
му веднага се спря на картината, която бе завършена миналата вечер 
– жената със странните очи и нещо веднага го преряза. Дори не си 
спомняше как е завършена, но помнеше добре, че след оня разговор 
остана доволен от произведението, защото и тогава почти беше 
трезвен. Но сега впечатлението беше съвсем различно от онова. 
Нямаше нищо от онзи магнетизъм, който го порази миналата вечер. 
Жената беше най-обикновена, лицето – също така обикновено и не се 
забелязваше нищо особено в очите. Жена, която се е замислила за 
нещо или просто се е размечтала – много далеч от бездънната 
меланхолия на М, когато внезапно прекрачи бариерата. Всичко онова, 
каквото и да беше, просто бе изчезнало по непонятен начин или вече 
не можеше да го види и нямаше представа как е станало. Стоя дълго – 
втренчен в картината, опитвайки се да го открие, но сетивата му 
изневеряваха; то просто липсваше. Съвсем угнетен от откритието си, 
той взе четката и премахна цялата глава; жената пак остана 
обезглавена. След което захвърли платното в ъгъла и отвори нова 
бутилка. Това не беше просто жажда. Разочарованието стана толкова 
нетърпимо, че трябваше по някакъв начин да стигне до момента, 
когато се преминава предела на допустимото. Защото му стана ясно, 
че съществува тази бариера, която би трябвало да бъде премината, но 
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това го могат само посветените и то е велика тайна, с която са наясно 
само неколцина луди гении. Самият той се намираше на кръстопът и 
нямаше представа до кога ще бъде на равнището на експеримента с 
безброй обезглавени торсове. Беше видял в музея статуята на 
известната римлянка – обезглавена от фанатиците християни и се 
чувстваше по същия начин – тоест – инквизитор, който обезглавява 
шедьоври. 

Понеже се бе докоснал до жестокия талант на М, в един момент 
се почувства недостоен да се приближи до нея, но в същия момент му 
стана ясно, че тя ще бъде напълно унищожена от системата без 
неговата подкрепа. Удивителна беше гледката как това младо момиче 
– почти дете – с малки и слаби ръце, се бори с камъка, ползвайки 
само два инструмента: чук и длето. Това беше един непонятен 
анахронизъм, в който отсъства всякакъв разум, точно поради което 
грабва и поразява. Сблъсквайки се с безумието на М и попивайки от 
самотата и, той се чувстваше невероятно самотен. Знаеше, че някъде 
там – зад самата бариера – може би в бездната на безумните и очи са 
скрити всички съкровища и трябва да ги открие незабавно, защото 
няма друг изход. Нещо там непрекъснато се отдалечава и чезне, 
особено есенно време; невероятни са тези жадуващи есени, когато М 
се появява в тишината на листопадите, но това не може да спаси 
обезглавените шедьоври. Скитайки из гробището на Византия, д-р Г 
откриваше във всеки камък един ридаещ дух, който се нуждае от 
внимание, за да бъде разбран и оценен. Но тези ридаещи духове 
нямаха цена, защото не може да има цена безценното. Най-добре 
разбираше това самата М на дъното на своето безумие, когато 
веднъж се бе втурнала да се бие с някакви драскачи, които пръскаха 
камъните със спрейове, изработвайки разни кичове, а после дълго 
плака без сълзи и се опитваше да изчисти камъните от боята. Това 
беше единствения момент, когато видя М да плаче, защото тя – М не 
можеше да плаче истински и д-р Г добре го знаеше /ужасен е този 
плач без сълзи/, макар че то беше в самото начало, когато дойде 
нещо, после нещо си отиде. Вероятно най-хубавата картина на света 
трябва да притежава безумните очи на М. 

 
*** 
Д-р Г не можеше да се напие, защото самият алкохол бе 

престанал да му действа, а главата му беше невероятно трезва и 
невероятно празна. Може би трезвеността се състоеше в самата 
празнота, което би било откритие, ако не съществуваха странични 
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ефекти. Дори не виждаше бели мишки и дори онзи тип от обратната 
страна на битието го нямаше никакъв, за да си свърши работата както 
трябва с тези обезглавени торсове. Д-р Г не можеше да приеме 
никакви компромиси с качеството и всякакви рекламации са 
недопустими. 

Обикновено, когато работеше, бутилката му стоеше от дясната 
страна, а когато не работеше – пак от дясната. Напоследък 
съдържанието на бутилката все повече компенсираше липсата на 
съдържание в намеренията. Тази олекналост продължаваше 
неудържимо и му се струваше, че винаги е било така. Дори новият му 
модел – една много млада жена – преди да се разплаче сподели, че с 
него и става някак тъжно. 

- И защо е така? – попита той без особено желание да разговаря. 
Изчезваше и желанието да рисува. Някаква странна апатия плуваше 
във въздуха и нагнетяваше стаята с тишина, а сенките изглеждаха 
размазани. 

- Не зная – отговори жената – аз нямам обяснение. Но тук е някак 
студено. 

- Ако трябва да включа печката? 
- Не. Не е това; друго е. Сякаш е някаква космическа морга. 
Д-р Г не разбра за какво става въпрос, защото моделката 

внезапно си тръгна и очите и бяха пълни с тъга. Дори не пожела да си 
вземе надницата, дори не се сети, че е дошла за друго. Д-р Г не успя 
да и попречи, защото внезапно установи, че е забравил името и. 
Напоследък подобни пристъпи на амнезия често го сполетяваха. 
Много хора го поздравяваха по улицата, а му изглеждаха като 
пришълци от друга галактика. 

Д-р Г се принуди да потърси друг модел. Не, че имаше 
намерение да рисува; просто това се бе превърнало в навик, когато 
пристъпите на депресията зачестяваха. Имаше странната нужда от 
женско присъствие, когато пие и, когато мълчи. А мълчанията ставаха 
все по-плътни и по-продължителни. Отзова се дежурната проститутка 
от бар Евмолпия и след малко позвъни на вратата. Момичето 
бързаше; вероятно заради някакъв своеобразен график: 

- Какво ще желаете – стандартен секс или нещо друго? Тарифата 
е.... 

И тя се зае да излага ценоразписа, съобразно асортимента от 
услуги. Много младо и много красиво момиче. Очите и съдържаха 
някаква прикрита меланхолия. Очевидно отскоро бе навлязла в 
професията. 
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- Не се притеснявай – прекъсна я д-р Г – не се нуждая от тези 
услуги! 

- А от какво? Мисля, че изложих цялата програма. 
- Пропусна едно нещо. Просто имам нужда от компания. Да 

стоиш при мен и да ме слушаш как мълча. Може да ми се прииска да 
те рисувам. 

- Но това не влиза в набора от услуги и няма как да бъде 
предвидена такса – възропта тя – Аз губя време. 

- Но, разбира се – така е. Не се притеснявай; ще ти бъде 
заплатено, съобразно най-високата тарифа. Справедливо е. 

- Но как така – аз се чувствам ненужна? 
- Просто така. Щом съм те повикал, не си ненужна. 
Д-р Г придърпа бутилката към себе си и я разгледа внимателно. 

Беше останала половината. 
- Това е водка – обясни той – Искаш ли една чаша; ще ти дойде 

настроението. Напоследък всичките ми модели са обхванати от 
меланхолия. 

- Не. Благодаря, но сега съм на работа. 
- Аха – спазваш трудовата дисциплина. Сигурно сутеньорът ти е 

особено строг по отношение на трудовата дисциплина. 
Д-р Г си доля чашата и отпи няколко глътки. Беше забелязал, че 

напоследък депресията не се влияе от алкохола. Имаше я отдавна в 
умерени дози, но в последно време бе заела цялото пространство. 

- Защо е така студено тук? – внезапно попита момичето. – Почти 
настръхнах. 

- Не зная – вдигна рамене той – преди малко една твоя колежка 
установи същото, а стаята е добре отоплена. 

- Моя колежка?! Че Вие да не гоните рекорд на Гинес? 
- Всъщност, не съвсем. Тя е по-скоро модел, но не си спомням 

името и. После избяга.  
- Избяга, но защо? Толкова ли е страшно да си модел на известен 

художник? 
- Защото и стана студено. Има нещо зъзнещо в това помещение – 

тя каза, че прилича на морга. Дори печката не може да го стопли 
добре. 

- Не, не е това. 
- И тя спомена същото. 
- Какво спомена? 
- Че не е това. Отдавна тук се говори, че не е това. Всъщност, 

бившата ми съпруга също избяга. Една циганка твърдеше, че ми е 
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направена магия и искаше да я разваля, но не и разреших; нужна ми е 
тази магия. Ти вярваш ли в магии? 

- Вярвам, разбира се. Защо не сте и разрешил? 
- Защото не вярвам. Освен това ми е добре с тези магии. Обичам 

да съм омагьосан. 
- Тук е студено – повтори момичето в някакъв унес. – Много е 

студено. 
- Понеже има трупове – обясни той. – Моргата си е морга. 
- Какви трупове, каква морга? – потрепери тя. 
- Ето тези там – посочи той разхвърляните платна и торсове. – На 

всички им махнах главите, защото душите им непрекъснато бягат и се 
крият зад бариерата. Не мога да ги понасям без души; напоследък се 
чувствам като касапин и то е, защото алкохолът престана да ми 
действа. Ще трябва да се прехвърля на друго питие или да си поръчам 
нова проститутка. 

- Това си е Ваша работа. Аз бих си тръгнала незабавно. 
- По-добре остани! Не е там проблемът. Ти си достатъчно хубава 

и е добре, че си тук; напомняш ми за една фолкпевица, на която бяха 
предозирали силикона. 

- Не ползвам силикон. 
- Това не е важно. Важно е да не се предозира отчаянието. Има 

една картина на Едвард Мунк, където дозата е завишена и е постигнат 
апогея на всяко отчаяние. Един „Вик”. Говори ли ти нещо това? 

- Не ми говори нищо. Аз не обичам отчаянията. 
- И аз не ги обичам. Но вероятно си добра християнка. Прав е 

Спасителят, като заявява: „блажени са нищите духом”. Вероятно 
всички нищи духом са по-добре адаптирани в еволюционния процес 
и всички проститутки са своеобразни Магдалини. 

- Християнка съм. Дори не пропускам празник и ходя на църква. 
Това много ми помага в работата, която върша. 

- Как ти помага? 
- Не зная. Но понякога в душата ми се събира една студена топка, 

чувствам тежест и в такива моменти пред самата икона тя започва да 
се стопява; олеква ми, става ми някак уютно и започвам да чувам 
птиците. Много е трудно да чуеш птици през декември. 

- Ще трябва и аз някой ден да пробвам този вариант – рече 
замислено д-р Г. – Вероятно в душата ми се е загнездила своеобразна 
проститутка, която обича да пали свещици пред иконите. 

- Опитайте; сигурно ще Ви помогне, ако имате грехове! 
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- Не съм ги броил колко са, но обичам да слушам птици през 
декември; някои твърдят, че Исус не се е родил през декември. 

- Те лъжат и не бива да им се вярва. Тогава се е родил. 
- Ще се опитам да те послушам. Ти обслужваш много мъже и 

вероятно разполагаш с повече информация. Между другото, всички 
ли ги обичаш? 

- Не, не всички. Повечето от тях са отвратителни похотливци, но 
има и много самотници, търсещи топлинка. Вероятно няма къде да я 
намерят. 

- А аз от кои съм? 
- Не зная. Тук просто е студено и аз ... не зная. 
- Аз също не зная, но ми се нравиш. Ти си необходимата 

Магдалина. 
- Нямам избор. Такава ми е работата. Но по принцип обичам 

само един мъж. 
- Нека отгатна. Вероятно е онзи на кръста.  
Тя въздъхна и очите и се препълниха. 
- Засега него имам предвид. Но не мисля да ходя на манастир. 
 
*** 
След два часа безсмислен диалог, тя си тръгна и д-р Г продължи 

сам с бутилката. Но това беше временна ситуация. Скоро и бутилката 
остана празна, а междувременно установи на няколко пъти, че си 
говори сам. Това беше вече обезпокоителен симптом и той се опита 
да открие причината. Всъщност, причината не беше от съществено 
значение; явно, че се касае за алкохол. И двата варианта могат да 
бъдат особено неприятни – както излишъкът, така и липсата. Прочее, 
липсата на алкохол почти винаги се оказваше твърде неприятна 
досада. Между множеството празни бутилки не се намери нито една 
с някакво дори минимално съдържание. Всичко бе старателно 
изчистено от съдържание. Вместо това, намери два флакона с 
морфин, които някога по непонятни причини бяха попаднали тук. 
Вече не си спомняше кога и как е станало, но това го наведе на мисъл. 
Странна беше тази мисъл и по странен начин го подсети, че всичко е 
временно и това е достатъчна доза, за да се премине оттатък. Кой 
знае дали това не беше необходимото условие за преодоляване на 
бариерата. Наличието на тази бариера отдавна го дразнеше със 
своята непреодолимост. Вниманието му беше приковано точно от 
размера на дозата, който би бил необходим и достатъчен. Наличието 
на тези ненужни торсове го потискаше с вледеняваща тъга. Нужно 
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беше да се вземе решение, макар че подобно решение съществуваше 
отдавна и беше дълго отлагано. Сега, ако се приеме дозата, то значи, 
че всичко ще бъде незабавно прекратено и следователно няма 
смисъл; ако не се приеме, отново не би имало смисъл, което по 
принцип, е едно и също. След което няма да има нищо или може би 
всичко, но кой знае. Но едва ли тайната ще стане явна, както някой 
твърдеше. Всяко живо същество, всеки паяк или какавида би могла да 
бъде следващ или вече употребен вариант на метемпсихозата – 
приемник на нещо неизвестно. Отговор не можеше да има, защото 
всички отговори отдавна са заключени зад бариерата; тази идея за 
прераждането има безброй необясними провали и той може да се 
окаже следващият. Паякът си е паяк, а какавидата – какавида, макар 
че да си говориш сам не гарантира нито едното, нито другото. Нито 
пък го отрича. Трудно е да се експериментира, защото никой не се е 
върнал от там да обясни какъв е резултатът от този експеримент. 
Единствено приемлив отговор имат само „нищите духом”, което им 
гарантира щастливо временно пребиваване сред божиите твари. 

Обикновено, когато е на път да направи подобна крачка, човек 
намира безброй причини да не я прави. Д-р Г се сещаше само за една 
единствена причина, но съвсем достатъчна. Това беше мисълта за М. 
В последния момент се сети за М и хвърли ампулите обратно в 
чекмеджето. Оказваше се внезапно, че не всичко е все едно. Не 
можеше да бъде изоставена М, защото просто няма как да бъде 
направено това, независимо от липсата или от излишък на алкохол. Д-
р Г беше в състояние да изостави всички жени на света, но не и лудата 
М. Не само защото тя е луда, а той – бивш психиатър; причините се 
оказаха много по-неясни, а освен това психиатърът понякога 
превъзхождаше значително пациентите си по лудост. Нямаше 
представа защо му беше нужна М точно в този момент и точно по 
тези причини; тук психоанализите търпяха провал и самият доктор 
Фройд вероятно не би могъл да даде приемливо обяснение. Д-р Г 
беше прекалено разумен, дори излишно, за да допусне варианта с 
някакви сантиментални причини или своеобразни сърдечни 
състояния. Дори си мислеше, че ако М беше съвсем в ред – тоест 
липсваше тази диагноза – а още по-вероятно без неповторимата и 
каменна стража, той едва ли би я забелязал. Мисълта за М му 
причиняваше болка, тъкмо защото тя самата е една непоносима 
болка, но не беше само съжаление; не беше. Не се отнасяше и за 
някакъв своеобразен алтруизъм, доколкото подобни състояния са 
характерни за един завършен егоист. Тъкмо поради обстоятелството, 
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че се касае за друг човек, което никога преди не бе се случвало 
/темата „обичай ближния” не му беше понятна/; дори понякога 
имаше усещането, че в този симптом /ненаситност спрямо чуждата 
болка/ съществува сексуален елемент, което вече беше склонен да 
приеме като патология. 

 
*** 
Д-р Г получи известие за сватбата на д-р К съвсем случайно. Беше 

я търсил една вечер по телефона с молба за секс услуга /тези уговорки 
между тях се правеха съвсем директно/, а тя му се обади от Британия 
и обясни, че много съжалява, но следващият полет на следващия 
самолет от Лондон ще се състои след два дена, което е твърде 
неудобно за този род услуги. И т.н. Съвсем очевидно понастоящем не 
можеше да се разчита на д-р К, поради което веднага забрави за 
случая. Неудобството беше компенсирано по неочакван начин от 
онази дама, седяща вдясно в бара по време на есенните изложби, 
която се появи на входа на ателието с намерение да позира. Чак 
тогава д-р Г си спомни, че се бяха разбрали предварително за това 
посещение. 

- Нали се бяхме разбрали? – обяви тя почти чуруликащо. 
- Д-р Г беше забравил тази дребна подробност, но не бе забравил 

самата нея и това дори малко го учуди. През живота му бяха минали 
толкова жени, че почна да им бърка имената, а някои съвсем се бяха 
заличили от паметта му. Много често развълнувани почитателки му се 
усмихваха подканящо, а той глупаво недоумяваше коя от тях е тази 
или онази. Но дамата отдясно беше твърде скорошен случай, освен 
това нещо в нея му се нравеше, така че този път си спести 
неудобството да я разпитва за подробности. Това не означаваше, че 
си спомня името и; забравил го беше отдавна, но той по принцип не 
помнеше имена. 

- Но да, разбира се, заповядай! – прие я той почти зарадван – 
Тъкмо си мислех, че ми е нужен модел. 

- И аз си помислих, че ти е нужен модел – усмихна се тя, – защото 
веднъж го спомена.  

- Наистина точно навреме идваш – повтори той. – Преди малко се 
обадих на една приятелка, която отвреме навреме ме посещава, но се 
оказа, че се е омъжила в Англия и няма как да прескочи насам. 
Направо извадих късмет с тебе. 
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- Съвсем намясто казано – късмет – стрелна го тя иронично. – 
Обслужващият персонал е вече налице и можем да започваме. Каква 
е програмата за вечерта? 

- Смятам да преотстъпя избора на тебе. 
- Нямам възражения: Може алкохол, може секс, а после – всичко 

останало. 
- Права си. 
Д-р Г нямаше намерение да задържа дълго дамата отдясно. Дори 

не се стигна до „всичко останало” и платното си остана недокоснато. 
Картината не се състоя и дамата отдясно обеща да дойде пак 
специално за реализацията, тъй като много държи да бъде рисувана 
от известен художник След което се обади в таксиметрова служба и 
си замина. 

Изненадващо следващия път вместо нея, се появи приятелката и 
– тоест – дамата вляво.  

- Хвърляхме зарове – обясни тя в отговор на учудената му 
усмивка – и късметът се открехна на мен. 

- Разбира се. Извадила си голям късмет – констатира с вяла 
ирония д-р Г. – Никога не съм бил разиграван на зарове и трябва да ти 
призная, че това е въодушевяващо. На парче ли ме разиграхте или в 
цял ръст? 

Дамата вляво се разсмя предизвикателно. 
- Същият ли е графика? – измести въпроса тя. 
- Това е без значение. По принцип съм консервативен, но 

приемам разумни съвети. 
Тя обходи с критичен поглед цялото ателие и се насочи към 

дивана. 
- Засега не са необходими съвети. Тук ли е работното място? 
- Тук – обясни той – но казват, че било студено. 
- Кои казват? 
- Всички проститутки се оплакват. Студено им било в това ателие. 

Ще взема да го продам. 
- Е това не е сериозен проблем. Аз не съм проститутка и засега не 

ми е студено. 
Д-р Г успя да компенсира отсъствието на д-р К. Нямаше особено 

желание да търси професионалистки от бранша. Не, че се страхуваше 
от всевъзможни заболявания, но в такъв момент погнусата винаги 
надделяваше. Иначе момичетата от бранша бяха определено по-
млади и по-свестни от превзетите любителки на изящните изкуства – 
предимно дами над тридесет, но мисълта, че е само пореден клиент в 



                                                                     Пигмалионов комплекс ради радев 
 

180 

една безкрайна поредица го изпълваше с подозрения. По твърде 
налудничав начин той предпочиташе момичетата от бранша като 
събеседнички в един интелектуален разговор, а самите 
интелектуалки, доколкото има такива, третираше като проститутки. 
Дори понякога настояваше да си плати за услугата, което много ги 
ядосваше, но бързо му прощаваха. Те не притежаваха 
аристократичната дързост на д-р К, която приемаше подобно 
отношение с пренебрежителна ирония, дори реагираше адекватно: 

„Аз считам д-р Г, че проституцията е, все пак, благородна 
професия, поради което ще взема парите” 

Но в идентична ситуация сама подхвърляше пренебрежително 
банкноти към него, третирайки го като обикновено жиголо. 

Дамата вляво и дамата вдясно не притежаваха дори стотна от 
ослепителната красота на д-р К, но бяха достатъчно интелигентни и 
разиграваха подходящ сценарий. Оказа се, че и двете са съпруги на 
уважавани мъже, които не само са наясно със случая, но дори ги 
насърчават. Разбира се, д-р Г също бе наясно, но изобщо не го 
интересуваха семейните им взаимоотношения. 

Около залисията с двете дами д-р Г отложи за неопределено 
време морфиновия експеримент, а после съвсем го забрави. Понякога 
много смътно след поредната алкохолна доза в главата му се мяркаха 
зачатъци от паяци и какавиди. 

 
*** 
На следващия ден д-р Г бе известен от завеждащия в 

санаториума, че М е получила внезапна болка и сега е на легло. Тази 
вест неочаквано го потресе и веднага потегли за санаториума, дори 
все още неизтрезнял съвсем от миналата вечер. Караше като луд и 
извади късмет, че всичко се размина благополучно. Нещо му тежеше 
и си измисляше всевъзможни усложнения; това беше нещо ново в 
жизнения му път. 

Завеждащият го чакаше в канцеларията. 
- Опитала се да премести един голям камък – обясни той – и там 

паднала. 
- Намерихме я в доста тежко състояние. Загубила е кръв. 
- Направихте ли и кръвопреливане? 
- Разбира се. 
- А детето? 
- Загубихме го, но не можеше да се направим нищо. Спонтанен 

аборт. 
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- Отивам да я видя. 
Д-р Г намери М в реанимацията в полусънно състояние. Беше 

ужасно бледа, почти прозрачна и ужасно отслабнала. Профилът и 
изглеждаше като изрязан в някаква мраморна неподвижност; очите и 
бяха полуотворени и сякаш невиждащи. Само лекото движение на 
завивката показваше, че е жива и диша. Но очевидно не спеше. 

- М, аз съм. 
Тя не отговори, но миглите и трепнаха и нещо там се пробуди, но 

отново угасна. 
- М, чуваш ли – дойдох при тебе и ще остана известно време тук. 
Тя отново не отговори, но гърдите и леко се повдигнаха и едно 

бистро поточе измокри лявата и страна. 
- М, аз съм при теб. Тук съм и няма да те изоставя. 
Устните и съвсем слабо помръднаха и там се оформи една много 

бавна, съвсем смътна и почти зъзнеща усмивка.. 
Това се оказа съвсем достатъчно. Това почти го зарадва.  
Д-р Г седна близо до главата на М и остана там почти два часа. 

Понеже диалогът нямаше как да се състои, той се оказа един 
безкраен монолог, в който бяха включени планове за бъдещето, 
където те се появяваха заедно на различни места и имаха общи цели. 
Това появяване тук и там предполагаше по-скоро терапевтичен ефект, 
отколкото реален и той добре го разбираше, но нямаше как да я лиши 
от подобна илюзия. Беше съвсем ясно, че тя го слуша /някак отдалеч/, 
макар и в някаква илюзорна светлина и по лицето и се разливаше 
горчивото спокойствие от тъгата на обречения. 

- Имам планове за теб и за нас, М – говореше той с 
продължаващо увлечение, рисувайки примамливи картини на едно 
безметежно бъдеще. – Добре ще е, когато излезеш от тук, да се 
преместиш при мен, а също така ще оборудваме подходящо ателие за 
твоята работа. Вече имам предвид една вила – близо до града и 
възнамерявам да я купя. Чуваш ли ме, М? Разбираш ли за какво се 
отнася? 

Тя не успя да отговори, но ръката и съвсем бавно, почти 
мъчително се протегна и малката и длан се отпусна върху неговата. 
Този жест беше достатъчно красноречив и достатъчно обвързващ. 
Направи му впечатление особената и прозрачност. Д-р Г забеляза, че 
дланта и беше хладна ; очевидно се отразяваше загубата на кръв и той 
нахвърли още завивки. Почти се учуди на своята грижовност. Макар 
че самият кръвоизлив беше овладян и нямаше вероятност да 
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възникнат усложнения, той реши да остане при нея, докато премине 
напълно опасността. 

Опитваше се да я занимава и отвлича вниманието с обикновени 
неща, за да пропъди тази незаинтересованост, която излъчваше 
цялото и същество. 

- Мисля, че няма да е зле да ти уредим постоянна изложба, М – 
продължи той, след като си отиде дежурната сестра. – И това също ще 
стане след като излезеш от тук. Но трябва да съберем скулптурите и 
да ги транспортираме до мястото. Само че не зная къде са всички, 
защото ти на много места си оставила по нещо и може дори някои от 
тях да са изчезнали. Трябва да ги намерим всички, М. 

Тя не реагираше, но по потрепващите и клепачи се разбираше, че 
го слуша. По лицето и продължаваше да се отлага безметежното 
спокойствие на обречения – една почти одухотворена пасивност на 
знаещия. 

- Мисля да ти уредя едно пътуване до Франция, М; то е 
задължително. Ще отидем, естествено, заедно. Сигурно ще бъдеш 
доволна да видиш галерията на Роден и Камий Клодел. Това е 
особено важно. 

По бледото и нетрепващо лице на М отново се спусна бистро 
поточе и д-р Г моментално я избърса. Изследвайки собствените си 
реакции установи, че става все по-съпричастен и все по-лишен от 
циничния професионализъм на практикуващия лекар. Нещо в него 
непрекъснато се променяше в разрез с професионализма и ставаше 
все по-сантиментално близък с болката на непосветения. Д-р Г 
премисли много сериозно и взе решение да запази М за себе си. 
Засега нямаше представа какви биха могли да бъдат бъдещите им 
взаимоотношения и какво ще прави с тази луда жена, но всички 
алтернативи му изглеждаха съвсем, съвсем недопустими. 

 
*** 
- Опитахме се да ограничим достъпа до тези камъни по хълма – 

обясняваше завеждащият по време на краткото посещение на д-р Г – 
Това не е много подходящо за състоянието, в което се намира 
пациентката. 

- Напротив, след като се възстанови не бива да я ограничавате от 
заниманията и – възрази д-р Г. – Това е много важно за нея. 

- Но тези неща прекалено много я вълнуват и това се отразява на 
лечението. 
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- Подобно ограничение би я унищожило като личност. Защото тя 
е голяма личност и това е смисълът на живота и. Ако не Ви е известно, 
го запомнете! Впрочем, не след дълго възнамерявам да я взема от 
тук; мисля, че пребиваването не и влияе особено благоприятно. 

- Не би трябвало да го правите. Все пак тук е изработена 
програма за лечението, която се спазва ежедневно. Всичко това би 
пропаднало. 

- Ще се намери начин за преодоляване на проблема. Както Ви е 
известно, аз също съм лекар. 

- Зная, разбира се. И донякъде ми са ясни мотивите Ви. Но се 
опасявам да не допуснем грешка. 

- Има резон в подобни опасения – съгласи се д-р Г.- С подобна 
диагноза всеки ход би могъл да се окаже грешен. Но понякога са 
допустими парадоксални алтернативи; трябва да се експериментира. 
В противен случай, пациентката е обречена, което никак не ме 
въодушевява. 

- Вие сам потвърдихте, че с подобна диагноза шансовете не са 
особено големи. 

- Иска ми се да бъдат проучени още веднъж основно 
симптомите. Не ми се ще да бъде пропуснат дори минимален шанс за 
ремисия. 

- Имате съмнения относно достоверността на диагнозата; но вие 
сам я поставихте? 

- По-точно ми се иска да открия някакъв пропуск и да потърся 
алтернативи. Защото не мога да допусна да бъде погубен такъв талант 
още в разцвета си. 

- Извинете, наистина ли предполагате, че се касае за нещо 
изключително? 

- Аз не предполагам, а го зная. Вярно е, че навсякъде, а особено у 
нас, когато един творец умре, тогава се сещат за значимостта му, но 
що се отнася до нея, не съм съгласен това да се случи. 

- Имам усещането, че преувеличавате значимостта и по някакви 
сантиментални причини. 

- Точно в този ред на мислене са погубени още в зародиш 
безброй таланти. Никак даже не преувеличавам, защото съм запознат 
с тези неща и те ми са достатъчно ясни. Всеки талант говори 
убедително за себе си, а нейният не само говори. Той приковава и 
смразява, но не бих искал това да стане ясно на всички едва, когато я 
загубим. Историята с Камий Клодел няма да се повтори. Тя се нуждае 



                                                                     Пигмалионов комплекс ради радев 
 

184 

от максимално подходящи условия за работа и аз съм се заел да и ги 
предоставя. 

- Мислите ли, че това ще помогне за лечението и? 
- Мисля, че всяко друго лечение няма да и помогне така, както 

това, ако изобщо е възможно нещо да се направи. 
- Надявам се да не грешите. 
- Аз – също – отговор лаконично д-р Г и малко след това отпътува 

от санаториума. 
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14 
Наскоро след сватбеното тържество семейството се установи в 

къщата на професор Дж в едно предградие на северен Лондон и 
ситуацията стана съвсем уравновесена. Д-р К начаса се адаптира и взе 
инициативата в свои ръце. Не възнамеряваше да прави особени 
промени в домакинството; това беше последното нещо, което би и 
хрумнало, но все пак считаше, че някои неща би трябвало да се 
изяснят. Отначало беше посрещната доста скептично от прислугата – 
още повече след новината, че пристига някъде откъм Балканите, дори 
се опитаха да я провокират, но тя бързо успя да всее респект, 
заявявайки на всеослушание, че „всяка жаба трябва да си знае гьола” 
и това е основното правило за всеки потомствен слугинаж. 

- За да си останем все така мили, както преди да се познаваме – 
изясни тя с ледена ирония пред персонала /всъщност, това бяха 
семейство възрастни прислужници, градинар и един шофьор/ – ще се 
наложи да придобиете своевременно и някои ориенталски навици. 
Но не се притеснявайте; няма да ви карам да играете кючек, само ще 
трябва да си забраните профилактично някои дребни интриги. 

Всъщност, те бяха мирни хорица и не обичаха конфронтациите, 
така че бързо се примириха с новото положение. Само шофьорът 
Джим я гледаше с доста голяма доза неприязън, но тя му се 
отплащаше с усмивка. 

Д-р К бързо овладя положението в голямата къща, дори успя да 
спечели на своя страна част от персонала и кучетата, след като 
прогони двама от хората на един досаден кредитор, изпратени да 
искат допълнителни лихви по един отдавна изплатен заем. 
Аргументът беше, че лихвите били някога завишени, но някой си от 
екипа допуснал грешка и т.н., което се отразявало на общата сума за 
изплащане, а междувременно се натрупали и други лихви върху 
старите. 

Докато професорът се чудеше как да излезе от положението 
/никой не се интересуваше от изрядността на неговата документация/ 
и настояваха за още пари, в кабинета се появи д-р К – потискащо 
красива – и в характерен стил с небрежна елегантност им обясни на 
онези двамата, че ако не напуснат веднага къщата, ще бъде 
принудена да ги изхвърли, без ни най-малко да се притесни от 
внушителното превъзходство на двама яки млади мъже. 

- Съжалявам, момчета – подхвърли тя някак състрадателно, – но 
няма как да получите нито пени от тук. Не би се наложило дори да 
пускам кучетата. 
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- Но ние, милейди, сме закупили от кредитора частта от лихвите 
по този дълг и документът, който притежаваме – ето този – го 
удостоверява. /Беше показан някакъв лист с подписи и фирмени 
печати/. Така че сме в правото си да потърсим своя дял и няма да се 
откажем от това право. 

- Точно там ви е грешката и това листче няма да ви послужи дори 
в тоалетната – че сте си хвърлили парите на вятъра и разчитате да 
спечелите нещо от лихвите по някакви други лихви. Което няма да се 
случи никога поне докато съм аз тука. Не обичам такива двойни 
олихвявания; подобен дилетантски похват ми е добре известен и 
просто го забравете. Иначе понякога върши работа, но има един 
малък недостатък: че ще се наложи да си имате работа с мен – 
уведоми ги д-р К все така съпричастно усмихната, сякаш всеки момент 
може да ги разцелува. – А сега бих ви почерпила с по една студена 
вода, след което започва обратно броене. 

Интересно, че след тези убедителни аргументи в залата настъпи 
тишина и двамата пратеници /единият – типичен орангутан, а другият 
– някакъв сбъркан хибрид между орангутан и прасе/ се заозъртаха 
неспокойно, сякаш очаквайки всеки момент да се срутят небесата. Не 
можеше да има обяснение на какво се дължи този респект от 
присъствието на д-р К, но веднага след това те се изнизаха навън без 
да продумат. Професор Дж беше не по малко шокиран. 

- Ти си била истинско съкровище, моя прекрасна лейди. Моето 
смело момиче, възхищавам ти се! 

Тя не отговори нищо, но в погледа и застина някаква хладна 
насмешка. Веднага след което се отправи навън и откъм двора се 
разнесе радостния лай на кучетата. По някакъв невероятен начин тя 
бе спечелила и тях на своя страна. 

 
*** 
Много скоро след това д-р К откри единия от изнудвачите – 

орангутана – в офиса му в Лондон – в една пресечка на Бейкърстрийт. 
Бе смъкнала достатъчно информация за него от интернет след което 
останалото не представляваше особена трудност. Сайт за кредитори и 
безипотечни кредити и готово – въпросната мутра цъфна на монитора 
с цялото си великолепие. Рядко може да се намери или забрави 
подобна неприятна физиономия. 

Д-р К направо нахлу в офиса и седна безцеремонно срещу 
собственика. При появата и онзи изпадна в малък шок но успя да се 
окопити. 
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- На какво дължа вниманието ви, милейди? Нещо във връзка със 
заема ли? 

- Не – отсече тя с някаква дръзка надменност. – Забрави го този 
заем. Причината е друга. Има нещо в тебе /впечатляваща е мутрата 
ти/, което е неповторимо гадно. И точно това ми харесва. 

- Не Ви разбирам добре, милейди. 
- И аз не разбирам. Но довечера съм свободна, помисли по 

въпроса! И донеси онова листче; трябва ми! 
След което тя му подхвърли една визитка на бюрото и напусна 

офиса. След нея остана сянка от някакъв блуждаещ силует и 
екзотичен аромат. Орангутанът бе облещил поглед и се опитваше да 
мисли. Накрая нещо му просветна. 

Д-р К бе наела апартамент за една нощ в хотел Елсинор и се 
появи там малко преди полунощ. Орангутанът вече я чакаше във 
фоайето. При появата и очите му се изцъклиха и започна да мига 
глупаво. 

- Влизай! – разпореди се тя кратко без да го погледне и превъртя 
ключа. 

Апартаментът беше малък, но достатъчно луксозен и съвсем 
подходящ за подобни приеми. Но това не можеше да се нарече дори 
прием. Имаше нещо ужасно гротескно в подобно съчетание между 
двамата. Тя – ослепителна и свръхинтелигентна жена, след която 
всички по улицата се обръщат и той – грозно и космато чудовище – 
типичен представител на приматите – потвърждаващ безусловно една 
основна теза на Дарвиновата теория, а като връх на цялата нелепост – 
лихвар. Тя го гледаше с нескрито презрение и погнуса. 

- Събличай се; можеш да ползваш банята, че сигурно смърдиш на 
пор – продължаваше да се разпорежда безцеремонно тя. – Аз ще те 
почакам. 

Нареждането бе изпълнено незабавно, сякаш мисловният процес 
на индивида бе парализиран и той действаше като автомат. Половин 
час по-късно се появи в хола – парфюмиран и избръснат, дори 
вратовръзка не бе забравил да си сложи. 

- Така ужасно ми харесваш – уведоми го тя. – Имаш вид на току 
що фризиран пудел. Междувременно все ти забравям името; как се 
казваш? 

- Дюк – отговори той объркано – казвам се Дюк. 
- Не си никакъв Дюк – коригира го тя. – Ти си Пуфи. Виж какво, 

Пуфи, махни я тази вратовръзка – много си смешен с нея! По-
привлекателен си по потник. 
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- Ще пийнем ли по нещо? – попита орангутанът съвсем слисан. – 
Нося бърбън, джин, уиски и шампанско. 

- Е много си се натоварил, но не е нужно. Не обичам в леглото 
пияни мъже. Върви оттатък и ме чакай! Междувременно, носиш ли 
хартишката? 

Той извади фактурата, с която се удостоверяваше, че някой 
някога нещо е продал, а друг някой нещо е закупил и започна да я 
разглежда учудено, сякаш я вижда за първи път. Тя я дръпна от ръката 
му и без да я погледне, моментално я скъса на парчета, които смачка 
и хвърли в кошчето за отпадъци. 

Той я загледа с нескрито отчаяние. 
- Но какво направихте, милейди; сега ще имам разправии с шефа 

– шокира се човечецът, за малко да се разплаче. 
- Нищо особено, Пуфи. Надявам се да не се разплачеш. Това 

нещо и без друго няма да ти свърши работа. Отивай да стоплиш 
леглото! Хайде, че няма време. 

- Но веднага ли? 
- Веднага, разбира се. Не съм си лягала с примат; трябва да е 

доста екзотично. 
Онзи послушно се оттегли в другата стая и след малко тя го 

последва. Не много дълго след това тя излезе от стаята, а той я 
следваше като добро куче. 

- Знаеш ли какво, Пуфи – рече тя с иронична усмивка – справяш 
се почти добре. Не си съвсем за изхвърляне и може да те потърся пак. 
Но за тази вечер не ми трябваш повече и можеш да си ходиш. 

- Още сега – веднага ли? Мислех, че... 
- Няма какво да мислиш. Обличай се и се махай! Когато ми 

дотрябваш, ще те потърся. 
- Но на мен ми хубаво с Вас. 
- Но на мен не е. Вече ми се спи. Хайде!.. 
И д-р К почти го избута навън и затръшна вратата след гърба му. 
 
*** 
Д-р К се прибра в голямата къща следващия ден по обяд и посети 

веднага професор Дж в кабинета. Той пишеше някаква статия за 
вестник Таймс, засягащ проблема с астероидите ЕГА и се опитваше 
да лансира идеята за тяхното своевременно издирване и 
обезопасяване. Тоест, предлагаше да бъдат заделени средства от 
бюджета за някакви международни програми, касаещи въпросния 
                                                
 Астероиди, „докосващи“ земята /астр./ - бел. на авт. 
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проблем. Когато тя влезе, той вдигна очи и я загледа с нарастваш 
интерес. 

- Здравей, скъпа! Надявам се, че си прекарала добре вечерта. 
- Би могло да се каже – отговори тя без особено смущение. – 

Позволих си една дребна забежка, но мисля, че ти загатнах още 
вчера. 

- Загатна ми нещо; спомням си. Каза, че възнамеряваш да 
преспиш в Лондон. 

- Така и направих. 
- Пък аз се притеснявам, че онези двамата изнудвачи няма да се 

откажат така лесно и пак ще се появят. Дори съм заделил известна 
сума за всеки случай. Това са опасни хора. 

- О, това не бива да те притеснява никак. Въпросът е уреден 
окончателно. 

Той отново я загледа продължително и по лицето му се плъзна 
тъжна усмивка. 

- Разбирам. 
Но не уточни какво е разбрал. 
Д-р К все повече печелеше терен не само в имението, но и в 

цялото предградие. Част от консервативните поданици на Нейно 
величество – тези от предградието – които по принцип трудно 
реагират на всякакви изненади, този път реагираха с противоречиви 
чувства. Мъжката част – с нарастващ интерес, а женската – с 
нарастваща завист. Дори кучешкото съсловие бе заинтригувано, 
когато в малкия парк на предградието се появи неизвестна досега 
хубавица с два черни като сатани добермана и прогони скуката. По 
принцип, разходката на доберманите беше грижа на шофьора, но тя 
го замени, защото разбра, че човекът има някаква грижа и бърза да се 
прибере при семейството. На следващия ден д-р К бе известена от 
прислужницата, че едно от децата му е болно и вероятно му предстои 
продължително лечение. Това веднага я заинтригува. 

- Джими, разбрах, че малкото ти дете е болно, каква е 
диагнозата? – попита тя шофьора, който търсеше нещо в багажника на 
автомобила. 

- Не зная, милейди. Сега се опитват да я уточнят – отговори 
притеснено човекът. – Но детето е зле. 

- Джими! 
- Да, милейди. 
- Заведи ме у вас; искам да го погледна това дете! 
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- Но да, милейди. Само че у нас не е никак уютно; ние сме на 
квартира в една много стара къща и... 

- Зная, приятелю, зная какво е да си беден. Но не се притеснявай, 
да вървим! 

Малко по-късно той я въведе в една наистина много стара 
съборетина в периферията на Лондон, където живееха предимно 
емигранти и хора „зад борда”. 

Обстановката в сградата не беше блестяща. Липса на слънце, 
липса на въздух, влага и миризма на кухня. Домакинята ги посрещна 
почти разплакана, но след като разбра коя е тази красива жена, се 
опита да не заплаче съвсем. Самата поява на д-р К като че някак я 
успокои и тя притихна в очакване на нещо необяснимо. Засега не 
можеше да си отговори какво очаква, но присъствието на д-р К като че 
ли смъкна товар от гърба и. Д-р К съвсем леко я докосна по ръката; 
дори не повярва на този свой жест, но нещо далечно се мярна в 
спомените и за миг. Едно разплакано лице на една майка, която 
много, много отдавна бе останала някъде. 

- Да вървим при детето, мила – повтори настоятелно д-р К. – Да 
вървим! 

Жената почти изохка; толкова много безнадеждност се бе 
събрала, че нямаше как да я събере в душата си. Минаха през един 
полутъмен коридор, където две хлапета си играеха с някаква котка и 
се озоваха в стаята при детето. Това беше малка стаичка с един 
прозорец, една маса, два стола и легло, където лежеше малката. То 
беше момиченце на около седем години – съвсем слабичко със 
светлоруси коси, много сини и много тъжни очи. Кожата на лицето и 
беше почти прозрачна и някак синкава – без капчица кръв. Д-р К 
премести стола до леглото и седна. То изви бавно главичка и я 
погледна с израз на пълна безнадеждност. Това никак не я изненада, 
сякаш тъкмо него бе очаквала. Отново изплува нещо далечно, когато 
друго такова момиченце я гледаше от огледалото с израз на 
нестихваща тъга. Д-р К сякаш за миг видя себе си, но само част от себе 
си, когато е била нещо друго и съвсем различно, сякаш никога не се е 
случвало. 

Някаква съвсем смътна усмивка се плъзна по лицето на малката. 
- Ти ми харесваш. Докторка ли си? 
- Да, миличко, докторка съм. 
- Аз ще умра нали? Чувала съм, че там било хубаво и вероятно ме 

очаква един много добър старец. 
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- Не, миличко, кой ти ги разправя тези работи? Ти няма да умреш; 
аз няма да позволя това да се случи. 

- Ти ми харесваш – повтори детето тихичко – и сега вече наистина 
не ми се иска да умирам. Дори и инжекция да ми направиш, сигурно 
няма да ме боли. 

- Не, момичето ми, няма да ти правя инжекция. Само исках да се 
видим и да си поприказваме. Защото ние с тебе ще станем големи 
приятелки нали? 

- Да. 
- Ето за това става въпрос. Я сега да погледна очичките. Да, 

разбира се, ти си красива и имаш прекрасни очи, а като пораснеш, ще 
станеш... Наистина каква искаш да станеш, миличка? 

- Ами като тебе. Докторка искам да стана, защото не обичам 
болестите. 

- Докторка?! Значи ще ми станеш колежка. И аз хич не обичам 
болестите, затова станах докторка. Но ти май сега реши, че това ти 
харесва. 

- Сега реших – призна чистосърдечно детето, – защото ти ми 
харесваш. 

- Интересно, че децата, възрастните и кучетата ме харесват – 
усмихна се д-р К, – а тези като мен – никак даже. 

- Не е вярно. Всички те харесват, но тези като тебе се страхуват. 
- Страхуват се, но защо? – учуди се д-р К. 
- Защото си ... ужасно красива – сподели бавно мотивите си 

детето. – Те се страхуват да те докоснат, защото си мислят, че си 
извънземна. 

Д-р К слушаше с интерес детето, но това последното наистина я 
изненада. Изненадващото беше, че го е чувала и друг път, дори 
няколко пъти от различни хора. Съвсем определено се налагаше 
идеята, че красотата издига невидима стена и поставя дистанция 
между притежателя и останалите. Това беше колкото интересно като 
факт, толкова и тъжно. Д-р К я погали по главичката и се усмихна. 

- Така, така! Я да видим какво има сега в тези прекрасни очички. 
Нищо особено. Малко са тъжни, защото са болни, но няма страшно; 
ще прогоним болестта. Ще я прогоним тази болест – закани се д-р К и 
стана от стола. 

Всъщност, ситуацията беше пределно тревожна. Д-р К веднага 
забеляза един жълтеникав оттенък в очите на детето, което я насочи 
към конкретна диагноза или няколко такива с еднотипен симптом. 
Това би могло да бъде хепатит – една от разновидностите, но коя 
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точно не се знае или друг проблем с черния дроб. Във всички случаи 
се касаеше за нещо много сериозно, което не може да бъде 
пренебрегнато и отлагано. Тя извика родителите в другата стая и им 
обясни накратко. 

- Ситуацията е максимално тревожна; има нещо в черния дроб. 
Кога възнамеряват да и правят изследване? 

- Казаха – тия дни. 
- Тия дни не е много точно. Трябва да се побърза. 
- Но Вие наистина ли сте лекарка? – попита с доста голяма доза 

учудване жената. 
- Наистина, мила. Не ми ли личи? 
- Не зная, но приличате по-скоро на актриса. И не видях да 

използвате слушалка. 
- В случая не беше необходимо – усмихна се д-р К и продължи. – 

Освен това искам да ви предложа следното: да се преместите 
временно в голямата къща; Джим и без това работи там и да 
започнем незабавно лечение. На първо време са нужни стимулиращи 
имунната система средства и достатъчно силна храна, а там ги има 
тези неща. Мисля още утре да го направите. 

- Но как така? Но как ще Ви се наплатим? 
- Не се притеснявайте; нищо няма да плащате! Но трябва да 

спасим детето. 
- Вие сте!.. Вие сте!.. 
Жената не успя да сдържи сълзите си и започна да целува ръцете 

и. Нещо съвсем нетипично за една англичанка. 
- Успокой се, мила, успокой се! Това е най-човешкото нещо на 

света и всеки би го направил. Да отидем при детето! 
Малката ги чакаше с жадуващи очи. Д-р К беше свикнала с това. 

Обикаляйки из болничните заведения, се бе сблъсквала с прекалено 
много болка и този случай сякаш я засягаше лично. Тя не можеше да 
си обясни причината за това. 

Д-р К седна отново на стола до детето. 
- Вече имам план за тебе и за това как да прогоним болестта – 

каза тя усмихната – засега ще дойдете да живеете в голямата къща, 
докато оздравееш напълно, а след това ще отидем само двете на 
едно друго място; искаш ли? 

- Искам. 
- Но ти даже не попита къде е. 
- Сигурна съм, че ще е хубаво място, щом е с тебе. Къде е то? 
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- Хубаво е и има там много слънце. Казва се България. Чувала ли 
си? 

Момиченцето се замисли. 
- Чувала съм. Там няма пирати нали? 
- Няма, миличко, няма. Кой казва това? – разсмя се д-р К. – Но 

има едно много топло море и едни много високи планини, където ще 
си играем двете. Цяло лято. Ще отскочим и до Гърция. Там е съвсем 
близичко. 

- За Гърция съм слушала много. Имало едни железни мъже – 
спартанци. Те няма ли да ни отвлекат? 

- Не момичето ми, не се безпокой. Няма да ни отвлекат за 
съжаление – смееше се д-р К. – Днешните спартанци не са железни, а 
пластмасови. Обичат само да пеят и танцуват Сиртаки. 

- Аха Сиртаки, сигурно е интересно... 
- Но Вие наистина ли мислите да го направите – изуми се майката 

– да я вземете в България, че и в Гърция? 
- Да, мила. Поне за един два месеца ще бъде добре. Климатът 

там е много здравословен. 
- И това ще го направите само заради нас? 
- И заради вас, и заради себе си. Бих искала да видя там един 

човек, на когото особено държа. А детето ще ми прави компания. 
- Разбирам. 
 
*** 
На следващия ден семейството се премести в голямата къща и 

процедурите започнаха незабавно. Професор Дж бе известен 
предварително, но въпреки това се изненада, когато видя повече хора 
в къщата си. 

- Надявам се, че добре си премислила този ход, скъпа – каза той 
при една случайна среща по коридорите. 

- Просто не успях да измисля нищо по-разумно за момента, 
приятелю – обясни тя с голяма доза съжаление. – Детето вероятно е с 
хепатит и това никак не е безобидно. Диагнозата ще бъде уточнена 
още днес и се надявам да не е от най-тежките форми. Просто не мога 
да оставя едно дете да умре, без да направя нищо. 

- Разбирам те. Това не е съвсем типично за нас – британците, но 
южняците са по-милозливи. Впрочем, ти никак не приличаш външно 
на южнячка; дори някои си мислят, че пристигаш тук от директно 
Бъкингам. Но се радвам, че си поела подобна инициатива и те 
подкрепям. 
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- Благодаря ти! И аз се радвам, че деля един покрив с такъв 
благороден човек и истински приятел. Ти си най-добрият човек, 
когото познавам. 

Професор Дж я възнагради с тъжната си усмивка и грабна чадъра 
и шапката. Д-р К го изпрати до външната врата. 

- Освен това ние – ориенталците обикновено се интересуваме от 
вълненията на своя ближен – съвсем по християнски, разбира се и 
имаме навик да разпитваме за неща, които не ни засягат. Такъв е 
генът ни – сподели тя весело. – Басирам се, че се каниш да направиш 
партия бридж с приятелите си от клуба „Наследници на 
розенкройцерите” и да пиеш един бърбън с тях. 

- Съвсем естествено – позна. Харесва ми този твой ориенталски 
нюх. 

Професор Дж махна с ръка на шофьора и след малко колата 
избръмча по алеята с тисовете. 

Диагнозата беше уточнена още същия ден. Д-р К се обади в 
лабораторията и от там съобщиха, че се касае за хепатит А. 

Всъщност, това беше най-леката форма, ако може да се говори за 
лека форма при тези заболявания, но прогнозата беше значително по-
благоприятна. След тази новина, д-р К съвсем откровено си отдъхна. 
Беше имала подобни случаи в практиката и знаеше, че съществуват 
много по-неблагоприятни варианти. Дори след напрежението от този 
ден се почувства някак изморена. Все пак се отби при майката и 
съобщи добрата вест. Не можеше да не го направи незабавно. 

- Искам да ти кажа, мила, че това е най-благоприятния вариант, 
на който съм се надявала. Сега е важна силна и витаминозна храна. 
Мен някога са ме лекували с мед, орехи и лимони и зная, че има 
ефект. Бих препоръчала и гамаглуболин за подсилване на имунната 
система. Но има и други добри лекарства за тази болест; колегите 
вероятно са ги предвидили. 

Д-р К се отби в стаята при детето, но то спеше. Бяха избрали най-
светлата и слънчева стая. Поседя няколко минути при него, но не 
посмя да го събуди. След това внезапно почувства сънливост и 
краката и сякаш омекнаха. Д-р К беше на прага на изтощението. 

 
*** 
Още същия ден по настояване на д-р К започна интензивно 

лечение с всички познати средства. Освен домашният лекар на 
професор Дж, в мероприятието бяха включени множество капацитети 
от локален мащаб. Те бяха направо изнудени от д-р К, а някои 
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откровено се влюбиха и не бяха в състояние да и откажат нищо. В 
резултат на това, детето много бързо започна да се възстановява, 
дори на втората седмица си играеше с кучетата по двора. От цялата 
ситуация най-възхитен се оказа шофьорът Джим – бащата на детето. 
От най-неприкрит противник на д-р К още при появата и, той се 
превърна в най-възторжен почитател. Не даваше да се издума нищо 
лошо за нея и не даваше да падне косъм от главата и. Дори се сби с 
един приятел по чашка в кръчмата затова, че онзи я нарекъл 
българка. 

- Но, приятелю, аз наистина съм българка – смееше се д-р К, 
превързвайки ранената му от удар с бутилка глава – и това никак не е 
обидно. Бих те взела и тебе в България това лято заедно с малката, но 
се страхувам, че твоята Лесли ще започне да ревнува и да ме намрази. 

Резултатът от цялата история беше, че шофьорът стана 
привърженик на Манчестер Юнайтед и ходеше на повечето мачове 
само, защото Бербатов играе в този клуб. Появиха се и някои не дотам 
очаквани инициативи. Много хора започнаха да посещават д-р К с 
молба да бъдат лекувани от нея /някои даже си измисляха болести, 
което не беше съвсем желателно, защото д-р К не притежаваше 
разрешително да практикува професията на тази територия – по 
принцип разпределена много отдавна между местните служители на 
Ескулап. 

Тя нямаше особено желание, защото определено не и се 
нравеше подобна перспектива, но и беше трудно да отказва услуги. 
Някои влиятелни личности от предградието дори предприеха 
инициатива да и осигурят разрешително. 

Що се отнася до службата в България, тя не напусна работа по 
някакви сантиментални съображения и продължи неплатения си 
отпуск още неопределено време. Дори възнамеряваше да купи вила 
по южното Черноморие и професор Дж нямаше нищо против подобна 
идея, но настояваше да се обвържат с някоя строителна фирма – 
работеща в този район, поради известна разлика в цената. Това би 
излязло по-евтино според досегашната практика, но д-р К беше 
наясно с проблемите на строителните фирми в България и 
предпочиташе закупуването на готов завършен дом пред безкрайните 
протакания и всевъзможни неуредици от страна на инвеститори, 
проектанти и изпълнители. Така че д-р К не бързаше с този проект и 
една от задачите, които си бе наумила при пътуването до България 
беше да се запознае отблизо със ситуацията. Но засега трябваше да се 
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изчака възстановяването на малката Ел, което изискваше известно 
време. 

Между другото, се отвориха всевъзможни други ангажименти. Д-
р К не беше привърженичка на помпозните балове и тържества, които 
се уреждаха сред Лондонския хайлайф, но понякога придружаваше 
професор Дж за компания не с особена охота. Резултатът бе, че много 
скоро си спечели многобройни почитатели, а също и врагове – 
предимно сред нежния пол, които определено не обичат някой да ги 
превъзхожда и по една типична женска логика, устройваха интриги. В 
замяна на това някои от почитателите доста упорито я ухажваха; дори 
имаше случаи на потресаващи влюбвания, придружени със 
съответните скандали. Но във всички случаи броят на гостите в 
голямата къща след нейната поява в обществото значително се 
увеличи. Зачестиха и многобройни покани от всевъзможни посоки. 
Самият мистър Ч от камарата на лордовете оповести публично, че би 
заменил любимия си кон за жена, притежаваща поне половината от 
достойнствата на д-р К. И понеже в обществото бе известно с какви 
суперлативи той обсипва любимия си кон, това изказване издигна 
неимоверно рейтинга на д-р К като потенциална фаворитка сред 
красавиците от Лондонския хайлайф. И, разбира се, лорд Ч се появи 
един ден в голямата къща без кон в ролята на пациент и заяви, че е 
много болен, но не би отишъл при всеки лекар. На въпроса на д-р К 
какво го боли, той отговори с невинна откровеност: „Сърцето.” 

На бала в Бъкингам по повод рождения ден на един от 
принцовете, същият този лорд Ч – леко пийнал – заяви на 
всеослушание, че бил най-щастливият мъж на света. На въпроса на 
журналисти на какво се дължи това велико щастие, той оповести: 
„Защото д-р К благоволи да танцува с мен и дори ми се усмихна.” 

Разбира се, всички тези изявления минаваха в рамките на шегата, 
но това не попречи на съпругата на негово сиятелство да позеленее от 
ревност, а самият професор Дж предпочиташе да стои по-настрана, 
защото му беше трудно да измисля подходящи отговори за пресата. 

Съвсем инцидентно и не по своя воля д-р К започна да добива 
популярност сред аристокрацията и всички медии, занимаващи се с 
клюки и фаворизации. Дори спечели своеобразен конкурс в 
класациите на едно жълто издание, където повечето от 
интервюираните участници на въпроса с коя жена от Лондонския 
хайлайф биха предпочели да продължат нощта след бала, бяха 
отговорили с пределна яснота: „С д-р К.”  
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15 
На тържеството на ветераните от войната професор Дж бе 

атакуван многократно от напористи групи журналисти, предимно от 
жълтата преса. Особено упорити бяха жените. 

- Професор Дж, защо тази вечер сте без съпругата си? Не и ли 
харесва с Вас? 

- Възможно е. На това тържество участниците са на преклонна 
възраст. 

- Професор Дж, според Вас на какво се дължи красивата Ви 
съпруга за кратко време да добие подобна популярност? 

- Вие сама изтъкнахте причината. 
- Какво по-точно съм изтъкнала? 
- Че е красива. 
- Но достатъчно ли е това; тук има и други красиви жени? Освен 

това доколкото е известно, тя е от ориента. 
- Именно. Но освен, че е красива и е от ориента, тя притежава 

още едно качество, което Вие нямате. 
- И какво е то? 
- Тя е умна. 
Професор Дж успя да се откопчи, но бе нападнат от друга група и 

попадна в обкръжение. Подобна ситуация не беше му се случвала 
дори по време на войната, която честваха тази вечер. 

- Професор Дж, не ви ли се струва, че съпругата Ви е твърде 
млада за вас? Това брак по сметка ли е? – разпитваше един храбър 
очилатко в компанията на една солидна и малко разплута госпожа – 
вероятно съпруга или любовница. 

- Познахте. Няма какво друго да бъде. 
- Разбирам нейният мотив. – Тя един ден ще наследи доста неща 

/хубаво е да си богата наследница/, но не ми е ясен Вашият. Вие какво 
печелите? 

- Суетен съм. Печеля от това, че покрай красивата си съпруга 
ставам твърде популярен в жълтата преса. 

- О да – това е сериозен мотив – усмихна се ехидно извергът. – 
Желая Ви успехи в брачното ложе. 

- Благодаря Ви – отвърна по същия начин професор Дж и отправи 
преценяващ поглед към евентуалната съпруга. – Аз също Ви 
пожелавам успехи в брачното ложе. 

На вратата бе пресрещнат от друга група мъчители. 
- Професор Дж, – Вашата съпруга не Ви ли кара да пращате 

подаръци на роднините и в България? 
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- Бих предпочел да пращам подаръци в България, отколкото в 
Англия. Сигурен съм, че ще ми излезе значително по-евтино. 

- А не Ви ли се струва, че красивите жени са и по-скъпи? – 
настояваше един кокалест дългуч от задните редици. 

- Да не би да бъркате жените с автомобилите? 
- Не, но поддръжката е горе долу идентична. 
- Логиката Ви е непоклатима. Значи предпочитате да карате 

грозна кола и да спите с грозна жена. Ами не възразявам. 
- Професор Дж, – вълнуваше се една млада труженичка от 

жълтата преса – наскоро се понесе мълва, че младата Ви съпруга 
онази вечер си е тръгнала в полунощ от Бъкингам с лимузината на 
лорд Ч. Как ще коментирате събитието? 

- Съвсем нормално. Това, което за нея е възможно, за Вас не 
може да бъде никога. 

- Вие наистина геройски я защитавате, като всеки истински 
джентълмен. Въпросът е дали тя е достойна за това? 

- Зависи какво имате предвид под думата достойнство. Ако 
говорите за секс, то значи, че достойни са само умрелите. 

- Професор Дж, как ще коментирате факта, че?.. 
- Моля Ви! – възпротиви се професор Дж. – Тази популярност 

започна да ми дотяга. Дошъл съм тук да се видя с приятели от войната 
– последните живи представители от тази порода. Това май никак не 
ви интересува, а търсите само клюки и интриги. 

- Така е професор Дж. Войната е мръсно нещо и нас не ни 
интересува. Предпочитаме живия живот. 

- И аз го предпочитам – отговори професор Дж, – но онези, дето 
стрелят не задават въпроси. 

Професор Дж с мъка се откопчи и се отправи към старите си 
приятели, които вече бяха започнали да губят търпение. 

 
*** 
Както беше уговорено Д-р К отпътува за България заедно с 

малката Ел. Самолетът с чартърен полет кацна на летище Пловдив 
малко преди обяд. Нямаше проблем нито с митничарите, нито с 
полицията. Багажът беше достатъчно малко, за да се получат 
разправии. Освен това носеше малко пари в брой и кредитната си 
карта – тоест – на практика не можеше да има каквито и да било 
неприятности, въпреки изобретателността на съответните държавни 
чиновници във фабрикуване на такива. 
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- Това дете Ваше ли е? – попита един полицай от охраната на 
летището, разглеждайки документите. 

- Не е. Детето е на мои приятели от Англия. 
Полицаят не прояви повече интерес и продължиха 

необезпокоявани.  
Д-р К се отби в жилището си, за да оправи сметките с 

електрификацията, водоснабдяването и пощата, както и да си плати 
данъците, които непрекъснато бе отлагала заради други 
ангажименти. Откакто бе заминала за Ривиерата и впоследствие се 
омъжи за професор Дж, апартаментът бе празен и всичко си стоеше 
непокътнато, както го бе оставила преди няколко месеца. 

- Това твоят дом ли е? – попита учудено малката Ел, след като 
щорите бяха вдигнати и всичкото слънце на Тракия се изсипа в стаята. 

- Да, миличко, мой дом е. 
- Харесва ми. И изобщо тук е много топло. 
- Доста е топло. Но утре заминаваме на морето, където е по-

хладно, след това на планината и изобщо ще пътуваме доста. 
- Онова високото там ли е планината? – вдигна ръка малката по 

посока на Родопите, които се виждаха съвсем близо в южна посока. 
- Точно така – там са Родопите. Много са красиви и в гората има 

диви животни. 
- А къде е Гърция?  
- Там зад Родопите. Не е далеч. 
Ти имаш много книги – забеляза малката, разглеждайки 

библиотеката, – но тези букви са по-различни от английските. Защо 
така? 

- Така е. Това са български букви. И всички тези книги са 
написани на български език. Но има и няколко на английски, само че 
не са за деца. После ще купим от книжарницата детски книги на 
английски; искаш ли? 

- Искам – веднага реагира девойчето. – Аз много обичам да чета 
приказки. Освен това искам да науча и български, за да мога да чета и 
български приказки. 

- Ще го научиш, разбира се. Но той е доста труден – разсмя се д-р 
К. 

- Нищо, ще се справя. 
- Във всички случаи ще се справиш. А сега ще обядваме и трябва 

малко да си починеш от пътуването, защото след обед ще излезем на 
разходка. 
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*** 
Д-р К успя да се справи бързо с проблемите си по всевъзможните 

плащания по разни сметки и се обади по телефона на д-р Г. Нямаше 
много приятели в този град, а в другите – още по-малко. Д-р Г като че 
ли беше най-близкият човек, с когото можеше да има общ език. 
Телефонът избръмча и след малко в слушалката се чу познатият глас. 

- Ало. 
- Аз съм. И съм в Пловдив. 
- Д-р К? 
- Естествено. 
- Радвам се. Довечера те чакам в ателието. Имам нужда от 

компания. 
Д-р К замълча за момент, обмисляйки възможностите. 
- Ало, чуваш ли ме? – настоя д-р Г. 
- Чувам, но обмислям нещо. Доста ми е притеснено. 
- Ще дойдеш ли? 
- Бих могла, но за кратко. Имам друг ангажимент; с мен е едно 

дете. 
- Да, разбира се. 
Д-р К пусна слушалката и се отправи към банята. Когато излезе 

установи, че момичето се е събудило и си играе с едно плюшено мече 
– останало от незапомнени времена. Д-р К не я безпокои, но се 
почувства много изморена и отиде в другата стая. Събуди се след 
около час и си помисли, че е спала цяла вечност. Слънцето се беше 
извило съвсем малко на запад и продължаваше да сипе жарава над 
стария град. Стори и се, че е прекалено тихо и надникна в другата 
стая. Този път ролите бяха разменени; спеше малката – прегърнала 
плюшеното мече. За да убие времето, д-р К отвори на посоки една 
книга – някакъв сборник разкази на Кортасар. Надвечер двете 
излязоха и д-р К заведе малката в една сладкарница, после се отбиха 
в Стария град. Не можеше да се сети какво друго би могла да и 
покаже в непознат град. Малката наистина беше впечатлена от нещо. 

- Харесват ми тези стари къщи и тези криви улички; в Лондон не 
съм виждала такива – сподели малката – тук е много тихо. 

- Те наистина са много стари. От едни други времена. 
- А защо тези батковци и каки ги рисуват? – посочи малката към 

няколко групи ученици с палитри и стативи. – Не е ли по-лесно 
направо да ги снимат? 

- Това са ученици от художественото училище. Учат се да рисуват. 
- Аз също бих искала да мога. 
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- Добра идея. Щом искаш, ще го направиш. Ако след време не ти 
дойде нещо друго наум. 

- Освен това обичам музиката. Харесва ми Бийтълс и изобщо 
всичко. 

- Ето на – виждаш и какво се получава? – разсмя се д-р К. – 
Отначало на човек му харесва всичко и се чуди кое повече, но след 
като порасне, понякога се случва да не му харесва нищо. Много 
интересна работа. 

- Това няма да се случи с мен. Аз искам да мога да правя много 
неща. 

- Добре е да можеш да правиш само едно. Но да го правиш 
хубаво. Доскоро май ти се искаше да ставаш докторка? 

- И все още ми се иска. 
- Окей – значи ще бъдеш първата рисуваща и пееща докторка и 

ще пееш на пациентите. Това наистина е доста интересна идея. Пък на 
мен ми се иска по-напред ти самата да оздравееш напълно. 

 
*** 
Преди да се отправи към ателието, д-р К обясни на малката Ел, че 

има една важна среща и ще я остави сама за малко. 
- Нали не се страхуваш да си сама за два часа? 
- Никак даже. Аз си имам мече и ще си приказвам с него през 

това време. 
Д-р К се отби в ателието и завари приятеля си в унило 

настроение. Това не беше нещо ново за него, но понякога биеше на 
очи. Д-р Г спадаше към онази категория постоянни самотници, които 
трудно си намират място и трудно се адаптират. И тази тенденция се 
запазваше, въпреки несекващото ухажване от различни посоки. Често 
се сблъскаше с озадачаващата констатация, че въпреки нарастващата 
нужда от споделени мигове, всъщност никой не му е нужен и тези 
споделени мигове скоро някак странно увисват в пространството без 
внимание; всички, които се домогваха до вниманието или до леглото 
му, много скоро губеха позиции. И нямаше никакво обяснение за този 
факт. 

- Какъв е проблемът, приятелю, виждаш ми се някак угрижен? – 
подхвана го д-р К още от вратата. – С какво друго мога да бъда 
полезна, освен с най-важното? 

- Всъщност, не зная – отговори веднага д-р Г – И много се чудя. 
Засега е за предпочитане да се ограничим само до „най-важното”. 
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- Това не подлежи на обсъждане. Но може би съществува 
някакъв недоимък в сферата на творческите ти изяви? 

- Много точно казано – отговори д-р Г. – Имам усещането, че 
тъпча на едно място и раждам трупове. Освен това съм притеснен за 
здравето на едно момиче, което май не ми е безразлично. 

- Да не би да искаш да кажеш, че си се влюбил? – усмихна се д-р 
К. – Това би било хубаво, ако не беше толкова невероятно. Само не 
ми е ясно как аз се вписвам в сценария. 

- Не ревнуваш нали? 
- Не зная. Мисля, че съм по-скоро любопитна. 
- За съжаление, тя е душевно болна. Луда е. 
- Щях да се учудя, ако не беше така. Но чакай да помисля; струва 

ми се, че говориш за онази малката скулпторка, която известно време 
пребиваваше в местната клиника. И тя да разчита на тебе? Горкото 
момиче. 

- Значи я познаваш. И какво, ако разчита на мен? 
- Нямам представа, но си мисля, че си прекален егоцентрик. 

Което някак трудно се връзва с мисията ти; освен това... 
- Освен това? 
- Диагнозата, доколкото си спомням, беше твърде 

необнадеждаваща.  
- Повиках те за друго. 
- Сетих се – усмихна се д-р К. – По принцип ме търсиш, когато 

имаш нужда от жена в леглото. Но къде е сега тази М? 
- В един санаториум, но възнамерявам да я взема от там. Ще се 

опитам да направя нещо. Тя е изключителна личност. 
- Надявам се да успееш. Прочее, не разполагам с много време. 
- Разбирам. Но вероятно трябва да пийна нещо. Приготвил съм 

бутилки. Бих искал да ми правиш кампания на масата. 
- В къщи съм оставила едно дете на мои приятели. Така че... 
- Няма да се бавим, разбира се. Всъщност, ти винаги си ми 

липсвала и не зная защо трябваше да се жениш за онзи старец. 
- И аз не зная. Може би, защото би било безумно да разчитам на 

теб в тази посока. 
- Не е заради парите нали? 
- Дори никак. Всъщност, човекът е много свестен. И е истински 

приятел. 
- Ясно. Но се чудя как една толкова красива жена може да бъде 

така самотна. 
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- Нека не обсъждаме сега този въпрос. Отивам да се съблека 
оттатък. 

Малко по-късно д-р К напусна ателието с непроницаемо 
изражение и хвана първото такси. Ако нещо можеше да я развълнува 
в този момент, то беше мисълта за малката Ел, която беше оставила 
сама в къщи. Раздели се с д-р Г със смесени чувства. Остана с 
впечатлението, че със стария и приятел се случват странни неща, а 
това пристрастяване към алкохола никак не е обнадеждаващо. Когато 
се върна в къщи, установи, че малката Ел е заспала на килима, 
гушкайки мечето. Д-р К внимателно я пренесе на леглото. 

 
*** 
Засега програмата се спазваше стриктно. На следващия ден 

отпътуваха за южното Черноморие и харесаха едно малко селище на 
самия бряг на морето. Всъщност, понятието малко селище беше 
съвсем условно, защото цялото крайбрежие се оказа застроено с 
безброй хотели и средства на туристическата индустрия и 
строителните работи продължаваха с бясно темпо по цялата 
крайбрежна ивица от горе до долу. Др К предпочете един малък 
хотел не само защото не възнамеряваше да остане дълго, но и не 
вярваше особено на новоизлюпените дребни предприемачи, 
предлагащи стаи с понякога твърде мизерни възможности. 
Предпочиташе да си спести неприятностите. 

Малката Ел беше безкрайно щастлива, когато се появиха на 
плажа и веднага нагази в морето. Строежът на пясъчни замъци 
особено и се понрави и там наоколо се намериха достатъчно 
„самоотвержени строители.” Разбира се, д-р К не и позволи да остане 
дълго във водата, нито пък на слънцето по понятни причини. 

- Това нещо е много опасно, мила – обясни тя – и няма да ти 
позволи да оздравееш бързо. 

Самата д-р К веднага стана обект на внимание от страна на 
многобройните гларуси и спасители на плажа, за които беше истинско 
кощунство да оставят такава жена без специални грижи. Този 
проблем беше добре познат, но тя умееше да се възползва по най-
благоприятен начин. Веднага и без колебание си присвои най-
изявения здравеняк измежду спасителите и това и осигури 
относително спокойствие. Всъщност, спокойствието можеше да се 
окаже доста спорно, защото веднага се сблъска с бясната ревност на 
множество домогващи се до вниманието му млади самки. 



                                                                     Пигмалионов комплекс ради радев 
 

204 

- Леличко К, какво иска от нас този голям мъж и защо е толкова 
черен? – любопитстваше малката Ел, впечатлена от мускулите на 
здравеняка. 

- Нищо не иска, миличко, той е мой приятел и ще се грижи за нас. 
Нали нямаш нищо против? 

- Нямам. И той ще ни пази да не ни откраднат пиратите ли? 
- Разбира се, той е тук, най-вече за да прогонва пиратите – разсмя 

се д-р К. 
- Пък на мен ми се струва, че той те харесва. 
- Разбира се, мен всички ме харесват. И тебе – също. 
- Не. Не всички. 
- Защо мислиш така? 
- Защото онези каки там – ей онези – не те харесват. Те те мразят. 
- Така ли?! Ти си едно наблюдателно и много умно дете, но не се 

притеснявай! 
- И какво ще правим сега с тези, които не те обичат? 
- Нищо особено няма да правим. Просто няма да им обръщаме 

внимание. 
- А, ако ни нападнат? 
- О, не се притеснявай! Няма да го направят. 
- Аз зная защо не те обичат онези. Защото мъжете си падат по 

тебе и те ти завиждат. 
- Много е възможно. Когато пораснеш, всички мъже ще си падат 

по тебе. 
- Не, не искам всички. Бих предпочела да е само един. 
- Ех, ти прекалено много искаш... Но дано имаш късмет. 
След малко мускулестият индивид се появи отнякъде и домъкна 

под чадъра цяла каса бира и много безалкохолни напитки. Това беше 
сериозен аргумент в негова полза. 

- Разбрах, че идвате от Англия – заяви той, – а това значи, че би 
трябвало да предпочитате бира. В тази жега е препоръчително. 

- Не възразявам – потвърди д-р К. – И ще се възползвам от 
вниманието ти. Но как се случи така, че веднага се насочи насам.  

- Спечелих на зарове – отговори с откровена тъпота индивидът. – 
Преди това хвърляхме зарове и се падна на мен късметът. Всъщност, 
аз си имам специални зарове за целта, с които винаги удрям 
шестиците. 

- Аха. Очевидно голям късмет съм извадила, щом ме разиграват 
на зарове – с ледена усмивка произнесе д-р К. 
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Разговорът придоби съвсем битов характер – такъв, какъвто 
може да бъде разговорът между една ерудирана жена и обикновен 
примитив. Всъщност, тя внимаваше да не подчертава дистанцията, за 
да не го прогони. Човек от подобна порода винаги може да се окаже 
полезен за нещо, което е непосилно за всеки беззащитен интелигент. 
Разговорът се водеше на български по две причини: първо, че онзи 
владееше само този език и второ, че подобни разговори не са за 
предпочитане пред едно седемгодишно дете. 

- Разбрах, че твоите обожателки – онези там – те ревнуват. И не е 
чудно, ако ми вдигнат скандал, че съм те отмъкнала. 

- Не се притеснявайте! – захили се юнакът. – Те не всички ми са 
гаджета и изобщо аз нямам между тях сериозни гаджета. 

- Няма значение; дори и да имаш, това никак не ме засяга. 
- Вие сте много по-хубава. Не мога да повярвам, че сте българка. 
- Защо да не можеш да повярваш? Българките са хубави жени. 
- Хубави са, но това е друго. Хубави са, но някак по селски, а Вие 

сте по-различна. Вие сте просто царица; добре, че бяха тия зарове с 
шестиците у мен. 

- Ти се шегуваш. Истината е, че аз също съм родена на село; дори 
вече не си спомням името на това Пловдивско село и не съм никаква 
царица. 

- Няма начин да е така – възропта индивидът – Дори и в Каспичан 
да сте родена, Вие идвате от Бъкингам и се басирам, че сте от свитата 
на кралицата. Това дете – също, макар че не изглежда да е Ваше. 

- Знаеш ли какво? – прекъсна го примряла от досада д-р К – 
Вземи си касата с бира и отивай при приятелките си, за да не беснеят 
от ревност. Знам какво точно ти трябва и на мен също ми трябва, така 
че няма да се лъжем. Ще се видим довечера в стаята ти; само ми кажи 
къде да те потърся и ми дай някакъв телефон. А сега се махай! 

- Окей. 
 
*** 
А следващия ден д-р К имаше разговор в администрацията на 

една инвеститорска фирма за закупуване на малко жилище в 
селището. Тя не се нуждаеше от нещо голямо. Изискването беше да е 
близо до морето и близо до гората. В този район се намираше и от 
едното, и от другото. Д-р К разгледа предложенията и си хареса една 
къщичка от вилната зона на около двеста метра от морето. Гората в 
този район беше широколистна, понеже оттук започваха полите на 
Странджа и се събираха водите на река Велека. Сделката стана 
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невероятно бързо; тук инвеститорите бързаха да се отърват от 
имотите поради кризата и намалялото търсене. Въпреки че 
съдържанието на кредитната карта намаля, още на същия ден д-р К 
можеше да се похвали, че се е сдобила с ново жилище край морето – 
сравнително не много скъпо и сравнително хубаво. Обади се 
незабавно в Лондон и сподели за придобивката със съпруга си. От 
другата страна на линията професор Дж се усмихваше тъжно: 

- Добре си сторила, мила. Щом това ти харесва... 
Д-р К се нанесе незабавно в новото си жилище заедно с малката 

Ел и прекараха там почти две седмици. Това бяха незабравими 
мигове най-вече за детето и за тези няколко дена можеше да се 
твърди, че тя е напълно оздравяла, дори укрепнала физически, което 
не можеше да се случи при други обстоятелства. Но най-много се 
радваше на тъмната си кожа, която сега изглеждаше почти матова. 

- Мисля, че Дик сега ще си глътне езика като ме види – лудееше 
тя. 

- Кой е този Дик? 
- Едно момче от съседната улица, което непрекъснато ме ядосва. 

Когато се върнем, ще ти го покажа. 
- Окей. 
С това морското приключение за този сезон приключи и 

пътуването продължи по посока Родопите, където маршрутите никога 
нямат свършване. Въпреки, че и тук д-р К хареса една стара къща в 
едно много старо родопско село, този път се въздържа от покупки и 
отложи за друг път. Преимуществото беше, че тук вече има 
достатъчно англичани, предимно възрастни хора, сдобили се със 
селски къщи, но имаше и деца от Англия, което особено се хареса на 
малката Ел. Тя веднага си намери приятели и веднага им се похвали 
със шоколадовия тен. 

Д-р К не обичаше да се застоява дълго на едно място. Скоро 
чистият въздух, тишината и необятното спокойствие на това райско 
кътче започна да и омръзва и тя все по-често обмисляше маршрути в 
една или друга посока. Беше принудена да направи компромис 
заради малката, която тук просто разцъфтя за кратко време и не 
можеше да се раздели с приятелите си, но скучаеше безумно и 
единственото развлечение от светски характер бяха посещенията и в 
местната кръчма, където новоизлюпени „българи”, пристигащи от 
Албион дегустираха предимно бира и червено вино. Д-р К понякога си 
позволяваше не особено въодушевяващата инициатива да се 
заседява в кръчмата при застаряващите мъже и да пие наравно с тях, 
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но това също бързо и омръзна. Друго занимание беше четенето на 
книги, които по принцип не се отличаваха с особено богат избор. 
Поради липса на нещо сериозно, тя си губеше времето със 
занимателните писания предимно на Шелдън или Робин Кук. 
Последният особено и импонираше с обстоятелството, че е колега и 
представените истории, въпреки някои фантастични моменти, са 
доста близки по дух. 

Д-р К се вля пълноценно в редиците на дегустаторите от 
кръчмата и това наистина се оказа малка авантюра в това 
незначително балканско селище, където новините стават бързо 
достояние на всички. Накрая то толкова и доскуча, че впоследствие се 
отказа от идеята да купува тук къща. Освен старите англичани, 
нямаше нито един що годе свестен свободен мъж; всички се оказаха 
семейни и всички се бяха запилели на работа в близкия град или по 
дърводобивния бизнес. Единственият нескопосан флирт се опита да 
направи местния кмет, но д-р К хранеше принципна неприязън към 
чиновниците от държавната и общинска администрация и 
вниманието му се оказа незабелязано. 

- Не че съм някаква непристъпна крепост – обясни загрижено тя 
на мераклията, когато ухажването му стана особено натрапчиво – и не 
че робувам на някакви принципи /хич даже не ми пука, че си семеен; 
аз също съм/, но ако се касае за избор между държавен чиновник и 
шофьор, определено бих предпочела шофьора. 

Това изявление се оказа решаващо и човекът повече не посмя да 
се появи в нейното обкръжение. От своя страна старите дегустатори 
откровено се гордееха с новия член на екипа; дори единодушно я 
избраха за лидер на групата. 

- Страшно съм заинтригуван от присъствието на една красива 
дама в нашите редици – нареждаше в кръчмарски стил доайенът на 
групата Джон – един осемдесет годишен – вече доста амортизиран 
мъж, но с буден и весел дух – и ако можех да бъда стотина години по-
млад непременно бих се кандидатирал за ръката и. 

- Много съм поласкана, Джон – смееше се тя в момент на 
отговорна дегустация – и трябва да ти кажа, че непременно бих 
приела. Нищо не ми пречи да си имам двама съпрузи и съм сигурна, 
че ще си паснете с настоящия идеално. Проблемът е на 
законодателна основа. 

- Абсолютно си права. В твое присъствие човек без друго започва 
да мрази законите, както и десетте Божи заповеди, а най-вече 
седмата. 
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- Трогната съм от вниманието, Джон. И се радвам, че на това 
забутано място може да се намери един истински мъж. 

Д-р К допи чашата си и стана. 
На следващия ден д-р К поръча такси и отпътува за северна 

Гърция. 
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16 
Д-р Ст много се изненада, когато му съобщиха, че д-р К е 

пристигнала в градчето. Информацията бързо се разпространи, тъй 
като много хора си спомниха за невероятно красивата жена, която бе 
идвала вече веднъж тук и отседнала на определено място. Д-р Ст все 
повече смесваше два детайла в своите спомени, които му се виждаха 
особено близки. Този спомен за очите на малкото болно момиче – 
залепени на задния прозорец на автобуса някак странно се 
преплитаха с видението на д-р К и той не можеше да се отърве от 
всевъзможни, дори ги наричаше безумни асоциации. Слабичкото и 
болно момиченце от детството като че не можеше да има нищо общо 
с блестящата и ерудирана жена двадесет години по-късно. Когато 
съобщи на госпожа Мария В новината, последната почти подскочи от 
радост. 

- Нали ти казах, че ще се случи. Къде е тя, защо не идва? 
- Разбрах, че се е настанила в хотела. 
- Но това е безумие; веднага отивай да я доведеш! Веднага! 
- Казаха още, че с нея има някакво дете. Вероятно на познати. 
- Няма значение. Дори още по-добре; от кога не е стъпвало тук 

дете... Побързай! 
Дежурната администраторка в хотела го познаваше; оказа се 

бивша пациентка и веднага провери данните на компютъра. Хотелът 
беше сравнително малък и не беше проблем да се изрови бързо 
информация. 

- Д-р К. Пристигнала е преди три часа и не е излизала никъде; 
трябва да си е в стаята – сподели тя – много красива жена с дете. 
Няма как да не я запомня. 

- Благодаря Ви. Стаята е на втория етаж – предполагам.  
- Точно така – усмихна се администраторката. 
Д-р Ст почука на вратата, която му бе посочена и веднага след 

това отвътре се чу добре познатият глас, който го покани на 
английски. В същият момент вратата се отвори и д-р К застана на 
прага. 

- Ти!? 
- Аз. 
- Влизай веднага! 
- Влизам веднага – усмихна се Ст. В един много кратък миг му се 

стори, че тя направи импулсивно движение към него, но веднага се 
въздържа. Емоцията бе потисната с невероятно усилие, но д-р К 
умееше да се справя с извънредни ситуации. Малката Ел се 
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присъедини незабавно и блясъкът в очите и подсказа, че е във 
възторг. 

- Вярно, че днешните спартанци не са железни – сподели тя, – но 
не са и пластмасови. Този определено ми харесва. 

- Той не е спартанец, миличко – засмя се д-р К, – това е мой 
приятел и се радвам, че го харесваш. 

- И аз се радвам, че си имам нова приятелка – усмихна се Ст. 
- Много бързо се разпространяват слуховете в тази дълбока 

провинция – сподели д-р К на български. – Едва съм прекрачила тук и 
ето, че всички знаят. 

- То е, защото много малко хора с подобни физически 
характеристики посещават тази дълбока провинция – отговори весело 
Ст. – По този начин вероятно възникват и религиите. 

- Заповядай, седни! – настоя д-р К. – Няма да те питам защо си 
дошъл в хотела, защото вече го зная. По-скоро бих попитала себе си 
какво търся тук. 

- Нека не се задълбочаваме с подобни проучвания. Причините ще 
се изяснят постепенно. А тази млада принцеса – продължи той на 
английски, посочвайки Ел – е вероятно придворна дама от антуража 
на Нейно величество. 

- Несъмнено – отговори в същия тон д-р К. – Това е малката Ел, 
която ме придружава в пътуванията към Ориента и има невероятно 
красив тен. Поскитахме малко по Виа Понтика. 

- Това е страхотна новина, но съм призван да отправя ултиматум 
към двете красиви дами – в същият шеговит тон продължи Ст. – 
Разпоредено е свише, че трябва незабавно да напуснете това място и 
да ме придружите до замъка на края на града, където Ви очакват с 
фанфари и победни знамена. 

- Нека да позная – строго го погледна д-р К. – Сигурна съм, че 
ултиматумът е отправен от госпожа Мария В – местната кралица на 
лозарите, която ужасно ми хареса миналия път. 

- Тя също много те харесва и разпореди без тебе да не се 
завръщам, а също и без малката госпожица Ел. Сигурен съм, че 
красивият тен на госпожица Ел тук ще стане още по-красив. 

- Това е много интересно и вероятно Ел не би имала нищо 
против. Права ли съм, Ел? 

Момиченцето наблюдаваше и двамата с нарастващо внимание и 
се опитваше да схване същността на диалога. Като всяко достатъчно 

                                                
 Римски път по западното крайбрежие на Черно море /лат/ - бел. на авт. 
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интелигентно дете, почти разбираше какво се случва. Тя се приближи 
мълчаливо към Ст, вдигна ръце към раменете му и се повдигна на 
пръсти по съвсем недвусмислен начин, с което искаше да покаже, че 
го е харесала. 

- Той сигурно е рицарят и конят е отвън. 
- Кон ли? – съвсем се смая Ст. – Не, миличка, не съм виждал тук 

коне. По-вероятно е магаре. 
- Още по-добре. Искам да ме научиш да яздя магаре – поясни тя с 

нестихващо вдъхновение. – Забелязах докато пътувахме, че в този 
град има много магарета. 

- И едно от тях съм аз – прихна Ст и я грабна в ръцете си. – Това 
означава, че сделката е сключена и трябва да тръгваме веднага, 
защото госпожа Мария В ни очаква. 

- Не е ли много рано? – възропта шеговито д-р К. – Къде ще 
ходим още сега в тая жега? 

- Възражения не се приемат. Разпоредено е веднага... 
 
*** 
Малко след това цялата група пристигна с такси пред къщата на 

края на града и бяха посрещнати от госпожа Мария В, а също и много 
любопитни бабички от нейното обкръжение. Някакъв зевзек беше 
пуснал слух, че пристига принцесата на Уелс и цялата квартална 
общност беше направила кордон на малкото площадче пред 
кръчмата. Дори се твърдеше, че д-р Ст е избран за придворен паж в 
Бъкингамския дворец, но след като д-р К се появи, много от тях я 
познаха и този епизод отпадна. Оказа се, че „Уелската принцеса” 
всъщност е българка, освен това лекарка и изобщо няма претенции за 
трона, но в замяна на това е много по-красива от всички 
представителки на съсловието със синя кръв от Бъкингам до 
Малайския архипелаг. Самата госпожа Мария В посрещна гостите на 
вратата и веднага по необясним начин се харесаха с малката Ел още 
преди да се познават. Без да могат да разговарят директно по понятни 
причини, те идеално се разбраха с ръце, жестове, мимики и други 
подръчни средства. Въпреки, че нямаше как да бъде принцеса, д-р К 
бе посрещната достатъчно тържествено, а самата госпожа Мария В 
обясни, че е очаквала този момент отдавна, освен това се кани да не я 
пусне скоро от тук. 

- Радвам се, че имам привърженици в този дом – усмихна се д-р 
К, – но все пак трябва да се има предвид, че съм чакана и на друго 
място, а освен това на Ел и предстои да посещава училището. 
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- Зная това, мила, зная всичко, – съгласи се госпожа Мария В, – но 
въпреки всичко, съм наясно какво те е накарало да предприемеш 
това пътуване до тук. 

- Наистина е интересно, – учуди се д-р К – защото аз самата не 
съм много наясно. 

Госпожа Мария В настани гостите незабавно и по стародавен 
обичай софрата вече бе сложена, но гостите не бяха особено 
ентусиазирани. По тези места от Европейския континент при 
посрещане на гости се отдава най-голямо значение на софрите. Това е 
основно правило. Но, разбира се, гостите не винаги имат еднакви 
предпочитания. В случая малката Ел веднага хукна по двора и набързо 
се сприятели с всички обитатели. Особено се зарадваха кучетата, 
защото лъвския пай се оказа на тяхно разположение. 

Компанията беше в камерен състав: д-р К, д-р Ст и госпожа 
Мария В, а обсъжданите въпроси не се различаваха съществено от 
някогашните. Но имаше един важен момент, който правеше 
ситуацията малко по-различна – житейския статус на д-р К. Този 
момент беше умишлено премълчаван, но не можеше да бъде 
пренебрегнат. Вместо това се обсъждаше някакво много старо 
събитие, което е променило посоката. 

- Напоследък все повече си спомням нещо, което всъщност, 
никога не съм забравял – сподели Ст. – Това е един епизод от 
детството ми. 

- Вече се сещам за какво говориш – забеляза д-р К – и се чудя 
защо чак сега си го спомняш. 

- И аз се чудя. По-скоро някои събития ми се представиха насън. 
Не зная как стоят при тебе нещата. 

- Забавно. При мен е доста по-различно. Винаги съм била наясно 
с кого си имам работа. Но това откровено не ме интересуваше 
отначало. 

- Фактът, че си премълчавала го доказва. 
- Нямах представа, че си могъл да забравиш детството си. 
- Не съм забравил нищо. Но промяната при теб е толкова 

стресираща, че дори не можех да си го помисля. Онова слабичко и 
болно момиченце от моето детство, никак не е същото. 

- Вие за какво говорите? – намеси се госпожа Мария В. – Май 
нещо криете от мен. 

- Нищо не крием – отговори спокойно Ст, – но се оказва, че 
имаме много стари спомени, които впоследствие са станали излишни. 
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- Едва ли са излишни – възрази старата госпожа, – но понякога се 
получават разминавания, за които сами сме си виновни. Но едва ли се 
касае за нечия вина или неточна преценка. Случва се човек изведнъж 
да проумее, че някой му липсва. – Някой, за когото преди изобщо не 
се е сещал. Сърцето има свои съображения. 

- Много оригинална мисъл – „сърцето има свои съображения” – 
намеси се д-р К – Непременно ще я запомня. 

- Няма как да не я запомниш – отговори госпожа Мария В, – 
защото сигурно сама си го проумяла. Трудно е да излъжеш сърцето 
си. 

- Но се налага да го правим. Понякога е неизбежно. 
Госпожа Мария В кимна разбиращо и веднага промени темата: 
- Предлагам да опитаме ястията. Обикновено след ядене идват 

по-оптимистични идеи. Но къде отиде малката? 
- Доколкото забелязах, преди малко яхаше някакво магаре на 

улицата – обади се весело Ст. – Много жизнено дете. Дано не я 
хвърли магарето. Отивам да я доведа. 

Двете жени се спогледаха заговорнически и разговорът придоби 
още по-откровен характер. 

 
*** 
- Сигурна съм, че не си го направила, за да си отмъстиш – 

забеляза госпожа Мария В. 
- Дори никак. Не се занимавам с подобни неща. – потвърди д-р К, 

– Но човекът беше толкова самотен, че това оформи решението ми. 
- Ще ти е доста трудно да забравиш Ст. 
- Налага се да свиквам. Колкото и да е трудно да се лъже сърцето. 
- Защо се разминахте? – съвсем директно и дори малко 

безогледно настоя госпожа Мария В. 
- Вината е по-скоро моя – отговори вяло д-р К. – Най-напред аз го 

отблъснах и сега се питам защо го направих. Отначало той никак не 
представляваше интерес за мен – съвсем обикновен неудачник, дори 
прекалено несигурен в себе си млад мъж с аутсайдерска нагласа. С 
нищо не ме привличаше. 

- А после? 
- После се оказа, че не е така; дори не мога да си обясня какво се 

промени. Това е едно ужасно недоразумение. Най-напред попадна в 
болница, после внезапно спечели някакъв авторски конкурс, касаещ 
проблеми в областта на генетиката и когато започнаха да го 
забелязват, внезапно и непредсказуемо изчезна. Усетих липсата му, 
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когато престана да ме търси и разбрах, че е заминал на север. Просто 
избяга. 

- Избяга? 
- Точно така – избяга от мен. Нямам друго обяснение – потвърди 

д-р К. – Това нещо ме разтърси, защото останах с чувството, че съм се 
разминала с човека, който е единствен. Подобна идея, разбира се, е 
налудничава, защото няма някой, който да е единствен. Не знам дали 
схващаш смисъла на безумното твърдение, че някой може да бъде 
единствен. 

- Разбира се, че го схващам. Дори много повече, отколкото 
предполагаш. И после? 

- Това е почти всичко. После той се появи отново, но вече в 
съвсем друга светлина. Промяната беше очевидна. Пред мене стоеше 
един ужасно различен и уверен в себе си мъж, който се е справил с 
всичко. Беше сигурно, че северът му е повлиял; не го сравнявам с 
онези колоритни образи на Джек Лондон, но дори се пусна слух, че 
някаква красива жена – омъжена – се самоубила заради него; не зная 
колко е вярно. Всъщност, беше нещо друго и ролите се размениха; 
сега аз се почувствах пренебрегната. 

- Пренебрегната? 
- Да. Той не ме потърси отново и отначало се питах защо, а после 

си обясних сама и усетих липсата му. 
- Тъжно. 
- Дори много. Отначало се опитах да му намеря заместници. 

Правех това пряко волята си. Дори много често. Дори съвсем 
необуздано. Безумни решения и връзки с всевъзможни мъже. 
Навсякъде се провалих. Но не защото мъжете са ми липсвали; 
напротив, защото навсякъде са се оказали излишни. Сега е същото, 
дори по-лошо и още по-лошо, че съм вече омъжена. Приемам го като 
пореден експеримент и почти зная как ще приключи. 

- Бедната!.. 
Госпожа Мария В се приближи мълчаливо и я прегърна. Между 

двете жени се установи траен съюз. 
- И сега какво ще правиш? 
- Не зная. Просто не ми се мисли. Ще чакам, но нямам представа 

какво чакам. 
- Доколкото схванах, сте израсли заедно. 
- Всъщност, бяхме съвсем малки и едва си спомням. После аз се 

разболях и започнаха да ме разкарват по болници. После останах без 
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родители и бях осиновена от едно добро семейство; общо взето това 
е. 

- Осиновена? 
- Точно така. Помня, че като малка ме отгледа една баба, а за 

истинските си родители зная много малко. Баща ми би трябвало да е 
жив, но емигрирал някога – бягайки от комунистите – и повече не се 
обадил. Информацията ми е, че има друго семейство. Майка ми не 
могла да понесе това и починала много отдавна в психиатрията. 
Документите, които успях да изровя са, че се отнася за реактивна 
меланхолия. 

- Това трябва да е много жестоко – замислено рече госпожа 
Мария В. 

- Диагнозата е тежка, но лечима. Само в отделни случаи самите 
пациенти правят лечението невъзможно. Обикновено престават да се 
хранят и умират от глад. Това са особени случаи, когато те просто не 
искат да живеят. 

- Горката ти майчица! Ужасно е... 
- Дори повече от ужасно. 
 
*** 
Д-р Ст се завърна с малката Ел и това бе начало на друг разговор. 

Общо взето се дискутираше по битови теми и малката скучаеше 
безумно, защото не разбираше езика на възрастните. Мнението и 
беше, че този език е доста смешен, но въпреки това възнамерява да 
го научи, за да може да разговаря с кучетата. 

- Аз зная две, три, дори пет думи на този език, но нищо не 
разбирам – негодуваше тя – и като разговарям с кучетата, те също не 
ме разбират. А на мен ми е много трудно да говоря кучешки. 

- Така е – обясни весело Ст. – Тези кучета разбират само кучешки 
и съвсем малко гръцки, но никой не ги е учил на английски. Ти май ще 
си първата и ще си имаме кучета – полиглоти. 

- Какво е това полиглоти? – недоверчиво погледна Ел. 
- Гръцка дума. Отнася се за тези, които разговарят на много 

езици. 
- Хм не съм виждала кучета да разговарят на много езици, но съм 

чувала да пеят. 
- Нима? И какво песни пеят? 
- Ами едни такива кучешки песни. Аз специално нищо не мога да 

им разбера, но мисля, че са любовни, макар че сигурно и Джон Ленън 
не ги разбира. 
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- Окей, щом е такава работата, значи трябва да ги научим да пеят 
на английски. 

- Ти се шегуваш – сбърчи вежди малката. – Няма никъде такива 
кучета. 

- Ел, тогава трябва да ги оставим да правят каквото искат, а ти 
трябва да се храниш, за да добиеш още по-хубав тен. 

- Ти пак се шегуваш. Всъщност, аз зная и д-р К ми е казвала, че 
само от слънцето се получава хубав тен. Но е истина, че съм вече 
гладна. 

- Тогава започвай! 
 
*** 
След заминаването на последния пациент, в кабинета при д-р Ст 

се отби д-р К. Тя не беше водена само от любопитство. Все не можеше 
да си обясни какво я накара да предприеме този ход. Из градчето 
вече тръгнаха всевъзможни слухове за нея. Част от тях твърдяха, че 
участва в церемониите при смяна на почетния караул в Бъкингам и е 
съпруга на шурея на председателя на камарата на лордовете, а други, 
че е бивша любовница на д-р Ст и настояща на Уелския принц или 
обратно, освен това печелила награди за мис мокра фанелка на 
конкурс в Рио и т.н., а междувременно чете лекции по ветеринарна 
медицина в Пристънския университет. Общо взето кварталните 
бабички разкрасяваха до неузнаваемост ролята на д-р К в процеса на 
глобалното затопляне, както и световната икономическа криза.  

Д-р К обходи с поглед кабинета и сподели с някакво тъжна нотка: 
- Общо взето добре си се оборудвал. 
- Това май за сега е единствената ми грижа – отговори д-р Ст. 
- Всъщност, вероятно вече си отгатнал, че съм дошла за друго. 
- Така си мисля, но не мога да съм сигурен. Радвам се, че си 

сетила да се отбиеш. 
- Не съм се сетила. Отбивам се, защото не мога да не го направя. 

Но ми е съвсем ясно, че не е трябвало. 
- Разбира се, че е трябвало. Няма място за чудене. 
Д-р К се усмихна вяло и по лицето и се плъзна сянка. 
- Още не мога да свикна, че съм омъжена. 
- И аз не мога да свикна, че си омъжена. Защо го направи? 
- Не зная. Понякога се чудя на себе си. 
- Трябваше ли? 
- Да – трябваше. Дори си мисля, че е единствен изход. 
- Нямала си други възможности? 
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- Напротив, прекалено много възможности съм имала – дори 
доста добри. Но не и това, което ми трябва. 

- Много рядко се случва да се попадне на това, което ти трябва – 
съгласи се Ст, – но могат да се правят компромиси. 

- Именно. В този смисъл, аз съм стигнала до компромис. 
- Сега един страничен въпрос – подхвърли Ст, взирайки се в 

лицето и – Никога ли, съвсем никога ли не си попадала на това, което 
ти трябва? 

В този безкраен миг тя също впи очи в него и двамата се гледаха 
дълго и безмълвно. Отговорът се забави и сякаш никога нямаше да се 
случи. В един момент тя въздъхна и изведнъж се сети, че нещо 
непрекъснато и се изплъзва. 

- Това по-скоро е подвеждащ въпрос – поправи го тя. – Истината е 
тази, че съм попадала на това, което ми трябва и ти много добре го 
знаеш. Но съм го проиграла и то по доста инфантилен начин. 

- Защо? 
- И госпожа Мария В ми зададе същия въпрос. Но не зная. Просто 

не успях да проумея, че се отнася до същото. Просто никак не успях да 
проумея. 

- А сега? 
- Сега го проумявам. След една ужасно дълга пауза. 
- Наистина ужасно дълга – съгласи се тъжно д-р Ст. – Наистина. 

Защото бях принуден да прибягна до истинско убийство. Изтръгнах 
насила нещо в себе си – точно това, което е най-важното на света. 
Изхвърлих го и го забравих. Вече не помня какво се е случило. 

- Никак ли не можеш да си припомниш, никак ли? 
- Не зная. Понякога нещо се случва и прииждат отделни 

фрагменти от една забравена история – по-скоро насън. Често 
сънувам онова малко момиченце, което замина някъде в ранното ми 
детство и очите останаха залепени на задното стъкло. Сега се чудя 
дали е било вярно и ми е смешно, като си помисля, че още тогава – 
седем годишно хлапе съм бил влюбен в нея – още тогава. 

- Дори никак не е чудно. Дори никак. 
- Какво искаш да кажеш? 
- Познавам това малко момиченце и зная защо те е гледало от 

задното стъкло – каза тихо д-р К. – Още тогава то смени няколко 
болници, оживя след всичко, което се случи, после бе осиновено и 
живя известно време с новите си родители. После попадна в... 

Д-р К замълча, сякаш усилено търсеше нужните думи и по лицето 
и пълзяха мъгли. Ст трепна и някаква буца заседна в диафрагмата му. 
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- Къде попадна? 
- Тя също не си спомня добре къде е попаднала. – съвсем бавно 

като на сън произнесе д-р К. – Имаше една бяла стая с много тишина и 
тя слушаше тишината. Само това си спомня. 

- Говориш за психиатрията? – произнесе замислено Ст и онова 
нещо вътре бавно започна да се върти в обратна посока. 

- Тя не знае, но няма какво друго да е било. Има един момент в 
психоанализата на Фройд – ти го знаеш – когато с хипноза се опитват 
да се доберат до информация, поради амнезията. Става въпрос за 
информация, която е потънала някъде. Ето това тя си спомня. И когато 
накрая излезе от въпросното учреждение, вече нямаше семейство. 
Пастрокът и попаднал в затвора, заради педофилия, а осиновителката 
не искаше да я погледне, защото я считаше за виновна в нещо. Тя 
излезе направо на улицата. Няколко вечери спа по пейките на гарата и 
обираше трохите по масите в ресторанта. 

- Ужасно! Истина ли е това? 
- Добре би било, ако не беше истина. Но за съжаление не е така. 

Там я откри полицейски патрул и я пратиха в дом за сираци. Цялото и 
детство премина в този дом. 

Д-р К замълча отново и лицето и придобиваше все по-тъмен 
оттенък. 

- Не беше добре. Никак не беше. Нямам предвид само храната, 
хигиената или образованието, но и обноските и всичко останало. Тя се 
изолира от другите деца и те не я обичаха; дори често я биеха групово 
и тя ги намрази. Мразеше всички. Завиждаха и за нещо; дори не 
знаеше за какво. Единственото нещо, което си позволяваше и 
правеше на воля, беше да мечтае. Мечтаеше непрекъснато, дори в 
най-тежките моменти, когато всичко, всичко е ужасно тъжно /няма го 
принца от приказките/ и това я спаси от пълно полудяване 

- Но нима никога не е имало кандидати за осиновяване? – с ужас 
повтаряше Ст – Нима никой не е проявил интерес? 

- Имаше, но самата тя не пожела. Защото всички и изглеждаха 
като онзи пастрок – първия. Мразеше ги и се страхуваше. И 
продължаваше да мечтае за принца, който не съществува. Но 
ненавистта я спаси. Не полудя, дори, когато една вечер един от 
възпитателите я вкара в стаята си и я помъкна към леглото. Беше 
гадно, но тя се опита да оцелее. Това продължи дълго – няколко 
години и тя спря да мечтае. Накрая съвсем спря; вече нямаше нужда 
от мечти за оцеляване, тъй като оцеляваше без мечти. След като се 
дипломира и стана пълнолетна, я изписаха от пансиона и тя отново 
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остана на улицата. Повече никой не прояви интерес. Но тя вече се бе 
научила да оцелява без мечти. Принцът, разбира се, изобщо не се 
появи, но се появи онзи тип от модната централа, който знае какво 
иска. Той каза, че има физически данни за актриса, но понастоящем 
може да опита като манекенка или по-скоро компаньонка в някой 
бар, което е ясно какво означава. Каза още, че ще я приеме на работа 
при определени условия, които също е ясно какви са. Така тя започна 
работа в модната централа, за да се издържа и да оцелее, 
продължавайки да мрази всички. Беше принудена да се усмихва на 
тези, които мрази. Същевременно записа и медицина, за да лекува 
тези, които мрази. Записа и един курс по карате, за да може да ги бие, 
когато не може да преодолее ненавистта. Скоро преустанови 
работата в агенцията, защото бе наясно, че може да се издържа 
прекрасно и без да работи. Оказа се, че е достатъчно да участва в 
разни конкурси за красота, където в повечето случаи печелеше, както 
и за поезия, където също печелеше, без да е написала поне един 
свестен стих и така нататък – всякакви други печеливши конкурси, 
където журито обикновено се състои от сенилни и похотливи старци. 
Много скоро, както можеше да се очаква, тя попадна в обкръжението 
на един загрижен за младите таланти богат възрастен господин – 
разбира се, семеен – но това никак не можеше да има значение, 
защото така или иначе, неговата роля се ограничаваше в сферата на 
финансирането. Което никак не беше без значение за една 
новоизгряваща звезда. Когато тя завърши медицина и с негово 
попечителство се уреди на работа в местния медицински институт, 
значението му започна да намалява и накрая съвсем намаля. По-
късно се появиха слухове, че е получил инфаркт, други твърдяха, че 
стреляли по него, не се знае дали е още жив, но така или иначе, това 
вече не можеше да има значение. Такава е общо взето историята на 
онова малко момиченце от задното стъкло на автобуса. 

Д-р К свърши разказа си и запали нова цигара. Лицето и от бледо, 
бе станало призрачно, а в очите и плуваше мъгла. Д-р Ст беше толкова 
потресен, че не можеше да каже нито дума. Съвсем импулсивно, без 
дори да осъзнае, протегна ръка и съвсем бавно прекара длан по 
лицето и. Изпита неистово желание да я прегърне; дори залитна към 
нея, въпреки, че нещо му подсказваше, че не би трябвало да го прави. 
В същия момент в кабинета влетя малката Ел и гласчето и веднага 
развали магията и върна разума на всички. 

- Научих се да яздя магаре – изписка тя. – Дори ми направиха 
снимки; искате ли да ги видите? 
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17 
Д-р К се събуждаше през цялата нощ и няколко пъти излиза вън 

на терасата да пуши. Измъчваше я един непрекъснато повтарящ се 
кошмар, когато все пак умората надделяваше и се унасяше за малко. 
Тогава сънуваше, че се е върнала в детството си, защото в стаята 
непонятно как се е появил пастрокът; съвсем директно и се представи 
ухилената му физиономия – и започна да я опипва, а ръцете му 
полепваха по цялото и тяло. Тя лежеше неподвижна и не можеше да 
помръдне; беше като скована и се мъчеше да преодолее гаденето. 
Малко преди да повърне се събуди и изтича до тоалетната. Направи и 
впечатление, че на долния етаж една стая свети и госпожа Мария В си 
приказва цяла нощ с една непозната бабичка. Чуваше се монотонен 
разговор на гръцки и пресипнали старчески гласове. Д-р К се прибра в 
стаята си и се опита отново да заспи. Не разполагаше с приспивателни 
и изпадна в някаква просъница. Веднага след това и се стори, че има 
някой в леглото. Усети до себе си съвсем неподвижно и съвсем 
вкочанено тяло на мъж. Това не я ужаси никак, дори не се попита как 
е попаднал тук, защото през живота и бяха минали много живи и 
умрели мъже; сети се, че е нов кошмар. Опита се да го помести, но 
беше невероятно тежък и студен – съвсем обикновен труп. В същия 
момент установи, че това е същият онзи пастрок или може би 
възпитателят от раното и детство и едва се удържа да не извика, 
въпреки ясното съзнание, че сънува. В същият момент се събуди и 
светна лампата. Нямаше никой, но и се стори, че пердето на 
прозореца помръдна. Инстинктивно погледна навън, но дворът беше 
пуст; отново нямаше никой, освен огромна и кръгла луна низко над 
хоризонта и лек вятър в клоните на дърветата. Отдавна беше наясно 
за значението на пълнолунията и това никак не беше учудващо. 
Запали нова цигара. Понеже се разсъни напълно, реши да погледне в 
стаята на малката Ел. Нямаше нищо особено; детето спеше здрав сън 
и около нея се търкаляха няколко играчки и книжки с приказки. 
Прииска и се да легне при нея, но не посмя да я безпокои. 

Когато премина по коридора, се спря за минута пред стаята на Ст, 
защото внезапно и се стори, че той също не спи. Успя да се сдържи да 
не почука и се прибра в стаята си. Понякога я спохождаше странната 
мисъл, че е жертва на парадоксално явление. Ако се отнасяше за друг 
мъж – бил той д-р Г, полицай, шофьор, академик или независимо кой, 
тя без да трепне би влязла в стаята – дори съвсем безцеремонно и без 
никаква задръжка, но сега просто блокираше до пълна изнемога и не 
можеше да си позволи да влезе при Ст. Дори сякаш не и се искаше да 
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го направи и това по никой начин не можеше да намери обяснение. В 
същото време той непоносимо и липсваше. 

Чак сутринта, когато на изток започна да просветлява, д-р К се 
почувства смазана от умора и успя да подремне малко. 

 
*** 
Когато се събуди, имаше усещането, че е спала цяла вечност и 

сънувала безброй погребения, а се оказа, че е спала по-малко от час. 
Слънцето все още беше низко над хоризонта и хвърляше кървави 
отблясъци по отсрещната стена. Гласът на госпожа Мария В се чуваше 
по двора и тя даваше наставления на хората, които се грижеха за 
стопанството. Остана с впечатлението, че старата изобщо не е спала 
цяла нощ и вероятно беше така. За сметка на това малката Ел спеше 
непробудно с една от плюшените си играчки. Малко след това в 
трапезарията се появи д-р Ст и донесе кафето. Имаше уморен вид. 

- Не можах да спя – сподели той.– Цяла нощ ме мъчиха кошмари 
и накрая съвсем се разсъних. Стори ми се, че някой ходи по коридора. 
Накрая взех да чета книга; напоследък ми се случва да заспивам най-
лесно, когато чета любовни романи. 

- За съжаление не разполагах с любовни романи и аз бях този, 
който ходи по коридора – усмихна се вяло д-р К. 

- Трябваше да се досетя. Вместо това, се опитвах да реша 
проблемите на Карис Лопинова от „Виа Мала” на Кнител по най-
прагматичен начин. Отдавна са престанали да ме вълнуват подобни 
истории. 

- Логично – потвърди д-р К. – В процеса на практиката докторите 
и поповете си изработват стереотип. Ако винаги се вълнуват от 
съдбата на клиентелата си, трудно биха издържали да не полудеят. 

- Това е валидно за много категории. Както при всяко болестно 
състояние, така и при любовта, пострадалите развиват имунитет. 

- Все още не съм те питала – замислено го погледна д-р К. – Какво 
те накара да избягаш от мен? 

- По-скоро избягах от себе си... 
- Не съм много сигурна. Останах с чувството за вина. 
- Вероятно вече сама си намерила отговора. Направих го, за да не 

се превърна в марионетка. Тази роля никак не ми допада. 
- Трябва да се гордееш със себе си – стрелна го д-р К. – Истината 

е, че успя напълно. 
- Би могло да се каже и така. Като се пренебрегне пребиваването 

ми в психиатрията за известно време. Стара история. 
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- Прекалено стара наистина – съгласи се д-р К. – Важното е, че си 
се излекувал и фактът, че Виа Мала ти действа приспивателно, го 
доказва по категоричен начин. 

- Доказва го – усмихна се тъжно Ст. – Сега нямам емоционални 
проблеми. Освен това не възнамерявам да се оженя за някоя 
бабичка, дори да е Савската царица. 

- Защо така? – с внимателно съчувствие забеляза д-р К. – 
Всъщност, идеята никак не е лоша. Какво ти пречи да се ожениш, 
примерно, за госпожа Мария В? Тя те обожава, а освен това след 
някоя година ще станеш богат наследник. 

- Идеята ми прозвуча доста цинично – възрази Ст, – защото 
госпожа Мария В на практика ме е осиновила и в момента съм 
наследник, макар и не толкова богат. 

- Разбирам. Общо взето идилията е пълна в тази дълбока 
провинция. Спокойствие, чист въздух и загрижена бабичка. Какво 
повече му трябва на човек? Всъщност, доколкото схващам, госпожа 
Мария В умира от желание да ни събере някак нас – двамата. Добра 
жена и хубави неща си е наумила, но ще трябва да почака; съпругът 
ми е доста жизнен старец; дори може да я надживее, а освен това 
някак си все се разминаваме. 

- И аз така си мисля. Не става работата в тази дълбока провинция. 
Друго си е Бъкингам с почетната рота и достатъчно жизнени старци, 
които да заменят титуляра евентуално.  

Лицето на д-р К се превърна в усмихната маска. Някаква много 
тъжна мисъл се промъкна и застина в ъгълчетата на устните и. 

- Тази вечер ме можах да спя – произнесе тя тихо в някакъв унес. 
- Вече разбрах – отговори той съчувствено. – Каза го преди малко. 

Бродила си по коридора, вероятно тъгувайки за своя благочестив 
съпруг. 

- Не можеш да ме уязвиш – репликира незабавно д-р К.– 
Всъщност ми се искаше да почукам на твоята врата. Всъщност, ужасно 
ми се искаше. 

- Възможно е и не бих имал нищо против – отговори в същия дух 
д-р Ст. – Физиологията си има свои аргументи. 

 
*** 
В същото време на вратата се появи госпожа Мария В и затрупа 

масата със закуски и плодове. 
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- Започвайте веднага! – разпореди тя весело. – Всичко е 
екологично – собствено производство и няма пестициди, нито ГМ 
продукти. Така я караме ние в дълбоката провинция. 

- Това е сериозно преимущество на провинцията – усмихна се д-р 
К. – Разбира се, ще се възползваме. 

- Малката сигурно още спи. 
- Допреди малко спеше. На нея провинцията също и действа 

благодатно. 
И ти трябва да се чувстваш добре – настави шеговито госпожа 

Мария В. – Тук човек има малко грижи и много приятели. 
- Безспорно е така – потвърди с лека ирония д-р К. – Проблемът 

е, че забравих да си купя приспивателни. 
- Защо ти са приспивателни? Не си могла да спиш ли? – Учуди се 

госпожа Мария В. – Но то си е нормално; аз също не мога да спя по 
пълнолуние. 

- Е да – пълнолунията предразполагат към романтични 
настроения – съгласи се д-р К. – Може и да сме станали романтични. 

- Малката спи ли? – разсеяно повтори старата госпожа и веднага 
се усети. – Всъщност, преди малко вече попитах; съвсем съм се 
склерозирала напоследък. 

- Случва се – успокои я д-р К – Аз съм на тридесет години и също 
понякога изключвам напълно. Дори доста често. 

- Твоето е друго – възрази госпожа Мария В. – Ти си просто 
разсеяна, защото си имаш свои вълнения, а моето си е чиста склероза. 
Но защо не се храните? Няма ли да ми опитате сладкишите? 

- Ще ги опитаме – успокои я д-р К. – много обичам екологични 
продукти. 

- Заповядайте! Пък аз ще отскоча за минутка да видя малката; 
докато се върна да сте ги изяли! 

Тя наистина се върна много бързо и обяви разтревожено. 
- Още спи и лицето и е зачервено. Стори ми се, че е вдигнала 

температура. 
Д-р К веднага скочи и отиде в стаята. Госпожа Мария В дълго се 

взира в посоката, където силуетът и изчезна и въздъхна примирено. 
- Хубава е! – сподели тя. – Хубава и умна. Разбирам те напълно. 
- Но аз трудно разбирам себе си – отговори д-р Ст. – Някога 

наистина се разболях заради нея. 
- А сега? 
Госпожа Мария В го наблюдаваше внимателно. 
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- Не зная – отговори той замислено. – Просто не мога да схвана 
всичко. Май прекалено много съм се излекувал. 

- Кой знае – кимна недоверчиво тя. – Кой знае... 
В този момент д-р К се завърна и лицето и беше загрижено. 
- От слънцето е – каза тя. – Вчера доста тича с животните по двора 

в най-голямата жега и после може да е пила уморена вода. Струва ми 
се, че покашля, но после ще и видя гърлото. Но ти по-добре се 
справяш с общата медицина. Не е зле и ти да погледнеш – обърна се 
тя към д-р Ст. 

- Вероятно си права. Ще се опитаме да го спрем, каквото е – 
отговори Ст. 

Те се насочиха към стаята, където малката Ел продължаваше да 
спи. Когато влязоха вътре, тя бавно отвори очи и се усмихна. 

- На мен ми е малко студено – каза тя – И съм жадна. 
- Я да видим! 
Десет минути по-късно прегледът бе приключен и д-р Ст се 

изправи. 
- Все още не е преодоляно напълно старото заболяване – каза 

той на английски – и имунната система е разклатена. Това е 
предизвикало тази простудна инфекция. Но се надявам бързо да се 
справим. Това означава... 

- Какво означава? – трепна д-р К. 
- Означава, че ще ви се наложи да ни погостувате още – засмя се 

д-р Ст и погали Ел по главата. – Нали, миличка? 
- Аз много обичам да ви гостувам – с тъничко и малко пресипнало 

гласче изписка малката Ел – и да яздя онзи смешен Марко с клепнали 
уши. 

 
*** 
Това се оказа решаващ повод д-р К да отмени пътуването за 

известно време. За да се спаси от скуката, която витаеше в 
провинциалното градче, тя си позволяваше самотни излети из района 
– една местност от полупланински тип, но не ходеше много далече и 
избягваше продължителните изкачвания. Стигаше най-много до една 
хижа на местното горско стопанство, където прекарваше един, два 
часа в разговор с обитателите – семейство елинизирани българи – и 
се връщаше отново сама. На въпроса не се ли опасява, че може да 
бъде неприятно изненадана из тези пущинаци, тя се усмихваше вяло: 
„не се опасявам”. Всъщност, местните хора бяха кротки планинци, но 
имаше много гастарбайтери от различни краища на балканския 
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регион, за които нямаше как да се гарантира. Д-р Ст не можеше да я 
придружава, поради заетост в кабинета, но тя не го и търсеше. Всеки 
ден сутринта тя обличаше спортен екип, грабваше раницата с най-
необходими неща и тръгваше нагоре по планинската пътека. До обяд 
успяваше да премине целия маршрут и да се върне. Правеше го най-
вече заради физическата си кондиция, тъй като тук липсваха 
фитнесзали и други удобства, съпътстващи модерното общество. 
Общо взето излетите преминаваха безпроблемно, а и тя доста 
нехайно пренебрегваше опасностите. Само веднъж от няколкото 
излета имаше неприятен инцидент с двама нелегални гурбетчии, 
които и се изпречиха на пътя в един затънтен пущинак. Както можеше 
да се очаква, при подобна ситуация в такъв район близо до границата, 
единият от пришълците беше обикновен циганин, а другият – 
обикновен българин. И двамата бяха съвсем обикновени примитиви, 
но и доста нагли; дори външно си личеше, че са хора от криминалния 
контингент. Тя просто не им обърна внимание и се опита да ги 
подмине, но те я задържаха. 

- Ти закъде си тръгнала; чакай малко! – каза единият на 
български, без да се съобразява, че е на чужда територия, където 
малко хора го разбират. 

Д-р К се спря и ги разгледа преценяващо. Външният им вид никак 
не я смути; дори и не очакваше да бъде нещо по-различно. Най-низка 
категория изпаднали аутсайдери, тръгнали по чужбина да 
припечелват за прехрана или да откраднат нещо. 

- Чакам – отговори д-р К без дори да трепне. Никога не бе имала 
страх от мъжете; дори много отдавна този страх бе изчезнал. 

- Ще чакаш; няма къде да избягаш – продължи онзи. 
- Не мисля да бягам – отговори тя спокойно и с лека досада в 

гласа. – Доколкото схващам, се каните да ме чукате, но... 
- Ъхъ – каним се. Много си хубава – само за нас работа... 
- Но като ви гледам и двамата сте много мръсни; смърдите на 

пръчове. Направо се гнуся от вас. 
- Ей, я не обиждай! – намеси се циганинът на развален български 

– Ще правим каквото си искаме с тебе и накрая ще ни платиш даже. 
Имаш много пари сигурно, като гледам как си се издокарала. 

- Виж – колкото за това няма как да се разберем – отговори д-р К 
без ни най-малко да се притесни и седна на един голям камък . – 
Пари имам, разбира се и мога да ви дам някой лев да пиете по 
няколко бири за мое здраве, че сте ми сънародници. Колкото до 
чукането, няма да стане, докато не се изкъпете. Ей там в дерето има 
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малка рекичка с вирове; ето ви и сапун – вървете; аз ще почакам тук 
под тази сянка. 

- Тоя номер няма да мине; ти май се опитваш да ни изтъркаляш – 
сопна се онзи, който би трябвало да е българин, но не се знае със 
сигурност – Искам да свършим работата тук и сега! Веднага! 

При тези заплашителни думи той се приближи плътно и я хвана 
за ръката. Тя не се дръпна, но лицето и се изкриви от погнуса. 

- Слушай какво ще ти кажа, приятелю, не си лошо момче и ако се 
измиеш ще станеш дори доста свестен; никак не си за изпускане, но 
сега ужасно смърдиш; ще повърна, като ми лъхаш на кромид и ланско 
сирене. А и онзи циганин, дето рови из контейнерите за смет, сигурно 
смърди още повече. Сериозно ви говоря; отскочете набързо до долу и 
се изкъпете; ето ви и хавлия! 

Тя извади от раницата шампоан и хавлия и му ги подаде. 
- Прибери си нещата; няма да мине номера – грубо я блъсна той 

и се опита да я повали долу. 
В същия момент се намери хвърлен по гръб на земята и дори не 

разбра какво се е случило. Главата му хлопна в един дънер и по 
челото веднага се стече кървава вадичка. Циганинът, който веднага 
връхлетя изотзад, също полетя в друга посока. В същия момент 
извади нож и отново се нахвърли. Но дори не успя да я приближи и бе 
посрещнат от страхотен ритник в диафрагмата; чак хлъцна от 
изненада. Ножът му излетя нанякъде и се загуби из храсталаците. В 
това жестоко сбиване, д-р К си припомни някои уроци от някогашните 
си посещения в клуба по карате. Всъщност, тя беше доста внимателна 
при боравенето с тези практики, за да не нарани сериозно някой от 
тях. Дружните усилия на двамата също не дадоха резултат. Чуха се 
няколко резки удара и двамата полетяха в различни посоки; после 
седнаха на земята един срещу друг и се гледаха с тъпо учудване. 
После учудването им прерасна в уплаха. Циганинът плюеше кръв, 
защото си бе прехапал езика, а главата на другия беше сцепена на 
няколко места и по лицето му се стичаха кървави вадички. 

Д-р К седна до него и отвори раницата. Той беше готов да хукне 
да бяга, но тя отново го свлече на земята. 

- Трай малко, идиот глупав! Главата ти е разцепена и кървиш; дай 
да те превържа! 

Тя извади бинт и кислородна вода и започна да го превързва. 
- Хей ти – обърна се тя към циганина, който бе изпаднал в пълно 

умопомрачение и я гледаше втрещено. – Ти Митко ли се казваш? 
Тичай долу и донеси вода от дерето; ето ти бутилка. 
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- Веднага, како – реагира онзи като автомат и грабна бутилката. В 
следващия момент Митко циганчето спринтираше с всичка сила 
надолу към дерето. 

- И се поизмий, чу ли! 
Тя отново се зае със спуканата глава на своя нападател; нямаше 

особена ортопедическа практика, но изискванията не бяха големи. 
Имаше малко отпрана кожа и кръвоизлив; за щастие – не много 
голям. 

- Стой кротко; стига си мучал! – скара му се тя, когато онзи виеше 
от болка – Ако беше ме послушал, сега нямаше да се случи това. 
Преди главата ти беше само глупава, а сега е хем глупава, хем 
спукана. 

- Мръсна кучка, от къде знаеш тези хватки? – прискимтя той след 
като раната беше превързана. 

- Готов си; с тази чалма приличаш на Христо Стоичков, когато го 
ритнаха в главата на онзи мач с патагонците, та от тогава е все ритнат. 
Впрочем, как се казваш? 

- Рангел. 
- Аха, значи Рангата от Цалапица. 
- Да, ама онзи мач не беше с патагонците – забеляза той. – И как 

разбра, че съм от Цалапица? 
- Има си хас да не разбера. Там нали всички сте Ранги? Едно 

време имах приятел – шофьор на линейка – и той беше Рангел от 
Цалапица. 

- Аха – Рангата шофьора ли; зная го – той ми е братовчед. Значи и 
той... 

- И той и той. В Цалапица всички Ранги са братовчеди и всички 
братовчеди са Ранги. Сега слизай долу да се поизмиеш и кажи на оня 
циганин да носи водата по-бързо, че и аз се усмърдях покрай вас. 

- Ама ти си била много готин човек! – изведнъж в пристъп на 
бурно разкаяние възкликна Рангата. – Пък ние се канехме да те бием 
и да те... 

- По-бързо, по-бързо – нали щяхте да ме чукате; хайде, че се 
изпренадявах – нахока го д-р К и изведнъж се засмя с пълно гърло. 
Настроението и се вдигна до най-високите си стойности. Отдавна не 
беше се смяла така. 

Но когато се върнаха, не стана въпрос за никакво чукане. Двамата 
ортаци бяха невероятно кротки и хрисими. В очите им бе застинало 
някакво кучешко раболепие и признателност. Накрая съвсем и 
дожаля. Тъжна картинка и се видяха сънародниците – гурбетчии, 
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плъзнали по света за парче хляб и натирени отвсякъде. Даде им 
малко пари, за да има с какво да преживеят няколко дена и ги 
отпрати. 

- Така вече ми харесвате. Хе там в онази посока има едно малко 
градче, където търсят работници за сезонна работа около гроздобера; 
дано ви излезе късмета! 

Д-р К продължи пътя си сама. Изведнъж и стана ужасно тъжно. 
 
*** 
- Какво се е случило, мила – унила си? – посрещна я на улицата 

старата госпожа. 
- Не зная; нищо ми няма. 
- Не можеш да ме заблудиш; виждам, че тъгуваш. 
- Няма причина да е така. Просто съм уморена. 
- Ела в трапезарията! Приготвила съм един сладкиш; малката 

много го хареса. 
- Сигурна съм, че и аз ще го харесам. 
- На малката Ел никак не и се иска да лежи. Все е вън при 

животните. Хванала един смок и го пусна в градината. 
- Какъв смок, как го е хванала? – учуди се д-р К. 
- Всъщност, котката го беше хванала и го влачеше по двора, а тя 

отиде и го взе от котката. После го пусна в храстите. 
- Много интересно решение. Изглежда не се страхува от змии. 
- Детето е чувствително и обича животните, но аз се страхувам от 

змии. По-скоро се гнуся от студенокръвни. 
- Така е. Не всички хора обичат влечуги. Но Ел е по-особена. 
- Хайде да вървим в трапезарията! Ст ни чака. 
Но почивката на д-р Ст бе свършила и той бързаше към кабинета, 

където го чакаха няколко пациенти. Размениха само няколко думи и 
се разделиха. Денят премина без особени впечатления. Ст се върна 
късно, защото бе извикан по спешност при някакъв пациент, който 
припаднал. Оказа се, че човекът просто бе прекалил с алкохола, 
защото се хванал на бас и спечелил баса, но това едва не му коствало 
живота.  

Същата вечер д-р К отново не можа да спи. Този път безсънието 
не можеше да бъде обяснено с пълнолунието, защото такова нямаше. 
Освен това беше облачно и далеч на хоризонта проблесваха 
светкавици. В полунощ д-р К излезе на терасата и стоя сама там близо 
час; после се отби за малко при спящата Ел и после пак на терасата. 
Стаята на д-р Ст бе тъмна и когато премина по коридора, вътре не се 



                                                                     Пигмалионов комплекс ради радев 
 

229 

чуваше нищо. Накрая отново прекоси коридора и се спря пред 
вратата. Нямаше намерение да влиза; дори никак не искаше да го 
прави, но си представи, че Ст е от другата страна и може би я чака или 
може би сънува. Тази мисъл я накара да се усмихне; после отново я 
нападна тъга. Няколко минути остана така без да помръдне и без 
нищо да прави. После и стана неловко, защото и се стори, че чува 
сърцето си в неподвижната тишина; дори си помисли, че Ст вероятно 
също чува тези все по-усилващи се удари. Това не беше тътнежа на 
гръмотевиците; те все още бяха далеч на запад зад билото и се 
забелязваше само блясъкът на светкавиците. Д-р К реши, че вече 
трябва да се прибира в стаята си, защото и беше ясно, че всичко това е 
много безсмислено и някак си нелепо. Сети се за онзи смок, който Ел 
е пуснала в храстите под прозореца и потръпна; не успя да разбере с 
какво се свързва тази асоциация. Онези двамата бяха толкова 
смешни, че за малко отново не се разсмя; жалки бяха и гладни, а им 
се искаше да живеят; интересно, че безизходицата често се оказва 
особено сериозен стимул за падналия. Тъжна история. А в коридора 
ставаше все по-тихо и ударите на сърцето – все по-кънтящи. Вероятно 
сънува и ей сега ще се събуди. Ей сега ще си отиде и ей сега ще 
забрави всичко. Съвсем, съвсем всичко. Още малко, още малко. 
Ражда се Нюкта и ражда се Инсомния. Бавно. Бавно. Бавно. И все по-
бавно.  

Д-р К направи крачка напред и вдигна ръка. В следващия миг 
трябваше или би трябвало да почука – съвсем неочакван импулс, 
който се появи внезапно и необяснимо. Дори чу някъде далеч зад 
няколко стени почукването, без да го е направила. Беше особено 
стресиращо. Сепна се и се замисли. Не беше сънувала – не. Будна 
беше и все по-будна. Права в коридора и все още пред вратата на Ст. 
Отново вдигна ръка и отново не успя да почука. В същия миг вратата 
се отвори и Ст застана на прага.  

- Мисля, че вече съм наясно с телепатията – каза той. 
Дори не разбра как е попаднала в прегръдката му. 
 
*** 
На следващата сутрин д-р К отрано започна да си събира багажа. 

Ст още спеше, а тя струпа всичко на куп в средата на стаята и седна на 
дивана. Лицето и бе много бледо и в очите и плуваха облаци от тъга. 
Среднощният дъжд бе преминал и утрото беше много свежо, но д-р К 
трябваше да вземе важно решение. Повече не можеше а остане тук. 
Малко след това се появи Ст и учудено погледна багажа.  
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- Вече си тръгваш? 
Тя стана и без да каже нито дума, обви ръце около врата му. 
- Вече си тръгваш? – повтори Ст, сякаш не вярваше, че може да се 

случи. 
- Вече да. 
- Защо? 
- Защото, ако не го направя сега веднага, няма да мога да го 

направя никога. Просто няма да е възможно. 
- Това вече го каза веднъж. Остани! 
- Не мога. 
- Остани! 
- Не. 
Д-р Ст мълчаливо напусна стаята и се отправи към кабинета си. 

Там вече го чакаха няколко подранили бабички. Интересно, че не се 
чувстваше засегнат; тази ситуация му беше добре позната и отново се 
повтаряше. Има неща, които трябва да се знаят предварително и той 
ги знаеше 

Малко по късно на площада спря автобусът и пътниците се 
качиха. Д-р Ст беше между изпращачите. Малката Ел се бе вкопчила в 
него и не искаше да си тръгне. Разказваше му нещо за кучето, за 
магарето и за онзи смок в храстите. Каза, че той и свирел нощес под 
прозореца, защото всички животинки знаят кой ги обича. Там беше и 
госпожа Мария В, която беше неузнаваемо мълчалива; имаше 
усещането, че нещо от живота си отива и едва ли повече ще се 
повтори – много тъжно предчувствие. 

Когато автобусът избръмча, д-р Ст видя отново онова малко 
детско лице, залепено на задното стъкло и онези очи, които нощем 
надничаха в сънищата му. Историята се повтаряше неизменно. 
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18 
М се възстановяваше много бавно, защото тези спорадични 

пристъпи на меланхолия я лишаваха от всякакъв стимул за живот. Тя 
можеше с часове да гледа в една точка в тавана и не се сещаше за 
храна, ако санитарката не я подсещаше непрекъснато. Не мислеше за 
нищо и нищо не искаше. Не знаеше какво може да иска, сякаш никога 
нищо не е било. В душата и се бе настанила една необятна пустош – 
някаква непрекъснато разширяваща се Гренландия, чиито айсберги се 
наслояват с тътен. Чуваше непрекъснато този тътен в безкрайните си 
самотни нощи и дните – лишени от светлина. Не можеше нито да 
заспи, нито да се събуди. Като че изпадаше в полубудно състояние, 
където се трупа тишина в тишината и мъглите се сливат с хоризонта; 
някакъв вцепенен и пуст пейзаж на Ив Танги се стелеше наоколо без 
начало и край. Понякога много смътно пред измъчения и взор 
изплуваше лицето на д-р Г – усмихващо се с някаква размазана 
усмивка – явно не на фокус – или може би беше лицето на д-р Ст, но 
тя не можеше да си спомни нищо; имаше едни такива странни 
сънища в картините на Пол Делво с някакви стихнали площади от 
тъга. Беше склонна да ги приеме като една и съща личност или като 
никаква личност; явно нещо беше сбъркано или винаги е било такова. 
В паузите между всяко сменяне на датите те и се представяха като 
усмихващи се марионетки, дирижирани от невидим кукловод. Когато 
направи първото си лице от камък, то се оказа лицето на учителя по 
рисуване в едно много далечно минало, очертаващо се смътно в 
периферията на сънищата. А после все така и винаги, когато 
отключваше вратата на камъка, за да мине през коридорите на 
мълчанието, от там изскачаше неговият дух и започваше да я 
разсъблича. Този епизод се повтаряше неизменно и тя не можеше да 
му се противопостави, защото я гнетяха безброй отсъстващи 
докосвания. Понякога сънуваше, че го очаква и се събуждаше 
среднощ гола; тогава отново зад няколко затръшнати врати 
прокънтяваше ехото от отдалечаващи се стъпки. Често и се 
присънваше, че ражда детето си без никаква болка, въпреки че от 
тялото и течеше кръв като от чешма, след което откриваше, че го 
държи в ръце и го кърми, но то не беше същото; друго беше и 
притежаваше лицето на д-р Г. Понякога кърмеше някакво чудовище с 
огромна глава и невиждащи очи или манекен от рекламно пано с 
гротескно разтегната физиономия – смален до неузнаваемост 
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прототип на Озимандиас. В тези полубудни паузи между Хипнос и 
Инсомния образът на гробаря липсваше напълно; той изчезна някъде 
зад периферията и повече не се появи; дори не можеше да си го 
представи. Само някакви надгробни камъни с неопределена форма се 
търкаляха по склоновете, но тя знаеше и на сън си го повтаряше, че 
това е един приключен епизод. 

Един ден амнезията се отдръпна съвсем бавно, получи се 
някакво разместване във времето и тя установи присъствието на д-р Г 
в стаята си. Не беше склонна да мисли, че сънува; явно д-р Г беше я 
посетил отново и това дори никак не я зарадва, нито развълнува. Не 
си спомняше кога бе престанала да може да се вълнува; това сякаш 
никога не е било. Подобни състояния отдавна се бяха изтрили, не 
знаеше, че ги е имало и в спомена се мяркаха предимно търкалящи се 
камъни с полуоформени контури и образи на мъртви клоуни. Дори за 
момент си помисли, че лицето на д-р Г или може би д-р Ст /това не 
можеше да бъде съвсем уточнено/ също е един търкалящ се камък и 
също има нужда от оформяне. В тези неясни компоненти от сън и 
мъгла, онзи урод с усмихваща се глава не може да бъде нейно дете, 
защото всеки камък от хълмовете зад санаториума е една абортирана 
душа, която очаква да бъде родена, но в настоящата фаза 
реализацията е само един вкаменен до замръзване вик, а ехото 
притихва в предверието на огромна черна дупка, от където не може 
да има връщане. Отначало съвсем смътно, а после все по-настойчиво 
и се представяше нарастващата необятност на вселената от тишина и 
чуваше глухия тътен на отдалечаващи се галактики. Понякога и се 
струваше, че лудостта и се представя по отвратителен начин 
доброжелателно /непонятни са демонстрациите на въпросния 
синдром/, но нямаше сили да се бори, защото волята и бе 
парализирана от невидима сила, сякаш всички обезумели богове са се 
събрали от обратната страна на Олимп, за да издевателстват над нея 
сега и в часа на страшния съд. Понякога съвсем смътно в периферията 
на съзнанието и изплуваше един много странен стих на Конрад 
Фердинанд Майер, който някога бе срещнала в една книга по 
клинична психиатрия: 

„Аз съм обхванат от тежка магия. 
Аз не живея, аз съм скован като в сън...” 
Тогава /това беше един участък от обърнато време между 

Хемера и Нюкта/ отново се мярна усмихващата се глава на д-р Г /явно 

                                                
 Образ на Пърси Бис Шели - бел. на авт. 
 



                                                                     Пигмалионов комплекс ради радев 
 

233 

не беше нито Озимандиас, нито д-р Ст/ и обясни, че вече трябва да си 
тръгват, защото времето е наближило или може би – спряло /това 
няма как да се уточни, защото всички пясъчни часовници са 
обърнати/, но е нужно да вървят, да вървят, да вървят; тя нямаше 
представа къде и защо трябва да вървят; определено беше все едно 
къде и защо, но д-р Г твърдеше, че там има много камъни, чиито души 
чакат да бъдат преродени. 

Опита се да обясни на д-р Г /или д-р Ст – без значение/, че е все 
едно къде ще вървят, защото винаги и навсякъде е все едно. Но не 
можеше да го направи, защото душите са замръзнали в ледниците на 
Гренландия, където слънцето е низко над хоризонта /вижда се на 
платното на Пол Делво/ и не успява да ги стопли. 

- Трябва да тръгваме, М, трябва да тръгваме! – повтори д-р Г. – 
Дойдох да те взема, защото не бива да оставаш повече тук. 

Това безспорно беше гласът на д-р Г и явно не беше сън, защото 
си спомняше същия глас, когато и каза веднъж преди време пак по 
същия начин: „трябва да тръгваме, М, трябва да тръгваме”, но тогава 
посоката беше по-различна; точно обратна на тази и М се чудеше 
защо непрекъснато трябва да се сменят посоките.  

Тогава той я доведе в санаториума, а сега иска да я отведе. Лично 
на нея и беше безразлично къде ще я доведат или отведат; навсякъде 
камъните са едни и същи със своите каменни души, но се чудеше 
защо д-р Г настоява да го правят. Май че успя да му се усмихне или 
това беше съвсем близко до усмивката, защото веднага след това д-р 
Г я поведе нанякъде и веднага след това тръгнаха. 

 
*** 
Д-р Г продаде апартамента в Капана и успя да закупи кокетна 

къща с двор в полите на Родопите – малко извън периферията на 
града и я нарече вила Мимоза. Всъщност, името бе наследено и той 
не пожела да го промени. Излезе му доста скъпо, но си струваше 
инвестицията, тъй като понастоящем, подобни недвижимости се 
считаха за хит и загатваха за по-специално обществено положение. От 
тази гледна точка д-р Г я закупи на сметка, защото бившият 
собственик бе изпаднал в неплатежоспособност и разпродаваше 
всичко, което в момента се оказва излишно. Къщата не беше голяма, 
но достатъчно изящна като стил и архитектура – точно в средата на 
двора – и обзаведена с всички потребности. Самият двор – обграден с 
висока ограда, каквито напоследък са изискванията на 
новоизлюпената бизнескласа след краха на комунизма, освен това бе 
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обхванат отвън и с жив плет, зад който се забелязваше само покривът 
на къщата. Очевидно бившият собственик е имал основание да се 
крие от някого /той си знае от кого/, поради масовата параноя, 
обхванала родните бизнесмени. Къщата с двора се намираше в самия 
край на вилната зона, от където започваха ниски и голи карстови 
възвишения по посока към Родопите. Това бяха варовикови хълмове с 
тънък слой почва, където при засушаване през лятото тревата 
изсъхваше напълно и склоновете се покриваха с жълт килим от 
изгоряла растителност. За сметка на това се намираха несметно 
количество варовикови скали и каменни блокове, където често се 
препичаха на слънце голям брой змии и гущери. Избирайки подобен 
пейзаж, д-р Г имаше предвид предимно изискванията на М, която се 
нуждаеше от подходящ материал за своята работа. Този вид 
варовикови скали не се считаха за особено подходящи, но често се 
намираха и отломки от истински бял и розов мрамор – особено 
търсени и ценени от скулптори и гробари. Точно това имаше предвид 
д-р Г, когато доведе М на това място. Всъщност, освобождаването и от 
санаториума се оказа не много лесно, защото макар, че той я бе завел 
там, после беше невероятно трудно да я отведе, поради изискването, 
че трябва да дава обяснения в ролята на какъв го прави, след като 
няма семейни връзки. В края на краищата, успя да получи от майка и 
пълномощно /наложи се да понася в продължение на два часа 
нескончаемите и монолози/, но тя дори не погледна какво подписва, 
а самият той попълни декларация, където бе упоменат като 
придружител или лекуващ лекар, или нещо подобно. Дори главният 
лекар, който му беше приятел от института, не беше наясно какви са 
изискванията. В края на краищата бе намерено решение и д-р Г я 
заведе във вила Мимоза. Освен това д-р Г настани в къщата една своя 
стара леля, която отдавна бе овдовяла, за да не бъде сама М, когато 
него го няма. Междувременно, той циркулираше често между 
ателието, където работи, къщата в стария град и вилата, където също 
си бе организирал ателие в една таванска стаичка. За М бе отделил 
едно помещение – сравнително широко – в приземния етаж и я 
запозна с плановете си. 

- Това помещение тук е вече твое ателие, М – каза той – и можем 
да докараме материалите, когато пожелаеш. 

Но засега М не пожелаваше нищо. Лицето и беше все така 
безизразно, а очите – невиждащи. Тя трудно схващаше какво и се 
говори; все едно беше в някакъв друг свят и не успяваше да направи 
връзка с реалността. Съвсем бегло проблясваше споменът, че някъде 
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там по склоновете на змийските хълмове има много, много очакващи 
я рожби, чиито души са заключени в камъните с безброй катинари. 

 
*** 
Ролята на старата П се свеждаше до обслужване на 

домакинството и грижи за прехраната. Д-р Г и оставяше достатъчно 
пари и продукти, за да бъдат задоволени напълно нуждите от храна, а 
също и необходимите лекарства за М. Старата П – някогашна 
медицинска сестра – беше особено доволна, че и е възложена 
подходяща задача, а освен това като човек на действието, не можеше 
да понася бездействие, а още по-малко самотата. Така, че изобщо не 
и пречеше мълчанието на М; за нея беше достатъчно, че наоколо има 
жива душа и вероятно слуша, когато я атакува с нескончаемите си 
тиради, касаещи отдавна залязлата младост, безбройните ухажвания 
от различни светила, които някога по някакъв начин са минали през 
живота и или не са минали; монолозите се въртяха все в тая посока. 
Старата П беше бъбрива като сврака; измисляше си безброй истории, 
често повтарящи се и често нямащи нищо общо помежду си и ги 
навързваше една за друга в неспирен порой; дори никак не и 
дотягаше ролята на единствена в диалога. Защото диалогът беше, 
всъщност, монолог, но тя нямаше как до го проумее. 

Понякога М я слушаше много внимателно и понякога дори и 
съчувстваше; това си личеше по усмивката, с която посрещаше 
отделни пасажи от несвършващите истории. Старата П дори обикна М 
и казваше, че тя е хубава и съвсем малко луда, но това не пречи да са 
приятелки и изобщо, процедурата се състои в обслужване с 
внимание, защото всички луди обичат да бъдат обслужвани с 
внимание. Това дори било споменато в анализите на д-р Ш още от 
времето, когато д-р Ш бил още жив и я ухажвал – дори много 
настойчиво, защото била хубава /една такава – крехка/, а д-р Ш 
обичал хубавите и крехки медсестри; той бил естет и после внезапно 
починал – вероятно от любов по нея. Общо взето в тази посока бяха 
изповедите на госпожа П, и това до голяма степен действаше 
терапевтично на М. М постепенно и се довери. В кратките паузи на 
ремисия, когато се хранеше и работеше нормално, М изглеждаше 
дори физически здрава. Тогава тъмните и очи добиваха особен блясък 
и тя грабваше чантата с инструментите, за да вдъхне душа на своите 
камъни. Но М, като всяка млада жена имаше нужда от мъжко 
присъствие и въпреки внезапните пристъпи на меланхолията, това 
мъжко присъствие добиваше все по-конкретен образ. 
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Един ден д-р Г се отби в нейното ателие и първото нещо, което 
му се наби в очите беше един каменен блок с неговото собствено 
лице. Приликата беше не само очебийна, но идеален еквивалент от 
камък и тишина, който нямаше как да се сбърка; дори размерите на 
торса бяха досущ същите. В това лице д-р Г откри онзи същия свой 
близнак, който имаше навик да го посещава нощем, за да си 
приказват след превишена доза. Незнайно защо точно това му се 
затвърди в съзнанието и въпреки очебийния реализъм на 
изображението, в смълчаната гротеска на подсъзнанието витаеше 
духът на друго измерение. 

Д-р Г престоя почти половин час пред скулптурата; нещо ново там 
непрекъснато се появяваше и изпита силна нужда от алкохол, дори 
мислеше да си набави незабавно бутилка, но когато видя до себе си 
усмивката на М /не беше я чул кога е влязла в ателието/ постепенно 
му се изясни, че това не е само нужда от алкохол. Той си спомни, че М 
се е усмихвала и друг път по същия начин, но не можеше да си обясни 
естеството на тези усмивки, защото изглеждаха особено странни в 
мрачината на безумните и очи. Някаква много упорита мисъл се 
промъкна пълзешком и слизаше все по-надолу, докато стигна до 
определено място. М продължаваше да се усмихва и в погледа и 
проблесна светлина; това беше загадъчно явление – същото онова, 
което той търсеше непрекъснато някъде из меланхолията на 
множеството усмивки и винаги загубваше в последния момент при 
реализацията, защото се оказваше, че реализацията не е в настоящото 
измерение, а незнайно къде; нещо там се срутваше неизменно. 

- Ела! – каза изведнъж М и го хвана за ръката, от което по тялото 
му запълзяха тръпки – Ела! 

Д-р Г не успя да спусне бариерата и я последва немислещо. 
 
*** 
Д-р Г се събуди много късно в стаята на М и в първия момент не 

можа да се сети къде се намира. Учуди го видът на празната стая, 
прясната мазилка на тавана, непознатата шарка на тапета, а после 
съвсем бавно през спомена преминаха отделни фрагменти и истината 
изплува с потресаваща яснота. Не се учуди, че е приспал при М; дори 
беше учудващо, че го е направил толкова късно, но това не можеше 
да промени тягостната мисъл, че тя на моменти неадекватна и би 
могло да се възприеме, че просто се е възползвал от нейното 
състояние. Отхвърли тази мисъл с негодуване, защото не можеше да 
се сети, ако не беше М, коя друга би могла да бъде в подобна роля. 
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Въпреки големия избор, за него изглежда не съществуваше друг 
избор и в този смисъл не можеше да се уточни кой от тях е повече 
луд. Главата го цепеше неспасяемо и имаше нужда от поредна доза 
алкохол. М беше излязла и нищо не напомняше за снощното и 
присъствие. Известно време след това д-р Г започна да се безпокои и 
тръгна да я търси. Старата П също бе изчезнала с кучето си някъде и 
къщата беше съвсем празна.  

Д-р Г обиколи близките улици на вилната зона, но М я нямаше 
там. Откри я съвсем ненадейно на скалата на самия връх на хълма, но 
не разглеждаше каменните образци. М се бе спряла на ръба на 
скалата и разглеждаше втренчено пропастта пред себе си; имаше 
нещо сомнамбулно в погледа и, което го накара да потръпне. Не 
знаеше колко време е стояла така, но знаеше, че това са мигове на 
границата на акрофобията, когато между разума и безумието 
съществува само една крачка, която в определен момент ужасно ти се 
иска да направиш.  

Това беше отвесна скала, която свършва на петдесет метра 
надолу в едно сухо дере и видът му беше смразяващ. Д-р Г се 
приближи тихо и я хвана за ръката. Порази го неочаквана мисъл, 
която, всъщност витаеше наоколо и се мярна в периферията на 
съзнанието му. Стори му се, че е неимоверно лесно да се направи 
тази крачка напред – почти толкова лесно, колкото и да не се направи, 
но в този вариант човек се чувства отмалял. Дръпна я мълчаливо 
назад и я поведе към къщи. Чак тогава забеляза, че в очите и зееше 
някаква огромна пустош. Не беше трудно да се досети какво е 
мислила на самия ръб на скалата; още го побиваха тръпки. Но не 
можеше да си обясни каква е причината за появата на подобни 
асоциации. Логика нямаше; най-вероятно нямаше и причина и всичко 
се свежда до естеството на диагнозата. Освен покрусата и страха от 
неизвестното, д-р Г откри и известна доза любопитство. Някак 
мимоходом се наби в главата му странното наименование на онази 
популярна картина на Гоген, нямаща нищо общо със сюжета: „Кои 
сме, какви сме, къде отиваме?” Стори му се, че голям процент от 
спонтанните самоубийства са свързани тъкмо със същността на 
въпроса: „къде отиваме?” 

Д-р Г успя да свали дозата наполовина и диалогът се оказа по 
принцип еднопосочен, както обикновено се случва, когато единият е 
тук, а го няма. 

- Не може да се знае къде отиваме, М – каза той едва след като 
се прибраха в ателието. – Най-вероятно никъде не отиваме, но 
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съществуващите появи на нов живот говорят, че все пак нещо се 
случва. Това не означава, че преражданията са задължителни и всеки 
мъртвец се ражда за нов живот някъде и някога. Това е една тайна, 
която не може да бъде разгадана. Не се знае къде отиване, но се знае, 
че не само на планетата, но и по цялата вселена се появяват безброй 
нови и различни форми на живот, вариращи от едноклетъчното до 
мислещата личност, а вероятно и други – съвсем непознати форми – 
някога и някъде, за които нямаме представа; дори не е задължително 
да бъдат биологични. Но това не сме ние; това е нещо друго. 
Елементарната логика за нас е, че със смъртта всичко приключва и 
повече не се появява никога и никъде. Това дава отговор на въпроса 
къде отиваме. Никъде не отиваме, М... 

Наличието на всевъзможни форми на живот в едно безкрайно 
многообразие – флора и фауна – означава, че теориите за 
всевъзможни преображения, доколкото ги има, са също така спорни. 
Тоест, никак не е логично, че мъртвият хомосапиенс ще се прероди 
задължително отново в хомосапиенс, ако изобщо това се случи. В 
действителност, вероятността е едно към безкрайност, каквито са 
всички вероятности по света. Вариантите са безброй, както са безброй 
формите на живот. Може да бъде както хомосапиенс, така и някакво 
земноводно, влечуго, безгръбначно, насекомо, птица, дори цвете... 

- Дори и цвете? – повтори М и по лицето и замръзна една съвсем 
бавна и съвсем отнесена усмивка. 

Но репликата, колкото и неочаквана, му подсказа, че тя го слуша 
внимателно и разсъждава много сериозно. 

- Да, дори и цвете – повтори той. 
След което д-р Г бързо излезе, защото от улицата се чу клаксона 

на таксито, което бе повикал преди малко. Чак, когато тръгна на път се 
сети, че е забравил да я прегърне. 

 
*** 
Всъщност, той тръгна от там когато се завърна старата П с кучето 

си и тогава си спомни, че отдавна не е рисувал нищо. Тази сцена с М 
на върха на скалата внезапно придоби натрапчив характер и му се 
стори, че е привлекателен сюжет. Не беше все още наясно с 
подробностите, но му се искаше да отрази точно онзи израз, когато я 
видя за първи път горе. 

В ателието цареше характерен безпорядък – така, както го беше 
оставил преди няколко дена и все си мислеше, че е крайно време да 
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въведе всичко в ред. Но крайното време никога не настъпваше и 
всичко си оставаше по същия начин, както си е било по всяко време. 

Преди да започне да рисува, доктор Г винаги с досада 
установяваше, че го занимават странични и общо взето незначителни 
неща като проблема с порядъка, проблема с доставката на 
консумативи, разгонената кучка на съседа или нескопосаните 
изявления на министъра на вътрешните работи по време на 
парламентарен дебат. 

Самият процес на създаването на една картина се оказваше 
някъде встрани без съответната алкохолна доза, а пътят – белязан с 
много провалени инициативи. Поради което се налагаше да спазва 
това задължително условие при пълна липса на алтернативи. 
Алтернативата се състоеше в пълен отказ на всичко, което бе приел 
като жизненоважен фактор и завръщането в утъпкания коловоз на 
безличието и досадата от една твърде отегчаваща го действителност. 
Което особено сега никак не бе възможно да се случи. По принцип, 
доктор Г не бе загубил лекарските си права, още повече, че 
специалността, в която бе практикувал е твърде консервативна и не 
можеха да настъпят съществени промени години наред. Зад борда, 
що се отнася до израстване в професията, той се бе оказал сам по 
собствен избор и сега нямаше намерение да променя повече нещата. 
Амбицията да прави картини се бе появила внезапно и той нямаше 
обяснение как се случи това. Дори нямаше спомен дали е станало под 
влиянието на алкохола или от посещение на изложба, където някое от 
платната го е накарало да се застои по-дълго. Просто един ден 
/някога/ бе установил, че нещо го задушава и има нужда от подобна 
изява, защото това е единствения начин да оцелее като личност – 
нещо, което преди никога не бе му се случвало; дори не го спря 
констатацията, че е твърде закъснял с намеренията си. Но когато 
попадна на историята на митничаря Русо, разбра, че не е нито първи, 
нито единствен с подобна амбиция. Трудно анализираше състоянието 
си, дори изпадаше в някаква забрава. Сякаш в него се бе вселил друг 
човек, с когото непрекъснато си има недоразумения, но не знаеше 
кой от двамата е истинския. Същевременно се забеляза и драстично 
увеличение на дозата. Най-странното беше, че в процеса на употреба, 
д-р Г не губеше чувството за реалност и разсъдъкът му си оставаше 
непокътнат. Дори ефектът се оказа обратен; тогава се чувстваше по 
концентриран и способен да навлезе отвъд предела на традиционния 
рационализъм, което не би могло да се случи при липса на алкохол. 
Заставайки зад платното, д-р Г търсеше неуловимото и 
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нетрадиционното. Което му се представяше само при определени 
условия. Нямаше как Пол Делво или Рьоне Магрит да бъдат вместени 
в порядъка на един посредствен реализъм. 

Поради което изостави идеята да започне картината от пейзажа; 
игнорира напълно природните дадености – хълма със скалите и 
пропастта и концентрира вниманието си върху очите на М. Точно този 
момент бе запечатан някъде /това беше същото, което винаги бе 
търсил/ и беше нужно да го хване, за да не се изгуби в хаоса от 
случайни впечатления. 

В този ред на мисли откриваше, че почти всички големи 
майстори успяваха да се доберат до тайната на безумните очи и точно 
в това се състоеше силата на изкуството им. Едвард Мунк, с неговия 
ужасяващ „Вик”, Репин, с неговия обезумял „Иван Грозни”, Златю 
Бояджиев с неговата неподражаема „Свинарка”. Всички те по 
своеобразен начин бяха открили собствените си вселени сред 
вселената от болка. 

 
*** 
Очите на М бяха много по-различни от очите на д-р К по време на 

оргазъм и в същото време имаше нещо ужасно сходно в тъмнината на 
ирисите. Тъкмо него се опитваше да улови д-р Г. В дълбочината на 
залеза и пропадането след всеки оргазъм заедно с всички зачатия 
надничаха и всички смърти, но не можеше да се установи от къде 
започва животът и до къде се простира смъртта; това си оставаше 
неразгадаема тайна. 

При предозиране д-р Г изповядваше безумната идея, че смъртта 
трябва да притежава човешки образ, както и различните божества и 
се опитваше да я запечата на платното, но непонятно защо, тя му се 
представяше с очите на М – онези на върха на скалата – и домогвайки 
се до такова изпълнение, съдържанието на бутилката непрекъснато 
намаляваше. Реализацията се осъществяваше в няколко варианта и на 
няколко платна, защото му хрумна, че истината би могла да изскочи 
внезапно при някой от множеството експерименти. Нямаше 
намерение да допусне да се появи на платното някаква проверена 
баналност, просто не я искаше; идеята се свеждаше до върхово 
постижение или до никакво. На едно от платната бяха нахвърляни 
десетки очи в различни форми и цветове или без цвят; по принцип 
цветовете бяха без значение, стига да е загатнат онзи ефект на 
бездната, който всъщност, е търсеният. Дори отначало си помисли, че 
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е подходящо като заглавие – „Ефект на бездната”, но после му се 
стори, че е доста клиширано и го отхвърли. 

Картината отново не се получаваше и съдържанието на бутилката 
все повече намаляваше – нещо, което беше причина за безпокойство. 
Порази го обстоятелството, че с напиването става все по-потресаващо 
трезвен, само дето силите го напускат и този процес не можеше да 
бъде преодолян. 

На моменти му се искаше да захвърли платната в ъгъла и да 
тръгне на посоки по калдъръмите на стария град. Понякога в полунощ 
– особено необятните летни нощи – има такива моменти, когато на 
човек му хрумва да захвърли всичко и да тръгне без посока и този 
феномен е характерен не само за лудите. Другият вариант е да 
заспиш непробудно или да умреш. Мисълта за смъртта, като 
неотменим сценарий, често го спохождаше в полунощ, наред с 
мисълта за нова бутилка или нова проститутка, което би било твърде 
еретично, ако не беше толкова безумно. Д-р Г не можеше да си 
позволи нито нова бутилка, нито нова проститутка, тъй като се 
чувстваше изтощен до крайност. Дори не разбра кога се е появил пак 
онзи – близнакът. Видя го съвсем реално пред себе си, стори му се 
дори, че е застанал срещу огледалото, но не беше. Оказа се все 
същият от другата страна на битието, но не знаеше от кой край на 
масата е седнал; имаше усещането, че местата се сменят или нещо 
друго се сменя; май е все едно. В същия момент долетяха ударите на 
градския часовник и мракът се изпълни с кънтящо безвремие. 

- Пак ли си решил да ми досаждаш? – отбеляза с негодуване д-р 
Г. – Изглежда ще се наложи да свиквам с тебе. 

- Ти се радвай, че не си започнал да виждаш бели мишки; това 
също влиза в сценария – усмихна се язвително онзи. 

- Наистина си прав за тези бели мишки. Но бих предпочел бели 
мишки пред твоята усмихваща се мутра. 

- Моята усмихваща се мутра е, всъщност, твоята усмихваща се 
мутра, не мислиш ли? Или си престанал съвсем да мислиш?  

- Няма значение какво мисля. Малка или голяма досадата си е 
досада. 

- Хм. Добре, че не го каза на испански, както е в оригинал. Но 
това не е плагиатство. 

- Досаден си. 
- А ти се повтаряш непрекъснато и няма какво повече да 

направиш. Съвсем очевидно твоят шедьовър няма да се появи никога 
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– твърде амбициозно начинание за художник с твоите възможности. 
Не ти ли идва наум да се откажеш? 

- Каквото и да се случи, то засяга само мен – възрази д-р Г, който 
все още не можеше да установи от коя страна на масата е седнал. И 
двете страни му изглеждаха еднакво нереални. 

- Ако трябва да говорим честно, по-скоро засяга мен, не ти ли се 
струва? Защото М с тази диагноза едва ли би понесла да и се струпа 
на главата един алкохолизиран неудачник. 

- Ти какво общо имаш с М; няма ли да ми се махнеш от главата? – 
грубо го репликира д-р Г. 

- Работата е там, че тя има нужда от грижи, независимо дали е 
съпруга или любовница на някой неудачник. Май е все едно. 

- М не може да бъде нито съпруга, нито любовница. 
- Затова трябваше да помислиш преди да се напъхаш в леглото и.  
- Аз ли?.. 
- Аха – ето че вече страдаш от алкохолна амнезия. И как ще я 

караме по-нататък? 
- Това си е моя работа. 
- Не е твоя; моя е. Защото да легнеш в леглото на душевноболна 

жена е не само неетично, но и наказуемо от закона. Най-малко пък от 
страна на лекар. 

- Не съм никакъв лекар и ти го знаеш. А другото тя го пожела. 
- Не прехвърляй вината! Много добре ти е ясно за какво говорим, 

нали? Нали? 
- Не желая да съм лекар и не желая да прилагам традиционни 

методики. 
- Аха – ето че за оправдание нагазихме в територията на чичко 

Фройд. 
- Махай се! – кресна вбесен д-р Г. – Веднага се махай! 
- Ти май обичаш да прилагаш кръчмарски похвати – ругатни, 

удари с бутилки и други подобни. Няма да ти е за първи път. 
- Ще го направя... 
- Само че ще се наложи да уточним, кой трябва да се махне; това 

е доста спорно... 
- Натрапник! Ще те пребия!.. 
Д-р Г грабна бутилката и замахна. Чу се трясък от разбити стъкла 

и огледалото се срина на парчета. В същия миг д-р Г се събуди прав и 
просена от болка. В стаята нямаше никой и огледалото си стоеше 
съвсем непокътнато на стената. Главата го цепеше непоносимо, все 
едно беше пълна с кремъци. На дъното на бутилката лежеше едно 
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отражение, но не беше неговото. От платното го наблюдаваха с 
нестихваща тъга безумните очи на М. 
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19 
Д-р Ст продължи работата си, но след заминаването на д-р К, 

нещо изчезна от живота му и се чувстваше странно опустошен. Още 
по-зле изглеждаше старата госпожа Мария В, която като че ли остаря 
още повече и се затвори в себе си. Ходеше всеки ден на гробищата да 
си приказва с нейния старец. Д-р Ст не успя да я съгласи, че не бива да 
го прави, но му беше ясно, че се чувства ужасно самотна и това беше 
една необходимост, която няма с какво да бъде заменена. Накрая я 
намериха умряла на самия гроб и д-р Ст остана сам в къщата. 
Погребаха я в същия гроб, в който беше мъжът и и това беше 
своеобразна компенсация, касаеща по-скоро живите.  

Но по отношение на живите, изборът не бе особено голям. Освен 
д-р Ст, като посочен в завещанието наследник, малко след 
погребението пристигна Джойс от Америка и незабавно предяви 
претенции: 

- Мисля, че имам право на дял; хванала съм адвокат е, ако не се 
разберем двамата помежду си, ще действам чрез съда – заяви тя 
безцеремонно с някаква нескрита ярост. – Вероятно ще се видим 
там... 

- Но това не е нужно, Джойс – възрази с усмивка Ст. – Мисля, че 
ще се разберем и без съда. 

- Какво имаш предвид? Едва ли ще се разберем без съда – 
троснато възрази тя. 

- Аз дойдох тук като господин Никой и ще си отида по същия 
начин – отговори Ст с някаква тиха болка. – Стоях тук заради двамата 
старци, които бяха добри хора и които обикнах, но сега като ги няма, 
не виждам смисъл да стоя повече. 

- Доизясни се! – каза тя с някаква изненада в гласа. 
- Мисля да ти оставя всичко на теб, Джойс. Аз не мога да 

настоявам за дял и не желая да ти преча. 
- Ти!? 
Тя не успя да продължи и остана няколко минути с отворена уста. 

Очевидно размисляше усилено и не можеше да проумее новата 
ситуация. 

- Ти се отказваш от своя дял!? Невъзможно! А как ще процедира 
съдът? 

- Няма да има съд. 
Тя се приближи дебнешком с някаква котешка походка и мъгла в 

очите; в един момент увисна на врата му. Беше толкова неочаквано, 
че той политна. 
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- Напротив, имаш дял. Имаш – нареждам ти! 
- Защо? 
- Ела! Ела бързо горе? 
- Но защо? 
- Желая те! 
 
*** 
Няколко дни по-късно имотът бе продаден и д-р Ст получи част 

от парите; това беше по-скоро по настояване на Джойс, която въпреки 
цялата си вироглавост, се оказа свестен човек или прояви слабост по 
някакви сантиментални съображения. Така внезапно приключи 
пребиваването на д-р Ст в северна Гърция, както и започна, но след 
смъртта на старците, определено не му се оставаше повече тук, 
независимо примамливата перспектива с една утвърдена медицинска 
практика. В един момент се оказа, че провинцията го задушава и 
изпита непоносимост към тишината на малкото градче. Това беше и 
причината да се съгласи на тази делба. Сега какво ще правиш? – бе 
попитала Джойс малко преди да се разделят. 

- Възнамерявам да отпътувам първо до България, за да си почина 
и да подредя нещата. Аз към родом от там, ако не си забравила. 

- Не съм. Това беше някъде на север от тук. 
- Съвсем близо е – не повече от тридесет километра. 
- Ок. Ще можеш да си видиш близките и да помързелуваш. От 

полза е. 
- Почти нямам близки там, с изключение на далечни роднини, 

които дори не ме помнят. Близките ми бяха по-скоро тук. 
- Бих те придружила за кратко до България, но се налага да 

пътувам първо до Щатите, после до Париж, където имам среща с 
представителки на тамошното дружество за равноправие на жените. 

- Предполагам – феминистки клуб – усмихна се Ст. – Аз също 
възнамерявам да отида скоро нататък, но не са ме поканили от 
дружеството за равноправие на мъжете. 

- Иронията ти не може да ме уязви – стрелна го гневно Джойс.– 
Проблемът не е маловажен, но нямам намерение да го коментирам. 

- Ако се окажем по едно и също време в Париж, то би 
означавало, че можем да се видим – отклони темата д-р Ст. 

- Възможно е, но не вярвам в случайности. 
- И аз не вярвам. 
- Това предложение ли е? 
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- Би могло да се каже, ако разбира се, не е в противоречие с 
устава на дружеството. 

- Аха – поредната доза ирония. Вие – ориенталците – вероятно и 
на погребенията си намирате начин да се веселите. 

- Съжалявам, но имам усещането, че хората, защитаващи 
подобни каузи са прекалено честолюбиви и винаги се опасявам, 
разговаряйки с тебе, да не наруша някой член от кодекса. 

- Колкото си по-прям, опасността е по-малка. По работа ли ще 
ходиш в Париж? 

- Сега у нас малко хора си позволяват забавления. 
- Знаех си. Хората от вашата черга са плъзнали по целия свят да 

си търсят препитание. И в Америка е пълно с всевъзможни 
гастарбайтери. Но в Париж не е като в провинциално градче от 
северна Гърция. Ти май сгреши, че си прекрати практиката тук. 

- Възможно е. А що се отнася до гастарбайтерите в Америка, 
можеш да не се притесняваш. Зелени карти се дават предимно на 
високо образовани хора. По този начин Америка просто краде 
таланти. 

- След като нямат възможност за развитие в родината си. 
- И това е вярно. Нищо незаконно не се е случило. Само дето са 

получили безплатно образованието си някъде другаде за сметка на 
някой друг. 

Джойс махна пренебрежително с ръка. 
- Значи така – каниш се да си търсиш работа във Франция? 
- Още нищо не е решено. На първо време просто ще се поразходя 

до там. 
- Тогава се обади да се видим; може да ми дотрябваш – 

подметна Джойс. – Не обичам сексуслуги от случайни личности, а с 
тебе вече някак свикнах. Приятно пътуване! 

При тези съвсем директни изявления – нелишени от известна 
доза арогантност, Джойс метна багажа си в първото мярнало се такси 
и отпътува. Площадът пред кръчмата изведнъж опустя. 

 
*** 
Д-р Ст отпътува от Гърция няколко дена по-късно, след като 

преотстъпи кабинета си на новопоявил се колега срещу не особено 
голямо заплащане. В края на краищата, багажът му се събра в два 
куфара. Междувременно полицията бе арестувала наркотърговеца и 
го призоваваха няколко пъти за различни разпити и справки в 
полицейския участък. Дори се очертаваше неприятната перспектива 
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да го търсят като свидетел в съда, но той успя да се откопчи с 
уговорката, че не разполага с достоверна информация, което 
всъщност, си беше самата истина и единственото, което знае е, че 
мъртвият младеж е починал от свръхдоза, но това е известно на 
всички лекари от персонала на болницата, където е настъпила 
смъртта. 

Още на следващия ден д-р Ст се раздели с просълзените бабички 
от площада пред кръчмата, които не можеха лесно да го прежалят и 
веднага отпътува за България. Когато се завърна в Пловдив, първата 
му работа беше да се свърже с някакъв строителен предприемач и 
успя да закупи малък апартамент в южната зона на града. 
Предпочиташе да бъде напълно обзаведен и оборудван с всичко 
необходимо, тъй като не обичаше да се занимава с обзавеждане. 
Двете години, които прекара в Гърция, включително и неочакваното 
наследство, се оказаха достатъчни да реши жилищните си проблеми. 
Скоро след това се свърза с Джойс в мрежата, която в момента се 
намираше в Щатите и подготвяше някакъв доклад с намерение да го 
изнесе на феминистката среща в Париж. Тя му обясни, че това ще се 
случи в края на септември и уточни подробностите. 

Д-р Ст нямаше много ангажименти в Пловдив; обзавеждането на 
новото жилище приключи сравнително бързо, тъй като засега нямаше 
съществени намерения в тази посока. Нанесе се още същия ден след 
покупката и реши, че засега най-важно е да не се лиши от заслужена 
почивка. 

Д-р Ст бе изпаднал в някакво странно самодоволство – нещо, 
което не му се случваше често, но затова пък се възползваше от 
редките случаи в пълна мяра. Сега изведнъж се сети, че дефакто не бе 
почивал нито ден през двете години – прекарани в Гърция – отначало 
като ратай, а после като лекар и накрая като неочакван собственик на 
недвижими имоти /всичко – прекалено добро, за да е на добро/ и 
реши, че в момента най-важната и неотменна мярка е почивката. Но 
ни най-малко не помисли за пътуване към известните курорти по 
Черноморието или Балканите; реши, че най-много му се иска да си 
остане в къщи, да си легне и да спи колкото може повече като 
компенсация за напрегнатите две години в една близка, но чужда 
страна. Странна летаргия го бе обхванала; дори не му се мислеше за 
нищо друго, освен за насъщни нужди. Дори реши, че е най-добре на 
първо време да не се обажда на никой от познатите си; самотата и 
тишината в къщи му се представиха като най-ценна придобивка, от 
която трябва да се възползва максимално. Поради обстоятелството, 



                                                                     Пигмалионов комплекс ради радев 
 

248 

че жилището се намираше в периферията на града – в един много тих 
новозастроен квартал, тишината бе особено упойваща; не се чуваха 
мотори и клаксони, така че нищо не можеше да го безпокои. Първото 
нещо, което направи, беше да похапне нещо в близката кръчма, изпи 
две бири, прибра се и легна в голямата спалня за двама. Малко преди 
да заспи в съзнанието му съвсем неочаквано изплува образът на 
онова лудо момиче, което ваеше скулптури в задния двор на 
психиатричната клиника и по някакъв странен начин му напомняше за 
Н. 

 
*** 
Събуди се на другия ден чак към обед и отново пред замаяното 

му въображение се появи същият образ; после се сети, че това е 
живата и лудата М, защото от другата бе останала само една малка 
книжка със стихове на руски. Някога се бе опитвал да ги преведе, но 
текстът в превод се оказа пълен провал за преводача. Поради което 
бързо се отказа от тази безумна идея и си изясни, че за да е успешен 
преводът, трябва с него да се заеме истински поет – не по-слаб от 
самия автор, което само по себе си, е неизпълнима задача. Сега – в 
тишината на стаята – малко след пробуждането отново се появи 
подобна мисъл и реши, че трябва да потърси подходящ човек сред 
майсторите на словото и да финансира издаването на български. Н 
заслужаваше това и много му се искаше тя да бъде издадена на 
български. Само не успяваше да проумее по какъв начин това се 
свързва в съзнанието му с личността на лудата скулпторка, която няма 
нищо общо с мъртвата руска поетеса. Обикновената 
последователност на имената, навяваше странни асоциации. После си 
спомни, че и бе обещал веднъж да я заведе в музея на Роден, но от 
тогава мина много време и нямаше представа какво се е случило в 
негово отсъствие. Тази история го заинтригува поради упоритото 
напомняне за едно и също събитие. След като стана и закуси /по-
точно обядва/, успя да се свърже по телефона с един свой познат в 
клиниката и направи запитване във връзка с престоя на пациентката. 

- Тя отдавна не е тук – отговори колегата отсреща, след като бе 
преровил архивите – доколкото ми е известно, бе преместена в 
санаториума на д-р Л, но за момента не разполагам с информация. 

Д-р Ст провери в санаториума, но от там му отговориха, че вече е 
изписана. 

- Как изписана – искате да кажете, че е в ремисия? 
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- Вероятно е така – отговори служителката от рецепцията – но не 
съм много добре запозната със случая. 

- Диагнозата беше шизофрения – обясни д-р Ст – и е малко чудно 
как се е стигнало до изписване. 

- За подробности, трябва да се свържете с главния лекар – 
отговори служителката. – В момента отсъства, но утре ще бъде на 
работа. 

Информацията, която получи впоследствие съвсем логично го 
отведе до участието на д-р Г. 

- Д-р Г? Това е доста изненадващо. 
- Такива са последните ни сведения – избръмча гласът в 

слушалката. 
Д-р Ст познаваше д-р Г бегло и нямаше представа в какво се 

състои неговото участие. Разбра само, че я бе отвел с намерение да я 
лекува на друго място или нещо подобно. Но не беше ясно къде и по 
какъв начин това ще бъде осъществено. Тук нишката се прекъсваше. 
От телефонния указател успя да открие номера на телефона, но 
многократните обаждания се оказаха безрезултатни. Всъщност, този 
телефонен номер беше от къщата в Стария град, където д-р Г почти не 
ходеше, но Ст нямаше как да знае тези подробности. Други 
координати Ст засега не успя да открие и се отказа от намерението си 
да я търси. Явно посещението в музея на Роден при тези 
обстоятелства не можеше да се състои. Или може би все пак щеше да 
се състои, но без нея, което го учуди като неочаквана новост. 
Постепенно образът и започна да избледнява и следващото утро го 
нямаше. 

 
*** 
Все пак д-р Ст получи информация наскоро след това съвсем 

ненадейно в една кръчма, където се бе отбил да вечеря. Сблъска се 
със самия д-р Г, който бе седнал на една маса в ъгъла в компанията на 
някаква силно гримирана особа, пиеше водка и вече беше видимо 
пиян. Д-р Ст веднага се насочи към него и възнамеряваше да седне на 
съседната маса, но докторът го забеляза и посочи стола срещу себе 
си.  

- Заповядайте, колега! Имам усещането, че сме се засичали 
някъде из болничните заведения. 

- Точно така – отговори д-р Ст. – Практикувах известно време в 
психиатричната клиника, но то беше след като Вие сте напуснали. 
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- Аха – потвърди след кратко мълчание д-р Г – Спомням си. 
Всъщност, Вие сте д-р Ст. Но заповядайте, седнете! 

- Струва ми се, че в този момент не е много удобно – отклони Ст, 
сочейки с поглед гримираната госпожица отсреща.  

- О, не се притеснявайте, не е проблем – дамата е от нашия 
бранш но, всъщност напоследък, практикува най-древната професия 
като неотменима част от терапията – изтърси неочаквано д-р Г. – 
Оказва се, че в нашата Татковина това е доста по-доходно. Можете да 
изповядате пред нея абсолютно всичко; изслушва внимателно и е 
любезна. Най-ценното и качество е, че не говори много. 

- Засега нямам почти нищо за изповядване – усмихна се 
конфузно Ст, – но се канех да Ви питам нещо. 

- Ами питайте! Чувал съм за Вас, но информацията ми е доста 
оскъдна. Какво ще пиете? 

- Възнамерявам да поръчам водка. Вашата, предполагам, е 
Смирноф. 

- Точно така. Значи две водки. 
- Може би искахте да кажете три. 
- Третото е уиски Джони Уокър. Дамата е по-взискателна към 

питиетата. Всъщност, забравих да ви представя. Това е Лу. Засега е на 
свободно повикване. 

Д-р Г помаха с ръка и викна сервитьора. След малко поръчката бе 
доставена. 

- Естествено, помня, че съм Ви виждал, но то е било много 
отдавна – повтори първоначалната си мисъл д-р Г.– Самият аз вече не 
зная кога съм практикувал като лекар и се чудя дали е било истина. 

- Бях две години извън страната и се завърнах тия дни – отговори 
Ст. 

- Временно или окончателно? 
Д-р Ст доста се зачуди на въпроса и отговора бе също така 

уклончив: 
- Хем е временно, хем окончателно. Не възнамерявам да ходя 

там, където бях и това е окончателно. Но може би ще отида другаде. 
- Логично – потвърди д-р Г. – Тук почти никой не остана след тези 

безкрайни преходи, освен патологичните аутсайдери. 
- Но се опитвах да Ви открия няколко дена. 
- Вероятно в това се състои въпроса, който възнамерявахте да ми 

зададете. 
- Точно. Имах някога една пациентка – доста талантлива 

скулпторка. След като заминах, не съм чувал нищо за нея. Последните 
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ми сведения са, че попаднала в някакъв санаториум, после попаднала 
при Вас... 

- Всъщност, с това се изчерпва цялата информация. – отговори д-
р Г – Наистина е така. 

- Интересува ме съдбата и, защото не е случаен човек. Поне 
такива бяха скромните ми заключения. 

- И мен ме интересува съдбата и – усмихна се д-р Г.– И аз съм със 
същите скромни заключения. 

- Интересът ми е от професионално естество. Тя е безспорен 
талант, но болна. 

- Няма две мнения. 
- Разбрах, че е изписана от там и е в ремисия. 
- Би могло да се каже с известна уговорка – съгласи се уклончиво 

д-р Г, – ако при това заболяване може да се говори за ремисия. 
- И все пак? 
- Няма особена промяна. Стои си предимно в ателието и дяла 

камъни. Момент, сега си спомних: един камък много ми напомня за 
Вас. 

- За мен? 
- Именно. 
- В какъв смисъл? 
- В най-общ. Гледам камъка и все едно гледам Вас. Тя твърди, че 

всеки камък има душа. Вероятно е права. 
Д-р Ст не отговори и последната му мисъл се изплъзна встрани. 

Напоследък все повече му се случваше внезапно да загуби посоката 
на мисълта си. Беше много неприятно. 

- Защото веднъж и бях обещал нещо. 
- Какво? 
- Обещах и още, когато беше в клиниката, че като оздравее, ще я 

заведа да види музея на Роден, но явно този епизод отпада по 
понятни причини. 

- Не отпада – възрази д-р Г. Лицето му бе непроницаемо. – Не 
отпада. 

- Не зная какво имате предвид. 
- Защото и аз съм и обещал същото. 
Д-р Ст се сконфузи за момент и не знаеше какво да отговори. 

Въпреки, че мисълта, която се промъкна за момент беше от особен 
характер, не можеше да повярва, че е възможно. 

- Да се надявам, че М е по-добре от онова, което ми е известно. 
- И аз се надявам. 
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Д-р Ст стана и остави една едра банкнота на масата. 
- Момент, колега! 
- Кажете, докторе! 
- Тръгвате ли вече? Забравихте да си допиете чашата, а освен 

това може би дамата желае да Ви изповяда... 
Д-р Ст не отговори и излезе бързо от кръчмата. Д-р Г беше 

сериозно пиян. 
 
*** 
Д-р Ст посети едно пловдивско издателство и помоли за среща с 

главния редактор. Всъщност, главен редактор се оказа жена, дори 
доста млада и разговорът се състоя своевременно. 

- Слушам Ви. 
- Касае се за поезия, която бих искал да се публикува тук – 

отговори Ст. 
- Знаете ли, разбирам Ви, но... 
- Какво но? 
- Имаме проблеми с финансирането. По принцип, поезията не се 

търси особено, а в тази криза – още по-малко. Дори от известните 
автори. Ако беше проза, може би... 

- Момент, момент, явно не се разбрахме – прекъсна я Ст – 
поезията, която Ви предлагам е наистина нещо изключително. 

- Знаете ли, всички така казват и сме склонни да Ви вярваме, но... 
нали все пак читателят определя, кое – да, кое – не? – видимо 
притеснена реагира редакторката. 

- Ето, че пак не се разбрахме – усмихна се Ст. – Разбира се, 
финансирането е предвидено и ще Ви бъде платено колкото е нужно, 
дори повече. 

- Аха, така може. Така става; нали разбирате – в тази стопанска 
криза никой не чете книги, особено пък поезия. Ами донесете да ги 
видим тези ваши стихове! Бих могла да Ви препоръчам и редактор. 

Д-р Ст успя да не се разсмее. Дори беше много сериозен. 
- Мила госпожо, – каза той – стиховете не са мои; аз никога не 

съм писал поезия. Касае се за превод, а авторката е една руска 
поетеса. Много силна. 

- О да – това променя нещата; ще направим всичко възможно 
публикацията да излезе своевременно. 

- Засега ми е нужно нещо съществено. Трябва ми преводач на 
поезия от руски. 
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Жената се замисли за момент и вероятно прехвърляше през 
паметта си имена; накрая каза: 

- Знаете ли, това е доста неблагодарна работа. Преводачи се 
намират много; дори и аз бих могла, но щом се отнася за поезия, 
преводачът трябва да е също така много добър поет, дори да не знае 
много добре руски. Преводът на поезия е дори понякога по-труден, 
отколкото сам да напишеш нов стих. 

- Това е ясно, защото аз зная добре руски, но не съм никакъв 
поет, а то значи, че работата няма как да стане. 

- Бих Ви препоръчала да отворите някой от литературните 
сайтове; има ги предостатъчно и да прегледате всичко много 
внимателно – както публикациите, така и преводите. Обръщайте 
внимание на текстовете, срещу които има повече отзиви. Там са най-
добрите неща. Защото по принцип, из тези сайтове има прекалено 
много боклук, но се намират и истински бисери. Ако сте малко в час 
по поезия, би трябвало да забележите някои сходни с тези на 
авторката стилове. Насочете се към тях и потърсете автора в самия 
форум. Ако успеете да го съгласите да направи преводите, 
предполагам, че това би било най-доброто решение. 

- Наистина съветът Ви е ценен. И ми се струва, че търсеният човек 
би трябвало да е жена. 

- Защо така мислите? – учуди се авторката. 
- Ами аз съм обикновен лаик, но имам усещането, че между 

женската и мъжката поезия има неуловим нюанс. Той се чувства по-
скоро инстинктивно, но съществува, а това е много важно, когато 
трябва да се съхрани духа на едно произведение. 

- Ето че сте схванали нещо съществено – съгласи се тя усмихната , 
– а то значи, че съвсем не сте лаик. Мога да Ви пожелая успех в 
начинанието и, когато сте готов, заповядайте! 

- Много Ви благодаря! Надявам се да се видим скоро. 
- Един момент – спря го тя на вратата и в погледа и имаше нещо 

много загадъчно. – Обикновено мъжете се интересуват от женска 
поезия, когато са влюбени. Права ли съм? 

Д-р Ст се замисли за миг и по лицето му се плъзна тъжна 
усмивка. 

- Напълно. 
- Обикновено, когато са влюбени мъжете са склонни да 

фаворизират всяка изява на любимата. Дори и тогава, когато не е 
това, което си мислят... 

- За съжаление не е съвсем така. 
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- Какво не е съвсем така; вероятно Ви е разочаровала? 
- Нещо много по-лошо. Мъртва е. 
 
*** 
Д-р Ст се вслуша в съвета и още същата вечер прерови няколко 

литературни сайта. Бе поразен от откритието колко много хора в 
България пишат стихове и публикуват в интернет. Цифрите бяха 
смайващи. И разбира се, нивото беше невероятно низко. Срещаха се 
неща, чиято потресающа бездарност беше очевидна даже за лаика.. 
Литературните сайтове напомняха огромни бунища за интелектуални 
боклуци. Но покрай множеството литературни недоразумения, макар 
и изключително рядко, се срещаха истински бисери, които по нищо не 
отстъпваха на класиката, дори в много случаи я превъзхождаха. 
Въпреки не особената си подготовка в този сектор, д-р Ст 
инстинктивно усещаше истинската поезия. Другото изискване, 
съгласно наставленията на редакторката, беше да се съобрази със 
сходството в стиловете. След като отся всичко, д-р Ст се спря на три 
авторки, а след като проучи основно биографичните им данни, 
склонностите, увлеченията, езиковите умения, остана само една. Това 
беше млада жена, на неговата възраст с много странен псевдоним и 
още по-странно поведение, но името беше премълчано. Д-р Ст се 
свърза с нея във форума и успя да и обясни в писмен вид за какво се 
касае. Отговорът беше: „Ще ти отговоря утре”. 

На следващата вечер отговорът беше по-скоро въпрос: „Тя каква 
е?” 

Д-р Ст обясни накратко и дори доста откровено за някогашната 
си връзка с поетесата, като премълча някои подробности, но спомена, 
че е мъртва. Женското любопитство не винаги му изглеждаше 
дразнещо; дори в един момент в него се долавяше сянка на 
загриженост и съпричастност.  

На третата вечер отговорът беше още по-лаконичен: „Става!” 
След което следваше информация с име, адрес и всичко по-

важно. 
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20 
Д-р Ст изпрати ксерокопия от текстовете на нужния адрес, както и 

файла с текстовете по електронната поща, и известна сума пари, след 
което си събра багажа набързо и с първия самолет замина за 
Франция. Възнамеряваше да осъществи публикацията при 
завръщането си, но преди това имаше желание да пръсне известна 
сума за развлечения. 

Както обикновено се случва, по-голямата част от всички, които 
заминават за Франция, имат предвид Париж. Останалата част от тази 
страна – сама по себе си не по-малко привлекателна, като че ли по 
принцип е пренебрегната за сметка на столицата, където е събрано 
почти всичко от това, което се нарича цветът на нацията, ако не и на 
цяла Европа. Веднага се подразбира, че д-р Ст предпочете да отиде 
именно там. Колкото и да му се искаше да продължи към Лондон, не 
успя да си го позволи, тъй като не бе склонен да поставя на изпитание 
равновесието на д-р К и семейството и.  

В Париж имаше няколко души от местната колония, които се 
събираха предимно в едно барче, чийто собственик, както и на 
хотела, беше бивш български евреин. За да се адаптира по-лесно д-р 
Ст се насочи именно в тази среда. Някои от хората познаваше лично, а 
други косвено и бе комуникирал с тях посредством множество 
емигрантски сайтове, докато беше в Гърция. Хотелът, където се 
установи – както бе споменато – на същия евреин, не се отличаваше с 
особен лукс, но за сметка на това – сравнително евтин, привличаше 
голяма част от прииждащите тук български емигранти и 
гастарбайтери. Цялата тази общност, въпреки очевидната мизерия на 
всяка емиграция, беше доста сплотена, вероятно поради 
обстоятелството, че е малцинство в чужда държава /синдром на 
малцинството/, ползващо се с не особено голямо доверие сред 
местното население в този космополитен град. Дори беше 
организирана местна българска църква, където се събираха не 
толкова, за да слушат проповедите на попа, колкото, за да се срещнат 
със сънародници. 

Д-р Ст веднага попадна в приятелско обкръжение; също така към 
него проявиха интерес достатъчно самотни, а и не толкова самотни 
дами.  

Особено наситена се оказа програмата в съботните вечери. 
Сборен пункт беше обикновено църквата, след което голяма част от 
посетителите се насочваха към барчето на въпросния евреин и там 
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окончателно се обособяваха по двойки или по групи, в зависимост от 
предпочитанията. 

Д-р Ст обикновено не участваше в последните мероприятия, 
въпреки, че бе атакуван нееднократно от заинтересованата част на 
дамското общество. Остана с впечатлението, че жените, които 
проявяват интерес към него имат винаги една и съща амбиция – да му 
надянат брачната халка. Д-р Ст трудно можеше да приеме подобна 
развръзка, още повече, че в момента бе прекратил практиката си и в 
перспектива не се очертаваше нищо, което би могло да му гарантира 
сериозна  

финансова независимост. Той пристигна в Париж предимно като 
екскурзиант, но не би имал нищо против да остане по-дълго, ако 
открие тук подходяща работа. Парадоксалното беше, че се търсят 
лекари на много места; дори от обявите оставаше с впечатлението, че 
съществува недостиг на специалисти, но веднага след като станеше 
ясно, че човекът идва от България, интересът към него спадаше и се 
оказваше, че въпросното място е вече заето. В местните 
администрации предпочитаха всякакви други – араби, индуси, дори 
африканци, но не и българи; очевидно авторитетът на тази нация 
страда повсеместно от хроничен недоимък. С точния си усет на 
психолог д-р Ст веднага улавяше негативното отношение и веднага 
забелязваше как лицата се изопват и вратите се захлопват, след като 
се уточни националната му принадлежност. По неволя му се случваше 
да участва в доста комични ситуации, когато бе ухажван от местни 
хубавици, но след като се стигнеше до уточняването на националната 
принадлежност, амбицията им незабавно стихваше. 

- Невъзможно! – реагираха те единодушно. 
- Но защо да е невъзможно? – смееше се Ст. В края на краищата 

бе започнало да му става весело от всичките тези конфузни ситуации. 
- Ами защото се знае, че българите са доста черни и доста 

крадливи. 
- Ето виждате ли, значи аз съм доста черен и доста крадлив, така 

че внимавайте!  
Тази история беше колкото смешна, толкова и нелепа и, в края на 

краищата, бе започнала да му омръзва. Когато искаше да се отърве 
по-бързо от нечие натрапчиво внимание, той направо изтърсваше – 
ни в клин, ни в ръкав: 

- Съжалявам, но работата няма да стане, защото съм българин. 
И наистина след подобна реплика, ситуацията се променяше 

коренно. Всички амбиции пропадаха, дори проститутките реагираха 
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нервно след подобно изявление. Веднъж дори д-р Ст изпадна в доста 
комична ситуация, прилагайки същата тази спасителна тактика. Една 
симпатична дама, която не бе виждал тук, седна на масата му в 
хотелския бар, където отсядаха предимно емигранти и малко след 
това поведе разговор на френски на съвсем общи теми. Френският и 
беше перфектен и д-р Ст остана с впечатлението, че е стопроцентова 
парижанка, попаднала по непонятни причини на това място. Веднага 
след като започна да обяснява, че е разочарована от живота, че никой 
не я разбира и т.н., д-р Ст схвана накъде отива разговорът и какво се 
очаква от него. В характерно амплоа, той се опита елегантно да се 
измъкне: 

- Съжалявам, но се опасявам, че аз също ще ви разочаровам. 
- Но защо? 
- Защото съм българин. 
- О о това ли било; и аз съм българка – отговори развеселена 

хубавицата на чист български. 
 
*** 
Разбира се, въпреки желанието, д-р Ст не можеше да обиколи 

бързо всички предпочитани места в Париж. Ограничи се с музеите, 
галериите и кръчмите, където се събираше градската бохема. 
Установи много скоро, че тук човек, за да може да обиколи всичко и 
да опита всичко, трябва да разполага с печатница за пари. Разбира се, 
посети Лувъра и музея на Роден, въпреки че в отсъствието на М, това 
посещение не можеше да има същото значение. Възнамеряваше да 
занесе на М достатъчно фотоси на нещата на Камий Клодел от 
различни гледни точки, което едва ли би било достатъчна 
компенсация, но друга възможност засега не се очертаваше. 

Въпреки всичко, д-р Ст успя да попълни бюджета си с публикации 
в едно парижко издателство за медицинска литература, където 
представи няколко статии по повод настъплението на наркотиците, а 
също нещо за алкохолизма, геронтологията и някои новости, касаещи 
естеството на шизофренията. Статиите събудиха известен интерес 
сред читателите на това списание, поради доста екзотичното 
тълкуване на автора; личеше си явно, че школата не е съвсем 
традиционна и има съществени разлики от западноевропейските 
практики. Сумите, които получаваше като хонорар, не бяха особено 
големи, но достатъчни, за да продължи престоя си в този 
забележителен град. Въпреки, че нощният живот тук беше интересен, 
той имаше и своите опасности, поради значителното активиране на 
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криминалния контингент. За кратко време д-р Ст успя да забележи 
няколко съмнителни личности, които обикаляха край хотелите и 
предлагаха различни услуги. Разбира се, тези услуги нямаха съвсем 
ясен характер. Известна част от практикуващите подобни професии, 
бяха сутеньори, друга – наркотрафиканти, но много често и двете. И 
както навсякъде по света, полицията много добре ги знаеше, но ни 
най-малко не се опиташе да им попречи. Особено активен беше един 
тип с вид на клошар, но всъщност си беше обикновен наркотрафикант 
от арабски произход, който на всичко отгоре не спазваше 
разпоредбите на пророка и често се напиваше до безсъзнание. Но, за 
да поддържа темпото и си доставя нужните количества алкохол, се 
налагаше да пласира наркотици – един факт, който беше известен на 
всички. Неприятното беше, че този тип често обикаляше по стаите на 
хотела и предлагаше директно своята стока, без ни най-малко да се 
безпокои от намесата на полицията. Д-р Ст няколко пъти го помоли да 
не прави това; накрая го изгони от стаята и му забрани да влиза 
повече. Оказа се, че ефектът е нулев и още следващия ден същата 
личност отново се появи със същите намерения. Досадата беше 
толкова явна, че след като го прогони, д-р Ст изпрати следваща статия 
в списанието, която се различаваше тематично от предишните. 
Основната идея беше за съществуването на особен момент в живота и 
практиката на лекаря, когато той е особено склонен да наруши 
Хипократовата клетва, дори да прибегне към насилие и посочи 
мотивите за това. Имаше предвид въпросната личност, дори си 
позволи да загатне, че съществуването на подобни личности е 
истинска трагедия за обществото, което налага тяхното отстраняване 
по някакъв начин. 

 
*** 
Правотата му се потвърди още същата вечер по невероятен 

начин и постави незаличим отпечатък на целия му живот. Д-р Ст се 
отби в барчето на кафе и седна на една празна маса в ъгъла; нямаше 
намерение да се заседява, защото се надяваше да успее да допише 
поредната си статия, отнасяща се до проблема с есенните депресии. В 
барчето имаше десетина посетители – предимно млади двойки, които 
се занимаваха със своите си работи и не пречеха на останалите да 
правят същото. На бара беше самият собственик – възрастен евреин, 
който обслужваше клиентелата с вещина, на която всеки евреин е 
способен. Обстановката беше доста приспивна и д-р Ст се канеше да 
чете някаква статия от същото списание, когато се появи арабинът – 
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доволно пиян – и съвсем открито започна да си предлага стоката на 
посетителите. Собственикът го помоли да излезе, но онзи го заплаши, 
че ще му съсипе бизнеса и продължи да се опитва настойчиво да си 
пласира наркотиците. Когато бе помолен отново да напусне, той 
вдигна скандал, извади отнякъде една метална щанга и започна да 
чупи всичко около себе си. Въпреки, че бе повикана незабавно 
полиция, тя както обикновено не се появи навреме и собственикът 
започна да моли клиентите да му помогнат да се справи с досадника. 
Но нямаше много желаещи да го сторят; някои даже побързаха да 
напуснат и вероятно с право. 

Единствено д-р Ст се намеси, въпреки че го правеше без 
желание; знаеше, че подобни скандали никога не остават без 
последствие. Беше му известно, че много често прерастват в 
саморазправи, полицейски произвол и съдебни разправии, където 
обикновено биват санкционирани невинните, поради някаква странна 
логика на закона, загрижен предимно за правата на виновниците. Но 
д-р Ст не можа да остане равнодушен към молбите на стария човек и 
се намеси в скандала. Всъщност, той прекрати скандала по възможно 
най-убедителен начин. Той се приближи до развилнелия се пияница и 
без да продума нито дума, го улови за яката и за дъното на гащите и 
мълчаливо го помъкна навън, след което го изхвърли на тротоара. 
Беше запознат с тази „келнерска хватка” още от времето, когато като 
студент му се налагаше понякога да си допълва бюджета като 
сервитьор в някое от нощните заведения. 

Онзи се разкрещя; прекалено унизително му се стори 
отношението и, защитавайки нараненото си честолюбие, се опита да 
се върне обратно, но Ст застана на вратата и не му позволи да мине. 
Съотношението на силите изглеждаше доста неравностойно и в края 
на краищата, нападателят беше принуден да приеме поражението и 
се отдалечи, ругаейки. Всичко това д-р Ст извърши при пълно 
мълчание, след което се върна на масата и продължи да си чете 
списанието. Дори не забеляза, че всички погледи бяха отправени към 
него. Веднага след това към масата се приближи собственикът и 
седна. 

- Благодаря Ви, господине; не зная какво щях да правя без Вас. 
- Не се радвайте много; той пак ще се върне положително. Тези 

типове са прекалено упорити – отговори д-р Ст на български. 
- Но Вие говорите български! – изуми се старецът – Много се 

радвам; аз съм родом от онзи край. 
- Разбрах. Иначе не бих Ви говорил на този език. 
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- Значи имам сериозен повод да почерпя. Дори няколко повода: 
Това, че ми помогнахте, това, че сте българин и това, че се 
запознахме. Имам няколко вида марково уиски, водка, коняци... 
Какво предпочитате? 

- Не съм голям любител на алкохола и ми е все едно какво ще 
бъде. Но ще Ви правя компания. Почерпете от това, което на Вас ви 
харесва. 

- Окей, значи можем да си позволим бърбън. 
- Без възражение. Нека бъде бърбън! 
 
*** 
Д-р Ст се прибра в хотела късно вечерта и беше леко пийнал. Не 

се чувстваше замаян; дори имаше усещането за бодрост, което при 
малки дози алкохол е характерно. Бързаше да се прибере, за да има 
време да довърши статията, която бе започнал преди да излезе. На 
стълбището на първия етаж го срещна администраторката и доста 
притеснено го уведоми: 

- Господине, струва ми се, че там има някой, който се крие. 
Д-р Ст не разбра за какво се отнася. Съобщението, че там има 

някой не беше нещо, което би могло да предизвика учудване. По 
всяко време и навсякъде би могло да има някой, но това не означава 
нищо. 

- Възможно е да има – усмихна се д-р Ст и продължи пътя си 
нагоре без да прояви интерес.  

Не ползваше асансьор, защото стаята беше на втория етаж и не 
си струва чакането пред асансьора. Малко преди да подмине ъгъла 
към коридора на етажа д-р Ст мярна за миг някаква сянка и това го 
накара инстинктивно да се дръпне. Веднага след това почувства рязка 
болка в лявото рамо и някаква тъмна фигура изкочи пред него. 
Въпреки, че коридорът беше тъмен и непоносимата болка в рамото, 
д-р Ст веднага позна наркотрафиканта, с когото бе имал сблъскване в 
бара и в главата му за част от секундата преминаха няколко варианта 
за действие. Онзи беше видимо пиян и държеше в ръка някаква 
метална щанга – същата, която бе използвал в бара – вероятно 
инструмент от шофьорски комплект. Нападателят изпсува нещо на 
арабски и замахна с щангата втори път към него. Очевидно се целеше 
в главата и очевидно по същия начин. Намеренията му бяха съвсем 
недвусмислени и нямаше време за умуване. 

Д-р Ст рязко отскочи встрани и успя да избегне удара. Това беше 
достатъчно, за да се приготви за отбрана и веднага взе решение да се 



                                                                     Пигмалионов комплекс ради радев 
 

261 

справи с нападателя. Младостта му даваше решително предимство, 
контузеното рамо го ожесточаваше и в подобна ситуация нито 
клетвата на Хипократ, нито идеите на Христос за непротивене на 
злото имаха значение. Трябваше да накаже престъпника, защото в 
такъв момент нямаше кой друг – съдия или Бог, който да въздаде 
възмездие. Но това не се наложи по неочаквани причини. 
Нападателят, който го нападна за трети път, връхлетя така 
стремително, че когато д-р Ст се отдръпна, за да избегне удара, не 
успя да се спре и полетя надолу по стълбището. Веднага след това 
главата му хлопна в отсрещната стена, щангата издрънча някъде 
надолу и после всичко утихна. Долу на площадката онзи лежеше 
неподвижно. 

Д-р Ст светна стълбищното осветление и преодолявайки болката 
от контузеното рамо, се приближи, за да го разгледа отблизо. Не 
забеляза никакви признаци на живот. Очите му бяха вцепенени, а 
главата – извита под такъв неестествен ъгъл, че нямаше начин вратът 
да е останал здрав. Което означаваше, че не съществуват никакви 
шансове и д-р Ст има пред себе си труп. Това го разтревожи, защото в 
същия момент не можеше да си представи как ще се отърве без 
проблеми от ситуацията. Наличието на един мъртвец или решава 
проблемите, както е констатирал „видният” Съветски вожд или 
поставя сериозни проблеми за тези, които не ползват привилегиите 
на вождовете. Докато се чудеше как да постъпи, там се появи и 
администраторката. Лицето и беше загрижено. 

- Това май е онзи същият, дето се криеше на стълбището. Какво 
му е? 

- Мъртъв – отговори мрачно д-р Ст. 
- Как се случи? 
- Падна по стълбището и се удари. Моля извикайте полиция, а 

също и линейка! 
 
*** 
Когато длъжностните лица пристигнаха, на стълбището се бе 

събрала огромна тълпа и д-р Ст не можеше да ги убеди да не пипат 
нещо. Някои дори откровено коментираха, че се касае за обикновено 
сбиване и дори побой. 

Полицаите разблъскаха тълпата и се заеха с огледа. 
Медицинският персонал също се появи, но единственото им 
задължение се оказа просто да констатират смъртта и въпросът за тях 
бе приключен. Подробностите останаха да бъдат уточнени от 
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патоанатом. Полицаите се консултираха с няколко души от тълпата и 
двама от тях се насочиха към д-р Ст. 

- Господине, доколкото е известно, Вие сте присъствали на 
събитието. Принудени сме да Ви съобщим, че сте задържан за разпит. 

- Това ми е ясно – отговори мрачно д-р Ст – но Ви моля, не 
докосвайте лявата ми ръка, защото рамото ми е счупено. 

- Как се случи това? 
Д-р Ст мълчаливо посочи металната щанга, вероятно инструмент 

за смяна на автомобилни гуми, която бе отскочила към ъгъла от 
другата страна на коридора. 

- Това там е инструмента, но се постарайте да не заличавате 
отпечатъците. Това са важни улики, касаещи един от нас. 

Сред полицаите се появи един цивилен детектив, който много 
внимателно уви щангата в подходящ материал и я прибра в една 
кутия. 

- Някакво друго веществено доказателство? 
- Преди малко се подмяташе една носна кърпичка по 

стълбището, но сега не я виждам – отговори Ст. 
Полицаят се захили. 
- С носна кърпичка не може да се убие човек. 
- Но може да се произнесе присъда... 
Тази забележка на д-р Ст остана без внимание. Полицаите се 

разбързаха. Вероятно за тях ситуацията бе пределно ясна и 
приключена. 

- Последвайте ни! 
- Разбира се, но бих помолил да ми бъде предоставена 

медицинска помощ, защото вероятно е счупена ключицата. Трябва да 
се намести и шинира. 

- Това ще бъде изпълнено – съобщи детективът, – а сега моля за 
вашите документи! 

Д-р Ст извади личната си карта и му я подаде. Няколко секунди 
детективът мълчаливо я разглежда и лицето му се изкриви в странна 
гримаса. 

- Българин!? Ясно... 
Какво му беше ясно, д-р Ст не успя да разбере, но веднага след 

това отношението към него коренно се промени. Вежливият тон бе 
заменен със сухи напътствия и заповеди, които нямаха нищо общо с 
вежливостта. Дори бе прекратено вежливото „Вие” и заменено с по-
директно обръщение. 
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- Засега си арестуван. Ще ти бъдат прочетени правата. Налага се 
да ти сложим белезници.  

- Обясних Ви, че рамото ми е счупено. Моля, ако е възможно, 
използвайте само дясната ръка. 

- Не е възможно. И не се прави на светец! – изръмжа полицаят и 
щракна белезниците. 

Д-р Ст стисна зъби, за да не изохка, но в очите му изплува мъгла и 
му се зави свят. Някакво тъмна маса изплува пред погледа му и се 
облегна на стената, за да не падне. 

- Продължавай напред! – сбута го полицаят. – Ето – насам. 
Д-р Ст престана да им отговаря, защото разбра, че е 

безсмислено. Нещо му подсказа, че от този момент в живота му 
настъпва коренна промяна, която може да изиграе решителна роля за 
по-нататъшната му съдба. 

 
*** 
В полицейския участък не го разпитваха веднага и го вкараха в 

самостоятелна килия. Дори не си направиха труда да разберат 
доколко, според него, участието му има отношение към неприятното 
събитие. Третираха го грубо като опасен престъпник и то, доколкото 
сам схвана, не толкова поради предположението, че е такъв, а поради 
факта, че е българин. Презумпцията за невинност в конкретния случай 
не можеше да има резон по отношение на един българин. Щом е 
българин, значи е виновен. Така, горе долу, излизаха нещата в тази 
прехвалена демокрация, която всъщност, не носи вина за 
интелектуалното нивото на своя чиновнически апарат. 

И както подобава за един опасен престъпник, предоставената му 
килия беше достатъчно тясна и достатъчно нехигиенична, а наличието 
на мишки и хлебарки тук не беше най-съществената част от 
интериора. Съвсем понятно бе подбрана за конкретни случаи. Имаше, 
разбира се нар, маса и нищо друго. Доколкото му позволяваше 
паметта, докато се придвижваха бе мярнал в мрака тъжния силует на 
затвора Санте в Париж. И вероятно екскурзионното му пътуване до 
Франция свършваше до тук. Съвсем логично, го бяха обискирали 
предварително и лишили от всичко необходимо. Взеха всички 
налични документи, включително телефона, парите и дебитната 
карта. Разбира се, всичко бе старателно описано и подредено с 
уверението, че ще си ги получи обратно, когато му дойде времето. 
Тоест – някога. Що се отнася, до счупената ключица, този факт бе 
забравен моментално и повече не се повдигна на въпрос. Д-р Ст се 
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опита няколко пъти напразно да им обърне внимание, че е 
необходимо медицинско обслужване, но явно никой не бе склонен да 
го чуе. 

Когато остана сам в килията д-р Ст се опита сам по някакъв начин 
да намести костта, доколкото му позволяват възможностите и 
установи със здравата си ръка, че костта не е много разместена. Успя 
да се справи сам в допустими норми, въпреки че това предизвика 
ужасяваща болка. 

След като се поуспокои от първоначалния стрес; в главата му 
бушуваше хаос от несвързани мисли, изпита непреодолима умора и 
малко след това, въпреки наличието на всевъзможна фауна, заспа на 
нара. В просъница имаше усещането, че някой непрекъснато се движи 
наоколо, но не можеше да определи къде се намира. Дори бе 
забравил, че е в килия и това никак не успяваше да се побере в 
съзнанието му. 

На следващото утро д-р Ст бе събуден рано и отведен на разпит в 
някаква канцелария. Въпреки, че свалиха белезниците, остана с 
впечатлението, че от тук се излиза трудно, независимо от нивото на 
вината и дали изобщо съществува такава. Човекът, който водеше 
разследването беше мрачен индивид с непроницаемо лице и никак 
не напомняше образите на литературните представители на 
полицейската интелигенция, където детективското съсловие 
превъзхожда по всички показатели останалите членове на 
обществото. По стар полицейски маниер, той дълго записва нещо в 
някаква папка, после дълго търси нещо в компютъра /все пак – една 
новост в криминалистиката/ и най-накрая се сети да покани 
арестувания да седне. Прочее, докато се сети да го направи, д-р Ст се 
самопокани и вече седнал срещу него на бюрото, мълчаливо го 
наблюдаваше. 

- Име, презиме, фамилия? 
- В документите срещу Вас е записано точно – беше лаконичният 

отговор. 
- Име, презиме, фамилия – повтори полицаят настойчиво. 
Д-р Ст въздъхна отегчено и даде необходимите обяснения. Бе 

ясно, че е трудно да се отърве от каквато и да било досада в 
полицейски вариант. 

- Държава – България, град – Пловдив и т.н. Следователят сам 
изброяваше подробностите, снемайки информацията от компютъра и 
документите, които лежаха на бюрото му. – Така, така, така... 
Професия?.. 
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- Лекар. 
- Къде сте практикували? 
- В града, в който живея и известно време в Гърция. 
- Значи страна от Европейския съюз. Колко години? 
- Общо около десет. 
- Каква специалност? 
- Обща медицина и психиатрия. 
Чиновникът се взря в лицето му с нескрита ирония. 
- Значи сте един квалифициран български психиатър. 
- Така мисля и аз. 
- Дори медицински статии публикувате тук, за да научите нашите 

доктори на по-специални практики? 
- Не мисля, че има някой, който знае всичко. 
- И вероятно лудите в България не ви стигат, та затова дойдохте 

във Франция? 
- Прав сте. Тук има значително повече луди. 
Чиновникът отново впи студените си очи в него. Д-р Ст веднага 

забеляза колко жестокост може да крият едни обикновени човешки 
очи. 

- Защо убихте арабина? 
Това беше внезапен въпрос, също така залегнал в полицейските 

практики. Първо се отвлича вниманието с незначителни подробности, 
след което внезапно се вади важния коз. Версията е, че това 
обезоръжавало престъпника, който и да било той. 

Д-р Ст беше наясно с тези похвати и никак не беше впечатлен. 
Дори му стана смешно. 

- Вие май забравихте, че съм психиатър. 
- Какво общо има това с въпроса, който зададох? 
- Опитвате се да ме шашнете с внезапна глупост. 
- Повтарям: Защо го убихте? 
- А Вие защо мислите, че аз съм го убил? – гневно репликира Ст. 
- Защото е така. Но тук по принцип въпросите ги задавам аз. 
- Това е много сериозно обвинение. Хващате първият изпречил 

Ви се на пътя чужденец и го обвинявате в убийство. Пък на мен ми се 
струва, че трябва да представите доказателства. 

- Има такива и те са достатъчно убедителни. И така – защо го 
убихте? 

- Дори не съм го докоснал. 
- Лъжете! Да не би човекът сам да си е счупил врата?  
- Падна по стълбището. Беше пиян. 
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- Пак лъжете. Колкото и да е пиян, не може така да падне, че да 
си счупи врата. Най-малкото сте го бутнали. 

- Повтарям. Дори не съм го докоснал. 
- Фактът, че рамото Ви е счупено, говори друго нещо. 
- Ето, че си дойдохме на думата – отговори студено Ст. – Значи 

знаете, че рамото ми е счупено, а дори не се помръднахте да ми 
предоставите медицинска помощ. 

- Ще минете и без такава. Не е упоменато, че сте плащали във 
Франция здравни осигуровки. 

- Значи спокойно можете да оставите всеки чужд гражданин да 
умре, само защото не е плащал тук здравни осигуровки. Много добра 
реклама правите на страната си. 

- Ако питате мене, точно така би трябвало да бъде, но за 
съжаление не е така. Обслужваме ги и то доста старателно. И Вас ще 
обслужим, но е редно да си признаете.  

- Какво да признавам. 
- Как какво – естествено за убийството. 
- Но това Вашето си е жива досада – гневно реагира Ст. – Колко 

пъти трябва да повтарям, че не съм аз го сторил. 
- Тогава ще минете и без медицинско обслужване. 
- Вие започнахте да ми ставате смешен. Разбира се, че ще мина. 

Вече ми е ясно какво е отношението към чужденците в тази страна. 
- Не към всички чужденци, а към такива като Вас. На мен 

наистина ми е чудно как един лекар може посреднощ да нападне и 
да убие човек. 

- Ставате все по-елементарен. Не допускате ли възможност, че 
нападателят може да не съм аз? И освен това може да нямам никакво 
отношение към смъртта на този арабин? 

- Не допускам. Главата му е счупена. Вратът – също счупен. Това 
говори недвусмислено какво може да се е случило. Ударите са били 
жестоки, за да се получи такова нещо. Не бих искал по никой начин да 
имам с Вас случайна среща в полунощ. На такъв елементарен случай 
не съм попадал скоро в своята практика. 

- Безспорно ударихте в земята Еркюл Поаро! Всъщност, истината 
е, че онзи сам падна и се потроши без дори да съм го докоснал, но не 
зная колко пъти трябва да ви го набивам в полицейските глави. А 
имах право да го докосна и то много сериозно. 

- Защо? 
- Защото той е нападателят, а не аз. Аз просто успях да избягна 

удара и в това се състои вината ми. 
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- Какъв удар сте избягнали, като рамото Ви е счупено. 
- Добре, че главата ми не е счупена. Защото ударът беше насочен 

към главата. 
- Нашето заключение е, че той се е отбранявал. 
- Много интересно. Логиката Ви е непоклатима и достойно за 

един френски криминалист. Значи според тази логика, той ме е чакал 
с метална щанга на стълбището /за което има свидетел/, може би, за 
да ме поздрави с нея. 

- Как можете да докажете, че тази щанга не е ваша? 
- Защо аз трябва да доказвам това? Нали има отпечатъци, а и 

свидетел, който би трябвало да сте разпитали? 
- Отпечатъците са изтрити – троснато отговори следователят, – а 

това не може да е дело на мъртвия. Що се отнася до свидетеля, 
неговите показания не снемат от Вас подозренията, защото стигат до 
заключението, че е имало някой на стълбището. То е ясно, че е имало 
и Вие сте го знаели. 

- Аха, разбирам – произнесе замислено Ст. – Тогава ще се наложи 
да почакам да ми представите по-конкретни доказателства, колкото и 
да не ми се ще да оставам повече тук. 

- Не се притеснявайте за това! Тук ще останете за дълго. Ще 
бъдете изрисуван както трябва, така че всички да Ви харесат. 

- Не се и съмнявам, че сте добри рисувачи. Но този път ще Ви 
бъде малко трудно. 

- Имате право на адвокат. Ако не можете да си осигурите сам, ще 
Ви осигурим служебен. 

- Не ми трябва вашия служебен адвокат. Ще се справя и без него. 
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21 
Всъщност, ситуацията ставаше все по-объркана и неприятна. 

Първоначалният двадесет и четири часов срок бе изтекъл, но 
наложиха допълнителни мерки и го удължиха. Обвинението 
лансираше мнение, че е налице изключително тежък криминален 
случай, поради което срокът за задържане трябва да се удължи. Това 
становище бе прието от съдията и протестите на д-р Ст – игнорирани. 
Дори съвсем тенденциозно бе наложена непосилна цена за пускане 
под гаранция – една сума, която д-р Ст не можеше да плати по никой 
начин. Той дори не възнамеряваше да им дава каквато и да било сума 
поради амбициозната цел да докаже на всяка цена своята невинност; 
дори възнамеряваше да съди държавата в Страсбург за съдебно 
издевателство над невинен човек. 

Аргументите на обвинението бяха пределно елементарни и се 
базираха на следните предположения: Пострадалият вероятно е бил 
ударен или блъснат, за да падне по стълбището, а освен това 
отпечатъците по металната щанга – изтрити, което е могло да бъде 
дело само на заподозрения. Д-р Ст също не знаеше как се е получило 
това, но допускаше, че е възможно нападателят да не е държал 
щангата с голи ръце. Действително си спомни, че по стълбището се 
подмяташе носна кърпа, която после вероятно е била изхвърлена, но 
това никой не е взел под внимание с обяснението, че щом този 
предмет липсва, значи изобщо не го е имало. В полицията бяха 
твърдо убедени, че са заловили истинският извършител. Освен това в 
пресата и другите медии се вдигна неистов вой, че е заловен убиеца 
на място и той е някакъв българин, появил се тук като евентуален 
гастарбайтер. Обществото беше достатъчно настроено против 
присъствието на подобни гости, така че този слух наля допълнително 
масло в огъня. 

- Каква е целта на Вашето посещение във Франция? – бе попитал 
прокурорът – ангажиран с конкретния случай. 

- Никаква – отговори мрачно д-р Ст. – В почивка съм и за зла 
участ се насочих към тази страна. 

- Защо за зла участ? 
- Защото е такава. 
- За почивка ли дойдохте или да си търсите работа? 
- И едното и другото, но по-скоро за почивка. 
- Не Ви вярвам. Тук никой не идва вече за почивка, освен 

представителите на националните мафии. Само те имат средства за 
това. 
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- Това, което мислите за пребиваващите тук не ме интересува – 
отговори студено д-р Ст. – Вашата работа е да представите 
доказателства за вина. 

- Вече е направено и доказателствата са безспорни. Човекът не е 
умрял от естествена смърт, а единствено Вие сте присъствали на 
събитието и сте имали мотив да го убиете. 

- Изкупителна жертва ли Ви трябва? Това са предположения, а не 
доказателства. 

- Съветвам Ви да си признаете пред съда. Това ще облекчи 
присъдата. 

- По никакъв начин. Не съм свикнал да си вменявам вина за 
нещо, което не съм извършил. 

- Всички така разправят. Но сте имали мотив – повтори 
настойчиво прокурорът. 

- Не съм имал никакъв мотив. Дори не съм го виждал този човек 
и не го познавам. Зная само, че пласира наркотици по заведенията. 

- А за сбиването в бара какво ще кажете? Знаем случая. 
- То не беше сбиване. Просто го изхвърлих от бара, защото в 

пияно състояние започна да троши стъкларията. 
- Значи мотивът е налице. Сам си го признахте. 
- Логиката Ви е непоклатима. – иронизира го д-р Ст. – А не Ви ли 

се струва, че по-скоро той е имал мотив да нападне, а не аз, защото аз 
бях този, който го изхвърли от бара и повече не ми е трябвал за нищо. 

- И какъв е мотивът му? 
- И това ли не проумявате? Личи си че сте служител на 

правосъдието в една правова държава. Касае се за елементарна 
личност. Пиян човек, който е тръгнал да отмъщава. Нищо повече. 
Достатъчно е да погледнете какво поразии направи в бара, за да Ви се 
проясни що за личност е. Но май пак няма да Ви се проясни. 

- Това не е достатъчен аргумент и няма да Ви оневини. 
- Мисля, че Вие трябва да доказвате вината ми, а не аз – своята 

невинност. Доколкото ми е известно, в римското право съществува 
малка поправка. 

 
*** 
Пребиваването на д-р Ст в единична килия беше временно и 

скоро го преместиха на друго място, където имаше още един 
задържан – някакъв румънец – сутеньор, занимаващ се с пласиране 
на жива плът. Тази личност беше пределно неприятна и д-р Ст дори 
не се направи труда да му запомни името. През цялото им 
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съжителство – около месец - бяха разменили две три изречения. Още 
по-неприятен беше навикът на въпросния индивид да пуши 
непрекъснато и тясното помещение беше винаги изпълнено с отровна 
димка. Това постави д-р Ст пред ново изпитание, след като молбата 
му да бъде преместен на друго място не бе уважена. Единствените 
моменти, когато можеше да си поеме въздух, бяха кратките 
ежедневни разходки в карето на затвора, но това не можеше да се 
нарече компенсация, за цялото останало време. Няколко пъти бе 
посетен от представители на българската общност в града пред които 
изложи своето становище, но усилията им да му издействат по-
облекчен режим също не се увенчаха с успех. Администрацията на 
затвора беше непреклонна с мотива, че това не е пансион за 
благородни девици; освен това представителите бяха твърдо 
убедени, че се касае за престъпление, чийто автор е въпросният 
задържан. Поради което не бяха благосклонни дори и пред молбата 
му да бъде преместен отново в единична килия.  
           За сметка на това се активизираха приятелите му, с които бе 
имал контакти преди задържането и понякога го посещаваха в 
следствения арест. Особено активна от посетителите се оказа една 
госпожица – в действителност – разведена жена, която много преди 
това проявяваше интерес спрямо него и сега сякаш се чувстваше 
задължена да бъде по-често наоколо в такава неочаквана беда. Нещо 
повече – вероятно тя беше единственият човек, който бе склонен да 
приеме неговата версия за станалото събитие, най-вероятно поради 
сантиментални причини, без да може да отхвърли изцяло 
обвинението. Единственото, което дразнеше д-р Ст отначало, а после 
му стана безразлично, беше склонността и да допусне становището на 
обвинението, каквото беше и на всички останали, а именно, че той е 
причинил смъртта на арабина. Отначало д-р Ст се опитваше да им 
противоречи, изтъквайки безброй аргументи в своя полза, без ни най-
малко да може да промени общественото мнение; впоследствие 
всичко това му дотегна до болка и той просто игнорира всякакъв 
коментар по темата. Прочее, част от коментиращите бяха на мнение, 
че той е нападнал и убил арабина поради расова ненавист, а други – 
по-голяма част бяха на мнение, че го е убил при самозащита. 
Въпросната госпожица Ц също поддържаше версията, че го е 
направил при самозащита и хвърли всичките си сили в старанието си 
да настрои общественото мнение, включително и пресата в негова 
полза. Дори успя да му издейства интервю с представителка на 
някакъв новопоявил се Парижки ежедневник – доста жълтеещ, който 
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се опитваше да спечели клиентела, разпространявайки клюки за 
популярни личности. Журналистката беше млада и изключително 
амбициозна личност, освен това съвсем нелишена от въображение. 

- Доколкото е известно, Вие сте лекар – започна тя. – Как се 
връзва последната Ви изява с Хипократовата клетва? 

- Не се връзва, защото няма такава изява – отговори отегчено Ст. 
- И все пак един лекар да убие собственоръчно човек, 

независимо какви са предпоставките, звучи някак зловещо; не са ли 
малко трудни подобни изпълнения. 

- Повтарям. Никакви подобни изпълнения не е имало.  
- Обвинението е на друго мнение. 
- Знаете ли, всичко това започна да става непоносимо гадно – 

отговори с нескрита досада д-р Ст. – Вие как бихте реагирали, ако ви 
предложат да глътнете жаба? 

- Но как така? 
- Просто така. Защо си мислите, че непременно аз съм убил този 

човек? Не си ли представяте, че е възможно да станете по-популярна, 
ако приемете другата версия.  

- Но тя е доста спорна. 
- Точно затова. Всички останали твърдят единодушно, че аз съм 

виновникът. Което не е вярно, но те са тръгнали в тази посока и 
продължават по инерция. Много ми се иска да попадна на човек, 
който просто умее да мисли със собствената си глава. 

- Но това е официалната версия на следствените органи. То не е 
моя измислица. 

- Майната им на следствените органи. Истината е съвсем друга и 
аз вече съм я съобщил. 

- Известна ни е Вашата версия, но ако разпитаме обвиняемите и 
излежаващите присъди, деветдесет и девет процента от тях твърдят, 
че са невинни. 

- Тогава аз съм стотният процент. Но разликата е, че аз наистина 
съм невинен, колкото и да не Ви се вярва. 

- Да допуснем, че Ви вярвам. Да допуснем, че той Ви е нападнал 
и, че Ви е ударил, което е документирано. Нито за миг ли не сте 
искали да го цапардосате от гняв например? Просто, за да си го 
върнете. 

- Напротив, бих го цапардосал това гадно копеле с пълно 
удоволствие, дори и сега бих го направил, въпреки Хипократовата 
клетва, ако не беше се претрепало само, но тогава просто не успях да 
го направя. Копелето беше толкова пияно, че когато се нахвърли да 
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ме удари втори път, не успя да ме уцели и се стовари на стълбището 
като чувал. Вината ми е, че не го задържах, а се отдръпнах и той 
профуча покрай мен без да може да се спре. Де да съм знаел, че ще 
си строши главата... 

- В статията, която сте публикували е вмъкната една 
впечатляваща мисъл, която малко Ви опровергава. Там твърдите, че 
типове от този сорт – наркопласьори, сутеньори и други подобни, 
просто трябва да се елиминират безусловно. Какво имате предвид 
под думата елиминират? 

- Това, че с подобна задача, трябва да се заеме държавата и 
закона – репликира д-р Ст. – Вие виждали ли сте как умира 
шестнадесет годишно момче от свръхдоза? Защото аз съм виждал. Но 
статията не доказва вина. Там не е упоменато, че всеки свестен 
гражданин трябва да тръгне по улиците с бухалка и да трепе 
наркопласьори. 

- А как виждате държавата като изпълнител на подобен проект? 
- За съжаление не я виждам. Държавата, която се крепи на 

данъците на обикновените граждани, не е в състояние да спаси 
децата им от тази напаст. Защото тези хора просто тровят децата. 
Просто ги убиват... 

- Искате да подчертаете, че трябва да бъдат унищожени? 
- Е чак до там не съм стигнал – разсмя се Ст. – Елиминирани не 

означава унищожени. Все пак съм лекар и призванието ми не е да 
отнемам живот. Но се опитвам да подчертая задълженията на 
държавата. Вие не сте ли наясно с обстоятелството, че държавни 
чиновници в лицето на полицията и съдебните органи много често си 
поделят печалбата с наркотрафикантите? 

- Вие май малко преувеличавате. Все пак тук не е България, а 
Франция. 

- Никак даже не преувеличавам. Същият този покойник, когато 
още не беше се потрошил, съвсем спокойно, дори в присъствието на 
полиция, пласираше дрога из целия квартал и в хотела, където бях 
настанен. Там беше неговият район и повтарям: полицията беше 
съвсем наясно с неговата дейност. 

- И поради незаинтересованост на полицията, един 
добросъвестен гражданин се заел – как се изразихте – с 
елиминирането му... 

- Това Вие го казвате – реагира раздразнено Ст. – На мен хич не 
ми пука дали е живо или мъртво това копеле. В края на краищата то 
си е ваше и трови ваши деца, а не български. А сега моля Ви да ме 
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отървете от присъствието си! Гади ми се от Вас. Пишете каквото 
искате във вашия жълтурко, но ми се махайте от главата! 

Д-р Ст внезапно напусна интервюто и помоли полицаят да го 
отведе в килията. 

На следващия ден във въпросното издание се появи статия, 
потвърждаваща версията, че въпросният задържан е привърженик на 
философията за физическото ликвидиране на определен тип 
неблагонадеждни личности, заради благополучието на обществото. 
Привеждаха се примери. 

 
*** 
На всичко отгоре, още не дошъл на себе си от покруса, д-р Ст 

трябваше да посрещне в килията и местния поп – оторизиран с 
проблемите на българската църква в Париж. Това беше същият онзи 
поп, който често пийваше на амвона и лицето му изразяваше 
благочестиво простодушие. Но вероятно все пак спадаше към 
категорията на оправните личности, защото беше елиминирал 
своевременно конкуренцията при избора на кандидатите за Париж. 
Публична тайна е, че при подобни ситуации решаваща роля играе 
рушветът, както и разпивките в системата на светите отци – не много 
по-различна от тази на държавния апарат. Въпросният поп дори се бе 
оплакал веднъж в пияно състояние пред свои приятели, че тази 
командировка в Париж му излязла доста скъпо в суха пара, освен 
неизбежното прасе и бъчва вино от ланската реколта. 

Та същата тази личност се появи в килията на д-р Ст – леко 
пийнал – и още от вратата започна да каканиже нещо на някакъв 
объркан църковнославянски и български, от които д-р Ст успя да 
различи само две думи: „Бог е любов”. 

Останалото беше някаква импровизация, която и самият поп, 
едва ли би могъл да преведе на самия себе си. Можеше само да се 
предполага, че старанието е да се покаже, че милостта на Всевишния 
е безгранична; следователно няма престъпление, което не би могло 
да бъде опростено, срещу съответна лепта, разбира се. И съответно бе 
предложено на д-р Ст да се покае, както и да се помоли Богу за 
височайшата Му милост, а що се отнася до лептата, то тя никак не е 
голяма. „Бог – значи – вижда всичко.” 

Д-р Ст се въздържа да не изхвърли попа от килията, въпреки, че 
го втресе от гняв и отчаяние. Вбесяваше го обстоятелството, че всички, 
включително попа, са склонни да приемат налудничавата версия, че 
той е извършител на престъпление и никой не е склонен да допусне, 
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че се отнася за нелепа случайност. Този факт потвърждаваше каква 
важна роля може да изиграе за всяко нещо умело втъканата заблуда, 
особено изказана от високо място и това му се изясни с покъртителни 
подробности от всевъзможни посоки. Когато накрая бе помолен да 
предостави своя дял за спасението на душата си, той подхвърли 
гневно няколко дребни банкноти и изрече почти умолително: 

- Ето ти моя дял за спасението на душите /повечето ми ги 
отмъкнаха полицаите/, но имам още една молба: Вземай ги, махай се 
и повече не идвай при мен! Умолявам те! Не се нуждая от 
индулгенции. 

- Но защо така, синко? Бог е любов. Той ще прости великия ти 
грях. 

- Точно затова. Нямам никаква нужда от неговите опрощения и 
никакви велики грехове не ми тежат на съвестта. 

- Покай се синко! Покай се! 
- Хайде стига толкова, хайде стига! – в безкрайна изнемога кротко 

възрази д-р Ст. – Моля те върви си! 
 
*** 
Д-р Ст се опита няколко пъти да се свърже с посолството в Париж, 

но от там не последва никакъв отговор. Очевидно под влияние на 
формираното обществено мнение в негова вреда, го бяха отписали 
преждевременно. Отзивите, пристигнали до него от там по косвен път 
бяха предимно от фасона на: „Ами каквото е дробил, да си го сърба.” 
Там дори за миг никой не допусна предположението, че човекът 
може да е набеден неоснователно. Загрижеността на държавата като 
цяло беше на кота нула. Огорчението му беше толкова голямо, че 
тогава за първи път съжали че не се сдоби своевременно с гръцко 
гражданство. Дори госпожица Ц, въпреки похвалната активност, не бе 
в състояние да размърда инертността на държавните чиновници в 
българското посолство. Парадоксалното беше, че и самите 
затворници, с които бе споделил своята участ, също не бяха склонни 
да му повярват. Отзивът беше почти единодушен: „Драги приятелю, 
тук всички сме невинни. Така е прието да се казва.” 

Единствено един млад американец, с когото играеха баскетбол 
по време на ежедневните спортни прояви в затвора прояви известно 
разбиране. Той го изслуша много внимателно и заключението му бе 
твърде показателно. 

- Почти съм сигурен, че казваш истината. Но това няма да ти 
помогне. 
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- Може би си прав, но не мога да приема подобна 
несправедливост – отговори д-р Ст. 

- Така е, но нямаш шанс да направиш нищо. След като има 
смъртен случай с неестествена смърт и те са се докопали до тебе, ще 
се постараят с всички средства да те набедят, за да замажат очите на 
общественото мнение. Едва ли някой ще седне да ги разубеждава, че 
онзи сам се е цапардосал. В подобни случаи обикновено потърпевш 
се оказва някой неволен свидетел. 

Виктор Василевс – така се казваше младият американец от 
Калифорния – беше арестуван за трафик на наркотици и пребиваваше 
в следствения арест. Висок и атлетичен мъж, очевидно интелигентен, 
с добродушна физиономия, той по никой начин нямаше вид на човек 
от тази категория личности. Но фактите говореха в негова вреда и той 
също не ги отричаше. Беше затънал неволно с една провалена 
инвестиция и дължеше солидна сума на някаква мафиотска 
групировка, което го бе принудило да се съгласи на този рискован 
ход. Прочее, той не знаеше със сигурност какво е съдържанието на 
пратката, но се досещаше. Играеше ролята на добросъвестно муле и, 
когато го заловиха на митницата не можа да отрече, че той е 
придружителят. Както обикновено, полицията бе действала по сигнал; 
изненадаха го и нямаше начин да се измъкне. 

Д-р Ст не знаеше подробностите, но когато научи, че новият му 
приятел е следствен за трафик на наркотици, веднага се отдръпна от 
него. Дори му даде да разбере, че не питае особена симпатия към 
наркотрафикантите. Подобни личности му бяха хронично 
непоносими. Американецът почувства реакцията веднага и прояви 
толерантност. Някак неусетно престана да му налага присъствието си 
и, когато случайно се срещаха по време на разходки или спортни 
събития, само го поздравяваше с някаква виновна, почти 
доброжелателна усмивка. 

Д-р Ст избягваше да се сближава с криминалната общност, 
защото тези хора му бяха чужди и не можеше да ги приеме като 
нормално явление по никакъв начин. Те също се държаха настрани, 
защото усещаха преградата, която бе поставил между тях и себе си. В 
тази разнолика компания д-р Ст беше съвсем самотен, но не се 
стараеше да печели благоволение /все още се надяваше, че е 
временно тук/ и упорито налагаше дистанция. 

Той имаше проблем единствено с арабския контингент на 
затвора. Когато се пусна слух, че е убил арабин, те веднага реагираха 
по своеобразен начин; някак твърде назидателно го обградиха със 
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студено мълчание. Това никак не би го притеснило, ако не бе усетил 
какво означава. Вероятно от своя страна, те също бяха произнесли 
някаква присъда. А техните присъди по принцип не се отличават с 
особено разнообразие. Във всички случай бе наясно, че в определен 
момент могат да проявят агресивност. Той се досещаше за подобна 
развръзка, но се опасяваше само да не го изненадат изневиделица, 
без да може да реагира. Във всички други случаи се надяваше, че ще 
успее да се справи, но най-много разчиташе на бързо приключване на 
случая; все още не бе загубил надежда. Освен това имаше вероятност 
да не се стигне до крайност. Основанието да мисли така беше, че 
веднъж бе спасил един от тяхната група, когато последният си бе 
глътнал езика и береше душа. Индивидът беше младок от Алжир, 
арестуван по подозрение, че е участвал в терористичен акт и се 
държеше твърде агресивно. При спорна ситуация нападнал един 
полицай, за да му вземе оръжието, но онзи успял да се предпази и го 
ударил в диафрагмата. Д-р Ст бе дочул случайно един разговор, 
когато двама полицаи минаха бързо по коридора и споменаха, че там 
някой умира. Подобна ситуация беше в състояние да го извади от 
летаргията и той веднага се насочи нататък. В дъното на коридора се 
бяха събрали група полицаи, а един затворник лежеше на мозайката и 
очите му бяха обърнати в неестествена посока, сякаш някой го бе 
хванал за гушата. Те мълчаха и го разглеждаха с тъпо любопитство, 
без да знаят какво да предприемат. Д-р Ст ги разбута, за да мине и 
приклекна край припадналия мъж. 

- Хей ти какво правиш! – подвикна един. 
- Лекар съм – отговори кратко Ст. 
- Аха ясно. Но по-добре го остави да мре копелето! 
Д-р Ст не му обърна внимание и се зае с пострадалия. В същия 

момент позна въпросния арабин, който веднъж се бе опитал да го 
нападне. Веднага си изясни причината за състоянието му по 
специфичната реакция. Процедурата, която последва беше 
достатъчно известна и прилагана успешно при конкретни случаи дори 
от някои селски бабички, когато това се наложи. Веднага след това 
пострадалият пое дълбоко въздух и отвори очи. Реакцията му беше 
доста неочаквана. 

- Ти ли си спасителят? – каза той с насмешливо любопитство. 
Д-р Ст не можа да схване смисълът а този въпрос и не отговори 

нищо. 
- Въпреки всичко – продължи онзи – пази се от мен, защото един 

ден ще ти видя сметката. Аз съм Ахмед. 
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- Върви на майната си, Ахмед! – отговори мрачно д-р Ст и се 
отправи към килията, придружен от надзирателя. 

 
*** 
Наистина той беше нападнат един ден от група араби, когато се 

връщаше от ежедневната разходка. Нападателите се възползваха от 
разсеяността на надзирателя, когато той се отби до лавката и 
изненадаха д-р Ст в коридора. Мястото на нападението беше избрано 
грижливо, така че да не се появят свидетели. По принцип, 
надзирателите дори и да забележеха подобна свада между 
затворниците, се правеха на разсеяни. Мотивировката е, че е по-
разумно копелетата да се оставят спокойно да се избиват сами 
помежду си. 

Д-р Ст се видя обграден от няколко души араби на такова място в 
коридора, че не можеше нито да избяга, нито да бъде забелязан от 
други лица. Между нападателите, съвсем естествено беше и онзи 
спасеният от него Ахмед, който вероятно по този начин искаше да 
изрази благодарността си.  

Д-р Ст залепи гръб на стената, за да не бъде изненадан в тил и 
изчака да се приближат. 

- Предупредих те – каза Ахмед. 
- Да не си дошъл да ми благодариш лично. 
- Точно така – потвърди Ахмед. – Първо ще ти благодаря, а после 

ще те убия. Извинявай, но хвърляхме жребий и на мен се падна да 
свърша тази работа. 

- Явно съм голям късметлия – отговори мрачно д-р Ст. – 
Напоследък все ми върви на такива недоразумения като тебе. Онзи 
идиот сам падна и си счупи главата; обвиниха мене. Спасих друг 
идиот да не го доубият ченгетата, а той ми организира показно 
покушение... Д-р Ст не можа да довърши. 

В ръката на Ахмед блесна нож, но той не успя да го използва. 
Като лекар с достатъчно практика и владеещ известни способи от 

източната медицина, д-р Ст имаше малко преимущество пред 
нападателя си. Той знаеше добре всички уязвими места на човешкото 
тяло. Още преди да замахне с ножа, Ахмед усети, че краката му се 
подкосяват и се свлече бавно на земята. Другите дори не забелязаха 
какво е станало. Но веднага нападнаха и д-р Ст се опита да се защити. 
Това беше безнадеждно трудно, защото нямаше как да се справи с 
толкова нападатели. Плътно притиснал гръб към стената, д-р Ст се 
отбраняваше както може с ръце и крака, но силите бяха 
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неравностойни. Получи няколко удара с юмрук и един от тях попадна 
в рамото, което още не бе оздравяло. Болката го вцепени с нова сила. 
Вече едва смогваше да се справи, дори в един миг си помисли, че 
това е краят, но се получи внезапна промяна в дисбаланса на силите. 
Отнякъде изскочи Виктор Василевс и веднага се включи активно. 
Ударите на огромния американец действаха шоково и няколко 
секунди след това голяма част от нападателите се търкаляха по 
мозайката, останалите хукнаха да бягат. Накрая всички се изпокриха. 
Остана само Ахмед, който лежеше в специфична поза. 

- Какво му е на този; май бере душа? – подритна го американецът 
- Нищо му няма. Малко си е глътнал езика, но това не му е за 

първи път и ще го оправим – отговори д-р Ст и веднага се зае с 
процедурата. 

 
*** 
От този момент д-р Ст беше склонен да приеме обясненията на 

американеца за неговата дейност в наркобизнеса. В началото му 
нямаше особено доверие, поради вкоренената ненавист към хората, 
занимаващи се с подобна изпълнения, но впоследствие с изясняване 
на някои подробности, нещата се промениха. 

- Попаднах в капана случайно – обясни Виктор Василевс при един 
разговор на четири очи. Затънах в един дълг с провалена инвестиция 
и дилемата беше или да приема, или да ме убият. Предпочетох 
първото, защото мафията никога не прощава на провалени длъжници. 

- Сгрешил си. Може би е трябвало да изчезнеш. 
- Точно това направих и затова съм тук. Полицейската намеса 

беше инсценировка, която сам изиграх. 
- Как? 
- Американецът се усмихна с горчивина. 
- Не би трябвало да го казвам на никого, но го правя, понеже ти 

имам доверие. Някак прекалено човечен ми изглеждаш, за да бъдеш 
обвинен в подобно прегрешение. 

- За съжаление това не ми помага особено. 
- И на мен. Всъщност, аз самият съобщих на полицията за 

пратката, която придружавах. 
- Ти!? Но защо? 
- Опитвам се да се измъкна от този капан. Ще изкарам няколко 

години в затвора, след което възнамерявам да остана някъде из 
Европа, докато онези ми изгубят дирите. 

- Сигурно ли е? 
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- Никак даже. Възможно е още тук да ми видят сметката. 
Мафията има хора навсякъде, дори в затвора, а най-вече в него. Дори 
и сред полицаите има техни хора и може би най-много там. 

- Тогава защо си предприел този ход? 
- И аз се чудя. Изглеждаше ми перспективен, но сега доста се 

съмнявам. Но не мога да се понасям в ролята на наркотрафикант и 
предпочетох да предприема нещо подобно. 

- Може би си първият наркотрафикант, стигнал до подобно 
решение. 

Д-р Ст се вглеждаше в лицето на американеца и оставаше все по-
впечатлен. Имаше нещо много странно и твърде аристократично във 
външността и поведението на този мъж, което не се връзва с 
представата му за хората от криминалния контингент. Сякаш бе човек 
от друга раса. 

- Името ти ми говори за гръцки произход. Но има нещо много 
древно в личността ти, което се разминава с представата за 
съвременните гърци. 

- Произходът ми е по-скоро византийски – усмихна се 
американецът. – Дедите ми са дошли отдавна в Америка от Италия, 
но връзката е много по-стара и сочи Константинопол. 

- Името Василевс е доста показателно и доста рядко като 
явление. 

- И аз мисля така. Разполагам с един древен документ /съвсем 
автентичен/, където е упоменато, че дедите ми са потомци на 
Константин единадесети – палеолог – последния император. 

- Тоест, имам пред себе си един обикновен император на 
Ромейската държава – усмихна се д-р Ст. 

- Би могло да се каже. Макар, че вероятно от синята кръв не е 
останало нищо. 

- Имам усещането, че е останало доста. Всъщност, това би могло 
да те направи Холивудска звезда. 

- Не бих се унизил до такава степен. Ролята на палячо ми е твърде 
неприсъща. 

- И избра наркотиците и затвора. Това е доста странно решение, 
ако е вярно всичко, което разправяш. 

- Вярно е, макар че не съм тръгнал да го афиширам. В Америка не 
хранят особени симпатии към потомци на бивши императори, па 
били те и византийски, особено, ако величието не е подплатено с 
долари. 
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- Очевидно е така. Но и в Европа не е много по-различно, 
особено по затворите. 

- Ако междувременно не ме убият, възнамерявам да изчезна 
някъде на изток. Понякога ми се присънват Принцовите острови. 

- Защо мислиш, че ще те убият? 
- Вече обясних. Те никога не прощават и вероятността да се 

изплъзна не е голяма. Дори вече сигурно знаят къде съм. 
- Кой би могъл да го направи тук? 
- Всеки би могъл. А най-вече полицаите и надзирателите. Не ти 

ли е известен номерът: „убит при опит за бягство”? 
- Не те разбирам. 
- Много е просто. Извеждат те по някаква причина извън затвора 

и стрелят в гръб. Мотивът е, че си се опитал да избягаш. Повечето от 
случаите с подобна диагноза са от този сорт. 

- Зловещо. 
- Дори твърде. И вероятността, че парите за моята глава вече са 

преброени никак не е малка. И съответно, разпределени между 
длъжностните лица. 

- Може ли да се разберат кои са? 
- Няма как да е възможно. Но всеки би могъл да бъде. Най-вече 

тези, които стоят най-отгоре. Както и тези най-отдолу – изпълнителите 
на поръчката. 

- В такъв случай може би наистина е най-добре да се опиташ да 
избягаш по време на транспортирането, ако се стигне до там – 
забеляза д-р Ст. 

- Може би ще пробвам. Нямам избор. 
- Съществуват ли други варианти? 
- Съществуват, но не и за мен. Преди време един се правеше на 

луд и го вкараха в лудницата. Много сполучливо имитираше и успя, а 
беше нарочен за ликвидиране. Също длъжник на мафията. 

- Трябва да е бил голям актьор, за да успее да го изиграе – 
усмихна се Ст – или е платил на психиатъра. Това много трудно се 
имитира, дори е невъзможно. Аз съм психиатър и едва ли някой би 
могъл да ме излъже с диагнозата. Дори сам не бих могъл да излъжа 
свой колега, макар, че ми са известни всички симптоми. 

- Трябва да е така – отбеляза американецът. – Аз също пробвах, 
но веднага ме усетиха. Нямаше как да подкупя цялата комисия. 

- Понякога е ужасно неприятно да си нормален – заключи Ст. 
- Дори прекалено. Между другото, ти също би трябвало да 

помислиш за себе си. 
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- Мислиш, че съм заплашен? 
- Определено. Но не толкова от мафията, колкото от онези 

приятели от арабския сектор. Те също не прощават пораженията си, 
но имат слаби места. Като всички правоверни мюсюлмани, те питаят 
особена почит към лудите, вероятно защото и техният пророк е доста 
изперкал. 
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22 
Д-р К научи за нещастието на Ст съвсем случайно, преглеждайки 

някакъв Парижки ежедневник, където събитията бяха изнесени с 
доста наситени краски в негова вреда. Разбира се, не повярва нито 
дума от прочетеното и веднага съобрази, че Ст е жертва на чудовищна 
заблуда. Мислеше така, защото го познаваше достатъчно добре, за да 
повярва на изцепките в пресата. 

Първото нещо, което направи без колебание бе да посети 
френското посолство в Лондон и веднага изправи персонала на нокти. 
Пазачите на входа изобщо не успяха да я спрат, а дори не се и 
опитаха; с появата си тя направо ги зашемети. Служителят, 
оторизиран с посрещането и приемането на гости беше също извън 
самоконтрол. 

- Дори не ми ясно как влязохте – погледна я невиждащо той. – Не 
ми е съобщено за Вас. 

- Не възнамерявам да Ви давам обяснения – съобщи 
безцеремонно д-р К – Уведомете, моля, посланика, че е пристигнала 
баронеса д-р Джейсън. 

След което тя спокойно и без излишни пазарлъци се отправи към 
канцеларията на посланика. 

- Но чакайте! – припна след нея служителят – един плешив чичко 
– и последният му косъм се изправи от напрежение. – Посланикът е 
зает. По график би трябвало да посрещне делегация бизнесмени от 
Шотландия. 

- Нищо. Делегацията ще почака – отбеляза хладнокръвно д-р К. – 
Канцеларията беше някъде натам. 

- Но това не е редно. При нас такава практика не съществува – 
паникьоса се още повече чиновникът. 

- Вече съществува – уведоми го д-р К и нахълта в канцеларията 
без дори да почука на вратата. 

Посланикът я посрещна със зяпнали уста и дълго време не успя 
да я затвори. Изненадата му прерасна в удивление и отначало дори 
си помисли, че е посетен от някоя холивудска звезда, а после се сети, 
че я е виждал и друг път, но мозъкът му отказваше да го подсети къде 
се е случило. Той беше сериозен мъж на средна възраст и по осанката 
му личеше, че е любител на виното и жените, както впрочем, 
повечето французи. Това биеше на очи веднага и спазването на 
графика в този момент едва ли можеше да представлява важност, 
още повече, че подобна жена не е възможно да се срещне на всяка 
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крачка. Той бавно вдигна телефона и уведоми служителя вън да 
задържи делегацията няколко минути по някакъв предлог. 

Представянето се изрази в няколко реплики от страна на д-р К и 
няколко отзива от страна на посланика – кавалер. 

Същинската част беше също толкова лаконична. 
- С какво мога да ви бъда полезен? 
- Известено ми е, че във Френски затвор е попаднал един мой 

приятел – започна без предисловие с леден тон д-р К. – Което би било 
твърде глупаво, ако не беше толкова неприятно. С две думи – човекът 
е невинен и не може да страда заради грешките на пигмеите от 
вашите следствени служби. 

- Мила госпожо, – реагира притеснено посланикът – ще направим 
всичко необходимо. Но все пак трябва да Ви е известно, че нашите 
възможности са ограничени; все пак съдебната власт е твърде 
независима. За всеки случай направете едно изложение с всички 
подробности и го представете в деловодството, за да мине по етапен 
ред. Ще се заема незабавно с въпроса, но ми е нужно да се запозная 
със случая. Между другото, все ми се струва, че съм Ви виждал 
някъде. 

- Много е възможно – потвърди студено д-р К, – но сигурно не е в 
списание Плейбой. 

- Бих се обзаложил, че е по-скоро в Бъкингам – усмихна се 
посланикът. 

- И това е допустимо. Но доколкото схванах, не разполагате с 
достатъчно време за един по-сериозен флирт. Някаква делегация чака 
отвън. 

- О да, има такова нещо. Значи разбрахме се по въпроса. 
Надявам се да се видим в скоро време и ще ви дам обстоен отчет. 

Посланикът придружи д-р К до изхода. 
 
*** 
- Възнамерявам да направя изложение до Таймс във връзка с 

ареста на един мой приятел във Франция – сподели д-р К с професор 
Дж по време на следобедната закуска. 

- В какво е обвинен? – заинтересува се веднага професорът. 
- В убийство. 
- О това е много сериозна работа! – смръщи вежди професор Дж. 
- Дори съвсем идиотска! – допълни д-р К. – Проблемът е, че този 

човек по никой начин не може да бъде замесен в подобно 
престъпление. 
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- Сигурна ли си? 
- Абсолютно! 
- Но то трябва да се докаже. 
- Никой не е длъжен да доказва невинността си. 
- Естествено. И все пак трябва да се изслушат мотивите и на двете 

страни. 
- Тези копелета просто са го набедили като подходящ обект, 

понеже той им е попаднал в момента в полезрението. Естествено, 
скалъпили са и някакви доказателства; уверена съм в това. 

- Защо така мислиш? 
- Този човек не може да причини зло дори и на мравка. Познавам 

го от детинство. 
- Ако само това са аргументите ти, положително няма да бъдат 

взети под внимание. 
- Ще намеря достатъчно убедителни аргументи. 
- Това е работа за адвокат. 
- И адвокат ще намеря, какъвто трябва. Дори най-добрия. 
- Какво мислиш да предприемеш? 
- Вероятно ще се наложи да отида до Франция. Но на първо 

време ще разлая кучетата в пресата. Във френските медии са го 
направили по-черен и от дявол, без дори да го познават. Но ще 
извадя достатъчно контрааргументи в британските. 

- Бих ти препоръчал първо да изслушаш неговата версия по 
въпроса. Междувпрочем, къде е той сега? 

- В затвора Санте в Париж. 
- Твърде неприятна история – въздъхна професор Дж. – В затвора 

Санте не се влиза случайно. 
- В никой затвор не се влиза случайно. Но това не означава, че не 

можеш да станеш жертва на съдебен фарс. 
- Какъв е този човек? 
- Мой сънародник и колега. Лекар е. 
- Лекар? 
- Точно така. 
Професор Дж се вгледа внимателно в очите и, но там не се 

забелязваше нищо особено. Лицето и изглеждаше като красива 
маска.  

- Струва ми се, че има още нещо. 
- Несъмнено – отговори хладно д-р К, – но не това, което би 

трябвало да бъде. 
- Разбирам... 
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*** 
Д-р К посети редакцията на Таймс и разговаря с няколко 

журналисти от „Светски хроники”. Разговорът беше във връзка с 
ареста на д-р Ст и аргументите против подобен акт. Без да е запозната 
с подробности, относно случая и без да е разговаряла с когото и да 
било, само по интуиция и на базата на това, което е прочела из 
вестниците, д-р К извади безброй възражения, с които се опитваше да 
докаже тяхната несъстоятелност. 

Журналистката, с която сподели своята теза, прие много 
присърце случая и поради някаква женска солидарност, а най-вече, 
защото усети интуитивно причината за тази загриженост, се включи на 
бързи обороти. На следващия ден в рубриката се появи кратка статия, 
хвърляща светлина върху събитието. Повтаряше се неизменно общо 
взето следният мотив: „Невинен човек – обвинен несъстоятелно в 
убийство е принуден да търпи полицейски произвол”. По-нататък се 
наблягаше на обстоятелството, че някои страни в Европа, въпреки 
претенциите им за демократични закони, са възприели практиката 
обвиняемите да доказват невинността си, а не обратно. 

Междувременно в жълтата преса се появиха доста гадни пасажи 
от сорта на: „Младата съпруга на уважавания професор Дж прави 
героични усилия да измъкне любовника си от затвора Санте, който е 
разследван за убийство. Д-р К бе атакувана от няколко посоки и 
журналистите без особени скрупули задаваха почти едни и същи 
въпроси: 

- Вярно ли е, че човекът, на когото се опитвате да помогнете Ви е 
любовник? 

- Не. 
- Но вероятно все пак го обичате. 
- Да. 
- Значи несподелена любов? 
- Нещо такова. 
- Странно. Този човек или е луд, или обратен, за да не Ви обърне 

внимание. 
- Нито едното, нито другото. 
- Как реагира съпругът Ви на тези Ваши инициативи? 
- Никак. 
- Той знае ли за това? Информиран ли е? 
- Да. 
- По всяка вероятност, това му причинява болка. Как мислите? 
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- Може би. 
- Съпругът Ви е известен и уважаван човек. 
- Да, той е добър човек. 
Д-р К отговаряше максимално сдържано, но се стараеше да 

предразположи глашатаите на общественото мнение. Известно и бе, 
че един разрив с хората от печата би имал фатални последици, 
поради което се опитваше да им допадне. Нейният аристократизъм 
донякъде ги дразнеше, но в същото време и се възхищаваха. Във 
всички случаи тя успяваше да постави дистанция и интелектуалното и 
превъзходство бе съкрушаващо. 

- Значи сте сигурна, че вашият любим е невинен? 
- Сигурна съм. 
- По какво съдите? 
- Зная го. 
- Значи нямате сигурни доказателства за пред съда? 
- Ще ги имам. 
Всичко това беше достатъчно дразнещо, но д-р К се стараеше да 

изтърпи инквизицията. Във всички други случаи, тя би разгонила 
безцеремонно цялата тази глутница, но случаят бе по-особен и се 
налагаше да понесе вонята. В края на краищата успя да спечели 
повече привърженици отколкото противници, но нито 
привържениците бяха приятели, нито противниците – врагове. И 
едните, и другите се отнасяха с някакво странно страхопочитание и 
сякаш се опитваха да я впечатлят с нещо. Някои се опитваха да я 
уязвят по доста недодялан начин: 

- Вече стана известно на всички, че сте българка. 
- Радвам се. 
- Затова, че сте българка ли? 
- Затова, че Ви е известно. 
- Носят се слухове, че бракът Ви с професор Дж е брак по сметка. 
- Логично. 
- Логично да бъде брак по сметка ли? 
- Логично е да се носят слухове. 
- Всъщност, при тази разлика във възрастта не би могло да бъде 

друго. 
- И това е логично. 
- При нас представата за българите е доста противоречива и 

свързана предимно с футболните изяви. Вие опровергавате 
категорично общоприетите тенденции. 

- Благодаря Ви! 
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- За позитивното отношение ли? 
- Затова, че не свързвате личността ми с футболните изяви. 
Журналистът избухна в смях. Това вече се очертаваше като добър 

знак, защото означаваше, че е доволен от находката си. 
- Оказва се, че освен интелекта, притежавате завидно чувство за 

хумор. Очевидно много грешна представа сме имали за българите. 
- Те самите имат грешна представа за себе си. 
Журналистът я наблюдаваше с любопитно благоразположение. 
- С други думи, трябва да проявим съпричастност и да наложим 

тезата, че френските власти са некадърни да решат един юридически 
проблем. 

- Проблемът е не толкова юридически. Проблемът е по-скоро 
етнически и това е почти сигурно. Разпространява се версията, че щом 
е българин, не може да не е виновен; дори само случайното му 
присъствие по време на инцидента се възприема като вина. 

- Обвинявате французите в липса на етническа толерантност? 
- Дори не би трябвало да се нарече липса на толерантност. То си 

е чиста агресия. 
- Но не можете да отречете, че мнозина от сънародниците Ви 

нарушават законите в други страни на Евросъюза; дори не само 
индивидите от цигански произход. 

- Този елемент не се вписва в контекста. Тук се касае за 
обвинение в убийство. Един млад лекар е набеден за нещо, което не е 
извършил. Това е жестоко. 

- Вие наистина ме спечелихте на своя страна – усмихна се 
журналистът. – Статията ще излезе в следващия брой и тя е само 
първата в тази посока. Надявам се за следващите да представите по-
убедителни аргументи в полза на своята теза и ще направим 
французите за смях. 

 
*** 
В следващия брой на ежедневника се появи не много дълга 

статия със странното заглавие: „Баронеса д-р Джейсън обяви война на 
френската полиция.” 

По-нататък в сбит и лаконичен вид се представяше версията на д-
р К – тоест – че младата и красива българка, омъжена за уважаван 
британец определя решението на френската полиция за арест на неин 
сънародник като неаргументиран полицейски произвол с определена 
етническа окраска. По-нататък се излагаха всички възражения на д-р К 
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с уговорката, че ще последват още разкрития, оборващи тезата на 
обвинението. 

Но най-убедителен аргумент в нейна полза несъмнено се оказа 
една фотография, прикрепена към самата статия, която приковаваше 
вниманието на непредубедения читател от двата пола – едните 
несъмнено заради ослепителната и красота, а другите от женска 
солидарност в чисто феминистки дух. Дори бяха склонни да я 
фаворизират с мотива, че една млада и непримирима жена е повела 
борба с френското правосъдие, за да спаси честта на „обруганата си 
любов” и т.н.; неизменно се стигаше до сантименталната страна на 
въпроса. Особено последният аргумент имаше решаващо значение и 
даваше посока на общественото мнение сред читателите на 
ежедневника. Очертаваше се сериозна конфронтация на мненията и 
д-р К стана център на внимание на приема у лорд Ъруин, където тя 
придружаваше съпруга си. Самият домакин – член на камарата на 
лордовете – прояви нескрит интерес и по време на една пауза между 
тях се състоя доста обстоен диалог: 

- Дори съм учуден, че още помня лицето Ви от фотографията в 
онзи вестник и Ви познах веднага – смееше се лорд Ъруин, – което ми 
се случва твърде рядко, а напоследък почти никак. 

- Естествено, съм поласкана – отговори с бегла усмивка д-р К.– 
Някак неусетно станах обект на внимание заради тази история с моя 
приятел. 

- Не е само заради нея – реагира той развеселен. – По принцип с 
тази външност няма начин да не бъдете обект на внимание, където и 
да се появите. За Вас се носят легенди. 

- Доста е пресилено, но да допуснем, че има нещо вярно. 
- Вече съм го допуснал. Между другото, доколкото разбрах, тук 

би трябвало да се появи и един Холивудски режисьор – любимец на 
съпругата ми – и няма да се учудя, ако се окажете атакувана и от тази 
посока. 

- С тенденция да се появя в главната роля на някой Холивудски 
екшън? Би било доста забавно. 

- И това се случва понякога. Там жените с подобен магнетизъм 
имат сериозен успех. 

- Може би, но не съм в течение. Между другото, кога ще ме 
запознаете със съпругата си? 

- Чакам да се появи всеки момент. Тя със сигурност ще Ви се 
зарадва. 
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- Предполагам, че повечето от присъстващите са Ваши приятели и 
колеги от парламента. 

- Безспорно е така – усмихна се лорд Ъруин – но откровено да си 
призная, известна част от тях – вероятно приятели на жена ми, дори 
не познавам, а на други съм забравил имената. Сигурно е от 
възрастта. 

- Нормално е. Човек трудно се оправя в този потоп от 
информация. Доколкото си спомням Съмърсет Моъм също се 
оплакваше от проблеми с паметта. 

- Несъмнено. Та значи, твърдите, че този Ваш сънародник нелепо 
е попаднал на вниманието на правосъдните органи. 

- Абсолютно. 
- И ще предприемете офанзива в негова защита. 
- Така възнамерявам. Но първо трябва да чуя и неговата версия. 
- Да, разбира се. Но ето я и милейди. Оставям Ви в добри ръце. 

Това е човекът с най-много връзки в цял Лондон. 
Към тях се приближи леко закръглена и обилно гримирана 

бабичка, но с невероятно самочувствие – нещо характерно за 
потомците със синя кръв във висшето общество. 

- Я да видя, милорд, коя е тази прекрасна дама, с която си 
позволявате да флиртувате! 

- По никой начин не бих изпуснал подобна възможност – 
отговори весело лорд Ъруин. – Това е баронеса д-р К – съпруга на моя 
стар приятел професор Джейсън. Чудя се само как да му я отнема за 
тази вечер. Между другото, милейди, Вие ми давате чудесна идея. 
Възнамерявам да организирам конкурс „Мис Вселена”. И вече зная 
коя от дамите ще спечели. 

- Наистина е не е трудно да се прогнозира! – въодушеви се 
старата дама. – Но да – вече се сещам коя е тя. Това лице го имаше в 
светските хроники на днешния Таймс. Прекрасната влюбена 
баронеса, чийто приятел е несправедливо обвинен в тежко 
престъпление от глупавото френско правосъдие. Но това е един 
страхотен сюжет за сценарий. Междувременно, всеки момент тук 
трябва да се появи и Нюлън. 

- Кой е Нюлън? 
- Нима не го знаеш, мила? Това е най-великият Холивудски 

режисьор. 
- О да – преди малко говорихме за това. 
- Какво сте говорили? – погледна учудено старата дама. 
- Че ще дойде Нюлън. 
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- Непременно ще те запозная. Той е голям образ и голям Дон 
Жуан, но не е необходимо непременно да минаваш през леглото му, 
за да получиш главната роля. 

- Но аз нямам такова намерение – усмихна се д-р К. 
- Да минеш през леглото му ли? 
- По-скоро да се домогвам до главната роля. 
- Но това е вълнуващо! На тебе главната роля ти се полага по 

право – отбеляза загрижено старата дама – А – ето го и него – самият 
той. Ела насам, Нюлън! 

 
*** 
- Нюлън, ще бъдеш ли така добър да обърнеш внимание на 

нашата малка компания? 
- С удоволствие, милейди. Малка компания, но затова пък 

изключителна. Дори няма да можете да ме прогоните после от тук – 
припна веднага холивудския маестро. 

- Първо ще ти представя новата звезда на лондонския хайлайф – 
това е баронеса д-р К, а след това ще ти бъде предложен нов 
сценарий за суперпродукция, също работа на д-р К.  

- Страхотно съм впечатлен! Ако и сценарият е на същото ниво, 
каквото сценаристката, то това несъмнено би било най-касовият филм 
в историята на Холивуд. 

- И аз така мисля – въодушеви се старата госпожа. – Вероятно тя 
умира от желание да сподели с тебе своето виждане за сценария. 

- Ще бъда възрадван. Дори ми се струва, че тя би трябвало да е 
предвидила за себе си главната роля. 

- Това не подлежи на съмнение. 
- Но тогава ще се наложи да ми представите ръкописа си, за да 

бъде всичко точно; аз съм Боб Нюлън – настоящ /все още/ режисьор 
на Холивуд – обърна се той към д-р К. 

- За съжаление ръкопис не съществува – отговори с лека усмивка 
д-р К, – нито пък изобщо някакъв сценарий. Лейди Ъруин е твърде 
въодушевена от една друга история и явно преувеличава значението 
и, а то никак е не е лишено от баналност. 

- Ни най-малко не преувеличавам, мила – реагира сърдито 
старата госпожа – и точно сега не би трябвало да се правят 
демонстрации на скромност. Случаят е твърде комплициран, за да 
бъде характеризиран като банален. 



                                                                     Пигмалионов комплекс ради радев 
 

291 

- Ще трябва все пак да се запозная с него отчасти – усмихна се 
режисьорът. – Досега не ми се е случвало да правя филм по 
ненаписан сценарий. Би било твърде оптимистичен вариант. 

- Сценарият ще бъде предоставен, разбира се – побърза старата 
дама. – Касае се за една голяма любов и една съдебна грешка, 
поставяща на изпитание духа и силата на един млад човек и жената, 
която го обича. 

- Аха! Като идея звучи доста любопитно. 
- Не само идея – възрази старата госпожа. – То е доста сурова 

реалност, в която д-р К е натоварена с главната роля. Както и с 
изготвянето на сценария. 

- Е когато стане готово, аз съм на ваше разположение. 
- Внимавай само да не забравиш какво си казал, защото ще ти го 

изкарам през носа! – закани се старата дама. 
- Остава да получим и съгласието на продуцента. Дори не зная 

кой е той, а междувременно тези неща се правят с много пари. 
- Всеки би се съгласил да стане продуцент на такъв сценарий и 

такъв изпълнител на главната роля. Инвестицията си струва. 
- Дори и Вие? 
- Естествено – в краен случай. 
- Само не съм чул още нейното мнение – усмихна се режисьорът. 

– Тя като че не е особено въодушевена. 
- Боя се, че не съм се занимавала никога с подобни изпълнения, 

нито възнамерявам да го правя – хладно сподели д-р К. 
- Но защо, мила? – изуми се старата госпожа. – Сега това е 

престижно, а освен това – доходно. Да не говорим, че би помогнало 
несъмнено на приятеля ти, за да излезе истината на бял свят. Трябва 
да го измъкнем от лапите на инфантилната френска полиция нали? И 
не виждам по-добър начин. 

- Не съм умувала по този въпрос, но ми изглежда доста 
невероятно. 

- Значи няма сценарий, няма продуцент, актрисата отказва 
главната роля, а аз ще трябва да правя филм – разсмя се режисьорът. 

- И ще го направиш, Нюлън! Ще има и сценарий, и пари и 
изпълнители от най-висока класа – настоя старата дама. 

- Надявам се да е така. 
- Разчитай на нас! 
- В такъв случай предлагам следния екшън – добавка към 

сценария – въодушеви се режисьорът. – Щом като ще е гарга, да е 
рошава. 
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- Дай да видим! 
- Значи главният герой д-р Ст попада в затвора, осъден 

несправедливо поради некадърност на френските служби и 
предубеждения от етнически характер на съдебната власт. Там той 
преживява драматични сблъсъци с представители на престъпния свят, 
но понеже е носител на „черен пояс” по карате, успява да ги постави 
всички на място. Равносметката е няколко потрошени ченета, счупени 
ръце и крака и пр. и едно временно видиотяване от удар с глава в 
електрически стълб. 

- Какво, какво?! Вие сериозно ли говорите? – реагира с покруса д-
р К. 

- Напълно – потвърди хладнокръвно холивудската легенда. – Без 
никакъв кютек, кой би отишъл да гледа някаква си мелодрама, 
базирана само на емпирични умозаключения относно етиката на 
френското правораздаване. Тук става въпрос за много пари и никой 
не би ги прахосал ей тъй – за едното християнско милосърдие. 

- Логично, разбира се. Но твърде инфантилно като реализация – 
усмихна се тъжно д-р К. – Значи не може да се мине без счупени 
ченета.  

- Такава е логиката на тълпата. Народът иска хляб и зрелища. 
- Аха... 
- Значи на сцената се появява по минижуп ослепителната любима 

на героя и внася хаос в безпорядъка. Това, разбира се е самата 
играеща сценаристка – д-р К, която предизвиква спонтанна ерекция 
сред тинейджърската половина от публиката; освен това владее до 
съвършенство източните бойни изкуства. 

- Те точно затова си мечтаех – с последни сили простена д-р К и 
покрусата и премина в ужас! – Източни бойни изкуства и масова 
ерекция сред тълпата. Дано само не ме накарате пред възхитените 
погледи на хиляди маструбиращи прозелити да натръшкам 
мимоходом френската полиция, която посмяла да ме арестува затова, 
че акостирайки на аеропорта, съм пропуснала да целуна 
националното знаме. 

- Именно – потвърди експертът. – Но не цялата полиция, защото 
то би отнело много време, а работата трябва да става бързо. 
Достатъчно е само да хвърлиш по гръб префекта и началника на 
парижката полиция. Това ще хване дикиш. 

- Великолепно – намеси се въодушевено старата дама! – И аз съм 
на мнение, че тези копелета само това заслужават. 
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- Разбира се, в края на краищата ще стане ясно от анализа на д-р 
Ст, че именно префектът и началникът на полицията поддържат 
активна връзка с мафията. 

- Да, да, да. Типично в холивудски стил. – произнесе в изнемога 
д-р К. 

- Естествено, за да бъдат възможни всички важни разкрития, д-р 
Ст ще трябва да бъде измъкнат от затвора Санте и именно д-р К – 
тоест – главната героиня, ще организира бягството. 

- Така. Така. Така... 
Д-р К вече едва дишаше. Толкова много глупости на куп не бе 

чувала от време на сътворението, но тези бяха извън нормите на 
всяко допустимо видиотяване. Тъжното беше, че наистина точно тези 
неща са разбираеми и търсени от масовия потребител. 

- Продължавайте! 
- Тъй като понастоящем технологията на телепортацията е все 

още твърде несигурна, ще се принудим да се облегнем на 
традиционните форми – продължи въодушевено холивудския 
корифей. 

- Като например? 
- Нека да допуснем варианта с хеликоптера. Значи, след като се 

отървава от френската полиция и бие един шут в задника на 
префекта, д-р К отвлича един хеликоптер от правителствената 
авиобаза и една тъмна нощ хеликоптерът каца на покрива на затвора 
Санте. Това е достатъчно за д-р Ст, който междувременно успява да 
хипнотизира един надзирател; същият отключва килията и след 
няколко премеждия със случайно появили се на пътя му хора от 
охраната, които натръшква по стълбището, излиза на покрива и се 
залавя за колесника на излитащия хеликоптер, по който започват да 
стрелят. Следват няколко демонстрации на висш пилотаж, както и 
елементи от висша акробатика и д-р Ст е вече в кабината при своята 
любима. Изстрелите с ракети земя - въздух, както и налетите на 
военната авиация изобщо не може да смути триумфа на голямата 
любов... 

- Браво, ето че най-после любовта възтържествува! – почти в 
агония произнесе д-р К. 

- Спокойно! Това е само началото и основните направления, по 
които ще трябва да се изгради сценарият. А истинската работа я 
предоставям на самата сценаристка. С което приключвам. 

- Ти си истински гений, Нюлън! – намеси се въодушевено старата 
дама. Не се съмнявам, че след тези важни напътствия, нашата красива 
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приятелка ще направи необходимото, за да се появи най-касовият 
филм в историята на Холивуд. 
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23 
В края на изтрезняването д-р Г се върна във вила Мимоза, за да 

занесе покупките, които бе взел от новооткрития маркет в южната 
зона на града, за което бе обещал на старата П, а също да се види с М, 
при която не се беше отбивал цяла седмица след предишния запой. 
Учудването му беше голямо, когато установи, че там няма никой. 
Вилата беше заключена, старата П бе отишла някъде, а М бе 
изчезнала. Няколко недовършени скулптури се търкаляха из 
помещението и си личеше, че доста време не бяха пипани. Д-р Г си 
спомни, че още по време на запоя бе получил едно странно 
съобщение по телефона, с което го информираха /дори не разбра 
кой/, че има проблем, но тогава той не беше в състояние да пътува и 
отложи заминаването. Чак сега се сети за някои подробности, но 
нямаше представа чий е гласът по телефона; само разбра, че нещо се 
бе случило. Вилата изглеждаше невероятно притихнала в зеленината 
на дърветата и си личеше, че няколко дни тук не е стъпвал никой. Д-р 
Г обиколи всички стаи, но не намери нищо, което да му подскаже за 
какво се отнася. Нямаше дори оставена бележка и всичко си стоеше 
по същия начин, както беше при предишното му посещение. Личеше 
си, че и слугинята не бе идвала отдавна. 

Първото нещо, което се сети бе да попита някой от съседите за 
информация, но никой не можеше да каже нещо определено. В този 
участък от вилната зона доминираха високите огради – безнадеждно 
средство срещу крадци и данъчни, но все пак се практикуваше поради 
липса на друго, така че собствениците бяха изолирани един от друг и 
почти не се познаваха. Само един старец от местните спомена, че 
виждал преди няколко дни М да събира камъни по хълма над вилната 
зона. Това не беше сериозна връзка, но д-р Г реши все пак да се 
поразгледа наоколо. Почти един час той обикаля по хълма, дори се 
отдалечи доста, но не откри нищо определено. Отби се и до 
пропастта, която започваше зад високата скала на върха на хълма, 
където я бе видял предишния път, после се учуди на себе си и се 
питаше защо го е направил, но имаше нещо, което го насочи нататък. 
Там също не откри нищо съществено. Дъното на въпросната пропаст 
представляваше малка полянка край едно сухо дере, осеяна с обилна 
зеленина и много диви цветя. Никога не бе се замислял над този 
феномен, но сега точно това привлече вниманието му. После се сети, 
че в природата се случва често и именно тази красота навява усещане 
за непоносима тъга. 
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Д-р Г побърза да се махне, защото отново го нападнаха странни 
мисли за преходността на битието и това внушение ставаше все по-
натрапчиво със сгъстяването на тишината. Единственото, което 
установи беше, че М не е идвала на това място, но когато си спомни в 
каква поза я видя горе на скалата отново го побиха тръпки. 

Понякога си мислеше, че трябва да осигури бъдещето на М и сам 
се чудеше защо се ангажира да го прави, след като подобна идея би 
могла да се появи в главата на човек, който възнамерява да слезе от 
сцената на живота – било то по желание на Бога или по собствено 
желание, което само по себе си е доста странно. Още по-нелепо 
подобен жест се съчетаваше с факта, че всъщност, тя не му е никаква 
/дори не и пациентка/, за да се ползва от подобни прерогативи. 
Разбира се, не веднъж му бе минавала идеята, че би могъл просто да 
се ожени за нея и с това би решил въпроса с нейната обезпеченост, 
сякаш всеки момент се кани да умре, с което да я подсигури като 
евентуална вдовица. Тези мисли бяха толкова нелепи, че всичко би 
изглеждало твърде смешно, ако не беше толкова глупаво. Тъжното 
беше, че с подобна диагноза, тя не би могла да бъде равностоен член 
на семейство и в същото време в нея имаше нещо, което го привлича 
неудържимо – не толкова в сексуален смисъл, колкото поради 
фаталността на нейната съдба. Винаги по някакъв необясним начин бе 
склонен да я сравнява с тази на Камий Клодел. Освен това тя се 
различаваше коренно от другите жени и изобщо от всички жени на 
света или поне на него така се струваше; някаква бездна без дъно се 
откриваше отвъд хоризонтите, в която би искал да проникне, но в 
този всеобхватен мрак се чуваше само глухият тътен от канонадите на 
задълбочаващата се лудост. 

 
*** 
Д-р Г не я откри никъде и се прибра във вилата, където вече го 

чакаше старата госпожа П. Тя беше гостувала няколко дена в града 
при нейни роднини и се връщаше с покупки. Личеше си, че е 
разтревожена. 

- Не виждам никъде М – каза тя. – Не зная от кога я няма. 
- И аз не зная – отговори мрачно д-р Г. – Вероятно я няма от 

няколко дена. 
Госпожа П се затюхка и започна да се оправдава, макар че никой 

не я обвиняваше. 
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- Изглеждаше съвсем спокойна преди три дена – каза тя. – 
Чукаше си камъните в ателието и не ми създаваше никакви грижи. Не 
зная какво се е случило. Да не са я отвлекли? 

- Едва ли. За какво може да им е притрябвала една болна жена... 
- За да искат откуп. Може би някакви местни бандити. 
- Не вярвам. Обикновено отвличат деца на богаташи, а тя няма 

нищо и никого. Майка и е една бедна махленска клюкарка, а бащата 
не се знае кой е. По-вероятно се е запиляла някъде да търси камъни. 

- Може би трябва да алармираме полицията и 
планинскоспасителната служба, ако е тръгнала нагоре по баирите и 
ако се е загубила. 

- Това е по-вероятно. А може да е заминала към града. Трябва да 
я потърсим в двете посоки. 

Д-р Г слезе в ателието и започна да изследва някакви следи, 
които биха могли да му подскажат нещо конкретно. Не успя да открие 
нищо, но му направи впечатление, че липсва сака с инструментите. 
Този сак тя мъкнеше често със себе си, когато възнамеряваше да 
работи. Той съдържаше чукове, длета и всякаква железария от 
комплекта на каменоделците. Този факт го наведе на мисълта, че е 
намерила някъде подходяща скала или камък и може би работи по 
него. 

След малко слезе госпожа П и също потвърди това съмнение. 
- Не виждам никъде туристическия екип – каза тя – освен това 

хляба и консервите, които бях оставила в хладилника липсват. 
- Имаше някъде и спален чувал... 
- Няма го и него. 
- Ясно – каза замислено д-р Г.– Очевидно ще трябва да я търсим 

нагоре из планината. А това никак не е лесно. 
Д-р Г се обади по телефона на планинската служба и поясни 

случая. 
- Не се притеснявайте – ще я открием! – отговори плътен мъжки 

глас. – Имате късмет, че времето е хубаво и няма опасност от 
измръзване. 

- Най-вероятно се е залутала из някоя скалиста местност и 
обработва камъни. Тя е скулпторка. 

- Тук навсякъде е скалиста местност – разсмя се онзи. – Но защо 
се притеснявате; тя сигурно сама ще се прибере, след като е взела със 
себе си всичко необходимо. 

- Касае се за психично болен човек – отговори д-р Г. – Понякога е 
съвсем неадекватна. 
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- Ще го имаме предвид. 
С това разговорът приключи и д-р Г започна да се стяга за път. 
 
*** 
Два часа по-късно беше на уговореното място в една планинска 

хижа и се включи в екипа на спасителите доброволци, които 
междувременно се бяха събрали в пункта край хижата. Това бяха 
десетина души ентусиасти от всички възрасти, които само с това се 
занимаваха през свободното си време и изглежда, че им доставяше 
удоволствие да скитат из пущинаците. Районът, който беше 
предвиден за изследване беше огромен – десетки квадратни 
километри стръмнини и пропасти, но решиха, че е най-разумно да се 
насочат към върховете, където преобладаваха скалистите терени и, 
което всъщност, беше целта. След като се пръснаха във верига по 
билото, тръгнаха надолу към вилната зона, обхващайки един голям 
периметър от близо километър в широчина. Д-р Г никога не бе 
участвал в подобно мероприятие /не обичаше да скита из 
пущинаците/ и час по-късно вече беше скапан от умора, но се 
стараеше да не изостава от групата. Движеха се много бавно и 
изследваха подробно всички части на терена, с надежда да открият 
някаква следа. В групата имаше дори две обучени кучета, специално 
за които д-р Г бе донесъл някаква стара обувка на М, заради 
обонянието. 

Първият етап приключи без сериозни успехи. Три часа по-късно 
групата се събра долу във вилната зона и се оказа, че никой нищо не е 
открил. Решиха да се върнат отново горе, обхождайки друг терен, 
след което да приключат за деня. Почивката беше не повече от 
половин час и след кратка закуска тръгнаха отново в обратна посока. 
Д-р Г нямаше сили да продължи и се отказа от изкачването. Уговориха 
се за следващия ден, ако междувременно не я открият при 
повторното изкачване, да се срещнат при хижата. Поддържаха връзка 
по телефона, но телефонът този ден мълчеше и д-р Г разбра, че няма 
резултат. Надвечер дежурният от спасителната служба се обади и 
обясни, че групата се е завърнала, но не са открили нищо. Тревогата 
на д-р Г нарастваше и сам се учудваше на себе си. На следващата 
сутрин той стана рано и, въпреки че не беше преминала умората, 
освен това го мъчеше жестока мускулна треска, хвана първия автобус 
към хижата и отпътува с него. Това се наложи, тъй като предишния 
ден бе изоставил автомобила си горе. Търсенето продължи, но 
повечето от участниците този път бяха други хора. По това д-р Г 
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разбра, че екипите се сменят и участват само тези, които не са 
ангажирани с друга работа. 

- При нас е така – обясни шефът. – Повечето хора работят някъде 
на различни места и идват само през свободното си време. Само 
няколко души, между които и аз, сме на щат тук. И понеже държавата 
абдикира от тази дейност, таксите са значително завишени. 

- Няма проблем, известно ми е – отговори д-р Г. – Предвидил съм 
тези неща. 

Малко по-късно групата се отправи по друг маршрут, но и този 
ден както и предишните, издирването се оказа без резултат. Теренът, 
който обходиха беше десетки квадратни километри и никъде не се 
появи следа. Дори кучетата се обезсърчиха. Чак на третия ден едното 
куче хвана някаква диря и тръгна по посока към един невероятен 
джендем, но скоро се смрачи и нещата отново спряха до тук. Но 
експертите решиха на следващия ден да обходят района на същия 
този джендем, въпреки че беше доста далеч от предвиденото.  

Д-р Г този път остана да спи в хижата, защото нямаше смисъл да 
пътува до долу и да се връща пак сутринта; бяха решили да тръгнат 
следващия ден по-рано поради значително усложняване на 
обстановката. Очакваше се освен това влошаване на времето. 

Пребит от умора, д-р Г заспа веднага; дори се учуди от 
обстоятелството, че не се нуждае от алкохол, но бе събуден в 
полунощ от гласове и кучешки лай. След малко на вратата се почука и 
се появи дежурният спасител, а след него кротко пристъпяше М, 
натоварена с целия си багаж. 

- Сама си намерила пътя, докторе – каза ухилен спасителят. – 
Дори не се плаши от кучетата, но и те не я закачат. Но се чудя защо 
нищо не говори; само се усмихва. Ако не беше оставил онази снимка 
в дежурната стая, нямаше как да разберем, че е тя. 

- Тя е, разбира се – навъсено отбеляза д-р Г. – Изтрепахме се да я 
търсим, а тя си прави разходки из балкана. 

- Може би трябва да и приготвим стая?.. 
- Не е нужно. Ще спи тук на другото легло. Дайте и нещо да 

хапне, че вероятно е много уморена и гладна! 
 
*** 
Д-р Г се събуди късно след полунощ с усещането, че някой го 

наблюдава. Подобно изживяване му се бе случвало и друг път, но сега 
беше по-различно. Почти веднага се разсъни, но не успя да намери 
ключа за лампиона. Никак не се учуди, когато на лунно осветление 
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забеляза силуета на М – седнала до леглото му и го разглежда 
внимателно с някаква много загадъчна усмивка. Не можеше да си 
обясни по какъв начин го вижда в мрачината, но му се стори, че 
зениците и бяха огромни и съвсем тъмни – нещо, което не може да се 
каже, че е характерно за хора с подобна диагноза. И усмивката и беше 
някак напомняща. 

Тогава мигновено прескочи странната мисъл, че би могъл да я 
вземе в леглото при себе си и дори изпита неистово желание да го 
стори, но друг глас му го забраняваше.. Този глас беше твърде властен 
и твърде безкомпромисен, за да бъде пренебрегнат. Трудно можеше 
да се преодолее задръжката, защото се появиха безброй аргументи 
„против”. В един незрим момент нещо изтрополя в съзнанието му и 
забеляза зад периферията следи от отдалечаващи се влакове; не 
можеше да се сети какво означава това, но беше сигурен, че не е сън. 
Посегна някак спонтанно, за да прекара ръка по лицето на М, която 
продължаваше да го гледа с огромните си очи и беше съвсем ясно, че 
в тях се трупа мрачина от много самотни нощи. Тогава си спомни, че 
вече го е правил веднъж някога или може би в друго прераждане. 
Някаква мъгла лепнеше наоколо и влаковете продължаваха да не се 
завръщат. 

- Какво има, М? Какво се е случило? 
М му отговаряше с усмивка, но тя ставаше някак съвсем тъжна и 

все по-далечна; имаше там нещо скрито, което иска да се покаже, но 
не може. Вероятно тя говореше без думи, защото думите бяха 
блокирани зад няколко пласта мъгла и вселената се изпълваше с 
мълчания. 

- Може би трябва да си отидеш М. Може би трябва... 
Д-р Г не беше съвсем сигурен в това, което говори. От известно 

време откриваше, че говори не това, което мисли и върши не това, 
което казва; този диалог беше странен и звучеше някак кухо. Хрумна 
му, че ако разполага със статив и платно, веднага би се опитал да 
хване този израз, защото това беше нещото, което непрекъснато му се 
изплъзва. Знаеше, че фотографията не би могла да го улови и 
ползването на каквато и да било техника изключва знамението, но не 
можеше да си обясни този ефект на Бога ли се дължи или на Сатаната. 
Само че статив нямаше и тогава се ядоса на себе си и на безсилието 
да преодолее задръжката. 

Все пак успя да отмести погледа си от очите на М и чак тогава с 
учудване установи, че тя е съвсем гола и трепери от студ, но със 
съвсем ясни намерения. Някога бе изключвана от гимназиалния курс 
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за подобна демонстрация, но тогава е било друго и д-р Г знаеше, че се 
е оказало отключващ момент за форсирането на процеса. Д-р Г не 
успя да я прогони, защото точно тогава му се проясни, че никак не е 
възможно да го стори. Бариерата се срути и дистанцията между лекар 
и пациент отново се оказа имагинерна. Дори в един момент си 
помисли, че ролите са се разменили и пациентът в случая е самият 
той. 

Малко по-късно в една от паузите, когато мъглата се вдигна, 
установи в просъница, че не съжалява за случилото се и този рецидив, 
освен че не е първи, няма да е последен. 

 
*** 
Д-р Г се събуди късно и посегна инстинктивно към нея, но утрото 

му поднесе нова изненада. М отново бе изчезнала и той никак не 
можеше да си спомни кога се е случило; знаеше само, че със 
сигурност е била тук, защото бе останало нещо от топлината и. 
Багажът липсваше и от нея нямаше никаква следа. Д-р Г не се 
почувства изоставен, а по-скоро разтревожен, защото му беше 
достатъчно ясно за какво се отнася. Той веднага тръгна да я търси и 
разпита почти всички гости на хижата, но те вдигаха рамене и не 
можеха да кажат нищо определено. Само един възрастен планинар 
спомена, че забелязал преди час млада жена с раница да излиза от 
хижата и нищо повече. Все пак това беше малка следа и д-р Г се хвана 
за нея. Той обиколи целия район и разпита всички, които срещна по 
пътя си. Случаят се повтори. Някакво семейство възрастни хора 
потвърдиха, че срещнали млада жена с раница по стария римски път. 
Д-р Г веднага сигнализира дежурния от планинско спасителната 
служба и двама души, освен него тръгнаха да я търсят. Всъщност, едва 
ли щяха да го сторят при друга ситуация /всички бяха изморени от 
предишния преход/, но се очакваше сериозна промяна във времето и 
трябваше да изпреварят влошаването му. 

Бурята ги застигна по пътя; изля се пороен дъжд и едва се 
добраха до един туристически заслон. От М нямаше никаква следа. 
Още по-неприятно бе, че дъждът изми следите и кучето, което бяха 
взели със себе си, беше безсилно да се ориентира. Единственото, 
което успяха да разберат беше факта, че отново се е отправила към 
онзи джендем, за който стана въпрос предишния ден. Но повече не 
можеше да се продължава поради вятъра и проливния дъжд; беше 
съвсем безсмислено. Изчакаха в заслона, докато бурята притихне и 
тръгнаха обратно с намерение да организират следващия ден по-



                                                                     Пигмалионов комплекс ради радев 
 

302 

сериозна експедиция в тази посока. Решиха, че е по-разумно да се 
използва автомобил и да се тръгне от друго място, от което 
разстоянието до обекта съществено се скъсяваше. 

На следващия ден беше невъзможно да се тръгне, поради 
продължаващото влошаване на времето и дъждът въпреки, че бе 
намалял, се изсипваше равномерно, с упорита монотонност. Само 
бурята бе спряла, но видимостта беше намалена поради 
припадналите мъгли. Прогнозите за следващите няколко дни никак не 
бяха благоприятни, но не можеше повече да се изчаква и на третия 
ден организираха малка група, включително д-р Г – добре екипирана 
– с намерение да се задържат по-дълго навън при тези условия. 
Автомобилът ги стовари на около пет километра от мястото /по-
нататък не можеше да се продължи/, но до там имаше само тясна 
пътека през една урва и след това много трудно изкачване през едни 
почти отвесни скали. Допълнителната трудност се състоеше в 
обстоятелството, че поради дъжда на места почвата беше разкаляна и 
това много затрудняваше екипа. Почти два часа бяха нужни да 
преодолеят последния километър, но накрая се изкачиха на самия 
връх. Това беше един скалист пущинак източно от Чернатица и самият 
връх нямаше име. Беше отбелязан само в топографските карти като 
някаква си кота с цифров номер. Наистина растителността тук беше 
много бедна и преобладаваха само скали и камънаци във 
всевъзможни форми. Когато пристигнаха, беше почти тъмно поради 
ниската облачност и едва се различаваха предметите на повече от 
петдесет метра. Засега от М не можеше да се открие следа. 

Решиха да се пръснат из района, за да я търсят и после да се 
срещнат отново на самия връх, тъй като това беше за момента най-
сигурната опорна точка, която няма как да бъде сбъркана. Неприятен 
факт се оказа обстоятелството, че в тази местност, въпреки 
височината, връзка не можеше да се осъществи по телефона поради 
голямата отдалеченост на мобилните оператори. Което ги караше да 
съжаляват, че са се разделили с добрите стари радиостанции, които 
не се нуждаят от мобилни оператори. 

След като всички се пръснаха в различни посоки /всъщност бяха 
само пет души/, на върха остана само д-р Г, за да потърси подходящ 
бивак и да разгледа околността. Той започна да разучава близките 
скални обекти, до които успяваше да се добере. За съжаление, отново 
не откри никаква следа от М, но и самият дъжд бе измил всичко. За да 
свърши някаква полезна работа, д-р Г събра съчки от околността и 
запали огън в една малка пещера – по-скоро приличаща на мечешка 
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хралупа, но вътре беше сравнително сухо. За съжаление мокрите 
дървета вдигаха повече пушилка отколкото огън. Все пак след около 
половин час на върха дойде един от екипа и сподели, че е забелязал 
нещо особено на половин час път в югоизточна посока. 

Изчакаха да се завърнат другите и тръгнаха нататък. След 
двадесетина минути бяха там и се оказа, че се касае за сериозна 
връзка. Всъщност, това беше единствената открита досега следа от М 
през последните няколко дни. 

Оказа се малка поляна близо до входа на една пещера. За 
съжаление тя беше празна, но близо до нея се намираше плоска 
скала, по която бе работено скоро. Личеше си, че е оформено 
човешко лице, но оставено недовършено и в някакъв особен момент 
скулпторката в пристъп на непонятен гняв, го е унищожила. Личаха 
безразборните удари с чук, които бяха заличили всички контури на 
едва започнатата творба. Долу по земята се търкаляха скални 
отломки. Във всеки случай, това беше нещо ново в поведението на М, 
което д-р Г не бе наблюдавал до сега. Самият той нямаше обяснение. 

Групата се спря на поляната и всички със съжаление започнаха да 
разглеждат пораженията от това дело. 

- Мисля, че това е сериозно доказателство, че е била тук – 
отбеляза водачът на групата. – Надявам се, че то е нейна работа. 

- Безспорно е така – мрачно потвърди д-р Г – но не мога да си 
обясня защо го е унищожила. 

- Вероятно нещо се е повредило в процеса на работата и това я е 
разгневило – подхвърли някой. 

- Кой знае... Едва ли е така. 
- Вие имате ли някаква теория. 
- Нямам теория. Не го е правила никога. Просто съм шокиран... 
- Споменахте, че е имала психични проблеми. 
- Не мисля, че това е причината. Тя обичаше работата си. 
- Кой знае – луд човек всичко може да направи. 
- При нея е по-различно. 
- Но си е тръгнала от тук – каза замислено водачът. – Къде ли 

може да е отишла? 
- Всъщност, това е въпросът. Но едва ли някой може да се досети. 
Водачът се обърна към останалата част от групата: 
- Какво предлагате – да продължаваме ли да я търсим? 
- Дори да го направим – каза един от групата – то ще е пак някъде 

тук наоколо, защото нямаме представа в каква посока е тръгнала. 
Кучето не може да хване следа. 
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- И аз така мисля – потвърди водачът. – Вие какво ще кажете – 
обърна се той към д-р Г. 

- Не зная какво да предложа – вдигна отчаяно рамене д-р Г. – 
Просто не зная. Опасявам се да не и се случи нещо лошо. Тя е 
необикновен талант и, ако се случи нещо с нея, няма да мога да си го 
простя. 

Поумуваха още малко и се пръснаха наоколо. Започна ново 
издирване, макар и без особени изгледи за успех. Всички бяха наясно, 
че е така. Два часа по-късно се събраха на върха. Резултатът беше 
нулев. Единственото, което успяха да установят със сигурност беше, че 
М е била тук известно време и, че е жива и здрава засега. Решено бе 
да се прекратят издирванията, докато се подобри времето. Нямаше 
друг изход от ситуацията. 

 
*** 
Следващите няколко дена издирванията отново не дадоха 

резултат. Претърсиха почти целия район около джендема и откриха 
още две места, където е престоявала, оставила по скалите различни 
изображения и палила огън, но тя самата липсваше. Очевидно се бе 
преместила от този район, но не можеше да се разбере в каква посока 
е тръгнала. Единственият полезен резултат от тези инициативи беше, 
че в края на краищата, от много скитане из пущинаците, д-р Г укрепна 
физически и вече не го измъчваше мускулна треска. Освен това, 
поради преумора, не му оставаше време за алкохолни дегустации, 
дори и желанието му за такива като че попремина. Сякаш 
пристрастяването му към алкохола при тези условия бе изчезнало 
напълно и никога не го е имало. 

Разбира се, това не влияеше на лошото му настроение, 
предизвикано от бягството на М. Понеже се връщаше вечер в хижата 
пребит от умора, предпочиташе само да хапне нещо набързо и си 
лягаше незабавно. Дори и кошмарните му сънища в тази обстановка 
като че прекратиха своите посещения. Позволяваше си най-много 
една две чаши червено вино, които прииждащите туристи донасяха от 
близките винарски центрове и организираха почерпки вечер край 
лагерните огньове. 

Този малшанс като че нямаше край и д-р Г губеше представа 
какво може да се предприеме, дори се чудеше какво го задържа още 
тук. Времето все повече се влошаваше и той не можеше да си обясни 
как преживява М в условията на планината без сериозна подготовка. 
Логично беше да се предположи, че би трябвало да се снабдява с 
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продукти отнякъде. В тази връзка бяха разпратили съобщения до 
всички близки населени места и туристически обекти с молба да 
сигнализират по телефона за появата на посетителка с конкретни 
физически данни. Но отговор така и не бе получен цяла седмица. 
Планинските спасители се оказаха съвсем безсилни да намерят изход 
от ситуацията. Дори се подхвърляше предположението, че вероятно 
М се е завърнала в града и трябва да се търси там. Но съобщенията от 
града не подкрепиха подобна идея. Никой от близките и познатите не 
беше я виждал от много време и от полицията също липсваше 
информация.  

Когато всички вече съвсем се отчаяха и се чудеха дали изобщо е 
жива, тя се появи внезапно една сутрин в хижата малко преди 
спасителната група да се отправи на поредното претърсване и съвсем 
безгрижно стовари багажа си във фоайето. Дори изглеждаше някак 
освежена, макар, че кожата и бе потъмняла и хванала слънчев загар. 
Всички се струпаха около нея и я разглеждаха като извънземно. 
Според прогнозите би трябвало да изглежда в съвсем окаян вид, но тя 
опроверга тези прогнози; беше дори твърде привлекателна и се 
усмихваше на всички без ни най-малко да се сконфузи и притесни от 
обстоятелството, че е предизвикала паника. 

Д-р Г мълчеше и не знаеше как да реагира в тази ситуация. 
Отначало му се прииска да и се скара, но тя го гледаше така невинно, 
че гневът му премина неусетно; дори установи, че от раменете му 
като че се е смъкнал товар и се почувства изключително доволен. 

Тя се приближи до него и все така усмихната, го хвана за ръката. 
- Ела! 
Той дори не можеше да повярва, че е чул подобно нещо. Много 

рядко се случваше тя да произнесе откъслечни думи, а цели изрази 
почти никога. Само при изключителни моменти успяваше да се 
включи в елементарен разговор. Д-р Г не проумяваше какъв може да 
е този изключителен момент. 

- Какво се е случило, М; защо те нямаше толкова време? 
Тя отново се усмихна невинно. 
- Ела! 
Д-р Г вдигна рамене и се чудеше какво да предприеме. Трябваше 

първо да се раздели с екипа и да уреди сметките, които бяха 
набъбнали доста значително след последните екскурзии из 
джендемите. Погледът му се насочи към водача на спасителната 
група. Онзи се захили разбиращо. 

- Няма какво да умуваш, докторе; момичето те вика! 
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- Но трябва да оправим документацията и да си уредим сметките. 
- Това не е най-спешното; после ще го направим. 
Д-р Г прибра багажа на М в стаята си, закусиха набързо и 

тръгнаха на поредния поход. Този път – само двамата. Искаше му се 
да узнае какво възнамерява да му покаже. 

 
*** 
Тя го поведе най-напред по римския път, после се отбиха по една 

пътека, по която не беше минавала спасителната група. Една от 
малкото пропуски на екипа. 

Вървяха около два часа в югозападна посока и теренът отначало 
беше равен, но после започна много трудно и много стръмно 
изкачване. Общо взето подобни места в Родопите не са характерни; 
планината не е особена висока и горе се превръща в едно безкрайно 
плато с не много големи разлики в релефа. Но както обикновено се 
случва, се намират и доста изключения. Този участък беше съвсем див 
и на места из гората се намираха многобройни находки с разровена 
почва от диви прасета. Общо взето дивечът тук като че беше в доста 
голямо количество, въпреки, че ловните стопанства на бившите 
гаулайтери вече не съществуваха. След няколко километра преход 
гората свърши и започна скалист пущинак с голи, отвесни скали и 
отломки. Тук там се срещаха пещери и хралупи – отлични обиталища 
за представителите на дивата фауна. Д-р Г бе чул от разказите на 
туристите, че по тези места дори се намират мечки, а сърни и диви 
кози вече срещнаха много по-често. Те дори не се плашеха особено от 
хората. 

- Къде отиваме, М, къде ме водиш? – някак смутено попита д-р в 
една пауза, когато бяха изкачили поредния рид, а нататък се 
очертаваше още по-трудно изкачване. 

- Ела – усмихваше се М и в очите и плуваха загадъчни облачета. – 
Ела! 

Пътеката отдавна се бе загубила и вървяха по някаква козя 
пътека все в югозападна посока. Някъде в далечината се очертаваше 
тънещия в облаци колос на Голям Перелик. Най-после стигнаха до 
някакъв скалист връх и пътеката свърши внезапно. По-нататък зееше 
почти отвесна пропаст и долу на дъното през мъглата се очертаваха 
тъмните силуети на други – по-ниски скалисти форми. 

- Ето тук – каза М – това е... 
- Пристигнахме ли вече, но какво има тук? – недоумяваше д-р Г. 
- Там – посочи с ръка М. – Там... 
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Тя сочеше пред себе си една голяма отвесна скала. Д-р Г се 
приближи и застина. На скалата – на около пет метра височина той 
видя себе си – въплътен в един величествен барелеф. Това, че беше 
той, нямаше съмнение, защото в този експеримент бе хванат не само 
характера, но и подробностите. Дори не можеше да се нарече 
експеримент; това беше изключителна работа с изключителна 
стойност и коренно променяше облика на това диво място. Освен, че 
приликата беше очевидна, имаше нещо потресающо в тази почти 
свръхестествена – издълбана в скалата фигура и в това лице, което си 
беше неговото, но някак в друго измерение; д-р Г не можеше да 
проумее от къде се е взел трагичния израз в това лице; нямаше 
подобна представа за себе си. Имаше усещането, че е по-скоро 
същият онзи негов „близнак”, който има навик да го спохожда в 
кошмарните му сънища, за да трупа ненавист. Точно това си помисли 
в този момент д-р Г и после изведнъж се сети, че е учудващо как е 
успяла да го направи на такава височина без никаква опора наоколо; 
дори и стълба не се виждаше, а самата скала беше съвсем отвесна и 
не се забелязваха никакви неравности, където би могъл да стъпи 
човек. Моментът с техническото изпълнение му се стори някак 
непосилен и не само великолепието на творбата го впечатли, а най-
вече феноменът с реализацията. Имаше някаква магия – свързана с 
тази реализация. Д-р Г доста сериозно се замисли дали не сънува 
отново или е попаднал в света на сенките, но не – нямаше грешка и 
всичко си беше съвсем на мястото. 

- Как го направи това, М? Почти е фантастично. 
- За тебе – каза тя и по лицето и преминаха сенки от някаква 

необятна нежност. – За тебе... 
Д-р Г забеляза това и протегна ръка към лицето и. 
- Чудесно е, но как си могла да се качиш на такава височина без 

помощни средства? И как си преживяла при тези условия в този 
пущинак? Това е нечовешко... 

- Ето насам – смееше се М и го хвана за ръката – Ела! 
На стотина метра по-надолу в скалата имаше вход на малка 

пещера и тя го заведе там. 
- Моята резиденция. 
Д-р Г очакваше нещо подобно, но това, което му се представи 

надминаваше всякакви очаквания. Пещерата беше доста широка – 
почти колкото една средна стая и напълно оборудвана за 
продължително пребиваване. Имаше дори сковани маса и стол и 
един доста примитивен нар в ъгъла. В една ниша от страни имаше 
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наредени многобройни предмети от битов характер – кухненски 
съдове и инструменти. Разбира се, входът се залостваше с една 
дървена конструкция, която трудно би могла да се нарече врата и 
едва ли би могла да спре недоброжелателни набези – било то на 
човек или животно. Общо взето при такива условия бе преживяла М в 
продължение на две седмици. Единственото удобство бе, че горе на 
тавана се бе оформил един сталактит от който на тънка струйка се 
процеждаше вода и потъваше някъде долу в цепнатините. Но това 
беше съвсем достатъчно за подобно домакинство и ценната течност 
се събираше в нужното количество в две кофи и пластмасови туби. Д-
р Г напълни една чаша и опита водата. Оказа се, че тя е съвсем добра 
за пиене. 

- Но защо направи това, М? – каза той, чудейки се дали да се 
смее или да плаче – Знаеш ли колко сме те търсили? Не се ли 
страхуваш, че тук могат дори и мечки да те нападнат? 

- Мечки?! 
Тя вдигна учудено очи. 
- Да, мечки. Казват, че в този район ги имало доста. 
- Ела! 
- Сега пък какво си наумила? 
- Ела! – повтори тя настойчиво и го поведе по-нататък по 

пътеката. След около пет минути навлязоха в гориста местност и 
веднага след това попаднаха на една доста широка и почти равна 
поляна. 

- Ето ги! – каза тя. – Ето там. 
- Но какво е това? 
Д-р Г не можеше да повярва на очите си и отново го споходи 

идеята, че сънува. На другия край на поляната някакви рошави 
животинки си играеха и лудуваха. Когато дойде на себе си – доста 
уплашен от откритието, той произнесе: 

- Но това са мечки!.. 
- Малки мечета са. 
- Трябва да има и големи наблизо – почти шепнешком произнесе 

той. Досега никога не се бе сещал, че из гората може да има и мечки и 
това го порази. 

- Има – потвърди весело тя – по-долу в малинака трябва да е 
тяхната майка. 

- Но това е опасно... 
- Не е. 
И после без да трепне тя пусна ръката му и се отправи нататък 
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- Чакай, къде отиваш!? 
- Там – смееше се тя. 
- Ти си луда!!! 
Но тя вече не го слушаше и продължаваше нататък. Животните 

вдигнаха глави и се загледаха втренчено към нея. После през глава се 
втурнаха да я посрещнат. 

Д-р Г едва не загуби съзнание и малко преди да си поеме въздух 
се сети, че на това място М е разговаряла съвсем нормално с него. 
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24 
По целия обратен път д-р Г все си мислеше за видяното; 

барелефът беше все пред очите му, но историята с мечките му дойде 
в повече. Нямаше никаква представа как е възможно да се случи това. 
Особено го бе поразила онази сцена, когато те се втурнаха весело към 
нея и започнаха да си играят, все едно е една от тях. 

След като натовариха багажа и се разделиха с хората от 
спасителната група, на които д-р Г разказа накратко сцени от 
видяното, се отправиха с автомобила към вилната зона. Докато 
пътуваха, М беше съвсем притихнала и мълчеше на съседната 
седалка, сякаш изпитваше носталгия по един друг свят. По 
напрегнатото и лице си личеше, че умът и работи усилено. Д-р Г не 
харесваше много тази напрегнатост, защото знаеше, че се дължи на 
особено болезнен процес, но не беше в състояние да отгатне какви 
мисли я вълнуват – може би някакви съвсем налудничави, а може би 
гениални. При нея всичко изглеждаше някак съвсем хаотично и той 
никога не бе я виждал спокойна и отпусната. Опасяваше се, че тези 
нейни инициативи няма да бъдат последни и не знаеше как би могъл 
да я отклони от тях. Като че не съществуваше такава възможност. 
Имаше намерение някой ден да запознае гилдията, както и медиите с 
нейните произведения и може би, да опише всичко в специален 
каталог. Защото не се съмняваше, че тя ще продължи да прави 
страхотните си скулптури и те ще стават все по-популярни; за нея 
нямаше друг път. В същото време си мислеше, че един брак с такава 
жена би било доста рисковано решение. Не, че преди е възнамерявал 
да предприеме нещо сериозно в тази посока, но сега съмненията 
нараснаха прогресивно. Беше объркан и се опасяваше, че би имал 
твърде много неприятности, ако това се случи. От друга страна, се бе 
привързал към нея и не можеше да си представи възможността да я 
загуби; нейният жесток талант и нерадостна съдба непрекъснато му 
напомняха за себе си и се чувстваше по някакъв начин задължен. Не 
знаеше кога и защо се появи това чувство, но си мислеше, че ако това 
е любов, то значи вероятно е най-неудачния вариант за такава. Имаше 
усещането, че отдръпването му би я погубило в пряк и преносен 
смисъл, а това вече не би понесъл. Просто никак не успяваше да си 
представи, че би могъл да стане причина за погубването на подобна 
личност; не знаеше как би го преживял и успокоил съвестта си. Освен 
това липсата и го измъчваше по непонятен начин и той изпадаше в 
необясним дискомфорт. Понякога му се струваше, че му е нужна 
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твърде много и искаше да я вижда непрекъснато наоколо, въпреки че 
причините за това не се връзваха с никаква логика. 

Трудностите при подобно съжителство се очертаваха с все по 
натрапчива яснота, но като че нямаше друг изход. Не можеше 
непрекъснато да я ограничава и нямаше как да се попречи, ако 
отново реши да предприеме подобни пътешествия из пущинаците; 
едва ли би могъл да се обрече на непрекъснато надзираване, но от 
друга страна се опасяваше, че това може да я погуби. Ситуацията 
ставаше още по-несигурна, поради обстоятелството, че той си има и 
своя работа, която е изоставил от дълго време, но това не може да 
продължава вечно. Засега отложи решението /като че нямаше 
изобщо решение/ и престана да мисли по въпроса. 

С учудване установи, че новината за намирането на М се бе 
разпространила отдавна из вилната зона и всички едва ли не говореха 
само за това, а старата П вече ги очакваше пред външната врата. 

 
*** 
Д-р Г се канеше да уреди изложба на М и потърси съдействие от 

една феминистка организация в Пловдив, която разполагаше с 
подходящо помещение в центъра на града, а освен това толерираше 
женските изяви и имаше достатъчно влияние сред обществеността, за 
да осигури рекламата. Председателката на клуба го посрещна 
резервирано като човек, попаднал не на място, но като разбра какъв е 
поводът, смени позицията. 

- Казвате, че е млада и талантлива. Но защо досега не сме чули за 
нея?.. 

- Не обичам да повтарям – хладно уточни д-р Г. 
Тя го фиксираше безизразно. 
- Разполагате ли с някакви фотоси? 
- Имам нещо под ръка, но не разбирам повода за подобна 

загриженост. 
- Трябва да сме наясно с какво се залавяме, защото всичко, което 

ни се предлага от мъж подлежи на проверка. 
- С други думи мъжете при вас не се ползват с никакво доверие. 
- С никакво! – потвърди председателката. – И освен това няма 

мъже сред нас... 
Прочее, това беше жена около тридесетте – може да се нарече 

дори хубава, ако не беше този мъжкарски подход при общуването и 
достатъчно дейна, за да заеме този престижен пост в една твърде 
съмнителна сама по себе си организация. Обикновено това се случва 
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не само с жени, понесли някакво разочарование в личния живот, но и 
с други – твърде инициативни личности от нежния пол – неможещи 
да се примирят с доминирането на мъжкото начало в този сам по себе 
си мъжки свят. 

- По принцип, художничката е жена – напомни насмешливо д-р Г. 
- Вече чух това и ще направим нужното, за да я представим на 

ниво, но бих искала да погледна фотосите. 
Д-р Г нареди на масата няколко фотоса, които успя да открие из 

джобовете си. 
- Мисля, че това е достатъчно. 
Събеседничката му ги разгледа много внимателно и по 

безизразното и лице се изписа задоволство. 
- Хубави са. 
Д-р Г се усмихна язвително. 
- Оставете преценката на мен; все пак съм донякъде художник. 
- Може да сте самият Пикасо, но тук преценките ги правя аз – 

студено възрази събеседничката му. 
- Защото сте художничка или защото сте жена? 
- По-скоро второто. Което е достатъчно. 
- Самочувствието Ви е възхитително – усмихна се д-р Г – и ми 

напомня за една реплика от партийната пропаганда: „Ако е 
необходимо, комунистът трябва да умее да кара влак...” 

- Иронията Ви не може да промени статуквото. Но се разбрахме 
по въпроса и ще направим необходимото. 

Д-р Г се надигна от стола и се канеше да си тръгва, но в този 
момент на вратата се почука и веднага там се появи млада и много 
хубава жена – твърде привлекателна, за да бъде част от това странно 
общество. Тя веднага заговори на английски и, без да обърне 
внимание на посетителя, подаде ръка на председателката. 

- Току що пристигнахме и идвам направо от автогарата. 
Приятелките ми са в хотела, а аз отскочих да Ви уведомя. 

Председателката видимо се затрудни и започна да срича нещо 
неразбираемо; очевидно познанията и по английски бяха на кота 
нула. 

- Момичето каза, че току що са пристигнали и другите са в хотела 
– намеси се д-р Г. 

- Благодаря! Кажете и, че ще отида да ги взема направо от там – 
усмихна се за първи път председателката, въпреки, че усмивката и 
беше някак твърде изкуствена. – Съжалявам, че преводачката ми 
нещо се бави. 
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- И аз съжалявам, но за късмет, в момента мога да Ви бъда 
преводачка – отговори развеселено д-р Г и веднага преведе казаното. 

- Но Вие кой сте? – разглеждаше го критично гостенката. – 
Доколкото ми е известно, това място е за жени. 

- Временно присъстващ по друг повод и временно назначен за 
преводачка – обясни загрижено д-р Г – съжалявам, но Вашата 
домакиня засега има нужда от мен. 

- Разбирам – назначен сте временно за преводачка. Окей, аз съм 
Джойс... 

- Вероятно сте от Щатите. 
- Точно така – не се съмнявам, че си личи... 
- Личи си, разбира се – американците успяха съществено да 

побългарят английския. 
Д-р Г преведе добросъвестно разговора и се накани да си тръгва, 

но отново бе задържан. 
- Но къде се разбързахте!? Всъщност, и аз си имах друга 

преводачка тук, но не зная как да се свържа. Казва се д-р Ст – весело 
подхвърли американката – Загубих му следите някога в Гърция. 

- Мисля, че се сещам за кого говорите – сепна се д-р Г. – 
Доколкото ми е известно, въпросната личност в момента е във 
Франция и има някакви проблеми. 

- Но Вие познавате ли го? – учудена вдигна вежди американката 
– нищо чудно, вие тук сте като едно голямо село. Всички се познавате 
и дори сте роднини... 

- Случайно ми е бивш колега от едни минали времена – обясни д-
р Г след което се зае с превода, за да не скучае председателката. 

- Споменахте, че имал проблем във Франция. Какво значи това? 
- Доколкото съм информиран е арестуван. Обвиняват го в 

някаква абсолютно параноична история.. Но информацията ми е 
оскъдна. 

- Това е много лошо – констатира американката – очевидно във 
Франция никак не е престижно да си българин. 

- Вие от къде знаете? 
- Ами бях скоро там и чух за някаква изселническа кампания. 

Нямаше да обърна внимание, ако аз самата не съм малко българка. 
- Какво значи малко българка? 
- Някакъв мой дядо или прадядо има български корени. 
- Аха, ясно. По принцип американците имат много корени. 
Младата жена взе един фотос от масата и започна да го 

разглежда внимателно. По лицето и премина замисленост. 
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- Много хубава реклама. Ваши ли са тези неща? 
- На една жена като Вас, на която скоро ще правим изложба. 

Затова съм тук. Но това не е реклама. По-скоро са скулптури. 
- Вашата приятелка прави скулптури!? – възхитено възкликна 

американката. – Хубави са. Това е забележителна жена. 
- И аз мисля, че е забележителна. 
- Така е. Само не разбирам защо Вие сте и необходим и какъв 

приятел може да и бъдете? 
- Може би съм и нужен като преводачка – усмихна се д-р Г. – 

Обикновено величията имат нужда от преводачки. 
- Харесва ми чувството Ви за хумор. Доколкото разбрах, сте 

лекар... 
- Бивш. 
- Какво значи бивш лекар? Казахте, че д-р Ст Ви е колега. 
- Казах - бивш колега. Вече не практикувам. 
- Аха ясно. Чудно наистина... 
В този момент на вратата се почука и се появи истинската 

преводачка, веднага след което започна да се извинява, че попаднала 
на задръстване. Разговорът се прекрати и д-р Г се накани да си тръгва, 
но на вратата отново го задържаха. 

- Хей! 
- Моля! 
- Надявам се, ще бъда поканена на изложбата. Ето Ви визитката 

ми. 
- Непременно ще бъдете поканена... 
 
*** 
Всъщност, д-р Г получи съвсем бегла информация за 

арестуването на Ст във Франция от едно обаждане на д-р К по 
телефона, в което между другото, го уведоми за случилото се. 
Информацията, която получи впоследствие беше също така оскъдна; 
посетиха го от полицията по молба на френските служби, за да го 
разпитват относно впечатленията му от работата на д-р Ст като 
специалист в същата област. 

- Нямам преки впечатления от работата му – обясни д-р Г на 
дознателя, който беше изпратен при него, но съм сигурен, че това, в 
което го обвиняват е следствие от типична полицейска неразбория. 

- Откъде можете да бъдете толкова сигурен? 
- Хората си личат по много неща. Този човек го познавам доста 

добре от друга гледна точка и зная, че не е възможно да извърши 
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каквото и да било престъпление. Френските служби просто търсят 
изкупителна жертва. 

- Те са на друго мнение. 
- Щеше да бъде чудо, ако не са на друго мнение. И, разбира се, 

българската държава си пасува по въпроса. 
- Донякъде сте прав. Държавата трудно реагира в подобни 

ситуации. Записвам си, че впечатленията Ви са положителни. Досега 
всички отзиви за него се оказаха благоприятни. 

С това разговорът приключи и д-р Г остана с впечатлението, че 
проблемите на д–р Ст никак не са леки. Единственото, което можеше 
да направи в тази ситуация беше да алармира съюза на медиците за 
съдействие, но от там просто вдигнаха рамене и с това въпросът се 
потули. 

Късно вечерта, когато бе останала половин бутилка и на платното 
се мъдреше половин рисунка, телефонът в ателието звънна и се 
обади Джойс. 

- В един бар съм и съм пияна – хленчеше тя. – Онези кучки се 
запиляха с някакви местни гларуси и ме изоставиха. Тук се навъртат 
едни гадни копелета и май искат да ме чукат. Ела да ме вземеш! 

Отначало д-р Г се зачуди откъде може тя да му знае телефона, но 
после се сети, че си бяха разменили визитки в клуба на феминистките. 

- Ок. След малко ще дойда – отговори той. 
Всъщност, никак не му се ходеше, но му беше неудобно да 

откаже помощ в такъв момент. Американката явно беше много пияна 
и не можеше да се оправи сама. Понеже нямаше как да ползва 
собствения си автомобил, поради завишени промили, нае такси и 
след малко беше пред въпросния бар. 

Джойс не беше сама. На масата при нея имаше някакви 
съмнителни типове, но с появата на д-р Г, тя решително ги отпрати. 

- Тези индивидуми не ми са много приятни и нямам намерение 
да им ползвам услугите – обясни тя без особени задръжки. – 
Предпочитам да прекарам нощта с тебе. Надявам се това да не ти 
причинява неудобства. 

Д-р Г не се изненада особено от подобно изявление. По принцип, 
повечето феминистки, които през останалото време демонстрират 
пълно презрение към другия пол, след употреба на алкохол се 
завъртат на сто и осемдесет градуса и връхлитат неудържимо. Но все 
пак изявлението му прозвуча доста безцеремонно. 

- И аз се надявам да е така. 
- Ще дойдеш ли? 
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- Ок. Къде предлагаш да отидем? 
- Разбира се, в хотела. 
- Кой е хотела? 
- Този същия, където сме. Моята стая е на третия етаж. 
Д-р Г се разсмя. Оказа се, че ролята му на придружител се свежда 

до роля на жиголо. Това беше колкото смешно, толкова и гадно. Но 
алкохолът не се съобразява с етичните норми. 

- Да вървим! 
Тя се обеси на рамото му – доста натежала и в такава съвсем 

неудобна поза прекосиха целия бар. Явно в желанието си за мъжка 
изява бе пила доста повече, отколкото може да носи. Д-р Г почти я 
завлече до стаята, въпреки, че също бе превишил дозата. Тя 
продължи в същия безцеремонен дух: 

- Събличай се и лягай! Аз отивам в банята да си пусна един 
хладен душ и малко да изтрезнея, че съм се натряскала като каубой. 
Разбира се, ще ти платя услугата. При нас това е нормално. 

- Но при нас не е нормално – възрази доста ядосано д-р Г. – Ако 
имаш нужда от жиголо, ще ти извикам специалист по телефона. 

- Имам нужда от тебе, глупако. Хайде не се прeструвай на 
някакъв „принц датски” и прави каквото ти казвам! След малко се 
връщам. 

 
*** 
След съответната процедура д-р Г не пожела да остане, въпреки, 

че тя настояваше. 
- Къде ще ходиш посреднощ, не ти ли е добре при мен? 
- Добре ми е, но мисля да поработя още малко. 
- Да поработиш? По това време? 
- Обикновено работя по това време. Въпрос на вдъхновение... 
- „ В три след полунощ, пиян пиша стихове и си мисля за една 

тясна...” 
- Цитираш Чарлз Буковски. Изненадваш ме с поетичния си 

потенциал. 
- Хайде остани! Няма да ти искам повече секс. И аз вече 

заспивам. 
Но д-р Г не остана. Имаше усещането, че ако остане ще започне 

да изпитва все по-голямо отвращение от себе си. В главата му 
непрекъснато се мержелееше образът на М. 

До ателието не беше много далеч и той реши да се прибере пеш. 
Понякога изпитваше странно желание да върви нощем пеш, дори без 
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да подбира посоките. Тази особеност се бе появила отскоро и в такива 
моменти внезапно откриваше, че разговаря с някого, който го няма. 
На пиацата бяха наредени няколко таксита със задрямали на волана 
шофьори, но той ги подмина по непонятни съображения; подмина и 
двете проститутки, които обслужваха хотелите в централната зона. На 
кръстовището пред сградата на пощата бяха монтирали два нови 
билборда, рекламиращи продукцията на пивоварна Каменица, а 
светофарите отдясно мигаха сигнално жълто; там един пиян пикаеше 
на плочите на тротоара. 

Д-р Г не можеше да спи по пълнолуние; всъщност, той 
напоследък често не можеше да спи, защото мислеше за М, мислеше 
и за онази недовършена рисунка, която никога няма да довърши. В 
такава необятна нощ тъгата ставаше особено жълта, защото знаеше, 
че М го чака и знаеше също, че М е осъдена; това му ставаше особено 
ясно при предозиране, но се стараеше да отлага присъдата. Понякога 
мракът в безумните и очи ставаше толкова наситен, че не можеше да 
го понася и предпочиташе да избяга, макар да знаеше, че тя ще му 
липсва. Поразяваше го обстоятелството, че понякога открива в 
скулптурите на М реализирани собствените си безумства, сякаш тя 
чете мислите му, макар и да знаеше, че това не е така; просто в такива 
необятни нощи има едни ужасно жълти семафори, които пронизват 
тишината и всички пълнолуния са налягали в локвите. 

Д-р Г се отби пътем в най-близката кръчма, за да пийне на крак 
нещо и там една млада особа с трескав поглед веднага го обсеби. 
Сподели, че и трябват малко – съвсем малко пари, за да си набави 
доза, за което ще заплати по подходящ начин. 

- Вече втори ден съм без доза и ме избива на полуда – жалваше 
се тя – а онова тъпо копеле – моят хубостник – се запиля някъде с 
една малка курвичка и няма кой да се погрижи за мен. 

Д-р Г беше наясно по въпроса; знаеше, че при подобни случаи 
никакви агитации не помагат и му стана жал за този съсипан живот. 
Отново му се мярнаха очите на М, която – съвсем невинна – се е 
превърнала в изкупителна жертва незнайно кому, може би поради 
някакви кармични състояния. 

Д-р Г извади от джоба си една дребна банкнота и я показа на 
момичето. 

- Това ще стигне ли? 
- Но да, разбира се, ще стигне – почти засия от щастие тя и я 

грабна от ръката му – ако освен това не пожелаете да ме почерпите с 
едно съвсем малко уиски. Аз ей сега ще се върна. 



                                                                     Пигмалионов комплекс ради радев 
 

318 

 
*** 
Д-р Г побърза да се махне, за да не създава излишни илюзии. В 

такива моменти той се чувстваше ужасно неловко и се чудеше как да 
постъпи, за да не нарани някого. По това време на нощта се срещаха 
предимно самотници, търсещи нещо, много често без да знаят какво. 
Д-р Г бе забелязал, че има нощи, когато светлината на неоните е 
особено бяла и тротоарите димят. Тогава тъгата също побелява. 
Тревожеше го мисълта, че М е сама в онази къща – вероятно много 
сама и вероятно много тъжна; понякога, когато стане особено тихо, в 
мрачината на локвите го преследваха безумните очи на М. Особено се 
притесняваше от обстоятелството, че на определени етапи от 
парафренния процес при някои форми може да настъпи упадък на 
личността с необратими последствия, което би поставила връзката му 
на сериозни изпитания; никак не е въодушевяващо отглеждането на 
жив труп. Засега подобно развитие не се забелязваше; дори напротив 
– М се отличаваше с рядък интелект, но не можеше да съществува 
гаранция, че така ще продължи. Поради което имаше амбицията да се 
опита да преодолее евентуално неблагоприятно форсиране на 
процеса, но все още не беше наясно по какъв начин. Във всеки случай, 
освен традиционните практики, възможностите за въздействие не се 
очертаваха като особено разнообразни. 

Д-р Г се прибра в ателието късно след полунощ и веднага покри с 
бяло недовършената картина. Този етап трудно можеше да се 
прескочи и той често закъсваше на него. Още докато идваше насам 
нещо непрекъснато му подсказваше, че картината няма да се получи 
и има нещо изпортено още в самия замисъл. Това не беше 
необичайно в практиката му на художник. Повече от работите му 
криеха по няколко пласта най-различни завършени и полузавършени 
етюди, които впоследствие не го задоволяваха и той ги унищожаваше 
доста безцеремонно. Понякога се бореше с налудничавата идея, че 
впоследствие, ако по някакъв начин картините му се превърнат в хит и 
станат търсени, експертите доста ще се затруднят, когато стане ясно, 
че всяко негово платно крие в себе още няколко „шедьоври”, 
замаскирани под горния слой и още няколко пласта боя. Но нагласата 
му на перфектционист не му позволяваше да се задоволи с нещо, 
което се компрометира в собствените му очи. Проблемът се състоеше 
в обстоятелството, че тези преценки търпяха съществени промени и 
възприятията му непрекъснато се меняха. Което означаваше, че нещо, 
което в даден момент го е задоволявало, след известно време е вече 
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компрометирано; тоест преимуществата се превръщат в недостатъци. 
При подобни обстоятелства той много трудно се ориентираше и 
имаше чувството, че подхожда по същия начин и с жените. Поне 
досегашните му фаворитки някак много бързо се „износваха” и той не 
можеше да разбере защо се получава така, с изключение може би, на 
лудата М, вероятно поради обстоятелството, че е луда. Нямаше друго 
обяснение особената му привързаност към М. В този смисъл д-р Г 
стигаше до извода, че много трудно ще намери това, което търси, 
защото явно не знае какво търси. Сравнявайки собствените си неща с 
нещата на М, неизменно се набиваше констатацията, че е далеч от 
онова, до което се домогва. Това едновременно го отчайваше, но и 
амбицираше да продължава в същата посока почти слепешком.  

С няколко едри мазки върху платното, малко преди да се 
почувства напълно безпомощен, д-р Г оформи контурите за поредната 
си картина. 

 
*** 
Д-р Г стана сутринта късно и веднага замина да вземе М от вила 

Мимоза. Намери я в ателието, заета с поредния си камък. И отново му 
стана криво, че често се налага да я оставя сама на това място. Вече 
му беше ясно, че не може да се освободи от опеката на М и обича да 
я вижда около себе си. Този път идеята беше малко по-различна. 

- Трябва да вървим, М. 
Тя вдигна очи и внимателно го загледа. Отговор не последва, но 

отговорът се виждаше ясно. 
- Първо трябва да отидем на моделиер – продължи д-р Г. – Искам 

да направи нещо за тебе. Нужни са ти нови тоалети, за да се 
приготвим за пътуването. 

Тя продължи да мълчи, но очите и изразяваха напрегнато 
любопитство. 

- Вече говорихме за това, М – продължи д-р Г. – Отдавна взехме 
решение да отидем до Париж, за да разгледаш музея на Роден; нали 
не си забравила? Там сигурно ще ни чака самата Камий Клодел... 

По устните на М премина съвсем бегла усмивка и тя едва 
произнесе: „Камий!..” По това си пролича, че е достатъчно 
заинтригувана. 

Няколко дена след това пътуването стана факт. На летището се 
получи малък проблем, защото се оказа, че М е прибавила към 
багажа си чук и длета за обработка на камъни и датчиците 
регистрираха веднага наличието на метални предмети. След 
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терористичните актове в Америка и Европа властите изпаднаха в 
трайна параноя и по всички летища строго се проверяваха багажите за 
съмнителни предмети. Когато откриха чукове в раницата на М, 
чиновниците от администрацията на летището изпаднаха в шок. Те 
нямаха представа за какво могат да послужат тези неща по време на 
полет. Веднага се появи полиция и всички започнаха да се чешат по 
вратовете и да умуват. 

Д-р Г припадна от смях, като разбра какво се е получило, а М 
смутено се озърташе и нямаше представа в какво я обвиняват. 

- Това пък що за багаж е? – мръщеше вежди старшото ченге. – 
Какви са тези чукове? 

- Не се вълнувайте толкова! – намеси се развеселено д-р Г. – 
Момичето е известна скулпторка и си носи навсякъде инструментите. 
Вероятно има намерение да прави паметник на Саркози. 

- Но това не е позволено – строго забеляза ченгето. – В самолета 
не може да се транспортират чукове и ще трябва да ги оставите тук. 

Ситуацията стана крайно комична, защото нямаше как да бъде 
решен този казус, но д-р Г продължаваше да упорства по-скоро на 
шега: 

- Хайде да не издребняваме приятелю! – настояваше той. – Тези 
инструменти не могат да служат за заплаха, пък и момичето не е 
никаква терористка. Чуковете по-скоро символизират градивното 
начало. 

- Не е разрешено и не може да се правят компромиси с подобни 
неща – заинати се полицаят. – После на мен ще чукат сол на главата, 
когато ви хванат френските митничари с тези чукове. 

- Прав си, френските митничари няма да се съгласят да правим 
ние паметник на Саркози. М мила, ще се наложи да оставим 
инструментите тук – весело добави д-р Г – но не се отчайвай; като 
кацнем в Париж, ще купим други. 

С това въпросът бе решен и малко по-късно самолетът излетя. 
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25 
Една сутрин много рано д-р Ст чу шум в коридора и погледна 

навън. Група полицаи отвеждаха някъде Виктор Василевс. Когато 
минаха покрай килията, последният се спря за момент и произнесе 
тихо: 

- Имам усещането, че се виждаме за последен път. Сбогом, 
приятелю! Помни какво ти казах и се пази от онези копелета! 

- Хайде, хайде, не се спирай! – дръпна го един от полицаите и 
групата подмина. 

Д-р Ст не можеше да повярва, че нещо ще се случи и беше 
напълно потресен, когато същия ден в затвора се пръсна слух, че 
американецът е бил ликвидиран при опит за бягство. Разбира се, 
всички знаеха, че такъв опит просто не е имало.  

След въпросния инцидент, д-р Ст наистина се почувства 
заплашен. Тази заплаха нямаше лице и форма; той не знаеше от къде 
идва опасността. Опитваше се всячески да преодолее параноичното 
състояние, но беше много трудно. Присъствието на американеца 
наистина му даваше известна сигурност и нямаше представа на какво 
се дължи това, но сега с неговото изчезване, го нападнаха тревожни 
предчувствия. По време на една разходка успя да надникне в тайника, 
където понякога оставяха бележки с информация, когато имаше 
разминаване в графика. Направи го почти по навик и остана много 
озадачен, когато откри там малко листче – сгънато на четири. Скри го 
веднага в джоба си, защото се опасяваше, че може да бъде 
наблюдаван. Прочете го по-късно в килията, като първо го пъхна 
между страниците на една религиозна книга, която бе оставил попът 
при едно от посещенията си. Текстът беше написан на старогръцки и 
д-р Ст доста трудно успя да го разчете. Виктор Василевс бе 
предоставил някаква доста загадъчна информация в своеобразен код. 
„Опасявам се, че не ми остава много време да живея – пишеше той – 
поради което ти оставям това нещо за съхранение; пази го и го 
използвай по предназначение.” След което следваше една поредица 
от цифри, както и с латински и гръцки букви. Не беше много трудно да 
се проумее, че се отнася за компютърен код, където се съхранява 
допълнителна и вероятно много важна информация. Отначало д-р Ст 
не можеше да се сети за какво се отнася, но когато научи, че две 
ченгета са ровили старателно почти два часа в килията на 
американеца, започна да се ориентира в ситуацията. Очевидно 
ставаше въпрос за мафиотски пари и очевидно онзи код точно това 
означаваше. Д-р Ст дори доста се замисли дали да не изгори листчето 
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с кода, но не го направи и сам се чудеше какво го спря. Очевидно 
авантюристичния дух е заложен априори във всяко човешко 
същество. Освен това надделя любопитството и, понеже беше 
невъзможно да запомни кода наизуст, предпочете да го съхрани за 
по-добри времена. Любопитно му беше да разбере за какво става 
въпрос, въпреки че се досещаше. Това подозрение се засили, когато 
скоро след това в килията му влязоха двама индивида – очевидно от 
службите, но явно не със служебна цел. 

- Научихме, че се познавате с онзи тип Виктор Василевс. 
- Бегло – отговори д-р Ст и нещо го накара да бъде много 

внимателен. 
- Какво точно знаете? 
- Нищо особено. През почивките играехме баскетбол. Научих, че 

нещо се е случило с него, когато се опитал да избяга. 
Д-р Ст нарочно подхвърляше информация, която е известна на 

всички и няма особена стойност. 
- Не Ви ли е оставил нещо? 
- Какво би могло да бъде? Казах, че слабо го познавам от 

разходките и спортните прояви. Момчето играеше добре баскетбол. 
- Не Ви ли е оставил някаква информация? Този тип май е руски 

шпионин. 
Д-р Ст се усмихна. Знаеше, че го блъфират и то доста несръчно. 

Тази версия с руския шпионин му се стори съвсем инфантилна. 
- Но, ако наистина е руски шпионин – възрази той – не виждам 

причини да се доверява точно на мен. Нито аз го познавам добре, 
нито той – мене. Това ми напомня вица за Гарабет шпионина. Едва ли 
шпионите действат по този начин. 

- По-добре не ни будалкайте! – наежи се едното ченге.– Ние сме 
известени, че се е опитвал да Ви вербува. 

- И затова се е намесил на Ваша страна при онова сбиване с 
арабите; мислите, че не знаем ли? – намеси се другото. 

- Не се опитвам да ви подценявам, но и не ви надценявам. 
Истината е, че онези цигани се опитаха да ме убият, а той се намеси 
да ми помогне. Това е. 

- Защо си мислите, че са се опитвали да ви убият и защо 
употребявате думата цигани? Това е обидно и изразява етническа 
нетолерантност. 

- Не ми се вярва да се нахвърлят с ножове само, за ми 
засвидетелстват почитанията си. А правосъдието на тези „добри 
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хорица” се изразява предимно в рязане на глави. Къде бяха по това 
време вашите хора? 

- И онзи американец се е застъпил за тебе само заради черните 
ти очи така ли? 

- Трябва да попитате него; аз нямам представа. 
Двамата инспектори се спогледаха и очевидно удариха на камък. 
- Ако се сетите за нещо от вашите разговори с американеца, не би 

било зле да го споделите с нас. Защото, ако го пазите само за себе си, 
онези приятели от арабския сектор също ще се опитат да го узнаят. А 
те действат по други методики и като нищо ще Ви смъкнат кожата. 

- Те във всички случаи ще се опитат да ми смъкнат кожата и то – 
не без съдействието на полицията. 

Двете ченгета си тръгнаха доста разочаровани. 
 
*** 
Действително д-р Ст имаше сериозни опасения относно 

реакцията на хората от арабския контингент. Тези опасения не се 
прекратиха дори, когато успя да си спечели нов привърженик в 
лицето на едно униформено ченге, след като го реанимира спешно 
при една тежка злополука по време на транспортиране на 
престъпници. Това се случи много преди да се появи екипа на спешна 
помощ и очевидно му спаси живота. Въпреки недоверието към 
способностите на специалисти от балканския регион, колегите на 
пострадалия нямаха в момента друг избор и го помолиха да 
съдейства; дори бяха изненадани, че всичко мина благополучно.  

Но това не промени ситуацията. Групата на „правоверните” беше 
все така сплотена и жадуваща за отмъщение. Колегата му по килия – 
онзи румънец сутеньор – дори го съветваше да се снабди с оръжие – 
поне хладно, но той ненавиждаше подобни предмети и не даваше 
дума да се издума по въпроса. Душата и самочувствието му на лекар 
се бунтуваха срещу такава възможност. 

Д-р Ст имаше сериозни проблеми и със самия си съкафезник. 
Този човек пушеше непрекъснато и в килията беше така задимено, че 
въздух почти не достигаше. Никакви молби, нито заплахи помагаха 
срещу тази напаст и той наистина понякога се сещаше за съветите на 
Виктор Василевс, че е най-разумно да се прави на луд. Разбира се, 
тази роля беше трудно изпълнима, но все пак успя да си издейства 
посещение при психиатъра на затвора. Въпросната личност отначало 
не беше особено отзивчива, но д-р Ст се опита да я предразположи, 
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подхвърляйки мимоходом, че ченгетата са го разпитвали за 
съкровищата на последния византийски император. 

- И защо тъкмо Вас са разпитвали – наостри уши ангажираната 
страна. 

- Защото го познавах малко. Искат да им снеса информация. 
- И Вие? 
- Нямам такава... 
Докторът го загледа продължително, сякаш се опитваше да 

прочете мислите му. Ефектът беше доста смехотворен и д-р Ст едва се 
сдържа да не се засмее. 

- Сигурно Ви е дошло до гуша да обслужвате хора, които 
непрекъснато се правят на луди, за да отърват някои санкции? – 
подхвърли той между другото. 

- Може да се каже, че това ми е ежедневието. 
Психиатърът – мъж на средна възраст – почти напълно 

оплешивял и с няколко диоптъра късогледство, не спадаше към 
особено разговорливите, а освен това по всичко му личеше, че е 
объркал поголовно кариерата си. Очевидно много по-подходяща за 
него би била кариерата на ветеринарен доктор, доколкото 
отговорностите са сравнително пренебрежими. Единственият 
приоритет беше, че все пак не е хирург, а психиатър – тоест – 
възможностите да убие човек не са толкова големи; би могъл само да 
го подлуди повече, ако не е достатъчно луд. 

Д-р Ст веднага се ориентира относно качествата на своя колега, 
но естествено, не беше склонен да ги сподели с него. Диалогът беше в 
друга посока. 

- Съвсем очевидно, практикувайки в затвора, перспективите за 
развитие и кариера не са съществени. 

- И това е вярно. Кариерата тук навлиза в девета глуха и няма 
спасение. Но какъв е Вашият проблем – луд ли сте? 

- Доста интересен въпрос – разсмя се д-р Ст. – Изглежда, че 
Вашите пациенти сами си поставят диагнозата. 

- Абсолютно вярно. Който от възпитаниците на това учреждение 
дойде при мен за преглед, непременно започва да твърди, че е 
шизофреник. 

- Е аз не бих казал, че е същото. 
- Може би цикло? Или притежавате съкровищата на Византия 

след смъртта на последния император? 
- Нека не гадаем. Работата е друга. 
- И в какво се състои проблемът? 
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- Ще ви обясня всичко с две думи. Между другото, в тези книжа 
пред вас би трябвало да пише някъде, че съм Ви колега. 
Специалността ми е психиатър, макар че преди да попадна тук 
практикувах обща медицина в Гърция. 

- Да, да това е добра новина. 
- Кое е добра новина? 
- Това, че си имам колега. И така – докъде бяхме стигнали? 
- Определено не бих казал, че съм стигнал до фазата 

шизофрения, но ако продължава така, може и да стигна – усмихна се 
д-р Ст. 

- Аха, имате възражения относно режима вероятно. Ами за 
съжаление така е при нас; засега не се очертава възможност това 
учреждение да се преустрои в балносанаториум с двадесетгодишни 
рехабилитаторки.  

- Нямам предвид това – студено отвърна д-р Ст на малко 
инфантилната шега. – Но доколкото съм в състояние да си поставя 
автодиагноза, вероятно развивам своеобразна клаустрофобия и не 
мога да го понасям онзи при мен. Съкафезникът ми е някакъв 
закоравял пушач и не ми оставя въздух за дишане. Направо се 
задушавам и въпреки, че престъплението, което ми се приписва не е 
вярно, въпреки че съм полагал Хипократовата клетва, този индивидум 
бих го удушил на драго сърце и то много бавно. 

- Е и?.. 
- Бих Ви помолил да ми съдействате като колега да ме преместят 

или в самостоятелна килия, или в психиатричното отделение, или 
някъде другаде, където няма такива идиоти, защото така наистина 
бих могъл да извърша убийство. 

- Разбирам Ви и ще ви съдействам по две причини. Първата е, че 
явно сте колега щом не се правите на луд и втората, че аз също 
ненавиждам пушачите. Ето записвам си дори диагнозата, която сам си 
поставихте – нека е клаустрофобия. Тук и без това никой не разбира 
за какво се отнася. Но най-напред ще Ви взема в психиатричното 
отделение да се поосвежите, а после ще се опитам да Ви издействам 
самостоятелно помещение. 

- Благодаря Ви! 
Докторът се взря за миг в книжата и по лицето му премина сянка 

на учудване. 
- Тук пише, че сте българин. 
- Изглежда, че в това се състои вината ми. 
- Сега остава да кажете, че след като сте българин, играете шах... 



                                                                     Пигмалионов комплекс ради радев 
 

326 

- Играл съм доста – отговори д-р Ст с не малка доза учудване. 
- А сега не играете ли? 
- Тук няма с кого. 
Докторът замислено го погледна. 
- Ще проверим това, колега. Само дано не сте си въобразили. 
- Не възразявам. 
- Довечера съм дежурен в клиниката. 
 
***  
Д-р Ст наистина играеше шах още от дете, а като студент беше 

стигнал до едно доста високо положение в йерархията на шахматните 
величия. Включваха го в отбора на университета и участваше във 
всевъзможни шахматни турнири, така че едва ли сред възпитаниците 
на затвора Санте би могъл да се намери подходящ противник. Той 
дори не ходеше да ги види какво представляват, макар че имаше 
някакви групи, които редовно организираха всевъзможни турнири и 
вътрешни първенства. И сега се чудеше какво да предприеме с този 
доктор – новопоявил се шахматен колос, от когото зависят много 
неща, за да го предразположи и да не го отчая напълно още в 
началото. 

Действително, още същия ден д-р Ст бе преместен в 
психиатричното отделение и, когато под конвой отиде да се 
представи на доктора, видя на бюрото му шахматната дъска – 
наредена. Това доста го удиви, но успя да се въздържи от коментар. 
Знаеше, че по принцип прекалените привърженици на тази игра не са 
на същото равнище, когато седнат зад масата. Реши да изчака, за да 
си състави по-точно мнение за този отсреща. Всъщност, много скоро – 
още с първите ходове – беше наясно с какъв шахматист си има работа. 
Човекът беше абсолютен дилетант и още в дебюта направи решаващи 
грешки. Това не можеше да се нарече дори дебют, а някакво хаотично 
местене на фигурите. Така че противникът му загуби играта още в 
началото и толкова беше зле с преценките, че дори не можеше да 
разбере, че е загубил. Чак когато фигурите му бяха блокирани, 
нямаше полезни ходове и започнаха да падат една след друга, той 
забеляза изтърбушената си позиция и започна да мига учудено. 

- Но Вие, колега, наистина добре се справяте. Доста съм 
озадачен. 

- Аз не съм озадачен – отговори д-р Ст с притеснителна усмивка. 
- Защо не сте? 
- Защото още на третия ход знаех какво ще се случи. 
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- Хм, наистина сте доста добър. Но ще проверим това. Сега ще се 
стегна; играта още не е приключила. 

- Според мен е приключила. 
Действително пет шест хода след това позицията на онзи се срути 

напълно; бе изправен пред неизбежен мат и се предаде. 
- Това беше пробно – заяви той. – Отсега нататък нещата ще 

бъдат по-различни. Стегнете се, колега! 
Но д-р Ст вече знаеше с какъв противник си има работа. Явно 

човекът отсреща беше доста далеч от шахмата и то не само от него. 
Не можеше да е чудно, че е стигнал до равнището на психиатър в 
затвора. 

 
*** 
Всъщност, след тази шахматна демонстрация се оказа, че д-р Ст 

ще остане по-дълго в психиатрията. Единственото преимущество се 
състоеше в обстоятелството, че тук няма кой да го безпокои и дразни 
с присъствието си. Доктор Жерар /така се казваше психиатърът/ се бе 
погрижил за неговото преместване и временно пребиваване, като 
дори му осигури самостоятелна стая. Той определено беше лаик в 
шахмата, но твърде запален и колкото повече губеше, толкова повече 
се настървяваше и не желаеше да се разделя със своя нов партньор и 
противник. 

Междувременно беше насрочено съдебно производство, но то 
непрекъснато се отлагаше поради амбициите на обвинението да 
събере достатъчно доказателства за изфабрикуваното престъпление. 
Собственикът на хотела и още няколко други лица също бяха 
привиквани за свидетели, тъй като идеята беше да се изяснят 
мотивите. Налагаше се становището, че след като е имало скандал и 
сбиване в бара, то е продължило в хотела, след което е извършено 
престъплението. Дори въпреки, че всички свидетели подкрепиха д-р 
Ст в неговото усилие да спре натрапника, те по-скоро му навредиха, 
тъй като косвено потвърждаваха тезата на обвинението, че мотивите 
са достатъчно сериозни. Тази версия се налагаше усърдно и 
единственото намерение на обвинението беше да докаже, че се касае 
за предумишлено убийство, с претенции за по-тежка присъда. За 
прокурора мотивът, че не е имало изобщо убийство не съществуваше 
и единственият му проблем се състоеше в намерението да натрапи 
идеята, че е предумишлено. 

Д-р Ст се раздели със служебния си адвокат, тъй като не му 
хареса подхода спрямо делото. Същият по никой начин не приемаше 



                                                                     Пигмалионов комплекс ради радев 
 

328 

твърдението, че не е имало убийство и усилията му се насочваха по 
посоката да доказва, че е било непредумишлено – нещо, което 
вбесяваше Ст. 

- Аз по никакъв начин не мога да се преборя с фактите – 
твърдеше защитникът – а те не се връзват с Вашите показания. Това 
би могло само да влоши ситуацията. 

- Тоест, карате ме да поддържам нещо, което не се е случило. 
- Съдебният състав не би приел друга версия. 
- Не ме интересуват предпочитанията на съдебния състав. Аз 

поддържам своята си истина. – реагира д-р Ст – И не ми е ясно по 
какъв начин работи френското правосъдие, но ми се струва, че 
обвиненията трябва да бъдат подплатени със солидни доказателства. 

- Какви по-солидни доказателства от наличието на труп. 
- Това не е доказателство. По силата на подобно инфантилно 

твърдение трябва да бъдат обвинени всички присъстващи на 
случайна автомобилна катастрофа, ако има и труп. 

- Но тук не се касае до автомобилна катастрофа или друг 
нещастен случай. Защото, когато това се е случило, единствено Вие 
сте били там и това е доказано. И сте помогнали със сигурност това да 
се случи, дори и несъзнателно да е било. Нашата цел е да докажем, че 
е било несъзнателно. 

- Знаете ли какво?! – реагира остро д-р Ст. – По начина, по който 
разсъждавате, аз просто нямам нужда от Вашите услуги. Ако ме 
осъдят, ще си изтърпя присъдата, дори и невинен, но по никой начин 
няма да поема върху съвестта си несъществуваща вина. Така че е по-
разумно да се разделим още сега. 

- Но как ще се явите в съда без защита? 
- Не ми трябва подобна защита. 
 
*** 
Освен това д-р Ст бе привикван при съдия-следователя за 

допълнителни разследвания. Същият не бе променил особено 
подхода си и въпросите му не се отличаваха с разнообразие. 
Наблягаше се предимно на варианта самопризнание със същата 
инфантилна настойчивост.  

- Според изследванията на нашите специалисти, по металната 
щанга, с която сте бил ударен не са открити пръстови отпечатъци от 
жертвата. А това значи... 

Той прекъсна репликата и се вгледа продължително в очите на 
Ст. Погледът му беше студен и безизразен. 
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- Не успях да разбера какво значи – отговори рязко Ст – Да не би 
да се опитвате да твърдите, че сам съм се ударил и сам съм си счупил 
ключицата? 

- Това ще кажете Вие. 
- Повече нищо не мога да Ви кажа; казах вече достатъчно. 
- Би било разумно да съдействате на разследването. Иначе 

присъдите са значително по-тежки. Едно самопризнание облекчава 
доста присъдата. 

- Да съдействам на разследването, означава да се самообвиня в 
нещо, което не съм извършил; така ли го разбирате? 

- Нашите сведения са други. 
- Предпочитам да пострадам невинен, отколкото да избера 

позора на подобно самообвинение. 
- Ще пострадате много по-сериозно. 
- Ами съдебните грешки не са от вчера. Изглежда вашето 

разследване се свежда единствено до амбицията да докажете, че 
всичко, което се е случило е само моя работа. – Ама че смехория! Хем 
онзи съм ударил, хем себе си съм ударил. Вие бихте ли могли да 
направите такова нещо? 

- Какво да направя? 
- Да се цапардосате сам така, че да си счупите ключицата. 
- Не е казано, че непременно сте го направили с металната щанга. 

Може и по друг начин. 
- Защо аз да съм го направил и какъв може да е този друг начин? 

Не ви ли се струва, че прекалено много обвинения ми отправяте. Ще 
ме изкарате по-опасен и от онзи вашия Фантомас. 

- Въпросът е сериозен. Проблемът е, че няма друго обяснение. 
- Не се наемам да Ви решавам проблемите. И не желая да ме 

превръщате в изкупителна жертва; настоявам да ме освободите 
поради липса на каквито и да било доказателства. Не разполагате 
дори и с косвени такива. 

- Бихте ли могли да си платите гаранцията? 
- Нямам намерение да Ви плащам нищо. Накрая ще съдя както 

държавата ви за нанесени морални и материални щети, така и 
отделни лица, свързани с тази инсценировка. Включително и Вас. 

- Заплашвате ли ме? 
- Съвсем определено. И изобщо няма да се церемоня или 

съобразявам с обстоятелството, че сте държавен служител. 
- Какво ще предприемете – с щангата ли ще ме ударите? 
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- Със собствената Ви глупост. Ще се постарая да намеря начин да 
ме заместите в килията. Много е уютно задимена. 

- Наистина сериозна заплаха – усмихна се кисело следователят. – 
Междувременно около Вашата личност се спрягат различни слухове и 
освен това се е оформило много престижно лоби. Участват дори 
членове на Британския парламент. 

- Не се нуждая от помощта на Британския парламент – реагира 
сухо Ст, – но със сигурност ще повдигна обвинение срещу много лица 
за съдебно издевателство на етнически принцип. 

- Това е нещо ново за нас. Искате да покажете пред света, че 
Франция е етнически нетолерантна? 

- И ще го докажа със собствената си участ. Всъщност, въпросът с 
държавата Франция не ме вълнува особено. Тя си е ваша и вие я 
харесвате такава каквато е. Но държавата е абстрактно понятие и едва 
ли на някой му пука, ако я накарат да плаща за грешките си. 
Интересуват ме повече конкретни лица – тези като Вас, участващи в 
изготвянето на сценария с подобаваща мерзост. И плащането ще бъде 
в брой. 

Двамата се гледаха неподвижно очи в очи и никой не 
отстъпваше. Д-р Ст владееше това изкуство до равнището на хипноза; 
през цялото време онзи му се виждаше като някаква жалка 
карикатура. Гневът му даваше допълнителна амбиция.  

Накрая онзи не издържа и сведе поглед. 
- Поради което обвинението ще бъде доказано – избълва той 

накрая в безсилна ярост, но някак почти прегракнало. 
Д-р Ст презрително замълча и напусна канцеларията без да иска 

разрешение. Вън го чакаше конвоят. 
 
*** 
Когато се върна в стаята си, веднага му се обадиха, че докторът го 

очаква в кабинета си. Нямаше за какво друго да го чака, освен за 
поредната партия шах. Д-р Ст започна да се изнервя от тези 
безкрайни шахматни инициативи, още повече, че партньорът му не 
беше на ниво. Разговорът със следователя го беше вбесил 
допълнително. Когато се появи в кабинета, фигурите, естествено бяха 
подредени и докторът му се усмихваше подканящо. 

- Този път ти се паднаха белите фигури. 
- Няма значение – отговори сухо Ст. – Така или иначе, резултатът 

го знам. 
- Чух, че си успял да ядосаш съдия – следователя. 
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- Много бързо се разпространяват тук слуховете. Дори са ме 
изпреварили. 

- Сериозно си го ядосал. 
- Може би трябваше и да го набия. Определено е за бой, но ще 

ми дадат допълнителна присъда. 
- Чакам да играеш – усмихна се психиатърът. 
Д-р Ст не беше в добро настроение и никак не му се занимаваше 

с шах, но не желаеше да разочарова доктора. 
- Виж какво, аз ще хвърля едно око в интернет, че ми е нужна 

една информация, а ти се занимавай с местенето на фигурите. Играя 
Е-4. 

Д-р Ст седна пред компютъра с гръб към шахматната дъска и 
включи скайпа. 

- Хей, играя Е-5. 
- Ок. Кон G на F-3. 
- Кон B на С-6. 
- Офицер на B-5. 
- Аха, значи тръгваш на испански вариант. Този път ще си 

намериш майстора. 
- От къде знаеш, че това е испански вариант – усмихна се д-р Ст и 

се загледа в списъка на познатите си в скайпа. Този човек хем му 
досаждаше, хем го развеселяваше с неистовата си амбиция да 
извоюва победа. Веднага забрави за него и се съсредоточи в скайпа. 
Десетина прозорчета светеха в зелено. Едното от тях беше на Джойс. 
Веднага я потърси. 

- Обаждам ти се от затвора – написа той в полето. 
- Вече чух нещо подобно и съм побесняла. Какво правиш в 

затвора, защо си в затвор?! – гневеше се тя. 
- Затвора Санте в Париж – написа д-р Ст. – Идиотите ме 

арестуваха и се опитват да ми изфабрикуват обвинение в убийство. 
- Сериозно ли говориш? Какво убийство? 
- Едно пияно копеле падна по стълбището в хотела и се потроши. 

Обвиняват мен, че аз съм го блъснал, защото бях там, когато стана 
тази работа. 

- Наистина идиоти! 
- Под претекста, че щом съм българин, значи сигурно съм 

престъпник. Абсолютно етническа разправа... 
- Но ти нямаш нищо общо нали? 
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- Дори не съм го докоснал. Всъщност, той налетя да ме бие, но се 
изтърколи по стълбището сам, а тези тук наследници на Еркюл Поаро 
веднага нарочиха мен за извършител. 

- Тъпи копелета! Винаги съм знаела, че французите са 
комплексирани националисти и се заяждат с всички, които не са от 
тяхната черга. Кофти, че аз самата съм сега във Франция и няма как да 
събера агитката от Бъркли, за да вдигнем врява. Но ще се обадя на Ню 
Йорк Таймс и онези сигурно ще разлаят кучетата. 

- Не се притеснявай! Обаждам ти се просто, за да знаеш, че няма 
да мога да дойда на срещата. Ако си спомняш, имахме уговорена 
среща с тебе тук в Париж, но аз попаднах в затвора, така че няма да 
стане работата. Абсолютна досада! 

- Друго засега не мога да направя, но ще дойда да те видя... 
- Пешка на А-6 – обади се докторът зад гърба му. 
- Офицер на А-4 – отговори Ст. Без да се замисли. 
- Ама ти с гръб към масата ли ще играеш? – тросна се доктор 

Жерар. – И мислиш ли, че ще спечелиш по този начин? Пешка на В -5. 
- Виж какво, приятелю, ако ще продължаваш с такива грешни 

ходове, по-добре да спрем до тук – реагира веднага Ст. – Офицер на 
В-3. 

 
*** 
Докато играеше по този нетипичен начин поредната партия шах, 

д-р Ст се опита да се добере до информацията, която му бе 
предоставил Виктор Василевс преди да го отведат. За късмет, 
компютърът на доктора му беше под ръка и веднага успя да тръгне по 
следата. Вкара кода директно в Гугъл и учудването му беше доста 
сериозно, когато на монитора се появи четирицифрен код – вероятно 
на дебитна карта – и номер на банкова сметка от Експресбанк, заедно 
с кодовете за оперативна намеса през интернет. Освен това имаше и 
номера на някакъв сейф от багажното отделение на централната 
парижка гара, заедно с кода за отключване. Д-р Ст разгледа 
мимоходом цялата информация и побърза да смени изгледа, за да не 
привлече вниманието на доктор Жерар, който междувременно бе 
впрегнал целия си интелектуален потенциал в решаването на някакъв 
дебютен проблем от шахматната партия, но от време на време 
хвърляше и поглед към монитора, без да знае за какво става въпрос и 
без особен интерес към заниманията на партньора си. Д-р Ст беше 
наясно, че се касае за някаква сума пари и вероятно това бяха 
ориентири, които Виктор Василевс беше вкарал в специална страница, 
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ако се случи нещо непредвидено, както и стана. Очевидно младият 
мъж е бил наясно, че трудно ще се отърве от преследването на 
мафията /присъдата му е била подписана/, поради което се е опитал 
да заличи следите към тези пари, поне те да не са достъпни за 
определени хора. 

- Кон F 6 – обади се докторът зад гърба му. 
Съвсем традиционен дебютен ход, в който не е заложено нищо 

оригинално. 
- Кон С 3 – отговори Ст, без дори да се замисли. Също 

елементарен ход от дебютната схема. 
Съществуват някои стандартни дебютни ситуации в тази игра, 

разигравани стотици пъти от него, които се прилагат почти по 
инерция, докато позицията се усложни достатъчно и някой направи 
първата грешка. Доктор Жерар не беше наясно с всички тези дебютни 
хватки и твърде често попадаше в разни елементарни капани, които 
д-р Ст познаваше още от времето, когато се занимаваше активно с 
тази игра. Въпреки, че престана да рови в интернет, д-р Ст участваше в 
играта почти по инерция, за да не разочарова партньора си и мислеше 
съвсем за друго. Мисълта му беше заета с информацията, която бе 
получил от Виктор Василевс и евентуалните проблеми във връзка с 
това. Обстоятелството, че по този начин би могъл да се превърне в 
обект за преследване не беше никак невъзможно. Вече му беше 
съвсем ясно, че се отнася за известна сума /вероятно не малка/, до 
която със сигурност се домогват определени лица, при това внесена в 
банка, достъп до която засега има само той или поне така изглежда на 
пръв поглед. Само не успяваше да проумее как би могло да се съчетае 
всичко това с евентуалното му пребиваване в затвора за по-дълъг 
период и евентуалната му все още непроизнесена присъда. Докато се 
чудеше какво би могло да се предприеме, телефонът иззвъня и 
доктор Жерар вдигна слушалката. Обаждаха се от портала. Миг след 
това лицето на доктор Жерар се разтегна в продължителна усмивка. 

- Имате посещение, приятелю – произнесе той загадъчно. – 
Някаква много знаменита дама Ви очаква. 

- Значи трябва да отложим партията – отговори Ст с известна доза 
облекчение. 

- Ще се наложи да го направим – потвърди докторът. – Тук 
дамите ползват известни приоритети. Така че записвам ходовете. 

След малко се появи полицаят и поведе д-р Ст към изхода, 
където се намираха помещенията за посетители. Наистина днес беше 



                                                                     Пигмалионов комплекс ради радев 
 

334 

особен ден и учудването му прерасна в изумление, когато се срещна с 
гостенката. В стаята за посещения го очакваше д-р К. 
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26 
За първи път от много време насам д-р Ст почувства истинско 

вълнение. И причината беше не толкова, че д-р К като жена е сама по 
себе си вълнуваща /този факт е добре известен отдавна/, а по скоро в 
обстоятелството, че е намерила за нужно да го посети. И то на такова 
място и в такъв момент, когато в повечето случаи всички те забравят. 

Д-р К. По-красива от всякога и, което беше още по странно – 
невероятно близка, въпреки решетките, които ги разделяха. Най-
поразяващо въздействие му направи жестът, който в един спонтанен 
миг тя направи. Нещо, на което никога не бе очаквал, че е способна. 
Тя просто се залепи за решетката, протегна ръце през преградата и 
произнесе кратко: 

- Ела! 
Този тон, нетърпящ възражение го лиши от всякакви задръжки. И 

в същият момент установи, че не е способен да направи нищо друго, 
освен да се подчини. Тази прегръдка през решетките на затвора Санте 
се оказа най-вълнуващата в живота му. Дълго време мълчаха, после 
изведнъж се разприказваха неудържимо. По-скоро говореше тя, а той 
слушаше с нарастващо изумление. Очевидно днес беше ден на 
изненади. Новините, следваха една след друга – все по-шокиращи. 

- Първо: Пуснала съм подписка в камарата на лордовете в твоя 
подкрепа; имам там приятели. На всички е ясно, че се касае за 
етнически проблем – започна тя. 

- Второ: Наела съм един от най-добрите адвокати в Лондон и той 
ще поеме делото. Точка. 

- Трето: Платила съм гаранцията и нося разпореждане на 
съдията, с което задържането ти тук се заменя с домашен арест; 
повече не успях да изкопча. За целта съм наела апартамент в 
Латинския квартал. 

- Четвърто: Бременна съм. 
Д-р Ст едва успяваше да асимилира всичко, което му се поднася. 

Но докато другите новини все пак някак си се вместваха в 
приоритетите, последната беше почти извън норми. 

- Бременна съм. 
- Бременна?! – произнесе той тихо и не разбра, че в същия миг 

прегръдката му през решетките някак се стегна. След което блокира 
окончателно. 

- Съвсем – отговори тя почти делово. – Малък спомен от онова 
малко градче в северна Гърция. 
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- Значи малък спомен от малкото градче – повтаряше той като 
насън, разтягайки странно думите, сякаш ловейки ги в полет. – Значи, 
се е случило. Значи трябва да се оженим. 

- За съжаление вече съм го направила – отговори тя по същия 
начин, но усмивката и ставаше все по-меланхолична. – И не зная как 
бих могла да стана притежателка на двама съпрузи. 

- В този случай, май така се е получило – произнесе разочаровано 
Ст, – но съм изиграл по някакъв нелеп начин ролята на осеменител. 
Това едва ли е решаващ повод да ме вадиш скоропостижно от 
затвора. 

- Поводът е малко по-различен и би трябвало да го знаеш. 
Установих с голяма доза учудване, че съществува наистина 
убедителен аргумент, който при други обстоятелства не бих могла да 
си представя като реалистичен. 

- Какъв е той? 
- Достатъчно банален. Просто те обичам.  
 
*** 
От този момент събитията се развиха почти стремително. Още 

същия ден след обед д-р Ст бе транспортиран със специална 
полицейска кола и настанен във въпросния апартамент. 
Придружаваха го двама полицаи. Забеляза, че отношението към него 
съвсем се бе променило след посещението на д-р К. 

Самите полицаи като че ли го гледаха вече с друго око. 
Апартаментът се оказа доста луксозен и, естествено, достатъчно 

скъп, но д-р К не беше от тези хора, които държат на тези 
подробности. Съвсем естествено, на входа го посрещна самата тя, а 
полицаите останаха вън да го пазят, въпреки, че нямаше намерение 
да бяга. 

Д-р К се бе проявила като изрядна домакиня и всичко в 
жилището бе пипнато и подредено с изящен вкус до най-дребните 
детайли. Чак когато попадна вътре, Ст бе в състояние да прецени 
колко му е липсвала подобна обстановка. Пребиваването му в 
затвора, макар и за кратък период /поне засега/ не бе го лишило от 
усещането за красота и уют. Не можеше да си обясни как всичко това 
се вписва с присъствието на д-р К, но явно беше ключов момент в 
програмата. 

- Радвам се да те видя отново – каза той. – Изглежда, че съдбата 
все пак не се занимава с незначителни неща. 
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- Добре дошъл! – протегна ръце тя. – Явно ще трябва да 
прекараш тук известно време. Заедно с мен, разбира се... Ако това не 
те изнервя. 

- Напротив. Вече си мисля, че би ме изнервило отсъствието ти – 
усмихна се Ст. 

- Ще трябва да свикнеш и с него, поне на първо време. Но за това 
ще говорим допълнително. Ами ти си домакинът; разпореждай се! 

- Каня се да се възползвам най-напред от софрата; май съм 
забравил всякаква етикеция. Виждам, че вече е приготвена и 
спалнята. Спалня за двама. Тези нарове в затвора не са особено 
гостоприемни за непосветените. 

- Знаеш ли, ние сигурно разговаряме по телепатия – усмихна се д-
р К. – Току що си мислех за същото. И не си въобразявай, че ще те 
оставя да заспиш. 

Д-р Ст я освободи от прегръдката си и я заразглежда внимателно 
с очите на професионалист. 

- Не ти личи особено тази бременност. Дори и за набитото 
докторско око. 

- Ами още е рано. Изминали са само три месеца от тогава. Но и 
това ще стане. Смятам да наддам поне още десетина кила. 

Д-р Ст продължи да разсъждава на глас: 
- Нарочно ли го направи? 
- Имаш предвид тази бременност ли? Разбира се, че нарочно. 
- Трудно ми е да го асимилирам. 
- Никак даже не е трудно. Исках да имам дете и не можах да 

измисля друг баща. И след като не мога да имам бащата, просто си 
открадвам дете от него. Хич не ми пука за общественото мнение. 

- Защо си мислиш, че не можеш да имаш бащата. Това май не е 
съвсем така.  

- Но доскоро беше. Вече сме говорили по този въпрос; излишно е 
да го обсъждаме отново. 

- Ще ми бъде трудно да го възприема като даденост. 
- И на мен. Но засега можем да проверим качествата на спалнята. 
 
*** 
Привечер в жилището се отби новият адвокат, който бе наела д-р 

К – известната лондонска знаменитост. Знаеше се, че хонорарът му се 
равнява на годишната заплата на един средностатистически 
шлосероматричар от системата на Ланд Роувър. Човекът се представи 
като мистър Смайлс и като всеки труженик на закона, веднага се зае с 
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консултациите. В осанката на тази личност имаше нещо лисичо и 
нещо много гъвкаво, сякаш костната му система се състоеше от 
пружини и ластици. Но веднага биеше на очи необикновената му 
хитрост и проницателност, с която го беше надарила природата, както 
и способността да се концентрира. Д-р Ст не хранеше особени 
симпатии към подобен тип хора, но в случая нямаше избор. Крепостта 
на правосъдието явно не можеше да се превземе с твърдост, а с 
гъвкавост. 

Гостът седна на единия край на масата, Ст се настани срещу него, 
а д-р К се зае да домакинства. Тази роля неочаквано за самата нея и 
допадна. 

Инициативата бе взета незабавно от д-р К като домакин на 
срещата: 

- Налага се да ви уведомя, че разполагам с няколко вида кафета, 
чай, а също така и алкохол. В Британия не е прието да се предлага 
алкохол по време на работа, но в България обичаите са по либерални 
и ние – българите – сме установили, че е дори приоритетно.  

- Доколкото съм запознат с подробностите, клиентът ми е от тази 
част на света – усмихна се мистър Смайлс, но все пак за себе си бих 
предпочел един чай. Нека бъде съвсем обикновен – китайски. Просто, 
за да не обидя домакинята, която е прекрасна. 

- Умело вмъкнатият комплимент ме въодушевява и не мога да не 
се зарадвам. Разбира се, Ст не би се отказал от едно шотландско 
уиски, предполагам. 

- Разтоварващо е и наистина моментът е подходящ – потвърди д-
р Ст. 

- А домакинята ще предпочете някакъв плодов сок – подхвърли 
д-р К. – Трима души с три различни предпочитания. 

- Това е доста необичайно – вдигна вежди д-р Ст. – Мисля, че 
едно малко уиски няма да ти дойде зле. 

- Би трябвало да се сетиш, че сега точно не бива – усмихна се д-р 
К. – При други обстоятелства не бих се замислила, но сега вече дори 
не пуша, ако си забелязал. Преди месец хвърлих последната цигара. 

Д-р Ст веднага се сети какво има предвид и лицето му се разтегли 
в усмивка; все още му беше трудно да свикне с тази особеност. 
Някаква топлина се разля в душата му. Сам не можеше да проумее на 
какво се дължат тези нови преживявания. Отдавна не беше изпитвал 
нещо подобно – по точно откакто се загуби тъжната Н. Нещо много 
бавно се възвръщаше и той вече знаеше какво е то. 
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Мистър Смайлс също се досети за какво се отнася, но деликатно 
премълча. Всъщност, д-р К не криеше нищо от никого и споделяше 
всичко на английски, за да не се почувства гостът изолиран. По 
принцип, те разговаряха на български, когато са само двамата, но в 
присъствието на дори само още един човек, разговорът се водеше на 
друг език. 

- Преди да преминем към деловата част – обади се д-р Ст, – 
възнамерявам да занеса на полицая отвън една чаша уиски. 

- Вие – българите явно сте много сърдечни хора – усмихна се 
адвокатът. – Но не бива да носиш алкохол на полицая. Той е на пост и, 
ако го усетят, моментално ще го уволнят. 

- О да. За това почти не помислих /тук са безкомпромисни с тези 
неща/, но ще му занеса нещо безалкохолно, че е доста жега вън. 

- Това може... 
 
*** 
Мистър Смайлс беше висок и сух човек, като повечето англичани 

от старата генерация, със сини, почти безизразни очи и хитра усмивка, 
издаваща проницателен и гъвкав ум. Беше се прочул сред 
криминалния контингент в мегаполиса, че е измъкнал не малко 
престъпници от лапите на правосъдието, хващайки се за някоя дребна 
подробност, поставяща под съмнение версията на обвинението. Той 
успяваше така да доразвие и изопачи нещата, че откровеният 
престъпник вече изглеждаше невинен като младенец; едва ли не 
съдиите трябва да му се извиняват за създаденото неудобство. 
Неговата продажна съвест на професионален ментарджия не се 
вълнуваше особено, дори тогава, когато сам е убеден, че клиентът му 
е абсолютен негодник. Не беше ясно само как се справя със 
задълженията си, когато клиентът му наистина е съвсем невинен. 
Подобна ситуация му беше непозната, защото го търсеха за услуги 
предимно изявени негодници.  

- И така, бих искал да чуя още веднъж твоята версия от твоите 
уста – каза той, обръщайки се към д-р Ст. – Защото е писано много по 
въпроса, но всеки си разкрасява нещата по собствено усмотрение. 
Всичко отначало и точка по точка. 

Д-р Ст повтори още веднъж цялата история отначало докрай, 
като не пропусна нищо, дори най-незначителните подробности. 
Започна от инцидента в бара и приключи с фаталния край на 
хотелското стълбище.  
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- Надявам се, че всичко се е случило точно така, както го 
разказваш – забеляза адвокатът. 

- Абсолютно. 
- Би трябвало да ти е известно, че от доктор и от адвокат нищо не 

се крие. 
- Известно ми е, защото работя в единия от тези браншове. 
- В изложението ти има една особеност, която малко обърква 

нещата. Това, че си бил предупреден от администраторката, че на 
стълбището има човек, който дебне нещо. И въпреки това си тръгнал 
нагоре. С неясни намерения. Това е сериозен коз в ръцете на 
обвинението. 

- И аз мисля, че най-вече за това се хванаха, макар че нямат 
никакви съществени улики. По принцип, не ползвам асансьор до 
втория етаж. Но ситуацията се промени коренно в моя вреда, когато 
се уточни, че мъртвият е френски гражданин, а живият – тоест аз – от 
източна Европа. Изглежда, че тук ни таксуват априори като 
потенциални убийци. И съчиниха веднага версията за престъпно 
деяние. 

- Неприятна история. – подхвърли мистър Смайлс. – Сега вече 
сигурно ще те съдят, дори без сериозни мотиви, само заради 
авторитета на френската полиция. 

- Точно от това се опасявам. 
- И аз. Сега ще трябва да търсим пробойни във версията на 

обвинението. 
- Пробойната е тази, че обвинението е изцяло съчинено. 

Абсолютна литература. 
- Въпреки това е изградено логично и ще бъде много трудно да се 

опровергае. Дори и в литературата понякога има логика. 
- Радвам се, че поне не мислите, че аз съм извършителят – 

усмихна се Ст – защото бившият ми адвокат не беше убеден в това и 
дори настояваше да си призная, заради смекчаващи вината 
обстоятелства. 

- Той подхожда прекалено професионално и предлага 
компромисно решение, игнорирайки варианта, че клиентът може и да 
не е виновен. Аз никога не страдам от предубеждения и се опитвам 
максимално да оневиня клиента, в зависимост от данните, с които 
разполагам, без да се интересувам дали наистина е виновен или 
невинен. 

- Точно обратното на това, до което се домогва прокурорът. 
Въпрос на надлъгване. 
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- Именно. Но се налага да се съобразяваме с подробностите и, 
понеже в този случай нещата са твърде неизяснени и твърде 
импровизирани, би трябвало да пледирам в посока относно 
възможността от допускане на съдебна грешка. Има и известна доза 
емоция. Те са твърде чувствителни на тема „Презумпция за 
невинност”. 

- Това е едната страна на въпроса, а другата е, че вероятно 
изобщо не би се стигнало до съд, ако бях френски гражданин. 

- Този момент е също важен. Ще сложа пръст и в тази рана. 
Смешно ми е като си помисля как ще реагират, като ги изкарам 
шовинисти. Французите претендират да са най-изявената демокрация 
в Европа. Трябва малко да ги разколебаем. 

- Дано не се получи обратен ефект. 
- Доколкото ми е известно и е отбелязано в протоколите, той те е 

ударил с метална щанга и ти счупил ключицата. 
- Все още не е зараснала напълно. 
- Макар че когато има смъртен случай, не обръщат особено 

внимание кой е нападателят и кой – защищаващият се, ще наблегнем 
и на този момент. Ще докажем, че нападателят е той, ти просто си 
реагирал. 

- Дори не успях да реагирам и никак не съм се защитавал. 
Всъщност, изобщо не реагирах; толкова бързо стана всичко. 

- Така е даже още по-добре. И вероятно не си обърнал сериозно 
внимание на предупреждението на администраторката. 

- Дори бях забравил за него. 
- Така, така. Нещата се подреждат. Значи нападателят е ясен. 

Наличие на телесно увреждане и т.н. Ще се погрижим за останалото. 
- Прокурорската версия е, че щом не са открили по желязото 

пръстови отпечатъци, това значи, че сам нарочно съм си счупил 
ключицата – отбеляза д-р Ст. 

- Звучи доста инфантилно. Надявам се, че съдът няма да вземе 
под внимание подобна измишльотина. Вероятно е държал щангата с 
кърпичка или нещо друго, за да не остави отпечатъци; тоест имал е 
намерение да те убие. Ето още един сериозен момент в наша полза. 

- Прокурорът прехвърля на мен това намерение. 
- Ще се наложи да преглътне едно разочарование. Вероятно 

кърпичката е изпаднала по стълбището. 
- Проблемът е, че метачката не си спомня нищо. 
- Ще си спомни. Ако трябва ще я подложим на психоанализа – 

засмя се мистър Смайлс. 
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- Другата вероятност е полицията да са я прибрали и забутали 
някъде. 

- Това също ще проверим. Предполагам, че всички веществени 
доказателства са съхранени при тях.  

- Ако са попаднали в ръцете на прокурора, едва ли ще се 
доберем до тях. 

- Би трябвало, защото вероятно е направен подробен списък. Ще 
ми се да го проуча този списък и това ще стане още утре, защото днес 
е вече късно. За днес май приключихме. 

Мистър Смайлс допи чая си и стана. През цялото време д-р К не 
взе участие в разговора, но слушаше много внимателно и явно 
запомняше всичко. Понякога в очите и за секунда пламваше особен 
блясък, сякаш внезапно я осеняваше някаква идея, после отново 
ставаше необичайно сериозна. 

Мистър Смайлс си взе чантата и се ръкува. Уговорката беше да се 
видят отново следващия ден. 

 
*** 
След като се убеди в качествата на спалнята, д-р К се завъртя из 

кухненското помещение; дори не допусна там д-р Ст с мотива, че това 
не е място за мъже и се залови да прави нещо от сорта на бяло 
сладко, към което имаше особен пиетет. В същото време д-р Ст 
включи компютъра, понеже възнамеряваше да провери отново 
валидността на предоставената от американеца информация. Добрата 
новина беше, че има връзка с интернет и се опита да се възползва от 
тази възможност. Но тъкмо започна да набира кода, който носеше със 
себе си, д-р К дотича внезапно от кухнята и с неочаквана припряност, 
без да каже нито дума, изключи компютъра директно от контакта. На 
изуменият поглед на д-р Ст, тя само сложи пръст на устата си и 
прошепна настойчиво: 

- Тихо! 
Д-р Ст не успя да каже нищо, но изумлението му нарастваше 

всяка секунда. 
- Ела! – каза тихо д-р К, хвана го за ръката и го поведе към 

терасата. Чак когато излязоха вън, си позволи да говори по-
определено. – Имам усещането, че някой е влизал тук преди да 
дойдем. Вероятно, докато бях на свиждане в затвора. 

- Какво те кара да мислиш така ? – трепна Ст. 
- Има разместени неща в кухнята, а ти не си влизал там. Спомням 

си кое къде точно съм оставила преди да изляза. 
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- Наистина не съм влизал още там – потвърди Ст. 
- Зная. И точно това ме кара да мисля така. Няма да се учудя, ако 

има поставени някъде микрофони и камери.  
- Ако е така, това едва ли е работа на папараци. По-вероятно са 

служители на следствието.  
- Много е възможно и вероятно са ни фиксирали какво правим в 

спалнята. Тези буболечки се монтират предимно на такива места. 
Тъпи копелета... 

- Защо изключи компютъра? 
- По същата причина. Сто на сто има инсталирана шпионска 

програма, която следи всяко твое движение. 
- Виж, за това не бях помислил – втрещи се д-р Ст – и щях да ги 

снабдя с доста обилна информация. 
- И аз. Но вече започнах да мисля. 
- Доста параноична история. Ще трябва да се поразгледаме и да 

открием шпионите. Май има някакви средства за тази цел. С 
компютъра съм сигурен, че ще се справя и ще го изчистя, но 
останалото е малко несигурно. Не се знае колко буболечки има 
инсталирани и къде точно. 

- Засега се сещам за компютъра, телефона, будилника, 
телевизора, абажура хладилника... 

- Освен това вазите, картините, пепелниците, бонбониерите и 
всяка случайна дреболия. Те са доста миниатюрни и една такава 
джаджа могат да ти лепнат дори на сутиена без да усетиш. Някой 
подарявал ли ти е скоро химикалка? 

- Не е. 
- И на мен не е. Значи поне в това сме сигурни. А сега да се 

върнем в стаята и да започнем много внимателно претърсването. 
Вероятно всичко е работа на полицията. 

- И на мафията в нея – допълни д-р К. – Но мислиш ли, че е 
правилно да премахваме тези неща; не е ли по-разумно просто да се 
съобразяваме с наличието им и ако се наложи, просто да ги 
заблуждаваме? 

Д-р Ст я погледна с възхищение и се усмихна: 
- Много си права; по-разумно е. И изобщо започнах да гледам на 

тебе като на свой ангел-хранител. А сега да направим проверка. 
 
*** 
Въпреки, че нямаха опит в тази насока д-р К и д-р Ст веднага се 

натъкнаха на очевидни факти. Най-баналното в цялата история беше 
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обстоятелството, че дори в компютъра се оказаха монтирани няколко 
елементарни шпионски програми, които следяха зорко всяка стъпка 
на оператора и докладваха където трябва. Беше неразумно да бъдат 
премахнати, защото имаше вероятност това да навлече незабавна 
намеса на полицията по всеки тривиален повод, така че д-р Ст ги 
остави засега, но беше наясно, че този компютър трябва да се ползва 
много внимателно. Решиха в един дискретен разговор, че е най-
разумно да се достави друг, за предпочитане мобилен вариант, 
разполагащ с възможност за директна връзка с интернет. С тази 
задача трябваше да се заеме д-р К по понятни причини. 

Но с останалите средства за подслушване беше належащо да се 
заемат специалисти и д-р К се свърза с една полулегална фирма, 
занимаваща се с УКВ радиоапаратура. Представителят на фирмата, 
който се появи след известно време, беше дегизиран като 
водопроводчик, за да не предизвиква излишни съмнения у 
полицията. Той беше наясно за какво е повикан и веднага се зае за 
работа без много приказки. На първо време бе разкрита малка 
камера, монтирана в стената зад една репродукция на Моне на много 
специално място и надничаше през едно почти микроскопично 
прозорче, сливащо се с общия фон. Съмнението до голяма степен 
беше продиктувано от безвкусицата, с която бе подбрана тази евтина 
репродукция и поставена точно там, където не и е мястото. Личеше си 
убедително полицейският замах в цялото изпълнение и биеше на очи 
дори за дилетанта. Специалистът смигна заговорнически и без 
никакво колебание обърна картината обратно, така че да затулва 
камерата. Очевидно се бе сблъсквал с подобни изпълнения не 
веднъж, така че решението му не бе оспорвано. 

След това той извади един специален приемник от чантата – 
нещо като миниатюрен пеленгатор, работещ в широк диапазон и след 
малко откри два минипредавателя, монтирани директно в кутиите за 
елзахранването и свързани към мрежата, като по този начин можеха 
да работят непрекъснато неопределено дълго време. Без секунда 
колебание, човекът просто ги отряза от мрежата и спокойно обясни: 

- Тези буболечки най-често ги ползва полицията, когато имат 
нужда от информация. Обикновена ченгеджийска порнография. Но те 
нямат право да го правят и много добре съзнават, че са сгазили лука; 
можете дори да ги съдите, ако знаете кои са. Така че с чиста съвест ги 
хвърлям в кошчето за отпадъци. Между другото, проверете и в 
компютъра какво са курдисали, защото това им е коронната хватка. 

- Вече е проверено – усмихна се Ст. 
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- Значи всичко е наред до тук. Но ми се струва, че в спалнята 
също писука някаква буболечка. Мизерниците много си падат по 
сексизпълнения и не пропускат да курдисат нещо в спалните – 
усмихна се специалистът и извади отново клещите от чантата. 
Буболечката бе открита в самата нощна лампа и също последва 
останалите в кошчето за отпадъци. С това детективската част от 
епизода бе приключена. 

 
*** 
След обед се появи отново мистър Смайлс и донесе прясна 

информация. 
- Всъщност, всички веществени доказателства от събитието се 

пазят в полицията – обясни той с хитра усмивка, която много 
подхождаше на мършавата му физиономия – дори открих между 
вещите и носната кърпичка, за която говорехме и, на която никой не 
бе обърнал внимание – онази, с която се предполага, че е била увита 
щангата. 

- Това би трябвало да реши проблема – отбеляза Ст. 
- Копелетата дори нямат представа, че в това се състои 

разковничето и продължават да пробутват старата версия с привкус 
на етническа нетърпимост. Гледат умно и мъдруват, но така и не се 
сещат да направят каквото трябва; за тях въпросът е решен. По мое 
настояване кърпичката, както и щангата бяха предадени за 
изследване в лабораторията. И се надявам по тях да бъде намерен 
достатъчно генетичен материал. 

- Това е добро решение – обади се д-р К. – Междувременно, 
докато разговаряхме вчера по въпроса, очевидно сме били 
подслушвани. Открихме в жилището всевъзможни полицейски 
приспособления. 

- Това е коронният им номер – разсмя се мистър Смайлс, – но да 
се надяваме, че от това, което сме изприказвали, обвинението няма 
да има особена полза. Напротив – оттук нататък ще започне да 
буксува все повече. Сигурни ли сте, че не е останало нищо от 
дейността на полицията? 

- Не може да се твърди със сигурност – поясни д-р К – но се 
занимаваше специалист, който изследва с апаратура цялото жилище. 
Намерихме камера и микрофони. 

- Къде са в момента? 
- В кошчето за отпадъци, но камерата си е на мястото, само че 

деактивирана. 
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Мистър Смайлс извади от кошчето единият от изхвърляните 
микрофони и го разгледа с открито пренебрежение. 

- Позната история в полицейски стил – отбеляза той. – Тези 
копелета няма да се откажат от мизерните си изпълнения. Въпросните 
инструменти не служат за нищо друго, освен за изнудване. 

- Мислите ли? 
- Дори съм сигурен. И предполагам, госпожо, че вниманието им 

до голяма степен касае Вашата личност... 
- Моята личност?.. 
- Точно така. Интересува ги какви са Вашите отношения със 

заподозряното лице, какво е семейното Ви положение, съпругът, 
бизнесът и пр. Всичко това се вкарва в банка „данни” и много често 
служи за изнудване, ако някое ченге реши да се възползва. 

- Разбирам, но в случая ще лови риба на сухо – усмихна се 
пренебрежително д-р К – защото моите начинания са широко 
известни на публиката и те просто няма с какво да ме изненадат. 

- И няма как да бъде нещо друго – подкрепи я мистър Смайлс. – 
Вие сте една от фаворитките на Лондонското общество, разбира се в 
най-добрия смисъл и за Вас се носят легенди. 

- Това все пак би трябвало да е комплимент и ще го приема като 
такъв. 

- Значи, остава да излязат резултатите от лабораторията – смени 
рязко темата мистър Смайлс – след което стратегията по защитата ще 
бъде уточнена окончателно. Силно се надявам, че след конкретни 
резултати обвинението няма да има особени шансове. 

- Не ми се вярва много – подхвърли замислено д-р Ст. – 
Прокурорът Тибо е упорита личност. 

- Добре, че резултатите от делата не се решават от прокурорите – 
усмихна се мистър Смайлс – защото затворите в ЕС ще отеснеят много 
скоро. 

 
*** 
Междувременно д-р Ст получи съобщение по имейла, че 

стиховете на Н са преведени на български и преводачката му изпрати 
файл с част от текстовете за проверка. Действително жената, която и 
да беше тя, се бе постарала максимално да се доближи до оригинала 
и това явно и е струвало много усилия. Въпреки, че не беше особено 
вещ в поезията /чувстваше я по-скоро интуитивно/, д-р Ст не можеше 
да не схване, че текстовете са направени на ниво, доколкото е 
възможно да бъде на ниво един превод и реши да и гласува доверие. 
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- Ще Ви преведа сумата незабавно по банков път – обясни той по 
скайпа – и още утре ще имате парите, но трябва да ми съобщите 
номера на сметката си, за да Ви ги пратя, тъй като в момента не съм в 
България. 

- Това е най-разумното решение – отговори тя. – Ще Ви доставя и 
останалите текстове по имейла, а Вие разполагайте с тях както 
намерите за добре. 

След което тя изписа на монитора номера на банковата си 
сметка, с което процедурата бе приключена. 

Д-р Ст веднага сподели това свое начинание с д-р К и тя дълго 
мълча, преди да вземе отношение. 

- Предполагам, че се отнася за мъртвата руска поетеса, с която си 
имал някакви връзки. 

- Точно така. Дори се свързах с едно издателство и те очакват 
ръкописа. 

- Значи това е същата тази Н, заради която ме караш да ревнувам 
– пошегува се д-р К. 

- Тя е, но по-добре не ревнувай! Някакси не върви да се ревнува 
от мъртвите. 

- Напротив, понякога те точно след смъртта получават истинската 
си сила, която не са могли да получат приживе. Особено поетите... 

На д-р Ст му стана някак тъжно и не отговори на тази реплика. 
- Ст, да не би да ми се сърдиш. Това е малко неуместна шега... 
- Не бих могъл – отговори след кратко мълчание д-р Ст, – но е 

трудно да се забравят някои неща. 
- Разбирам те – съгласи се д-р К и веднага добави. – Ст, имам 

една молба. Нека и аз се включа в този проект. Бих могла да го 
финансирам. Освен това мога да потърся и преводач на английски. Би 
било знаменито тя да се появи сред англоговорящите читатели. 

Д-р Ст беше изненадан и доста се зачуди как да отговори. 
- Ст разбра ли какво те помолих? 
- Разбрах, естествено. Но ми прозвуча някак необичайно и се 

опитвам да го възприема. Разбира се, не мога да имам нищо против и 
се радвам. 

- Възприеми го буквално, Ст! В най-прекия смисъл. Откровено да 
си призная, историята на тази жена някак си ме хваща за сърцето. И 
съвсем определено я обикнах. Чувствам я като част от тебе, а аз 
обичам всичко, което е свързано с тебе. 

- Вече съвсем ми се проясни – отговори д-р Ст и я прегърна. – 
Благодаря ти. 
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27 
Д-р Г и М се настаниха в един не много скъп хотел в северната 

зона на Париж и наеха малък апартамент на втория етаж. Хотелът му 
бе препоръчан от един сънародник, прекарал там известно време, 
явно поради посочените преимущества и най-вече заради 
клиентелата – предимно от балканския регион. Оказа се случайно, че 
това е същият хотел, в който преди това бе пребивавал д-р Ст по 
време на онзи нещастен случай. Д-р Г научи подробностите при един 
разговор със самия собственик, който често заместваше някой от 
администраторите по различни причини. Това беше същият стар 
евреин, заради когото се получиха проблемите на д-р Ст. 

- За съжаление, Вашият сънародник е обвинен несправедливо и 
сега чака да го съдят – сподели старецът. – Съжалявам, че станах 
косвена причина за неговите неприятности.  

- Да се надяваме, че все пак има правосъдие – отговори д-р Г. – 
Човекът, за когото говорите е мой колега и до голяма степен – мой 
приятел. Познавам го добре и зная, че не би извършил по никой 
начин това, в което го обвиняват. 

- Склонен съм да приема неговата версия и ще се опитам да бъда 
максимално точен по време на процеса. Призван съм за свидетел на 
обвинението, макар че показанията ми са косвени и касаят само 
случката в барчето. 

- Вероятно се опитват да скалъпят обвинения по косвени 
преценки – отбеляза д-р Г. 

- И аз така мисля. Но ще се опитам да му помогна, доколкото 
зависи от мен. Дежурната администраторка също разполага с 
показания; тя е видяла онзи на стълбището. Но Вие вероятно сте по 
друг повод в Париж... 

- Точно така. Винаги има достатъчно много поводи за едно 
посещение в Париж. Решили сме на първо време да обиколим 
музеите. 

- Обикновено всички започват от там. Дори и тези, които са 
дошли заради кръчмите. – усмихна се старецът – Приятелката Ви не е 
много разговорлива. 

- Дори никак – потвърди д-р Г – Тя си има свой начин на 
изразяване. 

- Разбирам. – кимна старецът. – Всеки си има нещо, което не е 
достъпно за останалите. Вероятно ще започнете от Лувъра. Всички 
тръгват от там. 
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- Това не е уточнено. Ние може да започнем от музея на Роден. 
Тя е скулпторка. 

- Много точен избор. Музеят на Роден е златна мина за всички 
скулптори. Но е озадачаващо. Тя изглежда твърде фина за 
практикуване на подобен занаят. 

- И на мен така ми изглежда, но е факт – отговори д-р Г. 
- А Вие също ли сте скулптор? 
- По-скоро съм живописец или само така си мисля. А преди това 

бях доктор. 
- Странна метаморфоза. О – да, Вие споменахте, че д-р Ст Ви е 

колега и сега чак направих връзка. 
- Така е, но само донякъде. Д-р Ст е практикуващ медик, а аз – 

бивш – уточни д-р Г. 
- Няма бивш медик, както няма и бивш негър – коригира го 

старецът. 
През цялото време, докато траеше този почти банален разговор, 

М мълчеше и разглеждаше стените и тавана. По всяка вероятност, 
дори не чуваше диалога. После вниманието и внезапно сякаш бе 
привлечено от някаква особеност в лицето на стария евреин. Тя се 
приближи до него и започна да го разглежда със странно внимание, 
дори опипваше черепа, сякаш се канеше да го моделира незабавно. 
Пръстите и се плъзнаха по слепоочието, по темето; после се взря в 
очите му и проучваше нещо там продължително /човекът дори някак 
се сконфузи/, а лицето и ставаше все по-замислено и тъжно. Старият 
евреин изпадна в недоумение и се чудеше как да реагира.  

- Да се надяваме, че не си открила в мен истинският потомък на 
цар Соломон и Савската царица, мила – опита се да се пошегува той. 

Разбира се, М не отговори нищо, но очите и потъмняваха все 
повече, сякаш там се събираха облаци. 

- Ела М, остави това! Да вървим горе! – опита се да я привлече д-
р Г и даде някакво обяснение за внезапната и активност. – Извинете, 
но тя понякога има странния навик да разглежда особеностите на 
човешката анатомия – малък дефект на всички скулптори... 

- Разбирам. Може би главата ми притежава някои особености, 
които другите не забелязват. Но тя го прави по доста занимателен 
начин – все едно разглежда артифакти от епохата на Авраам.  

- Има вероятност да е открила нещо библейско у Вас и да Ви 
издяла някоя скулптура, докато се намираме в Париж. Няма да се 
учудя, ако скоро започне да търси подходящ камък. 
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- Но тя камъни ли обработва? Много странно за такава фина 
жена. 

- И според мен е странно – уточни д-р Г, – но фактите говорят 
друго. 

М продължи да бъде вглъбена в себе си, но явно мисълта и 
работеше в напрегнат режим и някакси съвсем съсредоточено. Когато 
двамата се прибраха в апартамента, тя внезапно преодоля 
задръжката и произнесе поривисто само едно изречение, което беше 
изпълнено с мрачина: 

- Но той ще умре... 
- Кой ще умре, кой? – недоумяваше д-р Г. 
- Той. Онзи.  
- Старецът ли? Възможно е. Всички един ден – рано или късно 

умират. 
- Скоро – уточни М. – Много скоро. 
 
*** 
Посещението в музея на Роден не мина без изненади. М винаги 

беше способна да ги поднесе в неочакван момент. Точно сега д-р Г 
установи, че М я няма и не се вижда никъде наоколо. Минута преди 
това вървеше редом с него, но по времето, когато той разглеждаше 
внимателно „Мислителят”, тя изчезна. Почака няколко минути, 
защото помисли, че вероятно е наблизо, но времето се изнизваше и 
той започна да се тревожи. Щеше да бъде трудно да я открие, ако е 
хукнала сама по улиците на Париж. Нямаше представа какво може да 
се е случило, но тръгна да я търси, защото разбра, че очакването няма 
да доведе до нищо. Преимуществото беше, че точно по това време – 
доста горещ септемврийски следобед – в музея нямаше много хора и 
се надяваше лесно да я открие, ако е все още тук. Обиколи набързо 
няколко зали; дори не се спря да разгледа експозицията и я откри в 
последната сред скулптурите на Камий Клодел. М бе застанала 
неподвижно пред една от тях /това беше Молитвата/ и по невероятен 
начин самата тя наподобяваше същата скулптура и в почти същата 
поза – молитва, отправена към онзи, който го няма. 

Д-р Г се приближи внимателно и с покруса установи, че лицето на 
М е застинало в невероятно тъжна маска; не беше сън, но имаше 
нещо сомнамбулно – и когато я хвана за ръката, за да и напомни, че 
не е сама, тя леко трепна и в някакъв спонтанен жест се изви към него 
и падна в ръцете му като подкосена. Той я вдигна и първото 
впечатление беше, че е невероятно лека и безпомощна като малко 



                                                                     Пигмалионов комплекс ради радев 
 

351 

дете. Веднага след това очите и се препълниха; тогава д-р Г се сети, че 
никога не я е виждал да плаче, дори и в най-тежките моменти тя 
битуваше някак встрани от събитията и сякаш нищо не можеше да я 
засегне, а сега нещо се бе преобърнало и той не успяваше да си 
отговори какво точно е открила в една скулптура. Единственото, с 
което успяваше да бъде наясно бе, че в главата и нещо се случва, 
започнало е някакво движение навън или към никъде, но нямаше как 
да се разбере посоката, защото в такива моменти дори хаосът има 
посока, което не го прави по-малко хаотичен. 

- Да вървим, М! Да вървим! 
- Тя ... е жива – внезапно произнесе М, взирайки се в скулптурата. 
- Коя е жива, скулптурата ли?  
- Ти не разбираш. Тя е жива – повтори М с неочаквана жар и 

тогава д-р Г започна да осъзнава какво му е липсвало през цялото 
време. Той просто нямаше сетива, за да надникне в душата на камъка 
или душата на бронза, нито в тези, които битуват в хаоса на една 
абстракция. Съвсем смътно му се открехваше прозрението, че душите 
на всички камъни скитат някъде сред протуберансите от всевъзможни 
лудости, където не всеки има достъп. 

- Да си вървим, М, хайде да тръгваме! – настоя д-р Г. – Утре ще се 
отбием пак насам. 

М наведе глава и се упъти към изхода без да каже нито дума и 
без да се обръща, сякаш бе захвърлила всичко окончателно зад себе 
си. Тези неочаквани обрати можеха да имат обяснени само с 
диагнозата. Това за д-р Г бе достатъчно известно и той я последва 
мълчаливо с ясното съзнание, че трудните моменти няма да бъдат 
малко. Като човек, свързан с изкуството, той знаеше, че реакцията и е 
обяснима при наличието на творби от световна величина, но като 
лекар се опасяваше, че това може да има сериозни последствия в 
негативна или позитивна посока /това засега нямаше как да бъде 
уточнено/, тъкмо поради което не биваше да се рискува с каквито и 
да било експерименти. 

 
*** 
В събота сутринта М беше тъжна и хранеше на терасата дивите 

гълъби. Д-р Г донесе от най-близкия магазин за художествени занаяти 
инструменти за работа, но тя дори не ги погледна; нещо съвсем друго 
имаше сега в главата си или съвсем нищо. Необичайно много птици се 
бяха струпали и кацаха по ръцете и по раменете, а тя ги приемаше с 
някаква съвсем далечна усмивка от минали прераждания. Очевидно 
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птиците я вземаха за член на ятото и имаха пълно доверие в нея, но 
когато се появи д-р Г, се разлетяха във всички посоки; тогава М стана 
още по-тъжна. Д-р Г не можеше да разбере причината за тази тъга; 
явно не можеше да бъде носталгия, защото М навсякъде се чувстваше 
чужда и навсякъде еднакво мълчеше. Когато М за пореден път 
изчезна, д-р Г дори не се ядоса, защото отдавна го очакваше. 
Разликата беше, че този път вече знаеше къде да я търси и направо се 
насочи нататък; би било ужасно неприятно да и загуби следите из 
Париж. Както предполагаше, откри я много скоро в музея на Роден, 
точно там, където я откри последния път – пред знаменитата молитва 
на Камий Клодел. Отстрани картината изглеждаше съвсем идилична – 
като две жени, които разговарят. Вероятно беше дошла тук пеш или 
гратис по транспорта, понеже не разполагаше с пари. Д-р Г остана с 
впечатление, че тя вече е съвсем спокойна и липсваше онази трескава 
възбуда от предишното посещение. Лицето и излъчваше някакво 
примирение и готовност да се довери, сякаш е получила опрощение 
свише, за греховете, които не е сторила. 

Д-р Г се приближи внимателно, за да не я стресне и я хвана за 
ръката. 

- Не биваше да идваш тук сама, М. Това много ме тревожи. 
- Не съм сама – отговори почти ведро М. – Разговарях с... нея. Тя 

е много тъжна без мен. 
- Но ти не можеш да останеш повече тук; след малко затварят 

музея. 
- Тя е много тъжна. Тя е ужасно тъжна... 
- Аз също съм тъжен, когато те няма, М – каза д-р Г – Аз – също... 
- Да. И ти – също. Зная това. Но да вървим! 
- Къде искаш да отидем? 
- В ателието. Искам да направя нещо. Непременно искам. 
Д-р Г изпадна в трудна ситуация. Нямаше представа къде има 

наблизо художествено ателие, в което се изработват скулптури. 
Съвсем случайно един от уредниците знаеше. Оказа се, че в 
непосредствена близост съществува такова и дори някога било цял 
комплекс за художествени занаяти. Бързо го намериха и за късмет, 
беше отворено. Вътре двама майстори работеха, а третият – вероятно 
най-главния – даваше кратки наставления. 

Посрещнаха ги много любезно, вероятно с мисълта, че това са 
потенциални клиенти. 

- Какво ще обичате, приятели? Разполагаме с богат избор. 
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Наистина изборът беше богат. Наоколо се търкаляха 
всевъзможни изпълнения на човешкото въображение – някои 
завършени, други – полузавършени и трети – едва започнати. 

- Не сме дошли за това – обясни с усмивка д-р Г. – Но момичето е 
скулпторка и има някаква идея. Може да направи нещо за вас. 

- Съжаляваме, но не търсим в момента работници – отговори 
навъсено главният. 

- Не става въпрос за това – обясни д-р Г. – Тя иска да направи 
нещо безвъзмездно. Просто има нужда от реализация. Сетила се е и 
има някаква идея. 

- Аха, такава ли била работата? Случва се понякога с 
ентусиастите. Но тя като че ли не говори?.. 

- Истина е това. Много рядко говори, а освен това не знае езика. 
- Странно. Всъщност, изглежда съвсем нормална, дори доста 

красива... 
- Така изглежда. 
- Какъв материал предпочита? 
- Обикновено работи с камъни. Няма значение какви са – просто 

камъни. 
- Много интересно. Но при нас има само мрамор – от най-

доброкачествения. Ние сме професионалисти. И не можем да 
рискуваме да се похаби материала. 

- Няма проблем. Ще ви заплатя материала дори в излишък – 
успокои го д-р Г, – освен това съм сигурен, че работата, която ще бъде 
извършена, ще превъзхожда значително средното ниво. 

- Хм. Заинтригувахте ме – засмя се онзи. – Доста занимателна 
история. 

- Дори прекалено. 
През цялото това време М следеше диалога без особен интерес, 

въпреки че неочаквано за самата себе си разбираше всичко. После 
внезапно се насочи към работната маса и взе едно голямо парче 
глина. 

- Тя май предпочете този път по-лесния вариант – усмихна се 
главният майстор. Това е добро решение; поне няма опасност да се 
повреди материалът. 

М много бързо и някак небрежно започна да оформя парчето 
глина и след малко се получи човешка глава. Работеше като че в 
някакъв транс по въображение и почти не гледаше какво прави; 
ръцете и моделираха глината с ужасяваща бързина – някак почти по 
инерция. Всички спряха своите занимания и я наобиколиха. Работата 



                                                                     Пигмалионов комплекс ради радев 
 

354 

и предизвика неочакван интерес. Учудването понякога прерастваше в 
ужас. 

Няколко минути по-късно М беше готова и постави парчето глина 
на масата. Това беше женска глава на млада жена с някаква трескава, 
почти жестока красота. Веднага пролича нещо много познато и всички 
зинаха от изумление. Пръв реагира главният майстор: 

- Но това е самата Камий Клодел; никога не съм виждал по-
сполучлив образ – извика възбудено той. – Абсолютно същата. 

Двамата помощници също се втренчиха в глинената изработка и 
забравиха своята работа. 

- Наистина много е сполучлива – потвърди единият. – Остава да 
се направи калъпа и ще стане чудесен бюст. 

Д-р Г се въздържа от изказване, но беше потресен от видяното. 
- Имам усещането, че самата Камий прави скулптура на самата 

себе си – заключи покрусен главният. – Вече започвам да вярвам в 
превъплъщението. Как се казва момичето? Каква е? От къде е? 

- Българка е и се казва М – отговори вместо нея д-р Г. 
- Българка?!.. Няма значение каква е. Наемам я веднага за 

работа. Заплатата и ще бъде като на мен самия. 
- Има малък проблем – възрази д-р Г. – Тя е болна и има нужда от 

специални грижи. Засега аз съм се ангажирал с това. 
- Но, разбира се, не е фатално; ще уредим и това... 
Докато траеше този диалог, М някак като на шега или като на сън, 

съвсем бавно и съвсем монотонно, почти като в странен импулс, 
започна да деформира изображението, сякаш изпадайки в 
умопомрачение и малко след това парчето глина пак се превърна в 
парче глина. 

Всички бяха потресени и ужасени. Настана гробно мълчание. 
- Явно материалът не е повреден – произнесе накрая д-р Г. 
 
*** 
Тази спонтанна реакция се появи отскоро. Сякаш някой друг в нея 

вземаше внезапни решения – коренно противоположни на 
първоначалното намерение. На лицето и се появи израз на уплаха, 
сякаш сама се чудеше на собствените си действия или по-скоро на 
онзи, който се включва задкулисно вместо нея. 

Д-р Г изрази безпокойство по този повод. 
- Вероятно е разстроена от нещо – сподели той на френски. – 

Понякога страдащите от този синдром са склонни към парадоксални 
решения. 
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- Жалко за хубавия макет – забеляза майсторът разочарован. – 
Щеше да се получи прекрасен бюст на Камий Клодел. 

- Безспорно е така – потвърди д-р Г, – но не се притеснявайте! Тя 
е в състояние да произведе десетки такива макети и сигурно ще 
приеме с удоволствие да Ви сътрудничи, докато сме тук. За нея тази 
работа е всичко на света. 

- Би било добре, ако се получи. 
- Какво ще кажеш по този въпрос, М? – попита д-р Г, 

превеждайки разговора. 
Но М мълчеше и продължаваше да гледа натъжено парчето 

безформена глина, сякаш не можейки да повярва на очите си. 
- Не ти ли се иска да поработиш няколко дена с тези хора, М? – 

повтори д-р Г. – Ако това ти е приятно, разбира се. 
По устните на М се плъзна странна усмивка. 
- Бих работила – произнесе тя накрая, ловейки думите. – Бих 

искала да направя нещо за Камий. 
- Обичаш ли Камий? 
- Да. Тя е страдала. 
- Защо мислиш така? 
- В очите и се разхожда една тъмна сянка. 
Д-р Г преведе разговора на френски и уточни: 
- Със сигурност ще имате полза от нея. Освен това и за нея ще е 

добре. Тази работа е част от терапията. 
- Надявам се да не реши да съсипе отново готова работа – 

усмихна се майсторът. 
- И аз се надявам – отговори д-р Г. – Досега не е имало подобен 

ексцес. 
- От утре може да започне – обясни майсторът. – Процедурата по 

настаняване на временна работа ще изготвим допълнително. Не е 
нужно да носи инструменти или някакви приспособления. Тук има 
всичко необходимо. 

- Набавете само повече камъни! – усмихна се д-р Г. – Тя има 
навик да ги оглежда много внимателно и разговаря с тях. 

- Разговаря с тях?! Това е нещо ново... 
- Разбира се – смееше си д-р Г. – Според нейната философия, 

камъните имат души и тя търси между тях най-подходящите. Така че 
имайте го предвид! 

- Ще го имаме. Но за колко време възнамерявате да останете в 
Париж? 

- Вероятно около месец – отговори д-р Г. 
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- Жалко! Значи след това ще се лишим отново от един талантлив 
сътрудник. 

- Няма друга възможност. Лимитът при нас е ограничен. 
- Но нали тя, все пак, ще работи? 
- Въпреки това. 
- Странни хора сте вие от онзи край на Балканите. Работите най-

много по време на почивката си и си организирате празници, с цел – 
работа. 

- Вярно е. При нас парадоксите са повече от правилата. 
 
*** 
Д-р Г се събуди след полунощ с главоболие и с предчувствието, 

че е сам в стаята. Това веднага го хвърли в тревога и го разсъни почти 
без преход. Още преди да светне лампиона установи, че в стаята е 
необичайно светло и М я няма никаква. Пердето бе отместено и пред 
прозореца се бе спряла огромна и невероятно кръгла луна, сякаш 
всеки момент щеше да нахълта в стаята. Д-р Г имаше усещането, че 
цялото небе се е запалило. 

После стана и излезе на терасата. Посрещна го нощната хладина, 
но шумът от вечно празничния мегаполис бе стихнал. М не се 
забелязваше никъде. Почти инстинктивно, той погледна надолу през 
парапета и веднага след това се учуди на себе си, сякаш се бе 
страхувал да не я открие долу – просната на тротоара и бездиханна, 
макар че подобно хрумване изглеждаше твърде нелепо. Но улицата 
беше пуста, не се забелязваше жива душа, въпреки че няколко 
витрини и улични лампи осветяваха достатъчно ясно наоколо. Не се 
виждаше нищо обезпокоително, освен тази почти мистична луна – 
застинала низко над покривите и форсираща меланхолията до краен 
предел. Освен всичко друго отново се появи това неприятно 
главоболие, което често го караше да посяга към опаковката с 
таблетките. Когато бе готов да се примири с обстоятелството, че М 
отново е изчезнала и се чудеше в каква посока ще се наложи да я 
търси, вратата на хотелската стая се открехна и той чу зад себе си 
стъпките и; не точно ги чу, а по-скоро ги усети с някакво допълнително 
сетиво. 

М се появи в стаята някак внезапно, както внезапно бе изчезнала 
и без да произнесе нито дума се отправи към леглото си. Вървеше 
като че в унес, дори не беше сигурно, че го е забелязала. Шокиращото 
бе, че бе излизала някъде по нощница, но не можеше да се разбере, 
къде е ходила. Тя самата като че не осъзнаваше нищо и едва ли беше 
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наясно какво се е случило; дори никак не беше сигурно, че е будна и, 
че изобщо се е събуждала при тази нощна разходка. В поведението и 
не се забелязваше нищо, загатващо за преднамереност. Когато д-р Г 
се приближи до леглото и я погледна от близо, тя вече спеше дълбоко 
и лицето и изглеждаше странно спокойно. Всички признаци говореха 
за някакъв своеобразен лунатизъм и това беше новото, с което той се 
сблъска тази нощ. 

В момента, когато д-р Г осъзна, че няма да се добере до нищо 
определено от спящата М, в стаята стана съвсем тъмно, защото луната 
се скри зад отсрещната сграда и чак тогава се сети, че изобщо бе 
забравил да светне лампиона. 

Сутринта д-р Г се събуди сравнително рано, защото долови 
движение в стаята; напоследък бе станал особено сетивен. Когато 
отвори очи, видя до себе си М – седнала на стола и го наблюдаваше с 
особена, почти замислена усмивка. Тя държеше в ръце табличка с две 
чаши кафе, очевидно го чакаше да се събуди. Още по-очевидно това 
събуждане се случи веднага при появата и, така че нямаше нужда да 
го чака; това беше някакъв странен феномен, за който той си даде 
сметка доста по-късно. 

- Добро утро, М, как си? 
М, разбира се, не успя да отговори, но усмивката и трептеше на 

устните достатъчно красноречиво 
- Приготвила си кафе. Това е чудесно, М. Благодаря ти! 
Тя кимна утвърдително, но не беше в състояние да се впуска в 

подробности. 
- Станала си рано; вероятно възнамеряваш да ходиш на работа в 

ателието. Радвам се за тебе, М. 
Тя отново кимна утвърдително. 
- Но бих искал да те попитам – внезапно се сети д-р Г – спомняш 

ли си къде ходи нощес, М? 
Усмивката на М се смени с учудване и тя вдигна рамене.  
- Не зная... 
- Но ти излиза нощес и ходи някъде – настоя д-р Г. 
Лицето на М се изпълни с тъга и няколко минути се опитваше да 

проумее нещо. 
- Не зная. Впрочем, струва ми се, че събирах по покрива лунни 

камъни. Може би съм сънувала. 
Д-р Г не я безпокои повече. Беше сигурен, че тя наистина нищо 

не знае, както и самия той. Вероятно се касаеше за по-особена 
диагноза и въпросът с лунните камъни остана нерешен. Имаше само 
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един странен епизод, който доста промени плановете му. Когато я 
изпращаше, тя изведнъж приседна на стълбището на хотела и започна 
да разглежда една от колоните на парапета с особено внимание. Д-р Г 
също прояви интерес, но не забеляза нищо съществено, освен една 
дребна драскотина. Въпреки това, някаква непонятна мисъл се 
загнезди в главата му и реши да проучи въпроса по-внимателно. 

После д-р Г повика такси и М замина на работа. 
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28 
Една сутрин, малко след отпътуването на д-р К, д-р Ст бе посетен 

от прокурора Тибо и последният отправи няколко предложения с 
доста странно съдържание: 

- Господин Ст, на нас ни е известно за наличието на влиятелни 
Ваши покровители, но това едва ли ще се отрази на изхода на делото 
в съда, така че имам предложение. 

- Да чуем – беше лаконичният отговор. 
- Разполагаме с данни, че имате достъп до информация, касаеща 

известна сума пари с мафиотски произход – по-точно от наркотрафик. 
Би било разумно да я споделите с органите на правосъдието, което 
вероятно ще се отрази на присъдата. 

- Странно известие. Това има ли някаква връзка с делото? 
- Може би има – вдигна рамене магистратът – по-скоро косвена. 
- В смисъл? 
- Споделянето на тази информация с мен, като държавен 

служител, във всички случаи би се отразило благоприятно във Ваша 
полза.  

- Много интересно. А не Ви ли идва наум, че този разговор може 
да се записва някъде и да се появят още мераклии? 

- Помислих по този въпрос – отговори магистратът. – Но съм 
уведомен, че Вие заедно с вашата приятелка сте деактивирали всички 
електронни съоръжения на полицията в това жилище. Така че няма 
кой друг да чуе. 

- Аха, много предвидливо от Ваша страна. 
- Ами подобна намеса в работата на полицията понякога има и 

обратен ефект. 
- Това заплаха ли е?  
- По никой начин. Просто е констатация, че тук понастоящем 

може да се говори свободно за всичко.  
- Така че е време да си позволим малко изнудване. 
- Не съвсем изнудване. Но съгласете се, че придобивките на 

мафията – пари, имущества и пр. – могат да бъдат оспорвани съвсем 
законно както от държавата, така и от частни лица, разполагащи с 
възможности за въздействие. 

- Така че решихте да се доберете до информация за това 
въображаемо съкровище по-скоро като частно лице. Не ми приличате 
особено на Граф Монте Кристо. 

- Ни най-малко. Но съм почти сигурен и сведенията ми са точни, 
че онзи трафикант Виктор Василевс Ви е снесъл важна информация. 
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- Ами какво да ви кажа. Това „почти” малко обърква нещата. Ако 
бяхте напълно сигурен, тогава щеше да е по-различно. Между 
другото, какво направихте с Василевс? Защо го застреляхте? 

- Вероятно ще застреляме и Вас, ако си позволите повече 
волности. Не Ви ли е известно как се постъпва с бегълците от 
правосъдието? 

- Дори ми е известно много повече, отколкото си мислите. Зная, 
че той изобщо не е бягал и фаталните изстрели са били не в гръб, а в 
гърдите. После за маскировка са произведени още няколко в гръб. 

- Това май си го съчинихте. 
- Никак даже. Аз също си имам свои източници за информация, 

господин прокурор. И знаете ли какво? Тази информация ще се появи 
където трябва. 

- Не Ви ли идва наум, че подобни обвинения се нуждаят от 
доказателства? И ако ги няма тези доказателства, автоматично се 
превръщате в клеветник, който сам си проси присъдата? 

- Нямам намерение да доказвам нищо и не ми е това работата. 
Но, за да замаскирате това убийство /защото то си е точно такова/, ще 
трябва да убиете още доста хора, дори и от Вашите сътрудници. 

- Да не би да обвинявате мен в подобно начинание? 
- Ако не сте пряк извършител, със сигурност сте подбудител. В 

това не може да има съмнение. 
- А мотивът? 
- Известно е, че мафията обича да си разчиства сметките по този 

начин. 
- Ето че станах и член на Коза Ностра – въздъхна отегчено 

прокурорът. – Ние с Вас май не можем да се разберем като хората, д-
р Ст. Е добре, никой няма да стреля по Вас нито в гръб, нито в 
гърдите; то не е и нужно, но в съда ще получите подобаваща присъда, 
а освен това мафията е научила някои подробности. А тя действа 
малко по-различно от онези аматьори от арабския сектор. 

- Не се и съмнявам във Вашите способности. Станахте ми ясен 
още от първото свиждане. 

- Ако промените начина си на мислене, д-р Ст, /а то несъмнено е 
нужно да се случи/, не се срамувайте да ми се обадите. Аз съм 
сговорчив човек и винаги съм на Вашите услуги. 

Прокурорът си тръгна внезапно, както бе пристигнал. 
 
*** 
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В интерес на истината д-р Ст никак не се интересуваше от тези 
мафиотски пари и възнамеряваше да се отърве от тях максимално 
скоро. Ако, разбира се, изобщо съществуваха, което никак не можеше 
да се твърди със сигурност. Съществуваше възможност да се отнася за 
нещо съвсем различно или до нищо особено – една версия, която 
никак не беше за пренебрегване. Щеше му се да провери това някога, 
когато има такава възможност и се опасяваше само от домогванията 
на мафията, понеже онези типове, както е известно, не страдат от 
особени скрупули, когато се отнася за пари. За целта той замаскира 
данните в една своя виртуална библиотека в интернет между безброй 
други папки и подвеждащи файлове и го направи по такъв начин, че 
само той да може да ги разчете, след което за по-сигурно унищожи 
бележката с кодовете, оставена му от Виктор Василевс. 

Що се отнася до самия Василевс, информацията за него беше 
сравнително оскъдна и единственото, до което се добра в една база 
данни беше, че родителите му са мъртви /касаеше се за някаква 
автомобилна катастрофа/ и други близки не бяха открити. От известно 
време мафията също бе престанала да се интересува от него, а това 
можеше да означава само, че той с положителност не е между 
живите. 

Съществуваше опасение, че сега след като главният виновник не 
е между живите, вниманието на определени кръгове ще бъде 
насочено към онези, които са имали някакви контакти с него и това се 
потвърждаваше многократно както от днешното посещение на 
прокурора, така и от впечатленията му от предишните посещения на 
разни заинтересувани лица. 

Всъщност, д-р Ст освен за себе си, напоследък започна да се 
опасява и за д-р К. Нещо му подсказваше, че тя също може да бъде 
заплашена по някакъв начин заради контактите си с него и не знаеше 
какво да предприеме, за да предотврати нежелани посегателства. 
Единственото, което можеше да направи беше да я предупреди по 
телефона да не излиза никъде сама. Сега, след като научи, че е 
бременна и, че виновникът за това е той самият, започна да усеща 
странна промяна в себе си. Мисълта му винаги беше насочена в тази 
посока и неизменно свързана с нейната личност. Сега, след като си бе 
заминала все повече, с някакво тягостно предчувствие осъзнаваше, че 
тя неистово му липсва. Подобно чувство бе изпитвал някога и 
единствено след смъртта на Н, след което дълго време това не беше 
се случвало. Не можеше да се освободи от болезнената мисъл, че той 
е само физически изпълнител и, че не би могъл да има повече права 
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от правото на страничен наблюдател на онова, което ще се случи след 
появата на един нов живот. Но заплахата съществуваше и 
предчувствието, че заедно с него е заплашена по някакъв начин и д-р 
К, която носи в себе си онова странно нещо, не му даваше покой. 
Разговорът по телефона беше максимално кратък, защото д-р Ст се 
опасяваше, че може да бъде подслушван. 

- Какво има, Ст? 
- Слушай внимателно и не задавай въпроси! – отговори той 

пределно лаконично. – Имам основание да мисля, че си заплашена от 
отвличане. Така че не излизай никъде сама, докато не се изяснят 
нещата. 

- Но какво говориш, Ст, на кого съм притрябвала? – засмя се д-р 
К. 

- Не мога да кажа нищо определено. Просто напоследък се 
случиха разни неща, които няма как да ти обясня по телефона. Моля 
те не излизай сама! 

- Окей, Ст, ще взема мерки. 
- Засега е само това. Всичко хубаво! 
- Един момент! Ст, ти добре ли си? 
- Да, мила, добре съм. Това не е параноя, успокой се. Имам 

сериозни основания да мисля така и когато се видим, ще ти обясня 
защо. 

- Благодаря, Ст, ще го имам предвид. 
 
*** 
Веднага след това се обади д-р Г и помоли да бъде приет. 
- Дори ще се радвам да се видим – отговори д-р Ст – откъде ми 

знаете телефона? 
- Разговарях преди малко с д-р К. Тя ми обясни, че имате особени 

проблеми. Но аз също съм в Париж и разполагам с новини, които 
може би ще Ви заинтересуват. 

- Можем да се видим още днес; аз съм винаги на разположение. 
Заповядайте, когато Ви е удобно; вероятно знаете адреса! 

- Зная го. 
Д-р Г се появи малко преди полунощ почти трезвен. Това до 

известна степен беше учудващо, предвид старите впечатления от този 
човек. 

- Заповядайте! – посрещна го любезно д-р Ст. – Разполагам с 
няколко марки алкохол. 
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- Вече съм си взел дажбата, но не бих се отказал от едно малко 
уиски за тонус. 

- Вероятно д-р К ви е помолила да отскочите, за да проверите 
дали всичко с мен е наред – усмихна се д-р Ст, поднасяйки чашите. 

- Нещо такова. Стори ми се притеснена по телефона. – Вероятно 
някакъв сантиментален импулс. 

- Ще се притесни още повече, когато и докладвате, че при мен 
всичко е наред – поне засега. 

- Защо мислите така? 
- Има едни момчета в наркобизнеса, които могат да проявят 

нездрав интерес и аз и го съобщих, а тя предположи, че развивам 
някакъв параноичен синдром. 

- Аха, значи нещо свързано с Вашите проблеми. 
- Почти е така, но само като предположение. 
- А тя веднага си е помислила, че нещо Ви има? 
- Нищо чудно да си го е помислила. Жените са особено мнителни 

и притежават шесто чувство. 
- Между другото, кой е този Виктор Василевс? 
Д-р Ст трепна и впери поглед в събеседника си. 
- Странно. Откъде можете да знаете за него? 
- Прочетох нещо в тукашните вестници, които свързваха по 

непонятен начин неговото име с Вас. Май че са го пречукали по 
поръчка полицаите. 

- Това никак не е хубаво – отговори замислено Ст. 
- Защо? 
- Касае се за един наркотрафикант американец, с когото случайно 

се запознах в затвора. После се оказа, че е търсен от мафията за 
дългове и накрая полицията го застреляла, уж при опит за бягство. 

- Това с какво Ви засяга. 
- На пръв поглед – с нищо. Но има хора, които го свързват с 

някаква важна информация, която ми била предоставена преди да го 
отведат и, която съм бил длъжен да споделя с тях. 

- В това ли се състои заплахата? 
- В това. 
- Тогава би било разумно да им предоставите тази информация, 

ако съществува изобщо. 
- Ако, разбира се, не се касае за някакъв блъф. Кой знае дали това 

ще ме отърве? 
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- Значи всеки, който е имал някакъв контакт с Вас е вече 
потенциално заподозрян и ще си има работа не само с полицията, но 
и с мафията? – засмя се д-р Г. 

- Така излиза. 
- Вероятно в това се състои и заплахата за д-р К. 
- Няма друго обяснение. 
- Но това означава, че и аз трябва да съм вече между 

заподозрените. 
- Нищо чудно. За всеки случай се пазете от непознати 

доброжелатели. 
- Интересно само какво могат да искат от мен? 
- Точно това е неприятното, че няма какво да искат, но те не го 

знаят. Нали си спомняте вица за Гарабет шпионина? 
- Спомням си го, но се надявам да не ме включат толкова бързо в 

сметките си. 
- И аз се надявам. Прочее, полицаят на стълбището не беше ли 

заспал, когато минахте? 
- Напротив, бдеше много зорко, но не ме попита кой съм. 
- Вероятно ще Ви попита на излизане. За всеки случай, 

подхвърлете му фалшива следа. 
- В смисъл? 
- Не му казвайте истинското си име! Измислете друго! 
- Това в случай, че не ми поиска документите. 
- Едва ли. Те рядко практикуват подобен подход. 
- Да се надяваме. Междувременно имам и още едно съобщение 

за Вас. 
- Да чуем? 
 
*** 
- Имам подозрения, че обвиненията, които са Ви отправили са 

съшити с бели конци. 
- И аз ги имам – усмихна се Ст, – но няма как да го докажа. Те 

искат от мен аз да доказвам своята невинност, а не обратното. 
- Съществува един убедителен аргумент във Ваша полза. 
- Бих се радвал, ако е така. 
- Така е. М забеляза нещо особено по стълбището, където се е 

случило нещастието. 
- Имате предвид младата скулпторка, която пребиваваше в 

клиниката за душевно болни. Тя също ли е тук? 
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- Също е тук; нали си спомняте, че и бях обещал да я 
придружавам при посещенията в галериите. Заедно сме в хотела, 
където сте били и Вие. 

- Много странни съвпадения. 
- Има известна логика. Този хотел е предпочитан предимно от 

хора от балканския регион вероятно по етнически и финансови 
съображения. 

- М беше талантлива скулпторка, но с доста тежка диагноза. 
- Все още е така. Но тя работи много сериозно и освен това има 

способността да забелязва всички особености по материала – 
предимно камъните. Това е в кръвта и. 

- Положително е така, но не схващам връзката. 
- Тя забеляза някаква малка пукнатина на един стълбищен 

орнамент в хотела и съвсем дребна деформация – нещо, което друг 
не би открил по никой начин. 

- Още не мога да разбера какво може да донесе това. 
- Тя малко говори, но каза, че това е станало от удар. 
- Продължавам да не разбирам. 
- И аз не разбирам, но направих връзка с онзи инцидент. 

Допуснах, че този удар може да е от главата на твоя човек. Трябва да е 
била доста здрава тази глава... 

- Аха. И с какво може това да помогне? 
- Само с факта, че посоката на падането на онзи, за което Ви 

обвиняват, че сте помогнали /разговарях със собственика на хотела/ е 
някак доста спорна. Съществува отклонение от почти деветдесет 
градуса, което няма как да бъде обяснено с тяхната теория, че се е 
ударил някъде по стъпалата. 

- Хм, оказва се, че Вие имате дарбата на детектив – разсмя се Ст. 
– Дано е вярно това, което предполагате. Ще трябва да насочим 
вниманието на адвоката в тази посока. 

- Нямам никакви детективски способности – възрази д-р Г. – 
Заслугата е изцяло на М и то – съвсем случайно. Момичето просто 
разглеждаше орнаментите по парапета на стълбището и забеляза тази 
пукнатина в камъка – нещо, на което аз никога не бих обърнал 
внимание. А когато сподели, че тук някой се е ударил, веднага 
направих връзка, защото преди това разговарях в бара със 
собственика. Учуди ме най-вече неестествения начин, по който е 
нанесен удара, защото посоката е почти перпендикулярна на наклона 
на стълбището. 
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- Много Ви благодаря и съм Ви длъжник. Възможно е от тук 
изскочи заек. Но къде е М, защо не я доведохте? 

- Заловила се е с едни скулптури и работи до припадък. Ако не 
отида да я взема от ателието, няма да се сети да си тръгне цяла нощ. 

 
*** 
Д-р Ст веднага се свърза с д-р К и съобщи новината, а малко след 

това се обади и на адвоката си. 
- Получих нова информация – каза той. – Мои приятели са 

забелязали една особеност на мястото на произшествието, която 
може да се окаже решаваща и да промени съществено насоката на 
следствието. 

- Тръгвам веднага. Надявам се, че не сте споделили това с никого. 
- Само с д-р К. 
- Човекът, който Ви е предоставил информацията сигурен ли е? 
- Надявам се да е така. 
- Пристигам там след около час. 
Действително след час мистър Смайлс почука на вратата и 

веднага се зае с проучването. Д-р Ст му обясни за какво става въпрос 
и човекът, въпреки традиционното британско хладнокръвие, едва се 
въздържа да не подсвирне. 

- Това наистина е съществено – каза той. – Ще трябва незабавно 
да проверя фактите. Вероятно ще се наложи да потърсим Вашия 
човек, а също и помощта на специалист по разследването. 

- Съжалявам, че няма да мога да присъствам лично, защото все 
още съм арестуван – усмихна се Ст. 

- И не е необходимо. Всичко ще бъде направено професионално 
от вещи лица. 

Мистър Смайлс се обади до някаква Лондонска агенция и 
разговаря със свой познат, като му обясни в какво се състои работата. 
От там му отговориха, че човекът може да пристигне до шест часа 
минимум, съобразно полетите по това време. 

Д-р Г също бе своевременно ангажиран и обясни, че ще бъде 
налице по същото време. Увери, че ще вземе със себе си и М. 

- Тази история започна да ми става все по-интересна – смееше се 
той, разговаряйки по телефона. – Никога не съм участвал в 
криминални екшъни, но имам усещането, че ако не е толкова гадно, 
ще е твърде освежаващо. 

- Когато не си в ролята на обвиняем, наистина е освежаващо – 
репликира д-р Ст. – За съжаление, не винаги е така . 
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- Окей. Надявам се да Ви измъкнем някак от тази каша; ще бъда 
там навреме. 

Действително д-р Г беше навреме на уговореното място, заедно с 
М, а малко след това се появи и специалистът от Лондон. Всъщност, 
срещата се състоя в квартирата на д-р Ст, тъй като хората не се 
познаваха един друг и вероятността да се получи объркване не беше 
никак малка. 

Единствената нова личност – непозната за Ст, беше специалистът 
от Лондон – един странен на пръв поглед субект, който като че ли 
непрекъснато душеше наоколо. Той носеше със себе си малко 
куфарче, вероятно с необходимите приспособления за работа. 
Половин час по-късно цялата група с изключение на д-р Ст, поради 
възбраната, се намираше в хотела и бе посрещната от самия 
собственик, който бе информиран предварително. 

- Много ще се радвам, ако след поредната проверка на фактите, 
се получи някакъв напредък – сподели старецът. – Сигурен съм, че 
човекът е невинен и това е само нелеп инцидент. 

- Ние също се надяваме на това – отговори любезно мистър 
Смайлс и веднага се зае с изследването на подробностите. 

- Бих искал да видя първо мястото – обясни специалистът от 
Лондон, който сякаш нямаше много увереност да се открие нещо 
ново. – Дано само не е изтрито всичко 

- От тогава е изминало доста време, но се надявам да е останало 
нещо незабелязано – отговори домакинът. – Ето там е стълбището, 
където се случи инцидентът. 

- Кой е забелязал новите особености? 
- Това е М – момичето, което ни придружава и д-р Г – мъжът 

заедно с нея. 
От този момент главно действащо лице се оказа М. Тя поведе 

групата по стълбището и се спря пред един орнамент – малко преди 
площадката на втория етаж. 

- Ето. 
Обяснението беше съвсем кратко, но въпреки, че беше 

произнесено на български, всички веднага го разбраха. Това беше 
един от малкото случаи, когато въпросният език се оказва разбираем 
за всички европейци. „Ето...” Но дефектът на парапета беше толкова 
незначителен, че трябваше да се изследва внимателно с лупа, за да 
може да се открие. Специалистът веднага извади от куфарчето 
нужните инструменти, някаква портативна фотокамера и малко след 
това започна да кима утвърдително. 
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- Мисля, че точно това търсим. Явно се е получило вследствие 
доста силен удар. 

- Надявам се да не е много отдавна – подхвърли мистър Смайлс. 
- Не е – потвърди онзи. – Не е много отдавна, но не и съвсем 

скоро. Може би месец, два. Сега ще снемем отпечатъци. 
- Направете, каквото е нужно! 
- Ако са останали по камъка следи от биоматерия, то тогава 

изводите са безспорни. 
- Надявам се да има нещо останало. 
- Предполагам, че Ви е известно, че няколко молекули от тъканта 

са достатъчни, за да се направи сравнение с останалия генетичен 
материал. 

- Известно ми е – потвърди адвокатът. – Дано откриете нещо.  
- Ще се опитам. Но с какво това ще промени нещата в 

разследването? 
- Изводите ще ги правим по-късно – усмихна се адвокатът. – 

Засега само ще излезе налице фактът, че ако това е мястото, където 
потърпевшият е получил смъртоносното нараняване, обвинението 
малко трудно ще обясни собственото си становище пред съда. 

Англичанинът кимна разбиращо и се зае с една доста сложна 
операция. С помощта на специално приспособление той сне от 
повърхността съвсем тънък слой материал, раздели го на три порции 
и всичко това – поместено в три малки, съвсем стерилни стъкленици. 

- Сега остава да занесем полученото до съответните ведомства – 
каза той. – За по-сигурно едната част е добре да остане у Вас, другата 
у мен, а третата е наложително да се предостави на полицията. 

- Това в случай, че стане потоп, пожар или междузвездна война – 
усмихна се адвокатът. 

- Всичко се случва и човек трябва да се презастрахова. – Може 
още на първото кръстовище да ме прегази някой бързащ и всичко ще 
отиде по дяволите, а Вашият клиент – в затвора. Обикновено така 
практикуваме. 

- Ще направим необходимото. 
- Само не мога да проумея – чудеше се специалистът от Лондон – 

как това хубаво момиче е успяло да забележи тази незначителна 
деформация. Това е почти свръхестествено; аз едва забелязах нещо 
съществено с лупата. 

- И аз нямам представа – каза адвокатът. – Но някои хора са 
надарени със свръхестествени способности. 
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- Няма нищо необяснимо – намеси се д-р Г, който до момента не 
вземаше участие в дебатите. – Момичето е скулпторка и може да 
надникне в душата на камъка. Вижда това, което за останалите е 
незабележимо. 

- Странно – повтори адвокатът – Тогава ще е добре да се 
допитваме до нея при всяко подобно разследване. Би била чудесен 
сътрудник. 

Д-р Г се разсмя някак язвително. 
- Би било доста поразяващо – подхвърли той. – Представям си 

Огюст Роден или Камий Клодел в ролята на сътрудници на полицията. 
 
*** 
След обичайните процедури специалистът от Лондон си събра 

багажа и си замина, отнасяйки част от материала със себе си за 
тамошната лаборатория. Адвокатът взе със себе си останалите две 
части и ги отнесе до местната лаборатория с настояване да бъдат 
проучени час по-скоро, както и до полицията за съхранение.  

Още на следващия ден бе получено съобщение, че данните 
съвпадат напълно с наличния генетичен материал, което не беше 
изненадващо, предвид останалите съвпадения. Опасявайки се от 
подслушване по телефонната мрежа, адвокатът отиде лично при д-р 
Ст, за да му съобщи новината. 

- Мисля, че това е много силен коз – каза той. 
- Надявам се да е така – усмихна се тъжно д-р Ст, – ако не се 

получи изненада. Сещам се за онова изявление на придворния шут: 
„Вашият седмак, Ваше Величество, бие моя туз.” 

- Възнамерявам да се опитам да форсирам делото; вече не е 
нужно да го протакаме. 

- Би било разумно; направете, каквото е необходимо! 
- Може би трябва да известим д-р К... 
- Ще се наложи да го направим – отговори с известна доза 

неувереност Ст, – но има една особеност, с която трябва да се 
съобразяваме. Д-р К понастоящем не бива да бъде ангажирана с 
каквито и да било задачи. Съществува една заплаха за нея от друго 
естество.  

- Тя известена ли е за това? 
- Тя знае и се съобразява, доколкото е възможно. 
- Вероятно се отнася за ситуация, която не касае настоящото 

дело. 
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- Не е съвсем тайна, но е неприятна история. И наистина няма 
отношение към настоящото дело. Разбира се, ще споделя с Вас, но 
има още нещо, което трябва да предвидя. 

- Казвате, че няма отношение към делото. Дано да е вярно. 
- Вярно е. Отнася се за съвсем други неща. 
Мистър Смайлс си тръгна и малко по-късно от хотелската стая 

разговаряше със съдията по делото. Разговорът беше максимално 
лаконичен: 

- Господин съдия, вече сме готови и не възнамерявам да отлагам 
процедурата. 

- Ще го имам предвид – беше краткият отговор. 
Веднага след това адвокатът се отби да лабораторията и получи 

резултатите от изследванията. В сравнителни таблици бяха изведени 
и класифицирани всички данни. Между пробите, снети от орнамента 
на хотелското стълбище и тези – снети директно от тялото на 
покойника не съществуваше никаква разлика. 

Още същия ден по факса от Лондон пристигнаха резултатите от 
тамошното изследване. Резултатът беше идентичен. Адвокатът 
съобщи тези подробности на д-р Ст и се отби в хотела, където имаше 
уговорена среща с д-р Г. Последният го чакаше в хотелската стая. 
Беше сам, ако не се счита бутилката с уиски – почти пълна – на масата. 

- Възнамерявам да Ви включа в списъка на свидетелите по 
делото – обясни адвокатът. – Това ще придаде допълнителна тежест 
на мотивите на защитата. 

- Много зависи от обстоятелството за кога ще бъде насрочено 
делото – отговори д-р Г, – защото не мога да остана в Париж повече от 
месец. Ще пийнете ли? 

- Съвсем малко, че ми предстои още работа. Всъщност, до 
половин месец, се надявам да бъде насрочено делото; разговарях по 
въпроса със съдията. Хм – уискито си го бива... 

- Доста добре отлежало, ако може да се вярва на етикета. Само 
ми е малко неясно с какво бих могъл да допринеса за делото, освен с 
това, че присъствах, когато М забеляза онази малка деформация в 
орнамента. 

- И това не е малко. Идеята е да се внесе допълнителна бъркотия 
в мотивите на обвинението. Прочее, не виждам тук Вашата приятелка 
М. Бих желал да включа най-вече нея в списъка. 

- Не е съвсем препоръчително – отговори след кратко мълчание 
д-р Г. – Тя не е много добре психически и в съда това би било 
фатално. 
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- Какво имате предвид? Доколкото разбрах е много добра 
скулпторка. 

- То не е едно и също. Всъщност, М страда от доста тежко 
душевно заболяване, което се опитвам да преодолея поне частично. 
Но едва ли е разумно да се явява в съда. 

- Разбирам Ви. Щеше да бъде по-убедително, ако и тя се 
произнесе, макар и на своя роден език. 

- Тя трудно се включва в разговор и езикът не е от значение. 
Диагнозата е твърде неприятна. 

- За какво точно се отнася? 
- Шизофрения. 
- Жалко! Такова хубаво момиче и толкова млада... Наистина 

жалко. 
- Единственото, което засега я спасява от деградация е работата 

и. Тя е феноменален талант; дори в момента работи в едно ателие 
близо до музея на Роден. Помага на майсторите, макар че е много по-
добра от тях. 

- Интересно. Ще отскоча някой ден да я видя – усмихна се 
адвокатът. – А сега трябва да тръгвам, че ме чака работа. 

- Ок. Още едно уиски ще пийнете ли? 
- Благодаря. Може би довечера ще си позволя повече, но сега 

трябва да приключа няколко важни неща. 
Мистър Смайлс си записа необходимите данни и напусна 

хотелската стая. 
 
*** 
Мистър Смайлс се отби в ателието много по-скоро, отколкото 

възнамеряваше да го стори, защото то се оказа на пътя му – малко 
преди хотела. Това незабавно събуди любопитството му; той плати на 
таксиметровия шофьор и влезе в ателието. Не беше попадал на такова 
място в своята практика и се изуми от безпорядъка, който цари 
навсякъде. В ателието, освен М, работеха трима мъже, единият от 
които вероятно отговорник или може би собственик. Той веднага се 
приближи към адвоката и заговори на френски. Мистър Смайлс 
разбираше не много добре френски, но все пак успяваше да се справи 
със ситуацията. 

- Какво ще желаете – попита майсторът – един едър тип с черна 
брада – почти до гърдите, имитираща тази на великия си 
предшественик? – Разполагаме с готови чудесни надгробни 
паметници и правим по поръчка на клиента. 
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- Засега още не ми е нужен надгробен паметник – разсмя се 
мистър Смайлс. – Аз съм адвокат от Лондон и ми се иска да 
разговарям с Вашата сътрудничка. 

- Имате предвид М? Но тя не знае английски, нито дори френски. 
Малко ми е чудно как ще разговаряте. 

- И на мен ми е чудно. Но все пак ще опитам 
- Интересно. В какво може да се е провинила М, че и трябва 

адвокат? 
- В нищо, разбира се, – разсмя се мистър Смайлс. – Но е 

забелязала нещо важно на едно място, което касае моята работа. 
Човекът го изгледа продължително с някакво смесено чувство на 

недоверие и любопитство. 
- Заповядайте! Ето я нашата М и в момента се е заела с някакво 

странно изпълнение. Още не мога да проумея какво прави. Но, ако 
знаете, примерно български, може би ще обясни на Вас. 

Той заведе госта при М и го представи: 
- М, имаш гост от Англия. 
- Не се притеснявайте; ние се познаваме добре с нея – обясни 

адвокатът. В същия момент вниманието му беше насочено към 
макета от глина, който М оформяше и това доста го заинтригува. То 
беше почти миниатюра на някаква особена фигура в особено 
състояние. Мъж на средна възраст от неевропейски тип – вероятно 
северноафриканец с неприятно, почти свирепо изражение – вероятно 
в състояние на пиянски афект. В ръката си човекът държеше някакъв 
продълговат предмет – особен вид оръжие за защита или нападение. 
Цялото му излъчване беше заплашително и неестествено. 

- Какво е това, М, къде го видя? – с дълбоко учудване попита 
адвокатът. 

- Видях го – отговори тя с усилие – Видях го.  
- Какво си видяла М, какво? – настояваше адвокатът, без дори да 

усети в първия момент, че тя внезапно е проговорила на английски. 
- Него. Онзи. 
- Вероятно иска да каже, че е видяла тази личност насън – намеси 

се майсторът. – Тя често пресъздава по този начин сънищата си. 
- Странно – повтори адвокатът. – Това е доста показателно. 

Струва ми се, че ми напомня едно лице. Бих искал да направя 
фотография. 

В следващия момент той успя да заснеме глинената фигура с 
апарата който държеше в ръка, миг преди М да я грабне от 
пиедестала и в някакъв спонтанен гърч я смачка на пихтия. Никой не 
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успя да реагира; толкова внезапно се случи. Всички се скупчиха около 
нея и разглеждаха резултата с безкрайно съжаление. Адвокатът 
изпита горчиво чувство на вина, сякаш се бе оказал неволна причина 
за инцидента. 

- Защо, М? Защо?.. 
М не можеше да отговори нищо. В следващата секунда, някакъв 

сподавен вик – сякаш някой друг вътре в нея крещеше – изскочи от 
гърдите и тя се сгърчи на земята в неистов колапс. 

Никой не успя да предприеме нищо и всички се чудеха какво 
може да се е случило. Един от мъжете подхвърли, че вероятно се 
касае за епилептичен гърч и не трябва да се пипа нищо, но адвокатът 
възрази: 

- Не ми е известно да е страдала от епилепсия. Поне досега. А и 
няма никакви данни за подобно нещо. 

Докато успеят да се свържат със спешната помощ, М започна да 
идва на себе си. Отначало се размърда, после се надигна и се огледа 
наоколо с безкрайно учудване, сякаш току що се събуждаше от 
дълбок сън. Парчето безформена глина се търкаляше в краката и. 

- Къде е онзи? Къде е? – изговори тя на български. 
Никой не успя да я разбере. 
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29 
Малко преди насрочването на датата, д-р К получи съобщение и 

имаше кратък разговор със съпруга си – професор Дж. 
- Ще се наложи тия дни да присъствам на едно съдебно дело в 

Париж – обясни тя. – Бих желала, ако е възможно, да ме 
придружаваш. 

Професор Дж не беше особено изненадан от странното хрумване 
на съпругата си. Изненадата се състоеше предимно в обстоятелството, 
че изобщо го включва в мероприятията си; поне досега това се 
случваше твърде рядко и тя предприемаше всичко сама. Това до 
голяма степен го удовлетворяваше, тъй като въпреки желанието си да 
бъде наблизо, не винаги успяваше да го стори поради заетост, а освен 
това годините му не бяха никак малко, за да и партнира по подходящ 
начин. 

- Разбира се, че ще го направя. – отговори той. – Предполагам, че 
се отнася за делото на онзи твоя приятел, който бе арестуван преди 
известно време. 

- Точно така. Наложително е да присъствам. 
- Дано не се отрази на състоянието ти. Подобни преживявания не 

са благоприятни за една бременност. 
- Не се опасявам за себе си; още е твърде рано – отговори д-р К. – 

Освен това имам информация, че нещата са се развили в 
благоприятна посока. Намерени са убедителни аргументи в полза на 
защитата. 

- В смисъл, че подсъдимият може да бъде оправдан? 
- Именно. По принцип, не би трябвало изобщо да бъде арестуван. 
- Ще бъде добре, ако го оправдаят. Но се опасявам, че ако е 

българин, няма да бъде много лесно. В Европа съществува едно 
предубеждение. 

- Българин е. 
- Предполагам, че той е същият, за когото си мисля – усмихна се 

професор Дж. – Вероятно донорът... 
Д-р К го погледна невъзмутимо. Лицето и не изразяваше никакво 

вълнение. 
- Няма да крия от тебе. Той е. 
- Ок. Надявам се само да е достоен мъж. Потомците често 

наследяват черти от характера на физическия родител. Това е важно 
условие. 

Д-р К не реагира на тази забележка и отмести посоката на 
разговора. 
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- Би било добре, ако вземем със себе си шофьорът и още някой 
по-здрав мъж. 

- Това пък защо? 
- Имам съображения. 
- Впрочем, ти сигурна ли си, че този твой приятел е абсолютно 

невинен? 
- Нямам основания да се съмнявам. Но в съда това ще стане ясно. 
- Дано и на съдиите им стане ясно. Що се отнася до намерението 

ти да се подсигури охрана, ще го имам предвид. Шофьорът ще бъде 
налице, а също така ще се свържа с охранителна фирма. Вероятно 
това имаш предвид. 

- Мисля, че то е достатъчно. Съобщиха ми, че съществува някаква 
заплаха, с която трябва да се съобразявам. 

Професор Дж отново се усмихна. 
- Дано да е само блъф. Защото, ако съществува реална опасност, 

тези мерки едва ли са достатъчни. 
- Не зная каква е тя и дали изобщо съществува. По-скоро е 

предположение. 
- Започва да ми прилича на Холивудски сценарий. 
- И на мен. Прочее, преди време един Холивудски режисьор – 

приятел на мисис Ъруин, ми предложи главната роля в един екшън. 
Трябваше да отвличам един затворник от затвора Санте в Париж. 
Абсолютно щурава работа. 

- Те –американците си падат по подобни идиотизми. 
Предполагам, че този не е същият сценарий. 

- Друг е, разбира се. Но не по-малко щурав – завърши набързо д-
р К. – Отивам на фитнес... 

 
*** 
Съобщението, което д-р К получи от Ст неволно я караше да бъде 

предпазлива и да обръща внимание на неща, които до този момент 
изобщо не би забелязала. Тя сама недоумяваше от подобна 
параноична нагласа у себе си, но не успяваше да я отстрани по никой 
начин. 

Автомобилът я чакаше пред изхода и, когато излязоха от алеята, 
неусетно обходи с поглед всички обекти наоколо – хора и 
автомобили; това не беше се случвало досега. С периферното си 
зрение забеляза един голям черен автомобил, който бе паркирал на 
отсрещния ъгъл и нямаше представа защо точно на него се спря 
погледът и. Дори не се изненада, когато същият веднага потегли след 
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тях, след като се появиха на улицата; би било изненадващо, ако не се 
случи. Прозорците му бяха затъмнени и не се виждаха лицата вътре; 
тази подробност също се вписваше в сценария. Тези факти преди 
никога не биха направили впечатление на д-р К, но сега тя ги забеляза 
и реагира по неочакван начин. Шофьорът караше съвсем спокойно и 
следеше движението около себе си без да обръща достатъчно 
внимание на черния кадилак след тях. Думите на д-р К го озадачиха: 

- Джим, дай малко газ и на първия светофар свий веднага вляво 
без да включваш мигач! 

- Окей, милейди! – отговори шофьорът, без дори да се замисли. 
Д-р К отново не се учуди, когато вървящият след тях черен 

кадилак направи същата маневра. Сподели това с шофьора: 
- Джим, май днес ще се размина с фитнеса. Имам усещането, че 

онзи черният след нас упорито ни преследва. 
Шофьорът се намръщи и лицето му изрази безкрайна досада. 
- Защо мислите така, милейди? 
- Така мисля. Добре ще е да дръпнеш малко напред и да 

навлезеш в следващото кръстовище в момента преди да светне 
червеният светофар. Искам да видя как ще реагира онзи. 

- Малко е трудно да се направи при този натоварен трафик, но ще 
опитаме, милейди. 

Действително стотина метра преди кръстовището шофьорът 
намали скоростта до минимум, оставяйки голяма дистанция пред 
себе си, после рядко даде газ, навлизайки в кръстовището заедно със 
светването на червения светофар. Колата прелетя през кръстовището 
пред слисаните погледи на останалите участници в движението, после 
рязко сви вдясно, непосредствено пред потеглящите от насрещното 
платно. Шофьорът се усмихна. 

- Предполагам, че тия дни ще получа съобщение да отида да си 
платя глобата за нарушение на правилника. 

- Не се притеснявай, Джим! – отговори д-р К – Ще бъде оправено 
и платено всичко.  

Но това не беше най-шокиращото. Най-шокиращото се оказа 
фактът, че черният автомобил след тях веднага направи същата 
маневра, премина през кръстовището на червено, едва не 
предизвика верижна катастрофа и секунди след това отново се залепи 
зад джипа на д-р К. Това беше вече съвсем нервиращо и лицето на д-
р К стана ледено. 

- Джим, имаме ли отзад теглич за ремарке? 
- Разбира се, милейди. 
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- Забеляза ли какво направи онзи? 
- Да, милейди. 
- Сега се стегни добре, залепи се за облегалката и дай газ! 
- Нямаме отпред простор, милейди. 
- Когато имаме. 
- Окей, но ми се струва, че е по-добре да се връщаме. 
- Ще го направим, но първо ще им съсипем луксозния автомобил. 

Мини от тук по тази улица, където движението е по слабо! Дай газ 
Джим! 

Шофьорът настъпи газта и джипът полетя по страничната уличка. 
След тях незабавно се втурна черният кадилак. 

- Набий спирачка, Джим! Стегни се! 
Веднага изсвистяха спирачки и секунда след това се чу трясък. 

Джипът подскочи от страхотен удар отзад. Двамата – шофьорът и 
пътничката се залепиха за седалките. Д-р К се засмя и насочи 
камерата назад, където двама мургави мъже се суетяха около 
смачкания кадилак и направи няколко фотографии. 

- А сега Джими, карай към най-близкия автосервиз да оправят 
поразиите! 

- Няма ли да чакаме контролните органи, милейди? 
- Няма смисъл, Джим, не е необходимо. Ще се разберем с 

контролните органи допълнително.  
Д-р К хвърли още един поглед назад, където онези псуваха на 

български и оглеждаха схлупения радиатор, от който течеше вода. 
Стори и се, че мярна позната физиономия, но не успя веднага да 
направи връзка. 

 
*** 
След като сподели с професор Дж случката с уличния екшън, д-р 

К веднага се свърза с адвоката мистър Смайлс. 
- Оказва се, че някой много внимателно следи всяка моя стъпка – 

каза тя. Все още не мога да проумея защо. 
- Моят довереник спомена нещо за подобна възможност – 

отговори адвокатът, – но не ми обясни причините. Каза, че са от друго 
естество и не касаят делото. 

- И на мен спомена нещо подобно. Имате ли някаква хипотеза? 
- Нямам. Но, всъщност, подозирам, че в затвора е попаднал на 

важна информация, касаеща определени кръгове. Това е много 
опасно. 

- Но какво общо мога да имам аз с това? 
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- По принцип, никаква отговори адвокатът, – но има хора, които 
не се спират пред нищо, за да се доберат до конкретна информация. 

- Още не съм наясно. 
- Има опасност да се опитат да го изнудват чрез някой от 

близките му хора. Вероятно са надушили за вашата връзка. 
- Много странно предположение. И защо да е така? 
- Не мога да зная подробности, милейди. Но за всеки случай, се 

пазете от отвличане. Този номер се практикува най-често от 
криминалния контингент. 

- Вече съм взела мерки. 
- Искате да кажете, че нещо вече се е случило? 
- Случи се. Бях принудена умишлено да предизвикам сблъсък. 

Имам фотографии на автомобила, който ме преследваше; доста е 
смачкан отпред. 

- Това не е решение. Обикновено при подобни акции, номерата 
на автомобилите се сменят или се ползват откраднати автомобили. 
Най-добре се обадете в Скотланд Ярд и обяснете всичко. А аз ще 
разговарям още веднъж с д-р Ст. Очевидно там е ключът на загадката. 

- Бихте ли ми препоръчали конкретно име? 
- Не познавам много хора от това ведомство, но бих Ви 

препоръчал да се свържете с инспектор Бенкс. Знам, че е честен човек 
и мрази мафията, но е твърде резервиран по отношение някои 
оплаквания на гражданите. 

- Благодаря Ви! 
Разговорът бе прекратен, но от него стана ясно, че ситуацията не 

е съвсем безобидна, за да бъде омаловажавана. Д-р К се свърза 
незабавно с въпросния инспектор Бенкс и му обясни накратко за 
какво се отнася. 

- Ще го имаме предвид, госпожо. А Вие сигурна ли сте, че не се 
заблуждавате? 

- С мен беше шофьорът, който караше колата; ако аз съм се 
заблудила, той не е. Освен това разполагам с фотографии; колата на 
преследвачите е смачкана отпред и с пробит радиатор. 
Произшествието се случи на улица Принц Джордж. 

- Момент, ще проверя – бе отговорът. 
След малко инспектор Бенкс се обади отново, но отговорът му 

беше доста резервиран: 
- Съжалявам, милейди, но на улица Принц Джордж днес не е 

регистрирано никакво произшествие 
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- Може и да не е регистрирано – отговори сухо д-р К, – защото 
ние си тръгнахме незабавно, а е възможно онези да са направили 
същото. 

- Но защо си тръгнахте? Допуснали сте грешка. 
- А Вие какво предпочитате – да предложим на преследвачите си, 

вероятно въоръжени, да ни дойдат на гости ли? Как си го представяте 
това? Я не ме разсмивайте! 

- Да милейди, права сте. Ще направим необходимото, но ако е 
възможно най-напред да ни предоставите фотографиите, за които 
споменахте. 

- Ще Ви ги изпратя по интернет. Дайте ми координатите си! 
Малко след това кадрите бяха качени на компютъра и изпратени 

на въпросния адрес. От там се обадиха и дадоха уверение, че 
проверката ще бъде направена незабавно. 

 
*** 
Към края на четвъртия месец д-р К за първи път усети 

присъствието на друг живот в себе си. Беше някакво слабо 
потрепване. Това я изпълни със смесени чувства и образът на Ст 
изплува отново в съзнанието и. После винаги, когато усетеше в себе 
си това непонятно присъствие, неизменно го свързваше с личността 
на Ст. Тази особеност имаше обяснение, но продължаваше да я 
смущава, поради връзката с редица неудобни фактори. Нещо я 
вадеше от типичната и самоувереност и я правеше уязвима, но не 
можеше да го формулира изцяло. Животът и бе вкаран в определено 
русло – почти безметежно, но виждаше себе си и бъдещето си в друга 
светлина, сякаш не всичко съвпадаше с критериите за връзка с 
битието. 

Когато се появеше това леко движение в коремната област, 
чувството за уязвимост ставаше все по-конкретно и засега не 
намираше своето обяснение. В същото време се засилваше усещането 
за нарастваща заплаха, което също беше ново и засега нямаше 
разумно обяснение. Същия ден от Скотланд Ярд се обади инспектор 
Бенкс и съобщи, че въпросният автомобил – кадилакът от 
фотографията е бил откраднат от паркинга и собственикът няма 
представа къде се намира. Това поставяше допълнителни 
въпросителни и съвсем не беше в сферата на нейните възможности. 

- Предполагам, че това ще Ви помогне да си изясните факта 
относно сериозността на ситуацията – подхвърли студено д-р К. 
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- Правим нужното разследване, но засега не можем да се 
похвалим със сериозни успехи. Все още имам резерви. 

- Надявам се резервите Ви да не продължат дълго; все пак ще се 
наложи да напускам понякога дома си. 

- Да сте забелязали някаква особеност? 
- Да, забелязах. Преследвачите псуваха на български, когато им 

смачкахме автомобила. 
- Все пак и това е нещо. Ще вземем мерки. 
- Благодаря Ви. 
След обед джипът бе ремонтиран и шофьорът се отби за 

инструкции. 
- Всичко е готово, милейди. 
- За днес няма да ходим никъде, Джим, но утре възнамерявам да 

направим кратка разходка – обясни спокойно д-р К – Иска ми се да им 
извъртим някакъв номер на тези копелета. 

- Това е опасно за Вас, милейди. 
- Зная. Но този път ще подходим по друг начин. 
- Вероятно и те ще сменят тактиката. 
- Във всички случаи ще го направят и точно на това разчитам. 
Шофьорът си премълча, но не изглеждаше особено възхитен. 

Междувременно стана известно, че някъде по улиците на северен 
Лондон са открили изоставен черния Кадилак със спукан радиатор и 
ударена предница. Но тук следите се губеха и не бяха открити дори 
пръстови отпечатъци. Предполагаше се, че пътникът отдясно си е 
ударил главата в арматурното табло по време на сблъсъка, защото 
открили петно кръв на пода. Материалът бе предоставен за изготвяне 
на ДНК профила. 

Междувременно д-р К се свърза с една рекламна агенция, говори 
със собственика и малко по-късно бе доставена една кукла – манекен 
с необходимите размери, предназначена за магазините за конфекция. 
След необходимите корекции във външния вид, куклата бе настанена 
на задната седалка на джипа и шофьорът Джим получи нужните 
инструкции. Експериментът беше твърде дилетантски, но идеята се 
състоеше в това да се разбере дали ще се появят отново 
преследвачите. По друг начин беше трудно да се разбере, защото по 
думите на шофьора, наоколо се навъртат няколко съмнителни 
автомобила от различни марки; възможно е между тях да има и 
полицейски. Д-р К разговаря с инспектор Бенкс по телефона, но той не 
потвърди, нито отрече за наличието на такъв автомобил. Въпреки 
това прогнозите се потвърдиха. Когато джипът излезе от портала, за 
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него веднага се лепна някакъв нов преследвач – отново черен и 
отново кадилак. Малко по-късно от една странична уличка изскочи 
друга кола, която също се нареди на опашката. Вероятно имаше и 
трета, но това не беше много сигурно. 

Джим караше бавно и избираше улици, където няма голямо 
движение на превозни средства. На задната седалка се мъдреше 
усмихнатата кукла от витрината за конфекции. Посоката беше без 
значение; той нямаше определен маршрут.  

В един момент, когато се изравни с някаква озеленена площ, 
преследвачът го изпревари и веднага след това спря пред него по 
диагонал, почти препречвайки цялото платно. Чак тогава – веднага 
след като наби спирачки, Джим си обясни защо им е нужна 
непременно голяма кола. Отзад почти на сантиметри спря друга кола 
и не му позволи да даде заден ход, но той всъщност, нямаше такова 
намерение. Веднага от там изскочиха двама души, единият от които 
въоръжен и се насочиха към него. Джим, разбира се, също 
притежаваше оръжие, но не възнамеряваше да го използва. От 
другата кола също изскочиха двама и всички дружно налетяха на 
джипа. Отвориха вратата на задната седалка и единият от тях изкрещя 
на развален английски:  

- Излизайте! 
Но тъй като пътничката отзад дори не се помръдна; само го 

възнагради с продължителна усмивка, индивидът от някаква особена 
балканска порода със свирепо изражение, я хвана за ръката и я 
измъкна навън. Тя се наклони към него, почти падайки в обятията му, 
без да изгуби нищо от очарователната си усмивка. 

- Мамка му! – кресна индивидът на някакъв стържещ език и се 
изхрачи на тротоара. – Изиграли са ни. Това е манекен... 

Джим не успя да разбере на какъв език разговарят и любезно му 
поднесе цигара. 

- Плийз! 
Те дотолкова се бяха увлекли в объркването си, че дори не се 

сетиха да бягат навреме и не забелязаха кога до тях е спрял още един 
автомобил. Забелязаха го чак, когато към групата се приближиха 
четирима униформени полицаи. Те веднага ги наобиколиха и 
намеренията им бяха недвусмислени. 

- Тези момчета май много са харесали дамата – каза единият 
захилен. 

- Те са български джентълмени. Харесва им наистина много 
дамата и искат да я поканят на бал с маски – обясни усмихнат Джим. 
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- Има ли някакъв проблем? 
- Няма проблем, но са объркали пътя и ще закъснеят за 

аудиенцията при кралицата в Бъкингамския дворец. Та се опитвам да 
им обясня. 

- Но това е точно по нашата част – отговори развеселен полицаят. 
– Ние ще им обясним пътя за Бъкингамския дворец. 

В следващия момент се чуха изщраквания на белезници. 
 
*** 
Както можеше да се очаква, разследването на арестуваната група 

не даде съществени резултати. Д-р К се свърза с инспектора и той 
обясни накратко за какво се касае. Думите му не я изненадаха: 

- Отнася се за обикновена поръчка – обясни той – и те дори не 
знаят кой ги е наел. Подобни заявки се правят по телефона, парите се 
получават при поискване в пощата или по банкова сметка и 
съответния изпълнител се заема със задачата. 

- Каква е била задачата? 
- Да Ви отвлекат и доставят на определено място. 
- Кое е това място? 
- Проверихме го, но би било наивно да се очаква, че там ще 

намерим някой. По принцип, провалът е отдавна известен на 
поръчителя и той се е покрил достатъчно добре. Обикновено си 
служат с трети лица. 

- Изпълнителите каква порода са? 
- Доколкото разбрах някакви аборигени от балканска порода. 

Сега доста от тях практикуват този занаят. 
- Искам да разговарям с шефа им. Доведете ми го! 
- Но милейди, защо е нужно това? 
- Аз съм аборигенка от същата порода и им зная и кътните зъби. 

Ще му извадя душата с памук. Доведете ми го! 
- Вие аборигенка?!. 
Инспекторът почти се задави по телефона.  
- Точно така. 
- Ще опитаме и този вариант – отговори след кратко мълчание 

той. 
Два часа по-късно в двора на голямата къща спря полицейски 

автомобил и от него слязоха двама души, единият от които с 
белезници, другият – самият инспектор. Те бяха посрещнати на входа 
от д-р К и въведени в стаята за гости. Още на входа д-р К бе шокирана 
от странното съвпадение. Всеки се е сблъсквал с всевъзможни 
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съвпадения, но това, съгласно теорията за вероятностите, е по-
невероятно от възможността да удариш джакпота. Арестуваният се 
оказа единият от старите и познайници, с които се бе сблъсквала 
веднъж край онова малко градче в северна Гърция, когато се бе 
отбила веднъж при Ст. 

- Добре дошъл, Р! Много се радвам, че те виждам отново. С тебе 
май често пътищата ни се пресичат – каза тя на български. 

- Здравейте, мадам! Аз също се радвам. 
- Разбрах, че си искал да ме видиш, Р. Да не би да си се влюбил в 

мене, та си решил да ме крадеш? 
- Съжалявам, мадам. Ако можех да зная, че това сте Вие, никога 

не бих участвал в подобна акция. 
- Как да го разбирам, Р; че не ме харесваш ли? – усмихна се 

коварно д-р К. 
Индивидът – груб и брадясал тип от балканско селска порода 

наведе виновно глава. Имаше вид на ритнато куче. 
- Не това, мадам. Харесвам Ви и винаги бих искал да Ви виждам, 

но не по такъв повод. 
- А какъв е поводът, Р? 
- Беше ни наредено да Ви отвлечем и доставим на едно място. 

Получихме поръчката по телефона. Винаги така се прави. 
- И не знаете кой го е направил? 
- Не, мадам. Те просто се обаждат, дават заявката и внасят парите 

в сметката. 
- Вероятно говореха английски? 
- Да, мадам, но нашият човек каза, че е някакъв особен 

английски. По-скоро американски. 
Д-р К сервира кафето и се разположи на масата при своите 

събеседници. Разговорът вървеше трудно не само поради езиковата 
бариера. Информацията се оказа сравнително оскъдна. 

- Но ти си още с белезници, Р. – забеляза д-р К. – Трябва да 
помолим ченгето да ти ги махнат. 

Тя преведе старателно разговора на английски, но инспектор 
Бенкс реагира с известни резерви: 

- Не ми се иска да му свалям белезниците – каза той. – Не се знае 
какви дяволи има в главата този индивид. 

- Едва ли е толкова опасен – възрази д-р К. – Познавам го 
случайно много отдавна и зная на какво е способен. Освен това ми се 
струва, че животът му е застрашен; не ми се вярва да хукне да бяга 
при това положение. 
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- Защо мислите, че животът му е застрашен? – учуди се 
инспекторът.  

- Поръчката е направена вероятно от американците. С такова 
впечатление останах. Това ме навежда на мисълта за участие на 
хероиновата мафия. Тези хора рядко прощават на провалили се 
сътрудници, а освен това той им е длъжник и затънал до гушата. 

- Мислите, че този е свързан с хероиновата мафия? 
- Не мисля така – отговори д-р К. – Просто е изпълнител на 

мръсни поръчки и не разполага с информация. Въпреки това, онези 
действат профилактично. 

- Но какво общо може да има Вашето отвличане с проблемите на 
хероиновата мафия? 

- И аз недоумявам. Но ще се опитам да узная. Бих Ви помолила 
да му свалите белезниците поне засега. Докато е тук, той безопасен. 

- На Ваша отговорност, милейди – усмихна се инспекторът и 
отключи белезниците. 

- Не се притеснявай, Р – заговори отново на български д-р К. – 
Засега си на сигурно място в полицията. 

- Защо си мислите, че в полицията съм на сигурно място, мадам? 
– учуди се индивидът и разтърка изтръпналите си китки. – Мен точно 
това ме притеснява. 

- А мен ме притеснява Р, че ако в момента си на свобода, 
положително ще те пречукат.  

Индивидът зина от изумление и глътката му засъхна. 
- Не Ви разбирам, мадам. 
- Няма нищо за разбиране, Р. Тази поръчка е пристигнала от 

американската мафия, а те никак не обичат да губят. За тях ти си 
провален опит. Освен това – твърде опасен, заради информацията, 
която може да притежаваш. Да не говорим, че на всичко отгоре си им 
длъжник, така че... 

- Но аз не разполагам с информация, мадам. 
- Само че те не го знаят и обикновено бързат да се застраховат. 

Опасни са твоите партньори, Р. 
- Но какво да направим? 
- Нищо особено. Засега само ще си стоиш мирно и кротко в 

ареста и ще сътрудничиш, доколкото можеш. Нямаш друг избор. Пък 
аз ще се опитам да облекча максимално присъдата ти. 

- Как ще го направите, мадам? 
- Естествено като свидетел по делото – разсмя се д-р К. – Ще 

твърдя, че си искал да ме отвлечеш, понеже си влюбен в мен и си 
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дошъл тук чак от България да ме крадеш по стар български обичай. 
Това харесва ли ти като вариант? 

Арестантът се втрещи и едва не се задави с кафето. По лицето му 
се оформи някакъв идиотски израз на безкрайно възхищение. 

- Вие сте много красива, мадам – предъвка той след кратка пауза 
– много... 

- Окей. Значи си влюбен и затова си решил да ме спасиш от онзи 
„змей горянин” – смееше се д-р К и прекара пръсти по брадясалата му 
мутра – Въпросът е решен, Р. 

Онзи съвсем се побърка и зяпна като шаран, сякаш бе 
хипнотизиран. По неугледната му физиономия премина сянка на 
покорство и съпричастие. 

- Вие сте великодушна, мадам и ще Ви кажа още нещо. Чух при 
един разговор между сънародници, че цялата далавера се върти от 
някой си мистър Бармс – американец. Този същият е поръчал и 
ликвидирането на един затворник във Франция – Виктор Василевс, 
доколкото разбрах – убит в затвора. 

- Мистър Бармс!? 
Д-р К не каза повече нищо, но лицето и стана много сериозно. 

Малко по-късно полицейската кола замина, придружена от двойна 
охрана. 
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30 
Действително мистър Смайлс се справи блестящо и делото бе 

насрочено в максимално кратък срок. Съдебният състав изчака 
търпеливо страните да приключат подготовката и председателят 
обяви началото на заседанието. Поради проявения интерес, 
заседанието се проведе в голямата зала на градския съд, която както 
се очакваше, беше доста препълнена със зяпачи. Присъстваха 
предимно журналисти от жълтата преса, както и множество дами, 
също господа от скучаещото съсловие – най-вече пенсионери, 
търсещи по стар навик своеобразни развлечения из съдебните зали. 
Значението на това дело беше достатъчно напомпано от жълтата 
преса и всички очакваха на подсъдимата скамейка да се появи някой 
закоравял престъпник от неандерталска порода, както и сериозен 
сблъсък между страните, независимо, че по принцип надделяваше 
тезата на прокурора. След като се оказа, че въпросният 
„неандерталец” е, всъщност, млад лекар с впечатляваща външност, 
интересът още повече се покачи предимно от страна на женската 
половина, тъй като се понесе слух за някакви любовни инициативи от 
негова страна. Най-сериозен аргумент за присъстващите дами се 
оказа мълвата, че същият по някакъв начин поддържа връзка с жена 
от висшето британско общество, която вероятно ще пристигне от 
Лондон, за да участва в дебата. Дори тръгнаха приказки, че същата е 
източна принцеса, станала жена на английски благородник и се 
коментираше предварително на каква цена ще се окаже тоалетът и, 
дори кой е евентуалният моделиер. Спрягаха се имената на Версаче, 
Валентино, Гучи; жълтата преса засипваше публиката с пикантни 
подробности относно нейните физически параметри, както и изявите 
на съпруга в камарата на лордовете. В края на краищата цялата 
вестникарска пукотевица осигури солидно посещение на този 
разкрасен до неузнаваемост съдебен процес. 

Прокурорът Тибо, както обикновено беше достатъчно 
самонадеян и гледаше с известна доза снизхождение на усилията на 
своя опонент да бъде равностоен. Той се бе въоръжил с достатъчно 
аргументи и изглеждаше непоклатим в своята теза. 

От своя страна адвокатът мистър Смайлс се подсмиваше 
иронично и се канеше да изненада държавния обвинител с някой 
скрит в ръкава коз, имайки предвид последните разкрития, 
предоставени от д-р Г и симпатичната му приятелка. 

На фона на всичките тези приготовления и цялата помпозност на 
сценария, обвиняемият д-р Ст не изглеждаше особено развълнуван. 
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Всичко до такава степен му бе омръзнало, че лицето му изразяваше 
безкрайно отегчение, дори сякаш му беше безразлично каква ще е 
присъдата. Както обикновено, го транспортираха с брониран 
полицейски автомобил и се очакваше от множеството да бъде 
отведен на съответното място по същия начин. Единствената 
неприятност, която не излизаше от ума му, беше съобщението на д-р 
К, която се обади по телефона сутринта преди да го отведат 
полицаите и го информира, че отново е била атакувана от похитители. 
Това се случило на път към летището, когато били преследвани от два 
автомобила, дори се завързала престрелка – онези стреляли в гумите, 
но в края на краищата, се появил полицейски патрул и те избягали. 

- Въпреки всичко – допълни тя – ще бъдем там навреме, защото 
не сме изпуснали самолета. 

Независимо, че д-р К изброи с голяма доза хладнокръвие 
подробностите по отношение на това събитие, д-р Ст не можеше да 
бъде никак спокоен. Не можеше да си позволи да я излага повече на 
опасност, още повече, че не е сама, независимо от обстоятелствата. И 
на самата подсъдима скамейка, още преди да започнат пледоариите, 
той взе важно решение. Дори се чудеше как не се е сетил досега. 

 
*** 
Д-р К се появи в съдебната зала почти едновременно с 

откриването на заседанието. Заедно с нея вървяха съпругът и – 
професор Дж, шофьорът и бодигардът, който носеше превръзка на 
лявата си ръка. Въпреки, че се насочи към последните редове и се 
стараеше да бъде незабележима, това нямаше как да се постигне, 
защото още при слизането от автомобила, бе засечена от папараци, 
които хукнаха след нея със своите камери и светкавици. Залата 
веднага зашумя и погледите бяха насочени нататък. Оказа се, че в 
случая никак не е необходимо тоалетите да бъдат непременно от 
Версаче, защото дори и скромно облечена, в сравнение с нея, 
присъстващите дами изглеждаха като готвачки от кухня за социално 
слаби. Папараците почти забравиха подсъдимия и насочиха цялото си 
внимание към нея. Наложи се главният съдия да въвежда ред и 
няколко от най-нахалните екземпляри бяха изхвърлени в коридора с 
помощта на квесторите. 

- Откривам заседанието, дами и господа – започна съдията Роже 
– с уговорката, че ще се отнасям с необходимата сериозност към това 
дело и няма да допусна да се превърне в шоу. Както е известно на 
всички – продължи той, – преди известно време станахме свидетели 
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на един смъртен случай, придобил популярност със своята странност 
и станал повод за различни предположения. Единственото, което 
може да се твърди със сигурност е, че това не беше естествена смърт; 
доказа го експертизата, но дали има намесена друга личност, ще се 
наложи да установим тепърва. По повод случая е задържано лицето 
д-р Ст – българин по националност, към когото има отправени 
конкретни обвинения, но ще трябва да установим тук и сега доколко 
те издържат на проверка. Давам думата на прокурора Тибо. 

Прокурорът Тибо беше сериозен мъж на средна възраст и при 
всички свои изяви прилагаше една и съща тактика, която се оказваше 
максимално печеливша. Той поемаше само дела, които изглеждаха 
абсолютно елементарни, що се отнася до фактите по престъплението 
и се въоръжаваше с непоклатими аргументи, срещу които защитата 
няма какво да противопостави. Работеше на принципа, че не е важно 
доколко е виновен обвиняемият, а доколко са силни уликите срещу 
него. Би изправил на подсъдимата скамейка човек, в чиято невинност 
сам е убеден, стига да има достатъчно сериозни улики срещу него. До 
такава степен разчиташе на тях, че в един момент започваше твърдо 
да вярва, в своята непогрешимост. А когато се добере до такива 
сериозни аргументи, каквито се оказаха на конкретното 
местопроизшествие при почти пълна липса на аргументация от страна 
на защитата, той беше направо неудържим. Беше събрал два тома с 
„неопровержими доказателства” и настроил предварително 
общественото мнение, подхвърляйки на пресата някои полуистини, 
разкрасени до такава степен, че няма как да не им повярваш. Тази 
тактика определено му носеше успехи. Дори не го смущаваше фактът, 
че в резултат на подобна експанзия, бе станал причина да възникнат 
съдебни грешки, в резултат на които невинни хора излежаваха 
присъди. Дори приемаше факта, че е вкарал в затвора невинен човек 
като своеобразна победа, сякаш се касаеше не за нечия съдба, а за 
игра на покер, в която е успял да блъфира противника. И което бе най-
странното, тези негови подвизи му донесоха славата на неумолим 
борец срещу престъпността. 

- Задачата ми се опростява максимално, дами и господа съдебни 
заседатели – започна той своето изложение – поради 
обстоятелството, че са налице множество неопровержими 
доказателства по това дело, които няма как да бъдат пренебрегнати 
от нито един съдебен състав в тази страна. Този човек – посочи той 
подсъдимия – е пристигнал тук от източните Балкани с неясни 
намерения и много скоро след това успя да оправдае становището на 
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мнозина, че хората от онзи регион не са склонни да се съобразяват 
особено със законите на страната – приемник. Свидетели сме на 
своеобразно нашествие на всевъзможна измет, която се занимава с 
кражби и измами и този процес особено се засили след 
разширението на Евросъюза. Но в случая, дами и господа, – продължи 
той патетично – ние имаме работа не просто с джебчийска кражба 
или пиянско сбиване, а с убийство и нашата цел е да докажем, че е 
било предумишлено. Повтарям, тук не се поставя въпроса дали е 
имало или не е имало убийство /подобен въпрос е просто 
неуместен/, а дали то е било умишлено. Ние считаме, че е така и сме 
в състояние да го докажем. Какви са доводите да го твърдим ли? Ами 
много са и ми е трудно да ги излагам един по един. Ще посоча само 
най-важните, които са отразени и в полицейските протоколи. Ето 
какво имам предвид. Първо: Имало е сбиване в барчето на хотела с 
участието на нашия човек /тук той отново посочи към д-р Ст/ и по този 
въпрос не е нужно да се спори; свидетелите са прекалено много. 
Споменавам този факт с цел, да докажа, че съществуват мотиви и 
достатъчно умисъл в действията на обвиняемия. Известно е, че хората 
от онзи регион са доста отмъстителни. Второ: Същият е бил 
предупреден на рецепцията при завръщането си в хотела, че има 
човек на стълбището, който вероятно го очаква. Свидетелката е 
налице и след малко ще я призова да потвърди показанията си. 
Въпреки това обвиняемият се насочва към мястото, разбира се, добре 
подготвен да се справи със ситуацията; известно е, че и физически е 
превъзхождал многократно своя противник. За какво друго е тръгнал 
към мястото след направеното предупреждение, ако не за да го 
довърши. Нашата теза е, че именно той е носил в себе си металната 
щанга, а не, както твърди защитата /или след малко ще твърди/, че е 
бил жертва на нападение. Аргументът е, че пръстовите отпечатъци от 
щангата са били старателно почистени след престъплението, което 
мъртвецът едва ли е бил в състояние да направи. 

/Тук залата зашумя и се чуха окуражителни смехове в тон с 
хумора на обвинителя/ 

- Момент, Ваше превъзходителство – скочи адвокатът – мистър 
Смайлс – тук явно имаме случай, в който се разпространяват свободни 
съчинения от страна на обвинението. Колкото и да притежава буйно 
въображение колегата, не мисля, че се намираме на литературно 
четене. Доколкото ми е известно, забелязано е все пак, нещо по тази 
щанга... 
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- Засега се придържайте към процедурата, господин адвокат, – 
прекъсна го председателят – и ще имате достатъчно време да 
изложите възраженията си! 

- Покорно благодаря, Ваше превъзходителство! – усмихна се 
лукаво мистър Смайлс и зае мястото си до обвиняемия. 

- Трето: – продължи прокурорът Тибо, без да се притесни 
особено от намесата на адвоката. – Пострадалият е починал 
вследствие силен удар в главата и счупване на шийни прешлени при 
падането по стълбището. Не е тайна, че е бил пиян и просто е бил 
блъснат от подсъдимия. Няма друго обяснение за това падане. 

- Но това е твърде смехотворно, господин съдия, – отново не 
издържа адвокатът. – Напротив, съществуват безброй други 
обяснения. 

- Отново Ви напомням, господин адвокат да се придържате към 
правилника. Ще получите думата, когато трябва. 

- Съжалявам, господин съдия и поднасям извиненията си – 
артистично отбеляза мистър Смайлс. 

- Четвърто: – продължи прокурорът невъзмутимо. – Полицията е 
била уведомена почти половин час след извършването на това деяние 
със съвсем прозрачна цел. За да има време да се заличат следите, за 
уговорки със свидетелката от рецепцията и не на последно място – 
тази контузия в рамото, за която ние твърдим, че подсъдимият сам е 
осъществил по някакъв начин. Тоест, сам си е счупил ключицата, за да 
има солидно оправдание пред следствените органи. Версията е, че е 
бил нападнат и се е отбранявал. Подсъдимият отказва да дава 
обяснение по този въпрос, което само утежнява вината му. 

Адвокатът отново се надигна от мястото си с намерение да 
репликира, но срещайки погледа на съдията, не каза нищо. Само се 
усмихна някак снизходително и посочи с ръка обвинителя, визирайки 
публиката. Този негов жест бе възприет с противоречиви коментари 
от страна на присъстващите. 

- Пето: – продължи прокурорът – Разполагаме с достоверна 
информация, че същият владее доста добре източни бойни изкуства, 
което означава, че е разполагал с достатъчно умения да се справи без 
проблем с един не съвсем трезвен и сравнително възрастен мъж. И го 
е направил така, че да изглежда като случайност. Дори, докато е бил в 
предварителния арест, се е справил доста успешно с нападение от 
страна на неколцина затворници, чийто повод е явно на етническа 
основа. Това означава, че ние не можем по никой начин да погледнем 
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на този човек като на жертва. Жертвите не оставят след себе си 
трупове. 

- Шесто: стълбището, където се е случило събитието, е така 
старателно почистено и всички следи заличени, че полицията не е 
успяла да установи къде точно се е ударил потърпевшият при 
падането си. Очевидно е била приложена хватка от източните бойни 
изкуства и жертвата е била хвърлена по стълбището с главата надолу, 
но мястото, където се е ударил не се вижда. Никакъв отпечатък, 
никаква следа от биоматерия, нито дори косъм, а имаме като 
резултат счупен череп и счупени вратни прешлени. Как може да е 
станало това без чужда намеса? 

В този момент мистър Смайлс отново не се сдържа, а може би 
нарочно го направи, с цел да дезорганизира опонента. 

- На вашето внимание, господа съдии и съдебни заседатели – 
подхвърли той в скоропоговорка. – Този пропуск на полицията, за 
който спомена колегата от обвинението, вече е отстранен. 

- Какво имате предвид, господин адвокат? – погледна строго 
главният съдия. 

- Отново се извинявам, господин съдия, но не искам да 
нарушавам процедурата. Ще кажа, каквото зная, когато му дойде 
редът. 

- Всъщност, остана ми само един пункт, за да довърша 
изложението си – продължи прокурорът. – Обвиняемият е заловен на 
местопрестъплението, както се казва „с окървавени ръце” и това е 
известно на всички. Обстоятелството, че сам се е обадил в полицията 
по никой начин не променя нещата. Направил го е, защото е нямало 
начин да се скрие един труп, нито личността на извършителя. Имаме 
на разположение поне дузина свидетели, които са го видели да се 
прибира в хотела непосредствено преди събитието, включая и 
администраторката от рецепцията. Това няма как да остане 
незабележимо. Постъпил е така, защото според нас, е искал да 
изглежда невинен и евентуално да си облекчи присъдата. Но за какво 
облекчение да говорим, дами и господа? Имаме в наличност един 
мъртвец и една нечиста съвест. Поради което, ще пледирам за 
максимално наказание, съобразно закона. 

 
*** 
След като обвинителят приключи със своята аргументация и след 

като бе възнаграден с ръкопляскания, думата бе дадена на защитника 
мистър Смайлс. Последният без особено да се смути от враждебната 
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атмосфера, започна да излага своите възражения. А те бяха доста 
точно мотивирани. 

В стила и маниера на този човек имаше нещо много гъвкаво и 
промъкващо се, сякаш му липсваше известна част от костната система 
и тази физическа особеност успяваше по изумителен начин да съчетае 
с темата, независимо че френският му не беше на абсолютно ниво. 
Там, където му липсваше някоя дума /сравнително рядко, впрочем/, 
той съвсем спокойно я заменяше с английска и от това по никакъв 
начин не страдаше изложението, макар че французите по принцип не 
са особено склонни да приемат подобен маниер. Той беше в 
състояние да използва максимално всеки незначителен пропуск на 
опонента и да обърка до такава степен аргументите му, че последните 
да изглеждат достатъчно съмнителни не само за публиката, не само 
за съдебния състав, но дори и за самия обвинител. Поне такава беше 
славата му и стилът на работа, донесъл не малко успехи по 
съдилищата на обединеното кралство. 

Съществуваше, обаче една съществена подробност, която не бе 
отчетена своевременно от подсъдимия и неговите приятели. – 
Обстоятелството, че самият адвокат мистър Смайлс не е французин 
или поне валонец, а някакъв си англичанин – тоест – най-лошия 
вариант – и неизменно би предизвикал срещу себе си шовинистично 
настроените французи, които в подобни ситуации реагират с 
ентусиазма на футболни запалянковци, независимо дали са 
обикновени граждани или служители на Темида. Най-лошият вариант, 
а то значи противник англичанин, за обикновения французин се 
оказва чиста провокация и се посреща на нож независимо, че се касае 
не за футболен мач, а за човешка съдба. И изобщо няма значение 
какви аргументи ще изложи този „противник”. В случая съществена 
роля играе фактът, че не е от „нашите”. По този начин сляпата Темида 
оглупява неспасяемо и нищо не може да я извади от вцепенението. 
Мистър Смайлс в обичайния си стил почти срина мотивите на 
обвинението, но обстоятелството, че говореше със силен английски 
акцент очевидно дразнеше някои от присъстващите и можеше да 
изиграе лоша шега на обвиняемия. 

- Бих искал накратко да изложа своите съмнения относно тезата 
на колегата от обвинението и възнамерявам, следвайки неговата 
тактика, да го правя точка по точка, за да не пропусна в бързината 
нещо – подхвърли той с елегантен жест, усмихвайки се на публиката. 

Очевидно този човек беше не само добър адвокат, но и забавен 
артист, който, ако се наложи, умее да превърне процеса в театър. 
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- Запознавайки се с неговата хипотеза – продължи той 
развеселен – оставам с впечатлението, че доста хора в тази страна 
притежават литературни заложби, защото това, което чух досега не 
беше обвинителен протокол, а литература. Ще бъда съвсем 
конкретен, дами и господа и няма да спестя нищо от впечатленията си 
за този процес. 

Тук усмивката му се стопи и лисичата му физиономия доби 
максимално сериозен и максимално драматичен вид. 

- Защото от това как ще погледнем на фактите – разумно или 
предубедено – зависи съдбата на един млад човек с достойна и 
благородна професия. На всички би трябвало да е известно, че моят 
довереник е практикуващ лекар, работил е в няколко държави и е 
просто нелепо да му се приписват качества, каквито не притежава. 
Разполагам с писма на бивши негови пациенти, в които е изразено 
учудване и съжаление, заради решението на местните власти да го 
арестуват по скалъпено обвинение; ето ги – на три езика са. Но на 
въпроса.  

- Първо: Да – действително, както спомена колегата, е имало 
ексцесии в онова барче към хотела, но той пропусна да спомене 
причините. А те са, че пострадалият /действително съжалявам за 
смъртта му/ е нахълтал там пиян, опитал се да пласира наркотици и 
след като собственикът реагирал, започнал да троши всичко наред: 
оборудване, маси, чаши, прозорци... И го е правил, доколкото 
разбрах, със същата онази метална щанга, която някак много 
великодушно господин прокурорът прехвърли като притежание на 
моя довереник. Освен това не е имало никакво сбиване, а просто 
нарушителят е бил изхвърлен от бара по молба на собственика пред 
очите на поне десетина посетители. Те са тук, дами и господа, дори 
фигурират в списъка на прокурора като свидетели на обвинението. 
Повтарям: не е имало сбиване, защото моят довереник е не само 
добър лекар, а и както спомена прокурорът, много силен физически 
мъж, който не би постъпил като обикновен селски ерген – да се бие с 
някакъв пияница. Той просто го уловил за яката и му помогнал да 
намери изхода. Това е всичко. След малко самите свидетели на 
обвинението ще го потвърдят. 

- Второ: Да, действително, когато се е прибирал в хотела д-р Ст е 
бил уведомен на рецепцията, че на стълбището има някакъв човек. 
Това никой не отрича. Но какво следва от този факт, дами и господа и 
какво доказателство може да бъде той? Имало някой на стълбището и 
какво от това? Какво бихте предложили вие, като слушате тези басни 
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на обвинението? Да хукнем да бягаме или да викаме полицията? И 
какво ще кажем на дежурния полицай – „елате, че тук на едно 
стълбище има някой и ни е страх да се приберем!” Що за мотив е това 
и кой ще му обърне внимание изобщо? „Бързайте, че тук има някой?” 
Що да идиотщина! Ще ни се смеят и гаргите заради подобна 
формулировка. Но прокурорът го представя едва ли не като мотив да 
се вика полиция, а що не и екип от телевизията... Голяма работа, че 
имало някой на стълбището! Звучи колкото нелепо, толкова и 
смешно. 

- Правя забележка на адвоката да се въздържа от подобни 
квалификации – обади се главният съдия. – По въпроса кое е нелепо и 
кое не е, ще се произнесем ние. Продължавайте! 

- Съжалявам, господин съдия, но има моменти в мотивите на 
обвинението, които действително са дразнещи. Тук прозират усилия 
моят довереник да бъде очернен максимално и с цената на всичко по 
някаква смехотворна мотивировка. – Защото е чужденец в тази 
страна, а пострадалият не е. Подобна аргументация буди съжаление в 
една държава, която се слави с демократичните си традиции. 

- Моля продължете приложението си! 
- Продължавам по същата точка. Отново бе упоменато наличието 

на тази метална щанга – тоест, че нямало по нея следи и отпечатъци, 
защото били изтрити от моя довереник. Ами как няма да са изтрити, 
като е била обвита с носна кърпичка? И то не кърпичката на моя 
довереник, а на мъртвия. Знаете ли какво означава това? Знаете ли? 

- Как можете да докажете, че не е инсценировка? – обади се 
прокурорът. 

- А вие как можете да докажете обратното? 
Тук мистър Смайлс направи драматичен жест като опитен актьор 

и извади въпросната кърпичка от някаква специална кутия, обвита с 
целофан и я размаха пред публиката. 

- Ето къде е заровено кучето, дами и господа. И знаете ли къде я 
открих, знаете ли? Сега ще ви кажа: Ами в полицията, естествено. 
Между останалите веществени доказателства. Само че няма кой да 
обърне внимание на тази дребна подробност. Връщам си я пак на 
мястото, за да няма съмнения. 

- Но, господин съдия, това не означава нищо – реагира вбесен 
прокурорът. – Някаква си носна кърпичка сред вещите на убития. И 
какво от това? 

- Моля обвинителят да се въздържа! – обяви съдията. – Вие вече 
говорихте достатъчно. 
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- Но това е нещо ново. Не разбирам какво се е случило. 
- Продължете! – обърна се съдията към адвоката. 
- Не разбирате какво се е случило? – усмихна се лъчезарно 

мистър Смайлс. – Ами случило се е това, че по металната щанга все 
пак са открити някои дребни следи от органична материя – същата 
като тази на носната кърпичка и със същия ДНК профил като на 
пострадалия. Сега схващате ли? 

- И от къде разполагате с тези данни? 
- Ами от лабораторията по криминалистика, господин прокурор, 

от лабораторията. Ето и копие на извадките от протокола. Прилагам го 
към веществените доказателства. 

- Все пак това не доказва нищо. Какво пречи на един самбист да 
се предпази от нападение от страна на някакъв пиян мъж и да го 
метне по стълбището с главата надолу? 

- Само две неща – усмихна се снизходително адвокатът. – Първо, 
опитайте се да метнете някого през главата си със счупено рамо и 
тогава аз ще Ви ръкопляскам. И второ – подобен подвиг, независимо 
със счупено или здраво рамо, все пак се нуждае от доказателства, не 
мислите ли? 

- Господа, достатъчно! – намеси се отново съдията.– Въпросът е 
изяснен. Продължете! 

- Продължавам: Значи бях стигнал до точка три. И така: 
Регистриран е силен удар по главата. Това е записано в протоколите 
на полицията и в изложението на обвинителя, който прокарва 
хипотезата /твърде съмнителна, впрочем/, че ударът е поради падане 
по стълбището, защото потърпевшият бил блъснат или хвърлен /така 
и не успях да разбера какво е точно, дори и колегата не знае/ и значи, 
си ударил главата някъде по стълбите. И така си ударил главата, че 
няма никакви следи. Заличени били следите, предполага 
обвинителят, но само предполага, без да може да докаже. Само че 
това не е никак вярно. Следи има, но не и там, където си мисли 
колегата, че трябва да бъдат, а на друго място. И не така, както 
обяснява той, а съвсем иначе. 

- Изяснете се, ако обичате! – подкани го съдията. 
- Това и правя. Намериха се хора, дами и господа – продължи 

адвокатът- /не бих могъл да ги нарека свидетели, защото не са 
такива/, които попаднаха на важна следа и то съвсем случайно. Те 
видяха това, което експертите от френската полиция и следствието са 
пропуснали – следата от удара. Вследствие на което, фактите говорят 
убедително, дами и господа, че теорията на обвинението за някакво 
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хвърляне, блъскане, премятане, хватки от самбо и т.н. – всевъзможни 
бабаитлъци, които само човек с много буйно въображение може да 
си представи, никак, ама никак не се връзват с действителността. 

- И каква е Вашата версия? 
- Моята версия е, че ако е имало някакво блъскане или хвърляне, 

както твърди колегата, то би трябвало да е нагоре, а не надолу. 
- Защо мислите така? 
- Защото следата от удара се намира най-горе на един орнамент. 

Направени са ДНК изследвания и всичко отговаря точно. Ето извадки 
от данните на експертизата. Но аз бих искал да поспоря с колегата 
прокурор по този въпрос. Много ми е чудно как се е осъществило това 
хвърляне нагоре при положение, че пострадалият тежи поне сто кила; 
това да не е цирк, дами и господа! Нека се опита той – прокурорът – 
да ме хвърли нагоре по стълбището; аз дори няма да му преча. Бих 
искал да видя как ще го направи. 

Тук мистър Смайлс не сдържа усмивката си и обходи с поглед 
цялата публика, сякаш търсеше подкрепа отнякъде. Всъщност, 
аргументите му наистина бяха железни, но той отново не отдаваше 
значение на фактора национална кауза и нямаше представа, че най-
лошият вариант в случая е, че той самият, в ролята на защитник в един 
френски съд, не е французин, а англичанин – тоест – потомствен 
неприятел на френската нация. И съвсем естествено, публиката 
мълчеше и гледаше враждебно на цялата му постановка. 

- Но в такъв случай, ако всичко това е вярно и разполагаме с нови 
доказателства, то би трябвало да се заеме отново следствието – каза 
намръщено съдията. 

- Това вече не е моя работа – отговори адвокатът – дотук аз 
трябваше да докажа, че мотивите на обвинението страдат от 
сериозни недостатъци и го доказах. Не ми се иска да вярвам, че 
френски съд ще хвърли в затвора невинен човек по смехотворно 
обвинение, само защото е роден в югоизточната част на Европа и е 
оцелял след нападение, вместо нападателя. 

- Повтарям: оставете квалификациите за съда! Продължете! 
- Макар и да е ясно, че вече съм казал достатъчно, за да бъде 

опровергано едно нелепо обвинение, ще продължа. Четвърто: – 
Полицията е била известена половин час след произшествието – така 
твърди колегата и мотивът за забавянето била необходимостта от 
заличаването на следите. Но ние току що установихме, че най-
важните следи си стоят и никога не са били заличавани. Освен това 
някой знае ли кога точно се е случило събитието и как точно е 
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установен този половин час? Изобщо всичко е съшито с бели конци. 
„Подсъдимият сам си е счупил ключицата, за да заблуди следствието” 
– твърди обвинението и това е една дивотия на куб, която нито един 
разумен човек, камо ли съдебен заседател, не би приел насериозно. 
Нека обвинителят покаже как може да се направи – тоест – нека сам 
си счупи рамото, пък аз лично ще го компенсирам достойно. 
Приготвил съм тук един чек с доста солидна сума; жертвам я. Веднага 
ще му го връча – на него или на всеки друг от присъстващите, който 
успее да го направи. Дами и господа, това е съд на една 
цивилизована страна, а не някаква сбирщина и би трябвало да бъдем 
малко по-мислещи, когато решаваме съдбата на който и да било 
човек. 

- Господин адвокат, забележката за квалификациите си остава в 
сила – смъмри го отново съдията. 

- Вярно е, господин съдия – виновен съм и си го признавам. Но не 
мога да се сдържам, когато някои демонстрации на въпиюща глупост 
просто ме изкарват от кожата. Какво значи това – счупил си сам 
рамото нарочно. Как ще го направи? Как?!. 

- Продължете с изложението си! 
- Пето: - „Подсъдимият владее източни бойни изкуства.” Вярно е 

– владее. И точно затова никога не би си позволил да утрепе човек по 
такъв дилетантски начин, както си го представя прокурорът. Самият 
прокурор го изкара способен да се защити от група нападатели без 
никакво последствие за никого от тях, а сега изведнъж ще вземе да 
лиши от живот някакъв пиян неудачник ей така за удоволствие. При 
това извършителят е лекар; няма да цитирам сега Хипократовата 
клетва. Само по себе си подобно твърдение без доказателства – само 
на базата на предположения, представлява петно за реномето на 
един държавен обвинител. Който междувременно забрави да 
спомене, че същият този „престъпник” спаси живота на един полицай 
от сигурна смърт, докато беше в предварителния арест. Възможно е 
дори той да присъства и сигурно присъства... 

- Шесто: - Отново стигаме до стълбището, където е бил намерен 
мъртъв потърпевшият. Почистено било. Няма следи от удар, няма 
биоматерия, няма нищо. Ами няма я. Как ще има, като злополуката е 
станала на друго място. И следи има достатъчно, само дето няма кой 
да ги забележи. Но това наистина е злополука, а не както твърди 
прокурорът – убийство.  
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31 
Разпитът на свидетелите почти не промени ситуацията. Вероятно 

съдебните заседатели бяха взели решението си предварително и 
всички пледоарии се оказаха до голяма степен протоколни. 
Прокурорът призова най-напред собственика на бара: 

- Изяснете ситуацията с произшествието в бара! 
- Обстановката беше много спокойна, докато не дойде онзи. 
- Не Ви питам това. Питам ви как реагира обвиняемият, когато сте 

помолили за помощ. 
- Нормално. Както би реагирал всеки достоен човек. Просто хвана 

натрапника за яката и го изхвърли на улицата. 
- И Вие наричате това нормално? А какво би било, ако беше 

ненормално? 
- Аз го помолих, защото полицията изобщо не се появи. Ето това е 

ненормалното. Онзи щеше да съсипе всичкото имущество. 
- Но възникна скандал и до голяма степен саморазправа. Това 

исках да чуя. Ваш е свидетелят – обърна се той към адвоката. 
- Като какъв го познавате? – попита мистър Смайлс. 
- Ако имате предвид потърпевшия, не го познавам никак. Но съм 

чувал за него, че се подвизава в този квартал и разпространява 
наркотици по баровете и дискотеките, където се събират повече 
млади хора. Абсолютно мизерна личност. 

- И значи ли това, че трябва да бъде пребит като куче? Все пак е 
френски гражданин – намеси се ядосан прокурорът. 

- Не си спомням да съм споменал подобно нещо, но лично аз, ако 
можех, бих го сторил. И не съм сигурен, че е бил пречукан от някого; 
едва ли д-р Ст ще си мърси ръцете с него. 

- Вашето мнение не е от значение. 
- Моля прокурорът да се въздържа от подобни прения! – намеси 

се съдията – Продължете! 
- С какво чупеше стъкларията пострадалият! 
- С някакво желязо. 
Адвокатът извади металната щанга от купа с веществени 

доказателства и я показа на свидетеля. 
- Това ли беше? 
- Същото.  
- Само още един въпрос: – Въоръжен ли беше подсъдимият? 

Забелязахте ли нещо, което до ви прилича на оръжие? 
- Но какво говорите?! Та той е лекар... 
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- Някакви закани или заплахи да сте чули от него по адрес на 
потърпевшия? 

- Няма такова нещо. Та той е интелигентен човек. 
- Нямам повече въпроси към свидетеля. 
След него бяха разпитани всички присъстващи от мястото на 

събитието и всички говореха почти едно и също – това, което беше 
вече известно. Проблемът се състоеше в обстоятелството, че повечето 
от тях бяха икономически емигранти и гастарбайтери – предимно от 
региона на Балканите – тоест – хора без особена тежест. Всъщност, 
тактиката на прокурора се състоеше в усилията му да докаже, че в 
бара е възникнал много сериозен скандал и същият е достатъчен 
повод за едно убийство; касаеше се за косвени улики. Искаше му се 
по някакъв начин да представи д-р Ст като неуравновесен и 
отмъстителен тип, който по негово мнение, е бил засегнат от нещо и 
впоследствие си е отмъстил по начин, който не е типичен за западна 
Европа, но на изток е нещо нормално. От своя страна адвокатът 
зададе почти същите въпроси на свидетелите и получи почти същите 
отговори. Но нямаше нищо, което да извади от равновесие 
предубедения съдебен състав. За един неутрален страничен 
наблюдател на този процес не би имало нужда нито от прокурор, 
нито от адвокат, нито дори от съдии. Защото решението е взето вече 
някъде другаде. 

 
*** 
Разпитът на свидетелите продължи с появата на 

администраторката от рецепцията на хотела. Това беше жена на 
средна възраст с достатъчно други грижи и едва ли можеше да бъде 
особено доволна, че я занимават с подобни неща. Недоволството и 
отегчението и се изразяваше във всеки неин жест. 

- Представете се, мадам! – започна прокурорът. – Вие сте? 
- Рецепционистката във въпросния хотел. Мадам Е. 
- Благодаря Ви! Сега Ви моля да разкажете пред съда какво се 

случи същата нощ. Не е нужно да обяснявам, че сте под клетва. 
- Много неща се случиха.  
- Моля бъдете по-конкретен! Кога и по какъв начин 

потърпевшият е влязъл в хотела? 
- Не мога да бъда сигурна, защото не съм го забелязала. Но има 

два варианта: Или се е вмъкнал заедно с някоя група или, когато съм 
отскочила до тоалетната. 

- Но все пак сте го видели на стълбището. 
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- По-скоро мярнах някакъв силует там. Но не можех да зная чий е. 
Малко по-късно отново го забелязах на същото място и това ме учуди. 

- След това никой ли не е влизал или излизал от хотела? 
- Имаше няколко души, но те ползваха асансьора, понеже бяха от 

по-горни етажи. 
- А подсъдимият на кой етаж беше? 
- На втория. 
- С други думи не е ползвал асансьор? 
- Не си струва да го ползва. 
- Това обяснява доста неща. А сега един по-конкретен въпрос: 

Вие предупредихте ли подсъдимия, че на стълбището има човек.? 
- Не се касае точно за предупреждение. 
- Момент! Момент – да или не?! 
- Но Вие просто изопачавате думите – намеси се адвокатът. – 

Вашата собствена свидетелка желае да употреби точната дума. Явно 
не се касае за предупреждение, а може би споделяне. 

- Нещо такова – потвърди свидетелката. 
- Какво точно му казахте? 
- Че съм забелязала на стълбището някаква фигура. 
- И въпреки това, той се отправи нататък? – забеляза прокурорът. 
- А как според Вас е трябвало да постъпи? Може би да побегне 

през глава? – разсмя се искрено адвокатът. 
- Моля защитата да изчака! – намеси се съдията. 
- Ще се постарая, господин съдия. Но ми е трудно при толкова 

много хумор от страна на обвинението. 
- Значи той се отправи към стълбището и какво последва? – 

продължи прокурорът. 
- След малко се чу шум и онзи се изтърколи по стъпалата. Когато 

се приближих, видях, че изобщо не мърдаше, а главата му беше 
извита някак неестествено. Веднага след това отгоре слезе и д-р Ст. 

- А чухте ли някакви удари, вик или шум от борба? – настоя 
прокурорът. 

- Не чух такова нещо. Всичко стана много бързо. 
- Какво направи обвиняемият, когато се приближи до него? 
- Погледна го отблизо няколко минути и каза, че е мъртъв. 
- Не се ли опита да му окаже лекарска помощ; нали уж, бил 

лекар? 
- Не се опита. Дори не го докосна. 
- Имам въпрос към подсъдимия – намеси се главният съдия. 
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- Слушам Ви, господине – надигна се д-р Ст и лицето му 
изразяваше безкрайна досада. 

- Истина ли е това, че сте лекар? 
- Истина е. Поне бях такъв, докато не ме арестуваха. 
- Защо Вие, след като сте лекар, не се опитахте да помогнете на 

пострадалия? 
- Защото беше вече съвсем мъртъв, господине. Не ми се е 

случвало да съживявам мъртъвци. 
- А не сте ли чували нещо за така наречената клинична смърт и 

реанимация? Подобно понятие не съществува ли в практиката на 
българските доктори? 

- Съществува, господине. Зная какво е реанимация, но едва ли е 
възможна при счупен гръбначен стълб и прекъснат гръбначен мозък. 
Поне досега не ми е известен подобен случай в световната практика. 

- И все пак защо не опитахте? 
- Причината за леталния изход са точно фактите, които изброих 

по-горе. Да се предприемат при това положение някакви 
манипулации е съвсем безумно решение. 

- Нямаше ли някаква възможност да се реанимира? 
- Би имало такава, ако не беше прекъснат гръбначния мозък, но 

за съжаление не беше така. 
- Как преценихте, че е така? 
- Аз съм лекар, господин съдия, а не зарзаватчия. И позата на 

мъртвия беше твърде типична, за да си позволявам каквато и да било 
намеса. 

- Предпочетохте да го оставите? 
- Повтарям. Да се предприемат манипулации на човек с пречупен 

гръбначен стълб е неприемлив вариант, господине. После могат да ми 
вменят вина, че аз съм причинил прекъсването на гръбначния мозък и 
смърт поради некомпетентност, а може би и нарочно. Както 
междувпрочем, оторизирани личности се опитват да ми вменят и 
убийство. Аз просто установих, че човекът е мъртъв и това е 
достатъчно. 

- Да. Разбирам Ви – кимна съдията и се обърна към адвоката. – 
Моля продължете разпита на свидетелката! 

- Казахте вече, че обвиняемият беше много притеснен, когато е 
установил смъртта на пострадалия. 

- Да, господине, беше притеснен и отчаян – потвърди 
администраторката. 

- Какво точно каза? 
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- Каза само, че човекът е мъртъв и нищо не може да се направи. 
- Нямаше вид на много доволен от случилото се, така ли да 

разбираме? 
- Но какво говорите, та той е лекар?! 
- Да, да – естествено. И после какво се случи? 
- Нищо не се случи. После повикахме спешна помощ и полицията. 
- Защо Ви е била нужна спешна помощ? Нали вече е била 

констатирана смъртта? 
- Такъв е редът. Някой трябва официално да потвърди версията 

за случилото се, а това са оторизирани медицински лица. Д-р Ст в 
случая е случайно присъстващ гост на хотела без необходимите 
пълномощия. 

- Какво беше констатацията на оторизираните лица? 
- Същата като тази на д-р Ст. 
- А после? 
- После дойде и полицията. 
- И какво се случи по-нататък? 
- Настана бъркотия. 
Мистър Смайлс не успя да сдържи усмивката си и по лицата на 

присъстващите в залата също преминаха усмивки. 
- Окей, сега няма да коментираме намесата на властта – 

подхвърли мистър Смайлс – Да се надяваме, че бъркотията не е била 
пълна. 

- Напротив. Пълна беше... 
- Момент, момент – спря я адвокатът.– Нека не се впускаме в 

подробности. Бих искал да зная как се държаха по отношение на 
заподозрения? 

- Но отначало той не беше заподозрян. Версията беше съвсем 
друга... 

- Но как така друга? Нали твърдят, че е имало убийство?... 
- Отначало не твърдяха подобно нещо. 
- Протестирам, господин съдия – намеси се прокурорът. – 

Адвокатът явно се опитва да провокира свидетелката. Това е извън 
рамките на общоприетата практика и измества целта на съдебния 
процес. 

- Чакайте, чакайте! – репликира съдията. – Възможно е да сте 
прав, но ми се иска и аз да чуя от нейните уста какво се е случило в 
тези първи минути след произшествието. И така – какво точно е 
нямало? 
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- Ами изобщо не ставаше въпрос за убийство; това възникна 
после. Говореше се за злополука, за пиянско падане; пострадалият 
смърдеше на бъчва, но не и за нещо умишлено. 

- А кога се наложи версията, че се касае за убийство? 
- Когато се уточни, че д-р Ст е българин. Следователят го разпита 

и... 
- Какво, какво?!. 
 
*** 
Залата се умълча и всички наостриха уши, а лицето на главния 

съдия стана каменно. Настъпи тягостно мълчание. 
- Едва ли само това е била причината – каза накрая той. 
- По никакъв начин не е само това, господин съдия – изправи се 

прокурорът. Това само е провокирало органите на реда да бъдат по-
внимателни. Известно е защо. Напоследък пришълците от онзи 
регион станаха недопустимо много във Франция и престъпленията 
нараснаха драстично. 

- Изяснете се! 
- Съгласно статистиката престъпността е нараснала многократно – 

обикновено дребни кражби, наркотици и проституция – и 
извършителите са предимно от този етнос. Самият президент беше 
принуден да вземе непопулярни мерки. 

- Доколкото съм запознат, ставаше въпрос за лица от цигански 
произход. Но това няма връзка с настоящото дело. 

- Те твърдят, че са българи, господин съдия. И в документите им е 
отразено същото. Това не може да не повлияе на нашите граждани да 
бъдат особено недоверчиви към подобни пришълци. И да реагират 
адекватно. Решението на президента за експулсиране не е случайно. 

- Разбирам накъде биете, но отново повтарям: Това няма връзка с 
настоящия процес – възрази съдията и обръщайки се към защитника, 
разпореди: – Продължете със свидетелката! 

- Всъщност, вече приключих с нея – отговори адвокатът. – Но 
доколкото схващам, тук се разиграва някаква етническа карта и съм 
принуден да се обърна към друга свидетелка. 

- Не възразявам. 
- Моля, д-р К, ако обичате заемете мястото на свидетелите! Бих 

искал да Ви задам няколко въпроса. 
- Що за прийоми прилага защитата! – обади се прокурорът. – Коя 

ли пък ще е тази д-р К? 
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- И аз бих искал да узная – отговори съдията и добави. – Трябва 
да обясните за какво става въпрос. 

- Д-р К – по съпруг баронеса Джейсън – не фигурира в списъка на 
моите свидетели – призна откровено адвокатът. – Тя присъства в 
залата като заинтересовано лице. Но разполага с информация, която 
бих искал да изложи тук – на това място, поради явно етническата 
насока на процеса, избрана от обвинението. Което е недопустимо. 

- Но това не е театър, господине – вбесен реагира прокурорът. 
- Точно така – не е театър. И д-р К не е холивудска звезда, а лекар 

психиатър. 
- Започва да става интересно – изломоти главният съдия. – Нека 

все пак да я видим тая д-р К – по съпруг баронеса Джейсън. 
- Моля, заповядайте д-р К! – повтори мистър Смайлс. 
 
*** 
В следващия момент цялата публика като по даден знак 

обърнаха глави по посока на минаващата д-р К. Тя се отправи бавно 
през цялата зала и се насочи към предните редици, където 
заседаваше съдът. Тишината бе станала почти неподвижна и се чуваха 
само стъпките на призованата. Това бяха няколко минути, които 
внесоха известен смут в редиците на присъстващите. Мъжката 
половина, включително и тези на преклонна възраст, остана със 
зяпнали уста, а женската – с преценяващо любопитство. Този път 
журналистите и папараците нямаха шанс да се намесят, поради 
изричната разпоредба на съдията. 

Разбира се, д-р К беше облечена стилно, но не крещящо. Дори се 
оказа, че не бе ползвала услугите на никакви популярни модни 
дизайнери, а облеклото и е по-скоро конфекция, което по никакъв 
начин не намаляваше ефекта от нейното излъчване. Съвсем скромна 
прическа, съвсем скромни аксесоари, но всичко това като че само 
допълнително подчертаваше изумителната и красота. Бременността 
все още никак не и личеше и дори най-внимателният специалист не 
би се досетил. В своите пристрастия публиката веднага се раздели на 
две, но нито едните, нито другите бяха в състояние да открият 
някакъв недостатък, макар че сякаш на някои точно това най-много 
им се искаше, доколкото завистта е способна на преценки. След 
първоначалния смут, в залата се понесе шепот. 

Д-р К застана на мястото на свидетелите и трябваше някой да 
наруши мълчанието. Адвокатът се оказа най-съобразителен и се зае с 
тази роля: 
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- Вие сте д-р К – по съпруг баронеса Джейсън? – попита той, 
сякаш не беше сигурен в твърдението си. 

Тя кимна утвърдително и това се оказа предостатъчно за един 
убедителен отговор. Никой не помисли да възрази срещу такъв начин 
на събеседване. 

- Британска поданичка, пребиваваща тук заедно със съпруга си – 
професор Дж във връзка със съдебния процес. 

Тя отново кимна утвърдително и отново никой не се сети да 
негодува заради начина, по който участва в този диалог. 

- По произход – българка... 
Отговорът не се различаваше от предишните, но реакцията на 

публиката беше съвсем различна. Един всеобхватен възглас на 
учудване и недоверие се понесе из залата. Прокурорът веднага скочи 
разярен. 

- Възразявам, Ваша светлост! – каза той почти с пяна на уста. – Но 
не ми е ясно това съдебен процес ли е или модно ревю. 

- Засега все още аз имам думата по въпроса, приятелю – усмихна 
се хитро съдията. – Но какво толкова не Ви харесва; не мисля, че 
дамата се представя като манекенка; напротив?.. 

- Но какво значение има в края на краищата българка ли е или 
китайка? 

- Ми не знам. Но ми се струва, че Вие преди малко имахте съвсем 
друга представа за тези хора и се опитахте да ни подхвърлите 
етнически коз. 

- Но това е съвсем различно. Преди малко имах предвид онези, 
които бяха експулсирани от страната. 

- И аз мисля, че е съвсем различно. Но нека продължим. 
- Д-р К – започна отново адвокатът – Като какъв Ви е известен 

обвиняемият? 
- Но това е прекалено личен въпрос – обади се прокурорът. 
- Именно. Но моля Ви, господине, дайте ми възможност да 

работя все пак! И така – повтарям отново въпроса към д-р К: Какъв Ви 
е той? 

- Колега. 
- Това е ясно. Но трябва да има и друго. 
- Има. Заедно сме израсли. 
- Това е нещо ново – вдигна вежди адвокатът – Дори и аз не го 

знаех. 
- Така е. 
- Какво ще добавите към него? 
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- Предпочитам да не добавям нищо. 
- Учили сте заедно, работили сте заедно? 
- Не го отричам. 
- Доколкото ми е известно, той е преболедувал на младини. 
- Имаше такова нещо. 
- И дори Ви е бил известно време пациент. А диагнозата? 
- Депресивна психоза. 
- Това какво е? 
- Болестна реакция на личността. Но бързо се оправи. 
- А спомняте ли си каква е била причината? Тези болестни 

реакции, доколкото съм чувал от посветените, се предизвикват по 
различни причини и не са фатални, ако се вземат мерки навреме. 

- Не са. 
- И все пак защо, според Вас, се случи това? 
- Не мога да кажа. 
- Тогава нека аз да кажа. Позволете ми! Това е само 

предположение. 
Д-р К се опита да възрази, но той я изпревари: 
- Всъщност, тази депресия се е развила, защото вероятно 

младият мъж е бил влюбен. И то доста безнадеждно. Прав ли съм? 
Д-р К отговори с ледено мълчание. По лицето и не се забеляза 

никаква следа на одобрение или негодуване. Тя сякаш не чу 
последната реплика. 

- Вероятно така е било, д-р К – продължи адвокатът с лека 
усмивка. 

- Бързо се оправи – повтори тя без особено вълнение. 
- Но все пак аз не мога да проумея каква е целта на подобен 

разпит – отново се надигна прокурорът. – Любовен роман ли ще 
пишем сега, що ли? 

- И аз това се чудя – отговори съдията. – Продължете! 
- Само още един въпрос. 
Адвокатът се обърна към публиката, сякаш пледирайки за 

внимание и обясни: 
- Д-р К, всъщност, аз Ви зададох всички тези въпроси, за да е 

видно, че добре познавате обвиняемия. И фактът, че сега присъствате 
тук, го доказва по убедителен начин. Човек не може да хукне от 
Лондон в Париж заради някакъв съдебен процес на случайна личност. 
Въпросът ми е: Като какъв го познавате този човек? Що за личност е? 
Способен ли е на престъплението, което му се приписва? Как 
мислите? 
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- Ще отговоря накратко. Това е един изключително благороден 
човек. И всички тези прегрешения, които му се приписват, са пълна 
идиотщина. Но не бих желала да коментирам интелектуалното ниво 
на хората, които го правят. 

- Момент, момент! – подскочи прокурорът и разпери ръце. 
Д-р К дори не го удостои с поглед и все така бавно, с 

характерната си царствена походка, без да иска разрешение от съда, 
се оттегли към мястото си в задните редици. Никой не посмя или не се 
сети да я спре. 

 
*** 
- Призовавам полицай Роно като свидетел на обвинението – 

обяви прокурорът Тибо. – Представете се господин полицай! 
Полицаят положи клетва и застана на мястото на свидетелите. 

Всъщност, този човек беше шефът на групата, която пристигна на 
местопроизшествието непосредствено след екипа на спешна помощ. 

- Какво установихте след пристигането си в хотела, господин 
полицай? 

- Екипът на спешна помощ беше установил смъртта на 
пострадалия. Ние бяхме само регистратори. 

- Как ви изглеждаше ситуацията – като нещастен случай ли го 
възприехте или като престъпление? 

- Отначало нямахме конкретно мнение, но после – след 
направеното разследване, се затвърди убеждението, че се касае за 
престъпление. 

- Какво Ви накара да мислите така? 
- Това падане по стълбището не може да се обясни по друг начин, 

освен насилствен. Пострадалият се е ударил по стъпалата с голяма 
сила, за да се получи такова счупване, но това вече бе установено от 
медицинският екип. 

- Тук се твърди, че пострадалият се е ударил в горната част на 
парапета, а не в долната. Възможно ли е това? 

- Не сме забелязали подобно нещо и не е ясно как може да стане. 
Освен това трупът се намираше чак долу. 

- Значи според становището на следствието и полицията, се касае 
за насилствена смърт. 

- Категорично. 
- Ваш е свидетелят. 
- Господин Роно, Вие изследвахте ли горната част на парапета? – 

попита адвокатът. 
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- Не особено внимателно. А и няма логика в подобно начинание. 
Насочихме вниманието си към долната част на стълбището, където би 
трябвало да бъде ударът. 

- И какво открихте в долната част? 
- Нищо. 
- Точно така. Значи нищо не открихте? 
- Но бе установено, че следите са заличени. 
- Как бе установено? 
- Много ясно. Просто нямаше следи. 
- Нямам повече въпроси към този свидетел – усмихна се мистър 

Смайлс. 
- Продължете със следващия! – настави съдията. 
- Призовавам д-р Лоран от спешна помощ. Д-р Лоран, какво е 

Вашето становище? 
- Смъртта е настъпила вследствие прекъсване на гръбначния 

мозък в областта на вратните прешлени. Налице е фрактура на 
същите. 

- Това какво означава? 
- Ударът при падането е бил силен и главата на потърпевшия се е 

извила под недопустим ъгъл, което е причинило фрактурата. 
- Това може ли да се случи без чужда намеса? 
- Не е моя работа да гадая, но ударът е бил силен. 
- Тоест? 
- Потърпевшият е бил тежък човек и това падане от такава 

височина се е оказало фатално. 
- Значи все пак причината е била падането.? 
- Във всички случаи. Но къде точно се е ударил, това аз не мога да 

зная. 
- Защитата твърди, че е в горната част. Възможно ли е това? 
- Аз не съм оторизиран да търся улики. Това е работа на 

полицията. 
- И все пак къде според Вас се е ударил потърпевшият, съобразно 

логиката на един мислещ човек – в горната или в долната част на 
стълбището? 

- Съобразно логиката би трябвало да е в долната, но отново 
повтарям: Догадките са едно, а фактите – съвсем друго. Така че не 
мога да имам мнение по този въпрос. 

- Ваш е свидетелят. 
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- Всъщност, нямам въпроси към този свидетел. Той беше 
достатъчно ясен и съдебния състав би трябвало да го е отчел. Аз бих 
искал да разпитам друг свидетел. 

- Не възразявам, щом мислите, че ще внесе повече светлина в 
този случай – отговори главният съдия. 

- Свидетелят е д-р Г и пребивава в същия хотел със своята 
приятелка. Д-р Г, ако обичате заемете мястото на свидетелите! 

 
*** 
- Представете се, господине! – разпореди главният съдия. 
- Казвам се д-р Г и също съм от България. 
- Хм, вероятно в Париж има голям наплив на пришълци от онзи 

край. И по какъв повод сте тук? 
- Художник съм и реших да се запозная с есенните изложби. 
- Аха – ето един сериозен повод да се посети Франция, вместо 

обичайните гастарбайтери. Значи доктор – художник. – Много 
екзотична комбинация. Чух веднъж, че по оня край сте специалисти 
по всичко. А жената, която е с Вас? 

- Тя е скулпторка и трябваше да посети музея на Роден. Исках да 
я запозная с френските класици. 

- Така, така... Продължете разпита на свидетеля! – обърна се 
съдията към защитника. 

- Въпросът ми е съвсем конкретен: Д-р Г, къде открихте следата 
от удара при падането на потърпевшия? 

- Трябва да уточня, че не я открих аз, а М. Тя ме насочи към тази 
следа и едва тогава я забелязах. Намира се в горната част на парапета. 

- Значи в горната част. Категорично! 
- Точно така. 
- Но коя е тази М, защо не я покажете? – обади се съдията. – И 

как е могла да забележи нещо, което специалисти по криминология 
са пропуснали? 

- Тя е скулпторка – повтори спокойно д-р Г. 
- И какво от това? 
- Способна е да забележи всеки нищожен дефект по материала. В 

случая на орнамента има малка пукнатина. 
- Хм, трябваше да я доведете тая невероятна М. Исках да се 

запозная лично. 
- Тя не е съвсем здрава, господин съдия – обясни адвокатът – и не 

би трябвало да участва в подобни мероприятия. 
- Разбирам. Продължете разпита! 
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- Всъщност, вече приключих с д-р Г, но имам друг свидетел. Това 
е специалистът по криминалистика мистър Орт от Лондон. 

- Добре. Дай го насам! 
- Но господин съдия, не станаха ли прекалено много тези 

специалисти от Англия, от България, сякаш нашите не струват вече 
пукнат грош?! – ядоса се прокурорът. – Впрочем, от България имаше 
тук едни специалисти по пребъркване на джобове... 

- Ами намират се и такива, господин прокурор – усмихна се 
съдията – и щем не щем трябва да си пазим джобовете. Но нали все 
пак се опитваме да се доберем до истината. 

- Вече сме се добрали, господин съдия и няма какво да увъртаме. 
Дори без английско-български специалисти. 

- Нищо. Нека да видим с какво могат да ни изненадат! И така? 
- И така мистър Орт е специалист по криминалистика от Скотланд 

Ярд, когото си позволих да повикам във връзка с изследването на 
уликите – обясни адвокатът. – Човекът много ни помогна. 

- Да видим! 
- Какъв беше резултатът от изследването, мистър Орт? 
- В лабораторията бе установено, че ДНК пробата от трупа на 

потърпевшия и тази, взета от горната част на парапета /мястото на 
удара/ съвпадат. 

- Следователно? 
- Следователно потърпевшият се е ударил на това място и е 

оставил органична материя по парапета. Няма две мнения. Ето и 
резултатите от изследването в писмен вид; тук са уточнени 
подробностите. Освен това ударът е бил сравнително силен, защото 
на колоната се е появила пукнатина. 

- Категорично? 
- Абсолютно. 
- Нямам повече въпроси към свидетеля. 
- Затова пък аз имам – обяви прокурорът. – Мистър Орт, а не се 

ли замисляте, че е възможно тази следа от органична материя да 
бъде поставена там по късно – малко преди да дойде полицията 
например? 

- Аз не се занимавам с фантастика, господин прокурор и не правя 
предположения. Аз представям факти. 

- Виждаш ли, приятелю, че работата не е така проста, както на нас 
ни се иска – избоботи съдията. – Значи все пак ще се наложи да го 
разгледаме тоя парапет по внимателно – по дяволите! Засега 
разпускам заседанието. 
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32 
М работеше почти непрекъснато и за кратко време изпълни 

ателието с всевъзможни фигури – птици, риби, минотаври, разбира се 
и човеци. Понякога много смътно в съзнанието и се мяркаше един 
угасващ спомен. Бе започнала да обработва камъни още в ранно 
детство, защото той – учителят по рисуване – и каза веднъж, че е 
талантлива и това и се отдава, а за нея беше много важно какво ще 
каже той. Много отдавна бе открила, че мисли за него и често го 
причакваше на другия тротоар или скрита зад ъгъла. Беше от 
решаващо значение да го види отдалеч, за да бъде денят достатъчно 
поносим. В мислите си обикновено го обсебваше напълно и това 
продължаваше насън до предела на всяка откровена еротика. Беше 
склонна да си въобразява до изнемога, че той я желае и никога не 
допускаше мисълта, че то може да се дължи на някакви пубертетни 
фантазии. Отначало се срамуваше от себе си – много преди 
симптомите на онова странно нещо да зачестят, но после престана да 
се срамува и тези преживявания започнаха да и се струват все по-
близки до възможното. Разбира се, тайно мечтаеше да го отнеме от 
семейството му, но в интерес на истината не се виждаше в друга роля, 
освен в ролята на любовница, задоволяваща се с откраднатото от 
чуждата трапеза. Това откритие я измъчваше, но после свикна с него и 
после никак не беше важно доколко е нагазила в дълбокото. Още 
тогава имаше усещането, че е започнала да полудява, после го 
забрави и, когато се оказа в леглото му, стана съвсем ясно, че е 
предварително планирано. Бе проучила, че съпругата му ще отсъства 
дълго, бе забелязала, че една вечер се прибира с бутилка в ателието, 
дори отпрати някаква жена, която следваше същата посока и го 
изненада преди полунощ с внезапно посещение. 

- Какво търсиш тук по това време, имаш ли ум?! – беше реагирал 
тогава учителят. 

- Прогоних онази пред вратата – отговори дръзко М, – защото аз 
ще бъда тази вечер с тебе. 

В следващата секунда се разсъблече и се напъха в леглото му без 
повече обяснения. Той не зададе други въпроси, но много дълго 
мълча преди да я последва.  

После посещенията и в ателието на учителя зачестиха, но един 
ден той разпродаде всичко и замина със семейството си за Франция, 
след което повече не се появи. Този епизод остави странно 
опустошение в душата и /очертаваше се някакъв всеобхватен вакуум/ 
и за компенсация тя се нахвърляше с все по-голямо ожесточение 
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върху камъните, където отначало фигурираше все един и същи 
елемент. Като допълнение в главата и смътно се бе отпечатал някакъв 
непознат адрес в Париж. 

Но този епизод вече бе забравен и понякога се чудеше дали 
изобщо се е случвал. Освен, че инцидентно бъркаше учителя с д-р Г, 
други ефекти почти не се наблюдаваха. А по-късно, с напредването на 
процеса, този спомен започна да гасне; работата я владееше напълно, 
а с появата на д-р Г всичко започна да се променя, без да може да се 
промени напълно. 

През цялото това време, докато беше в ателието на скулптурите, 
изпадаше в някакво странно състояние на унес и работеше почти 
автоматично, понякога без да се усети, че работния ден е приключил. 
Трябваше да я подсетят, че ателието се затваря и да изгасят 
осветлението, за да дойде на себе си. В повечето случаи д-р Г ходеше 
да я посреща след работа, защото се опасяваше, че няма да се оправи 
сама из големия град. 

Тя често си мислеше за д-р Г и той по странен начин надничаше 
от всеки камък; тогава се опитваше да го извади от там, но много 
често го забравяше и в сърцевината на камъка изплуваше усмивката 
на поредния минотавър. Понякога той и изглеждаше съвсем чужд и 
ужасно безличен, но понякога установяваше, че непоносимо и липсва 
и тогава хората и изглеждаха съвсем други. Не можеше да разбере 
кога настъпват тези промени, но тогава светът и изглеждаше 
изпълнен с минотаври. Освен това често и се представяше 
внушението, че се превръща в ненужен товар и се опитваше да го 
прекрати, но не знаеше как. Гледаше на себе си като на излишен 
човек, промъкнал се случайно в душата и – тя самата – излишна на 
себе си и на всичко друго на света.  

Случваше се често да чува гласове и знаеше, че това са гласовете 
на онези, чиито души са вградени в камъка. Поради което често 
разговаряше с камъните и тези диалози, за разлика от другите, и 
доставяха истинско удоволствие; единствено тогава не се чувстваше 
самотна. Когато попадна в галерията на Роден и застана пред онази 
разкъсваща сърцето „Молитва” на Камий Клодел, нещо я хвана за 
гърлото и се задушаваше, но не можеше да изкрещи, защото не и 
достигаше въздух и дълго време след това очите на Камий надничаха 
зад всеки ъгъл. Най-напред установи, че не може да плаче, нито дори 
да се смее, а после нещо в нея се разбунтува и в една дистанция 
между деня и нощта си каза, че чудовището Бог не заслужава да му се 
отправят молитви. Тогава се появи и ореолът на поредния минотавър. 
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По тази причина понякога не можеше да различи хората от 
минотаврите, а също и Боговете от минотаврите. И едните, и другите 
и изглеждаха еднакво зелени, но проблемът с цвета изглеждаше 
неразрешим в настоящия цикъл на сътворението.  

Странната загриженост на д-р Г за нейното благополучие на 
моменти и изглеждаше смешна, но тя не можеше де се смее по същия 
начин, както и не можеше да плаче; съществуваше обикновена 
досада и в най-доброто начинание. Винаги се опасяваше, че в някоя 
безлунна нощ в окото на д-р Г може да се появи усмихващ се 
минотавър. Поради което предпочиташе пълнолунията и много се 
радваше, че винаги е възможно да избяга от опеката на този мъж и да 
се скрие при своите камъни. Понякога и се струваше, че д-р Г много и 
липсва – обикновено, когато е при нея, а друг път, че е ужасно 
ненужен – обикновено, когато го няма. Независимо от това най-много 
и се искаше да се напъха в леглото му, обикновено когато го няма и 
най-малко се сещаше за това, когато е тук и започне да я разсъблича с 
думи; тогава имаше чувството, че се вкаменява. Но и в единия, и в 
другия случай, М стигаше до идеята, че трябва да си отиде един ден, 
за да не извика онзи минотавър в окото на д-р Г, но не знаеше кога ще 
е този ден. Тогава очакваше, че светът ще приключи за нея и всички 
камъни ще се превърнат в минотаври. 

Понякога тя виждаше доста странни неща и дори се учудваше, че 
ги вижда. Когато погледна в очите на стария евреин, веднага 
установи, че там надничаше смъртта; нямаше обяснение какво и 
подсказа това. Когато забеляза пукнатината в онзи орнамент, веднага 
и стана ясно какво я бе причинило и кадърът се повтори пред очите и 
с невероятни подробности. Стори и се, че присъства на цялата сцена – 
същата онази нощ, когато луната се бе спряла в прозореца – 
невероятно обла и невероятно неподвижна. Тя беше някъде там – 
съвсем наблизо, но не знаеше къде, когато онзи пиян арабин 
връхлетя върху д-р Ст и тогава и се искаше да извика, за да го 
предпази, но не успяваше да го направи, защото онази прозрачна 
стена от обратната страна на сътворението не можеше да се отмести в 
никаква посока.  

После продължи да вижда всичко и цялата сцена се повтори в 
обратен ред. Д-р Ст извика от болка и се хвана за счупеното рамо, но 
онзи не успя да го удари втори път, подхлъзна се и се заби с главата 
напред в парапета. Този епизод и се представяше с изумителна 
яснота, винаги, когато минеше по това място и тя нямаше представа 
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как се случва това. А когато разбра, че д-р Ст е арестуван и го съдят за 
убийство и стана много тъжно, защото знаеше, че е невинен. 

*** 
Понякога наоколо ставаше много тихо и М виждаше хората 

предимно в гръб. Те всички се отдалечаваха от нея и тогава се 
оказваше, че сънува, без да е заспала. Тези будни сънища 
продължаваха цяла вечност и събуждането означаваше, че е 
пропаднала в друг сън – също толкова безкраен. Нямаше волята да 
излезе от това състояние и не можеше да има никаква воля, защото 
нещо я сковаваше в тежка магия и всяко бягство от болката беше 
бягство от себе си. Понякога М откриваше, че е ужасно самотна, но не 
можеше да разбере защо е така и не можеше да го сподели с д-р Г. В 
някакви смътни минути на безпокойство мислите и се разпиляваха, но 
не успяваше да ги подреди, защото нямаше сили да го стори. Когато 
д-р Г разговаряше с нея или и задаваше въпроси, веднага възникваха 
безброй отговори, които се натрупваха в безпорядък и тя не знаеше 
кой от тях да употреби, защото думите се объркваха в някакво 
безбрежно хиатуо без начало и без край. На моменти всичко и беше 
така безразлично, че не знаеше защо е нужно да живее, но в други 
моменти неистово и се живееше, но в някакъв друг живот – отвъд 
бариерата. Дори допускаше, че вече се е случило и тя – самата вече не 
е тя, а нещо съвсем друго или съвсем никакво. Когато го нямаше д-р Г, 
когато не беше пълнолуние и когато душите на камъните заспиваха, 
тя преставаше да има собствени желания, въпреки, че и преди това не 
ги е имала. Тогава вниманието и се концентрираше в една точка на 
тавана с безумната идея, че нищото е придобило реален образ и тази 
точка на тавана е еманация на вселенската безсмислица, появила се 
точно тук и точно сега. Имаше усещането, че самата тя е изпразнена 
от съдържание, почти безплътна и всеки момент може да се освободи 
от гравитацията. Чувството за безизходица се натрупваше като 
огромна тишина. 

По време на прехода, когато поредния сън се заменя с друг и тя 
се събуждаше с вик, за да установи, че изобщо не се е събудила; този 
вик е останал задушен отвътре – някъде между диафрагмата и 
тъмната страна на луната. В периферията на въображението и 
преминаваха размазани петна и някъде там – в най-зелената част на 
палитрата се появяваше загриженото лице на д-р Г, но още по-далеч – 
в най-ранното му детство. Тогава се сети, че трябва да накърми 
бебето – същото онова, което някога бе пометнала и сега то се е 
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превъплътило в д-р Г; имаше същото бебешко лице, същата бебешка 
усмивка, освен това беше невероятно гладно. 

В момент на един проблясък; стори и се, че се връща от някъде, 
но вече не помнеше, установи, че е седнала на стола пред леглото на 
д-р Г и луната отново е застанала в средата на прозореца с някаква 
кървавочервена усмивка. В същия момент д-р Г се събуди; нещо като 
че го бутна по рамото и на това лунно осветление видя лицето и 
съвсем близо до своето – почти полубудно и почти полуусмихнато. 
Инстинктивно посегна и светна лампиона. 

- Какво правиш тук, М? 
- Стори ми се, че плачеш без мен. Помислих, че може би си 

гладен и дойдох да те накърмя. 
Д-р Г се разсъни окончателно; тази безсмислица го шокира 

допълнително и почти веднага след това почувства непоносимо 
желание. Когато посегна да я вземе в леглото си, с учудване си 
помисли, че точно тази нейна почти детска безпомощност го е 
предизвикала. 

 
*** 
Когато беше сама навън се вслушваш в гласовете на природата. 

Понякога заедно с шума на листопада в главата и прошумяваха чужди 
мисли на различни езици и тя всичко разбираше. В един особен сън, 
от който все още не можеше да се събуди, бе забелязала, че аурата и 
е виолетова, но не знаеше какво означава това. Те – шумовете на 
природата прииждаха от всички посоки и напомняха жуженето на 
пчелен кошер. Някои от тях звучаха безпомощно, а други 
заплашително. В отделни случаи и се струваше, че присъства на нечия 
агония и по някакъв начин участва лично, когато от гърдите се 
отронват последните хрипове. Имаше и такива, които я изпълваха с 
погнуса, а понякога дори, с възхищение. 

Не си спомняше от кога бе започнала да чува чужди мисли; то 
стана постепенно и някак си не се вместваше в представите и за света. 
Може би бе отдавна, а може би – никога; това не бе и дадено да 
уточни. После все повече се утвърждаваше прозрението, че то просто 
не е вярно, защото всяка лудост си има безброй малки лудости и 
изпълва пространството с чужди мисли. Когато разговаряше с 
камъните също така и се струваше, че изрича чужди мисли, сякаш 
самата тя е някоя друга, присъстваща временно във физическото и 
тяло, но духът пребивава в друго измерение. Разговаряйки с 
камъните, попадаше в огромни и празни зали, които кънтят по особен 



                                                                     Пигмалионов комплекс ради радев 
 

416 

начин и ехото се блъска в небесата, догонвайки своето начало. 
Всъщност, никога не би започнала да обработва камъни, ако не 
виждаше в тях необходимия образ. Тези, в които такъв липсваше, 
явно не ставаха за обработка и тя ги изоставяше. 

Преди да се появи д-р Г в онзи заден двор, най-напред се 
появиха мислите му и тя ги чу отдалеч. Те бяха достатъчно объркани и 
носеха в себе си наличието на безнадеждност. Тя го допусна при себе 
си, защото всичко в тази обърканост показваше, че не съществува 
заплаха за нейната неприкосновеност и човекът има нужда от 
близост. Неговото присъствие беше един от малкото случаи, в които 
не се откриваше наличие на заплаха. Прекалената му 
добронамереност понякога я дразнеше, а друг път много и допадаше 
и тя имаше нужда да се облегне на рамото му или да се напъха в 
леглото му; този акцент се повтаряше спонтанно в зависимост от 
циклите на луната или цвета на облаците; не беше много ясно какво 
точно се е случило. 

Мислите на д-р Г и харесваха, защото не бяха лишени от тъга и 
контактуваха с вселената. Понякога имаше нещо кучешко във 
възхитените му очи, когато разглежда скулптурите, но не можеше да 
се открие минотавър. Това беше особено видимо, когато длетото на 
М за пореден път откърти ненужния слой от повърхността и отдолу се 
появи усмивката на камъка. Тогава д-р Г много внимателно 
разглеждаше скулптурата от всички страни и произнасяше една 
единствена дума: „Чудесно!” 

М не можеше да проумее доколко е обичана или безразлична; 
дори не се сещаше да разбере дали това има значение. За нея думата 
„чудесно” не означаваше нищо и не представляваше стимул за по-
нататъшна изява, доколкото диалогът с камъните беше нужен някому. 
Всъщност, беше нужен предимно на нея и щеше да продължи, 
независимо от отзивите вероятно и след поредния цикъл на 
сътворението. 

Понякога М откриваше за пореден път, че д-р Г също е художник 
и това предизвикваше учудване, защото бе забравила, че предишния 
път бе реагирала по същия начин. Платната му определено и 
харесваха, макар че не казваше нищо, но веднага се сети защо 
повечето му образи са без очи. След което веднага откриваше, че тези 
„слепи” лица, всъщност разполагат с вътрешно зрение и очите ще се 
появят непременно вероятно при следващото мироздание, защото 
сега вселената е твърде имагинерна, за да бъде възприета с 
нормални човешки очи и Демиургът си има конкретни съображения. 
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Сигурно д-р Г беше наясно как би трябвало да изглеждат те, но това е 
само насън и предимно след тежък запой, когато галактиките се 
разбягват във всички посоки. 

След което М се опита да дублира една от неговите картини в 
камъка, но стигна до същото място и спря. Очите на този образ някак 
си не можеше да бъдат намерени. Сети се, че подобен проблем може 
би е имал и Модилиани, стигайки до границите на абсурда. 

- Какво правиш, М? – попита д-р Г, след като видя до своето 
сляпо платно и една сляпа скулптура със същото лице. 

- Вероятно тя все още не се е родила – отговори М замислено. – 
Вероятно ще прогледне някога... 

 
*** 
М не беше изучавала френски, но сега изведнъж установи, че 

разбира всичко на този език. Още от първия ден, когато пристигнаха в 
Париж, тя установи, че няма проблеми в тази посока и беше съвсем 
наясно какво се говори, но не можеше да участва в диалога; това дори 
не беше шокиращо. После, когато започна работа в ателието, веднага 
се дистанцира от останалите и не участваше в обсъжданията по 
същите причини. Нямаше нужда и от особени наставления. Тя сякаш 
знаеше предварително какво да направи преди да са и наредили 
нещо конкретно. Много често майсторът, когато отидеше при нея с 
определена заявка, с учудване установяваше, че работата вече е 
свършена или поне започната. М работеше някак спонтанно и с 
изумителна точност. Винаги знаеше къде точно трябва да насочи 
длетото и никога не повреждаше материала. Камъкът и се 
подчиняваше с невероятна леснота, сякаш само с поглед успяваше да 
премахне отпадъка. Съществуваше нещо свръхестествено в това 
умение и всички веднага го забелязаха, но се стараеха да не и пречат. 
Помежду си я наричаха „лудата” /тя го знаеше и го чуваше 
непрекъснато около себе си/, но я уважаваха достатъчно, за да не и 
досаждат. Тя ги респектираше по своеобразен начин и въпреки, че 
беше красива по своему, никой не се опитваше да я ухажва или да си 
позволи някаква интимност. Без да е произнесла нито дума за себе си 
и за работата си, тя бе успяла да получи превъзходство, което бе 
достатъчно, за да държи мъжете на разстояние. Това и качество, 
естествено, беше нож с две остриета, защото я обричаше на самота, 
но тя не го съзнаваше; само понякога се сепваше изумена от кънтежа 
на времена и пространства и ехото се разбягваше по ъглите на 
някаква каменна вселена без начало и край. Д-р Г присъстваше в 
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мислите и, макар и откъслечно, макар и в сянката на задрямалите 
минотаври, но понякога съвсем смътно в представите и се 
промъкваше спомена за топлината на физическата му близост и това 
бе достатъчно, за да прогони призраците от нарастваща тъга. Тя 
знаеше или подозираше за диагнозата, с която е обременена, но този 
епизод сякаш минаваше мимоходом покрай нея и успяваше да се 
дистанцира от него в смътното желание да го обсеби. Гледаше на 
себе си с погледа на страничен наблюдател, изучаващ собственото си 
безумие, доколкото разбира се, това е допустимо. 

В момент на прозрение, когато угасваха всички пълнолуния, тя 
успяваше да събере парчета от скитащите си мисли и се опитваше да 
сглоби нещо в рамките на настоящия цикъл. И не беше много сигурна, 
че ще има следващ такъв. Известно и бе понякога, че всички тези 
призраци и минотаври са плод на болното и въображение и 
съществуват само задкулисно, но въпреки, че не можеше да се отърве 
от тях, успяваше да ги сортира по предназначение и поставяше това 
тук, а онова – там. Тя не можеше да сънува, защото живееше като в 
сън и никога не успяваше да разбере кога е будна – някога или съвсем 
никога. Обработката на камъните също беше един безкраен сън, в 
който сякаш търсеше ново прераждане. Дори, когато лягаше в леглото 
на д-р Г, не беше сигурна, че е будна, защото всичко преминаваше в 
един далечен и забавен каданс, където по презумпция нещо се е 
случило. Понякога впечатленията безкрайно се объркваха и всички 
опити да сглоби нещо реално затъваха в тресавището на поредната 
мутация. Струваше и се, че не е в състояние да роди нищо смислено и 
единствено, което придобиваше смисъл беше представата за 
безполезност. По някакъв парадоксален начин очакваното отроче се 
изхлузваше от кожата си и се скриваше зад собствената сянка, 
мутирайки в обратна посока до стадия на първата инфузория. Беше 
достигнала до един епизод, когато и се показваше идеята, че е 
обладавана от минотавър и вследствие заченала. Вслушваше се в 
гласовете на утробата си, макар и да знаеше, че там няма нищо. 
Когато търсеше въпросния минотавър в сърцето на камъка, 
обикновено стигаше да представата за д-р Г и онази инфузория 
отново изпълзяваше задкулисно в тресавището на безкрайната 
нищета; виждаше лепнещото и присъствие в онази точка на тавана, 
където вселената е зачената инвитро. 

- Какво има, М, какво се е случило? – скачаше среднощ от 
леглото д-р Г и святкаше лампиона. Нещо го бе събудило, но не 
знаеше какво. 
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М стоеше права и съвсем гола в средата на стаята и се взираше в 
него с много тъмни очи. Не можеше да се разбере дали е будна. 

- Защо не спиш, М, защо си гола? 
- Искам да съм бременна... 
Д-р Г въздъхна с някакво много тежко предчувствие, сякаш от 

небето се изсипваше мътилка. 
- Това не бива да се случва, М. Това просто не бива... 
*** 
Прогонвайки сънищата си, М често сънуваше, че е мъртва. И този 

процес се засилваше неудържимо в едно с прозрението, че е ужасно 
ненужна. Виждаше се отстрани и отвисоко, но нямаше представа къде 
и кога. Това беше собственото и безжизнено тяло със същата онази 
виолетова аура, запокитено в една урва, но времето бе спряло. То 
още не беше тръгнало. Искаше се да се приближи и да го пипне, за да 
промени нещо в позата; така някак си замесваше глината, но после 
потръпна от погнуса и не успя да я преодолее. След което си помисли, 
че нито урвата, нито времето имат представа къде зимуват птиците. 
Явно тази птица не бе полетяла и имаше разногласия със законите за 
гравитацията. 

Наблюдавайки себе си отстрани и отвисоко, М почувства, че е 
мъртва, но това беше много тъжна перспектива и тя не искаше да се 
случва. След всяко пробуждане си казваше, че то е немислимо, 
защото тук съвсем наблизо и съвсем истински е д-р Г, а той знае как 
да се справи с притискащата гравитация. Въпреки всеобщото 
застудяване и тътена на айсбергите в душата си, тя чувстваше до себе 
си топлината на тялото му, чуваше дишането му – съвсем живо, 
вслушваше се в пулса на сърцето му и това я връщаше в другата 
реалност, където всяка инфузория има своя шанс да се роди. 

В новосъздалата се ситуация и възникналите проблеми с д-р Ст, 
М се бе включила неусетно и после неусетно забрави. Понякога 
съвсем смътно в съзнанието и изплуваха подробности от онази тъжна 
злополука, но тя нямаше представа как и от къде разполага с тази 
информация. Знаеше и беше сигурна, че е била на същото място и е 
видяла всичко, но едновременно с това, когато паметта и се 
избистряше и логиката лягаше в краката като вярно куче, връщайки се 
обратно в ситуацията, тя с учудване откриваше, че е била по същото 
време в България, дори съвсем точно – в онази мечешка бърлога на 
голите чукари на Чернатица, където мечките и идваха на гости. 

                                                
 Планински рид в Родопите - бел. на авт. 
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Спомни си много ясно, когато онзи се появи среднощ от нищото 
и започна да разбива изображенията на скалата със същия чук, с 
който тя ги бе създала. Тогава още не знаеше кой е той; дори си 
помисли, че скоро ще си разбие главата, после видя отблизо, когато 
това се случи, но не успя да разбере как е попаднала на стълбището 
на онзи Парижки хотел. Когато дойде на себе си /беше на 
разсъмване/, си спомни, че самата тя е повредила изображенията, 
тогава много плака и през цялото време и се привиждаше сянката на 
д-р Ст. Свързвайки по някакъв начин двете събития, тя съвсем 
изненадващо припозна, че всъщност, се касае за едно и също 
събитие, защото не е възможно да се случи едновременно на двете 
места. Само не и беше ясно как разбиването на барелефите и 
разбиването на главата може да се съчетае, когато ги отделят 
времена и пространства. Трудността се състоеше в обстоятелството, 
че не можеше да се сети, къде точно е била по това време и тя се 
оказа толкова непреодолима, че имаше вероятност вместо да 
помогне на д-р Ст да се отърве от обвинението, съвсем да му 
навреди. 

Докато работеше в ателието и оформяше последния камък, тя 
усети, че някой стои зад гърба и и внимателно я наблюдава. Тя 
инстинктивно почувства, че този не е от познатите, които напоследък 
често се отбиваха в ролята на наблюдатели – толкова често, че бе 
престанала да ги забелязва. Този зад гърба и беше съвсем друг и 
съвсем не на място и тя си изясни този феномен още преди да се 
обърне.  

Тя се бърна в момента, когато човекът произнесе името и: 
- Госпожица М? 
Пред нея стоеше непознат мъж на средна възраст, говореше 

френски и изглеждаше много сериозен. Въпреки, че беше непознат, 
М веднага го позна. 

 
*** 
М не се учуди никак, когато видя пред себе си съдията Роже. 

Очакваше то да се случи непременно и го позна тъкмо, защото не бе 
го виждала никога. Нещо и подсказваше, че ще се сблъска с него по 
конкретен повод и, раждайки поредния минотавър, се чудеше какво 
име да му даде. Този проблем възникна още, когато извайваше 
образи по скалите на Чернатица, преди да дойде онзи с чука. Съдията 
Роже и беше безкрайно безразличен и не можеше да се освободи от 
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досадата, въпреки че подозираше неговото участие по непонятни 
причини. 

Веднага след това се появи и д-р Г. Причината беше, че имаха тук 
уговорена среща със съдията, поради обстоятелството, че М не може 
да общува на френски. Срещата имаше опознавателен характер и 
съдията бе проявил обикновено любопитство заради личността на М, 
въпреки, че не очакваше да се случи нещо сериозно. Първите му 
впечатления затвърдиха очакванията. 

- Госпожица М, предполагам – повтори съдията. 
- Тя не говори френски, господине – присъедини се д-р Г. 
- Здравейте! Може би тя говори английски? 
- Не особено добре. Но аз ще и помогна. 
Всъщност, М чудесно разбираше какво си говорят двамата и този 

феномен дори престана да я учудва. Тогава си спомни, че преди 
няколко дни в ателието бяха дошли двама японци да преговарят във 
връзка с някаква сделка и тя бе чула част от разговора, но изобщо не 
се замисли по какъв начин го е разбрала. Сякаш това беше толкова 
естествено, че не подлежи на коментар. Опита се да сподели нещо в 
тази връзка, но не успя. Тук отново нещо се късаше и отново се 
появяваше този блокаж, когато думите са заседнали някъде в 
диафрагмата и не могат да излязат на бял свят. 

- Тези неща предизвикват възхищение – подхвърли съдията 
Роже. – Не съм очаквал, че М е толкова хубава и такива чудесни 
скулптури създава. Чудя се как такова крехко момиче се справя с този 
тежък чук и успява да обработва камъни. 

- Всъщност, тя е завършен художник на много високо ниво, 
господине – отговори д-р Г. – Бедата е, че се е родила в България. 

- Защо мислите, че това е беда? 
- Защото там не съществува традиция да се обръща внимание на 

талантите. Лансират се предимно публични личности, а те са такива 
по презумпция – не толкова заради класата си, колкото заради 
връзките с конкретен партиен елит, рекламната кампания или начина 
на плащане. 

- Това наистина е неприятно – обобщи съдията, но аз бих украсил 
жилището си с няколко от тези неща. Има нещо разтърсващо в тях. 

- По този въпрос ще трябва да се разговаря с нея и аз съм готов 
да съдействам – каза д-р Г. 

- По много въпроси ще трябва да се разговаря с нея. Бих искал да 
узная мнението и относно инцидента на стълбището. От предишното 
заседание останах с впечатлението, че тя е в течение на нещата. 
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Новите изследвания на експерти от полицията потвърдиха версията, 
че пострадалият наистина първо се е ударил горе в парапета, но не са 
наясно как е станало това. 

М остави инструментите и направи усилие да се включи. 
- Аз зная – произнесе тя на български. – Аз видях. 
- Какво си видяла, М? Какво знаеш? – смръщи вежди д-р Г и 

преведе думите и буквално.  
После съжали, че го е направил, защото имаше нещо 

налудничаво в подобно изявление. Прецени, че нещата могат да 
вземат неприятен обрат, ако се тръгне в тази посока. 

- Окей – интересно момиче е тази М – усмихна се съдията. – 
Вероятно ще си купя на първо време онова нещо там в ъгъла – посочи 
с пръст той една от работите, наредени на рафта.  

Скулптурата наистина говореше за себе си по убедителен начин. 
– Млада жена, стъпила на една скала, сякаш на края на света, гледаше 
в пространството пред себе си с някакъв неистов копнеж, сякаш всеки 
момент готова да полети. 

- И аз бих си купил същото – произнесе бавно се д-р Г, някак 
почти доволен, че разговорът е тръгнал в друга посока. – Наистина 
изключително постижение е тази необятност в очите на обекта. 

- Ами, ако трябва, ще се наложи да наддаваме – съгласи се 
съдията Роже. – И съм безкрайно доволен от запознанството си с М. А 
сега бих искал да Ви напомня, че много държа нашата приятелка да се 
яви на следващото заседание и да даде показания. Това би решило 
проблемите съвсем лесно. Тя ще получи призовка на вашия адрес в 
хотела. Засега Ви моля да не напускате страната докато не мине 
делото, за което ще Ви осигурим подходящи условия. Бих искал и ми е 
нужно да зная какво точно е видяла М и как е могло да се случи това. 

- Но тя много трудно би могла да свидетелства пред съда, 
господине. – Възрази д-р Г – Първо – състоянието и не го позволява и 
второ – тя е наясно единствено с появата на онази пукнатина в 
парапета. Която вече видяха всички. Няма никакви други показания. 

- Напротив, не забелязвам нищо нередно и освен това оставам с 
впечатлението, че нещо е видяла. Ще се радвам, ако показанията, 
които тя предостави в съда, са от полза за вашия приятел. Никак не 
обичам съдебните грешки и ще е жалко невинен човек да отиде в 
затвора само, защото обстоятелствата са се стекли срещу него. 

 
*** 
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Освен към камъните си, М не проявяваше интерес към нищо 
друго. Сякаш останалите и желания бяха изчезнали окончателно и 
всички пътища – зачеркнати. Откакто пристигнаха в Париж, поради 
липса на подходящи обекти, тя обикаляше през свободното си време 
гробищата Пер Лашез, за да събира гласове от тишината на камъните. 
Това и действаше особено релаксиращо. Усилията на д-р Г да я 
откаже от такова влечение не се увенчаха с успех. Утехата беше, че 
поне е успяла да се върне. Понякога дори го правеше пеш и то не 
защото не разполага с пари за транспорт, а по някакви странни 
съображения, които не възнамеряваше да споделя. Всъщност, д-р Г се 
опасяваше, че може да бъде нападната, изнасилена или дори убита. 
Не беше ходил никога там и не можеше да знае, че по тези места, 
както и навсякъде в този космополитен град се разхождат безброй 
самотници – скитащи и търсещи нещо, без да знаят какво. 
Преимуществото на М беше, че тя, избирайки такъв маршрут, знае 
какво търси. Обичаше да разглежда надгробните камъни не толкова 
заради художествената им стойност /обикновено липсваше такава/, а 
заради самото им наличие на това място. Имаше усещането, че в тези 
камъни са се вселили духовете на мъртъвците и чакат да бъдат 
разпознати. Това беше едно безкрайно очакване, сливащо се с 
вечността, но М го разбираше и се опитваше да им донесе утеха. 
Учудваше се само защо някои от тях са толкова древни и повечето – 
съвсем забравени. Нямаше друго място на света, където забравата си 
е извоювала такава огромна територия. Разговаряйки с духове и 
камъни, М успяваше да си обясни защо толкова предпочита 
безлюдните места; явно не обичаше да и се пречи на диалозите. Това 
и изглеждаше съвсем естествено, сякаш никога не е било нещо друго. 
Ужасяваше се от мисълта за нещо друго. Движейки се между хората, 
тя много обикна самотата и това беше някаква своеобразна 
клаустрофобия, прибавена към настоящата диагноза. Тя не успяваше 
да се освободи от нея, дори не искаше това да се случва. Всяка 
физическа близост я изпълваше с непоносимост. 

Когато в полунощ лягаше в леглото на д-р Г, го правеше с 
конкретна цел. Възнамеряваше да го направи баща на детето си, 
защото бе убедена, че ще се прероди в това дете. Прераждането в 
този случай изглеждаше нещо съвсем закономерно – тъкмо то – 
между всичките безброй прераждания от целия вселенски цикъл. Не 
желаеше да остава повече в собствената си кожа и не желаеше да 
бъде нечий експеримент. Тази безумна идея не и даваше покой и то 
беше особено драстично по време на циклите. Понеже не можеше да 
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го постигне по нормален начин реши, че трябва да го открадне. 
Мисълта да открадне бъдещото си бебе от определен мъж или от 
всички мъже на света започна да и харесва. След като установи, че д-р 
Г не е склонен да бъде пълноценен партньор в това начинание, тя 
започна да търси друго решение. По някакъв необясним начин тя се 
добра до прозрението, че д-р Ст го очаква затвор – съвсем невинен и 
в този момент се сети, че той би бил най-подходящият донор. 
Истината се оказа не твърде лицеприятна – тоест – във факта, че М се 
нуждае от донор. Тя познаваше д-р Ст малко, но достатъчно, 
доколкото той беше лекуващ лекар по онова време, когато 
симптомите зачестиха и бе установена диагнозата. 

Една вечер тя почука на вратата на д-р Ст /дори не помнеше по 
какъв начин е открила адреса/ и полицаят отвън я изгледа с доста 
подозрителен поглед. Но не реагира. Когато се появи домакинът, тя 
не дочака да бъде поканена и направо се самопокани.  

- М, това си ти? Какво се е случило? 
Д-р Ст не можеше да повярва на очите си; най-малко бе очаквал 

подобно посещение, но си помисли, че е нещо във връзка със 
съдебния процес. Знаеше, че М е в Париж заедно с д-р Г, но не беше я 
виждал отдавна и това среднощно посещение съвсем обърка 
представите му за битието. За нея си спомняше само диагнозата и 
констатацията, че е обречена, която бе направил сам по време на 
визитациите. Освен това знаеше, че е талантлива скулпторка и 
съжаляваше, че ще се погуби такъв талант с напредването на процеса. 
Понякога още го преследваше лицето от онзи камък в задния двор на 
клиниката, в което бе открил самия себе си. Но целта на настоящото 
посещение не му беше ясна. 

- Добре дошла, М! Трябва ли ти нещо? 
- Да. 
- И какво е то? 
- Искам бебе от теб. Още сега. 
Д-р Ст не можеше да повярва, че е чул нещо подобно. Знаеше, че 

шизофрениците, са склонни към безразборни контакти, но за М 
нямаше същите впечатления. Напротив, знаеше, че в моменти на 
ремисия е съвсем скромно момиче и освен това страда от 
клаустрофобия. Това означаваше, че се касае за нещо друго, но 
нямаше представа какво. Не знаеше как да реагира. Започна много 
внимателно: 

- Ти нали си наясно с диагнозата си, М? 
- Да. 
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- Но това означава, че не можеш да си позволиш да раждаш. 
- Мога. 
- Не можеш, М, не бива... 
- Говориш като д-р Г. Това не ми харесва. 
М си тръгна веднага без да се сбогува и затръшна вратата, 

оставяйки д-р Ст в дълбоко недоумение. Полицаят отново не реагира. 
Всъщност, М вече знаеше къде отива. Късно в полунощ, след 

изнурително скитане по улиците на Париж, тя откри търсения адрес и 
натисна звънеца с неистово нетърпение. Малко след това отвътре се 
чуха стъпки и ключалката прещрака. На вратата застана учителят по 
рисуване от гимназиалния курс. Отначало той не можеше да повярва 
на очите си и съвсем се стъписа. 

- Ти ли си, М, какво правиш тук по това време?! 
- Аз дойдох... Аз дойдох... 
М се опитваше да обясни за какво е дошла, но отново настъпи 

този блокаж и в един момент не можеше да повярва на самата себе 
си. Отговорът трудно можеше да бъде намерен и нещо в нея 
утихваше бавно. За секунда и се прииска да посегне, за да го пипне с 
ръка по лицето, за да се увери, че това е наистина той, но в 
следващата секунда и се представяше прозрението, че ужасно е 
сгрешила и трябва да си тръгва незабавно. Това изглеждаше съвсем 
друг човек и нямаше нищо общо нито със себе си, нито с д-р Г. 

В това време се появи съпругата му и започна да я разглежда 
учудено. 

- Какво иска това момиче? 
- Една бивша моя ученичка от гимназиалния курс. Не зная какво 

търси. 
- Аха значи е българка. Ами покани я вътре, защо стоите на 

вратата?! 
Но М вече беше взела друго решение и бързо се отправи надолу 

по стълбището, без да продума. Когато излезе на тротоара, 
решението се появи внезапно. 

Спомни си, че същия ден бе получила съобщение по телефона и 
позна събеседника, въпреки, че онзи говореше на френски. Беше 
съдията Роже. Той я покани на вечеря, но тя отказа. Сега размисли и 
реши друго. 

Позвъняването на телефона свари съдията Роже малко преди да 
си легне. Обаждането беше съвсем кратко. 

- Аз съм – чу той непознат женски глас със силен акцент. 
- Коя си? 
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- М. 
- Идвам. 
Малко след това съдията обясни на съпругата си, че го търсят 

спешно във връзка с някакво разследване и излезе. Всъщност, 
разполагаше със специално оборудвана за целта квартира, където му 
се случваше да пренощува по друг повод. Заведе я направо там. 

Няколко часа след полунощ, когато я откара обратно в хотела, 
съдията Роже се опита да я прегърне за довиждане, но тя го отблъсна 
с нескрито отвращение. 

- Но кога ще се видим пак, мила? 
М можеше да изговаря без акцент една единствена френска 

дума: 
- Никога. 
После изтича до един контейнер за смет и повърна вътре. 
Д-р Г беше вече заспал, когато тя се прибра, но се събуди и 

включи осветлението. 
- Много се забави, М. Започнах да се притеснявам. 
Тя го погледна невиждащо и в очите и застина тъга. Изглеждаше 

ужасно. 
- Имах си работа. 
- Но каква работа по това време? 
- Откраднах си бебе. 
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33 
Заседанието започна в десет сутринта и съдията Роже привика 

съдебните заседатели за консултация. Прокурорът, защитата, 
свидетелите, подсъдимият, публиката и всички останали бяха налице 
и процедурата можеше да започне. 

- Давам думата на обвинителя. Надявам се този път да извадите 
по-точни аргументи. 

- Както е известно – започна прокурорът – в нашата теза 
настъпиха известни козметични промени, но ситуацията си остава 
същата. Всъщност, разликата е, че пострадалият е бил ударен в 
горната част на стълбището, а не в долната, както мислехме 
първоначално. Което е без значение, предвид обстоятелството, че 
резултатът е един и същ, както и преди. Тоест – имаме в наличие един 
труп и един заподозрян. В този смисъл се налага да направим 
уточнение. Сблъсъкът се е случил на горната площадка, при който 
обвиняемият е приложил характерна хватка от своя арсенал и 
хвърлил потърпевшия върху парапета. Вследствие на което последния 
си е ударил главата в една от колоните и това е било фатално, поради 
предизвиканите травми, за които се спомена в медицинската 
експертиза. Длъжни сме да благодарим на защитата за направеното 
уточнение, но това ни на косъм не променя нещата, поради което 
обвинението си остава с пълна сила. В потвърждение на горното, 
възнамерявам да задам въпрос на експерта към лабораторията по 
криминалистика господин Фадо. Моля, господин Фадо, обяснете пред 
съда до какво заключение стигнахте във връзка с настоящото 
разследване? 

Въпросният специалист беше мъж на около тридесет години и 
достатъчно експедитивен, за да изложи накратко заключението на 
експертизата: 

- Тази версия вече бе представена, така, че ние можем само да я 
потвърдим с необходимите подробности. Действително фаталният 
удар се е случил в една от колоните от горната част на парапета, 
вследствие на което там съществува незначителна пукнатина. 
Доказахме, тя е наистина вследствие удара и се е получила точно 
тогава, а не по-рано или по-късно. Другото, което можем да обобщим, 
е фактът, че за да се получат въпросните травми по шийните 
прешлени е бил необходим удар с необикновено голяма сила, което е 
трудно да се осъществи без чужда намеса. От аутопсията е 
установено, че черепът е счупен в областта на малкия мозък, което 
означава, че точно там е било съприкосновението с колоната. 
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- Момент, колега! – намеси се прокурорът. – Всичко това е ясно и 
безспорно съдебните заседатели ще направят сами нужната 
преценка. За нас е важно заключението, което споменахте преди 
малко относно силата на удара. Нека го повторим. Вие твърдите, че е 
трудно удар с такава сила да бъде осъществен без чужда намеса. 
Правилно ли съм чул? 

- Такова е нашето заключение. 
- То засега е достатъчно. – обобщи прокурорът.– Ваш е 

свидетелят. 
- Господин Фадо, – започна адвокатът някак съвсем приятелски – 

според лабораторните изследвания колко промила алкохол имаше в 
кръвта потърпевшият? Правени ли са изобщо такива изследвания? 

- Разбира се, че са правени – отговори напето експертът. – Но 
това все пак не е автомобилна катастрофа, за да се впускаме в 
подробности. Какво значение могат да имат промилите в случая? 

- Ами не зная, може и никакви – усмихна се мистър Смайлс, – но 
нека все пак да запиша в тефтера тази информация. Може пък да ми 
дотрябва. 

- Възразявам – сопна се прокурорът. – Ние се отклоняваме от 
целта, за която сме тук и започваме да се занимаваме с дреболии. 
Сега остава колегата да започне да задава въпроси от рода на: „Кога е 
вечерял пострадалият? Какво е било виното и какво мезето? Правил 
ли е секс последните двадесет и четири часа?” Нека бъдем 
конкретни! 

- Може и да сте прав. Въпреки всичко аз съм малко любопитен. 
Нека чуем и тази подробност. 

- Ами нашите данни сочат малко над един промила. 
- По-точно?... – усмихна се мистър Л. 
- Едно цяло и половина, господине. Така е записано. 
- Много благодаря! Значи едно цяло и половина. Добре си е 

пийнал човекът. Ще ми се като приключим с тая работа и аз да обърна 
някоя чашка. 

Очевидно присъстващите харесаха тази реплика, защото от 
близките редове се чу смях. 

- Моля тихо, дами и господа; после ще мислим за ядене и пиене! 
– намеси се съдията. – И така? 

- Имам само още един въпрос към специалиста. Значи питам – 
какъв е бил физически пострадалият – като фигура, като тегло? Това 
беше отбелязано някъде. 

- Ами доста едър мъж. Някъде около сто килограма. 
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- По точно? 
- Нека бъдат сто. Поне толкова е записано в протокола. 
- Така, така. – кимна някак съучастнически адвокатът – Значи сто 

килограма живо тегло с едно цяло и половина промила в кръвта. 
Питам се – колко ли килца вино трябва да е обърнал? 

- Възразявам, мюсюлманите не пият вино – намеси се 
прокурорът. 

- Съгласен съм. Нека е било водка, коняк, уиски или нещо друго. 
Та значи, питам се какъв ли ще да е бил удара от два метра височина, 
сто кила връхлитаща маса живо тегло и едно цяло и половина 
промила в кръвта? Някой може ли да изчисли набързо. При такава 
ситуация нужна ли е непременно чужда помощ или на някой му 
трябва изкупителна жертва? 

- Не съм съгласен – скочи прокурорът. – Заключението на 
експерта е показателно и не може да бъде обсъждано от 
некомпетентни. 

- Но тези експертизи са само на базата на предположения, 
колега: „Допускаме, че така е станало, предполагаме, че нещо се е 
случило и пр...” Що за обвинение е това, базиращо се само на 
предположения? Дори самото твърдение, че пострадалият е убит е 
само едно предположение и нищо повече. Всичките ви доказателства 
увисват и са спорни дори за последния лаик. И наистина ли изпитвате 
желание да пратите човек в затвора, само защото предполагате, че е 
сторил нещо нередно? 

- Моля, моля, нека продължим според правилата! – намеси се 
съдията. – Имате ли повече въпроси към свидетеля? 

- Нямам повече въпроси към свидетеля, но имам констатации. 
Оказва се, че обвинението ползва същите данни за целите си, които 
предложи защита на предишното заседание с противоположна цел. 
Питам се, що за обвинителен протокол е това, който ползва аргументи 
на защитата? Според прокурора излиза, че да си виновен или невинен 
е едно и също. 

- Забележката Ви е основателна. Предлагам на заседателите да го 
имат предвид. Моля продължете! 

- Доколкото схващам, разпитът на свидетелите приключи и 
възнамерявам да направя интегрална характеристика на обвиняемия 
– продължи прокурорът. – Досега представяхме факти само по 
конкретния случай, но сега мисля да се разпростра по-нашироко. 

- Тоест, какво имате предвид? 
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- Повтарям: не е във връзка с конкретния случай, но показва по 
принцип на какво е способен тоя човек. И така, дами и господа 
съдебни заседатели, оказва се, че нашият човек има топли връзки с 
американската мафия. Веднага ще ви представя факти за това. 

- Хм сега пък ново двайсет! – удари се в челото мистър Смайлс. – 
Този човек наистина е неуморим в умението си да сътворява 
глупости. 

- Моля, моля, без лични обиди! – намеси се съдията и уточни. – 
Това, колега, вероятно се отнася до друг дебат. Сега не можем да се 
разпростираме в тази посока, ако съществува такава. 

- Съществува и става въпрос за много пари. Естествено 
наркодолари, които само той знае къде са в момента. 

- Чакайте, това съвсем не е във връзка с делото. Нека спрем 
дотук! 

- Никак не е сигурно, че няма връзка – настоя прокурорът. – А как 
да се тълкува фактът, че пострадалият е контактувал с обикновени 
наркотрафиканти? И не е ли това разчистване на някакви сметки? 

А как да се тълкува фактът, че докато е практикувал професията 
си в някакво малко провинциално градче в северна Гърция, внезапно 
се появяват наркотици, дори има смъртен случай от предозиране? 
Разбира се, наркоканалът е разбит и дилърите арестувани, но босът, 
както може да се очаква, се е отървал. Кой ли е бил той? 

А как да се тълкува фактът, че в предварителният арест 
обвиняемият е контактувал с друг наркотрафикант от много висок 
ранг – един от босовете на наркомафията – покойният американец 
Виктор Василевс? 

А по какъв начин да си обясним факта, че същият е търсен от 
мафията заради някаква много важна информация, предоставена му 
от Виктор Василевс? Сещате ли се каква може да бъде информацията 
и представяте ли си какви случки ще му се случат, ако попадне в 
ръцете на мафиотите? И това е факт, който може да бъде потвърден 
от доста свидетели. Случайност ли е то? Струва ми се, че много 
станаха случайностите, дами и господа, съдебни заседатели. 

 
*** 
- Разбира се, както вече споменах, всички тези факти касаят 

отделно разследване и нямат пряко отношение към настоящия 
процес, но може би имат косвено – продължи прокурорът. – Целта ми 
е да повдигна завесата около образа на нашия герой, за да си имаме 
по-пълна представа що за човек стои пред нас. 
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- Нека наистина не се простираме много извън рамките, господин 
прокурор, – намеси се съдията – всички тези неща са много 
интересни, но юридически неиздържани, а ние сме все пак 
професионалисти. Обръщам внимание на съдебните заседатели да не 
вземат под внимание последните изявления на обвинителя. Вие 
имате ли възражения, господин адвокат? 

- Отначало смятах да отмина без внимание тези дивотии. Вие сам 
преценихте, господин съдия, че изказването на прокурора е 
юридически необосновано. Аз също не се занимавам с литературни 
анализи и не ме интересуват образите на тази или онази личност, 
поради което си позволявам да поканя още един свидетел, който ще 
покаже моят клиент в друга светлина. Това също няма отношение към 
настоящия процес, но щом сме тръгнали по този път, ще се обърна 
към полицая Орсе – охрана в затвора Санте, където д-р Ст е бил 
задържан. Моля, господин Орсе, заповядайте на мястото на 
свидетелите! Благодаря! Разкажете сега какво Ви се случи онази 
вечер, докато изпълнявахте служебните си задължения. 

- Пострадах много неприятно – отговори полицаят. – 
Придружавах един рецидивист до поликлиниката, но той успял някак 
да отключи белезниците и внезапно ми нанесе удар в диафрагмата. 
Ударът беше жесток и съм изпаднал в кома. Не помня нищо. Вероятно 
сега нямаше да съм жив без намесата на д-р Ст. На този човек дължа 
живота си. 

- Благодаря Ви, господин Т! Това е достатъчно и няма какво да се 
добави – каза адвокатът. – И така, дами и господа съдебни 
заседатели, оказва се, че дяволът не е толкова черен. Защото д-р Ст в 
своята практика е спасил не само живота на полицая Орсе, но и много 
други. Но понеже не ми се иска да ви занимавам с неща, нямащи 
връзка с настоящия процес, спирам до тук. Бих желал да поканя още 
една свидетелка – една невероятна млада скулпторка, която в 
действителност разкри истината за тази злополука – именно, че е 
злополука, а не нещо друго – за разлика от специалистите на 
прокурора, които само забъркаха една невъобразима каша и още не 
знаят как да се оправят. Но не мога да я поканя, защото тя има 
здравословни проблеми. 

- Наистина ли не можете да поканите тази свидетелка, господин 
адвокат? – погледна го учудено съдията Роже. – Защо не можете? 

- Не би трябвало да го правя, господин съдия. Може би знаете 
защо – тъжно изрече адвокатът. 
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- Е щом Вие не можете, аз ще го направя. Моля госпожица М да 
заеме мястото на свидетелите! – разпореди съдията. 

- Но господин съдия, това не е редно – възрази адвокатът. – 
Реално тя не би могла да бъде свидетелка, поради особеностите на 
диагнозата и поради факта, че не е присъствала на събитието. 

- Напротив, струва ми се, че нейните показания ще бъдат 
интересни. 

- Но тя е с тежка диагноза и може би не е изобщо в залата. 
- Напротив, в залата е. Моля квесторите, доведете тук 

свидетелката! Д-р Г бих Ви помолил да превеждате, където е нужно. 
- Аз не съм съгласен на този вариант, господин съдия – застъпи се 

адвокатът. 
- Аз пък съм съгласен, господин, адвокат. Моля, госпожице, 

застанете там! Кажете си името! Заповядайте и Вие, д-р Г! 
М, придружена от д-р Г, застана на свидетелското място и 

изгледа съдията с нескрита погнуса. Но не каза нищо. 
- Моля името! – повтори съдията. 
- Знаеш го – отговори М на български и д-р Г преведе. 
- Така. Значи ще пренебрегнем малко процедурата по мое 

настояване. Нека се запише в протокола името на госпожица М! – 
настави съдията. ¬– Кажете какво видяхте онази нощ на стълбището, 
госпожице! 

- Видях как онзи се удари сам. 
- Но какво говорите; не разбирам нищо от този език. Дайте тук 

преводач! 
- Казах, че онзи сам се удари – повтори М на български. 
- Преводач! Моля, д-р Г, преведете! 
- Тази информация не може да бъде използвана в съда – 

възпротиви се д-р Г, внезапно прозрял играта. – Просто не става. 
- Тук аз решавам, кое става и кое не става... Това не е България, 

господине. 
- Майната ти, мръсно копеле! – сопна се д-р Г, вбесен – Не 

виждаш ли, че тя е психично болна? 
- Какво казахте?! Как смеете! Налагам Ви наказание за 

неуважение на съда! Отстранете го и дайте друг преводач! 
 
*** 
Квесторите изведоха д-р Г навън и съдията Роже успя да въведе 

ред. Въпреки протестите на адвоката, М бе разпитана допълнително. 
Бе намерен преводач в лицето на един представител на Българското 
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посолство, участващ като наблюдател от ангажираната страна и 
разпитът продължи: 

- Госпожице М, Вие твърдите, че сте видели как потърпевшият се 
е ударил. 

- Твърдя. 
Отговорът бе акуратно преведен и записан в протокола. 
- Сам ли се удари? 
- Вече казах – сам. 
- Разкажете точно! Нека чуем подробностите! 
- Този човек се нахвърли да бие Ст. Удари го с едно желязо в 

рамото, защото Ст успя да се отмести.  
- Може би е целил главата? 
- Така беше. 
- После? 
- Нахвърли се втори път, но Ст се отдръпна и той не успя да го 

удари. 
- И след това? 
- Беше се засилил много, залитна и се подхлъзна. Налетя върху 

парапета с главата напред. Това беше. 
- И всичко това Вие го видяхте? – усмихна се съдията Роже. – А 

къде бяхте по това време? 
- Някъде там... 
- Някъде там – повтори съдията с продължителна усмивка. 
- Момент, господин съдия! – подскочи прокурорът – осенен от 

внезапно идея. – Имам важно съобщение. 
- Кажете да чуем! 
- Нашата достоверна информация е, че по същото време тази 

свидетелка изобщо не е била във Франция... 
- Така ли?! Вие май накрая се усетихте, господин прокурор – 

насмешливо произнесе съдията. – Значи си имаме работа с 
ясновидство. Ето, че го доживях... 

- Но това е някакъв фарс – протестираше адвокатът извън себе си. 
– Как може, как е възможно да се използва по такъв коварен начин 
един душевноболен човек? И какво разбрахте от всичко това? 

- Може, господин адвокат, може. Тук при нас е така. Трябва да 
сме наясно колко струват някои свидетели. Между другото Ви 
налагам наказание за обида на съда. По този начин приключихме с 
това разследване и давам почивка. Моля журито да продължи и нека 
бъде безпристрастно в преценките си! Не бива емоциите да 
надделяват! Съдът се оттегля. 
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*** 
Докато траеха тези спорове, д-р Ст стоеше с наведена глава и 

следеше всичко, което се изнесе в залата. Отначало се гневеше, 
когато нелепостите по негов адрес зачестяваха, но постепенно гневът 
му стихна и в душата му се утаи горчилка. Вече му беше ясно накъде 
отиват нещата и почти го прие като даденост. А когато съдията лично 
проведе разпита на М, без оглед на нейното състояние, съмнението 
прерасна в убеждение. На съдът му бе нужна изкупителна жертва, 
поради натрупаните в обществото напрежения, произтичащи от 
присъствието в страната на множество не дотам лоялни 
малцинствени групи. Постепенно привикна с тази мисъл и се успокои, 
но не можеше да пренебрегне факта, че заради него нещо може да 
заплашва д-р К. Процесът и съдът останаха на втори план и мисълта 
му бе обсебена от д-р К. И днес д-р К присъстваше на заседанието и 
той я мярна, когато се появи, но после тя седна някъде отзад и я 
загуби. Не можеше да се остави всичко на случайностите. Трябваше 
да се намери изход и в главата му постепенно се оформи план. 

Докато умуваше върху подробностите, съдът възобнови 
заседанието и говорителят на групата обяви решението. Д-р Ст почти 
не се изненада, когато бе произнесена фаталната дума: „Виновен” и 
почти не реагира. Този резултат се носеше много преди това във 
въздуха и всичко му стана ясно предварително. Това беше 
предвидено отдавна. 

От своя страна съдията Роже направи уточнение, че се касае за 
непредумишлено деяние, с което разсърди както защитата, така и 
обвинението и започна да изрежда алинеите и параграфите, в основа 
на които се оформя присъдата, съгласно закона. Спомена нещо за 
смекчаващи вината обстоятелства, но д-р Ст престана да му обръща 
внимание, поради сериозността на другия проблем. Отново и отново 
мислите му се връщаха към д-р К и към онова, което тя носи в себе си, 
а именно неговото дете – нещо много важно и дори най-важното от 
всичко на света. Когато съдията произнесе присъдата, д-р Ст мислеше 
точно за това и се усмихваше. Успя да се върне към действителността, 
когато му изкрещяха присъдата в ушите и настояха за адекватна 
реакция. Три години за непредумишлено убийство плюс известна 
сума кой знае за кого. Отново никаква изненада. Дори и това не го 
смути и то продължаваше да си мисли за д-р К и бебето. Накрая му 
дадоха думата и му напомниха да бъде кратък. 
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- Благодаря, че ми давате думата – започна той, – но нямам 
много за разправяне. Разбира се това, което все пак ще споделя е 
важно – уточни той необикновено сериозен и необикновено 
съсредоточен. 

Публиката затаи дъх, защото за първи път бяха чули гласа му. И 
тогава много от тях се усъмниха в мнението на съда, но не можеха да 
променят вече нищо. Мъжете виждаха пред себе си един особено 
сериозен и интелигентен, а дамите – особено хубав млад мъж, когото 
са пропуснали да привлекат в обсега си. Някои дори започнаха да 
съжаляват, че този човек ще излежава присъда за нещо твърде 
съмнително. 

- Сега няма да говоря за поредната съдебна грешка – продължи 
д-р Ст. – И се надявам, наистина да е съдебна грешка, а не съдебен 
фарс. Случва се и ми е ясно, че няма да бъде нито за първи, нито за 
последен път. Ще говоря за нещо друго. Докато бях в предварителния 
арест в затвора Санте, действително се запознах със затворника 
Виктор Василевс и той действително беше наркотрафикант; просто 
така се стекли обстоятелствата. Между другото, същият е бил 
последен потомък на последния Ромейски император Константин 
единадесети Палеолог /видях с очите си доказващия документ/, но 
това е друга тема и няма сега да я обсъждаме. Та наистина беше така 
и аз се запознах с този Василевс инцидентно /в затвора човек не може 
да има голям избор на познатите си/. В конкретния случай прокурорът 
не излъга, за разлика от много други случаи. Премълча само как и 
защо бе убит Виктор Василевс и това е обяснимо. Естествено, Виктор 
Василевс бе убит по поръчка на мафията, но го убиха 
придружаващите полицаи, уж заради опит за бягство. Но са 
пропуснали една дребна подробност; фаталните изстрели не са били 
в гръб /после са произведени и такива/, а в гърдите, което подсказва, 
че Василевс е бил прав в прогнозата си. Преди да го отведат той 
сподели, че вероятно ще го убият, както се и случи и ми каза още 
нещо. Сега възнамерявам да го споделя с вас – всички присъстващи 
на този театър. Той ми предостави един компютърен код, който 
съдържа в себе си адрес или място, където вероятно могат да бъдат 
намерени скрити пари на наркомафията от сделката, в която сам е 
участвал, а впоследствие прибрал парите за себе си. Значи той самият 
ги е оставил на това място. Касае се за не малка сума. И затова е 
цялата тази истерия. 

Д-р Ст бръкна в един от джобовете на сакото си, извади малък 
плик и го постави на масата пред съдиите. Всички проследиха 
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движението му с нарастващ интерес. Някои не скриха учудването си, а 
други – разочарованието си. Всички демонстрираха ясно, че не биха 
постъпили по този начин. 

- Предоставям данните на този френски съд, който ме осъди 
несправедливо – обясни д-р Ст с рязък и сух тон – не защото ми е 
особено симпатичен съдията /отдавна не съм попадал на подобна 
мерзка личност/, който не се посвени да злепостави едно душевно 
болно момиче, не заради публиката, присъстваща тук – в цирка, 
наречен френски съд, не и заради министъра на финансите на тази 
държава, който ще прибере парите в хазната, нито за да омилостивя 
вечно отсъстващия Господ за прегрешенията си – не! Правя го заради 
мой близък човек, който може да пострада, ако тази информация 
остане скрита. В този смисъл, трябваше да избирам между мафията и 
държавата. Но тъй като определено не намирам разлика между тях, 
реших час по-скоро да се отърва от това бреме, затова го правя тук и 
сега, и пред публика. 

Д-р Ст не успя да продължи, защото се случи нещо неочаквано. 
Съсредоточени в изказването, присъстващите не забелязаха д-р К, 
която премина необезпокоявана през цялата съдебна зала, приближи 
спокойно до масата на съдиите и преди някой да успее да реагира, 
взе плика. След което съвсем безцеремонно щракна със запалката и 
го запали пред очите на съдиите и цялата публика. Само за секунди от 
него останаха овъглени останки. 

- Не биваше да правиш това, Ст! – каза тя високо и отчетливо с 
някакъв рязък апломб, нетърпящ възражение. – Тези тук 
верноподаници на тази жалка държава, кръвожадната им публика, 
мечтаеща за зрелища и корумпираните им магистрати, не заслужават 
да получат нито цент. Цялата сума и още толкова от мен ще бъде 
насочена към учрежденията за лечение на наркозависими, 
пострадали от ръката на престъпната мафия и съдействащата и 
държава. Не се опасявай, че някой ще ми посегне! Няма да успеят да 
ме хванат, за да те изнудват, Ст. Отдавна съм се научила да се браня и 
още днес ще се въоръжа до зъби. И ще пробия тиквата на всяко тъпо 
копеле, дръзнало да ме докосне, напук на държавата, мафията и тази 
паплач от злобеещи кибици с всичките им продажни съдии. Не се 
опасявай за мен, Ст! Аз ще те чакам... 

След тази нечувана демонстрация д-р К се отправи по обратния 
път към изхода съвсем спокойно, съвсем безметежно и цялата зала, 
заедно със съдиите, прокурорът, публиката, свидетелите и полицаите 
проследи със затаен дъх всяка нейна стъпка. Беше кошмарно красива 
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и кошмарно самоуверена. Наистина никой не посмя да я спре или 
приближи. Всички бяха като хипнотизирани, а полицаят на изхода се 
отдръпна, за да и стори път. След нея един след друг се изнизаха 
безшумно съпругът, шофьорът и бодигардът. 

Едва тогава съдията Роже, който сякаш бе глътнал костенурка и 
загубил способността да говори, само мигаше като кротък идиот, се 
сети, че нещо се е случило и трябва да реагира по някакъв начин. 

- Моля, моля за тишина! – заблъска той с чукчето, макар че залата 
беше тиха като преизподня. – Продължаваме нататък... Проблемът е 
отстранен и съдът заседава. И така – обърна се той към д-р Ст – 
надявам се, че този инцидент не ще повлияе на решението Ви да 
предоставите тези средства на държавата. 

Д-р Ст се засмя и му стана някак почти весело. 
- Напротив – каза той. – Вече реших да се въздържа от подобно 

великодушие, най-малко пък в полза на държавата. Вероятно 
осъзнахте какво ми бе разпоредено от високо място. 

 
*** 
Д-р Ст беше преместен от затвора Санте в друг затвор на 

двадесет километра северно от Париж в едно малко градче, където 
да излежи остатъка от присъдата. Всъщност, след като се приспадна 
времето от предварителния арест и времето, през което той 
работеше, съгласно някаква програма за заетост, му остана да изкара 
в затвора още около година. Междувременно адвокатът бе обжалвал 
решението на градския съд пред по-висока инстанция, с настояване за 
отмяна на присъдата и пълна реабилитация, но висшата инстанция не 
беше склонна да реагира подобаващо и причините бяха понятни. 
Счита се априори, че отмяна на конкретно съдебно решение 
злепоставя системата като цяло, след което биха последвали 
контрапроцеси в Страсбург с всичките му непредвидими последствия 
и т.н. – тоест – системата успя да се защити, пренебрегвайки 
собствените си недъзи. Последва незначителна компенсация по 
някакви заслуги в смисъл, че обвиняемият е спасил живота на 
полицай или нещо подобно. След което се оформи окончателния срок 
до една година. 

Докато пребиваваше на това неуютно място, д-р Ст 
компенсираше по доста особен начин. Освен работата, която му бяха 
възложили в един дърводелски цех, той практикуваше и като лекар в 
затвора на доста облекчен режим, а когато останеше съвсем 
неангажиран, започна да пише автобиографична книга, визирайки 
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предимно последните си премеждия. Това му се стори доста 
занимателно и беше отдушник на всички натрупани напрежения. 
Донякъде успя да спечели доверието на затворническата управа, 
вероятно заради безплатното лечение на някои близки и скоро му бе 
предоставено по-специално помещение за целта – доста различно от 
обикновената затворническа килия. Беше оборудвано с телефон, 
компютър, телевизор, дори съвсем скоро се появи и в интернет и 
съвсем скоро започна да посреща гости. Разбира се, д-р К идваше 
сравнително рядко, заради особеното си състояние, но появата и 
беше истински празник за него. Няколко месеца след това тя престана 
да идва, защото трябваше всеки момент да се появи бебето. Съгласно 
предварителните проучвания, се очакваше да бъде момиче. 

Д-р Ст беше посетен и от Джойс, която го откри в интернет и 
беше много ядосана, че не е успяла да дойде на процеса. 

- Щях да ги направя луди в съда тези петли и жабари – заканваше 
се тя. – Но ти не ми се обади за кога е насрочен процесът. 

- Не съм знаел, че имаш желание да присъстваш на подобно 
зрелище – оправда се д-р Ст. – Не съм очаквал, че ще хукнеш от 
Америка специално по този повод. 

- Щях да хукна, разбира се и дори да доведа няколко приятелки 
от местния феминистки клуб. Като нищо можеше да свидетелстваме, 
че ние сме пречукали копелето, понеже има лош дъх и изобщо – 
пръднал в асансьора. 

Д-р Ст се разсмя, но не можеше да я прегърне през решетките. 
Дори не му се искаше да го прави, поради особената ситуация, която 
би могла да възникне. Въпреки феминистките си възгледи, Джойс 
явно бе залитнала по него, а това не влизаше в сметките, защото няма 
как да се съчетае с присъствието на д-р К в мислите му. Джойс 
почувства колебанието му и в очите и се загнезди смътна тревога. 
Нещо и подсказа, че има проблем. 

- Вероятно си имаш друга, Ст – произнесе тихо тя. 
- Да, Джойс, така е. 
Джойс се усмихна тъжно и малко след това си замина. 
 
*** 
Разбира се, д-р Ст бе атакуван многократно от всевъзможни 

посоки във връзка с този прословут код. Повечето от досадниците 
бяха самите служители на затвора, както и магистрати, които с 
различни прийоми се опитваха да изкопчат информация. Отначало д-
р Ст някак си успяваше да се отърве от тях, обяснявайки на всеки 
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поотделно, че присвояването на пари на наркомафията се наказва по 
един единствен начин и им посочваше съдбата на Виктор Василевс. 
Но след поредното покушение над д-р К /отново се бяха опитали да я 
отвлекат/, д-р Ст разбра, че не може повече да се разчита на подобна 
тактика и реши да направи изявление по въпроса. Той се свърза с 
една фондация, занимаваща се с подпомагане лечението на 
наркозависими. В присъствието на журналисти, дошли в затвора 
специално по този повод, той връчи кода на служители на 
фондацията с изричната уговорка цялата сума да бъде използвана по 
предназначение и допълнителната вметка, че такава е била волята на 
собственика на сметката – покойния Виктор Василевс. Този жест бе 
възприет като дарение и никой не се притесни от обстоятелството, че 
са мръсни пари на самата мафия. Сега те трябваше да бъдат 
предоставени по предназначение на жертвите; поне такава беше 
идеята. На въпроса на журналистите, не се ли опасява от възмездие от 
страна на наркокартела, д-р Ст спокойно обясни: 

- Аз не участвам в техните сделки и не зная чии са парите. Ако са 
на Виктор Василевс, то значи, че се зачита неговата последна воля. 
Ако са на някакъв си наркокартел, то значи, че са на тези, които са 
заплатили, за да си набавят отрова. Следователно трябва да бъдат 
върнати и предоставени за лечение на самите тях. Ако някой от 
наркобосовете има претенции, то трябва да го заяви публично и да 
докаже по съдебен ред, че парите са негови. Защото – повтарям – аз 
не зная чии са и следвам указанията на покойния Василевс... 

Всъщност, с това интервюто приключи. На следващия ден в 
няколко столични вестника се появи информация, че наркодоларите 
са в сметката на съответната фондация и с това този епизод бе 
приключен.  

Повече никой не го безпокои и издевателствата над д-р К се 
прекратиха. 

Следващата година се очертаваше като доста монотонна. Д-р Ст 
трябваше да пребивава в затвора невинен. Но това някак си не му 
изглеждаше непоносимо, особено, когато се появиха публикации, 
доказващи неговата невинност. Хората определено бяха започнали да 
му вярват и общественото мнение се обърна в обратна посока. 
Обикновено, когато се чувстваше много самотен, си повтаряше 
знаменателните думи на д-р К: „Аз ще те чакам, Ст.” 
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34 
След като приключиха съдебните процедури, д-р Г изпадна в 

непрекъснат запой. Престана да изпраща М на работа и престана да я 
посреща. През останалото време, докато лекуваше главоболие, се 
опитваше да рисува. Тя продължи да посещава ателието и се 
връщаше сама от работа, понякога доста късно. Между тях се 
установи трайно мълчание, което беше продължение на предишното 
мълчание. Прочее д-р Г не си спомняше да е било някога по-
различно. Усилията му да постигне нещо не дадоха резултат. М все 
повече се затваряше в себе си и понякога съвсем инцидентно 
произнасяше по някоя дума. Симптомите ставаха все по-очебийни, 
дори му направи впечатление неподвижността на зениците – един 
характерен белег за напредването на процеса. Единственото, което я 
държеше на повърхността беше досегът с изкуството, който тя 
поддържаше с неотслабваща енергия. Д-р Г беше наясно, че ако нещо 
я откъсне от тази работа, това ще бъде окончателния край. 

Самият той, докато очакваше завръщането и, не спираше да 
експериментира и беше превърнал хотелската стая в своеобразно 
ателие. Но платната оставаха все така недовършени, за разлика от 
бутилките; нещо там блокираше и чезнеше безвъзвратно. След 
приключването на съдебния процес, д-р Г реши, че оставането им 
повече в Париж не е належащо и започна да се приготвя за 
заминаване, дори закупи предварително билети за следващия 
чартърен полет до София. Само не знаеше дали това ще хареса на М; 
тя посрещаше инициативите му с пълно безразличие. А може би не 
беше така, но това нямаше как да се разбере, защото лицето и беше 
непроницаемо. 

Няколко дена преди отпътуването по телефона му се обади д-р К 
и, както обикновено, беше достатъчно лаконична. 

- В Париж съм и идвам към тебе. 
- В хотела съм и те очаквам – отговори той по същия начин. 
Всъщност, главоболието му продължаваше с неотстъпна 

упоритост и посещението на д-р К не се вписваше в намеренията му. 
Но не можеше да я отклони, независимо с каква цел го правеше; 
вероятно се нуждаеше от нещо. Не знаеше как би реагирала М на 
подобно посещение, но в момента тя беше на работа и трябваше да 
се прибере в хотела чак привечер. 

Д-р К се появи половин час по-късно в характерния си стил. 
- Отбих се до затвора в онова малко градче и посетих Ст – обясни 

тя накратко. – Той е добре, но през решетките трудно се комуникира. 
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- Предполагам, че се нуждаеш от нещо – отговори без 
ентусиазъм д-р Г. – Заповядай – в момента съм на разположение! 

- Не мисля, че се нуждая от нещо, но имам доста време до полета 
и само се отбих да те видя – обясни тя. 

- Това ме радва, но предполагам, че има още нещо. 
- Не бих могла да твърдя, че е съвсем така, но донякъде е вярно. 

Бих пийнала с теб съвсем малко; просто имам нужда от разтоварване. 
Всъщност, в този момент не се нуждая от секс, но ужасно ми е тежко, 
че Ст е зад решетките. Просто е непоносимо. 

- Какво би пийнала; разполагам с уиски, водка, коняк, вино?.. 
- Няма значение, но нека по-добре да е вино – съвсем малко, 

разбира се, заради бебето. 
- Какво бебе? 
- О да – ти не знаеш, че ще си имам бебе. И е отвратително това, 

че истинският му баща е в затвора. 
- Наистина неприятно.  
- Дори много гадно. Окей – една чаша е достатъчна. Благодаря. 
- Разбирам, проблемът е доста сериозен – присъда по никое 

време – сподели д-р Г. – За съжаление, вероятно не бих могъл да 
заместя пълноценно физическият баща, но близостта ти винаги е била 
въодушевяваща. Макар и в ролята на временно заместващ, се 
чувствам поласкан. 

- Окей, виното ми харесва. Винаги съм си падала по Шардоне. Но 
възнамерявам да полегна малко и не обичам да ми е студено. 
Вероятно това е твоето легло. 

- Това е. 
- Ще се опитам да подремна; събуди ме, ако обичаш, след около 

два часа, за да не изпусна полета! И се надявам да ме разбереш... 
- Нямаш проблеми. А аз ще се опитам да рисувам или поне да се 

напия. 
 
*** 
Два часа по-късно д-р К стана да си върви и д-р Г излезе да я 

изпрати до таксито. Почти му олекна, когато тя си заминаваше и почти 
беше доволен, че след два дена той също ще си замине за България 
заедно с М. Имаше нов план за М и се надяваше да го осъществи в 
най-скоро време. Възнамеряваше да я придружи до онези чукари на 
Чернатица, сред скалите и мечките, където очевидно тя се чувства 
най-добре. Дори си измисли подходяща длъжност; канеше се да 
търкаля камъни по склоновете, които са и нужни, за да могат да се 
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обработват по лесно. Този Сизифовски ангажимент му се понрави по 
непонятни причини. Вероятно подобна терапия би и се отразила 
благоприятно. Вероятно би имало ефект общуването с природата; 
наложително е това за нея. 

След малко таксито се появи и двамата с д-р К се насочиха към 
изхода на хотела. И точно тогава се случи нещо, което най-малко бе 
очаквал. 

На стълбището, на последното стъпало – точно там, където бе 
станало произшествието, съвсем тихо и съвсем самотно бе 
приседнала М и чакаше. Тя държеше главата си с две ръце и погледът 
и не помръдваше от някаква предварително избрана посока в 
пространството. Не изглеждаше добре; по лицето и бе отпечатана 
сянка на обреченост и никакви реакции не се забелязваха. Тя отдавна 
не можеше да реагира на превратностите, но в очите и бе стаено 
нещо неподвижно и лишено от живот. Д-р Г изведнъж се сети, че 
точно тази поза бе търсил в продължение на цяла вечност и тази 
мисъл беше първата странност, която се мярна в главата му. Нямаше 
представа защо в такъв момент е възможно да се случи точно това и 
то по такъв нелеп повод. Ако можеше сега да го направи, веднага би 
грабнал палитрата и би се заел да импровизира; вероятно би било 
единствената възможност да хване изцяло състоянието, което му 
трябва, но не можеше да си го позволи. Ако беше възможно по 
някакъв начин да се фиксира израза на пълна безнадеждност, то 
вероятно този беше единственият начин, но после се сети, че няма как 
да се случи, защото е зает с други незначителни неща. Това нелепо 
хрумване премина като облак съвсем наблизо и наоколо се посипаха 
мълчания.  

Д-р Г не беше в състояние да си обясни как М е научила за 
посещението на д-р К и дали изобщо е научила; освен това нямаше 
представа как е успяла да се придвижи толкова бързо. Защо го е 
направила също не беше ясно. Ситуацията беше колкото нелепа, 
толкова и тъжна. 

Измина почти цяла минута, докато някой реагира. Първа направи 
това д-р К. Тя се приближи тихо и седна на стълбището до М. Ръката и 
някак неусетно се пресегна и обгърна раменете и. 

- Не се отчайвай, мила! – каза тя тихо. – Всъщност, нищо не се е 
случило. 

М не успяваше да отговори и мълчанието и прерасна в неистова 
тъга. В този кратък отрязък между раждането на вселената и краха на 
илюзиите, у нея се затвърди убеждението, че е все по-потресаващо 
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ненужна. И се налага да вземе спешно решение. Засега се оказа, че то 
може да бъде едно единствено. Не би трябвало да си позволява да се 
превърне в товар за никого – не. Решението е съвсем друго. В очите и 
нещо непрекъснато потъмняваше.  

Д-р К стана и се отдалечи по стълбището, без повече да продума. 
Д-р Г не я изпрати до таксито, а и нямаше нужда да го прави. 
Всъщност, той дори не знаеше какво да предприеме. Като че всеки 
ход в този момент би бил достатъчно погрешен. 

- Ела, М, ела! Трябва да си вървим вече! – настоя той. 
Тя го последва без да продума. 
Същата вечер д-р Г се опитваше да скицира по памет и забеляза, 

че М спи с отворени очи, а картината по правило не се получава. 
Отново го порази прозрението за нейната безпомощност и отново 
установи, че това му действа възбуждащо, но не знаеше симптом ли е 
или патология. Не можеше да прогони от главата си онзи израз на 
обреченост и като че това беше допълнителен елемент, явяващ се 
задкулисно. Нещо го дърпаше нататък с упорита неотклонност. Много 
внимателно той я помести към края на леглото, за да стори място за 
себе си и докато го правеше, внезапно установи, че тя е почти 
безтегловна. Не успя да си спомни от кога е така и дали изобщо е 
било друго, но законите за гравитацията сякаш бяха престанали да и 
действат. После се обади един друг глас – на същия онзи задкулисен 
суфльор – и той чуваше само него. 

Докато се опитваше да я върне в настоящето, имаше чувството, 
че разговаря с другия в себе си, а тя самата е някъде много далеч – 
зад няколко затръшнати врати.  

 
*** 
Д-р Г се събуди внезапно – без никакъв преход и най-напред 

установи, че леглото до него е празно, и някаква странна тишина се 
разхожда из стаята. После си спомни, че цяла нощ бе сънувал това 
празно легло и го виждаше отстрани и отвисоко. М бе излязла, но се 
появи предчувствието, че в момента не е отишла на работа; нямаше 
обяснение, защо точно това си помисли и защо именно сега. След 
малко телефонът иззвъня и той вдигна слушалката със свито сърце – 
един феномен, който също не можеше да има обяснение. 

Обади се от ателието самият собственик. Новините бяха тягостни 
и нещо му подсказваше, че този епизод е приключил. 

- Нощес М е идвала тук – каза човекът. 
- Не разбирам. Не съм усетил кога е излязла – отговори д-р Г. 
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- Унищожила е почти всичките си неща и изчезнала. Ателието е в 
безпорядък. 

Д-р Г усети, че то преболя отляво, но не обърна внимание. 
Симптомът беше достатъчно ясен, но и достатъчно незначителен при 
тази ситуация. 

- Само свои неща ли е унищожила? – попита той почти като 
насън. 

- Само свои. 
- Всичките ли? 
- Ами останало е нещо, но сега тепърва ще се опитаме да 

подредим. 
- Идвам. 
Наистина д-р Г веднага тръгна нататък, но излизайки от хотела, 

забеляза на стената отвън налепени некролози. Старият евреин – 
собственик на хотела бе починал нощес и тогава си спомни какво бе 
споделила М преди няколко дни. Думите и прозвучаха още веднъж 
като ехо от друга галактика: „Той ще умре скоро!” Тази новина го 
зашемети, но нямаше време да я обмисля. 

Половин час по-късно д-р Г беше в ателието. Гледката беше 
отчайваща, но не можеше вече да се направи нищо. Останали бяха 
само няколко скулптури с по-незначителни повреди – там, където 
камъкът е издържал на ударите. Но глинените макети бяха 
унищожени напълно. 

Отново се настани тази болка горе вляво. Д-р Г се сети да си 
поиска валидол и като че ли това го поуспокои. Нямаше смисъл да 
остава повече тук и нямаше какво да прави. Очевидно М пак бе 
тръгнала нанякъде, но посоката беше неизвестна. Трябваше да се 
опита да намери М. 

- Очевидно тя няма да се появи повече тук – каза той. 
- И аз така предполагам – потвърди стопанинът. – Тя не 

споделяше нищо, но имах усещането, че процесът се задълбочава. И 
съжалявам, че не прибрах скулптурите в склада. Заради клиентите не 
го правя; нали все пак трябва да ги видят. Между другото, има 
продадени няколко нейни неща, така че и дължим известна сума. 

- Вероятно ще си остане за вас тази сума – мрачно прогнозира д-р 
Г. 

- Не би трябвало, но така изглежда. 
- Значи тя е имала ключ за ателието.  
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- Всички разполагаме с ключове, защото тук няма нормиран 
работен ден; всеки идва когато си иска и си тръгва когато си иска. 
Важен е резултатът. 

- Момент! – сети се изведнъж д-р Г. – Вчера тя по кое време си 
тръгна от тук? 

- Някъде около два след обед. Тръгна си внезапно, без да се 
обади и беше в особено настроение. 

- Благодаря Ви! 
Малко след това д-р Г напусна ателието и се отправи към 

близкото полицейско управление. 
- Търся едно момиче – обясни той на дежурния полицай. – Не е 

добре психически. Изчезнала е нощес и допускам, че може да е 
отпътувала. 

- Кажете името и ЕГН! 
Д-р Г продиктува името, но за ЕГН не се сещаше. Полицаят вписа 

данните в компютъра и скоро се появи информация.  
- Засега няма нищо конкретно, но преди няколко дена е била 

засечена в един дом за сираци – каза той. – Раздавала играчки и 
шоколади на децата. Това се сторило съмнително на персонала и 
извикали полиция. Колегите разбрали за какво става въпрос и я 
помолили да си тръгва. 

- Не знаех за този епизод – каза д-р Г и лицето му помръкна още 
повече. – Тя много обича децата. Тя много ги обича... 

- Имате ли представа накъде може да е тръгнала? – попита 
полицаят. – Името е славянско. 

- Може би към България. Проверете полетите! 
Полицаят се свърза с летищата, но нямаше резултат.  
- Съжалявам, нощес не е имало полети към България. 
- Проверете за съседните държави: Турция, Гърция, Румъния... 
- Но те са много летища. 
- Вероятно най-главните и най-близките до България: Одрин, 

Истанбул, Солун, Букурещ, Скопие... 
Полицаят отново се зарови в компютъра и след малко обяви: 
- Имало е чартърен полет до Солун. Какво предлагате? 
- Мисля, че трябва да потърсим там. 
Няколко минути по-късно полицаят вдигна глава. 
- Имате право – потвърди той. – Госпожица М е хванала полета за 

Солун сутринта рано. Името и фигурира в списъка на пътниците. 
- Благодаря Ви! 
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*** 
Когато седеше на стълбището на хотела и чакаше онази жена да 

излезе, М реши, че трябва да умре. Тази мисъл се мярна инцидентно, 
но не беше за първи път, защото много отдавна се бе случвало, после 
някъде се губеше. Не можеше да се сети какво я бе накарало да си 
тръгне по никое време; то беше необясним порив или призив към 
нещо, а може би към нищо; каза си, че трябва да се открехнат 
завесите, но не виждаше никакви завеси. После внезапно всичко и 
опротивя и престана да я интересува, а тази дупка в душата 
нарастваше непреодолимо. Дори не беше причина появата на онази 
жена; друго беше, но то нямаше образ, нито спомен. 

М отдавна знаеше, че трябва да умре, после го забравяше и то се 
губеше някъде в хаоса между всички зачатия и звездопади; имаше 
вид на задушаващ се от мъка вятър. 

През деня я измъчваше светлината, а през нощта – мракът и 
душата и нямаше покой. Понякога им разменяше местата, понякога ги 
преобръщаше, понякога съвсем забравяше за всичко, макар че не 
съществува нищо, което да се помни. 

Отначало тя се опитваше да преодолее тъгата, когато се 
промъкна за първи път сред хладината на камъните и гледаше 
учудено нейната бавна и пълзяща всеобхватност. Всъщност, не 
знаеше кога се е появила тази тъга, защото имаше усещането, че е 
било винаги по този начин, а сега само се очертават контурите на 
айсберга с все по-потискаща конкретност. 

Появата на д-р Г отклони за известно време вниманието и от тази 
посока, защото имаше нещо в него, което я събужда в полунощ и я 
кара да се разсъблича. Струваше и се, че е добре да бъде харесвана от 
някого и няма значение от кого; дори беше някак интересно, но после 
започна да го забравя и се чудеше какво се е случило. На моменти не 
можеше да си обясни какво иска д-р Г от нея и какво иска тя от него, 
след което стигаше да извода, че никой, нищо не иска и само се 
спазва някаква общоприета баналност. Някъде нещо се късаше и тя 
напразно се опитваше да свърже парчетата, после престана да се 
опитва. Продължаваше по инерция нататък, без да знае накъде. 

Тази светлина, която заслепява и тази мрачина, която изпълзява 
от ъглите – всичко това се повтаря с упорито постоянство. Тази тишина 
в белотата на камъка и този вик в оковите на болката е ехо от кънтящи 
зали и се трупа в небесата без начало и край. Скитайки между 
галактиките, М прекрачва сенките на всички мигриращи птици, 
защото някъде нещо безвъзвратно се губи. М не участва в тези 
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миграции, но винаги може да бъде свидетел на всяко събитие, което 
се е случило някъде или никъде. Колекционирайки сенки от 
несъстояли се събития, тя е неизменно само свидетел и е наясно, че 
животът преминава някак встрани край нея и нейното участие не се 
вписва в директивите на Демиурга. 

Въпреки загриженото присъствие на д-р Г, М знае, че нещо я 
лишава от топлина, защото той заслужава нещо по-добро и така ще 
продължава сега и завинаги. Тя чува глухия тътен на айсбергите от 
своята пълзяща Гренландия, но не може да се скрие, защото няма 
нищо скрито и д-р Г е безсилен да промени предопределението. Тя 
осъзнава, че един ден ще трябва да си отиде от него, за да не го 
обременява с проблемите си, тъй като вратите са навсякъде 
захлопнати, дори не е причина онази жена, не е... В минути на 
проблясък М е наясно, че не бива да обвързва никого и ще трябва да 
извърви сама остатъка от вечността, защото сега и винаги по време на 
зачатие, това чудо животът ще преминава встрани и никак не се 
вписва в изискванията за валидност. Непостижимо е всякакво 
докосване, защото дистанциите са белязани с безкрайност; тя вижда 
неговото отдалечаване в гръб, заедно с отдалечаващото се ехо. През 
остатъка на този крайно незначителен епизод, предопределението е 
да събира парчета от ехото на множество неосъществени триумфи. 

М е лишена от способността да плаче, не може също да се смее, 
защото някой е отнел тази способност, но тя разпознава всички 
духове, които изпълзяват от своите камъни и изпълват пълнолунията с 
тишина. Скитайки из своята необятност, М е наясно, че все така и 
завинаги е необятно сама. Разговаряйки с камъните и ходейки по 
покрива на вселената, на М и става все по-известно, че трябва да се 
махне от себе си и от всичко на света. За да не пречи на хората, които 
обича, тя просто трябва да изчезне, заедно с камъните, духовете, 
лудостите и всичко, което би напомнило някога на някого за нея. 

Една нощ, преди да се сбогува със сянката си, М сънуваше, че е 
преспала на гроба на Камий Клодел и си поприказва с нея... 

 
*** 
Д-р Г можеше да отпътува едва следващата сутрин с чартърния 

полет, за който, притежаваше билет. А и при това положение нямаше 
закъде да бърза. Безкрайна умора сковаваше волята му за всяко 
начинание. Не можеше да си обясни тази постъпка на М и все още се 
питаше защо вчера внезапно си е тръгнала от ателието, за да седне на 
стълбището и да чака, докато д-р К е при него. Подобна 
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свръхсетивност е далеч от нормалните възприятия; явно се отнася за 
нещо ирационално, за което той не можеше да има обяснение. Тази 
част от тази история не се връзваше и не можеше да се вмести в 
никаква логика. А мисълта, че причината се крие в някаква спонтанна 
ревност беше най-малко неуместна. Едва ли ревността е характерен 
елемент за личностите с подобна диагноза. По-скоро беше пристъп на 
някаква ужасяваща тъга – абсолютно безпричинна – и то бе 
отпечатано в очите и, но последвалата агресия спрямо собствените 
творби беше необяснима. Сякаш по този начин М се опитваше да 
унищожи самата себе си – напълно и безвъзвратно и това е един 
своеобразен мазохистичен комплекс.  

Най-трудното беше да се проумее какво я е накарало да хукне 
внезапно към хотела по същото време, когато д-р К е при него. Тя бе 
разбрала това без изобщо да влезе с стаята и в пристъп на 
самоизтезание, решила да изчака вън на стълбището. Какво всъщност, 
е чакала, д-р Г не можеше да намери отговор. 

Същата вечер д-р Г заспа рано след поредна свръхдоза и сънува 
особен сън. Беше във вилата си в подножието на Родопите и тръгна да 
търси М, защото знаеше, че трябва да е някъде наблизо. Интересно, 
че дори и насън, продължаваше да го занимава мисълта за нейното 
поредно бягство. Нещо му подсказваше, че ще я намери пак на онова 
място, където веднъж я бе намерил – горе на върха на скалата. И 
наистина беше така. – М го чакаше на самия ръб на скалата и му се 
усмихваше с онази странна усмивка, с която са украсени всички бързи 
сънища. Отдавна не беше виждал М да се усмихва по този начин, 
дори не си спомняше такъв случай и установи, че тя има много 
красива усмивка. Трябваше непременно някога да я нарисува – някога 
и може би съвсем скоро.  

Д-р Г сънуваше, че се приближава към нея, но не може да я 
достигне. Нещо непрекъснато я отдалечаваше и той се чудеше как е 
възможно, след като отвъд няма нищо; там зееше пропаст и тогава се 
сети, че е сън, но не беше сигурен и не успяваше да го прекрати. 
После с усилие направи още една крачка – съвсем последната; стори 
му се, че едва пристъпя и нещо ужасно му тежи, но когато разтвори 
ръце, за да я прегърне, тя тръгна назад и полетя, но не падна в 
пропастта, а започна да се издига нагоре – все по-високо и по-далеч. 
Веднага след това той се сети, че това е възможно, защото миналата 
нощ, когато я вдигна от леглото, за да я помести, установи, че е 
невероятно лека и гравитацията не би могла да и действа. Още 
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веднъж в мига преди зазоряване, видя М, която преди да изчезне зад 
онзи облак, му помаха с ръка. 

 
*** 
Д-р Г се събуди с тежък махмурлук и веднага започна да се стяга 

за път. Докато събере багажа и приключи с тоалета, таксито вече го 
чакаше долу. Реши, че е най-добре да закуси на летището, защото не 
разполага с достатъчно време. Преди полета си купи таблетки за 
главоболието и някакъв вестник, за да не заспи в самолета. По-
нататък всичко мина като насън – проверките на багажа, на 
документите, митническите процедури и пр. Дори не погледна 
часовника кога е излетял самолета и кога е кацнал в София. Стори му 
се, че стана много бързо или, че времето е ускорило хода си. Болката 
беше преминала, а също и болката вляво.  

Изредиха се още транспортни средства: таксито, рейса за 
Пловдив, друго такси. Сякаш знаеше къде отива и бързаше. Бързаше 
като насън, защото все му се струваше, че е ужасно закъснял. Това 
беше едно нечовешко преследване, с чувството, че гониш 
предопределението. 

Когато пристигна във вила Мимоза, веднага му стана ясно, че М е 
била тук, но вече я няма. Разбра това по изпотрошените скулптури в 
ателието – нейните рожби, които бе изваяла с любов. Всички до една 
изпочупени и деформирани с някаква неистова ненавист. Ненавист 
към себе си. 

Тогава д-р Г се сети за същия епизод от живота на Камий Клодел, 
когато тя в пристъп на непоносимо отчаяние, постъпва по същия 
начин. Този нагон към самоунищожение не беше нито нов, нито 
единствен и в него крещеше неутолима болка. Болка, която се 
натрупва в небесата без начало и край. Не можеше да си го обясни и 
няма как да стане ясно. 

Д-р Г вече свикваше с усещането, че М все повече му е нужна. И 
си помисли за онзи проект на ръба на безумието, когато те двамата 
ще отидат на скалите на Чернатица, ще заживеят в мечешката бърлога 
и ще обработват камъни. Виждаше себе си – облечен като майстор 
каменар, въоръжен с метален лост, с който преобръща камъните, за 
да може М да ги обработва по-лесно. Може би това ще се окаже най-
добрата профилактика и никак не е важно какви са доходите от този 
занаят; важното е М да се чувства добре. Не са необходими никакви 
химически агресии, никакви процедури; просто скали и вятър. От това 
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се нуждае М, но трябва да я намери колкото е възможно по-скоро. 
Трябва да го направи отново и още сега. 

Д-р Г вече знаеше предварително накъде да тръгне. Отново и 
отново нещо му подсказваше посоката, но не е важно какво е; беше 
някаква странна интуиция – близка до безумието. Оттук до онова 
място на хълма е не повече от километър и дотам имаше стръмна 
пътека. Веднага се отправи нататък. Десетина минути по-късно той 
пристигна запъхтян на мястото – същата онази скала на върха над 
сухото дере. Не го излъга предчувствието и нямаше начин да го 
излъже; сънят се оказа достатъчно точен. М наистина беше там – на 
ръба на скалата – и го чакаше. Беше цялата в бяло като истинска булка 
от най-красивите си сънища и прегръщаше огромен букет. Стори му 
се, че на този самотен връх, тя разговаря с вятъра. Това не беше 
необичайно – тя винаги обичаше да разговаряше с вятъра и камъните, 
компенсирайки поредното мълчание. Когато д-р Г се появи горе и, 
когато разтвори ръце, за да я вземе завинаги, тя му се усмихна с онази 
безумно красива усмивка от ъгъла на тъмните и вселени и ... полетя. 
Най-накрая той успя да запомни незаличимо тази последна усмивка. 

 
*** 
Тези сенки, които изплуват – те заминават някъде и после се 

връщат; има ги. Там горе е онзи от иконата с разпятието, който и се 
усмихва съчувствено, но не се намира място за всички усмивки. 
Галерията е препълнена, но усмивките са се умълчали и поемайки 
след ятото, М си мисли за откраднатото бебе, което никога не 
напомня за себе си; вероятно го няма никакво. М не може да чувства 
болка, защото всичко е болка и някъде в онази тъмница зад самото 
сътворение скимти от тишина премръзналото куче. Познати и са 
всички преизподни наоколо и всички скимтящи кучета зад кулисите 
на неосъществения театър. Тя бяга от себе си и се крие в ъгъла на 
квадратната вселена, където презимуват всички черни дупки от 
Светая Светих до лоното на историята. Понякога е много далеч, а 
понякога се е застигнала и, вглеждайки се в себе си, установява, че 
това не е тя. Има някъде още някой или по-вероятно няма никой, но 
това не е отразено в аналите и Всевишният страда от амнезия. Когато 
преминава бавно през болката и всички коридори се отварят, 
оставяйки зад себе си затръшнати врати, тя знае, че нещо си е отишло 
безвъзвратно. Валидни са законите на ентропията; миграциите не 
приключват по време на умиране и по принцип маршрутите са 
еднопосочни. Обикновено камъните разполагат с много тишина и 
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много празни коридори, където броди сянката на Здислава 
Шимборска. Тя върви нататък, за да стигне до някоя затръшната 
врата, след което не се случва нищо. 

М знае отдавна, че трябва да си тръгне и продължава да го 
прави, за да няма болка и да няма никога затръшнати врати. Тя не 
може да си позволи да бъде товар за никого – не – и вече не е такава. 
Изкачвайки се отново на върха на онази скала, за да посрещне утрото, 
тя е наясно, че няма да има утро, но не успява веднага да полети, 
понеже всички птици са мигрирали. Тогава си спомни за онази 
булчинска рокля, която бе приготвила някога, за да разполага с 
подходяща премяна, когато се появи принцът и я поведе към олтара. 
Бяла рокля с много цветя и бяла лястовица на жиците – ето я. За да 
успее да посрещне изгрева, М си измисля празници и извайва своя 
принц от бялото на камъка. Понеже не може да спи, М сънува бяла 
лястовица, която и обяснява нещо на своя лястовичи език преди 
разсъмване. Тръгва си лястовицата и тръгва си принцът; налага се да 
ги изпрати сега и завинаги. Понеже няма как да полети, но има много 
празни кладенци в лоното на Нюкта, М чака първите лъчи на 
Фебис, за да пронижат мрака – в самия спомен и в самото начало. М 
ходи нощем по покрива и събира тишина от покоите на Нюкта, защото 
има много натрупана тишина в безцветната палитра. Там някъде – на 
обратната страна на луната трябва да е онзи замък, който бе 
издигнала в ранното си детство, за да може принцът да пристигне 
преди и след пробуждане. 

И тогава отново се зае да го чака, но не можеше да го дочака, 
защото отдавна не вярва в пясъчни замъци. Проблемът се състои в 
обстоятелството, че не знае кого чака и няма как да узнае. Принцът 
винаги го няма и всички пажове са се изпокрили много отдавна. 

Малко преди финала, когато се виждаше целта на последното 
изкачване, отново заприиждаха онези гласове, които нещо и говореха 
и тя нещо им говореше. Това са гласовете на всички участници, 
преминали през живота и случайно и оставили нещо от себе си, но тя 
не може да ги различи. Учителят по рисуване и напомняше за д-р Г, но 
в една друга епоха с обърнати стрелки на часовниците. Гласовете 
отказваха да се идентифицират, а после притихна ехото в дъното на 
коридора. 

Отново един стар епизод с обратна дата в един смразяващо ярък 
кадър премина между галактиките. Тогава онзи полицай на 
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кръстовището я взе за проститутка, но после размисли и реши, че не е 
прав, защото проститутките не скитат из гробището на Византия. 
Направи му впечатление, че разглежда камъните и сякаш нещо им 
говори, но когато я попита какво търси, тя го погледна с невиждащи 
очи и замлъкна окончателно. Явно не беше същото и той се отказа от 
намерението да я изнудва. Имаше нещо много потискащо в нейния 
вид, което го накара да се отдалечи бързо; винаги така се случва по 
време на тези внезапни пълнолуния, дори полицаите са особено 
смешни и остават без собствена сянка. 

М се бе отбила тук по навик /това беше някога/, защото често 
обхождаше тези места още преди да я вземат в психиатрията. 
Някакъв спомен се промъкна между безвремията и тя се опитваше да 
слепи парчетата точно в този момент, когато небето става все по-
черно. Причината не беше ясна; нещо се бе изтрило окончателно и 
руините безпаметно мълчаха. 

Все пак М не се досещаше какво я бе накарало да се отбие там 
преди да се изкачи на скалата. Никога не успя да го разбере, защото 
то се случи по особен начин и изглеждаше съвсем налудничаво. 
Тогава, докато разглеждаше един орнамент от колоните на една 
рухнала антика, внезапно се приближи жената в бяло и рече: „Върви 
си и се приготви! Чакат те сериозни изпитания, защото твоят Бог се е 
отрекъл от теб.” 

М нямаше представа какво иска да и каже тази жена; в 
следващата секунда вече я нямаше, но изведнъж си спомни, че е сама 
сред руините и, че е полунощ, а луната се бе приближила на няколко 
крачки и виси над нея – някак вледеняващо безучастна. Обхождайки 
за пореден път руините, М се сети, че тази жена е може би 
Богородица или може би Астарта, защото луната е все така огромна и 
все така непоносимо тъжна; вероятно времето е спряло в своята 
нулева точка. Тогава за първи път отнякъде изплува идеята за 
преходността и прераждането, а после – все така и все повече. 

И след това отново тези ръце, които и махат за сбогом от ръба на 
вселената /там са / и шум от крила на отлитащи птици в мига на 
сътворението. Същите тези ръце, които приветстват и после изчезват, 
но нещо се губи, защото ехото е замръзнало в апогея на своето 
отдалечаване и арбитърът спи непробудно.  

М не може да разбере какво се случва /възможно е нищо да не 
се случва/ – непонятна е тази история със спящия арбитър; знае само, 
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че е „време да настане време”, защото я чакат сериозни изпитания 
сега и в часа на страшния съд.  

Те я викат със себе си; странни са тези мигриращи птици и 
странни са тези закони на гравитацията, но решението е взето свише. 

Така каза онази жена в бяло. 
Не успя да разбере кога се е появил отново учителят по рисуване, 

придобил образа на д-р Г и очевидно я очакваше. Лицето му се мярна 
съвсем близо до разсъмването и съвсем близо до разпятието. Беше 
вървяла към него безкрайно дълго – почти до следващия цикъл – и 
онази светлина в дъното на тунела е прозорец и къща. На поляната 
пред нея има мечета и сърни, с които си играеше нероденото и дете. 
Затича се и го прегърна. 

 
***  
Д-р Г не можа да присъства на погребението, защото болката 

вляво се усили до непоносимост и трябваше да постъпи в 
реанимацията. Пред погледа му непрекъснато изплуваше онази бяла 
птица, мигрираща нанякъде и онази бяла сянка на дъното на 
пропастта, след което си помисли, че може да я последва, но нещо го 
дърпаше назад. 

Докато траеха процедурите, той чуваше като насън какво си 
говорят лекарите /казваха, че е още жив/, но не успяваше да реагира 
по никакъв начин. Сякаш някой го притискаше към леглото с 
непреодолима сила. Искаше му се да отиде да се сбогува с М, но това 
се оказа невъзможно. Понякога я виждаше съвсем близо и се сещаше, 
че може би са вече двамата и са на друго място, но не знаеше къде. 
Съвсем смътно от разговорите на хората от екипа дочуваше, че се 
отнася за сърдечна криза, но те бяха на мнение, че е преодолима. 
Явно се касаеше за състояние – близко до инфаркт и процедурите 
бяха в тази посока. Съзнанието му се възвърна бързо, но казаха, че 
трябва да остане известно време в клиниката за медикаментозно 
лечение. Казаха още, че е „прескочил трапа” и всъщност, се е отървал 
леко. Разбира се, не го пуснаха да отиде на погребението, защото 
според мнението им, това би предизвикало още едно погребение. 
Всъщност, д-р Г се свърза по телефона и разбра, че погребение 
изобщо не е имало. По настояване на майката и в някаква лична 
бележка на М било упоменато, че самата тя предпочита кремация. 

Докато реанимираше, непрекъснато я сънуваше и виждаше как 
усмивката и се разхожда по тапета. Когато се опитваше да я докосне, 
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тя изчезваше с писък, за да се появи на отсрещната стена. Това явно 
беше кошмар в кошмара и той не можеше да се събуди. 

Д-р Г оздравяваше много бавно и му се искаше никога да не 
оздравее. Просто не можеше да проумее как ще пътува по-нататък 
през тази тишина; чувстваше вселената изпразнена и всички пътища 
безлюдни. Нещо бе изчезнало безвъзвратно, сякаш никога не е 
съществувало. Все едно никога нищо не е имало и празнотата 
продължава нататък без начало и без край, а вселените потъваха в 
една утайка на дъното на чашата. 

После го преместиха в друга стая с прозорец към отсрещната 
сграда. Особено нощем това се оказа трудно изпитание. В прозореца 
непрекъснато надничаха очите на М и тя преминаваше по ръба на 
отсрещния покрив, за да го възнагради със зъзнещата си усмивка, 
която така и не успя да нарисува. Отново му се искаше да я догони, но 
беше прикован към леглото с някаква непреодолима тежест. В 
стомаха му бе застинала една огромна тъмна топка, която тежеше 
непосилно и го правеше смазващо безпомощен. Пропадането 
продължаваше без начало и без край по силата на някаква 
нарастваща инерция. Тъкмо в тази безвъзвратност имаше нещо 
шеметно и нещо ужасно безсмислено. Не знаеше как да нарече това 
състояние, защото не можеше да го проумее. След първия си развод, 
ситуацията беше идентична, но в много по-поносими граници; тогава 
илюзията просто си бе отишла, защото се оказа, че не съществува 
такава. А сега имаше усещането, че срутването продължава и няма 
сила, която да го спре. Нещо бе минало край него – нещо много 
близко и много красиво и си бе заминало. Между отделните 
алкохолни потъвания, д-р Г успяваше да се докосне до тази красота и 
не можеше да си представи нищо по-различно. Колкото повече 
минаваше времето в тази болнична стая, толкова повече откриваше, 
че М ужасно му липсва. Виждаше я непрекъснато около себе си, 
защото знаеше, че я няма и не би могло да я има. Липсата и ставаше 
особено непоносима нощем, защото, посягайки в просъница, не 
можеше да се добере до докосване и ръката му увисва в празнотата 
между две мълчания.  

В действителност, освен другите лекарства, които му действаха 
упойващо, употребяваше и таблетки за сън, защото не можеше да 
заспи и се мяташе в някакво полубудно състояние без начало и край. 
Състоянието на непрекъснат сън му се нравеше. Искаше да сънува, да 
сънува, да сънува... 
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Д-р Г бе изписан след една седмица в сравнително добро 
физическо състояние, но душевно ампутиран. Освен това не можеше 
да посети онова място горе, поради препоръката да щади сърцето си, 
поне на първо време. Все му се струваше, че ако се изкачи на върха, 
ще я види отново на скалата, разговаряща с вятъра. И реши, че ще го 
направи някога непременно. 

След завръщането си в къщи д-р Г получи известие от женския 
клуб във връзка с предложението, за което отдавна бе забравил: 

- Вече имаме готовност да организираме изложбата на скулптури 
на госпожица М. 

Отговорът на д-р Г беше максимално сдържан: 
- Изложбата се отлага. 
- Но за какъв срок? 
- Неопределен. 
Д-р Г успя да се добере до урната с праха на М от кремацията и 

плати на майката, за да я притежава. Това беше някаква 
сантиментална прищявка и той много добре го съзнаваше. 
Последната дори се учуди, че някой е склонен да плаща за такива 
неща и се раздели с урната без съжаление. Репликата на тази майка 
беше не толкова шокираща, колкото гадна: 

- Ама Вие наистина ли си падахте по нея? – чудеше се тя. – Трябва 
да Ви кажа, че тя беше доста луда и с тази мания по камъните, изобщо 
не ставаше за любовница. 

И понеже д-р Г не отговори нищо, а и нямаше какво да отговори, 
тя внезапно изтърси: 

- Няма смисъл да съжалявате за нея, не си струва да хабите 
усилия. Но бих могла да Ви съобщя, че тази вечер съм свободна... 

Д-р Г успя да не повърне и веднага си тръгна, отнасяйки урната с 
праха на М. 
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Епилог 
 
1 
Следващата година се очертаваше като доста монотонна. Д-р Ст 

трябваше да пребивава в затвора невинен. Но това някак си не му 
изглеждаше непоносимо, особено, когато се появиха публикации, 
доказващи неговата невинност. Хората определено бяха започнали да 
му вярват и общественото мнение се обърна в обратна посока. 
Обикновено, когато се чувстваше много самотен, си повтаряше 
знаменателните думи на д-р К: 

„Аз ще те чакам, Ст.” 
И това несъмнено го правеше щастлив. 
Тази монотонност имаше смисъл дотолкова, че за да не полудее 

съвсем от скука, реши да продължи записките си. Имаше достатъчно 
материал и достатъчно време, а също и достатъчно злоба, за да 
преосмисли и запише последвалите събития в една доста обемиста 
папка, а впоследствие всичко това бе вкарано в паметта на компютъра 
в два файла – на български и на френски. С тези записки и преводи си 
отвори толкова много работа, че скоро установи, че времето не му 
стига, а освен това непрекъснато го ангажираха с всевъзможни 
прегледи. 

Вероятно сред администрацията също се бе зародило 
убеждение, че в неговия случай се касае за съдебна грешка, защото 
напоследък съвсем разхлабиха режима, дори „забравяха” да го 
заключват и той можеше да се движи свободно и по всяко време в 
пределите на затвора. Помещението, което ползваше също не 
можеше да се нарече килия, защото разполагаше с множество 
удобства, което едва ли е характерно за всички питомци на това 
учреждение. 

Един ден при него се отби самият директор – без съмнение доста 
сериозен човек – и съвсем ангажирано сподели: 

„Запознах се изцяло с Вашето дело, дори направих собствено 
проучване и вече имам особено мнение по въпроса. Няма да го крия 
от Вас и ще го споделя. То е, че Вие сте съвсем невинен и е допусната 
съдебна грешка, което е твърде неприятно. Разбира се, аз не 
разполагам с достатъчно пълномощия, за да променя нещата; 
работата ми е съвсем в друга посока, но мога да направя така, че да 
не се чувствате обикновен затворник.” 

„Вероятно е за предпочитане да бъда необикновен затворник. 
Ами съгласен съм.” – усмихна се вяло д-р Ст. 
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„Може и така да се каже” – отговори администраторът. – Твърде 
гадно е невинен човек да бъде позорен и да излежава присъда. 
Чувствам се морално задължен да направя нещо.” 

„Благодаря за съчувствието! Остава да се разбере докъде се 
простират пълномощията Ви.” 

„Вече споменах, че не са много големи и инициативите ми се 
свързват с известен риск. Значи, мога да Ви разрешавам да излизате 
от тук по всяко време /ще Ви изготвя специално разрешително/, за да 
го ползвате, когато пожелаете.” 

„Въодушевяващо!” – с лека ирония подхвърли д-р Ст. 
„Разбира се, ще трябва да се прибирате вечер по време на 

проверките, тъй като в противен случай ще бъдете таксуван като 
беглец. И това усложнява нещата.” 

„Вероятно и за Вас ще има неприятни последствия.” 
„Абсолютно. Със сигурност ще бъда наказан и най-вероятно 

уволнен за неспазване на правилника, а може би и съден за 
корупция.” 

„Съден за корупция?! Нещо не ми е ясно.” 
„Дори е прекалено ясно. Защото ще ми бъде доста трудно да 

давам обяснения в съда, че съм Ви пускал само поради лична 
симпатия.” 

„Значи има вероятност да ми станете съсед по килия.” 
„Никак не е невъзможно.” 
„Разбирам.” 
„Правя го, защото съм убеден, че имам пред себе си достоен 

човек, който не би обременил съвестта си с чуждо нещастие.” 
„Ласкаете ме.” 
„Не бих го правил, ако не бях сигурен. Освен това в нарочно 

интервю и в личната си интернет страница съм изнесъл съобщение, че 
навярно при нас пребивава невинно осъден човек. Това може да се 
окаже от значение.” 

„Благодаря Ви!” 
„Моля! Правя го, заради съвестта си.” 
След тези недвусмислени изявления, администраторът си тръгна 

и още същия ден д-р Ст се сдоби с разрешително да напуска 
пределите на затвора, когато пожелае.  

Но в действителност, той малко се възползваше от тази 
възможност и то предимно в редките случаи, когато д-р К се отбиеше 
да го види. Напоследък тя бе наедряла доста и посещенията и в 
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Париж станаха съвсем инцидентни, а в самия край почти се 
прекратиха. Контактуваха предимно по телефона и в интернет. 

Няколко месеца по-късно д-р Ст установи, че текстът с мемоарите 
е доста нараснал и вече му се виждаше краят. Краят съвсем 
естествено, би трябвало да се съчетае с освобождаването от затвора, 
когато и да се случи това. Текстът в два варианта – на български и на 
френски – непрекъснато набъбваше в паметта на компютъра и 
личната страница в интернет. Понеже нямаше достатъчно 
литературен опит, д-р Ст допускаше грешки и повторения, което 
налагаше многократни редакции и забавяше работата, но трудът си 
струваше. Почти сетивно схващаше недостатъците на конкретен 
вариант и правеше безброй корекции, докато натъкми текста в 
оптимална възможност. Това не беше много лесно, предвид 
привидната неопитност на автора и от друга страна – нарастващата 
потребност от съвършенство. Още по-труден се оказа преводът 
поради нюансите на всеки употребен език, но и тук трябваше да се 
търси изход. В определени моменти той дори опитваше да го прави в 
обратна посока – тоест – пишеше текста на френски и после 
превеждаше на български, което едва ли бе по-лесно. Оказа се, че и в 
единия, и в другия случай го чакат сериозни изпитания – все едно 
пише два различни текста на два различни езика. В края на краищата 
се научи да го прави. 

Пребиваването му в затвора се превърна във въпрос на навик. 
Въпреки специалния режим, от който се ползваше и на практика беше 
свободен, той не се чувстваше такъв, защото де юре над личността му 
неизменно тегнеше проклятието на произнесената присъда. 
Многобройните му срещи с хора от печата и колеги от лекарската 
асоциация съвсем срутиха мотивите на обвинението, но това не 
промени нещата. Особено старателни се оказаха жълтите издания, 
които преди го оплюваха по всевъзможен начин, сега същите го 
изкарваха едва ли не „светец” и плюеха по правосъдието, само и само 
да има някой оплют. Но той не се вслуша в съветите на приятели да 
обжалва присъдата. От самата дума „обжалване” просто му се 
гадеше, сякаш по този начин се съгласява със собствената си 
виновност и сега проси височайша милост от височайшото 
правосъдие. Гордостта му не позволяваше мизерията на подобен акт 
и реши да изтърпи присъдата докрай – съвсем невинен, с което 
откровено плюеше в лицето на прехвалената френска толерантност. 
Когато самият съдия Роже по някакъв своеобразен мотив се появи 
един ден в затвора и гузно започна да го съветва, че би било разумно 
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да направи молба за преразглеждане, което би се отразило и 
послужило за корекция при евентуална грешка, д-р Ст дори не го 
погледна и произнесе смразяващо: 

„Махай се!” 
И реши да издържи до последно с цената на всичко. Навън 

врявата в медиите в негова защита стигаше до абсолютно кресчендо, 
но не можеше да се отрази на решението му. Затворът се превърна в 
собствена крепост, която го изолираше от пошлостта. Тази 
монотонност продължаваше безкрай и във всички посоки. Понякога 
насън през смълчаните коридори преминаваше силуетът на д-р К и 
той чуваше ясно нейното безкомпромисно: 

„Аз ще те чакам, Ст.” 
Но най-великият триумф се случи, когато една сутрин по 

затворническата поща пристигна кратко съобщение: 
„Имаме си дъщеря – Калина. Честито!” 
Д-р Ст едва успя да не извика от радост. В паметта му съвсем 

смътно надникна изтерзания образ на отдавна мъртвата му майка 
Калина. 

 
2 
Наложи се да остави лицето недовършено, защото не се 

получаваше това, което бе замислил. Общо взето, беше специалист по 
рисуване на голи тела и реализацията не създаваше проблеми, но с 
лицето така и не успя да се справи, поради което на мястото на 
главата остана празно бяло петно. Не че беше невъзможно да се 
нарисува модела такъв, какъвто е, но той търсеше нещо по-различно 
и определено не знаеше какво. Иначе самият обект не беше лош: 
млада жена с красиво тяло, абсолютно подходящо за правене на 
добра картина, дори ставаше за еротичен модел, но в лицето, както и 
при всички останали модели съзираше отчайваща пустош. Освен 
изобилие от гримове и елементарна козметика, друго като че не се 
забелязваше. Нещо непрекъснато се губеше и той беше безсилен да 
го открие. В действителност, изобщо не се сещаше какво се губи. Не го 
изкушаваше нито Мона Лиза, нито замечтания образ на Олимпия от 
Мане, нито Одалиските и очарователните Венери на Енгр. Търсеше 
друго, но какво? 

Когато приключи с торса и отпрати модела, тя доста се учуди, че 
лицето остана недовършено и не се отвори въпрос за секс, което 
вероятно не беше характерно явление в контактите и с художници, но 
прибра парите и си замина. Остана сам да си блъска главата с 
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проблема, а освен това алкохолът беше на привършване – една доста 
неприятна тенденция, понеже в полунощ магазините, продаващи 
алкохол не бяха в непосредствена близост и явно ще се наложи да 
търси изход. Разбира се, предпочиташе твърд алкохол, поради 
преимуществата от едно сериозно напиване, от което имаше 
належаща нужда. В противен случай все го притискаха мрачни мисли 
и често поглеждаше през прозореца на ателието, което се намираше 
на таванския етаж на блока; занимаваше го странният въпрос какво би 
се случило, ако полети надолу; отговорът не можеше да бъде 
еднозначен, поради подозрението, че смъртта на конкретна личност 
или безличност изобщо не изключва всички възможности и 
съществува реална опасност да се събуди в черупката на охлюв или в 
обвивката на примитив – една вероятност, която от гледна точка на 
охлюва може би е желателна, но от негова гледна точка не може да се 
каже същото. Въпросът какво предстои да се случи след онова беше 
достатъчно налудничав, но и достатъчно занимателен. Нямаше 
отговор и не можеше да има такъв: червей, гном или членестоного – 
една не особено въодушевяваща перспектива. 

Точно срещу празника той направи някои покупки и реши да 
отпразнува в ателието, защото последните му прозрения бяха, че е 
все едно къде ще отпразнува. Изобщо, напоследък все по-често се 
утвърждаваше идеята, че всичко е все едно. Така или иначе във 
всички случаи се очертава, че ще бъде сам и няма значение къде ще 
се напие – там, тук или някъде другаде. 

Празникът си е празник и трябва да се посрещне по подходящ 
начин. Вероятно чрез напиване. За да бъде още по-тържествено, 
съобрази да купи елха, закичи я и нареди масата с необходимите 
блюда: ястия, предястия, следястия, също и бутилки в достатъчно 
количество. Жената – модел в един момент си помисли, че поради 
изобилието на софрата, ще бъде поканена да остане и си тръгна доста 
недоволна, когато това не се случи, но той бе забравил да я покани и 
наистина след това се чудеше защо не го направи, след което бързо се 
примири и зачака. Нямаше представа какво чака. Естествено, никой 
не би се сетил да дойде тук по това време, за да празнува заедно с 
него, а и да се сетеше, едва ли би го направил, но въпреки всичко, бе 
подредил масата за двама и после му хрумна, че го е сторил поради 
особената тържественост на големия семеен празник. В един миг си 
помисли, че би било още добре, ако се намери някой малчуган да 
лудее около елхата, но знаеше, че няма как да се случи и бързо го 
отхвърли зад границата на илюзиите. 
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Това състояние продължи много време. Непрекъснато се сещаше 
за картината и се дразнеше, че не може да хване нещо характерно в 
изражението, което в отделни мигове преминаваше през мъглите и 
гаснеше някъде в периферията без да остави следа. И сега, и при 
други случаи бе забелязал, че изразът на лицето се губи и когато 
стигнеше до момента да наложи последните контури, нещо се 
скапваше, богинята чезнеше зад завесите от недостъпност и от 
платното го поглеждаше сладникавата маска на стандартна 
усмихваща се кукла. 

Не можеше да продължи и това състояние не беше нито ново, 
нито временно. Безсилието го отчайваше до полуда, а в същото време 
непрекъснато чуваше от преизподните онзи неистов писък на 
скочилата през терасата млада жена, който една вечер прониза 
тишината на заспалите бетонови чудовища и секна в океан от 
безмълвия. Отново и отново това го връщаше към мисълта за М. 

Не помнеше от кога не беше хапвал нищо – вероятно още от 
тогава, когато си отиде М – и не усещаше никакъв глад; то беше по-
скоро жажда, която утолявайки със завишени алкохолни дози, стигна 
до едно перманентно състояние, в чиято мрачина се опитваше да 
открие усмивката на своята тъжна Олимпия.  

Но тя все му се изплъзваше. Опитваше се да я догони нощем в 
тишината на крайречния булевард или край оградите на смълчаните 
улички в Стария град; виждаше сянката и зад всеки ъгъл, но когато я 
достигнеше, се оказваше, че това не е тя; посрещаше го маска от 
мълчаливо любопитство или студен присмех, но нея я нямаше. 

„ Какво желаете?” 
„ Съжалявам, припознах се…” 
Търсеше я в меланхолията на задименото от цигари ателие: по 

таваните, по стените, по ъглите, сред занемели сенки от паяжини и 
еротични миражи; през мъглите от крайно изтощение се нижеха 
призраци, но те нямаха лица – парчета от плът и мъгла – бледи и 
разлюлени в пихтията от въображаеми коптуси – танцуващи и 
отминаващи, заедно със стоновете от неосъществени оргазми. 

„ Какво бихте желали?... 
„ Бих желал… Бих желал… 
Представата за образа непрекъснато се губеше. Тялото стоеше 

изправено и обезглавено в рамката и непрекъснато му напомняше са 
своята бездуховност. През въображението му се нижеха познати 
образи от излинялата класика, където търсеше нещо, но не намираше 
нищо. Нямаше я нито при Сезан, нито при Леонардо, нито при Мане, 
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нито при Майстора. Безмълвни лежаха в своите рамки прекрасните 
тела на Модилиани, но не съобщаваха нищо. Не беше тъжната 
Одалиска на Енгр, не беше Викът на ужасената безполова фигура на 
Едвард Мунк, която те хваща за гърлото. Не беше Свинарката на 
Златю, която те кара да завиеш. Не беше, не беше… 

Но тогава какво е? 
Каква би могла да бъде Афродита или Астарта или Евридика? 

Каква би могла да бъде Саломе или Нефертити или Савската царица? 
– Все ненужни въпроси. Не можеше да бъде нито Теодора, нито 
Месалина, нито атинянката Тайс, нито Ахинора. Нямаше как да бъде 
свързана с меланхолната красота на Мерилин Монро или Даяна 
Спенсър. Нямаше как… 

Нищо не се получаваше. Образите се размазваха и се губеха 
някъде сред бездните на своето отдалечаване, а наоколо се 
разстилаше неподвижна пустош. Пространството се изпразваше от 
съдържание; нямаше никой нито тук, нито там; отвътре някакъв 
предпазен клапан щракваше и блокираше в пълна невъзможност. 

Не можеше да се търси и между простосмъртните. Често скиташе 
по улиците, заглеждаше се в младите жени; понякога ги спираше и 
заговаряше, а те го гледаха недоумяващо. „Луд”. 

„ Не, не съм луд – обясняваше спокойно той. – Художник съм и 
търся едно лице, което много ми трябва”. 

„ Но какво лице търсите?” 
„ Не зная”. 
Те отминаваха смеейки се, но понякога проявяваха интерес. 
„ Не е ли то моето лице?” 
Действително не знаеше какво търси. Знаеше само, че това тук 

наоколо не е онова. Материалът е твърде традиционен и твърде 
аморфен. 

Не можеше да се открие нито между фаворитките на 
шоубизнеса, нито между филмовите звезди. Твърде много изкуствен 
материал съзираше в техните изяви. Изпод пластовете грим 
обикновено лъсваше нещо съвсем елементарно. 

„ Търся едно лице”- обясняваше той веднъж на една от 
регионалните фаворитки, спечелила конкурс за красота и ангажирана 
от няколко модни централи, а също така участваща неизменно в 
рекламните клипове на местната телевизия. 

Тя спря учудено на входа на офиса. 
„ Какво лице търсите?” 
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Той я загледа много внимателно и не откри нещото, което 
искаше да види. Видя само един качествен продукт на рекламата. Не, 
не беше това. 

„ Съжалявам, припознал съм се”… 
„ Припознали сте се в мен?”- недоумяваше тя. 
„ Да, във Вас…” 
След дълго лутане успя да се добере до една филмова звезда. 
„ Какво желаете?” 
„ Трябва ми едно лице”… 
„ И мислите, че това лице е моето?.. – усмихна се вяло тя. 
В момента на усмивката забеляза нещо фалшиво; само за миг 

блесна и се покри. Много издайнически са тези усмивки понякога. 
„ Вече не мисля. Извинете!..” 
Обикаляше театри, модни централи, фитнес зали, балетни 

театри, музикални театри, консерваторията… Спираше се и 
разговаряше с блестящи жени. Видя много красиви и одухотворени 
лица, но в момента когато започнеше диалогът, нещо се срутваше в 
облаци от прах. 

„ Търся едно лице” 
В същата секунда неизменно го поглеждаше безизразна маска – 

нещо студено и неангажирано с дъх на пустиня. 
„ Съжалявам, май не сте попаднали където трябва…” 
„ Наистина е така. Извинете!” 
„ Но кой сте Вие?” 
„ Художник съм.” 
„ И какво лице Ви трябва?” 
„ Не мога да кажа. Не зная?” 
Тя го заливаше с внезапен смях и подминаваше. 
Не можеше да я открие и сред богините. Афродита, Персефона, 

Деметра, Атина Палада. Техните лица го наблюдаваха сериозни и 
загрижени от платната на известни майстори и от пиедесталите на 
своята недостъпност. Застинали лица от камък и бронз. 

Нямаше как да бъде намерена и сред дъщерите на Атлас. Нощем 
се взираше в Плеядите, но те не му говореха нищо: Алциона, Електра, 
Мая, Меропа, Тайгета, Келена, Астеропа. 

Те мълчаха или го заливаха със светлина от светлинните години 
на своята божественост, но твърде далече и твърде високо. Винаги 
когато се опиташе да пресъздаде впечатлението си на платното, нещо 
там се губеше, очарованието се сриваше и от рамката го поглеждаше 
с подканящ поглед поредната усмихваща се кукла. 
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В своето усилие да извика образа, той отхвърляше от себе си 
всички жени, които съставяха доскоро обкръжението му. Те все 
повече не му харесваха, особено откакто си отиде М и той знаеше, че 
това не е вярно, защото бяха красиви и умни, но не можеше да 
преодолее това отрицание вътре в себе си и постепенно наоколо се 
оформяше една мразовита пустош. Дори в картините, които 
нахвърляше набързо в паузите след всяко усилие да преодолее себе 
си, се забелязваше това заледяване и то имаше своето продължение в 
нормалното общуване; звездите също блестяха с леден блясък. 
Нямаше представа на какво се дължи това, но хората, които срещаше 
по улицата, особено нощем по заспалите булеварди, особено в 
светлините около коледните празници, му изглеждаха невероятно 
тъжни гротески, а смеховете им кънтяха като трясък от ледени 
сталактити. Старите му приятели, забелязвайки нещо странно в 
поведението му, се отдръпнаха или по-вероятно той се отдръпна, 
защото присъствието им, отличаващо се с разговори за обикновени 
баналности – рибени или футболни изяви, любовни приключения – 
все повече го отегчаваше. Понякога сядаше за кратко в някой бар, но 
избираше най-отдалечения ъгъл, с надежда да се спаси от 
инквизицията на музикални шумове, които налагаха неизменно 
своето натрапчиво участие. Естествено, много от посетителите го 
познаваха, а някои сядаха при него като стари приятели, само че той 
се чудеше от къде произтича това познанство; явно беше забравил. 

„ Познаваме се” – твърдеше една млада жена със смугла красота 
и седна при него преди още да бъде поканена. В първия момент дори 
я взе за проститутка, но после се сети, че вероятно е една от многото 
му приятелки и модели, с които някога бе имал достатъчно контакти. 

„ Да, разбира се, заповядай!” – отговаряше той с вежливо 
безразличие, но подробностите относно нейната личност се губеха 
сред проблясъци от угаснали спомени. 

„ Познаваме се – повтаряше тя – позирала съм ти няколко пъти.” 
„ Но да, спомням си” – казваше той, макар че нищо не си 

спомняше.  
Много рядко в спомените изплуваше фрагмент от стара картина, 

или креватна изява, с които правеше някаква смътна асоциация. Често 
дори и това не успяваше да направи.  

„Но да, заповядай! Добре, че се обади, защото тъкмо сега имам 
нужда от модел за голо тяло, разбира се и от секс, което би трябвало 
да ти е ясно. Какво ще пиеш?” 
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„ Едното свързано ли е непременно с другото?”– усмихваше се тя 
притеснено. 

„ Не, никак даже не е свързано. Може без едното, може и без 
другото, може и без двете. Не съществуват проблеми.” 

„ Аха, тогава бих пила едно бяло вино”– поясняваше тя и 
кръстосваше крака по своеобразен начин. Заучен маниер. Стана му 
смешно, защото се сети за една впечатляваща реплика от негова 
позната в литературните среди: „Зная да кръстосвам краката си по 
хиляда начина.” 

Наистина при определени обстоятелства начина на 
кръстосването на краката в един бар играе съществена роля при 
мъжко женските взаимоотношения. 

Но той бързо забрави за тази забележителност, дори съвсем 
забрави новата си гостенка и вниманието му се разпиля в множество 
посоки, заедно с парчетата от образи, които бе събрал за секунда, 
докато мислеше за нея. След което наоколо се изсипаха отломки и в 
същия миг забеляза в прозореца следа от гаснещ метеор, а в паузите 
след всеки такт на един ужасно бавен блус пристъпяше мълчанието. 

Тогава тя отново премяташе красивите си крака и ги кръстосваше 
в обратна посока. Наистина едно изкуство, което си струва да бъде 
усъвършенствано. 

„ Значи търсиш модел, който освен това да поеме и други 
задължения”– подхвана отново тя, очевидно притеснена от 
мълчанието му. 

Гласът и го сепна и го върна към настоящето. 
„ Така ли се изразих? Извинявай, може би малко съм се 

поувлякъл.” 
„ О, нищо лошо няма. Това по принцип влиза в регламента.” 
„ Освен това търся и…” 
Отново замълча, защото не знаеше какво търси. Понякога за 

секунда осъзнаваше, че жената срещу него освен красива е и 
достатъчно интелигентна и дори си спомняше кратки епизоди от 
предишните и изяви, но после отново изпускаше нишката. 

„ Търсиш какво?” 
„ Едно лице, което загубих някъде.” 
„ Загубил си едно лице? – усмихна се тя. – Да не би да си загубил 

съпругата си?” 
„ Не е това. Съпругата си съм загубил много отдавна. Но не тя ми 

липсва.” 
                                                
 По Ина Иванова - бел. на авт. 



                                                                     Пигмалионов комплекс ради радев 
 

466 

„ Може би любовница?” 
„ Може би, но не е сигурно. Май нямам и любовница; нямам 

представа какво е.” 
Тя се замисли и вдигна чашата с виното, която и поднесе 

сервитьора. 
„ Много сложен проблем. Вероятно не бих могла да заместя 

търсеното лице”. 
„ Вероятно е така – потвърди той, – но да вървим!” 
Общо взето подобни епизоди се повтаряха спорадично през 

различен период от време. Някои идваха; други си отиваха и той 
бързо забравяше за тях, а по всичко изглежда и те го забравяха, 
защото рядко се завръщаха повторно. Но тази, която очакваше не се 
появи никога. Въпреки всичко срещу Коледа софрата бе подредена и 
празникът за двама се оформи, макар че вторият все го нямаше. Дори 
постави стол срещу себе си и напълни чашите, после вдигна някакъв 
въображаем тост. 

Напоследък се засели окончателно в ателието и много рядко 
отскачаше до къщи, където отново не го чакаше никой. Това беше 
един студен дом с много празни стаи, където от всеки ъгъл го 
наблюдаваше отсъствието на някой. В ателието ситуацията беше 
доста по-различна. Тук можеше да се срещне с всички. Това бяха най-
вече негови картини и няколко оцелели скулптури на М, които 
заемаха цялото пространство по коридора, стълбището и самото 
ателие. Мястото за движение беше сравнително ограничено. Не се 
чувстваше самотен, защото от всички страни към него бяха устремени 
нечии очи; това бяха очите на собствените му рожби; той така 
наричаше картините си – и те изцяло заместваха липсата на мнозина 
титуляри – в повечето случаи портрети и голи тела на жени, които 
някога бяха идвали и после си отивали, оставяйки тук частица от себе 
си. Неговата работа беше да сглобява частиците. 

Беше забелязал, че те не се застояват тук много време. 
Констатираше неизменно, че има странната особеност да отчуждава 
хората. Отначало ги водеше любопитството, може би известни 
влечения към изкуството или по вероятно съблазънта от близък 
контакт с творческа личност и непреодолимата охота към 
разсъбличането, характерна за повечето жени, превръщащи ритуала 
по това разсъбличане в истински празник за тялото и душата, но то 
продължаваше известно време, след което угасваше. Констатацията, 
че този ритуал е свързан най-вече с определени трудови 
мероприятия, че това е част от професията на художника и не винаги 
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се отнася до сексуални излишъци, нито пък до особени емоционални 
състояния – една рутинна дейност – свързана със задълженията, се 
потвърждаваше непрекъснато без да впечатлява когото и да било. 
Постепенно гаснеше първоначалния ентусиазъм от всякакъв 
емоционален контакт, за да се наложи рутината и, в края на краищата, 
те си отиваха като след обикновен работен ден, понякога временно, 
понякога завинаги, но във всички случаи оставяйки нещо от себе си: 
картина, скица или сянка от присъствие. 

Разбира се, не проявяваха желание да останат завинаги; това 
изискваше особена нагласа, която обикновено липсва и не може да 
бъде компенсирана с друго; заминаваха си често плачейки, но без 
съжаление, защото схващаха интуитивно, че тук тегне сянката на 
обреченост. 

Обикновено по празниците – най-вече тогава – той оставаше сам 
със своите картини. Тази самота отначало го измъчваше, но после 
установи, че не може без нея. Тя се оказа незаменима партньорка. 
Обикновено, когато си устройваше „празник за двама” вторият беше 
неговата самота – тук на масата – лице срещу лице. 

Постепенно с напиването тя добиваше конкретен образ. 
Виждаше я срещу себе си и не можеше да си обясни как се е появила. 
Оказа се, че е невероятно красива и смътно напомняше за М. После се 
сети, че е същата онази, която търси непрекъснато напоследък и със 
сигурност е дошла да позира, което много го зарадва. Премести 
статива близо до себе си и, докато обръщаше чаша след чаша, 
нахвърляше върху платното щриха след щриха, образът започна да 
оживява. Имаше усещането, че очите и го наблюдават внимателно и в 
тях бе стаена цялата меланхолия и цялата нежност на вселената. 
Опита се да я заговори: 

„ Чаках те. Защо толкова се забави?” 
„ Бях тук, но ти не ме виждаш” – отговори тя. 
„ Коя си, търсех те навсякъде?..” 
В минути на просветление му се изясняваше, че разговаря със 

себе си и тогава не можеше да продължи, защото образът се губеше, 
но бързо съобрази, че след поредната чаша всичко си идва на 
мястото. Главата му се разшумяваше, в стаята наставаше 
раздвижване, някакви призраци се разхождаха по коридорите, една 
сянка се плъзваше по стената и тя отново заставаше отсреща; наоколо 
надничаха ириси от чезнещата и усмивка. Разбира се, това беше М. 

„ Не си отивай, имам нужда от теб!” 
„ Налага се.” 
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„ Хубава си; не мога да се лиша от присъствието ти.” 
„ Би било по-добре, ако можеше да се лишиш.” 
„ Чуваш ли капчуците по ламарината? Чуваш ли тишината? Някой 

ходи по покрива. Вън е студено: сенки в прозореца, вятър в комина. 
Остани!” 

„ Не мога.” 
„ Остани! Ще ти направя най-красивата картина на света.” 
„ Не мога”. 
„ Ще ти направя замък на Олимп, ще ти направя скулптура в 

алеята с кестените, ще ти направя…” 
„ Не мога, не бих могла…” 
„ Ще ти подаря звезда от съзвездието Лира, цветя от градината 

на боговете, парче от Луната, песен от Орфеевите тържества…” 
„ Но как бих могла, но как?..” 
„ Остани! Остани! Ти си единствената…” 
Той си доливаше поредната чаша и я изпиваше до дъно. Накрая 

започна да пие направо от бутилката. Отвори и втора бутилка. Докато 
пиеше, наоколо преминаваха миражи, а тя го наблюдаваше с 
внимателно съчувствие; виждаше я запленена от любов и усмивката и 
ставаше все по-нежна. Виждаше я как танцува из стаята, как се 
приближава и го прегръща, всичко се сливаше в един безкраен миг – 
най-последния.  

Нямаше да го изостави – не. Една неповторима радост се 
разливаше по цялото му тяло и стаята се изпълваше с копнежи. 
Намираше образа и навсякъде около себе си и го запечатваше на 
платното. Той пиеше все повече и все по-продължително. И все по-
бързо рисуваше. Прилепите отлитаха и просветляваше. През бездните 
се посипваха персеиди. И ставаше все по-светло и все по-топло, 
докато се превърне в един безкраен празник. Празник за двама. 

… Намериха го на следващия ден пред статива притихнал и 
неподвижен с най -щастливото изражение на света. Край него се 
търкаляха празни бутилки. 

В рамката се усмихваше загадъчно една прекрасна дама от 
мъгла. 

 
 
 
 
 

                                                
 Метеори от съзвездието Персей - бел. на авт. 
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