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В живота на всеки има по един човек, който винаги го сти-
мулира, подбутва, окуражава, изправя на крака, гълчи и обича 
безпрекословно. В моя живот това е мама. 
Посвещавам тази книга на теб, Галина Кучер. Обичам те!
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 Сред острова на самотата, там, където душите покорно се отдават на безкрай-
ността и вярата, монахът спеше неспокойно. Спомени за отминалото нахлуваха в 
съня му. Смееха се, подаваха му чаша вино, пушеха с него, събличаха го, a той се 
дърпаше ужасен.
 Мяташе се в леглото, сякаш не му достигаше въздух, дърпаше одеялото затиснат 
от тежестта му, трепереше от студ.
 Ледена тръпка премина през тялото му и той се събуди от образ, нахлул в стаята. 
Насреща му стоеше жена облечена в черна рокля с бели обувки.
 – Елиза? – прошепна в тъмното – ти ли си?
 Протегна ръка към нея, но тя се разтопи, сля се с тъмнината и изчезна.
 Монахът повече не заспа. Падна на колене и започна да се моли трескаво, втрен-
чен в луната.
 Тази нощ луната приюти още един поглед.
 Елиза стоеше с гръб към горящата си къща и поглед отправен нагоре. Дишаше 
тежко от разстилаща се по гърба ѝ топлина.
 Облечена в черна, копринена рокля и бели сватбени обувки, тя бавно се отдале-
чи от горящата клада насред гората.
 Мислите ѝ блуждаеха в некачествено хайку:

Сватба
Нощта отлита като гарван.

Душата ми боса, облечена в бяло.

 Прекоси малката горичка и се отправи към гарата. Развиделяваше се, а сред мъг-
ливата утрин обидно розова сграда правеше компания на провинциалната гара. 

ОТ ДРУГАТА СТРАНА
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 Нещото, което най-много подразни погледа на жената, беше петелът върху пор-
тата на розовото абракадабрие.
 – Пей! –  заповяда тя.
 – Кукуригууу –  кукуригуууу.
 Крясъкът на пернатото разтърси градчето и малки светлинки се появиха по про-
зорците на къщите.
 – Млъкни! – прошепна тя и птицата застина като препарирана.
 Елиза се усмихна със задоволство и се отправи към гарата, за да си купи билет. 
Зад гишето я изучаваха дебели лупи, намерили почетно място под оранжева, рядка 
коса, която нахално се пилееше в пространството, създавайки усещането за неосъз-
нат безпорядък.
 – Един билет, моля?
 – Това е много безвкусно –  обадиха се лупите и чак сега Елиза съзря, че зад тях 
има малки, хитри очички, които се смеят.
 – Кое, мадам?
 – Никога не съчетавайте черна рокля с бели обувки, пошло е.
 – А да съчетая черната си душа с невинна, по-малко пошло ли ще е?
 – Ъ?
 – Един билет, моля?
 Лупите подадоха озадачени билета и изпаднаха в дълбок размисъл. Смехът в 
очите угасна.
 Елиза се качи на влака и се настани в първото свободно купе. Седна уморена, 
събу белите, сватбени обувки и затвори очи. Още чуваше пукота на горящото дърво, 
чупенето на бутилките с алкохол, които мъжът ѝ криеше под леглото, за да не раз-
бере тя, че пие. Чуваше молбата му да го спаси. Крясъците му. Среднощните стъпки. 
Чупенето на чинии. Блъскането по вратите.
 Опита се да се успокои. Почти беше задрямала, когато в купето влезе привлекате-
лен мъж. Той дълго се вглеждаше в малките ѝ, лакирани в червено нокти на краката, 
преди да се престраши да седне.
 – Добър ден. – каза той, удобно настанен на седалката срещу нея.
 – Млъкни! – заповяда Елиза.
 Мъжът замръзна. Устата му сякаш се залепи и не можа да помръдне. Втренчи се 
в очите ѝ, за които можеше да се закълне, че бяха жълти.
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 – Така е по-добре. –  усмихна се тя – Нека поспим спокойно, после ще поговорим 
– и отново затвори очи.
 Ловецът в мъжа осъзнаваше, че единствените жълти очи, които някога е виждал 
и би могъл да види, са на лисица в тъмното. Мъжът в ловеца осъзнаваше, че не е 
виждал по-красив кехлибарен поглед.
 Гледаше я омагьосан и в очакване кога ще се събуди, за да може отново да чуе 
гласа ѝ. Гръдта ѝ се надигаше равномерно и спокойно. Бяла, мека, тръпнеща да бъде 
докосната. Къдриците на косата галеха рамената ѝ, а малката ѝ сочна уста леко пот-
ръпваше.
 Час по-късно тя отвори очи, усмихна се на втренченото лице, наклони леко глава 
настрана и попита:
 – За къде пътувате?
 – Искам да спя с теб! –  каза мъжът.
 – О, нима? Не бързате ли?
 – Не!
 – Има един малък проблем.
 – За мен няма никакъв проблем.
 – Аз съм девствена и ако спя с вас, ще отнема душата ви, а ако не го направя, ми-
сля че вие ще отнемете моята.
 – За мен няма значение, всички имаме недостатъци.
 – Вие май не ме слушате.
 – Напротив, но не ви чувам! Желая ви!
 – Изкарайте с мен един ден и ще бъда Ваша. Имате ли къде да ме поканите?
 Разбира се, че имаше. Имаше много приятели с големи апартаменти, с малки 
къщи, с вили извън града. Имаше къде да я покани, но не и в дома си, където го ча-
каше жена му и малкият им син.
 Отговориха още на първото му позвъняване и само след няколко часа двамата се 
озоваха в малка кокетна мансарда. Луната нахлуваше с цялата си пълнота през про-
зореца и стаята светеше студена и негостоприемна.
 Мъжът, едва дочакал Елиза да прекрачи прага, насилствено я сграбчи за рамене-
те и впи устни в нейните.
 – Замръзни! – изкрещя тя и той застина в ступор. – Един ден с мен и тогава ще съм 
Ваша.
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 – Извинявай! – каза виновно мъжът.
 Седнаха на дивана един срещу друг, тя запали цигара, силно всмука дима и изди-
ша шумно. 
 Стаята се покри с уютна пелена. Елиза постоя няколко минути насреща му. След 
това стана от дивана и се разтърси из стаята. Намери стар грамофон и пусна някаква 
плоча. Сред мъглата зазвуча „На Елиза“ на Бетовен. Усмихна се тъжно, извади писмо 
от малката си чанта. Разгърна го и зачете:
 „Христос Воскресе!
 Отново е вечер, газената лампа свети на постланата с мушама на кафяви 
квадратчета маса, а множеството иконички подредени в края ѝ, опрени на варо-
саната стена ме гледат, приканвайки към безмълвие и радост в Бога.
 Опитвам се да ти опиша обстановката в новата си килия. Има един средно 
голям шкаф от тъмно дърво с порцеланови дръжки, върху него има книги, а вътре 
дрехи. Най-интересното винаги е в чекмеджетата – иконички, карти на Пиза, 
Венеция, Рим, елей от кандилото в олтара на Ватопедския манастир, поясче, до-
коснато до пояса на Света Богородица, кръстче от Йерусалим и други любопит-
ности!
 Недопита чаша с кафе ме изкушава на двадесетина сантиметра от ръката 
ми. Сутринта, когато отивах на трапезата отец Атанасий (философът) с ус-
мивка ми размаха писмото ти (плика). Признавам, че го очаквах, но това направи 
радостта ми по-голяма.
 Питаш как се отнасят с мен?
 Всеки по своему в хубавия смисъл на думата. Разбира се има един кръг от 4-5 
монаха, с които общувам най-вече, но Слава Богу засега не съм имал никакви кон-
фликти освен един с дядо Пахомий – библиотекарят, най-обаятелната личност 
от старците. Разсърди ми се и спря да ме благославя, защото продължавах да 
живея в старото крило, а според него там има голяма опасност от пожар. По 
Божия милост, като се пренесох и му поисках прошка отношенията се възстано-
виха...“
 Елиза спря да чете, защото очите ѝ се насълзиха. Мъжът стоеше безмълвен и за-
гледан в края на обувките си.
 – Аз съм Елиза, а това което ти прочетох е последното писмо на единствената 
ми любов. Мъж, който предпочете да стане монах, преди да разбере, че ме обича. 



8

Преди аз да разбера, че го обичам, преди да успеем да се разкрием. Той замина не-
докоснат, а аз останах такава. Последният ми мъж не издържа на това, че не може да 
ме има и се самоуби. Изгори къщата ни до основи. А аз така и не разбрах какво е да 
се отдадеш. Знаете ли какво ми написа монахът последно и оттогава нямам никаква 
вест от него:
 „Понякога е по-добре да се разделим с нещо, което ни е било скъпо, отколкото 
заради него да се лишаваме от това, за което вече копнее душата. Възползвай се 
от свободното време по душеспасителни начини. Моли се за мен!“
 Мъжът бавно се изправи от дивана. Погледна към Елиза и тихо каза:
 – Извинявай, но няма да мога да изкарам и една секунда с теб повече. Трябва да 
се прибирам, но ти остани до сутринта ако няма къде да отидеш.
 Бавно излезе от апартамента, почти беззвучно затвори вратата, а тя остана сама 
под лунната светлина. 
 Вдовица в сватбени обувки.

ЗАЧЕЛ СЪМ СЕ В
ИЗГУБЕНОТО И
ДРУСАМ ЧЕРНО
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 Зачел съм се в изгубеното. Прехвърлям странни сенки, стоящи в ъглите. Преска-
чам черни точки на раздяла, сипвам по малко мастило, за да продължа нататък.
 Зачел съм се в неизречимото. Изучавам мълчаливи кукли, разтварящи пластма-
сова уста без звук, крадат от въздуха, поят го с ацетон.
 Зачел съм се в думи, разпадащи се на малки съставни части, падащи по пода бук-
ви, търсещи убежище.
 Зачел съм се, а всъщност не мога да чета и слепотата ми попива мрака, като суха 
гъба. 
 Сетивата ми мълчат!
 Слухът ми е заблуден от жужащата лампа, ароматът на застояло обсебва обоня-
нието ми.
 Пръстите с погнуса докосват грапавите стени, влажни и хлъзгави.
 Бил съм тук! 
 Познато ми е усещането!
 Хиляди пъти!
 Хиляди пъти късах хартиената ѝ рокля, за да видя плътта. Разкъсвах я на малки 
частици, за да може да остане по корица, но тя не се предаде.
 Всеки път, с всеки случаен срещнат, се изпълваше отново и отново. Тъкмо започ-
вах да я опознавам, да бъда сигурен в изказаното и прочетеното и тя се променяше, 
повеждаше ме в друга посока.
 Изгаряше в ръцете ми, хвърляше се разплакана в обятията ми, обсебваше с праз-
нословие дните ми.
 Един единствен път знаех със сигурност, че съм накрая, че свършва този безкраен 
анализ, ровене в междуредовите пространства, анализиране на малките ударения, 
но и тогава се оказах жестоко подведен.
 Тя ме заключи.
 Затвори ме без сетива и ме остави само със спомените.
 А те не бяха един и два. 
 Спомени, блъскащи се в стените, дишащи, откраднати, взети назаем, съчинени и 
илюзорни. 
 Трудни за преглъщане!
 Напивах я неколкократно, но тя не припадаше и не се предаваше, напротив, ста-
ваше все по-уверена и взимаше превес над мен, после се надсмиваше над слабостта 
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ми.
 Тя все още не знае, че в единствената нощ, когато ми се отдаде, успях да открад-
на една шепа думи. 
 Сега ги въртя в джоба си като монети.  Дрънча с тях наляво и надясно, а звукът се 
отразява в стените.
 Рикошира и създава илюзията, че не съм сам в тъмното. Исках едно единствено 
нещо от нея, да я разбера. 
 Уви! Искал съм всичко!
Затова ме наказа. Вечер я чувам зад стените как се кикоти с поредния, който иска 
да я разбере и знам, че съвсем скоро и той ще се окаже в моето положение, но той 
навярно е все още млад и нежно я прелиства. Търси правилния подход.
 Аз се изморих, предадох и отчаях, затова ще постоя малко тук, ще вдишам арома-
та на хартия, а утре, утре, когато вратата се отвори, за да влезе поредната ѝ жертва 
– ще избягам.
 Зачел съм се в изгубеното, неизречимото, в думите, в черното.
 Някои хора друсат бяло, жълто и поне още три цвята, а аз друсам черно. Ставам 
сутрин отварям очи и все още неотпуснат от снощното, бързам да изсмъркам поне 
две линии – Его. 
 Зъбите ми веднага скръцват, челото ми се изправя, косата ми става на прическа, 
без да я докосвам.
 Погледът ми - надменен и арогантен. Някъде до обяд се чувствам супер. 
 После, обаче, започва леко да ме отпуска и на мен ми трябва още, ама друго, 
нещо, което да ме поотпусне. 
 И няма как! Бия си две дози злоба. Яко е, докато се усетя, успявам да сиктирдо-
сам една дузина вредители, мрънкала и заядливци, но ми идва в повече. 
 Някъде към следобед започвам яко да подскачам. Нервичките започват да ми 
избиват и пуша по някоя и друга Завист. Размесвам Завистта с малко тютюн, смесвам 
ги и увивам в голяма, прозрачна „ризла”. Започва да ме успокоява, отклонява ми 
вниманието. 
 Вечерите са ми най-трудни, защото тогава, ща не ща, трябва да пийна нещо, че да 
се поуспокоя. 
 И пийвам, отлежало, поне 30-35 годишно самосъжаление. И го пия с наслада. 
После само махмурлукът трудно се понася, но пък съм се научил да го лекувам.
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 Винаги се намира някоя и друга пърцуца, която на момента ме развеселява, но тя 
друса бяло, жълто и поне още три цвята, а мен вече ме хваща само черното.
 Мислех да спра!
 Ходих по комуни, лежах в клиники, но абстиненцията ми е като втората доза за 
деня. Става ми гадно, непотребно и жлъчно. Няма черно, което да не може да бъде 
заместено от една абстиненция.
 Затова сега друсам черно и ми е .... леко тъжно.

 Докато ти спеше, един трамвай ми намигна, четири черни котки ме гониха, за 
да ми пресекат пътя и един „легнал” полицай си подаде оставката и ме накара да 
се смея през сълзи, защото никога не бях виждал толкова много усилия някой да се 
изправи.
 Докато ти спеше, трябваше да се преборя с няколко корупции, да дам рушвет и 
да обиколя няколко пъти квартала, за да намеря къде продават лимонада.
 Вече няма лимонада и алтай, само кока – кола и швепс, но пък бирата си е същата 
и на вкус, и като ефект.
 Докато ти спеше ми се наложи да омеся хляб, да направя баница и да изпека 
няколко пържоли, но не поканих съседа, както правехме заедно. Вече дори не го 
поздравявам, защото ми напомня за теб и ме боли.
 Всъщност, когато заспа, ти грубо наруши нашата уговорка, никога да не се разде-
ляме и винаги да бъдем заедно. Сега съм ти много сърдит, защото ме излъга!
 Докато ти спеше ми се наложи да си потърся нова работа, защото не можех да 
понеса мисълта да изминавам всеки ден онзи път, по който вървяхме заедно към 

ДОКАТО ТИ СПЕШЕ
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малкото ни ателие. 
 Затворих работилничката, продадох вещите си, но запазих твоите. Дал съм ги на 
склад, защото прекалено много говорят. Шумни са като теб, весели и забавни, но ми 
навяват тъга.
 Докато ти спеше се опитах да намеря много нови начала. Едни бяха дръзки и ме 
предизвикваха всеки ден. Други малко по-спокойни, с тях и до ден днешен си пия 
джина с тоник. 
 Имаше и такива, които никога няма да забравя, защото ми донесоха повторната 
ти загуба.
 Докато ти спеше, светът започна рязко да се променя, настъпиха много катакли-
зми, започнаха войни, няколко държави бяха изтрити от картата на света, но нашето 
градче все още съществува, така както го остави, така както си свикнала да го виж-
даш, макар и с някои подобрения. 
 Построиха фонтан в центъра на града, махнаха пейката, на която седяхме. Онази 
червената с жълтите крака. Сега поне не ми се налага да плача, когато я видя. 
 Построиха ни и цирк. Истински цирк, който всяка събота и неделя е отворен и 
луди клоуни бродят из града, за да привикват хората. Дори от общината ни задължи-
ха да ходим. Знам цялата им програма наизуст. Вече ми се гади от конферансието, 
но на теб щеше да ти хареса. Всичко бих дал да видя изражението на лицето ти и да 
чуя звънкия ти смях.
 И още една новост има около града ни. Изсякоха гората, събориха малката ни къ-
щичка, в която толкова обичахме да се приютяваме, когато искахме да избягаме от 
шума и навалицата.
 Оцеля само едно дърво, за което имам да ти разказвам толкова много... 
 То е вълшебно – да, да знам, че звучи откачено, но само ако не спеше щях да ти 
го докажа. 
 Всъщност аз го изкорених, още когато беше малко и едвам се подаваше от земята. 
Посадих го в задния ни двор. Говорих му, поливах го, зимата дори го завивах, за да не 
му е студено. Един ден, докато му разказвах за теб то размърда клони и листата му 
започнаха да звънят. Усетих онзи трепет и щастие, досущ както, когато ти ме галеше 
по косата и леко ме хапеше по ухото. То ме викаше и сякаш искаше да ми каже нещо. 
Приближих го и наистина се оказа така, шептеше, чрез вятъра непонятни слова, но аз 
усещах смисъла им. Когато протегнах ръка, за да го успокоя, тъй като започна силно 
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да се клати и някои от листата, още светлозелени, покапаха по земята, то отрони част 
от кората си. Вдигнах я от земята и се оказа малка книжка. 
 Да, дървото в задния ни двор ражда малки книжки, които аз всеки ден събирам 
от земята и подреждам в библиотеката ни. Някои от тях дори изчетох вече, за други-
те все още не съм намерил време. 
 Ще ти разкажа едната, която толкова много ме впечатли. Разказва се за малко 
момченце, което всеки ден трябвало да ходи при един старец и да му разказва поне 
една интересна история. Ако старецът бил доволен, му давал по един грош, ако ли 
не, го удрял и напъждал. Момченцето живеело в малко селце, където почти нищо 
не се случвало. Понякога някое сбиване в кръчмата, някоя сватба, някое погребение 
или някоя драма покрай изгубена овца, или магаре. В началото старецът се радвал 
на тези истории, но те бързо се изчерпвали, тъй като не се случвали всеки ден.
 Забравих да ти кажа, че този старец живял много навътре в гората и трудно стигал 
до някое населено място. Ежедневието му било заобиколено от шептящи дървета, 
песни на птички и падащи звезди, които едвам съзирал, през гъстите клони на гора-
та.
 Детето било единствената му връзка със света.
 След като изчерпало реалните истории и изяло много бой, тъй като не могло да 
измисли нищо подобаващо, то започнало да чете и да измисля свои такива. Старецът 
не само спрял да го бие, но започнал да му дава по два гроша за всяка по-интересна 
история, излязла от детското му въображение. Един ден толкова се впечатлил от по-
редната измислица, че го помолил да му доведе някой от персонажите на гости. 
 Момченцето толкова се стъписало какво ще прави, че няколко дена не ходило 
при стареца, но когато започнало да привършва спестените грошове, нямало как. 
Наложило се да измисли какво да прави и решило да се маскира на старец, да побе-
ли косите си, да си сложи изкуствена гърбица и грозна брадавица на носа, и така да 
отиде при своя благодетел. Направил го и отишъл, запознал се със стареца и изпъл-
нил празния му ден. 
 На другия ден момчето отишло отново за да разбере как е минала срещата, 
макар много добре да знаело, но старецът го нямало, а на вратата имало бележ-
ка, в която било написано, че той успял да го научи да чете, да използва въобра-
жението си, но никога не мислел, че ще го превърне в лъжец и дори ще плаща 
за това. Напускал живота му с надеждата това да е било последната му лъжа. 
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  Момчето израснало, образовало се, станало писател, но винаги било честно 
пред хората, никога не посмяло да изрече и една лъжлива дума.
 С напредването на годините все повече заприличвало на стареца от гората. Вед-
нъж се погледнало в огледалото, а образът в него му се усмихнал и казал благо, че 
най-после се срещат след толкова години и че се гордее с него.
 Това е историята. Понякога толкова ме вълнува, че препрочитам отново и отно-
во. Слагам снимката ти пред огледалото с надеждата да ми проговориш оттам.
 Докато ти спеше, заловиха онзи, който те блъсна, но го осъдиха  условно, защото 
нямал други провинения. Искаше ми се да го убия, но веднъж го видях да се разхож-
да с малкото си дете и ми дожаля.
 Ти СПИШ, а аз не мога без теб и всеки ден се моля да се събудиш, защото живо-
тът ми изгуби вкус.
 Аз всеки ден ще ти пиша и разказвам, за да може някой ден, когато се събудиш, 
да нямаш изпуснат нито ден.
 Днес дървото отново роди книжка и с какво учудване установих, че в нея се раз-
казва за теб. 
 За нас!
 Докато я прочитах, лекарят ми се обади и каза, че си заспала завинаги.
 Вече не спиш, но аз не мога да заспя и постоянно се взирам в огледалото.

ЩЕ СЕ ВИДИМ,
ЩЕ СЕ ВИДИМ
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 Събудих се от това, че ми се вие свят. Въртях се в кръг. Трябваха ми няколко се-
кунди, за да осъзная, че съм вентилатор. Стар, пожълтял и наплют от мухи. Въртях 
се шумно и хрипах, едвам раздвижвах въздуха напоен от мускус, застояло и похот. 
Под мен неоправено легло с посивели от употреба чаршафи напомняше доскорошна 
среща.
 Затворих очи от погнуса. Отворих ги. Над мен се въртеше стар, пожълтял и наплют 
от мухи вентилатор. Погледът ми, отправен в тавана, изгаряше от неоновата светли-
на. Мирис на формалдехид дразнеше ноздрите ми.
 Затворих очи. Отворих ги. Плувах сред остатъци от риба и помия. Нямах въздух, 
опитвах се да си поема, но напразно. Задушавах се, давех се. 
 Затворих очи. Отворих ги. Над мен се беше надвесила медицинска сестра, която 
крещеше, а начервената ѝ уста разголваше незащитени зъби. Кокалестите ѝ ръце се 
опитваха да ми сложат кислородна маска.
 Затворих очи. Отворих ги. Преминавах през дълъг коридор. Краката ме боляха, 
но сякаш не вървях, а плувах. Носех се бавно. Около мен имаше само врати с номе-
ра, таванът с напукана мазилка нервно трептеше.
 Затворих очи. Отворих ги. Някой ме буташе в легло по стар коридор. Опитах се да 
кажа нещо, но кислородната маска ми пречеше, чу се гъргорене и гърлото ме забо-
ля, сякаш го прободоха с шило. 
 Затворих очи. Отворих ги. Лежах по средата на езеро. Водата бавно носеше лод-
ката, в която се намирах. Безкрай от тюркоаз. 
 Затворих очи. Отворих ги. Лежах в стая, боядисана от далтонист. Навсякъде си-
ньо. Таванът, прозорците, стените, леглата, всичко, абсолютно всичко беше в синьо. 
Сърцето ми се сви и тъкмо исках да затворя очи, когато нещо до мен се размърда.
 Нещото се оказа възвесело чиченце на средна възраст с обинтована глава. Чиче-
то с гордост разкриваше пред мен остатъците от зъби и ме изучаваше с малките си, 
палави очички, разбира се, сини на цвят. Защо ли въобще го отбелязвам.
 – Здрасти –  каза най-после то –  добре дошъл!
 – Къде съм? –  попитах шепнейки, защото и той шепнеше, а и главата ме болеше.
 – Не знаеш ли? – остана така изненадан, сякаш съм го излъгал, че ще го черпя 
нещо, а после съм го обрал.
 – Ако знаех, щях ли да питам? – започвах леко да се дразня и ако не беше главо-
болието, навярно щеше да си проличи.
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 – Е, щом не се досещаш... –  това е от ония паузи, в които те оставят колкото и да 
не ти се иска да се сетиш, досетиш, някой да ти подскаже, да избягаш, да подскочиш, 
нещо да се случи, но не и да ти отговорят на въпроса.
 – Хайде, човече, не ме мъчи, къде съм?
 В този момент в стаята влезе невероятно красива, красива, красива, красива, кра-
сива жена.   Заради такива като нея са се водили войни, самоубивали са се, 
написани са хиляди романи, оди, сонети, посветени са стихове, построени са храмо-
ве, снимани са филми. Би било добре да забранят такъв тип жени със закон, много 
главоболия ще бъдат спестени.
 – Добър ден! –  усмихна се тя и стаята засия, синьото заблестя, небето се проясни 
и зачуруликаха славеи.
 Тук трябва да отбележа, че чиченцето изпадна в такова блаженство, че видимо се 
подмлади с 20 години и ако не беше превръзката на главата му, щях да стана свиде-
тел как прошарена коса се превръща в черна. 
 Каквото и да се случваше около мен, едно беше сигурно – яко са ме надрусали.
 – Как се чувствате? – попита жената и ме погледна с такъв проницателен поглед, 
че ако не бях на легло, щяхме да изтанцуваме танго, да я хвърля високо във въздуха 
и час и половина да я гледам как бавно пада надолу, за да мога да се насладя на 
всичките ѝ форми и да я отведа в неизвестна посока.
 Наистина са ме надрусали яко!
 – Добре, но не разбирам къде съм? – казах аз, макар че ми се искаше да пофлир-
тувам малко, да загатна колко интересен и вълнуващ човек съм, но пустата му логика 
не ме остави.
 – Вие сте в болница. Претърпял сте инцидент или поне така ни се иска да мислим 
и засега ще останете под нашата опека. Аз съм психологът на отделението и ако има-
те нужда да поговорите с някого, насреща съм.
 – Психолог? Отделение! Какво отделение? Защо психолог? Какъв инцидент? Как-
во се е случило?
 – Засега ще Ви оставя да си починете и ще намина по-късно. А вие се успокойте, 
опитайте се да поспите.
 – Чакайте, аз съм спокоен, моля Ви, обяснете ми!
 – Ще се видим по-късно.
 И тя побърза да излезе, оставяйки ме озадачен, неразбран, захвърлен, неудо-
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влетворен, смазан от липсата на информация.
 – Остави я – чух да казва чиченцето – винаги се връща и става все по-хубаво.
 Ядосах се, но тъй като не можех да помръдна, нищо не можех да направя с яда 
си, а не ми се крещеше.
 –  И все пак какво е това отделение? Ти поне ще ми кажеш ли?
 – Тук събират неуспелите самоубийци. Аз, ти, момичето до прозореца, всички 
сме неудачници, които сме се опитали да се самоубием, но не сме успели. Аз съм тук 
за 15-и път.
 Гледах към странното човече неразбиращо. Исках категорично да отрека, че съм 
самоубиец, но единственото нещо, което ни доказва, че вчерашния ден го е имало, 
че пътят, който сме изминали не винаги е бил напразен, че има смисъл в направе-
ното са спомените, а моите се бяха изпарили. Нямах никаква идея какво съм правил 
през последните 24 часа, а това означаваше, че може и да съм се опитал да се само-
убия.
 Погледнах отчаяно към прозореца, под който се намираше още едно легло, в 
което седеше момиче с големи сини кръгове под очите и превръзки на китките. То 
се клатеше напред назад, прегърнало коленете си, босо, облечено в свръх голяма 
нощница, която спокойно можеше да ползва за палатка.
 – Ами ти – чух се да казвам – не си ли прекалено малка за да се самоубиваш?
 – Аз не съм се самоубивала!
 – Защо си тук?
 – Има някаква грешка. Бях на купон, после ми се зави свят, нищо не помня. Събу-
дих се от това, че ме вадят от някаква вана и всичко е в кръв. Но не съм се самоуби-
вала.
 Това ми даде малка надежда, че и аз не съм.
 – И какво се получава, само аз ли си признавам в тази стая, че съм самоубиец! – 
възнегодува чичето.
 – Явно да! – казах. 
 – И вие сте като мен, само дето се мислите за по-добри.
 – Така ли? А какво точно пък ти се случва на теб, че си тук за 15–и път. 
 Не можеш да стигнеш финалната права ли?
 Момичето се изкикоти и на мен за първи път, откакто бях в съзнание, ми стана 
леко.
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 – Аз съм карък – каза леко обидено чичето и сините му очи се натъжиха. – Какво-
то и да направя, както и да се опитам да се самоубия, не става. Ето последния път, 
тръгнах да се беся, но таванът падна върху главата ми. И предните пъти все нещо се 
случваше и се озовавах в болницата. Нямам кост, която да не съм чупил. Колко про-
мивки на стомаха имам, ако знаете. Винаги оцелявам. Голям карък съм да, знаете.
 Чудех се да се смея или да плача. Самоубиец да се оплаква от това, че не му вър-
ви в смъртта.  Но пък му бе провървяло с терапевт. Оказа се, че и 15-те пъти е бил 
приеман от красивата, красивата, красивата, красивата психоложка. Започнах да си 
обяснявам каръка му.
 Няколко часа по-късно тя отново влезе в стаята и не се случи нищо особено, кое-
то ме наведе на мисълта, че явно започваше да ме отпуска. И въпреки това тя си 
оставаше все така красива.  
 Започнахме да си говорим.
 Тихо. 
 Приятелски. 
 Тя леко докосваше ръката ми, гласът ѝ гъделичкаше ухото ми, ароматът на тялото 
ѝ възбуждаше обездвиженото ми тяло. Ровеше нежно в паметта ми. Галеше споме-
ните ми и тъкмо да свърша от цялото това внимание, си спомних за последните 24 
часа.
 Добра е! Много е добра!
 Наложи се да ѝ разкажа всичко, а то не беше много, не беше и кой знае колко 
похвално. 
 Истината бе, че се прибрах от работа и намерих бележка на масата, в която жена 
ми обясняваше с три реда, че ме напуска. Стана ми тъжно, защото това означаваше 
само едно – скоро нямаше кой да ми сготви любимите ястия. Обожавах готвенето 
ѝ. Вечер бързах да се прибера, защото гозбите ѝ много напомняха мамините и ми 
ставаше мило, топло и уютно. Не си говорехме. Нямаше и нужда. Аз похапвах с на-
слада, гушках я и след няколко часа гледане на телевизия си лягахме. Бях щастлив, а 
тази мръсница да вземе да ме зареже. С бележка. С три кирливи реда. Много се ядо-
сах. Купих всякакви почистващи препарати. Лъснах печката до блясък и след това с 
невероятно удоволствие я изхвърлих през прозореца. 
 Ето в този момент ме е сполетяло нещастието, защото при вдигането ѝ съм си 
закачил блузата и съм полетял след нея. Слава богу, че живея на 2–я етаж и че само 
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 Днес реши, че ще афишира сълзите си. 
 Носни кърпи, салфетки, хавлиени кърпи, пердета, жилетки, блузи, потници, маз-
ни рамена, миришещи, потни ръце, вече нищо нямаше да ги изтрие. Затова ги оста-
ви да текат. 
 Солена вода, стичаща се по бузите, до устата, по брадичката, по врата, мокреща 
блузата.
 С размазан грим, защото днес не ѝ се триеше синьото и черното, и скъсан чора-
погащник, реши че ще афишира сълзите си.

малко съм се поначупил. Но за печката знам със сигурност, че вече за нищо не става.
 Докато разказвах историята си, красивата, красива, красива, красива, красива, кра-
сива психоложка кимаше с глава и си записваше нещо. После ме погледна право в 
очите и попита:
 – Как се чувствате сега?
 – Облекчен – отговорих. И наистина се бях облекчил. Моментално осъзнах ,че с 
жена ми никога не съм изпитвал такова върховно чувство. И докато разпъвах устата си 
в блажена усмивка, момичето проговори:
 – Извинете, но аз не съм самоубийца! – гласът ѝ трепереше и видимо се тресеше.
 – Знам мила, нямаше места в другото отделение и затова временно те сложихме 
тук, до час ще те преместят.
 Психоложката стана, отправи се към врата и преди да я отвори се обърна към нас с 
думите:
 – А с вас момчета се надявам повече да не се видим – и излезе.
 С чиченцето се спогледахме и в един глас изкрещяхме:
 – О, ще се видим, ще се видим – и избухнахме в смях.
 Така не съм се смял от години.

КАК СЕ ЖИВЕЕ ТАКА?
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 Не че имаше нужда, а и на кого му пукаше, но се гмурна по улиците със сълзите 
напред, чорапогащника и измачканата пола.
 Повървя известно време, колкото да възмути минувачите, които се извръщаха 
след нея, кръстеха се и цъкаха с език. 
 Накрая седна на тротоара и се загледа в нищото. 
 В него винаги има толкова много спомени, разговори, събития и вътрешни диа-
лози. Нищото е прекрасно, когато погледът не е размазан.
 По някое време, когато нищото се превърна в дълбока и непрогледна празни-
на, до нея се доближи пропадняк. Така наричаше всички, които не носеха костюм 
и обувки за над 1000 лева. Той седна до нея, подаде ѝ цигара и двамата запушиха 
мълчаливо. След като хвърлиха демонстративно фасовете, сякаш уговорен протест 
срещу всички, той я попита:
 – Искаш ли да се чукаме?
 Тя поклати глава в знак на съгласие и няколко минути по-късно в двора на изоста-
вена къща, притисната до дървена ограда, пропаднякът я лашкаше с такава настър-
веност, сякаш беше боксова круша. Обърната към оградата, през малка дупка, попа-
даща точно пред погледа ѝ тя прочете: „Воден свят. Магазин за рибки и домашни 
любимци“
 Пропаднякът приключи бързо, подаде ѝ още една цигара, която тя отказа и се 
разделиха. Той си тръгна по пътя, а тя се насочи към магазина. 
 С размазан грим, без чорапогащник и измачкана пола, нахлу в спокойния морски 
свят, предизвикайки силно вълнение в клиенти и продавач. Напусна магазина със 
златна рибка.
 Влезе в любимия си пъб, поръча две халби, едната с вода, а другата с бира. Изси-
па рибката в празната халба и дълго време пи бира, вдигайки наздравица с рибката.
 Надвечер, пъба започна да се пълни, а с това нарастваше и броя на натрапниците 
около нея. 
 Накрая един спечели и след няколкоминутно посещение в тоалетната тя си тръг-
на с размазан грим, риба, без чорапогащник, без бельо и измачкана пола.
 Градът плуваше в светлини, неонът бодеше очите, колите заслепяваха с фарове, а 
тя търсеше откъде може да се хвърли с достойнство.
 Накрая си избра прекрасен мост за целта, безлюден, разрушен в единия край. 
Мост, от който мнозина са скачали и малцина са оцелявали.

КАК СЕ ЖИВЕЕ ТАКА?



22



23

 
 Четях си Торо „Живот без принципи” и тъй като животът ми беше без никакви 
принципи, вътрешният ми диалог с него беше спорен и труден. Дълбаех редовете, 
когато малко, сладко момченце на видима възраст 6 годинки, ми подаде лист хар-
тия. 
 Огледах се за майка, която всеки момент можеше да ме обвини в престъпления, 
за които и рецидивист не би си помислил, но такава нямаше. Поех инстинктивно 
листа и попитах:
 – Здравей, сам ли си?
 – Не, мама е ей там и си говори с онзи чичко.
 Погледнах по посока на малкото му пръстче и видях симпатична дама да кокетни-
чи с не толкова симпатичен мъж.
 –  Мама няма ли да ти се скара, че говориш с непознати? – попитах притеснено.
 –  Няма, тя си мисли, че този чичко може да е новия ми татко и ме прати да си 
играя по–надалеч и да не стоя до нея.

 Надвеси се, пусна рибката в реката и когато чу лекото пляскване, прекрачи пара-
пета и полетя след нея.
 Свободна и безпаметна!
 Повече никога нямаше да страда, никога нямаше да си спомня за смъртта, няма-
ше да има болка, нямаше да има мъка. 
 Никога повече! Свободна!
 Рибката се оказа златна и в знак на благодарност реши да ѝ подари живот, заради 
това, че бе пусната на свобода. 
 Как се живее така?

ПЪРВОТО СЧУПВАНЕ



24



25

 –  Искаш ли сладолед?
 –  Не, мама не ми дава да взимам храна от непознати.
 Звучеше нелепо, не му давала да взима храна от непознати, но напъждаше към 
такива, когато уреждаше поредния баща.
 – Ще ми прочетеш ли това? – настоя детето.
 Усетих се, че все още държа листа хартия. Помолих мъничето да седне до мен и 
сигурен, че се чувства комфортно, зачетох:
 „Помня първото си счупване. Бях много гладен. Не бях ял близо седмица. Имах 
силното желание да убия някого за една хапка, каквото и да е. Тогава го намерих. 
Смачканият на топка вестник с увити в него пържени картофи.
 Бяха точно три. Три картофа, които излапах толкова бързо, че ми се пригади, 
а после започнах да ближа проклетия вестник.
 Близах го дълго, всяка буква, всяко заглавие, всяка снимка, всяко празно прос-
транство попито от мазнина.
 Близах, докато не изядох и последния ред.
 Разплаках се. Тогава се счупих за първи път. Последните редове, които доизяж-
дах сякаш бяха написани за мен.
 Изядох себе си с гарнитура от три пържени картофа.
 Пишеше за проклетия ми живот.
 С какво право!?
 Аз не бих го описал, не бих го докоснал, а там някъде имаше хора, които се ровеха ся-
каш гнилоча, който намираха беше по–малко миризлив от този, в който живееха.
 Заваля и се наложи да се приютя, тогава се счупих за втори път.
 Скрих се под мост, с единствен приятел  – бездомно куче, на което подадох да доизяде 
останалата част от вестника, а после легна върху мен, за да потреперим заедно.
 Третият път, когато се счупих беше, когато детенце, което много приличаше на 
сина ми, ми хвърли няколко монети в ръката и дълго ме гледа в очите.
 Гледаше ме втренчено, а аз се чупех на малки парченца.
 Парченца, които нощем завиваха детето ми, не спяха от притеснение, водеха го да 
играе, успокояваха го, когато плаче, ритаха топка с него.
 То подмина по детски щастливо, а аз останах разпилян на улицата. Една много мила 
чистачка ме събра, подмете и изхвърли до кофата.
 Всъщност бях счупен много преди това, но не исках да си го призная. Една сутрин се 
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събудих и разбрах, че всичко, което съм правил, изграждал и отстоявал, го няма.
 Наложи се да замина.
 В живота ми настъпи есен. Нахлу ревяща, носеща след себе си потоп, който отнесе 
най–ценните късчета живот, които ми бяха останали.
 Дете, семейство, къща и работа.
 Виждах осколки небе в очите на хората.
 Есенно мълчание.
 Емигрирах и оттогава се чупя всеки ден по малко, защото нямах късмета да успея. 
Няма връщане назад, няма път напред. Чупя се всеки ден и само спомените ми са цели и 
цветни.”
 Подадох листа на детето, без да го погледна. Държах хартията и се молех да спре да пари 
в ръцете ми, но малкия не го взимаше. После дочух едвам глухо:
 – Какво е да се счупиш?
 – Откъде имаш това? – попитах аз.
 – Какво е да се счупиш? – настоя детето.
 – Откъде имаш това? – изкрещях.
 – Мама си го пази, казва, че само това ѝ е останало от татко. Ама ти не ми казваш какво е 
да се счупиш и си лош! – разплака се детето.
 Не му отговорих. Хванах го за ръка и го заведох до майка му. Подадох ѝ листа и детето. Тя 
ме погледна с онзи особен, празен поглед на човек, който отдавна е изгубен, а аз се счупих за 
първи път.

ЗА ВСИЧКО СИ ИМА 
ПРИЧИНА
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 “Болката винаги се крие два пръста под сърцето, под подкожните мазнини. 
Просветените наричат това дебелокожие, аз го наричам затлъстяване на съз-
нанието.
 Срещам нечистоплътни души, отразили се върху лицата. 
 Въпрос, чийто отговор искам винаги да е утвърдителен: „Сама ли си?“
 След него винаги разпитвам с какво е облечена, как се чувства, иска ли да се 
видим, но истината е, че не ми пука. Искам само да знам, че е сама, а аз съм този, 
който има избор.
 Нещастен съм от това, че живея живот, за който не съм роден. 
 Когато ми е най самотно обичам да съм заобиколен от жени. Понякога си ми-
сля, че моногамията е липса на въображение. Влюбваме се, заобичваме, а след 
това оставаме, защото не можем да си представим живота си с друг. 
 Оправданието, че не спираме да се обичаме, а просто любовта се променя, е 
като засъхнала боя върху варосана стена. 
 Мразя сравненията на жени с храна. Те са пресни ягоди, зрели малини, сочни 
круши. Формите им са като дини и пъпеши. 
 Те са торти! 
 Шоколадови, ягодови, сметанови, а ние какво сме? 
 Плюскачи?
 Не мога да си представя подобаващо описание на мъж. Как ли биха ме описали? 
Щрудел с ябълки. Екзотично суши. Двойка кюфтета с кебапче.
 Сгради и кутии. Заобиколен съм от квадрати и правоъгълници. Единствените 
кръгли неща, които допълват кубизма са слънцето, луната и гърдите на жени-
те, които ме заобикалят.
 Предпочитам проститутките. Честни са в избора си, честни във взимането 
на пари. Не лицемерничат и не злоупотребяват с чувствата ми.
 Не знам кое ме притеснява повече – това да не съм кучето, което гони топка-
та или самата топка, която постоянно дъвчат и хвърлят.
 Слушам ли музика? Вдъхновявам ли се от нея? Не мисля!
 Кара ме да правя зверски неща, кара ме да изневерявам на себе си, изважда на 
повърхността онзи другия, когото трудно контролирам, особено пиян.
 Партитата с непознати, в големите къщи, с дълбоките басейни, с хората 
по всички стаи. Това ме кара да бъда инкогнито. След няколко питиета всички са 

ЗА ВСИЧКО СИ ИМА 
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еднакво грозни, отблъскващи и лицемерни.
 Хаосът не е в нишките на мрамора, неподредената къща или женската душа. 
 Той винаги е здраво хванат в собственото ни съзнание и страх от това, че не 
живеем достатъчно дълго, за да можем да мързелуваме колкото ни се иска.
 Жаден съм за нещо друго. Устата ми пресъхва всеки миг, в който реша, че по-
вече не мога да живея така.
 Мога с часове да слушам женски разговори за дрехи, козметика и бижута, но 
нито една секунда за това колко е хубаво розовото като цвят.
 Гади ми се!
 Възможно ли животът да е розово, ягодово изживяване, навлякъл перуката на 
похотта?
 Те говорят, поклащат се, смеят се, полите им се вдигат, гърдите потрепват, 
деколтета падат, докато се навеждат да си вземат чашите, устните се раз-
тварят, ръцете нежно се докосват, галят...
 Да, определено мога с часове да ги слушам как говорят за дрехи, козметика и 
бижута.
 Постоянно ме натискат да открия любовта.
 Ами ако тя е сляпа и глуха, и не върви по пътя, по който и аз. Ами ако ме види 
и се уплаши така, че после ѝ се наложи да се лекува в клиника до края на живота 
си, или пък вече си е прерязала вените заради някого?
 Как да я намеря, ако тя не е насреща ми?
 Как се разпознава любов, след като болката винаги се крие два пръста под 
сърцето.
 Бос на тревата, това е единственото истинско усещане. Детство. 
 Без чадър под дъжда, това е единственото истинско усещане. Юношество.
 Гол с жена в леглото, това е единственото истинско усещане. Зрялост.
 Искам отново да съм бос и да вали дъжд.
 Имаше време, когато всичко ми беше ясно и светло, сега всичко е облаци и мъг-
ла, ще дойде време, когато ще е само катаракта.
 Дотогава ми се иска винаги да мога да си тръгвам без обяснения, да звъня по 
никое време и да питам: “Сама ли си?“, да имам скапаната свобода да ЖИВЕЯ ЖИ-
ВОТА, ЗА КОЙТО СЪМ РОДЕН.
 За всичко си има причина!
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 Защо винаги измерват мъката в сълзи?
 Изревани литри, бели коси, състарени очи и усмивки, превърнати в цепнатини.
 Познавах човек, познаващ мен, който познаваше много други, които аз не позна-
вах, но те ме познаваха. Той измерваше мъката си в акорди и ноти и когато китарата 
му започваше да издава стържещ звук, той констатираше, че тя страда. Най-често 
това беше заради скъсана струна, счупено прагче или заради това, че никой не я на-
стройваше.
 Подайте ми салфетка – днес ще страдам!
 Има хора, които цял живот живеят заради подадената салфетка и такива, които 
никога не могат да направят разлика между нея и подадената им длан.
 Подайте ми легена – днес ще рева!
 Как красиво се разплакваме, когато сме деца! Не пестим сълзи за нищо, от неку-
пена играчка до обида.
 Услужѝ ми с билета за влака си. Аз съм беден, мръсен и неугледен. Никой няма 
да ме качи на стоп, а ти можеш да си купиш нов.
 Услужѝ ми с билета за влака си. Знам, че точно в полунощ в него ще се качи мо-

 Моята е, че твърде дълго вярвах, че мога да започна отначало, но краят се 
приближи прекалено бързо.”
 – Милооо,  спри да си говориш сам и ела да ми помогнеш с чиниите.

 За всичко си има причина! 

НЕ БЪДИ ЕГОИСТ,
ПОДАРИ МИ ВРЕМЕ!
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миче, моето момиче, на което ще разказвам истории за тогава, когато бях богат, чист 
и приличен. Време далечно и почти избледняло, но скрито дълбоко в съзнанието.
 Услужѝ ми с билета за влака си. Той ще закъснее с единадесет часа. Ще тръгнем в 
полунощ и ще пристигнем в късния следобед. Достатъчно време да разкажем един 
живот и да изживеем половин такъв.
 Подари ми време да си открадна целувки, докосвания и мечти.
 Услужѝ ми с билета за влака си. Прибери се и се наспи. Замини на сутринта, под-
мини ни, бъди спокоен и усмихнат, защото няколко часа по-късно ние ще дерайлира-
ме. Никой няма да остане жив.
 Услужѝ ми с билета за влака си, защото там някъде те чакат, а аз съм беден, мръ-
сен и неугледен, а това е единственият ми шанс да бъда щастлив за няколко часа.
 Не бъди егоист, подари ми време!
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 Чисто хипотетично вятърът довя бележка изписана с тъга, в нея се молеше за по-
мощ. Ягодите на съседката били обрани. Чисто хипотетично отидох да разследвам 
кой го е направил. Чисто хипотетично се оказа малко сираче, което освен супа, хляб 
и боб, никога не бе яло такива интересни неща, които растат от земята. 
 Чисто хипотетично тя го осинови, но и чисто хипотетично то избяга, защото не 
беше свикнало някой да се грижи за него, а и чисто хипотетично му липсваше сво-
бодата. Тя чисто хипотетично се надяваше някой ден да ѝ каже мамо, но то чисто 
хипотетично я наричаше: „лельо”. 
 Често и хипотетично то се сеща за нея, като за странната жена, която искаше да го 
къпе, да го накара да носи чисти дрехи и да го промени.
 Чисто хипотетично то живее някъде по света и прави сладко от ягоди. Подслажда 
си с него всеки сладък момент. 
 Първа целувка – сладко от ягоди.
 Тичане бос – сладко от ягоди.
 Мокър под дъжда – сладко от ягоди.
 И чисто хипотетично всеки един специален момент е ознаменуван с мармалад от 
праскови.
 Единствено праскови никога не открадна!
 Специалните моменти не се крадат... 
 Това беше теорията му чисто хипотетично...

ЧИСТО ХИПОТЕТИЧНО
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 Небето, грозно, простираше непраното си бельо. Парцаливите облаци покриваха 
сивите блокове.  Черни гарвани се изнасяха на ята, избягвайки веещите се парцали. 
Дърветата клатеха сухи, оголени клони. Едвам дишах. Напоследък всичко ме заду-
шаваше. 
 Застанах на ръба на покрива, мястото, на което самоубийците най-често изпитват 
волята си. 
 Не исках да скачам. 
 Исках да полетя. 
 Поне за малко, за час, минута, секунда. 
 Исках да усетя свободата. 
 Да разсея мислите. 
 Не усетих нищо, нито страх, нито напрежение, нито желание. 
 Нищо! 
 Напоследък това нищо обсебваше всичко. Душата, мислите, живота ми. 
 Прибрах се отново в апартамента, в който все повече плачех. Плачех от филми, от 
книги, от песни. 
 Тъмна сянка се промъкваше и пускаше кранчето на сълзите. И те течаха, сякаш 
сърцето ми е водомер, за който никой не плаща сметката. 
 Трябваше да изляза и да се махна. От намачканите чаршафи, от неоправеното 
легло, от мръсните прозорци и чинии, прахта по мебелите и неизпраните дрехи. 
 Да отида да дишам. 
 Качих се на колелото си и потеглих извън града. Небето простря и изля мръсния 
си леген. Заваля пороен дъжд.

КУКЛИ



35

 Жестоки, мокри шамари се забиваха в лицето ми, но не се чувствах обиден. Бу-
зите ми червенееха, колелото бясно препускаше напред, изоставяйки и последната 
омазана в сиво сграда.
 Карах бясно, с надеждата да се отлепя от земята и да полетя. Пръски кал хвърчаха 
наоколо, дрехите подгизваха, но не се чувствах по-добре.
 След няколко часа на безцелно бягане, стигнах до безлюдно село. Поне така ми 
се стори в началото. 
 Постоях, няколко безценни и дълги минути, насред пътя. Дъждът се сипеше отго-
ре ми, бясно се разпиляваше в локвите и пръскаше с кал и малкото останали, чисти 
петна по дрехите ми. Гледах през пелената от вода, за да видя поне някого.
 И тогава я съзрях. Срещу мен, през начупена дървена ограда, боядисвана в нача-
лото на века, в малка дървена къща, на прозорец по – немит и от моите, се взираше 
възрастна жена. Времето безмилостно беше сякло лицето ѝ. Там нямаше уста, а цеп-
ка за ядене, носът се спускаше над тази цепка, а над него надвисваше чело на някол-
ко бразди. Но под челото, в тъмнината му, две очи се бяха стаили и ме наблюдаваха 
зорко. Загледах се и аз.
 На съседния прозорец до старицата бяха разположени няколко кукли.
 Кукли страшни като самата нея. Изоставени, пластмасови, голи, без коси, без чер-
ти и големи, втренчени в нищото очи. Механични очи, неподвижни, мъртви очи. 
 Потръпнах. Дали от студа или от гледката, нямах представа.
 Помахах плахо. Беше ми студено, а и бях гладен. Стремежът към полет и бягство-
то от депресия, изтощават. 
 И докато се чудех вижда ли ме изобщо, тя изкриви цепката си в подобие на ус-
мивка. Показа беззъбата си уста и започна да ми маха, да отида при нея.
 Приканваше ме, кимайки и с глава.
 Бях уплашен, но и много изморен. Отчаян и се предадох в ръцете ѝ. Прекрачих 
прага на прихлупената ѝ къща. Внесох в света ѝ цялата кал, която носех със себе 
си. Една част, от която покапа по пода, а останалата щях да ѝ поднеса няколко часа 
по-късно, разказвайки ѝ кой съм и откъде идвам.
 Очаквах в дома ѝ да мирише на лошо, така както в душата ми, но не!
 Изненада ме малко, но уютно пространство, което носеше влажния аромат на 
буря, на изминат път с цъфтящи и повехнали градини, аромат на сено и билки. 
 Погледнах по посока на куклите и установих ,че те не са само на прозореца, а са 
разположени върху единственото място за спане в къщата. Не се наемах да ги из-

КУКЛИ
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броя, но цялото легло беше в кукли.  Всякакви.  
 Руси, черни, без очи, със счупени ръце, без крака, голи, със сини и розови рокли. 
 КУКЛИ!
 Старицата започна да се смее на изненадания ми поглед. Беше отворила широко 
уста и се клатеше и превиваше, но не чух и звук. Единствено очите, малките ѝ живи 
очички, се смееха по–шумно и от нея. 
 Не ми трябваше много време, за да разбера, че е няма.
 Чудесно! Насред нищото, сред бурята, единственият ми събеседник беше ням.
 Със знаци ме накара да се съблека, постели найлон в средата на стаята, донесе 
стар метален леген и го постави върху него. Сложи цинкова кофа върху печката на 
дърва, за да ми стопли вода. 
 Няколко минути по-късно ме къпеше като малко дете, а аз безропотно се бях 
оставил в ръцете ѝ. 
 Напомни ми майка ми, която не бях виждал вече 10 години. Чувах гласа ѝ всеки 
ден, но не можех да я докосна, да я прегърна, да я усетя.
 Сега чувствах безмълвното тяло, а в главата ми звучеше гласът на майка ми.
 Бях стигнал дъното на самотата.
 Банята приключи и след като се нахраних с комат хляб, лук и прясно мляко, усе-
тих умората. Поприказвах ѝ малко и неусетно съм заспал на стола.
 Събудих се от това, че някой силно ме раздрусва. Погледнах старицата, която бе 
разголила цепка и ми сочеше леглото.
 Беше махнала всички кукли и ми беше освободила място за спане. 
 Тази нощ тя беше моята майка, а аз нейното дете.
 На сутринта я видях сгушена на пода пред леглото. Надигнах се внимателно и 
тръгнах, без да я събуждам и безпокоя. 
 Отворих леко врата, но не ми бе писано да напусна това странно място.
 В средата на калния двор, обутo в гумени, зелени ботуши и рокля на цветя, стое-
ше младо, красиво момиче.
 Беше толкова красива за това грозно място, стоеше като полуангел в ада. Сега не 
мога да си спомня съвсем лицето ѝ.
 Руса, млада, необразована, нежна, леко мърлява, красива..., толкова красива..., 
когато я видях поисках да ѝ направя дете.
 Когато се усмихна и кокетно ме изгледа, нещо животинско се надигна в мен. Ня-
маше няколко зъба, но това не я правеше грозна или отблъскваща, просто животът в 
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това затънтено място, бавно отнемаше от красотата ѝ.
 Прииска ми се да я обладая, да направя нещо добро за нея - да я обладая зверски 
и първично и да ѝ купувам разни неща, исках да опитам как ухае и да я изпия.
 След малко се появи момче - то изглеждаше полуолигофрен, брадат, около 20 
годишен, ратайче – поканиха ме да пия кафе с тях. Озовахме се при едни хора – ци-
гани, които имаха много биволи и строяха биволарник.
 Сипаха ми кафето, домашно направено, в шише от минерална вода 500 мл.
 Изпих го бавно, наблюдавайки сюрреалистичната картина около мен, светът ся-
каш бе придобил цвят сепия и тук – таме, златната ѝ коса проблясваше.
 След няколко минути мълчание, доизпуших цигарата си, изпих кафето и потеглих 
с колелото си към неоправения си дом. 
 Пътьом погледнах към дома на старицата. Куклите отново стояха върху перваза, 
а тя се бе настанила отново на прозореца. Погледна ме без укор и ми помаха на из-
проводяк.
 Тръгнах си още по-празен, съсипан и самотен.
 Карах бързо, нямащ търпение да се прибера, да измия прозорците, да проветря 
стаите и да изпера чаршафите. 
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 Всеки път, когато завали се сещам за първия си пациент. Бях студент последен курс 
психология, клише живеещо по общоприетите стандарти. Първите курсове тройкад-
жия, последните отличник, ходещ с мацка клише, която първите години беше отлич-
ничка, а накрая завърши като тройкаджийка и то, защото й предложих брак.
 Не бях сигурен, че ми се занимава с психология, но така или иначе трябваше да 
завърша. Последната година имахме практика. Озовах се в местната психиатрия. Тряб-
ваше да се срещна и да беседвам с пациент, осъден за убийство и педофилия, диаг-
ностициран като шизофреник. Рутинно посещение, през което да си водя записки, да 
слушам внимателно и да наблюдавам. 
 Психиатрията се намираше на хълм, от който се виждаше целия град. Стара, тухле-
на постройка, обрасла цялата в бръшлян, създадена през 40-е години на миналия век. 
Преминахме през тъмни коридори с прозорци сложени високо горе, сякаш някой се е 
страхувал светлината да не съсипе паркета. Чувах крясъци, стенания и отекващи стъп-
ки. Всяка стена, всеки коридор, врата и ключалка шептяха, докато минавахме покрай 
тях. 
 Напрегнах се.
 Изпотих се.
 Започнах да излъчвам дразнеща миризма на страх и неувереност.
 Влязох в стаята, където трябваше да се срещна с пациент номер 358, първият ми 
шизофреник, първият убиец и педофил в живота ми. Възможно е и други да съм сре-
щал, но нямаше как да съм сигурен. 
 Там вътре, под неоновата светлина, седеше мъж на около 40 години. Добре сло-
жен, с побеляла коса, черни вежди и много бистри, сини очи. 
 Докато се суетях къде да се разположа и се чудех дали не мириша прекалено лошо, 

ПАЦИЕНТ 358
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той скочи, избута санитаря навън, заключи врата и се изправи пред мен с цялата си 
мощ. 
 Години наред все още не мога да си обясня, откъде беше взел ключ, защо не беше 
с белезници, въобще имаше ли такива, защо не беше вързан за стола, защо нямаше 
повече санитари, защо бях влязъл сам, къде беше завеждащия на отделението, препо-
давателя, колегите ми и за още много други хора се чуех къде са. Мога да се закълна, 
обаче, че в този момент си помислих и къде е жена ми, какво прави и дали някога ще 
я видя отново. 
 Гледал съм много филми. Екшън филми със заложници и винаги съм си представял 
как бих реагирал.  
 Прехвърлял съм наум множество ситуации, в които скачам, обезвреждам похити-
теля и излизам като герой. 
 В случая успях само да се напикая. 
 Стоях в средата на стаята, върху локва урина, недоумяващ какво се случва. Пациент 
номер 358 ме погледна право в очите, отмести поглед към локвата и каза:
 – Сядай!
 И аз седнах право в локвата. Той се приближи бавно към мен, а аз инстинктивно се 
свих, сякаш ще ме удари. Подаде ми ръка, докато ме гледаше право в очите. Изправи 
ме и ме накара да си сваля панталона. Ужасих се. Той беше на около 40, а аз все още 
нямах набола брада. Педофил, който ме караше да се съблека. 
 Докато свалях панталоните си той свали долнището на пижамата си. Само това, че 
не бях закусвал, ме спаси да не направя някоя по-голяма беля. Подаде ми долнището 
и ме накара да се преобуя. 
 Няколко минути по-късно малкото помещение се изпълни с два пациента, единият 
с долнище, а другият с горнище на пижама.
 – Ще говоря бързо – каза спокойно той, - от теб искам само да ме изслушаш. След 
малко ще дойдат, ще започнат да блъскат и да ме увещават да те пусна. Искам да ме 
чуеш. Няма да ти направя нищо, но няма да те пусна, докато не ме изслушаш.
 – Защо аз? – нямаше да задам този въпрос, нямаше да попитам нищо. Вцепенение-
то предполагаше само да кимам, но той ми вдъхна доверие. Дали, защото гащите му 
се бяха впили в голите ми слабини и го почувствах близък, дали защото стоеше пред 
мен бос и разголен, но се почувствах сигурен, което на свой ред изпусна репликата.
 – Защото от 10 години никой не иска да ме чуе. Защото прекалено дълго мълчах, 

ПАЦИЕНТ 358
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а те ми поставяха какви ли не диагнози, защото се изморих да мълча. Ето затова ще 
говоря сега. Искам от теб да се успокоиш и да ме изслушаш. Ще бъда кратък.
  Седнах на земята и опрях гръб в стената, сякаш това можеше да ме защити ако ре-
шеше да ме нападне.  
 Погледнах го в очите и кимнах, за да му покажа, че слушам. Приличах на куче, сви-
ло уши и подвило опашка.
 Той започна:
 – Валеше. Малък си и няма как да знаеш, но имаше година, в която валеше през 
цялото време. В началото хората не се чувстваха притеснени, но с напредване на вре-
мето започнаха да се изнервят.
 Водата беше навсякъде, но с нея дойде калта, студът, мрачното настроение, под-
тиснатостта и враждебността. Постепенно всички се изнесоха към горните етажи на 
сградите, а аз останах на втория етаж, защото ме беше страх от високото. И все още ме 
е страх! 
 Не усещах какво ми причинява дъждът, докато стените на апартамента ми не започ-
наха да се покриват с влага. Колкото повече време минаваше, толкова повече плачеха. 
Струйки вода се стичаха, раздирайки гладката им повърхност, а боята се размиваща на 
едри цветни вади.
 Солта, брашното, дрехите и дюшекът не ми бяха вече приятели. Налагаше се да 
нося влажни дрехи и да спя в мухлясъл дюшек. Това ме изнервяше, но не ме накара 
да се озлобя. По горните етажи бяха сформирали комуни. Няколко семейства живееха 
под един покрив и съхраняваха всичко сухо. Появи се странна мода. Разноцветни гуме-
ни ботуши под и над коляното. Къси поли и панталони с гумени подгъви и пуловери на 
точки. Всякакви точки. Жълти, оранжеви, лилави, бели точки, напомнящи за слънцето, 
което не бяхме виждали от месеци. В този период при мен започна да идва съседското 
дете. 
 Бях начален учител и имах опит с малки деца. В началото идваше от време на вре-
ме. Бибилиотеката ми или това, което беше останало от нея много му харесваше. Имах 
богата колекция от илюстровани, детски книжки от цял свят, колекция, на която много 
държах. Четях му с удоволствие, разказвах му интересни истории, а то ме караше да се 
чувствам пълноценен сред този влажен, кален свят, в който слънцето никога не изгря-
ва. 
 То беше моето слънчице!
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 Чаках го всеки ден с нетърпение, защото часовете прекарани с него ме вдъхновява-
ха да съчинявам нови истории, да търся интересни книжки и игри, с които да прекара-
ме времето заедно интересно.
  Един ден дойде скрило нещо под блузката си. Оказа се смачкана на топка дълга, 
розова рокля от шифон.
  Зачудих се за какво му е, но то ми обясни, че иска да е момиченце и да носи такива 
„принцески“ рокли.
 Това беше първият път, в който исках да се престраша и да се кача до горния, или 
по – горния или до последния етаж, за да се срещна с родителите и да поговорим какво 
бихме могли да направим, за да му обясним, че не е правилно.
 Не го направих!
 Дали от страх от високото, или от страх, че ще го загубя, но не посмях. Дори му поз-
волих, след хиляди молби от негова страна, да я облече.
 Знаех, че не е правилно, но се успокоявах, че може и да е детска прищявка и ще 
отмине.
  Колкото повече се сприятелявахме, толкова повече ставаха роклите. Нямах идея, 
откъде ги взима, но и никога повече не му позволих да облече някоя от тях. Въпреки 
това ги събирахме в едната от стаите. Реших, че това му увлечение е предпоставка за 
бъдещата му реализация. То сменяше коланите им, съчетаваше ги по интересен начин 
и в моите очи беше бъдещ моделиер-дизайнер.
 Както споменах вече, всеки ден му четях нова приказка. Имаше любими, но с не-
търпение чакаше новите, защото му разкриваха далечни и приказни светове. Пътува-
хме много. От Израел до древен Вавилон, през Китай до пирамидите в Гиза. Карахме 
шейни в замръзналото кралство и ни преследваше ледената кралица. С разбойниците 
ограбвахме карети, а с Пипи дългото чорапче лудеехме. Беше ни страх от вълка и ви-
кахме на Червената шапчица да не минава през гората. Строяхме на кухненската маса 
малки къщички от клечки кибрит и камъчета, а после ги духахме с уста, докато не се 
уверим, че прасенцата наистина са сглупили в началото. 
 Ето защо, когато попаднах на „Приказка за дъгата“, весело книжле с приятни илюс-
трации, не подозирах, че ще ми донесе толкова неприятности. 
 В него, освен запознаване с цветовете на дъгата и каква е символиката им се казва-
ше, че ако някой мине под нея ще си смени пола.
 Разбрах какво съм сторил едва, след като затворих книгата и погледнах очичките 
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му. Те горяха и искряха с особена светлина. Сякаш ми казваха: „Видя ли! Има рецепта, 
а ти дърти неудачнико, страхлив глупако ми казваше, че няма, но имааааа. Има!“
 Това „Има“, в деня в който изгря слънцето, след почти година дъжд и се показа 
най-ярката и светла дъга, която съм виждал, взе за ръка моето приятелче и го повлече 
на най-високия покрив в града. 
 Разбрах какво ще се случи още, докато звънеше на звънеца, риташе с крачета по 
врата и крещеше: „Дъгата, дъгата, видях дъгата, събуди се, дъгата е там, хайде 
събуди се!“
 В този ден станах късно. Успах се, защото предната вечер препих, все пак и аз имах 
своите нужди. 
 Когато осъзнах какво се случва, то вече се беше покатерило на покрива. Изтичах. 
Няколко етажа минах несъзнателно, сякаш никога не съм имал страх от високото.
 Когато излязох на покрива, обаче, се вцепених и останах на място, то вече стоеше 
на ръба, а пред него се извисяваше най-ярката и цветна дъга, създаваща илюзията, че 
само с една крачка може да се мине под нея.
 Започнах да крещя, да умолявам, да махам с ръце, но не можех да направя и крач-
ка. Стоях на място и го молех да се махне оттам. Умолявах го, плаках, крещях, заканвах 
се, карах се.
 Последния ми спомен от него е как се обръща, маха ми с ръка за сбогом, усмихва 
се щастливо и прави крачка напред.
 Макс. Казваше се Макс. Десет години ме разпитват за него, наричайки го: „Детето“. 
 Не детето, а Макс! Моят Макс, Макс, който искаше да е момиченце и скочи от  по-
крива, защото аз се страхувах от високото и не можах да помръдна. Защото му проче-
тох проклетата приказка за дъгата, защото не го спрях навреме, страхувайки се да не го 
загубя.
 Мъжът се разрида, а заедно с него и аз. Плакахме, а отвън блъскаха вратата и кре-
щяха да я отвори. Чуваха се заплахи, някой предложи да я разбият, откъслечните ре-
плики да не се плаша, падаха някъде под бравата.
 – Обвиниха ме в педофилия – продължи той, облизвайки сълзите си – намериха 
роклите, казаха че аз съм го бутнал, след като съм се гаврел с него и съм го направил, 
за да не ме издаде. Дори колега, когото преди време видях на парапета в училище 
и тръгнах да спасявам, свидетелства че и него съм се опитал да бутна. Имаха всички 
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предпоставки да ме осъдят. Изкараха ме шизофреник, защото горе ме завариха па-
рализиран и повтарящ, че Макс е полетял, за да стане момиченце. Направих много 
странни и шантави неща от мъка. Дори нямам спомен за тях, но съм убеден, че са впи-
сани в досието ми. 
 Виновен съм!
 Отдавна съм мъртъв, но исках да бъда чут. Всеки има право да бъде чут, да се изпо-
вяда, да каже истината за себе си, преди да бъде осъден.
 В този момент вратата падна и в стаята нахлуха полицаи и санитари. Малкото прос-
транство се препълни с хора, спомени и миризма на амоняк. Повалиха и двама ни на 
пода, аз виждах голите му пети и задни части, а той моята локва с урина. Заради пижа-
мата, новодошлите не бяха уверени кой е пациента и кой е нападнатият... 
 В онзи ден, докогато си тръгвах от болницата все още облечен в долнището на пи-
жамата, бях бесен, разстроен и смачкан. Извървях пътя до вкъщи пеша. Имах нужда 
прочистя мислите си.
 Разумът ми го осъждаше всеки път, когато в плътта ми се впиваше пижамата. Сър-
цето ми го оправдаваше всеки път, когато осъзнавах, че той е невинен.
 Разказах историята му 358 пъти. На специалисти, приятели, колеги, преподаватели, 
органите на реда, всяка нощ я разказвам насън.
 Нищо!
 Пациент номер 358 навярно е все още там. Аз никога не започнах практика и все 
още пазя...

  Бях си забравил чувството за хумор в багажника на колата и отивах да си го взема, 
когато пред мен изскочи странно недоразумение. Ухили се насреща ми, сякаш щях 
да го водя на романтична вечер с цел предложение за брак.
 Тъкмо се канех да го отпъдя, но се сетих, че съм оставил целия си арсенал от 
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обидни думи и псувни в къщи, децата и жената да поиграят с тях.
 Нямаше как, бях невъоръжен и разголен пред тази странна подигравка на приро-
дата.
 Бих я описал, но речникът ми обедня само като я видях.
 И да, за жена става въпрос!
 Аз съм богато копеле, аз съм толкова, арогантно, богато копеле, че когато някой 
ми разправя, че е беден, но щастлив, ми се иска да го изправя пред стената и да го 
обстрелям с пачки.
 Ще го гърмя, докато не признае грешката си.
 Хора сме – грешим!
 Така, докъде бях стигнал, а да, до недоразумението!
 Докато се качвах в колата, лишен от всякакви чувства, забравени къде ли не, то се 
настани на задната седалка, втренчи се в предното огледало и тъпо ме загледа право 
в красивите, сини очи, с дълги черни мигли, идеално оскубани вежди, право чело, 
леко прошарена коса с подстрижка тип “undercuts”. Усмихна се с нещото си наречено 
уста и нагло проговори:
 – Има някой в огледалото ти.
 – Има, да! Ти! Хайде разкарай се сега оттук и отивай да плашиш някого другиго.
 – Не мога, казаха ми да ти правя компания, докато дойдат.
 Тук трябва да призная, че изпитвам панически ужас от откачалки. Това чувство 
никога и никъде не го забравям, най-често го държа в горния, ляв джоб и като се по-
яви опасност го вадя като носна кърпа и започвам да го размахвам. И сега направих 
така. Леко, спокойно, с достойнство на пряк наследник на викингите, се смъкнах на 
седалката и размахах кърпата. Онова чудо се разхили.
 – Споко бе пич, няма да те бия, че да ми вадиш бяла кърпа. Само ще изчакам 
ония, докато дойдат и изчезвам.
 – Коиииииииииииии? – по принцип имам жесток, басов тембър, който кара мац-
ките да се подмокрят само, докато им говоря, но защо в случая прозвуча като коло-
ративно сопрано, никога няма да си призная.
 – Не ти ли казаха?
 – Койййййййййййййй? –  за втори път гласа ми завибрира.
 – Не кой, а кои! – продължи да ми говори с лека, нахална ирония, Нещото което 
трябваше да цапардосам още преди малко, но осакатеното ми 7 годишно възпита-
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ние не позволи.
 Само като си помисля, че ако баща ми ни беше напуснал една идея по-рано, когато 
съм се родил, например, а не след 7 години, сега този вредител, щеше да краси пава-
жа.
 Тъпо, някои хора нямат късмет. Събрах кураж, него най-често го нося из задните 
джобове, така че става бързо, лесно достъпен е, както се казва. След няколко секундно 
ровичкане успях да се озъбя:
 – Така, слизай от колата и докато преброя до едно, от теб да е останал само лек 
полъх на късна есен.
 – О, поет! Не става брато, трябва да дочакам с теб ония.
 Аз ли не схващах нещо или това грозилище започваше да ми придава фасони, че и 
на самочувствие го удари.
 – Виж сладурче, бързам, имам много работа днес, така че бъди така добра и изва-
ди от колата ми, онова нещо, за което има поне един мъж, който да си мечтае и изчез-
ни.
 – Тц, не става! Оставам с теб и ти знаеш докога.
 Аз съм богато, арогантно и търпеливо копеле. Майка ми се постара да стана много 
търпелив. Търпеливо да чакам вечерята, докато тя запива в някой бар, да чакам закус-
ка, докато се въргаля в леглото с някого забърсан от бара, да чакам след училище да 
ме вземе, при условие, че тя е забравила, че съществувам.
 Аз съм много търпелив! 
 Затова съм и толкова богат, познайте колко хора, бавно и методично съм прецакал.
 Поех дълбоко въздух, събрах ръцете си в юмруци и се усмихнах.
 – Ок, оставаш, какво предлагаш да правим, докато дойдат онези.
 – Опааа, така ми харесваш.
 – Миличка, недей да фамилиарничиш. На ръба съм да ти направя естествен грим.
 – Да пием по едно?
 – „Его“ аз пия само „Его“, но на теб няма да ти понесе.
 – Тествай ме.
 Трябва да си призная, че ме заинтригува, всеки път като кажа на някого, че пия 
само „Его“, онзи спича, опулва големи, невярващи очи и скромно ми казва, че предпо-
чита бира или уиски.
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 Половин час по-късно с Нещото седяхме на бара и яко опъвахме „Его“. Тази вечер 
като никога беше много силно. Разтърси ме и още с първата глътка почувствах прилив 
на сили. Можех да преобърна света, можех да купя всички, можех дори да си легна с 
това „безобразие“.
 Е, за мой късмет или за неин, не се случи. 
 Случи се нещо друго.
 Странно и необратимо, започна да ми става симпатична. Чак сега забелязах, че 
има трапчинки, когато се усмихва и малка закачлива бенка на дясната буза. 
 Говорихме. Аз мразя да си говоря с непознати, мама така ме е научила, а баба ми 
залепваше устата, ако заговарях такива.
 Школата ми бе желязна, но възпитанието ми се пропука.
 С нарастване на вечерта копелето в мен започна да отстъпва място на нещо лигаво 
и ухилено, което едва се държеше на краката си, но за сметка на това му беше много 
хубаво.
 И тъкмо реших ,че съм влюбен до полуда в Скъпата (така започнах да я наричам, 
след найстото питие) и щях да ѝ предложа брак, когато тя ме зашлеви с репликата:
 – Искаш ли да си ходим?
 – Къдеееееее? – изненадан е слабо казано за начина, по който се почувствах. Все 
пак не аз се натресох, а тя и би трябвало да е благодарна, че ѝ отделих толкова внима-
ние, а сега иска да се чупи. 
 – А, не, да ги нямаме такива. Ще стоиш с мен, докато...
 – Докато какво ? – разсмя се тя.
 Разсмях се и аз,  защото се сетих за онова заветно: „Докато смъртта ни раздели“. И 
къде ми беше акъла, предполагам, че го забравих на бара при плащането на послед-
ната сметка, но взех че го изцепих наистина:
 – Докато смъртта ни раздели.
 – Спокойно миличък, няма как сама себе си от теб да разделя. Ще дочакам с теб 
ония да дойдат.
 Изтрезнях, хлъцнах, може и да съм изсвирукал. Събрах в себе си малкото си оста-
нало самообладание, което се опитваше да избяга. Хванах Скъпата за ръката, тръш-
нах я на задната седалка. Хвърлих се върху нея и така сочно я замлясках, че устните 
ѝ дълго време наподобяваха тези на Моника Белучи. После я оставих. Това го умея 
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най-добре. Седнах зад волана и я помолих да си ходи.
 – Има някой в огледалото ти. – каза тя, сякаш всичко започваше отново.
 – Абе ти що не ме оставиш на мира и не ми се разкараш от очите.
 – Ще, когато дойдат двамата с носилка и единият с лопата, ще си тръгна. 
 Обля ме ледена вода, която по-начетените наричат пот. Втресе ме. Устата ми пре-
съхна. Не смеех да помръдна, не смеех да погледна. Вцепених се. В колата настъпи 
тишина, която можех да режа и да раздавам на големи порции. Нямах представа 
колко време е минало, когато рязко се извърнах, но на задната седалка нямаше ни-
кого. 
 Загледах се в нищото, а от този момент все по често гледам и в огледалото. От 
една страна тръпна да я видя отново, от друга знам, че ще ми е за последно...

 Живеех заобиколен от дебели решетки и ръждиви пирони. Дебелите решетки на 
усещането, че не съм желан никъде и ръждивите пирони на многото ми комплекси.
 Цял живот си мислех, че никой не ме приема, защото съм мелез. Именно мелез, 
не дете от смесен брак, не дете, носещо две култури в себе си, а скапан мелез, който 
всеки подритва, защото не е с чиста кръв.
 Едните не ме харесваха, защото казваха, че прекалено много им напомням за 
другите и не съм като тях, а другите ме гонеха, защото прекалено много приличах на 
първите.
 Цветът ми беше като техния, но на челото сякаш с големи букви пишеше: „МЕ-
ЛЕЗ”.
 Израснах озлобен и дебелокож циник. Нямаше ден, в който да не се самосъжа-
лявам заради злощастния си произход.
 Бях свикнал да бягам. Зародеше ли се конфликт, започнеха ли да ме тормозят 
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прекалено много, събирах си багажа и изчезвах. От всичко бягах. Смених няколко 
училища, няколко града и всеки път, когато във връзките ми назряваше непреодо-
лим конфликт си събирах багажа и изчезвах.
 И сега ми се случи така. Събрах си багажа и заминах за малко градче. Бях уверен, 
че там няма да разчетат надписа на челото, няма да ме безпокоят и ще мога спокой-
но и отшелнически да си живея.
 Купих си къща от каталог, уверен от брокера, че наоколо няма жива душа, а само 
езеро, дървета и тишина.
 Натоварих в колата си всички спомени, мечти, поражения, обиди и злост, натъп-
ках и трите си куфара и потеглих.
 Надвечер, когато слънцето слиза ниско и сякаш прерязва дърветата с огнена ли-
ния, стигнах до малката си къщичка на брега на езерото.
 Блаженство. Това е единствената дума, с която бих описал състоянието си.
На сутринта, мислейки си че съм сам насред цялата тази красота, натрапчиво черве-
на малка къща, на отсрещния бряг на езерото, одраска окото ми.
 Докато гневът ми се надигаше със скоростта на автомобилно състезание, видях 
малка жълта точка в средата на езерото, която постепенно се увеличаваше до образа 
на лодка. Лодка със синя шапка в нея. Шапка, под която се бе разположила зелена 
рокля, зелена рокля, обута в оранжеви обувки.
 Мда, ниско, топчесто същество ме наближаваше сякаш искаше да ме вземе и по-
несе в неясна посока.
Докато се колебаех дали да не побягна, пред мен вече стоеше леко закръглено, ча-
ровно момиче, което се опитваше да ми покаже, че няма нито един развален зъб.
 Разбира се и аз се опитах да се усмихна, но гневът ми превърна усмивката в озъб-
ване. Досущ като два коня ние си показвахме зъбите и сигурно това щеше да продъл-
жи до момента, в който слънцето прерязва дърветата с огнена линия, когато тя успя 
да се овладее и не заговори:
 – Здравей, добре дошъл. Аз съм Малката вещица, но можеш да ми казваш просто 
Ани. Виж – имам две бенки, около едната винаги рисувам детелина, а около другата 
спирала. Ти какво правиш със своите бенки?– каза тя озъбвайки се отново.
 – Аз, аз обикновено, аз ъъъ, нищо не правя, обикновено. – Запелтечих и странно 
усещане, че съм хванат в капан пропълзя по гръбнака ми.
 – О! Ти заекваш, колко сладко! Искаш ли да обядваме заедно? Готвя прекрасна 
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пъстърва с шафран, а сока от горски теменужки много ще ти хареса. Ще те чакам точ-
но в един, ако закъснееш не ми чукай на вратата.
 – Защо?– опулих се аз.
 – Как така защо, защото закъснението е привилегия на кралете. Ти не си крал, 
нали?
 – Не, не съм, но не питах това, а защо трябва да обядваме заедно? – бях започнал 
да се изнервям и мислех да я ударя с нещо тежко, за да спре да говори, мисли и съ-
ществува.
 – Нали си ми съсед, а съседите си ходят на гости. – усмихна се тя закачливо, фръ-
цна сочно дупе и отправи зелената рокля към жълтата лодка.
 Гледах след нея, докато не се превърна в точка и не изчезна напълно. Исках да 
убия брокера, нея и после себе си. Към обяд прегладнях и тъй като градът беше да-
леч, а не ми се занимаваше тепърва с готвене, реших че все пак ще приема поканата, 
въпреки че разумът ми крещеше в ухото: „Нееееееееееееееееееееее”.
 Оказа се, че и аз съм горд собственик на малка дървена лодка. Докато стигна до 
другия бряг и наближа червеното петно, наречено къща, бях потен, гладен и бесен. 
Искрено се надявах историята с пъстървата да е вярна.
 Когато прекрачих прага на кокетната дървена къща, боядисана в червено, която 
сега топлеше сетивата ми и успокояваше гнева ми, видях на пода наредени в ре-
дичка цветовете на маргаритки. Цяла пътечка от маргаритки, започваща от входната 
врата и стигаща някъде из вътрешността на къщата.
 – Здравей – сякаш от нищото изскочи Малката вещица – вече си дошъл?
 – Здрасти – отговорих навъсено. 
 Беше облечена с червена рокля, опасана през кръста с голяма зелена пандел-
ка. Приличаше на коледен подарък. Роклята очертаваше извивките на пълничкото 
ѝ тяло и създаваше усещането, че всеки момент може да се развърже панделката и 
оттам да изскочат хиляди изненади.
 – За какво са тези маргаритки? –  рязко смених темата, не че имаше такава.
 – О, тези ли! Нареждам ги като пътечка, която води до вазата в хола, в която има 
цял букет от маргаритки, за да могат пчелите по-лесно да стигнат до него и да си на-
берат мед. Нали знаеш, че пчела, която уважава живота си, никога няма да те ужили. 
Пчелите, които идват в дома ми, са такива. 
 Чудесно –  бях поканен на обяд от пълна откачалка. Седнахме да ядем аз, тя и цял 
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рояк пчели, които уважаваха живота си. Почти не говорех, толкова бях гладен. Дока-
то обезкостявах рибата и пиех странно вино от теменужки, наречено сок, започвах 
да забравям себе си. 
 Гневът, злобата, желанието да убивам изчезваха постепенно. 
 Слушах я как ми разказва, че е боядисала къщата си в червено, защото обожавала 
тангото и този цвят я карал да танцува. Как обичала на обяд, когато слънцето е точно 
в центъра на небето да ходи до средата на езерото. 
 Лягала в лодката и си вдигала краката. Така всеки ден успявала да стъпва върху 
слънцето. Всеки ден оставяла по него шарени следи. Оранжеви, зелени, червени, 
лилави....
 Да, имаше хиляди чифта обувки в най-различни цветове. Говореше, говореше, 
говореше, а аз стоях като омагьосан. Мисля, че беше сипала нещо във виното, наре-
чено сок.
 Осъзнах се, че съм стоял до вечерта, едва когато луната започна да се дави в езе-
рото. 
 Ани като много любезна домакиня ми предложи да остана да преспя в нейната 
къща. Каза, че би ми услужила и с палатка, ако желанието ми е такова, но по-спокой-
но щяло да ми бъде в къщата.
 Оказа се, че дори имам избор къде точно да положа морната си глава. Имаше 
стая на Стендал, боядисана в черно и червено. Стая на Рей Бредбъри апликирана с 
глухарчета и бутилки вино и една цялата в розово и разпятие, посветена на Хенри 
Милър. 
 Като истински кисел джентълмен казах, че ще спя на дивана и се потопих в света 
на Морфей толкова бързо, сякаш никога през живота си не бях спал.
 На следващата сутрин ядох палачинки с мед, на обяд заешко задушено с вино, 
наречено сок от теменужки, а на вечеря – салата от глухарчета и брускети подправе-
ни с билки.
 Няколко месеца по-късно вече не се чувствах като неразбран мелез, защото осъз-
нах, че проблемът не е бил в произхода ми, а в характера. 
 Година по-късно се бях нанесъл в червената къща и една прекрасна утрин, когато 
Ани нареждаше поредната пътечка за пчели се зачудих дали ако имаме дете то ще е 
мелез или просто различно като НАС.
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 На улица „Задънена” се намираше малко кокетно магазинче с помпозното име: 
„Сбъднати желания”. 
 Прокурорът Ричард влезе в магазинчето с цялата си тежест. Тежаха му годините, 
мрачното, черно куфарче с делата за целия месец, обувките с дебела подметка, въз-
пълния корем и жегата, която се спускаше изпод шапката му на тежки капки пот.
 Изабелa, продавачката в това невероятно място, го посрещна усмихната и лъче-
зарна. Пред погледа на прокурора се изправи привидение в червена рокля, дълги 
руси коси и смарагдово- зелени очи. Под чипия нос се разполагаше голяма сочна 
уста.
 – Какво мога да направя за Вас? – попита Изабела.
 – Свирка. Направи ми свирка – изгрухтя прокурорът.
 След няколко минути Изабела беше готова със свирката. Ричард видимо доволен 
се усмихна и я попита на свой ред:
 – Какво мога да направя за теб?
 – Убийте ме – помоли продавачката усмихнато.
 – Да те убия ли? Свирката е хубава, но не чак толкова, че да те убия.
 – А ако не беше хубава щяхте ли да ме убиете?
 – Не мисля! –  отсече прокурорът.  – Дори и най-лошата свирка не заслужава да се 
убие, заради нея.
 – А ако ви кажа, че след като ме убиете, свирката ще може да ви изпълни три же-
лания.
 – Сериозно ли?
 – Да, трябва да ме убиете, за да може да проработи. Убивате ме, а след това си 
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пожелавате нещо и изсвирвате с нея.
 Секунди по-късно прокурорът Ричард застреля хладнокръвно Изабела. На пода 
се свлече младото ѝ тяло, а тънките струйки кръв бавно се сливаха с роклята ѝ.
 Ричард съобрази, че първото му желание ще бъде да я съживи, а после да си по-
ръча поне дузина свирки.
 Започна да свири, Изабел отвори смарагдовите си очи, усмихна се сякаш нищо не 
е било и се зае да направи поредната свирка.
 Финал 2
 Секунди по-късно прокурорът Ричард застреля хладнокръвно Изабела. На пода 
се свлече младото ѝ тяло, а тънките струйки кръв бавно се сливаха с роклята й.
 Ричард съобрази, че първото му желание ще бъде да я съживи, а после да си по-
ръча поне дузина свирки.
 Започна да свири и 20 минути по-късно, когато в магазина се събраха всички ми-
нувачи от улица „Задънена”, той осъзна, че тя никога не ще отвори очи.
 „Прав беше баща ми – помисли си Ричард – на жена да нямаш вяра”.

 Четвърти ден ушите ми пищят и единственото, което чувам, са думите на среднощния ми 
посетител. Бих се заклел, че е някой велик писател, класик, ако не беше аргото и лошите об-
носки. Нахълтва призори, когато сънят е най-крехък и чувствителен, и крещи: „Ако буквите 
са пулс, а думите сърце, дали разказът е живот? Пиши, пиши, пиши....”
 Ставам вдъхновен като балон и без никаква идея за какво да пиша. Та аз дори писмо не 
съм писал през живота си. В училище литературните ми отговори се изчерпваха в няколко 
изречения, които ясно да подчертаят слабата ми мисъл и силата в преписването.
 А този класическия, с лошите обноски не си тръгва. Крещи ми и не ми дава да спя. Чет-
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върти ден се опитвам да го прогоня, за да ме остави да поспя. Очите се затварят, изпитвам 
постоянен глад и жажда, а умората надделява все повече.
 Сигурно по този начин се чувстват всички истински творци преди да сътворят ЧУДОТО.
 Аз съм мечтател, но от скромните, ако мога така да се квалифицирам. Мечтая за уютен 
дом, защото живея в малка таванска стаичка и колкото и да е малка, това не я прави нито 
уютна, нито топла.
 Прозорецът ми гледа към звездите, но досега не съм успял да видя нито една падаща, за 
да мога да си пожелая топъл и уютен дом. Мечтая си за падаща звезда. Една, единствена! 
 И за други неща си мечтая, но скромно. Да не ме прекъсват, когато реша да говоря за 
нещата, които обичам, а те не са много. 
 Да се разхождам, да наблюдавам хората и да си фантазирам как живеят.
 Гледам на себе си като на колекционер на човешки съдби, но тъй като почти с никого не 
общувам, моята колекция не е бедна, а изтъкана изцяло от въображението ми.
 Аз имам богато въображение, мога ловко да споря със себе си, да излагам неоспорими 
доводи и да излизам прав. Винаги съм прав, никога не съм губил спор със себе си.
 Не съм асоциален, напротив!
 Бързо се социализирам, комуникативен съм, единствено се надявам да не ме прекъсват, 
когато реша да говоря. 
 В днешно време хората толкова силно желаят да бъдат чути, че забравят какво е било, 
когато са слушали, вслушвали и чували. 
 Сега повече разбират от това как да говорят, да чуват гласа си и ехото, оттекващо в нечия 
празна глава. Поне така си мислят. Няма как да знаят какво има в нея без да са я ударили 
поне няколко пъти, а след това да чуят силния тътен на празнота.
 Сега разбирам израза: „Глава камбана”.
 Пети ден ушите ми пищят. Беше отново тежка нощ. Нощ, която пречупи и последните ми 
сили на съпротива. Господинът се накрещя и си тръгна. Явно кошмарите също имат въпиюща 
нужда да си починат.
 И на този пети, страшен ден от моето, недотам славно съществуване, се роди Муза. Ня-
кои скептици биха казали, че е плод на моето въображение, от преумората и перманентното 
недоспиване, но аз бих им показал................................................... Снимка!
 Бих им показал снимка, която нося във вътрешния джоб на коженото си яке. На нея върху 
канапето седи, твърде красива за моя вкус, жена. С къса, черна коса и пронизващи сини очи. 
Пуши с цигаре и е облечена в синя, прозрачна рокля. Върху роклята е наметнала мъжко сако. 
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 Снимах я веднага след като я видях, за да убедя и себе си, че е истинска. Не бих искал 
след време да се убеждавам, че страдам от шизофрения, или недай си боже от някое още 
по–страшно психично заболяване. 
 Музата много ми помогна в някои творчески решения, които вече назряваха в уморената 
ми глава. Насочваше ме умело в търсенията. Разказа ми някои интересни истории, които да 
ме вдъхновят. 
 Истории семпли на пръв прочит, но истински дълбоки в същността си, защото касаеха 
реални личности.
 След появата ѝ, класикът - писател изчезна. Но дори и сега не мога да спя. Музата не спи-
ра да ме вдъхновява.
 То не са разговори до сутринта, изкушения, танци и плахи опити да напиша дори и два, но 
истински, вдъхновени реда.
 Мисля си, обаче, а съмнението е в природата на човека, че Музата ми не е от най-вдъхно-
вяващите.   
 Красива е, да, но от устата ѝ излизат твърде грозни думи. Разкази за отчаяни хора, мъка, 
безнадеждност и безизходица. Не отива на красиво момиче да говори така! Може просто да 
си седи на канапето и да си хубавее, а на мен все нещо ще ми дойде на ум.
 Ще дойде, ако имам такъв. Вече започвам и аз да се отчайвам покрай нея. Сигурно ми-
лата е прахосала твърде много време до някой бездарник и сега е по-отчаяна от всякога, че 
дори и на себе си не може да помогне. 
 Ама каква е тази моя съдба. Нахален провокатор и неспособна Муза.
 И двамата нямат нужния подход, а аз вече усещам как в мен напират думите, знам, че 
само да ми дадат лист и химикал и ще напиша НЕЩОТО.
 Тринадесети ден не спя. Слушам. Гледам. Мисля. 
 Четиринадесети ден. Ставам, а Музата я няма. Отивам до банята, за да се уверя, че не 
лежи на пода с прерязани вени. Тази депресия, която излъчваше, може би е решила да из-
бие по някакъв неординарен начин.
 Макар и да съм нихилист, се притесних. Но както свършват всички американски филми, с 
малки изключения и при мен има „happy end”. 
 Честно казано добре, че са американците, защото като гледам филмите им, тези хора ще 
спасят света от всички беди.
 Макар, че един мой познат, който в момента е голям адвокат казваше: „Като им гледаш 
филмите, да се чудиш как така са загубили войната във Виетнам.” 
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 Вече не броя дните, защото спя като бебе. Но ми е едно неспокойно, трескаво, леко при-
теснено и терзаещо. Ще се случи нещо. Нещо, което ще е извън моя контрол и желания.
 Толкова много никога не съм мислил, така съсредоточено и обстоятелствено не съм се 
наблюдавал никога. 
 Днес, днешният ден е денят. Ще се създава чудото. Вече си купих тетрадка и химикал. 
 Ден първи от неспокойното ми и ново съществуване бе ознаменуван с разказ. 
 Дадох пулс на буквите, сърце на думите и той се роди.
 Безценица
 „Там, където попаднах, продаваха на безценица разговори, изтрити от съдър-
жание. По витрините висяха безплатни съвети, а изпразнени от комплекси, чува-
ли, лъскаха усмивките си. 
 По улиците паветата се караха и постепенно се отдалечаваха, а в разстоя-
нията между тях дами губеха токчетата си. Тази приказка ми харесваше поради 
истинността на обстоятелствата.
 В голямото съсредоточие на материалния свят, обвинените във фетишизъм 
мълчаха, а предметите говореха. Всяка неделя откачалките си купуваха любов, а 
до понеделник я отравяха. На лампите това им се нравеше. Долната им челюст 
увисваше при вида на трупчетата, а жужащите им слънчеви езици се нажежава-
ха до алено. 
 Пъстроцветни пеперуди, с навити до край пружини, летяха насам–натам и 
поскърцваха. Кръц, кръц вървяха часовниците и показваха 12. В този момент бие-
ха камбаните за обяд.”
 Честно казано, ако Музата не беше избягала така бързо и безследно, можех и ро-
ман да напиша, но и това ми стига за начало. Мисля, че следващият път ще ми пратят 
някоя не толкова претенциозна и работата ще потръгне.
 Чудя се, не би ли било добре това да се види от някой редактор. Талантът си е талант, но 
най- приятно е, когато е оценен.
 Познавам един, живее в съседния вход. Приятен човек, поне на пръв поглед, винаги веж-
лив и усмихнат. 
 Харесвам възпитаните хора, те и да те плюят, ще го направят в кърпичка и след това ще се 
ръкуват с теб, независимо, че след това ще си изтрият ръцете с мокри кърпички.
 Спя като бебе, защото разказът ми ще се прочете и кой знае........
 Ха, нали?
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 Щастието наистина било най-крехкото нещо, което притежаваме. 
 Редакторът, този вежлив човечец, се оказа демон в човешка кожа. Първоначално благо и 
кротко ми обясни, че има нещо в мен. Не е ясно още какво, но имало – НАДЕЖДА.
 След това, както предполагам е правел 40 години, ме срина със земята и ме накара под-
робно да разгледам мокета му. Хубав мокет, между другото, явно вносен, запазен, с няколко 
трохи, които явно стояха там от обяд. 
 Е, имаше и яйце, твърдо сварено, но не исках да го споменавам.
 Редакторът ми каза, че ако искам разказът ми да види бял свят, трябва да уточня много 
неща, които са изключително важни. 
 Хората не били дебилни, а здрави, любопитни единици, на които няма нужда да им се 
дават гатанки, а да им се обяснява. Защо съм обиждал читателите си с догадки и метафори,  
които и самият аз не разбирам.
 Подчерта, че е изключително важно да уточня къде е се намира онова „Там”, където съм 
попаднал. Защо се продават на безценица разговори? Съдържанието, кой го е изтрил? Защо 
съветите висят по витрините и откъде накъде някой ги дава безплатно? Чувалите могат ли да 
имат усмивки и ако е така, по какъв начин могат да ги лъскат и с какво?
 Би било добре да се разясни на какво основание е спора между паветата. Дамите, които 
губят токчетата си, са просто с евтини обувки или такива, които отдавна носят. Защо мълчат 
обвинените във фетишизъм? Дали съм чувал предмет да говори?
 И не на последно място – виждал ли съм откачалка на опашка за любов и ако да – къде и 
кога?
 Защо ѝ е на една откачалка да си купува любов, а после да я трови?
 За пеперудите нищо не каза, явно му бяха дошли в повече.
 Прибрах се в стаичката си и се разплаках.
 Не от отчаяние, не от безсилие, а защото трябваше да напиша всичко наново, а толкова 
да ме мързеше. 
 Исках от първия път да стане и да забравя. По-лесно се спи. 
 Но пък ми се иска да докажа на този надут пуяк, че го мога. 

 Безценица - Римейк

 „Там, където попаднах (това място е страшно дори и за тези, които смятат, 
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че са преживели и най–големите си кошмари. Там бездиханен, ще стоиш пред някоя 
болница, без дори и в моргата да те приберат, защото не си си платил осигуров-
ките. А не си ги платил, не защото не искаш, а защото нямаш работа. Работа 
каква да е! Не мечтаната от детството, когато си искал да станеш космонавт, 
а такава на боклукчия. Само, че си прекалено образован за 
боклукчия и на твое място слагат някой малцинствен, а теб не те взимат ни-
къде, защото си прекалено стар. 45 години са много, за да работиш и прекалено 
малко за пенсия. Пенсия, която няма да дочакаш, тъй като не само не работиш, но 
се приближаваш и до смъртта с всеки изминал ден, а не година. Там един човеш-
ки живот се равнява на 4 лева, откраднати от скрина на някоя столетница. ). Та 
там продаваха на безценица разговори (разговори за хляб, ток, вода, дрехи, обувки, 
оцеляване и правда), изтрити от съдържание, но съдържателни. По витрините 
висяха безплатни съвети (съветите как да си купиш нещо на лизинг. Голямо нещо, 
непотребно, но да е на лизинг, за можеш да го изплащаш с години, докато един ден 
не разбереш ,че всичко ти е на лизинг, дори и живота), а, изпразнени от комплекси, 
чували (чували- хора, огромни, в големите си дрехи, от които можеш да направиш 
платна, преяли от охолство и събрали на лизинг съдби), лъскаха усмивките си (ус-
мивки струващи скъпо, но ти няма как да го разбереш, при условие, че в устата ти 
има само няколко развалени зъба, а касата ти поема по една пломба на година). 
 По улиците паветата се караха (и как няма да се карат, когато отдавна не ги 
поправят, а са ги оставили на самотек. Потъват в калта, водата оголва основи-
те им и с всеки дъждовен сезон, участта им да бъдат изтръгнати, приближава все 
повече) и постепенно се отдалечаваха, а в разстоянията между тях, дами губеха 
токчетата си (дами, ако все още има в тази държава, са жените на богатите, но 
те никога не ходят пеша. Другите недами, предпочитат равни и многофункцио-
нални обувки, с които ходят и в дъжд, и пек, тъй като могат да си позволят само 
по един чифт, а тези , които ги губят, са малкото, които поне един ден в година-
та искат да се почувстват женствени. Мал шанс). Тази приказка ми харесваше 
поради истиността на обстоятелствата. (и как да не ми хареса, когато си роб на 
обстоятелствата, когато знаеш, че живота ти е разменна монета на олигарси и 
чакат с нетърпение да умреш млад, за да не ти платят и грош, а през това време 
да използват всичко, което имаш, сили, желание, талант и труд).
 В голямото съсредоточие на материалния свят, обвинените във фетишизъм 
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мълчаха, а предметите говореха. Всяка неделя откачалките си купуваха любов (само 
в неделя има разпродажба. Само тогава пускат всичко на половин цена), а до поне-
делник я отравяха (отравяха я, за да не ги отрови тя, тъй като пускат на половин 
цена само стоки с изминал срок на годност. А кому е нужна любов с изтекъл срок на 
годност?). 
 На лампите това им се нравеше (лампи няма, те или са счупени, или открадна-
ти, затова и малкото останали, виждат прекалено много, отколкото им се иска). 
Долната им челюст увисваше при вида на трупчетата, а жужащите им слънчеви 
езици се нажежаваха до алено (и как да не ти увисне челюстта, когато да си без-
домник е професия, а за просяк те обучават. На чистачките им искат по три езика, 
минимум, за да могат, докато чистят и случайно се обадят от чужбина, да вдигнат 
телефона и да отговорят). 
 Пъстроцветни пеперуди, с навити до край пружини, летяха насам–натам и пос-
кърцваха. Кръц, кръц вървяха часовниците и показваха 12. В този момент биеха кам-
баните за обяд.
Bon Apeti, тази хапка би приседнала и на най-лакомия!”
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 „Подари ми хубав филм, заведи ме на разходка, покани ме на вечеря, пожелай 
ми лека нощ, обърни се и тръгни!
 Върни се сутринта, направи ми закуска с палачинки и течен шоколад, гали ко-
сите ми, усмихвай се приветливо, заведи ме на разходка, сподели с мен следобед-
ния бриз, изпрати ме, пожелай ми лека нощ и си тръгни! 
 Копнежът ми по теб ще е голям, колкото е безкрайно небето. Ще те жадувам 
в дългите нощи, ще чакам с нетърпение първите лъчи на слънцето, за да те до-
косна, да усещам дъха ти, да вървя редом и усещам топлината на тялото ти.
 Идвай и си отивай, докато не стане болката от раздялата непоносима, а же-
ланието по теб болезнено. 
 Тогава остани, завинаги...“

 – Пешо, ти разбра ли нещо от това?
 – Мисля, че тая скоро няма да ти пусне, брат. 

РОМАНТИКА



61

 Самочувствието ми е ниско – 1,85 см. Ходи със скъсани обувки дори и през лято-
то. Не обича да се бръсне и къпе. 
 Най–често може да бъде видяно да пие бира на някоя пейка и да се чуди, ако 
гъбичките на краката се излекуват, ще може ли най-после лятото, да носи джапанки.
 Евтини са! 
 По 5 лв. се намират.
 Изтървах си самочувствието още преди години. Събрах го с много лоша компа-
ния. Те имаха високи самочувствия, а моето стоеше като досадна запетая в изрече-
ние без препинателни знаци.
 Те се наричаха „Хора на новото време” и в началото много ме харесаха. Приеха 
ме като катализатор. Успявах да променя скоростта на почти всичките им реакции, 
без сам по себе си да търпя значителни качествени или количествени изменения.
 С две думи казвах каквото мисля, не им се подмазвах и това много ги забавлява-
ше. С всеки изминал ден заприличвах все повече на тях. Лъснат, накипрен, без гъ-
бички по краката, с кърпа на врата, прилизан, лачен като детски обувчици за танци.
 Дори се научих да говоря като тях. Бях патетично жалък. Нещо, което можех да 
кажа по най-елементарен начин, излизаше в този му вид:
  „Притеснен съм и имам аноксия в тази аутсреда. Обратната конотация ве-
щае предстоящо психопатологичното поведение на метафизичното ми изживя-
ване. Чувствам някакво своеобразно инфернално величие.„
 Спяхме с мацки само в събота. В неделя почивахме, а през седмицата натрива-
хме носовете на глупаците. Глупаците според „Хората на новото време” бяха всички 
останали. 
 Така се започна.
 Изгорихме единствената книжарница в града, защото глупаците нямали нужда 
от книги, а ние бяхме изчели всички.

ПРИЯТЕЛСКА ШЕГА
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 Изпочупихме стъклата на болниците, защото глупаците боледували, заради глу-
павия си начин на живот.
 Подигравахме се на глупаците с очила, на глупаците в смешни дрехи, на глупаци-
те, които ходеха на работа, на глупаците, които бързаха да се приберат при семей-
ствата си, на всички глупаци, с които се срещахме.
 НИЕ БЯХМЕ „ХОРАТА НА НОВОТО ВРЕМЕ”. 
 Хора с концепция. Новото време не търпеше никого и по никакъв начин. Ние 
сътворявахме бъдещата класика, от нас зависеше какво ще се случва.
 Резултатите от усиления ни труд не закъсняха. Заобикаляха ни, страхуваха се от 
нас, а ние пропадахме. 
 Една вечер, след като цял ден се трудихме върху новото време, хванахме едно 
хлапе. 
 Беше мелез. Ей тия хич не ги харесвахме. Нечистокръвно, смесено, никакво. Гнус, 
която трябваше да изчезне.
 Карахме го да ни рецитира стихове на всички езици, които знае, като едновре-
менно свиреше на цигулка, седнало върху камък, който ритахме, а то се опитваше да 
балансира на ръба на една скала.
 Камъкът се търкулна, детето загуби равновесие и...
 Още пазя парчетата от цигулката.
 Настана тишина, която и до ден днешен усещам. 
 Тишината на пробуждането, на вината, на тягостното стискане за гърлото, на об-
винителните погледи и на оправданието, че само се шегувахме и не сме искали да 
стане така.
 Накараха ни да носим ковчега, да рецитираме на онзи превзѐт език, който из-
ползвахме, а когато положихме малкото телце в земята, започнаха да ни замерят с 
рози.
 Още помня миризмата на рози. Цели двадесет години я нося. Цели двадесет го-
дини се чудя защо рози, а не камъни, пръст, разстрел, писъци или кълнене.
 До онзи ден.
 Бях се позаседял на една пейка и отново си пийвах бира, мислейки за гъбичките 
на краката ми. Само тази мисъл ме вълнува вече. Единствено тя ме държи жив, кога-
то до мен седна мъж на моята възраст и ми подаде билет.
 Каза ми, че е време и че ако ме види още веднъж ще ме убие. 
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 Поех билета втренчен в красивите му обувки, току-що лъснати.
 Качих се на влака и потеглих към последната спирка.
 Слизайки от влака отново ме удари онази миризма, която пазя вече 20 години. 
Миризмата на рози./ Градът целият беше боядисан в розово. Хората бяха облечени 
в розово. Розов кошмар насред пустошта.
 Посрещнаха ме същите онези авери – „Хората на новото време”. 
 За два часа разбрах, че всичко това е построено в наша чест.  
 Искахме да променим света и го направихме. Всеки ден ядяхме вината си, всеки 
ден миризмата водеше мисълта ни на погребение. Всеки проклет ден се молех да 
съм в затвора, но не и тук. Бяха ме оставили да се самосъжалявам прекалено малко 
след излизането ми от него.
 Липсваше ми живота на пейката и мисълта за гъбичките, защото единствената ми 
мисъл сега беше: „Какво за бога сторихме? С какво право!?”. 
 И докато пропадах в бездната на вината, до мен седна 26 -27 годишно хлапе, 
усмихна се приветливо и ме помоли да му върна цигулката, била „Страдивариус”. 
 Сподели пред опуления ми поглед, че приятелите ми просто си направили шега с 
мен, защото спрели да ме харесват.
 Започнал съм да ставам различен.
 Нямах сили да попитам за розовия град.

 
 Туп, туп, туп, помислих, че някаква топка се търкаля по стълбите, но ..... 
 Отново туп, туп, туп. Излязох в коридора, за да видя, кой си играе с и без това обтегна-
тите ми нерви. 
 Отворих дървената врата, която изкрещя в сумрака. 
 Туп, туп, туп. Запалих мъглявия поглед на лампата, която едвам пускаше светлина, все 
едно я крадях насила, а не че си плащах редовно сметките. Присвих очи и различих крехък 

ДЕТСКО СЪРЦЕ
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силует на малко дете. 
 Срещу вратата стоеше малко момиченце, с бархетена рокля на цветя, малки стърчащи 
опашки, завързани с червени панделки и държеше нещо в ръцете си. Дете от миналото, 
дете неземно, нереално и несегашно. 
 Лампата се насили да светне по-ярко, все едно току-що ѝ бяха съобщили с експресна 
депеша, че все пак си плащам сметката.
 Туп, туп, туп, звукът не спираше, момиченцето стоеше неподвижно, а аз все повече се 
насилвах да фокусирам леко размазания образ. 
 Лампата се нажежаваше все повече и повече, туп, туп, сега звукът се преплиташе с оно-
ва досадно бръждене на крушката, а аз все повече се взирах, напрягах очите си, а слепо-
очията започваха да се включват в картината, явно изчаквали този славен момент, за да 
покажат, че съществуват.
 Туп, туп, туп, бъззз, ммммм и непрестанна болка в слепоочията.
 Праааааааааааааааааааааааас!
 Не, не бяха слепоочията ми, лампата не издържа на напрежението. Мрак. Погледнах 
по посока на момиченцето. Срещу мен в непрогледната тъмнина се виждаше яркочерве-
но, светещо сърце.
 Пулсиращо в малките ръчички. Туп, туп, туп и при всяко тупкане от него излизаха искря-
щи, меки и топли светлини, които успокояваха погледа. Болката от слепоочията си отиде, 
леко раздразнена, защото не ѝ обърнах необходимото внимание. 
 Обикновено я водя на лекар, лекувам я под претекст, че е мигрена и ѝ правя компреси. 
 Но сега по-важни ми се сториха малкото момиченце и туптящото сърце. Интересна 
гледка в междуетажното пространство на стара къща, с дървени перила и стълби.
 Пипнешком се върнах в коридора на апартамента си и намерих свещ, която отдавна 
стоеше там, защото и аз отдавна съм в спор с лампата. 
 Свещта се разпали с такова удоволствие, все едно ми казваше, видя ли, казах ти аз, че 
ще опреш до мен.
 Приближих до малкото дете бавно и спокойно му подадох ръка. Знаех от филмите по 
Анимъл Планет, че когато се приближаваш до някое животно, за да не те нападне, трябва 
да клекнеш до нивото му и да протегнеш много внимателно ръка, за да те подуши.
 Така и направих. Е да, знам че беше дете, но няма детепланет, а и аз нямам много опит 
с деца. Особено пък никакъв опит с деца, държащи светещи сърца.
 Туп, Туп, туп. Този звук започваше малко да ме изнервя.
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 Нямам престава колко време съм стоял приклекнал с протегната ръка, висяща във въз-
духа. Колената ми бавно започнаха да изтръпват. С възрастта човек разбира, че има ме-
нискуси, но те гадовете се износват, така че можеш да останеш клекнал за дълго време и 
всичко това гарнирано с невъобразима болка. 
 Точно, когато си мислех ,че съм напълно сам, детето отдавна е избягало, а сърцето стои 
във въздуха, защото някакъв откачен фокусник е пожелал това, сърцето се озова в ръката 
ми.
 Звукът спря. Видях как червената пулсираща и светеща маса се разтваря и попива в ко-
жата ми. Светлината започна да се разлива по вените и артериите ми. Изпитах сладостна 
тръпка. Настъпи спокойствие. Тишина и блаженство. Паднах възнак на пода.
 Нямах представа какво точно се случва. Понечих да се изправя, мислейки си, че ще се 
наложи да извикат бърза помощ и да ме сглобяват на съставните ми части, но не.
 Усетих такава лекота, че буквално отскочих като каучуково топче.
 Детето се разсмя и звънливото му гласче огласи цялата къща.
 В този момент чух, тътрещите се стъпки на хазяйката. Това е същество, което е родено 
да ме измъчва и унижава. Грабнах детето за ръката, влязохме набързо в апартамента и 
залостих вратата. 
 Три ключалки горе, една по средата и една долу за всеки случай. Всичките ги превъртях 
по два пъти.
  Тази гад нямаше да може да влезе, но затова пък започна да блъска по вратата и да 
крещи:
  – От Вас ли се чува това туптене?
  – Не госпожа, няма такова нещо  –  смотолевих аз.
  – Да престанете веднага! Тук живеят порядъчни хора и си почиват по това време – про-
дължаваше да стърже тя.
  – Не е от мен – оправдавах се аз.
  – Престанете и пазете тишина! 
  – Добре –  капитулирах аз.
 Когато се обърнах към стаята, след този изтощителен за моята особа разговор, моми-
ченцето стоеше насреща ми и се усмихваше.
  – Гладна ли си? – попитах аз. После съобразих, че това е може би последното нещо, 
което се пита едно дете, но от толкова емоции бях огладнял. Тя кимна утвърдително и аз 
направих два омлета. Хапнахме мълчейки.  



68

 После се преместихме в хола. Аз седнах на разнебитения диван, който също издаваше 
звуци, но спорадично и в зависимост, къде точно се намирам.
 Момиченцето седна до мен, качи крачетата си на дивана, вдигна едната ми ръка и лег-
на в скута ми. Ръката ми остана да стои във въздуха, докато не изтръпна и не я почувствах 
по-чужда от всякога. Осъзнах, че стоя в тази твърде неудобна поза, едва когато детето каза:
  – Мекичък си като гъзглавничка.
  – Възглавница. –  поправих я аз.
  – Глабодаря за всичко. – продължи то и още повече се гушна.
  – Моля!
 Чудесно, имахме контакт. Сега можех спокойно да я поразпитам за това онова, да раз-
бера някои необясними неща. Първо ми се искаше да знам, това сърце откъде се е взело, 
после как така се разтопи и защо потече по вените ми.
 Поех въздух, за да мога да изкарам единия от кадифените си гласове, който много се 
харесваше на на жените. 
 Издишах и чух лекото и равномерно дишане на детето. Докато се наканя, то беше зас-
пало.
 Пренесох го в спалнята, завих го, а аз самия изтощен от последните събития заспах на 
дивана.
 Някъде по развиделяване усетих нежен дъх в лицето си и лека тежест върху тялото. 
Престорих се на дълбоко заспал, за да може нещото върху мен да изчезне, но то не само, 
че не се махна, но се опита да ми отвори очите с думите:
  – Отмижи си, моля те, отмижи си, пишка ми се.
 Скочих. Ако не сте забравили, предишната вечер, бях придобил уменията да пълзя и 
скачам. 
 Тоалетна! Това е много деликатен момент, когато имаш дете в къщата си. 
 Предполагам!
 Заведох я до тоалетната и съвсем делово я попитах дали може да се справи сама.
 Оооооооооооооооооооох, слава богу можеше. Можеше! Сама! Чудесно! Отново усе-
тих онова сладостно потръпване.
 След това двамата започнахме да правим сутрешния си тоалет, аз се избръснах, по-
казах и на нея как да го прави, ценни уроци за едно подрастващо, а след това закусихме 
обилно. Много обичам пържени филийки, а явно и детето, макар да ми сподели, че никога 
не било яло такива вкусни неща, но изяде 5.
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 По Анимъл Планет, показваха, че рибките могат да ядат колкото им дадеш и после да 
преядат и да умрат, дано не е така и при децата. 
 Ами сега?
 До тук май нещата вървяха гладко, но......
 Факт номер едно – в къщата ми имаше дете.
 Факт номер две, аз не знам какво да правя с едно дете.
 Факт номер три – страх ме е.
  – Какво искаш да правим?– чух се да питам, макар че имах намерение, да я заведа до 
първия участък и да я оставя там. Исках и да я питам коя е, откъде идва, кои са родителите 
ѝ, къде живее. И какво в крайна сметка я попитах?
  – Искаш ли да направим снежна, бяла мечка? – усмихна се тя.
 Имаше малки бели зъбки, наредени ситно едно до друго. Широка усмивка и малки 
трапчинки. Нямах представа какви са очичките ѝ, защото засияваха, веднага щом се усмих-
неше.
 – Няма сняг. – казах аз, но всъщност се вълнувах повече защо не снежен човек, а мечка 
и то женска.
 – Нищо, ще почакаме. Ти как се казваш?
 – Ъъъ, аз ли, аз съм. За теб съм господин....– тук детето ме прекъсна.
 – Ще ти викам татко, може ли?
 Паника. Задух. Високо кръвно. Сърцебиене, двойно, явно и другото сърце се беше 
включило.
 – Ама аз –  заекнах, започнах да заеквам – ама аз, нали разбираш аз не съм, няма как 
да съм, твой татко.
 – Добре, но ще ти викам татко. –  каза момиченцето и пак засия в онази невероятна 
усмивка, която караше стомаха ми да се свива.
 – Искаш ли като завали сняг, да си направим снежна бяла мечка, за да могат белите 
мечки да си имат приятелка и да имат любов?
 Две неща съм правил в живота си за някого. Едното е да пренеса мебелите на дъртата 
вещица, която все ме хока и веднъж помогнах на един пенсионер да пресече.
 Но в този момент ми се прииска да отида до Хималаите, да наема всички шерпи, да из-
ровим целия сняг, да наема хладилни вагони и да докарам на това малко създание в хола 
ми целия сняг на света, за да направим колкото е необходимо бели, женски мечки.
 Нещо ми ставаше. Определено се повреждах. Мисля, че дори вдигах температура. 
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 – Момиченце, – престраших се аз – , а ти как се казваш, как да ти викам. 
 – Викай ми дъще. –  каза го толкова спокойно и с такава лекота, че освен да ѝ викам 
дъще, нищо друго не ми оставаше.
 Имам много богата библиотека, по принцип съм си книжен плъх, затова скочих като ... (е 
как като какво, като каучуково топче), за да видя какво пише „Д-р Спок” по въпроса. Е, нищо!
 Разбира се, че нищо няма да пише. Намирах се в така наречената абсурдна ситуация. 
Просто си представих как ако тя ми вика татко, а аз на нея дъще, ще докажа на хората, че не 
е мое дете.
 До вчера си живеех спокойно и нищо не ме вълнуваше, а сега.....
 – Татко – сепна ме гласът ѝ.
 – Кажи, дъще – изстрелях го така естествено, все едно някой ме ритна в корема и възду-
хът ми излезе.
 Следващите месеци сами се наредиха. Излизахме, играехме, правихме си пикници 
и палатков лагер в средата на хола. Разхождахме се до планината, обикаляхме окол-
ните селца, ловяхме риба, хвърляхме камъни, карахме колело. Всичко, което може 
една дъщеря и баща да правят.
 А да, преместих и квартирата, защото хазяйката ми каза, че в договора имало клау-
за, която изключвала домашни любимци. Е да, това беше дете, но пък съм се нанесъл 
сам и съм нямал право да остана. Намерих по-хубаво жилище със спалня за мен и 
детска стая за дъщеря ми.
 Научих се да готвя. 
 Дори под секрет да си кажа и да шия. Има страхотни кройки за деца. Чудни роклич-
ки ѝ уших, но това е тайна.
 Обичах да ме прегръща с малките си ръчички, да търка носле в лицето ми и да ми 
казва, че ме обича.
 Един ден както се борехме на леглото тя ме хвана за раменете и съвсем сериозно 
като зрял човек ми обясни, че любовта между слънцето и луната е силна, но те могат 
да се срещнат само по пълнолуние и само тогава да са заедно. После добави, че пъл-
нолунието наближава и ще се наложи да си вземе сърцето.
 Онази нощ не можах да спя. Борих се с чаршафите, прегръщах възглавниците и 
усещах, че нещ страшно ще се случи. Как така щеше да си вземе сърцето, та то беше 
мое и нейното беше мое. Тя беше моя, толкова я заобичах и свикнах с нея, как щях да 
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живея после.
 Пълнолунието настъпи. Хванати за ръце гледахме към небето, а малката не спира-
ше да ми разказва как само след минути луната и слънцето ще се целунат.
 В момента на непрогледния мрак, когато целувката продължи не повече от секун-
ди, дъщеря ми стисна силно ръката ми и каза:
 – Време е.
Усетих как ми се свива под лъжичката. Неприятна жлъчна топка се надигна в стомаха 
ми, колената ме заболяха, ръцете се отпуснаха. А след това чух: ”Туп, туп туп.”
 Когато светлината избута и последния спомен за тъмнина и тъга аз видях, че съм 
сам. Само празнотата в гърдите ми подсказваше, че е имало някого.
 Минаха месеци, а може и да е било и година. Месеци, в които храната, водата и 
живота нямаха СМИСЪЛ. Нямаха и преди да срещна дъщеря си, нямаха и сега. Нищо. 
Празнота. Мъка и пустота.
 Започнах да живея по стария начин, но вече не така озлобен, не толкова мразещ, 
не така хокащ и ненавиждащ. Носех тихата си скръб обвита в памук.
 И все пак не спирах да се ослушвам за онзи звук. За туптенето в коридора, за мал-
ките стъпчици, за тихото дишане. Не спирах, защото не исках да приема факта, че вече 
го няма.
 Една вечер, когато сълзите соляха поредното ястие отново го чух. Туп, туп, туп, туп. 
Затичах се. Отворих широко входната врата, а там насреща ми стоеше красива, млада 
жена, държаща сърце в ръцете си.
 Протегнах несъзнателно ръка към сърцето и...., но вие вече знаете какво правят 
тези сърца. 
 Празнотата изчезна, а няколко месеца по-късно разбрахме, че ще си имаме моми-
ченце.
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 Фифи приключи последните редове на превода, въздъхна доволно и реши, че 
следващите няколко часа ще се поглези. 
 Облече красива рокля с испанска дантела, която едва покриваше пищния ѝ бюст. 
 Извивките на сочното ѝ тяло нежно побутваха роклята във формата на арфа. Гъс-
тата червена коса, падаше тежко върху голия ѝ гръб и само бенката на лявото ѝ рамо 
подсказваше, че бледата мраморна кожа е истинска, а не купена на разпродажба.
 За човек загледан в дантелата, цветът на очите нямаше значение.
 Докато влизаше в ресторанта, за да изхарчи половината от хонорара за превода, 
Фифи предизвика такъв фурор, че две двойки се разведоха, а няколко деца останаха 
без баща. 
 Компанията на стари моми, които празнуваха поредната година на отстояване 
на мъжките набези, установи, че четирите най – силни победителки, всъщност са 
лесбийки.
 Фифи се настани на свободна маса за двама с такава лекота, че единствено пада-
що перо можеше да ѝ бъде конкуренция.
 Поръча си ордьовър с пушена сьомга, мартини и чаша вода с лимон. Когато из-
рече думата лимон, малкото ѝ езиче заседна между устните и ослепително белите 
зъби. 
 Сервитьорът получи инфаркт.
 Поръчката ѝ бе доставена от друг, който също получи инфаркт.
 Фифи бодеше с досада рибата от несистематичната група риби от семейство Пъс-
тървови (Salmonidae), осъзнавайки в този момент, че сьомгата е прекрасен източник 
на протеини, които ще ѝ доставят важни амино киселини. Жизнено важни за органи-
зма ѝ, което обикновено означава по-ефективен метаболизъм, помагащ за контро-
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лиране на теглото.
 Докато контролираше теглото си и беше взела в ръце малкото си осъзнат живот, 
Фифи ( дали трябва да продължавам да я наричам така или може би по-добре Фро-
ска, тъй като това бе рожденото ѝ име) видя косъм.
 Момент, съкращавам изречението, за да стане по-ясно. 
 Фифи с рождено име Фроска, намери косъм в чинията си!
 – Извинете – каза тя леко фалцетно, престорено обидено, с нюанси на предсто-
яща истерия.
 – Да! –  отзова се млад мъж, който не получи инфаркт.
 – В чинията ми има косъм! –  каза тя с леден тон, който спокойно би изстудил ду-
зината червени вина, стоящи насреща ѝ.
 – Невъзможно! – изненада се мъжът – готвачът е плешив.
 – Нима!
 – Да, измислете друг начин, за да не си плащате сметката.
 – Аз искам да си я платя, но в чинията ми има косъм.
 – Чудесно! Платете си или поръчайте нещо друго.
 – Няма да платя, но ще си поръчам друго.
 – Добре, какво да бъде то?
 – Не само ще поръчам, но и вие ще го платите, тъй като в чинията ми има косъм.
 – Не мислите ли, че ставате банална с този косъм?
 – Вижте –  каза Фифи, толкова твърдо, че орехите в купата на бара се разпукаха.
 – Да –  отговори спокойно и усмихнато младия мъж, който беше толкова красив, 
че две двойки се разведоха, а няколко деца останаха без майки.
 – Какъв е специалитета на завeдението?
 – Нямам никаква идея, но ви препоръчвам “Foie gras”
 – Моля? – опули се Фифи и чак сега се видя, че очите ѝ са тъмни и това моментал-
но я изважда от клишето – червена коса и зелени очи.
 – “Foie gras” фоа гра (“мазен дроб” от френски език)
 – О, вие знаете френски – похвално е!
 – Разбира се, че знам френски – учил съм в Сорбоната все пак.
 – Учили сте в Сорбоната, а работите като сервитьор?
 – Не, не съм сервитьор.
 – Управител? – изненадата в гласа ѝ постигна такива висоти, че кристала на чаши-
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те се напука, а в кухнята плешивият готвач успя да изгори веждите си.
 – Не, всъщност притежавам няколко нефтени компании, ако това ме прави упра-
вител, може и да се съглася.
 – Шел! –  изкрещя Фифи, толкова невъзпитано, че няколко души се задавиха.
 – Всъщност Statoil, PDVSA, Sonatrach, ADNOC, Qatar Petroleum и Total – отговори 
спокойно и усмихнато мъжът.
 – А защо се спряхте, когато ви заговорих? – прошепна като ученичка, хваната да 
пуши в мъжката тоалетна.
 – Всъщност идвах да се запознаем, тъй като много ми харесахте още с влизането.
 – О! –  въздъхна тя – приятно ми е, Елизабет.
 – Няма значение, вие сте претенциозна снобка, с която дори не бих се разминал.
 Мъжът се отдалечи, а след него дълго време се влачеше парфюмът му и споменът 
за стегнатото му дупе.
 Фифи се прибра в къщи, свали роклята, перуката, екстеншъните, зъбните имплан-
ти, лещите, изкуствените нокти, лака, червилото и грима. Взе набързо душ, седна 
на леглото, загледа се в огледалото, откъдето насреща ѝ се пулеше странен образ и 
каза: „Сорбоната, друг път!„

 Ако в жената няма поне малко кич не мога да я възприема. Трябва да има малко 
фънк, джънк, дринк и дрън.
 Многото дрън понякога ми идва в повече, но аз съм търпелив по природа и много 
добре възпитан, толкова добре, че мога да пратя някого на майната му, а той да се 
зарадва, че отива там.
 Харесвам винтидж модата, напомня ми на баба ми, а аз обожавах тази жена. 
Когато видя някоя засукана кака в стил винтидж си спомням за боба на баба, за ба-
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ницата и топлата пилешка супичка.
 Обичах баба си, макар че понякога такъв бой да ми хвърляше, че още потръпвам 
от ужас. Може и нещо садомазохистично да изпитвам към жените в стил винтидж. 
Знам ли? Така и не се прегледах. 
 Никога не се запознавам с жените. Не искам да знам как се казват, защото ги за-
тварям в рамки.
 Ето например симпатягите с разпилени лунички по кожата, рижави коси и палави 
зелени очи са Ирини. Не мога да си представя Ирина с друга визия.
 Мариите и те са опасна порода. Тъмнооки, тъмнокоси, непокорни, диви, съблаз-
нителки с крехки тела, но с оформени, малки, сочни гърди. В Мариите има и грях, и 
невинност, няма как да са руси.
 Русите в повечето случаи се казват Десислава. Истински славянки. Високи, строй-
ни, с дълги крака, по които мога цяла нощ да се катеря. Дълбоки, сини очи, в които 
да се гмуркам, да излизам, после пак да се гмуркам и така до пълно изтощение. В 
тях има нещо величествено, брадичката им винаги е високо повдигната, рамената 
изправени сякаш са кралици.
 За Елените нищо няма да кажа, заради тях са се водили войни, заради една ми 
спукаха ребрата и ми избиха два зъба, добре, че вуйчо ми е зъболекар. 
 Имам си представа за всяко едно женско име, затова избягвам да се запознавам. 
 Всички жени, с които съм бил наричах „мило“, или „коте“, освен ако не се казваха 
Ирина, Мария или Десислава.
 Сега се питате, с колко ли истински такива съм бил, нали?
 И аз се питам същото.
 Истината е, че видя ли жена, в която има малко кич, облечена е винтидж и се ус-
михва губя всичко – ключове, портмоне, обувки, разум, панталони и бельо.
 Заради последната такава ми се наложи да се прибирам на стоп полугол. Добре, 
че имаше едни симпатяги, които да ми дадат цигара, а единствените, които ми спря-
ха бяха двойка гейове.
 Много ми се смяха. Но на мен не ми беше до смях, защото от спомените ми из-
скачаха думи. 
 Оказа се, че имам дъно. Мислех си, че съм дълбок, но се оказа, че дъното ми не 
се намира нито надълбоко, нито е меко. Напротив – плитко и дрънчащо бе моето. 
 Всичко, което ми се случваше дотогава бе заради него. Не се бях замислял преди, 
но винаги, когато са се опитвали да изхвърлят нещо в мен, душевен отпадък, лошо 
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настроение, негативни емоции, бързо се отегчавах и изчезвах. А то било заради дъ-
ното.
 Срещал съм дълбоки хора. Толкова дълбоки, че човек може с години да пълни 
там и няма да прелеят, няма да си тръгнат, да се обезпокоят. 
 А аз съм от плитките, затова и вкусът ми е повърхностен. Впечатлявам се от видя-
ното, не от чутото. Затова и с последната ми се получи неловко.
 Тя говореше, говореше, говореше, а аз дрънчах. Думите отскачаха от мен като 
каучукови топчета.
 Мацето хич не беше за изхвърляне. Така и не разбрах името ѝ, а и сексът не е по-
вод за запознанство. 
 Много кич имаше в нея, много винтидж, фънк, дринк и дрън. 
 Заведе ме в дома си и продължаваше да говори, отиде в другата стая да приготви 
питиета, а аз през това време останах полугол, за да не я затруднявам много и да не 
ѝ се налага да се бави с шедьовър като мен.
 Когато се върна в стаята носеше писма, снимки, дрехи и купчина лични вещи. 
Представете си шока, който изпитах, а сега си представете шока, който изпита тя. 
Много крясъци понесоха ушите ми. Докато тичах по стълбите, прескачах парапетите 
и се чудех с какво съм го заслужил, крясъците ме подритваха.
 Чак когато седнах в колата на моите приютители, от дъното ми започнаха да из-
плуват ясни изречения. Струяха от ушите ми и се стичаха в дланите ми. Тежки изре-
чения за изгубен брат, когото не е виждала от година. Мръсотията от покварения му 
начин на живот мърсеше задната седалка. По врата се стичаха вадички недоизка-
зани думи помежду им. Слабините ми горяха от всички жени, с които е бил. Всяка 
една нейна дума за него, за липсата му, за делата му, се бе забила в мен, сякаш да 
ме измъчва. Единствената ми грешка бе, че се бях се озовал на погрешното място в 
погрешния ден и не я слушах.
 Имала среща с частен детектив, който трябвало да издири брат ѝ. Останалото е 
история с много кич и болка.
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 Няма какво да се лъжем, завърших толкова елитен университет за филмово из-
куство, че само при споменаването му монахини са били склонни да напуснат мана-
стирите, а девственици да се продадат за една нощ с мен.
 Това никога не се случи! 
 Най-голямото ми щастие е, че работя това, което обичам, без да се налага да 
изглеждам като натруфен пуяк, облечен в разноцветни дрехи, които карат окото да 
получи преждевременна макулна дегенерация, и всичко това гарнирано с шалче.
 Като филмов критик срещата ми със сценаристи и режисьори от цял свят е неиз-
бежна, но и най-сладката част от професията ми.
 Те са особена порода хора, които всеки път ме радват и натъжават.
 Уморени от неразбиране, превъзбудени от ухажване. Странници, които режат ба-
нана на точно осем части или държат сифона на банята да не е по средата, а в еди-
ния от ъглите. Дърдорковци или крайни интроверти. Надменни гамени и деликатни 
наблюдатели.
 Съвсем скоро ми предстоеше приятна (силно се надявах) среща с мой много лю-
бим и познат само в определени кръгове режисьор - Грюнер Рот (Grüner Rot).
 Качих се на самолета за Берлин изпълнен с очакване и страх. Мразех да летя. 
Изпитвах панически ужас от това, че съм безсилен и нищо не зависи от мен. Докато 
подробно, за кой ли път, изучавах кои са позите, които да заема, докато падаме, го-
рим и се чупят крилата, дамата до мен изпитваше леки оргазми.
 При всяко изкачване и снижаване на самолета тя страстно въздишаше и леко ме 
хващаше за ръката.
Бог ми е свидетел, че щях да я даря с щастие, стига да не бях парализиран.
 Тя се опита да ме заговори, но получи от онези погледи, които изникват впослѐд-
ствие и благодарение на пасивната памет се появяват само нощем, колкото да дока-
рат кошмар.

БЕРЛИН-МЕТАМОРФОЗИ
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 След като се приземихме все още ми се гадеше, бях кисел и благодарен, че съм 
жив, затова когато възчерен мъж (не съм расист, но след атентатите в Брюксел и 
всичко изливащо се по новините, станах просто подозрителен) остави до мен рани-
ца увита в тиксо, нещо в мен наистина възнегодува. Нямаше как да съм оцелял от 
полет и сега, когато твърдостта на земята подсказваше, че владея ситуацията да ми 
се случи нещо. Подгоних въпросния за да му върна багажа и той напълно естествено 
побягна. Започнах да крещя след него на перфектния си немски. По някакво неиз-
вестно за мен стечение на обстоятелствата бях боядисал горната си устна с нещо 
черно, което отстрани силно наподобяваше малки мустачки.
 Облечен в черно, с перчем зализан на едната страна, крещящ с раница в едната 
ръка, черни, малки мустачки и ръка вдигната нагоре, познайте на кого им заприли-
чах.
 Съвсем скоро до мен се появи цивилна полиция и ме прибраха в малка, спретна-
та стаичка да изясним ситуацията.
 Половин час по-късно ме пуснаха, а аз се чувствах унизен и още по–кисел. Мом-
чето било студент, уплашило се. Все пак не всеки ден подобна имитация може да ти 
се разкрещи.
 Немците са чувствителни на тази тема и много добре възпитани хора, затова не 
им отне много време да ме изслушат и разберат недоразумението.
 Бях си наел квартира в Charlottenburg, защото беше близко до всички места, кои-
то смятах да посетя. Предвидимо пристигнах няколко дни по-рано, за да мога да се 
насладя на града и съвсем естествено да вдишам атмосферата му. Исках преди да се 
срещна с този голям човек, да успея максимално да повървя в неговия ритъм.
 Още с пристигането заваля, а аз обичам дъжда. Той сближава хората, скрили се в 
някой вход, сгушени под някое дърво или спирка. В Берлин дъждът разкриваше още 
по-красива гледка от плачещи разноцветни сгради с шарени тераси, цветни чадъри и 
градини с цветя, които навеждаха и изправяха цветовете си при всяка капка. Типично 
по немски те казваха „Hallo“ и изпращаха с „Tschüss“.
 Червени, сини, жълти, зелени, оранжеви петна на фона на петролено–сивото, 
притъмняло небе.
 Колкото и да съм пътувал, винаги когато завали съм си спомнял за дома. Това са 
моментите, в които ароматът на домашно ядене, който се носи още от стълбището, 
топлината на стаите и разхвърляните обувки в коридора са най-ценното в света.
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 Към полунощ се приютих в една дюнерджийница, за да хапна нещо познато и се 
оказах прав. Имаше кюфтета. Изрекох думата „кюфте“ толкова истински и открове-
но гладно, че веднага разпознаха в мен близък човек. Оказа се, че „кюфте“ е много 
повече от кайма с подправки, когато навън вали, а човек отдавна е далеч от дома 
си. Собственикът така ми се зарадва, че пихме „yeni raki“ и ядохме кюфтета почти до 
сутринта. Аз познавах културата му, а той знаеше къде се намира Харманли.
 Следващите няколко дена с удоволствие пълнех джобовете и обувките си със спо-
мени. Alexanderplatz, Potsdamer platz и Sony center изпълниха сетивата ми, а мазоли-
те по краката от ходене можех да сравня само с тези, които бях получил по пътят на 
„ (Ел) Камино де Сантяго де Компостела“.
 Физическото, леко неразположение, бе компенсирано от факта, че навсякъде се 
пушеше сякаш за последно и се пиеше бира под всякаква форма от всякакви хора на 
всякакви места.
 Това още повече разтвори душата ми. Една бира сближава, две те сприятеляват, 
три те карат да се чувстваш сред свои, а с цигарите пътят е още по-кратък.
 Споделих цигарите си с няколко норвежци едната вечер, а те решиха в знак на 
благодарност да ме почерпят с бири. На мен това не ми направи особено впечат-
ление, докато барманката не ме попита какво толкова съм сторил, че да заслужа 
подобна чест.
 Не знам за тях, но тя заслужаваше всичката чест и адмирации, на които бях спо-
собен, особено след толкова бири.
 Пристигнала от Украйна, учеше психология, обучаваше малки русначета на нем-
ски, работеше като барманка, свиреше на пиано и пееше и всичко това гарнирано с 
красота, от която болката в краката ми моментално се изпари.
 Бях твърдо решен да я представя на Грюнер Рот, с когото наближаваше да се 
срещна, но едва след като посетя и Hackescher Markt.
 Цял ден посветих на Hackescher Markt и арт средището му. Еклектиката на цен-
търа ме накара да премина през всичките му години на съществуване, години през 
които са се трупали картини, графити, рисунки, драсканици издълбани с ключ, ме-
тални орли, портали и безистени. Силна концентрация на изкуство и емоции.
 Преситил сетивата си се прибрах в квартирата като предвидливо носещ и послед-
ния филм на Грюнер Рот, за който бях чувал само някакви откъслечни мнения. Проти-
воречиви и на моменти дори съмнителни. Съблякох се, като се постарах старателно 
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да разхвърлям. Пътят от леглото до банята бе осеян с черна риза, черен панталон, 
черно сако, черен колан, черни кецове, бяло бельо и всичко това на фона на черве-
ния мокет. 
 Препасан с хавлия легнах в леглото, налях си вино и пуснах филма. Докато отпи-
вах първата глътка, четейки началните надписи, изпитах сладостно усещане. Все още 
спомена за срещата ми с красивата украинка не ме напускаше. Отпих втора глътка и 
се задавих, защото филмът започна с такъв ряз, сякаш някой хвана гърлото ми и се 
опита да изтръгне гръкляна ми.
 В апартамент голям колкото стаята, в която се намирах, с червени стени и под 
осеян със слама, татуирана, чисто гола, възпълна жена с малко розово прасенце на 
каишка, което стоеше в краката ѝ, споделяше с нежен глас:
 „Аз съм голямо платно и върху мен могат да се татуират цели картини, но се 
срамувам да се покажа, защото големите платна не се смятат за красиви. При-
емливо е да са малки и ценни. 
 Върху малкото платно може да се помести малко надписче, красив йероглиф, 
запетая или автограф.
 На малкото му казват бижу, на голямото кич.
 Аз съм кич!
 Виждала съм малък Рубенс, не бях впечатлена, но ми казаха, че големият е 
уникален.
 Аз съм голямо платно и мога да побера в себе си две тави с ядене, четири хля-
ба, да изям много бой и още толкова обиди. 
 Аз съм голямо платно, но сърцето ми е нормално и болката, която може да 
понесе не е повече от това на едно бижу.
 Нещото, което не си признавам, е че и аз съм била малко платно. Все още виси 
йероглифа на рамото ми, но и тогава се срамувах да се покажа.
 Сега единственото, от което се страхувам е да не стана отново малко плат-
но, защото цялата красота на нарисуваното върху мен, ще се набръчка като ове-
хтяло перде.
 Аз съм голямо платно и само един истински творец би могъл да оползотвори 
цялото пространство, за да достигне съвършенството към което се стремя.“ 
 Спрях филма. Слязох до бара и си взех ром. Върнах се. Пуснах го отново, жената 
все така гола и татуирана, но вече с малко бебе в ръцете продължи:
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 „Аз съм майка на две деца! Платнището ми се превърна в корабно платно, 
което става и за тримаран, а аз станах още по-голяма след второто раждане.“
 В кадър се появи малко русо момиченце, което прегърна голата жена през го-
лемия крак.
 „Имам рак! Те казват, че ще умра, но аз няма да го позволя, заради децата! 
Превърнах се в малко платно.
 Върху мен не могат да се татурират цели картини, но се срамувам да се пока-
жа, защото съм набръчкана като вчерашен ден, а косата ми е само спомен върху 
гребена. Аз съм бижуто в ръцете на децата си, аз съм тяхното „ВСИЧКО!““
 Последваха тежки кадри на метаморфози, които аз умишлено превъртях. Тази 
нощ в Берлин за мен беше тежка. Не се чувствах добре в този подреден свят на пре-
допределеност. Срещнах всякакви хора, различни на цвят и аромат, но бях чужд на 
тях и себе си.
 Сутринта се събудих неприятно пиян, а обядът при Грюнер Рот предстоеше. Взех 
два студени и един нормален душ.
 Ядох шкембе при арабите. Няма значение къде си завършил, какво си учил и 
колко далеч се намираш от дома. Едно шкембе винаги оправя положението, ако си 
махмурлия.
 Валеше и аз сълзях. 
 Пристигнах при режисьора точно в 12.00. Немците обичат точността, но и аз я 
почитам. Посрещна ме малко възпълно, усмихнато човече, което бих оприличил на 
топка за боулинг с лачени обуща.
 Покани ме да поседнем в хола и ме представи на майка си.
 Все още под силните впечатления от видяното вечерта, пред мен сякаш отново 
изплуваха картините от филма. По средата на хола, в типичен неокласически стил, 
седеше дама на неопределена възраст. От бялата рокля на малки, нежни маргарит-
ки, които трябваше да подчертаят женствеността ѝ, преливаше плът. Приличаше на 
хляб, пристегнат по средата с коланче, за което имах съмнения, но по–късно устано-
вих наличието му и приятният жълт цвят, който се съчетаваше с тичинките на мар-
гаритките. Ходилата, от които се различаваше само показалецът, бяха обути в злати-
сти сандали. Върху лицето стояха големи очила в черни рамки и връзки за очила от 
малки нежни бисери, които би трябвало да подчертават матовата кожа, която беше 
толкова сипаничава, сякаш неизмит картоф. 
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 Дамата се оказа много ерудираната и приятна майка на режисьора. С лек нена-
трапчив акцент, който нямаше конкретен произход. За мен беше истинско удоволст-
вие да се запозная с нея, въпреки че първоначално видът ѝ ме притесни.
 Следобедът преля като коняк в кристална чаша. Залезът вече едва напомняше за 
себе си, когато се наложи да се разделя с тази невероятна двойка майка и син.
 На излизане подпит, непохватен, но и щастлив от уникалната беседа, се спънах в 
портмантото, докато си взимах чадъра и съвсем откровено изрекох: „Мамка му!“
 – Вие сте българин? – ме попита Грюнер Рот, изненадан и на толкова чист българ-
ски, че дори и аз не се усъмних в това какъв съм.
 – Да, българин съм! – отговорих почти виновен и силно засрамен.
 – Приятно ми е, казвам се Зелен Ягодов Червенков.
 Стиснах ръката му и с насълзени очи се представих:
 – Иван Николов. Ник Айвън е... нали разбираш...
 – Аз ли да не знам! – отговори Зелен Ягодов Червенков.
 Прегърнахме се и побързахме да се разделим, защото за сетен път претърпява-
хме поредната си метаморфоза. Нямаше нужда от разговори и уточнения. Имената 
ни говореха достатъчно.

 В четвъртък имах рожден ден. Напредвам. Бавно и упорито. Приятелите ме заведоха 
на гледачка. Можеха да похарчат същите пари за някоя проститутка, но те са съвестни, а аз 
ерген.
 Срещата с въпросната не продължи повече от пет минути, в които тя предсказа, че ще 
срещна жена, която не отива никъде, защото аз стоя на едно място.

ОТ ЧЕТВЪРТЪК ДО НЕДЕЛЯ
- ТЕЖЪК ПОНЕДЕЛНИК
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 Твърде много символизъм за диаболичната ми душа.
 Тръгнах си разочарован и облекчен, защото все пак нещо щеше да ми се случи, но щях 
да бъда в пъти 
по – облекчен ако бяха ме завели на проститутка. 
 В петък се събудих късно, защото в четвъртък след гледачката започнахме да поливаме 
раждането, което радваше. Радвах се, че съм оцелял още една година.
 В петък сутринта ми се искаше да съм умрял, но някъде по обяд бях щастлив, че съм 
жив.
 Малкото останали спомени от вечерта ме караха да се чувствам горд, а останалите, 
които се губеха се надявах да са били добри.
 Станах. Пих кафе, нахраних рибките, костенурката, зайчето, котката, тритона, полях 
цветята и реших да изляза на разходка.
 Явно едната година отгоре, започна да оказва своето влияние, защото никога преди 
това не съм изпитвал подобно щение.
 Махмурлукът, стегнатият двуредов костюм, лъснатите обувки и аромата на “Narciso 
Rodriguez For Him EDP” дружно решиха да се демонстрират в парка. Последвах ги. Рядко 
се противопоставям, освен ако не съм прекалено кисел, но в тези случаи гледам да остана 
сам.
 Докато оставях падащи погледи и увиснали езици след себе си, следобедът небрежно 
бе изместил ранния преди обед. Подухваше топъл и приятен вятър, а споменът от вечерта 
отстъпваше място на плановете за предстоящата такава.
 Уверено демонстрирах себе си, а аз въобще не бих се подминал. Стегната фигура, леко 
прошарена коса, тъмни и дълбоки очи, смугла кожа, лишена от грозни бръчки, само леки 
и приятни на местата, където лицето най–много се усмихва. Равни бели зъби и трапчинка 
на лявата буза.
 Чувстах се спoкоен и уверен!
 Няколко минути по–късно до любимият ми павилион «Imperial Retreat for Angling» 
(Империал павилион за риболов). Типична архитектурна структура на източната британ-
ска архитектура през XVIII век. Проект, който се основава на класическата пирамидална 
композиция, с разделение в големи симетрични обеми, основаващи се на европейската 
художествена традиция. Самата цел на павилиона и асиметричните елементи на украсата 
(решетъчни огради, прозорци и покриви), много силно са свързвани с тайнствения и зага-
дъчен изток.
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 Точно до този мой любим павилион, издържан в златото на изтока, съзрях червена пей-
ка. На пейката седеше прекрасно на пръв, далечен поглед създание. 
 Невероятната гадателка беше познала, че ще срещна жена, която не отива никъде. 
 А ето какво било то!
 Приближих и седнах до нея.
 Беше облечена в бяла рокля на червени точки, с червени лачени обувки и коланче. С 
бяла шапка с периферия и червена панделка.
 Русата ѝ коса нежно падаше върху раменeте, а шапката покриваше лицето ѝ. Виждаше 
се само малкaта ѝ червена уста и обла брадичка.
 Заговорих я, направих купчина от комплименти в краката ѝ, с риск да ожулят изящните 
ѝ обувки.
 Говорех, говорех, може би и ръкомахах, а тя стоеше неподвижна, изпълнена с достойн-
ство. 
 Колко жени сте срещали, които изслушват и не прекъсват?
 Колко съм срещал аз?
 Изцяло се разкрих пред нея. Неустоима, загадъчна, мълчалива и спокойна. Вдъхна ми 
увереност и надежда. 
 В този момент вечерникът се развихри и задуха силно предвещаващо буря. Вятърът по-
несе листа, клони, пясък, шапка и руса коса. 
 Тези последните две, дори не ме накараха да се притесня, толкова инстинктивно под-
скочих след шапката и косата на моята дама.
 След като успях да ги уловя и съкрушен се върнах, установих че тя не само е плешива, но 
и е от пластмаса, което обясняваше спокойствието и мълчанието.
 Някакъв „артаджия“ сложил до любимия ми павилион, безумната си „арт“ инсталация 
с провокиращото заглавие: „В очакване“.
 Дори не ѝ върнах перуката и шапката, а ги понесох със себе си, сякаш да ми напомнят, 
че гледачките са измамници, а хората наивници, които в надеждата да им се случи нещо се 
предоверяват.
 Няколко алеи и четири прекапвания по–късно, съзрях неподвижно малко момиченце 
по средата на поляна, с бяла рокля на червени точки, червени лачени обувки и коланче, с 
руси коси с червена панделка. 
 Побеснях! 
 Артаджията и тук бе изоставил делото си, което кой знае как се казваше: „Пет години 
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по-късно“ – може би?
 Приближих се бесен и изритах момиченцето. За мой ужас, а явно и на останалите, то се 
оказа живо и започна да пищи и да плаче.
 Нямам представа как съм изглеждал отстрани с русата перука и бяла шапка с периферия 
в ръка, ритащ малко, беззащитно дете.
 Майката така крещеше, че още ми пищят ушите.
 Естествено се озовах в участъка. Дори не се съпротивлявах, силно стисках новите си при-
добивки и дори окован в белезници не ги изпусках, макар и кокалчетата ми да бяха побеле-
ли.
 Настаниха ме пред млад полицай с мазна коса, измачкана униформа, мръсни, неизряза-
ни нокти и безобразни обувки, които все още ме стряскат. Много бързо прецених , че живее 
сам. Няма майка, която ще пусне детето си без да са му изрязани ноктите и да не е изкъпано 
(наивно го вярвам). Няма жена, която ще остави мъжа си в неугледен вид, пък бил той и по-
лицай (какво ще кажат хората за нея).
 Разпитът предизвика в него усмивки и добро настроение и въпреки това се наложи да 
ме задържат.
 Оправданието с гледачката се оказа неоснователно и повърхностно.
 В килията се оказах в компанията на травестит, бабаит и чешит. Последният веднага ми 
скочи, но бабаитът, миролюбив по душа човек, макар часове по-рано да бе изпочупил кос-
тите на няколко души, ясно показа, че иска тишина и спокойствие. 
 Най-радушно ме прие травестита, защото аз все още носех със себе си русата перука и 
шапката с червена панделка.
 Така да се каже „кака“ си намери мястото. След като тишината се оказа враг на всички ни, 
ние се разговорихме, първоначално плахо и небрежно, но с напредването на нощта разго-
рещено и емоционално.
 По някое време сме заспали, но на сутринта се събудих по – малко самотен.
 В събота се прибрах от участъка с глоба, петно в девственото ми досие и много ядосан на 
гледачката.
 Влязох в банята, за да измия докосванията, неприятните моменти, обидните думи, гроз-
ното държане, нелепите ситуации и чувството на срам.
 Измих си зъбите, изрязах си ноктите, нахраних рибките, костенурката, зайчето, котката, 
тритона, полях цветята и легнах да поспя.
 Няма нищо по–уютно от изоставено легло. Легло, което насилствено е било отнето.
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 Чаршафите ухаеха на жасмин, а възглавницата на лавандула. Сънищата за съжаление се 
бяха превърнали в кошмари. Събудих се надвечер. Сумракът нахлуваше в стаята, а лекият 
полъх на вятъра закачаше пердетата.
 Налагаше се да изляза, за да превъзмогна случилото се. Като крим инално проявен ре-
ших първо да мина през гледачката, за да я убия. За нейно щастие не си беше у дома. 
 Олекна ми!
 Имах среща с травестита, бабаита и чешита. Трябваше да полеем свободата. И се започ-
на едно наливане и поливане с историята как съм сритал малко русо момиченце в парка, 
ядосан на пластмасова жена с перука, на която съм свалял звезди, защото гледачка ми е 
казала, че ще срещна жена, която не отива никъде.
 Цяла вечер хора ме черпеха и ми казваха, че съм велик... глупак! 
 Заливаха се от смях, но и на мен ми беше весело. Не се чувствах унизен, а по-скоро из-
лъган. Никога нямаше да разкажа историята на приятелите си, защото те бяха прекалено 
съвестни, а аз ерген.
 В неделя сутринта се събудих от силен шум. Отворих очи и установих, че се намирам в 
чужда кола, паркирана на непознато място. На прозореца беше залепнала девойка, която 
явно се опитваше да разбие стъклото. Отворих плахо вратата и тя нервно се настани до мен. Погледна 
ме право в очите и каза:
 – Слава богу, че се събуди. Умирах от студ.
 И как нямаше да умира от студ, след като по тялото ѝ почти нямаше плат.  
 – Накъде? – попитах аз уверено, без много приказки, само защото бях видял, че на 
таблото има ключове.
 – О, аз не отивам никъде, а ти стоеше на едно място. Исках само да се стопля.
 Очакваше ме тежък понеделник.
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 Вечерта ме нападна ненадейно, а аз не бях подготвен за нея. Старицата, от която купих опако-
вани детски сълзи ме увери ,че щом ги разопаковам животът ми ще придобие смисъл.
 Скътани в левия джоб на палтото, прогаряха вътрешността на джоба ми.
 Купих ги несъзнателно, защото исках да ѝ помогна, а и не вярвах, че някой може да про-
дава сълзи толкова евтино.
 Имаше мъжки, женски, старчески и детски. 
 Мислех си, че именно те трябва да са най-скъпи, но тя бе преценила, че може да ги про-
дава на безценица.
 Като всеки търговец ми пробута стоката си ловко, с интересен разказ за това откъде идват 
сълзите и за какво могат да ми послужат.
 Истината бе, че не ми трябваха, но тя ме убеди, че са ми жизнено необходими.
 Почти тичах към дома си с прогарящ джоб, а върху ми небето изливаше поредната му 
нанесена обида. Започна да хленчи по детски, пускаше по някоя и друга капка, но само 
след минути се разрида неутешимо.
 Прибрах се мокър, не, подгизнал. От мен се стичаше вода, която коридорът ми понесе с 
известна досада и страх отново да не се надуе паркета.
 Всеки път посрещаше калните ми стъпки, мръсните обувки и наглостта да влизам с мо-
кри дрехи спокойно, но с годините показваше, че му е все по малко приятно. 
 Стените, оранжеви навремето, бяха придобили кафеникав оттенък, закачалката претру-
пана с палта се бе разкалила в единия край, а пясъкът от многото разхвърляни обувки, стър-
жеше чак до хола.
 Пренебрегнах го и този път, хвърлих мокрите дрехи директно върху пода и влязох в баня-
та, за да се сгрея. 
 Докато блажено се отпусках под топлия душ, който хълцаше, сякаш плачеща жена, си 
спомних за детските сълзи.

ДЕТСКИ СЪЛЗИ
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 Водата се стичаше по лицето ми, коридорът стенеше, душът хълцаше, а аз бях убеден, че 
е крайно време да отворя пакета.
 Половин час по – късно, когато небето съвсем притъмня, а лампите в къщи зажужаха, 
сякаш си говореха, аз бях облечен в топъл халат, дрехите отдавна се въртяха в пералнята, а 
коридорът бе чинно почистен.
 Седях на люлеещия се стол, с пакет в ръката и голяма въпросителна над главата ми.
 Да го отворя или да не го отварям. Люлеех се напред – назад и се питах. 
 Напред – да го отворя ли? Назад – да не го отварям! Напред – да го отворя ли? Назад – да 
не го отварям! Напред – да го отворя ли? Назад–да не го отварям! Напред – да го отворя ли? 
Назад – да не го отварям! Напред – да го отворя ли? Назад – да не го отварям! Напред – да 
го отворя ли? Назад – да не го отварям! Напред – да го отворя ли? Назад – да не го отварям! 
Напред – да го отворя ли? Назад – да не го отварям! 
 Стана ми досадно и ми се зави свят. Оставих го в чекмеджето за специални неща и реших 
да си сипя едно малко. После още едно малко и така малко по малко пресуших бутилката 
малцово, с дъх на ванилия и отлежало в дъбови бъчви.
 В полунощ, бях толкова екзалтиран и навярно пиян, че нито коридорът, нито лампите, 
нито пък хленчещият душ, можеха да ме спрат да изляза. 
 Сутринта се събудих от това, че някой си беше заврял краката в моите, бъркаше с пръст в 
ухото ми и ми духаше перчема.
 Отворих очи плахо. Много плахо, много бааавно и още по – плахо. Всъщност въобще не 
ги отворих, а примижах, за да изглеждам заспал, но през завесата от мигли да виждам.
 Видях прекрасно същество. Съвършена жена. 
 Това ме накара да скоча и да проверя парите, които държах уж на тайно място, но точно 
днес можеше да се окаже, че не е толкова тайно.
 За моя голяма радост се оказаха в наличност, както и бижутата на мама, боновете, цен-
ните книжа, кюлчетата злато, диамантите, смарагдите и плюшеното зайче, което вуйчо ми 
подари, когато бях на 3 годинки.
 Как за бога съм успял да убедя тази жена да дойде в дома ми при условие, че всичките 
ми ценности стояха непокътнати. 
 Докато тичах из апартамента полугол, отваряйки чекмеджета, скринове и сейфове, тя 
беше приготвила закуска и кафе, и седеше спокойна в кухнята, сякаш цял живот го е правила. 
В моята кухня го е правила. Цял живот.
 Тогава се сетих за пакета с детски сълзи. Сетих се, че само там, където го оставих не про-
верих. 
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 И да, както се казва понякога, прекалено хубаво беше, за да е истина. Пакетът го нямаше. 
Всичко друго си беше на мястото, но пакетът със сълзи го нямаше. Кучката ме беше ограбила.
 Нахлух в кухнята бесен:
 – Върни ми пакета! –  изкрещях.
 – Кой пакет? – попита тя, но в хитрите ѝ, котешки, зелени очи се виждаше, че много добре знае.  
 Зениците ѝ се разшириха, ноздрите на малкото ѝ носле се разтвориха, устните, ох тези 
сочни, влажни устни се разтвориха.
 Прималя ми и седнах на стола. Машинално си налях кафе, а нежните ѝ ръце ме погалиха 
по главата и съвсем естествено натикаха кроасан в устата.
 – Върни ми пакета!– изфъфлих аз и множество трохи полетяха от устата ми към съвърше-
ното ѝ пъпче, което леко се показваше изпод халата на рози и жасмин.
 – Кой пакет? – попита отново тя и седна в скута ми.
 Ароматът на жена рано сутрин, примесен с този на кафе и кроасан, сладостта от допира 
на кожата, може да накара и най-коравия мъж да капитулира, а аз не бях нито толкова корав, 
нито толкова мъж. 
 Докато ровех с нос къдриците ѝ, а ръцете ми се спускаха по гърба ѝ, знаех със сигурност, 
че съм изгубил и тази битка, затова най–учтиво се помолих:
 – Виж, знам че за теб е само един пакет, но за мен е важен. Купих тези сълзи с идеята, че 
ще ми се промени живота.
 – О, да, ще се промени. Вчера ти ми ги подари и поиска да си направим дете. 
 Девет месеца по-късно, пет пакета с памперси, два биберона, едно кошче и детско 
легълце се оказах баща на бебе, което приличаше на Йода, но аз тайно се надявах като 
порасне да заприлича на майка си.
 И до ден днешен си мисля, какво ли щеше да ми се случи ако бях купил мъжки, женски, 
или старчески сълзи.
 P.S. Старицата пълнеше пакетите с дестилирана вода.
 Жената имаше толкова пластични операции, че няма да е чудно, ако детето порасне и 
продължи да прилича на Йода.
 Пиенето вреди на вас и на всички около вас.
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 Вчера изгубих часовника си. Малко преди това спря внезапно. Секундарникът хълца, 
хълца и реши, че му е достатъчно. Всичко това се случи, докато се молех времето да мине 
по – бързо, тъй като бях на най – скучната среща в живота си. Дамата ми опъваше с вилица 
спагетите, сякаш наново ще ги приготвя, а виното пи на малки, мънички, миниатюрни глътки, 
сякаш в него имаше милион и една винени мушици и тя трябваше да прецеди всичко през 
зъби, за да не би случайно да глътне някоя. 
 Разговорът приличаше на разпит, в който играех и лошото и доброто ченге, а тя отговаря-
ше едносрично, сякаш от това зависи живота ѝ.
 Малко след като я изпратих и целунах нежно по челото сякаш има температура, а аз 
трябва да се уверя, че ще лежи на легло дъъъълго време, започнах да тичам. 
 Тичах, тичах, тичах и крещях, крещях и дишах, дишах и подскачах. Точно в този момент 
съм си загубил някъде часовника.
 Мислех да го занеса на ремонт, за да може никога повече секундите да не се точат с ча-
сове.
 Разбира се, установих трагичната загуба на сутринта и най – то нещо бе да се върна по 
пътя, за да го потърся. Все пак беше подарък от баща ми.
 Не исках, нямах никакво желание, защото трябваше да измина целия път наобратно, а 
това означаваше с всяка една крачка да се доближа отново до снощната си дама.
 Половината път изтичах, а останалата издишах тежко. Събирах и малкото останала ми 
воля, за да продължа, когато я съзрях и най – естествено прелетях през близко стояща пейка, 
за да кацна в храста зад нея.
 Въобще не се изненадах, дори не потрепнах, когато тя седна на пейката. Сякаш знаех, че 
това ще се случи. На всичкото отгоре носеше на ръката си МОЯ изгубен часовник.
 В този живот няма нищо случайно, всичко е нарочно. Ето това клише се заби така дълбо-
ко в мозъка ми, че не намерих нито подходяща реплика, нито причина, за да изляза спокоен 
от храстите и да си поискам часовника. 

ИЗТЪРВАХМЕ МОМЕНТА
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 Сега ми оставаше само търпеливо да си клеча в него и да чакам. А какво точно нямах 
представа . Снощната ми дама изяде една торба с череши, изпи две минерални води, чопли 
семки, яде вафли и погълна два банана. Започвах да се съмнявам дали наистина е тя, спом-
няйки си снощното ѝ представяне на масата.
 Тъкмо щях да изско̀ча от храстите с репликата: „Ах тиииии, ядеш значи и пиеш като...“, 
когато към нея се приближи нисък, плешив, рижав, пъпчив, очилат, чипонос, с големи, око-
корени очи, с малки, пухкави ръчички, късички крачка, корем като футболна топка, облечен 
в червено сако, черна папионка на червени точки, сини, ожулени обувки, джинсов панталон 
цвят каки, с найлонова торба с хранителни продукти в едната ръка, черен чадър в другата, 
раница на гърба със съмнително съдържание, мъж, който дъвчеше дъвка. 
 – Мога ли да ви попитам нещо? – чух го да казва.
 – Вече ме попитахте. – отговори стакато тя.
 – Всъщност не съм.
 – Напротив, питайки ме дали можете да ме попитате нещо само по себе си е въпрос. 
Трябваше да ме питате дали можете да ме попитате две неща и тогава можехте да ми зада-
дете и втори въпрос.
 – А вие щяхте ли да ми отговорите?
 – Не.
 – Не бъдете толкова груба.
 – Не съм груба, а конкретна.
 – Представете си, че се нуждая от помощ, а вие сте единственият човек, който може да 
ми помогне.
 – Прекалено абстрактно и хипотетично.
 – Обичате ли сирене?
 – Сирене?
 – Да, сирене.
 – Да, може да се каже.
 – Ами тук в торбичката имам едно прекрасно сирене бри. Можем да си го поделим с 
малко вино.
 – Вино? На обяд!
 – Според мен виното може да се пие по всяко време стига човек да е в подходяща ком-
пания и настроение.
 – Сирене бри? Така ли?

ИЗТЪРВАХМЕ МОМЕНТА
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 – Да.
 – А виното?
 – Пино Блан, Мерло, Ризлинг или Шампанско?
 – В торбата ли са?
 – Не, в раницата на гърба ми.
 – Плодове?
 – Пъпеш нямам, но имам грозде.
 – Може. Тук на пейката?
 – Разбира се. Момент само, имам покривка и прекрасни стъклени чаши със сребърен 
обков.
 Докато краката ми изтръпваха от клеченето в храстите, а сърцето се опитваше да счу-
пи гръдния ми кош от възмущение, тези двамцата седнаха на пейката. Рижото чиче постла 
покривка помежду им, извади стъклени чаши със сребърен обков (евала за чашите, много 
стилни, после трябва да го догоня и да го попитам откъде ги е купил). Наля вино, наряза си-
ренето, защото имаше и нож в раницата. 
 – Наздраве! – каза той.
 – Наздраве! – отвърна снощната ми дама.
 – И така, докъде бяхме стигнали?
 – До никъде.
 – Е как! Тъкмо се разговорихме.
 – Не, вие говорехте, а аз ви слушах.
 – И какво казах? 
 – Нищо, което да си струва да се запомни.
 – Вие наистина сте груба, знаете ли това?
 – Разбира се!
 – Защо?
 – Не обичам да ме занимават и да ме ангажират със себе си. 
 – А какво обичате?
 – Лимони със захар, еклери с маслен крем, пиле с картофи, свинско със зеле, торта с мас-
карпоне, червени токчета, лилави пердета, черни чаршафи, слънчогледи на букет, фрезии 
през пролетта, аромата на кафе сутрин, хубавото вино, дългите планински преходи, утрините 
на морето, мързеливите следобеди в хамак, тежките книги, леките мъже и страстния, сла-
достен, отпускащ и леко перверзен секс. Обичам да обичам. 
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 Чичето изпусна парченцето си бри, а гроздовото зърно се търколи в скута ми. Той хлъцна, 
а аз се възбудих.
 – А защо сте толкова груба?
 – Защото докато се стигне до това, което обичам има толкова условности и прелюдия, 
че хората убиват всяко мое желание. Предпочитам да убивам това в зародиш, вместо да го 
чакам с месеци да дойде. 
 – А ако сега ви награбя и пожелая да ви любя?
 – Ха – ха – ха – ха – ха – хва, не сте мой тип. Вие не сте лек мъж, а по–скоро добър, грозно-
ват комплексар, на който не му пука как ще го възприемат, защото прекалено дълго е бил бит 
и нараняван. Вие няма какво да губите, а това не ме възбужда.
 – Вие сте груба, но пък за сметка на това пряма и истинска. Харесвате ми. 
 – По странен и извратен начин, и аз започвам да ви харесвам. А вие какво обичате?
 – Обичам да радвам хората, да им правя малки подаръци, да помагам, да се отзовавам, 
когато са в нужда, да бъда на разположение, когато им е тежко.
 – Ето, какво ви казах, вие сте комплексар, който търси постоянно одобрение, защото няма 
себеуважение.
 – Добре, добре, без повече обиди. Всъщност обичам само едно нещо, а всичко останало 
за мен няма значение.
 – Какво обичате?
 – Майка си.
 – Това заслужава тост.
 – Да, нека вдигнем тост за майките и ако не бързате да си отворим по още една бутилка.
 – Разбира се! Вечерта е пред нас, а и на тъмно изглеждате значително по-добре.
 Три часа по-късно разбрах, че се е напикавала като малка, имала е страх от смъртта, плу-
вала е с делфини, скачала е с бънджи, разбивали са ѝ сърцето многократно. Имало е време, 
в което е била наивна и добра до глупост, но сега харесва циника в себе си и гледа редовно 
да го храни.
 Чичото също се оказа интересен екземпляр. Работил като носталгист. Дизайнер, който 
пресъздава интериори, които да връщат клиентите в атмосферата на миналото. Последно 
правил хол в стила на 80-те години и кухня по модата на 50-те. Хората в такава обстановка се 
отдавали на спомени за отдавна отминалата им младост или си представяли как са живели 
дядовците и бабите им. Подарявал на клиентите си уюта на отминалите времена.
 – Знаете ли, мога и на вас да направя нещо, може тогава да се върнете към времето, ко-
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гато не сте била циник. – каза той закачливо.
 – Вие сте добър човек. Благодаря Ви. – каза тя и го прегърна. – Сега вече мога да отговоря 
на въпроса Ви.
 – Кой въпрос?
 – Този, който искахте да ми зададете, когато се срещнахме.
 – Всъщност исках да ви попитам колко е часа, защото видях часовника на ръката Ви.
 Тук беше момента да изскоча от храстите, но от часове не чувствах краката си, а и ми се 
стори твърде неуместно. Тогава я чух да казва:
 – Този ли? Та той не работи, но е хубав спомен от една кошмарна вечер с лек мъж. 
 – Ще повторите ли?
 – Кое?
 – Вечерта?
 – Бях тръгнала да му връщам часовника, но срещнах вас. Не мисля, че ще се видим отно-
во.
 – Защо?
 – Изтървахме момента.
 Малко след тези думи чух как часовникът започва да тиктака. Инатливата стрелка си бе 
проправила път напред към времето. 

 

 Понякога оставам без зъби, докато ям натрошени, жлъчни камъни. Езикът ми 
няма как да си остане зад тях. Събирам си ги в шепи, за да целя всички, на които 
някога съм имал зъб. Ям каши, течни, миризливи, но полезни каши. От тях здравето 
ми се пооправя. Намалява ми холестерола, сърцето бие в норми, кръвната захар се 
регулира. И само като си помисля, че ако не се налагаше да ям натрошени, жлъчни 
камъни, здравето ми щеше да закъса, ми става нервно и тревожно. Затова пия чай. 

ПОНЯКОГА ОСТАВАМ БЕЗ ЗЪБИ
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Чай от мента и жълт кантарион за нерви. След камъните, колкото и да съм спокоен, 
езикът ми все още не си е на мястото.
 На всяка реплика, жест, мимика, настроение, движение той изскача неконтроли-
руемо, за да покаже колко е голям. Излизат думи, за които дори не съм подозирал, 
че знам. Жлъчни думи, дръзки, злостни думи, от които се образуват жлъчни камъни.
 Целият ставам черен, кръвта ми кипва и няма каша и билков чай, които да успо-
коят гнева.
 Онзи ден отивах до магазина, за да си купя безполезна, зелена напитка от мента 
с висок градус. Мислех и натурален сок от хмел да си взема, че след нея винаги ми 
става прекалено сладко в устата и езикът започва да лепне.
 По пътя ме настигна мъж на не повече от 43 години, а може и по–млад да е бил, 
но животът на улицата бе покрил лицето му с толкова черти, сякаш некадърник в 
курс по рисуване се е опитвал набързо да щрихова лице.
 Изравни се с мен и започна нещо да говори, бързо, неясно, сякаш и той е ял 
жлъчни камъни, а след това мед.
 Езикът му лепнеше, устните мърдаха, но от устата думите падаха на трохи. На-
прегнах слух и  изведнъж дочух ясни изречения.
 Сякаш провидението му даде тих, шептящ глас, който трябваше да достигне до 
мен, за да излея чернотата си:
 – Искаш ли го? Не е е много голям. Само за един лев. Да го извадя ли? Целият е 
твой! Само за един лев. Да ти го покажа ли? А? Да ти го покажа ли? Ей сега ще го из-
вадя.
 Чувствали ли сте, нещо гнило, тежко, черно и грозно да се надига във Вас?
 Аз го усетих и пуснах на свобода!
 Излях върху странния субект, който ме изпровождаше до магазина и ми отправя-
ше неприлично предложение, целия гняв, който жлъчката, черния ми дроб, сърцето 
и душата бяха таили с години.
  Като приключих с тирадата си и цветът на кожата от черен бавно възвръщаше 
розовината си, видях как с треперещи ръце изважда от найлоновата торбичка, която 
носеше, препарат за миене на прозорци.  
 Продаваше го за левче, защото беше гладен.
 Останах в ступор по средата на улицата. Мъжът продължи с бързи крачки към 
близкия магазин. 

ПОНЯКОГА ОСТАВАМ БЕЗ ЗЪБИ
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 Помислих, че са минали часове, докато гледах отдалечаващият се силует. Ако 
снимаха филм, върху мен щеше да се излее пороен дъжд, да профучават коли, да ме 
нападнат милиони скакалци, да изядат дрехите ми, да остана гол под жаркото слън-
це, да се обезводня и да припадна.
 Не припаднах. 
 Бавно, сякаш ми бе отнето всичко, но най–вече достойнството и малкото добро-
та, която притежавах някъде надълбо̀ко, започнах да се съвземам. 
 Последвах го към магазина. Стъпвах в неговите стъпки, останали да горят по ас-
фалта.
 Отворих вратата на магазина и го извиках да дойде. Исках да му се извиня. Исках 
да падна на колене и да моля за прошка. За всичко, което съм сторил към него, към 
близките си, към всички хора, които някога съм наранил, защото не съм могъл да чуя 
думите им.
 Той ме гледаше изплашено като малко дете. Очите му бяха широко отворени, 
ръцете отпуснати, ноздрите разширени и само една голяма вена на врата му пулси-
раше, сякаш в нея се бяха скрили и обидата, и страхът, и гневът му. Въртеше глава и 
категорично отказваше да излезе. Помолих го още няколко пъти и чак тогава тръгна 
към мен. С малки, ситни стъпки. Доближи ме недоверчиво като през цялото време 
ме гледаше право в очите. Сякаш бях змия хипнотизирала жаба, която да влезе пра-
во в устата ѝ.
 Помолих го за прошка и му дадох пари, за да се нахрани, защото никой не е длъ-
жен да яде чужди жлъчни камъни.
 Усмихна се и каза:
 – Няма нищо, няма нищо, аз сега ще си купя нещо за твое здраве. Да си жив и 
здрав, да си жив и здрав.
 Побързах да си тръгна, но част от мен остана на улицата, за да се излива върху 
нея пороен дъжд, да профучават коли, да я нападат милиони скакалци, да изгаря 
под жаркото слънце, да се обезводнява и да припада, защото не умее да чува думи.
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 Униформата все още ѝ ставаше, макар че я получи преди 10 години. Миришеше 
на карамел, кафе и пури. Харесваше ѝ съчетанието на синьо и бяло. Това я караше да 
се чувства чиста, въпреки че вечер я сваляше с отвращение. 
 Ходеше с радост на работа, облечена в уханната си униформа, за да може по цял 
ден да разнася каната с кафе, да сервира вкусни торти, но най-вече да се вижда с 
приятелите си.
 Започна работа в кафенето, когато беше студентка. Барманът, примамлив младеж 
с живи очи я плени още с влизането ѝ. Докато се усети три изгрева и четири залеза 
по-късно вече бяха колеги. Той правеше кафето, слагаше бита сметана, облизваше 
пръста си, който винаги се цапаше, когато слагаше сметаната, поръсваше с канела, а 
тя поднасяше напитката. 
 Завършиха по едно и също време, но той отиде да преследва детската си мечта и 
обеща да се върне, а тя остана да го чака. И чака вече 10-а година подред.
 Мечтата му беше да обиколи света. Стана стюард в катарските авиолинии. 
 Обиколи над 100 дестинации и всеки път, когато правеше кафе, слагаше бита сме-
тана, облизваше пръста си и поръсваше с канела, се сещаше за нея.
 На стената на кафенето имаше малък олтар на неговите пътувания. 70 картички 
от целия свят. След всяко негово пътуване тя получаваше по една картичка, която 
забождаше като препарирана пеперуда върху корковата дъска.
 Дори не беше сигурна дали го чака или очаква поредната картичка с краткото 
съдържание: „Тук е супер, искаше ми се да бъдеш с мен“. 
10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО и 70 КАРТИЧКИ - ЕДНО И СЪЩО ПОСЛАНИЕ: „Тук е супер, ис-
каше ми се да бъдеш с мен!“.
 Преди няколко години врата на кафенето се отвори и тя с изненада установи, че 
човекът стоящ на прага, много ѝ напомня на младежа с живите очи. С тази разлика, 
че помежду им имаше 30 години разлика.

СЕРВИТЬОРКАТА
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 Човекът седна на масата под картичките с изглед към малко дворче с фонтан, 
който през зимата не работеше и събираше боклуци, а лятото разнасяше прохлада. 
Мраморен фонтан, мини имитация на фонтанът ди Трѐви. 
 Двамата се сприятелиха много бързо. Той й носеше филми на Фелини, разказва-
ше ѝ за живота си, за внуците, починалата си жена и за мечтите си.
 Неусетно и двамата се привързаха силно един към друг. Тя чакаше с нетърпение 
да влезе, да си поръча кафе и с часове да говорят.
 Той често се шегуваше с тази им привързаност и цитираше Фелини: „Когато по-
стъпвам необяснимо, просто спонтанно, сигурен съм, че съм прав, дори рацио-
налната ми част и да е против. Може би защото чувството, интуицията – това 
съм всъщност аз, а останалото са гласовете на другите хора, които ми казват 
какво би трябвало да правя.“
 По този начин ѝ казваше, че я обича и се смееше, че само таксиметровите шофьо-
ри не разбирали филмите на Фелини. Все го питали: „Фефе, защо не правиш филми, 
които да разбираме?“
 Дали ако всичко имаше рационално обяснение, щеше да има чудеса?
 В кафенето идваха предимно аристократи от малкото кварталче, в което се нами-
раше. Те се държаха с нея почтително и уважаваха труда ѝ.
 Понякога някоя и друга млада двойка се потапяше в този свят на кафе и изтънче-
ност, за да отнесат със себе си аромата на кафе и сладостта на целувките.
 Дните минаваха неусетно, месеците непредвидено, годините се топяха. Нищо не 
се случваше.
 Докато беше на 20 това не ѝ правеше впечатление, но след като навърши 30 
години, желанието за промяна се нанесе в малката й квартира и започна малко по 
малко да отнема от пространството ѝ.
 Стените с всеки ден се приближаваха, пътищата ѝ се струваха досадно познати, а 
хората в кафенето леко досадни. 
 Искаше промяна. Трябваше да започне отначало. Тази мисъл напоследък не ѝ да-
ваше мира.  Картичките отдавна бяха спрели да пристигат. Всички щяха да ѝ липсват 
много, но униформата все още ѝ ставаше.
 Не беше се променила много. Все още имаше шанса да прекрачи прага на кафе-
нето с късметлийския крак.
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 Ще се събудя гола като в еротична фантазия. Ще съм намазана с шоколад, смета-
на, мед, покрита с череши, банани, полята с шампанско. Ще се събудя като фантас-
тична, еротична торта, предизвикваща диабет и сърдечен удар. 
 Ще се събудя като от най-горещ еротичен сън в розово и червено. Сън с опънати 
нерви като жартиери върху сочно и стегнато...
 Ще се събудя, за да си сложа вълнените чорапи, пуловер, шапка, шал и палто, за 
да изчистя снега от вчерашната ни караница, за да разчистя пътя към дома. 
 Ти само си ела навреме, докато все още правя разлика между палто и панталон. 
Три часа по – късно ще е фатално.
 Три часа по – късно ще се събудя гола като в еротична фантазия на някого, когото 
все още не познавам и  тогава оправданието, че не обичам карамел, кафе и смокини, 
ще е евтино.

 Така и направи. Една съботна утрин, наля кафе за последно, на всеки остави пис-
мо, а на своя приятел направи подарък, който той нямаше да забрави – отрязаните си 
дълги коси и адреса на новото място където щеше да живее и работи.
 Стана сервитьорка в отдалечено планинско селце. 

ЩЕ СЕ СЪБУДЯ
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 Вятър в косите, пепел в очите, викове в ушите... 
 Това бе само една малка част от дискомфорта на сутрешното ми тичане.
 Фактът, че няколко пъти си изкълчих крака, смазах хрущящи, мазни неща с неясен про-
изход, не ме отчая.
 Притесни ме, че заради тежкото ми дишане, няколкото подобни на мен ентусиаста, 
изпаднаха в истерия, да не получа някой удар и да им се наложи да се занимаят с мен.
 Тичах като разярен питбул, преследващ жертва.
 Навсякъде се лееше пот, стичаше се на малки вадички в ушите, очите, носа, устата, вра-
та, 
гърба...
 Много пот! 
 Тичах!
 Ако ме попитате защо го направих, бога ми – нямам никаква идея.
 Най – накрая се свлякох на една пейка.
 Потъркалях се известно време като морж, нагласих всичките си крайници в правилната 
стойка, което ми отне време, тъй като трепереха и се тресяха конвулсивно.
 Успокоен и почти отпочинал след 5 минутното тичане, реших да се поогледам, когато 
съзрях до мен Чудо.
 Добре де, и жена може да се нарече. Обожавам жени, които изглеждат сякаш току – 
що са плакали.
 Очите им искрят, в тях няма болка и укор, по детски чисти са. Устните подпухнали, ся-
каш от облизване на солта. Ноздрите леко разширени от дълбокото поемане на въздух. 
Прекрасни в своята слабост.
 Чудото до мен изглеждаше по този феноменален начин. Усмихнах се дяволито, сякаш 
всеки мускул в мен е твърд и я заговорих закачливо.
 Много бързо, сякаш откраднато, ми стана ясно, че е лекар и се е притеснявала да не ми 

БЛАГОДАРЯ ВИ, МОМЧЕТА
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се случи нещо. Седяла на пейката и ме наблюдавала като потенциален пациент.
 Представих си как се свличам на земята, а тя дотичва с прекрасните си крака, пада на 
колене и започва да удря гръдната ми област. Сърцето подскача, опа, я как само подскочи 
при тази мисъл. Крещи: „Дишай“и впива устни в моите, а аз вдишвам теменужения аро-
мат на косата ѝ.
 Нямаше как – поканих я на среща. 
 Учудващо прие!
 Тук е време да спомена, че не изглеждам като Аполон Белведерски, а и той има един 
мааааааалък недостатък, който аз нямам. Всъщност съм много далеч от него. По–скоро 
бих се оприличил на Пантагрюел както го рисува Франсоа Рабле, но в по-прилична версия.
 Вечерта моята дама пристигна с още три дами, явно се притесняваше да остане насаме 
с мен.   
 След сутрешното тичане имах огромен прилив на енергия и реших да й покажа какъв 
купонджия съм. Разтанцувах се като Майкъл Джексън, Пола Абдул и Мадона в едно (да, аз 
съм от старото поколение).
 Дишах тежко, хвърлях пот навсякъде, няколко пъти си изкълчих крака, смазах хрущя-
щи, мазни неща с неясен произход, но не се предадох.
 Накрая направих шпагат и...
 Онзи малък недостатък, който нямам в сравнение с Аполон Белведерски, се контузи 
жестоко и се наложи да отида до болницата.
 Всички се смяха, накрая и аз, след като премина зверската болка и очите пресъхнаха от 
плач.
 Вече не тичам, рядко танцувам, защото си намерих страхотно момиче – лекар, с вид на 
току–що плакала.
 Не я питам защо избра мен, но знам отговора. Една от приятелките ѝ, ми разказа на-
бързо, докато бяхме до тоалетна.
 Деня преди да се срещнем, моята изгора била на гледачка, която ѝ казала, че ще срещ-
не фурия, която ще премине като вятър покрай нея, ще я облее студенина, а въздухът ще 
се нажежи. Това щял да бъде мъжът на живота ѝ.
 Извадих късмет, че отидох да тичам точно в този ден, но изкарах още по–голям късмет, 
че фурията беше паднала няколко метра по–надо̀лу, защото някакви гаменчета, бяха 
опънали въже между дърветата.
 Благодаря Ви, момчета!
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 Тази сутрин се събудих в стар и износен джоб. Направо се ужасих от малката 
дупка, през която ако не се бях залепила за дъвката, можех да падна всеки момент.
 Представях си как падам надолу, отчаяно опитвайки се да се хвана за космите на 
крака и накрая пропадам в чорапа. А ако ходи бос? Направо ще ме смачка!
 Странно, защо си мисля, че джобът е мъжки. Може би заради презерватива, кой-
то ме боде в ребрата и няколкото солети.
 Супер –  има солети, поне няма да умра от глад.
 О, чух глас!
 Помощ, поооооомощ, пооомоооооощ! – това е моят глас, а този който чух опре-
делено е мъжки.
 Ууууу, кой говори толкова меко, сякаш е от някоя планета на мекостите.
 Има ли планета на мекостите?
 Защо пък да няма, ако има вероятност да се събуждам в джоб, защо да няма! 
Следователно ще има и планета на сибилантните.
 Иха, този трябва да започне да съска, досущ като някой поляк, за да може после 
Горки да напише в „Старица Изергил”, че явно господ много е мразил поляците, за да 
им даде такъв змийски език.
 Усещам, че ми прилошава, явно се размърда.
 Къде ли ще ме заведе?
 О, чудесно – пъхна си личната карта в джоба, сега ще мога да го опозная още по-
добре.
 Мммм, симпатяга, малко логопед, няколко курса по правоговор и ще е като Ален 
Делон на млади години, с прекрасно увуларно „р”.
 Охоооо и е само две години по-голям от мен.
 Започва да ми харесва този джоб!

ДЖОБЪТ
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 Оооо не, какво ти става бе човек? Как можеш да сложиш в джоба си и хартийки и 
телефона си?
 Телефон! Мога да се обадя да ме спасят. Браво, моето момче, браво, скоро като 
нищо ще се срещнем.
 – Ало? – това съм аз.
 – Кажете?– това е майка му.
 – Извинявам се много за безпокойството, но нямаше на кого да се обадя, а пър-
вия номер е вашият. Как да ви кажа, аз се намирам в джоба на панталона, на вашия 
син.
 Пауза. Чувам я как диша, но мълчи.
 – Ало, ало, алооооооооо – пак съм аз.
 Пауза.
 – Алооооооооо – познайте сега кой е?
 – Бихте ли подали телефона на сина ми?
 – Ами как да ви обясня, телефонът му е в джоба, а аз се обаждам от джоба му.
 – На кого?
 – На вас.
 – Откъде?
 – От джоба на сина ви.
 – Кой джоб?
 – На панталона му.
 – А той къде е?
 – Кой, панталонът ли?
 – Не, синът ми!
 – Ами до мен е.
 – Тогава му дайте телефона, за да го чуя.
 – Ама няма как да стане, защото телефонът му е в джоба, а аз се обаждам от джо-
ба.
 – Кой джоб?
 – На панталона, на сина ви.
 – Обаждате се от джоба на панталона, на сина ми.
 – Ами даааааааааааааааааа– Господи, тя зацепи.
 – Мисля, че имате много лошо възпитание, а шегите Ви са неуместни и безвкус-
ни.

ДЖОБЪТ
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 Ставам сутринта от дълго, протяжно и нахално звънене. Няколко крачки ме делят от убийство. 
 Представям си как отварям вратата, хващам нещото, кацнало на звънеца и му 
извивам така главата, че след това, освен на жираф, на нищо друго няма да прилича.
 Отварям и как да ви кажа, тук определението бесен е като пресечено мляко, до-
бавете няколко люти чушки и уасаби и ще добиете представа.  
 Та отварям, а насреща ми абсолютно куку. Чикирики, ненормалник. И аз понеже 
не съм от най-въздържаните хора не се стърпявам и му казвам:
 – Ей, ненормалник!
 А той ми се усмихва благо, все едно съм му подарил чифт вълнени ръкавици и ми 

 Упс, затвори! Сега се надявам да му звънне, а после да му обясни, че съм в джоба 
му и най-накрая да се измъкна от това положение.
 Звъни! Колко съм проницателна.
 – Да – това е той.
Започна да диша тежко.
 – Мамо, добре ли си?
 Още по-тежко, май нещата не се подреждат добре. Затвори. Набира някакъв но-
мер.
 – Здравейте докторе, мисля че нещата се влошават. Майка ми току-що се обади 
и каза, че в джоба ми имало някакво момиче, което й звъни и я притеснява. Да, да, 
добре, ще я заведа. Благодаря ви и аз не мислех, че маниакалната депресия, може 
да доведе до такива девиации. Да, ще се видим в болницата. До скоро!
 Стана ми криво, ще вкарат жената в лудницата заради мен. А той сложи телефона 
си в другия джоб.
 Гадост!

НЕНОРМАЛНИК
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казва:
 – Здравей, аз съм ненормалник. Може ли да вляза у вас?
 – Пич, как да ти кажа, ненормално е, да каня някакъв си ненормалник в къщи.
 – Че какво му е ненормалното, напълно си е нормално, да поканиш някого, който 
ти стои пред вратата, в дома си. – упорства той.
 – То е нормално, ако е нормален човека, а теб като те гледам си абсолютно не-
нормален, а и си призна.
 – Че ти да не би да си нормален?
 – Да, абсолютно!
 – Хайде, моля ти се, нека вляза и ще ти покажа какво продавам.
 Ей тука ме хвана копелето, щото аз съм любопитен като цял взвод руси мадами. 
Всичко преодолявам, но не и любопитството. 
 И няма как, каня ненормалника в къщата си. Той влиза ухилен, все едно Коледата 
и Великден са се слели в едно и той не лови, а отглежда златни рибки. Влиза дово-
лен, сяда без да съм го поканил и се втренчва в тапетите ми. После избухва в ненор-
мален и смях и започва да хълца:
 – Хаааааааааааааааа, ама ти си пълен ненормалник, кой в днешно време си слага 
тапети на черепи, малки зелени жаби и сладки кученца с опулени очи.
 – Я да млъкваш, ненормалник такъв, като не разбираш от “Арт” си мълчи.
 И той млъква, но не е обиден. Гледа ме топло, сърдечно, като че ли току-що съм 
поднесъл топъл шоколад с карамелен каймак. След секунда колебание, набира са-
мочувствие и проговаря:
 – Виж сега, знам че е рано, но аз продавам някои много яки ненормални неща и 
искам да ти ги покажа.
 – Нямам нужда.
 – Епа! Сигурен ли си? Ти ги виж, пък после ще си прецениш.
 – Давай, че търпението ми е на границата между това да те ударя или да те из-
хвърля през терасата.
 – Гледай сега –  продължава той –  имам календар, който е уникален.
 – Че какво му е уникалното?
 – Ами всеки ден от него е ненормален.
 – Ооо, тук загуби мой човек – подхилвам се победоносно – на мен всеки ден ми 
е ненормален.
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 – Ха – казва той, все едно ме е хванал да си ловя тайно от златните му рибки. – 
значи точно този календар ти трябва. Представи си ако той е ненормален и дните ти 
са такива, когато ги съчетаеш, всеки ден ще ти се превърне в нормален. Супер, а!
 Мамка му, слаб съм по математика, обаче помня със сигурност, че две отрица-
телни числа правят положително. Значи е прав! И след две минути колебание си 
купувам уникален календар, в който всеки ден е ненормален.
 – Честито – казва той щастлив, все едно му се е паднала шестица от тото и между-
временно чичо му милионер е умрял и му е завещал всичко.
 –  Мерси – казвам гузно, чувствайки се тъпо, – а сега е добре да си ходиш.
 –  А не, няма да си ходя. Искам да ти покажа и другите чудесни ненормални неща, 
които предлагам.
 –  Ооооо, още ли има – усещам, че този няма да си тръгне, докато не ме разори.
 –  Да, ето виждаш ли тази страхотна химикалка.
 –  И какво ѝ е страхотното?
 –  Уникална е!
 –  Защо?
 –  Пише, когато си иска.
 –  Това е ненормално, нали го съзнаваш?
 –  Да! Обаче най – нормалното за една евтина химикалка е да не работи изобщо, 
а тази не само е евтина, но и понякога работи. Е, кажи ми не е ли уникална!
 Мисля, че тук някъде започнах да капитулирам. Обаче ми светна яката мисъл. 
Колко е нормално да отида някъде с това средство за подписване и най – нормално 
да кажа: „Извинете, но химикалката ми не работи” и да си тръгна, преди да съм 
подписал документи, които ще ме вкарат я в затвора, я при данъчните. И дори да не 
излъжа. Нормално!
 Да де, ама не било писано да си тръгне. Стои ненормалникът и ми се хили насре-
ща и казва съвсем спокойно: 
 –  Гледай сега, имам още нещо специално за теб.
 –  Още някоя ненормална вещ ли?
 –  Да. Искаш ли това ненормално гребенче.
 –  Ама аз нямам нужда от гребенче бе ненормалнико, не виждаш ли, че съм пле-
шив.
 –  Да. Точно затова ти го предлагам. Виж, че няма зъби. Ха, какво ще кажеш?
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 –  Това е ненормално.
 –  Аааа, само ти си мислиш така. Гледай сега, купуваш гребенчето без зъби. Во-
диш гадже в къщи и то го вижда.  
 Веднага изводът в женската глава, е че не само не си бил плешив преди, ами си 
имал и такава гъста коса, че си счупил всички зъби на гребена. Значи децата ѝ, ще са 
с гъста коса. А като си купиш и сините лещи, които продавам, съвсем ще те иска. Ще 
си мисли, че си бил синеок и русокос.
 Има момент в общуването с ненормалници и този момент е, когато може само да 
се въздъхне:
 – Оооох! – дълбоко, гърлено и с облекчение.
 Не знам точно как ме убеди, но вече бях горд собственик на гребенче и сини 
лещи.
 – Хайде вече да си ходиш, че не стига, че нощта ми беше ненормална, ами и ця-
лата ми сутрин е такава, а и сега с тези вещи ми идва в повече.
 – Последно и си тръгвам. Виж сега това бобено зърно – и вади от джоба си сми-
лянско бобено зърно, способно да нахрани поне две циганчета.
 – Е, не, няма как да дам пари за едно бобено зърно, нали схващаш?
 – Ще дадеш, защото си нормален, а аз – ненормалник и си любопитен сега какво 
ли прави то?
 – Дааааааааа, казвай и да се свършва.
 – То е вълшебно!
 – Ненормалник!
 – Не само е вълшебно, но като го посадиш по пълнолуние, ще израсне голямо и 
ще можеш да стигнеш до небето. Нали знаеш приказката?
 – Я да ми се махаш от главата, ненормалнико – ядосвам се аз, но успявам да взе-
ма зърното и то без пари.
 – Извинявай де, но най-нормалното нещо е да опитам, а ти или да приемеш, или 
да откажеш.
 Изхвърча от дома ми развеселен. Егати и ненормалника, дойде и ме направи не-
нормален, а трябваше да бъде най – нормален ден.  Най – накрая си направих кафе, 
излязох на терасата, запалих цигара и видях пак онова черно дърво, на което всеки 
ден кацат синигерите с ярко сините си крила и жълти кореми.   
 Прилича на творба на Банкси, всяка нощ се трие, а той нагло се връща през нощта 
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и набързо го надрасква. Обръщам поглед към кофата за боклук, от която всеки ден 
някой си взима по нещо. Я кафенце, я хляб, я някоя дрешка и обувки. Ама досущ като 
МОЛА е, но в по–малки размери. 
 Гледам уж нормалната ежедневна гледка и се чудя аз ли съм ненормален, че се 
възмущавам. Влизам най–нормално в къщи и абсолютно ненормално си засаждам 
бобеното зърно, защото усещам ,че това е единствения нормален начин да се махна 
от тази ненормална държава.
 Полях го!

 Идвам със сенките, бягам нощем, движа се сам, сред зеленикави нощни дървета, 
сред вой на подивели, неспящи кучета. Бягам бързо, движа се тихо, убивам безкомпро-
мисно. Знам, че имам правото да отнемам. Не се отличавам сред тълпата. Идвам нека-
нен и си тръгвам сякаш след неспокоен сън. Дарявам вечност и хубави спомени от един 
безмислен, безцелен , изживян бързо и напразно живот. Знам как да отнемам и да го 
направя бързо и безболезнено.
 Назначиха ме преди няколко години. Помня първото си убийство. Беше гущер. Съв-
сем невинно отнех живота му, сякаш на шега. Хвърлих ножа и той остана на вратата като 
нелепа декорация. Последваха гълъби, котки, бездомни кучета, а не след дълго и хора.
  Имам принцип. Никога не наранявам невинни. За мен трудещ се, добър човек не 
заслужава ранна смърт, независимо какви са делата му. Ако душата му е чиста, ако ми-
слите му са невинни, ако постъпките са аргументирани – не му отнемам дара, който е 
получил съвсем не по негово искане и негово желание.

УДАВИХ СЕ В СЪЛЗА
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  Убивам само гадни копелета. Проучвам ги дълго, наблюдавам ги, сприятелявам се с 
тях, живея живота им, пия с приятелите им, сродявам се с тях, а после ги убивам, защото 
не заслужават нищо, от това което притежават.
  Има хора, които живеят сякаш животът им е заслужен коледен подарък, винаги об-
вит в лъскав целофан и панделка. Не правят нищо, не полагат усилия, съсипват околните, 
минават сякаш окосената трева по пътя им и розите са задължителна част от интериора.
  Прахта по обувките им винаги е от някой сритан преди това. Някой паднал, въргалял 
се в калта, която после е носел прекалено дълго, а тя е засъхнала по ръцете и панталони-
те. Прахта по обувките им е винаги от такива човеци.
  Кръвта по ръцете им е винаги от удари по някой, който никога не е вдигал гарда, за 
да се защити. Кръв топла и алена, бързо потичаща, защото е незащитена.
Храната на трапезата им е взета набързо, винаги прясна, топла и недостъпна за просто-
смъртни.
  Отношенията им са планирани. Жените са съвършени: кухи отвътре, изваяни отвън. 
Мъжете са кухи отвътре, подплатени отвън. Децата им са все още невинни, докато не 
станат на 7, тогава престават да бъдат деца.
 Независимо колко поръчки съм поемал, нямало е разлика. Те винаги са еднакви, по-
ради тази причина и на мен ми е все по-лесно да стана част от тях. Познавам маниерите 
им, начина им на говорене, мислене и действие. 
 Никога не се чувствам гузен, когато ги убивам, защото те нямат нищо човешко в себе 
си.
 Допреди месец!
  Допреди месец можех да застрелям всеки кучи син и подла кучка, без колебание.
 Новата ми задача бе да открия поредното новобогаташче, което бе продрусало по-
ловината си колеги, преди това състуденти, а много преди това и съученици.
 Беше виновник за две изнасилвания, от едното от които имаше син. Наложило му 
се да се ожени за въпросната девойка, защото нейните родители се оказали мастити 
адвокати и най-добрите приятели на баща му. Случаят бил потулен, а прекрасният про-
дължил безнаказано живота си.
  Парите нямали значение. Парите, когато ги имаш никога нямат значение. Те винаги 
придобиват такова, когато липсват.
  Охолен, безразсъден, изпълнен с тежки престъпления живот, който трябваше да от-
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нема без скрупули.
  За целта трябваше да поухажвам жена му, да се сприятеля със сина му и да открия 
къде е, защото от седмици никой не беше чувал за него.
  Децата интуитивно усещат добрите и лошите хора, преди да са проговорили още, 
когато единственото им изразно средство е плачът.
  Изненадах се, когато влязох безпроблемно в новото семейство, чийто живот скоро 
щях да объркам и малкото дете, което нямаше още 6 годинки ме прие, сякаш аз съм 
негов баща. Не се разплака, не се дръпна, дори не се скри зад майка си, както правят 
повечето деца, с които съм имал работа.
  Аз съм зъл човек, а това малко създание дори не потрепна пред зеления ми поглед 
и сключени вежди, пред множеството белези и бръсната глава. Сякаш индикатора му за 
лошотия беше счупен. Какво ли бе преживяло, за да не може да отрони и една сълза, за 
да не се разпищи пред злото, което стоеше насреща му.
  С майката не беше трудно. Тя толкова много се нуждаеше от любов и ласка, че 
най-малките жестове я караха да изпада в овче умиление. Не беше глупава, но беше 
бита, унижавана и психически и физически. Отдавна загубила достойнство и самоуваже-
ние. Единственото за което живееше и искаше да получи бе усещането за любов.
  Малка, нереална, крехка и неразбрана любов.
  Дадох ѝ я. Нямах проблем с това да се държа добре. Аз съм възпитаник на джентъл-
мен и мъжкар и знам как да се държа с една жена. Доброто възпитание винаги се бърка 
с ухажване. Доброто отношение с любов, а качественото чукане с правенето на такава.
  Изкарах месец с това поредно странно семейство, но от бащата нямаше и следа, а 
задачата ми ставаше все по – неизпълнима.
  Един ден, докато преосмислях по нататъшните си действия, видях малкия да си иг-
рае със стар, механичен и много скъп часовник. Гледаше го втренчено и мигаше ужасен 
на всяка секунда. Чувах отчетливото тракане на секундарника, а детето реагираше сякаш 
стрелката го бодеше право в детското сърце.
  – Какво е това, малкия? – попитах.
  – Татко. – каза той.
  – Моля?
  – Татко, татко, татко, таткоооооо – изкрещя то.
 Взех часовника и се загледах в него. Вътре баща му бягаше, опитвайки се да избегне 
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стрелката на секундите, която всеки един момент щеше да отреже главата му.
  Изведнъж часовникът спря.
 Подадох го на детето спокоен, че си свърших работата.
 Малкият ме погледна право в очите. Дълго време не отмести поглед. Устничките му 
трепереха, а в малката ръчичка часовникът висеше на каишката си. Гледаше ме дълго, а 
аз не смеех да помръдна.
  В този момент от очите му се отрони сълза. Една, единствена, голяма, солена сълза, 
която зае цялото пространство в стаята. Сълза, която започна да ме дави бавно и мъчи-
телно. В нея плуваха всички жестоки побои над него, цялата мъка на сърцето му и оби-
дата, която бе събрала малката му душичка.
 Въпросите защо баща му се държи така с него, нарича го копеле, завързва го за леглото, 
пипа го по „пипето” и му крещи, че ще стане боклук като майка си. Не можех да си по-
ема дъх и се давех заедно със задуха му, астмата и алергиите, които имаше, заедно със 
страха да не го върнат там, откъдето са го взели. Бяха му казали, че е лош, защото заради 
него и майка му, и баща му са нещастни. То беше копелето, което правеше родителите 
си нещастни.
 Солта изгаряше очите ми, защото не исках да го изтърва от поглед, защото се при-
теснявах, защо не диша. Давех се сред малкото му спомени, всички свързани с тъмния 
килер, в който трябва да стои, докато не се научи на уважение. Мислите ми прескачаха 
заедно със заекването му.
 Погледнах го право в очите, питайки какво за бога се случва. Тогава то изтри сълзата, 
усмихна се и каза тихо:
  – Часовникът се счупи.
  – Да – отговорих утвърдително, поемайки го деликатно от малката му ръка. Вътре гла-
вата на баща му се търкаляше досущ като онези малки, метални топченца, които често 
слагат за украса в часовниците.
 – Как попадна баща ти вътре? – не се сдържах да не попитам, макар ситуацията да 
изглеждаше абсурдна.
 – Дядо го сложи. Каза му, че ако не престане да бъде лош, ще го затвори във времето 
и то ще му отнесе главата.
 – И кога стана това?
 – Дядо стана на звездичка и не успя да го сложи вътре, но след погребението аз взех 
часовника и много силно поисках времето да се върне назад, за да е пак жив, защото 
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само той беше добър с мен.
  На другия ден се събудих и видях, че татко е вътре. Часовникът не работеше, но аз 
помолих мама да го оправи. Той пак не работеше, когато ми го върна, но аз навих коп-
чето отстрани и тръгна.
 ДА! Когато часовникарят е сложил големите стрелки гадината само се е разхожда-
ла, минутите са го притискали, но секундите му видяха сметката.
  Детето бе подарило на баща си последни, силни изживявания.
  Бях тръгнал да убивам, но се удавих в сълза.

 Веднъж кифла от знатен хлебен род, била споходена от муза и започнала да 
пише. Мацала, мацала с мармалад и течен шоколад по белия лист. Мацала жели-
рани истории за ягодови, сладостни страсти, истории за розови пасти. Приятелките 
с наслада облизвали листовете и мечтаели, тайно от другите, да им се случи поне 
една история с шоколадов бонбон и пръстен в парче пудинг.
 Кифлата била, както споменахме, от знатен хлебен род. Баща – твърд, стар хляб, 
а майката – изтънчена франзела.
  Двамата много обичали кифлата и решили да издадат цялата мармаладена ис-
тория, която бе сътворила, в няколко тома с твърди корици.
  Много риба Фугу, диамантен хайвер, бял трюфел от района на град Алба, сире-
не от мляко от лос (Швеция), сирене със злато (Великобритания), сирене с трюфели 
(Италия и Франция) и шардоне Льо Манифик имало на премиерата, много знатни 
тестени изделия се изсипали да уважат младата кифла.
 От страна на баща ѝ дошли козунаци, козуначени питки; житени питки; еврей-
ски безквасен хляб маца и гевреци. Обикновени кифли, козуначени кифли, маслени 
кифли; пържени кифлички; мекици и понички; пържени филийки; катми и солени 
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палачинки.
  От страна на майка ѝ от Франция специално пристигнали багети, креп, пандеми и 
хляб с орехи.
 От Германия – рогенмишброти, кюрбискенброти и щолени.
 От Австрия – щрудели и един виенски хляб.
 От Шотландия – „скотълз“.
 От Италия – полента, пица, панетоне, лазаня и чабата.
 От Испания – пан, пан де маиз, пан де папа без „пан де мама“. 
 От Русия – олади, пелмени, блини, пирожки и лепьошки.
 От Армения – семейство лаваш и матнакаш. 
 От Турция – семейство баклава и кадаиф. 
 От Румъния една мамалига.
 От Сърбия – лепиня с каймак.
 Минало, както се изразила майка ѝ няколко часа по-късно, “Magnifique”, а всички 
възлагали надежда, че тя ще се превърне и в алфата (А) и в омегата (Ω ) на литерату-
рата.
  Алфата и Омегата, началото и краят” (Откр. 21: 6)
  За зла участ кифлата, както винаги се получава, когато дълго време се стои на по-
каз, започнала да изсъхва. Станала твърда, упорита, а пълнежът кисел. Историите 
захаросани и бадемови. Повече приличали на вкиснато, кисело мляко гарнирано с 
неузрели горски плодове.
  Не след дълго в живота ѝ се появил кроасан. Хрупкав, вкусен и топъл, директно 
долетял от Барселона. Бил подходящ и за сутрешна и за следобедна наслада.
  Характерът му бил променлив и той се появявал пред нея в толкова разновидно-
сти, че само при мисълта за него устата ѝ се пълнила със слюнки.
  Когато сме гладни и не знаем какво точно ни се яде, кроасанът е най-доброто 
решение. Въпреки, че тази закуска е измислена във Франция, днес тя е претърпяла 
известно гастрономично развитие. Вече съществуват формули, които доста ни учуд-
ват, защото смесват вкуса на класическия кроасан с поничка, за да го превърнат в 
(„cronut“) или вкусът на кроасан, комбиниран с мъфин ражда („croffins“).
  Днес обаче Ви предлагаме КРОАСАНА Albert Badia. Направен от богато многолист-
но тесто. 
 НЕГОВИЯТ вкус е неповторим, защото въпреки че е мек, в същото време е и много 
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хрупкав. Истинско удоволствие! Кроасанът пълнен с шоколад и лешници е уникален. 
Уверете се сами!
 
 – Петрова, какво е това бе! – гневно размахваше листа, главния маркетолог на 
фирма за кроасани „Яж и забрави. Гладен не стой, кроасан хапни!“
 – Ми к‘во да е, бе шефе? Нали каза, че искаш супер, яка, мега, уникална история, 
дет’ да те накара да искаш да ядеш кроасан. Ами на, плюскай!
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