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ПЪРВА ГЛАВА

ТОЛКОВА Е РАНО

16.06.2004
Толкова е рано…
Въздухът щипе ноздрите. Пълни гърдите със сладко ухание на трева и

роса. Някъде много далеч градът се пробужда. Уличните лампи още
блещукат, като закъснели звезди, или подранили светулки. Слънцето
неусетно поема пътя си нагоре по склона на деня; румените му бузи
пожълтяват, докато пие влагата на утрото. После започва да властва,
като гневен пияница.

Но още е рано, когато прозорецът на 12-тия етаж се затваря – като
ослепяло око. Вече няма кой да гледа изсветляващото небе, очертанията
на планината, светлините на магистралата, зеленото на гората… няма 
кой да се опитва да чуе шума на реката през кучешкия лай, цвъртенето 
на птици, пищенето на  щурци…

06:52 часа
Душът изяжда съня и страха. Тънките му струи като игли се забиват в

кожата - раздират я и пак я зашиват. Правят я здрава, дебела.
Безчувствена – към шамарите на деня, който идва.

Кожата… мека, розова, пареща. Капките вода блестят като
скъпоценности, бродирани върху дреха.

Кожата – дрехата на плътта.
Стегната, еластична, сатененогладка, събрала в себе си всички

извивки на тялото…
Тялото… неясен силует, отразен от запотеното огледало в банята.

Хавлията ограбва скъпоценностите, бродирани върху кожата…

07:00 часа
Въздухът свисти в гърлото, изпълва гръдния кош и корема… дълго

остава пленник на клетките, които гладно поглъщат насъщния
кислород…

После идват азаните. Мускулите пеят, ставите ликуват; гръбнакът се
извива като лък. Стрелата на духа е изхвърлена. Целта остава някъде



отвъд.

08:07 часа
Денят е започнал.
Закуската - изядена; багажът - приготвен; колата е паркирана пред

входната врата.
Никола чака в средата на антрето, а Ели не иска той да си тръгне

сега...
Толкова е тихо, че се чува звука на кръвта.
- Защо не дойдеш с мен? Не искам да останеш сама на рождения си

ден… - гласът му е топъл и стържещ. Очите му гледат встрани. Като
сини секири секат, като ги вдигне…

Тишината бавно се втвърдява. Ако беше смола, щеше да ги запечата
като мухи в кехлибар.

Вратата тракна зад гърба му.
- Не мога…

08:15 часа
Вятърът гони рано пожълтели листа и гали тревата, избуяла до пояс.
Хората бързат – врастват в плътта на града. И започват да служат.  

09:50 часа
„Толкова е рано.
Убийствено рано.
Десет без десет, сряда.
Рожденият ми ден.
Денят, в който остарявам с десет години.
Денят, в който преди десет години баба умря.”
Пръстите замръзват върху клавиатурата. Погледът търси буквите

върху монитора, но виждат само оня ден, останал някъде там, в едно
друго Време, в една друга Вселена – замръзнала и неподвижна, в която
всичко си остава същото, когато се опитваш да го хванеш.

Ели обича тази Вселена на замръзнали мигове. Обича да се взира в
нея, обича да влиза в нея – понякога с думи, понякога с очи.

…Пътят, сив и олющен, като змия, която съблича кожата си, пълзи
сред зелените ниви и примирено носи товара си от коли. Коли-мравки,
всяка от които, като по неясната воля на мравуняка следва свой



собствен път, лишен от смисъл, изгубил връзка с човешките цели на
шофиращите човеци. Сляла се с колата си, Ели пътува по следата на
сълзите си, които се стичат по бузите, по шията, по блузата... капят в
скута, по ръцете... и потъват някъде долу, незнайно къде... Знае, че в
този ден нищо няма значение – нито новата работа, нито новото бъдеще,
което й дава; нито книгата, която всеки момент ще бъде публикувана,
нито това, че с десет години остарява. Иска – всичко да върне на
съдбата и да види баба си жива поне още веднъж…

...Видя я. Стисна ръката й; погледна в очите й. Разбра, че смъртта не е
страшна…

10:23 часа
Курсорът мига. Цяла бяла страница чака да бъде изпълнена с букви.

Само цветни образи тичат през нея. И мисли, които не могат да бъдат
хванати.

Денят подпалва въздуха; вятърът утихва. Това не пречи на живота да
кипи.

Малкото дворче пред кантората на Ели се превръща в нажежен
водовъртеж. Човешката глъч бавно прониква през тънките стени.
Настанява се в малката стая, а после прави път до главата й.

„Едно десетилетие – тъй бързо си отиде; тъй бързо промени живота
ни. А всъщност – промени ли ни?

Десет години…
Тогава, преди десет години, все още бях свободен журналист, току-що

станал “кандидат на техническите науки”… Не, току-що бях
започнала работа като главен специалист в лаборатория по
хроматографски анализ. Току-що… бях започнала да се враствам сред
хората, с които цели три години щях да работя… току-що бях
получила първия си подарък от тях… дрънчеше на задната седалка в
колата ми… а колата се тресеше от скоростта, с която не бе
предвидено да бъде карана.”

10:29 часа.
Курсорът мига в средата на монитора. Ели търси думите – като

разбягали се есенни листа. Защо все есенни? Защо все жълти...
навяващи усещане за смърт?



„Не искам вече нищо… Само – листата на забравата да ме покрият;
саванът им над мене да увехне; душата си от тялото си да изтрия и
болката да секне.”

Изхвърля болката – като горещ камък – само дланите парят опърлени.
Изгонва образите и думите идват.

„Той си тръгна. Отиде при майка си. Просто така трябва…
„Трябва”. Думата, която кара живота ни да се променя; думата,
която ни кара да променяме…”

10:30 часа.
Стрелката на часовника е увиснала като бесило, шестицата от

циферблата е обесникът. Разлюляват се в края на зрителното поле и се
сливат с дърветата край пътя. Автомобилът е прилепнал към асфалта,
гумите тихо газят плътта му. Осовата линия сече света на две. Никола
натиска педала на газта, плавно изкачва идващия хълм, навлязъл в
чуждата половина... Изпреварва, изпреварва, изпреварва... камиони,
бусове, коли... Не мисли, почти не гледа – само разцепва мига и улавя
онази част от него, която ще му позволи да се върне навреме в своята
половина. Разминаване... Пътят се стеснява, хоризонтът се губи в края
му, или зад следващия завой. Той не бърза, просто кара. Главата му е
куха и плътна – като изпит кокосов орех, който пази непокътната бялата
си сърцевина. Сърцето му бие до пръсване, преместило се е в
слепоочията. Не мисли. Само бледи образи тичат по предното стъкло...
Ели в средата на антрето, с увиснали ръце, очите й го гледат
втренчено... Черни очи като нощ, като нищо... очи, които нищо не искат
и нищо не дават. Вратата тракна зад гърба му, затвори се... Тя остана зад
нея, затворена, в друг свят. Не иска да мисли за другата врата, която ще
се отвори... зад която майка му ще го посрещне с увиснали ръце... Не
иска да мисли за нея, нито за това, което ще му каже, нито за това, което
предстои. Не иска да мисли, иска само да я прегърне, да усети бузата й
до рамото си, да й даде силата си... Не, не знае дали ще й даде силата си,
или пак от нейната ще вземе... И натиска педала на газта...

Образите, лъскави и хлъзгави като риби се изплъзват, сливат се със
сивото на асфалта и пак се връщат, изкривени като завои, като осморки,
като питанки... като безкрайност.

Снощи… докато правеха планове за рождения ден на Ели, докато



говореха за изложението на автомобили, което искаха да посетят,
докато говореха за тиха вечеря в тих ресторант… Обади се майка му…
Каза, че от няколко дни се чувства отпаднала и има температура...
Направила си изследвания на кръвта… разплака се… Той обеща да
тръгне веднага…

Самотата в колата го изгаря. И тревогата. И страхът.

10:31 часа.
Курсорът мига в края на реда. После пръстите отново хукват по

клавиатурата.
„Десет години… Отново ли всичко ще се повтари?
Боли самотата. Тихо набъбва страхът.
Думите трудно стигат листа.
Толкова е рано.

10:54 часа.
Не искам да съм тук.
Не точно днес; сега.
Омръзна ми да бъда все „отвъд”.
Затварям очи.
Не искам да се питам правилната стъпка ли направих; по вярната

пътека ли вървя? Или в моя лабиринт всички пътеки са еднакви?
Всички ли водят до Целта. Или всички водят до Края.

Стигнах ли края си?”
Слънцето наднича през тънките листи на алуминиевите щори. В

стаята става още по-бяло. Стерилно самотно. Паниката пълзи от белите
ъгли, необоснована, имагинерна.

11:30 часа
Стаята недоловимо се разклаща.
Не стаята – земята под блока се разклати. Ритъмът на колелата се

ускорява – като съпровод на древен танц. Железницата се задъхва,
скърцайки се измъква от неподвижността. Енергията й расте със
скоростта.

Отминава. Земята спира да трепери.
Стаята е неподвижна.
Тихо е.



Всички звуци са изчезнали, заедно със заминаващия влак.
Гласът на часовника бавно се връща от нищото. Секундите повеждат

вихреното си хоро.
Вероника е притихнала на фотьойла.
Чака - секундите да се превърнат в минути, минутите да се превърнат

в часове, а часовете да доведат сина й. Не знае дали ще дойде сам.
Масата е сервирана за трима.

11:37 часа
Зеленото е погълнало тъничката жичка на реката. Сарайският мост

виси над каньона като гирлянда в сарай. Колите тромаво се промъкват
край дупките, които правят асфалта да изглежда като швейцарско
сирене.

Борова горичка, купол на църква, завой, пътен възел, който наричаха
„Охлюва”...

После отново завой, малка уличка... В дъното е гарата – достолепна 
бяла сграда, наскоро излъскана по повод 50-годишния й юбилей. Преди 
да стигне до площада пред гарата, бялата кола спира до ореха, който е 
приютил току-зад клоните си триетажен жилищен блок.  

Никола слиза, затръшва вратата и хуква по стръмното стълбище. На
един дъх стига до апартамента на третия етаж. Тя го чака на прага.
Красива и спокойна, с тиха усмивка, родена някъде между очите и
скулите. Един миг се гледат мълчаливо, после се прегръщат и без думи
потъват в хладния полумрак на жилището.

12:00 часа
Стрелките лягат една върху друга.
Остава половин циферблат време до края на работния ден.

Неродените и вече мъртви мигове крещят.
Курсорът мига в края на реда, после стрелката захвърля новия файл в

ъгъла на екрана. Ели настървено започва да чете съдебна практика по
дело за клевета.

13:00 часа
Телефонът звъни и вибрира, подскача и премигва като живо същество

върху гладкия плот на бюрото. Зове, настоява – за комуникация. След
резкия звън гласът на Димитър е мек, кадифено-топъл, шоколадово-



вкусен... Очите на Ели светват – по-златно, по-игриво от слънчевите
зайчета по белите стени на малката й клетка, а пръстите гонят буквите
по клавиатурата:

„Татко се обажда. Пожелава ми да напиша голяма и хубава книга –
роман или пиеса... пожелава ми да пиша – всеки ден, за да бъде празник –
всеки ден...”

Гласът й чурулика, почти като славей пее:
- Не знам какво да напиша, тати... Дали ще напиша... Или вече пиша?

Роман – за хората, които познавам и които се промениха през
изминалите години на демокрация? Или пиеса – за изкуството,
спонсорството и липсата на пари; за клишетата; за умората от
блъскането в стени… или и за двете?! – тя продължава да пее в
слушалката думите, които знае, че той иска да чуе...

13:13 часа
Вентилаторът на компютъра вие като морска буря в раковина.

Фунията на спомена все по-дълбоко я всмуква... все по-навътре, там,
където е меката тиня на отговорите... като в... ония есенни нощи... с
потракването на дъждец по перваза, като човки на гълъби, като ритъм
на стихове...

„През есента водих дълга e-mail кореспонденция със стар e-mail
приятел. Странно е, колко близък можеш да почувстваш някого, когото
не познаваш… Ставаше дума за литература, за стихове... за пари и
спонсорство, за авторски права и възможността да се публикува в
Интернет пространството… Есента... разбрах, че дори в интернет
публикуването е срещу заплащане  - пак от автора, не от читателя, не 
от издателя… 

Тъжна действителност, в която всичко е наопаки… която не ти
дава възможност да разбереш кой си; какъв си; колко струваш… И
струваш ли нещо…”

Ели все повече усеща удобството от неограничения достъп до
Интернет. Влиза в пощенската си кутия и чете старите писма.

Пръстите й галят клавишите, мишката, сменят файловете... Буквите
влизат в очите й, едновременно, като черни мъниста, разпилени по
покривката на белите страници. Колко просто е всичко и нелепо, колко
мъртво стои в буфера, колко излишно. Иска да изтрие написаното,



всичко написано...
...В което няма драма, няма конфликт, няма роман... дори дневник

няма, защото какво е дневникът, ако не откровен разговор със себе си?
Само един факт, озъбен, в упор я гледа... „Плащаш ли си, ще те има.

Не си ли плащаш – не.” И всички думи за професионализъм – на автора,
на редактора, на издателя – отиват по дяволите. Нали парите са от
дявола?

Или може би не са?
Може би само въпросите без отговор са от Дявола.
Буквите изпълват страниците. Безцелни думи, случайни мисли,

избягали въпроси. Буквите изпълват деня. Изгонват самотата и страха.
И съществуването става поносимо.

Някъде, скрито зад белия екран, безмълвно цъфти цветето, наречено
icq; безмълвен вик към света; безмълвна връзка. Бързо летят пръстите
по клавишите; бързо летят буквите към адресатите. Усмихнати и тъжни
човечета помагат на думите да изразяват чувства. Картинки и слова -
най-новата комуникация.

13:41 часа
„И Филип ме поздрави за рождения ден – пожела ми да съм здрава и

усмихната. Надявам се да бъда...
Братовчед ми Филу. Момчето, което растеше, когато аз вече бях

пораснала. Момчето, с което имахме толкова общи неща – книгите,
четенето на лунна светлина, въпросите без отговор, поезията и
измислиците; гоненето на знания… на познание… упорития труд;
поставянето на цели… и може би… внимателното избиране на
пътища към тях…

…Поканих го на кафе и торта. Оказа се, че е твърде зает. Може би
ще се видим по-късно; може би - в края на седмицата... в края на месеца,
догодина? Защо тъй лесно губя хората, които обичам?”

13:53 часа
Бялото „Рено” е спряло пред поликлиниката. Едрите кестени хвърлят

плътната си сянка върху тротоара.
Никола и Вероника преглъщат със сухи гърла и тръгват към входната

врата. Аптека, златарско ателие, салон за модни прически и фитнес зала.



Минават край всичко това преди да стигнат етажа с лабораторията и
лекарските кабинети. Точни са – като швейцарски влакове.

Д-р Недялков ги очаква с учтиво ведро изражение. Гласът му е мек и
вдъхва доверие; репутацията му на най-добър специалист в областта си
ги кара да нямат съмнения. Само страх от присъдата му се е загнездил в
стомасите, свити на топка. Краткото описание на процедурата ги кара да
се отпуснат в меките кресла. Никола стиска ръката на майка си:

- Нищо няма да усетиш. Когато се събудиш ще знаем всичко...
Усмихват се един на друг. Тя тръгва към манипулационната, а той

остава със смътното усещане, че ръката й никога не е била по-крехка.

13:54 часа
Часовникът в долния десен ъгъл на монитора премигва и изхвърля

още една минута в миналото. После още една и още една. Всяка от тях
приближава вечерта и обещанието за празник. Не, всяка от тях
отдалечава възможността за Нещо.

Толкова е рано.
Толкова е рано още за отказ от наслада.
Ели трескаво търси нещо в Интернет...
Световната мрежа - кошчето за информация, в което можеш да

изхвърлиш всичко и да намериш всичко. Бегла усмивка цъфти по
лицето й – открила е това, което иска. Става. Затваря вратата след себе
си и хуква – почти уплашена от решението да напусне стъклената
клетка… Не „клетка”… работно място, адвокатска кантора… място за
печелене на пари и престиж и на всичко онова, което се очаква да бъде
постигнато в живота…

13:57 часа
Дърветата в парка хвърлят сянка по уморените алеи. Тревата зеленее

между тях. Кучета и гълъби се гонят и вплитат своите пътеки в
забързания ход на минувачите. Между листата се промъкват капки
дъжд; изсъхват преди да паднат на асфалта. Децата тичат и пищят,
заровили ръце и колене в земята.

Въздухът тежи, поел аромата на липи и цъфнали храсти. Хората се
разминават като бързи влакове – всеки вкопан в коловоза си. Само
някои се отбиват в някоя глуха линия. Там прекрачват в някоя друга



Вселена. И грабват по нещо от скритите обещания.
Киното е лъскаво и тихо. Съвсем самотно занимание. Купуваш си

билет и ако искаш – пуканки и семки – по желание. Салонът е
прохладен; потънал в полумрак и във мълчание.

Филмът започва.
Магията на екрана, голям колкото стена на къща, поглъща шестимата

зрители, разпръснати като мъниста върху длан. Звуковите ефекти ги
зашеметяват. Всички се озовават приблизително три хилядолетия в
миналото, когато битката започва…

15:00 часа
Тъмно и хладно. Уютът на дома ги поглъща. Старите мебели, така

добре познати, днес крещят с всичките си цветове и форми, с всичките
си скрити кътчета. И стените крещят и картините и цветята. Всяка
прашинка крещи. Тихо е. Гледат се, все едно, че досега не са се
виждали. Животът и смъртта променят. И присъдата променя.
Присъдата днес бе „живот”. Най-после безмълвно се докосват,
прегръщат се. Вероника тихо хлипа на рамото му, сълзите мият
красивото й лице. Сълзи на щастие. Толкова редки са – сълзите на
щастие. Парят, изгарят – шията й, ръцете му. А после се изливат думите.
Думите на щастие. Онези думи, които не се помнят, които не се мислят,
които са първични, като въртенето на кучешка опашка.

17:30 часа
„Гледах „Троя”. Една „Илиада” без богове и един твърде човечен

Ахил.
Ахил… Винаги той е бил моят герой. Гибелен и горд. И самотен –

нито човек, нито бог; съвършен, но смъртен… Бих искала отново да
прочета „Илиада”. Сега, когато вече не съм дете.

Трудно ми е да пиша за Ахил и за „Троя”. Може би още не мога; може
би вече не мога. Забравих изкуството на думите. Забравих силата им;
забравих болката им и способността им да лекуват…

17:41 часа
...Не мога да продължа с рецензията за „Троя”… Не миналото на

света, моето минало тича пред очите ми – ярко и цветно; живо – като
живота зад стъклената стена на кантората ми...



... Старата къща тихо ме обгражда... Моята стая, на втория етаж,
с шарените си стени и с иконата... и с прозорците, които гледат в
короните на дърветата... Баба, съвсем като жива е... с тъмна рокля и
люлееща се походка, с тъмни коси и с кехлибарен поглед... Носи кана с
горещо кафе... Аз съм обърнала гръб на вратата, очите ми втренчено
гледат оределите листа на дърветата и бялата купчина листи...
“Миналото в мен”…вече започваше да прилича на ръкопис на книга...
Баба оставяше подноса на бюрото, до пишещата машина и уморена
присядаше на леглото. Слушаше чаткането на клавишите и кротко
чакаше да свърша изречението, мисълта, страницата… Очите ни се
срещаха... Тя тихо питаше: „Напредваш ли? Ако ти е трудно, поспри,
не бързай… Това, което пишеш, 40 години е чакало, ще почака още
някой ден… Важното е, че го пишеш.” И млъкваше смутена. Не искаше
да се натрапва, а само да даде от себе си. И даде много. Даде спомените
си и болката си, и непримиримостта си, усещането си за прошка, но
не и за забрава. Даде ми тихото си присъствие и увереността, че това,
което правя има смисъл… Понякога я питах иска ли да й чета
написаното. Но тя не пожела. Нито веднъж, след онзи ден, когато й
прочетох първата част на ръкописа… После слизаше бавно по
скърцащото стълбище и само понякога си позволяваше да ме подсеща,
че е време за обяд или вечеря… Есента настъпваше. Листата
жълтееха, слънцето също. После сложих точка на книгата и продължих
да пиша дисертацията си… в бабината къща, в края на света… Не
географски край, а емоционален… там, където е покоят… Баба е
мъртва и покоят го няма, а къщата вече не е на края на света. Тя вече
просто е моята къща, в която през лятото живеят родителите ми…
в която доживяха дните си дядо и Ахим… В която написах и другите
си книги… в която имах много и нищо… дали и този файл някога ще
бъде довършен там; дали там ще бъде превърнат в роман… Или вече
твърде много болка има в старата къща; твърде много “край”. Или
твърде малко тишина за ума е останала…

Пиша.
Обсебва ме споменът за онова, другото лято… преди… седем години

ли станаха вече? Когато все още бях съдебен кандидат и заедно с
мотивите по наказателни дела пишех първата част на “Треви под
снега”. Споменът оплътнява, намества се в мен, почти изгонва белите



стени на мъничката ми кантора – отдалечи ги; издигна тавана… и
стаята бавно се превърна в просторния хол на старата къща… Тогава
дядо още беше жив; през деня пееше, а нощем хъркаше в съседната стая,
чаткането на пишещата ми машина се опитваше да го заглуши.
Липсва ми звукът на пишеща машина и онова усещане за писане, което
дава тя – писането на думите върху хартия. Думите, които
оскверняват листа. Тогава трябва да мислиш – за всяка буква, с която
почерняш бялото; с която унищожаваш чистотата му.

Денят си отива – моят ден. С него си отива младостта. За кой ли
път мисълта, че времето минава без следа отравя празниците.
Рождените дни; Новата година… Времето… Реката, която тече – от
минало към бъдеще и нищо минало не се повтаря, защото всеки миг е
уникален и всеки миг ни изпраща напред по реката; по правата на
Времето… и ни доближава – с една крачка напред към Ентропията,
която ще погълне всичко – личностите ни; света ни; цялата Вселена…

Или Времето не е стрела, насочена от минало към бъдеще?
Не е.
И младостта не си отива.
Може да съм луда – все едно – но не мисля, че някога ще остарея. Не

мисля, че някога ще позволя на времето да се превърне в права, насочена
от минало към бъдеще. Ще го завихря ли, за да го върна към началото?
Ще го разпръсна ли на съставните му мигове – не знам.

Но знам – ще се усмихвам – каквато съм.”

17:47 часа
Горещо и задушно.
Работният ден е свършил. Започва да става шумно.
На масата в дворчето седят трима души. Поръчват си бира и вечерят.

Говорят все по-разпалено; все по-високо. Думите им преминават през
крехката преграда на прозореца и на отворената врата на кантората.
Горещо и задушно. Затваря вратата. Затваря сайта на Словото. Файлът
стои пред очите й, с бялото на ненаписаното.

„Пред очите ми е Троя... Битката.
Красотата на телата, движенията на мускулите, боя.
В който няма красота. Сблъсък, тактика, хитрост… чест, смелост,

безумие, умение, гордост…



Има красота. В съвършенството да убиваш.
Ахил… странна роля за Брад Пит.
Младост, невинност и гняв… Не, не „оня гибелен гняв”… друг.

Гневът на човека, искащ безсмъртие – не чрез родството си с боговете;
не чрез поколението, което ще остави, а чрез смъртта; чрез умението
да сее смърт; да побеждава; чрез съвършенството на воина.

Ахил… не оня, от „Илиада”-та на Омир, а един по-млад и невинен
Ахил... Един Ахил, създаден от нашия по-зрял и натежал от
убийствени битки свят.”

Ели слага точката на изречението, точката на мислите си за Ахил. Но
не може да спре да мисли, не може да избяга от ритъма на думите, който
пръстите улавят.

„Бягам. Все бягам. Там, където мога да се скрия; където още чакам да
открия връзка; дори еднопосочен вик да е – там някъде, където мога да
изхвърлям болката и стихове, които няма кой да прочете.”

Интернет. Убежището, отворено за всички.

18:13 часа
„Как яростно съм писала през последните минути.
Дори не съм видяла, че мой познат е седял на масата в дворчето.

Всъщност, отдавна знам, че се разминавам с реалните познати и
познанства.

Излизам от форума на „Словото”. Бързо пиша отговор на отговора
на стиха ми:

„Усмивката си ти ми подари.
„Обичам те” – как хубаво звучи.
Очите ми те гледат със закачка.
Остана ли ти дъх?
Ела към мен – поне на крачка…”
Изпратих стихчето. Излязох от Интернет. Затворих файла.

Отивам си.
До утре.”

18:27 часа
Ели заключва кантората. Преминава през огледалния коридор и се

сбогува с многобройните си отражения. Тук парче от лице; там – цял



сноп черни къдрици. После джинси, кожен колан, над който наднича
гол пъп, потънал в плосък корем … бели сандали накрая…

17.06.2004
11:33 часа
Вятърът шуми в гъстата шума на ореха. Слънцето се крие в широката

му корона. Къщата хвърля сянката си на двора.
Ана изправя гръб и оглежда стената. Сива и еднообразна плът. Сега

върху нея висят няколко неща, чиито имена не знае. Части от тъкачен
стан, намерени на тавана. Дори не може да си представи за какво точно
са служили. Все едно й е - днес служат на красотата.

Оставя чука на земята. Прави няколко крачки встрани. Най-после
всичко е както трябва… Цветя са посадени навсякъде – в делви, в бъчви,
в земята. Саксии са вградени в оградите. Иска й се да сподели с някого
радостта от постигнатото. Само тихия шум на ореховите клони й
отговаря. Сяда в хамака и леко се залюлява. Светът започва да танцува –
вихърен кръг, ведно с клоните, тревите и цветята, ведно със старите
стени, поели върху себе си украса от стари станове, ведно със слънчеви
лъчи и бъчви, пълни със зеленина.

Чувства се щастлива в този двор, някога толкова пълен, а днес
толкова пуст… Не иска да мисли за миналото лято, за всички онези
минали лета, за всичкото минало, което понякога така ненадейно
връхлита и измива настоящето, че от живота не остава почти нищо.

Чува скърцането на желязната порта, приглушен рев на двигател,
стъпки, гласове… Все едно й е дали някой идва, или не. Все едно й е как
изглежда в очите на другите; важен е само вътрешният взор и онова,
което й сочи.

В двора влизат Никола и Вероника. Никола – небрежно-елегантен,
както винаги; Вероника – перфектна. Ана се усмихва, вдига рамене:

- Харесва ли ви двора? Току-що привърших с новата украса… -
думите й остават да витаят из разредения въздух, странно ненужни,
ненавременни, чужди…

Тя скришом изхлува работните си ръкавици, поели пръстта и праха на
много часове, прекарани в градината и сред предметите с неясно
предназначение, захвърлени на тавана. Под тях ръцете й са чисти,



гладки, меки.
- Красива икебана, и аз имам книги, но точно такава комбинация на

сухи цветя, рогозка и … - гласът на Вероника утихва, усетила, че нещо
не е казано точно на място, преглъща и продължава – Много труд си
хвърлила, двора изобщо не прилича на…

- На Ахимния двор… - Никола млъква, без да може да продължи; би
искал, ако можеше, да изкорени всички проклети цветя и да изрита
всички проклети бъчви, делви и саксии, ако можеше… би искал да
изкрещи на Ана да остави най-после в покой това място, в което още се
чуваха забързаните стъпки и ускореното дишане на Ахим... Очите му
попаднаха на дупката в корените на лешника и изведнъж се успокои.
Ана не бе дръзнала да я промени. Дупката си беше там; дупката на
Ахим.

Вероника изважда от дамската си чантичка цветна покана и я подава
на Ана.

- Покана за изложбата на Мартин… Откриването ще бъде на 18-ти
юни от 18 часа. Разбрах, че Ели няма да може да дойде... тази покана е
за теб и Димитър…

Ана се сепва, едва успяла да възстанови душевния си покой след
споменаването на “Ахимния двор”. Сега става дума за Мартин… Иска й
се някак да избяга от тук. Или поне тук да бъде и Димитър. Някак си й
се искаше да няма нищо общо с всичката смърт наоколо… и с всички
живи наоколо…

- Мислех, че… Не знаех, че… - гласът й спира, неспособен да
продължи изречението.

- Баща му и приятелката му подготвиха изложбата. Когато започнала
да разчиства ателието, намерила много акварели… повечето били
завършени. Изложбата е по повод рождения му ден... Така, че… Баща
му ще се радва ако дойдете.

- Разбира се… - Ана взима поканата.
Цветна хартия, отразила една от картините на архитект Мартин

Минев… Никъде не се споменава, че изложбата е посмъртна и на Ана й
се струва, че всъщност нищо не й пречи да си мисли, че авторът е жив,
както непрекъснато си мисли, че Ахим е някъде тук, в двора, и всеки
момент ще я дръпне за дрехата и ще поиска да излязат на разходка.

Слънцето припича и е горещо въпреки ореховата сянка, която се



опитва да покрие напуканите плочи с избуяла между тях трева и да ги
обвие в хладина.

- Да идем под шатрата, или предпочитате в хола… Димо всеки
момент ще си дойде… Отиде на неговата нива… Вчера падна градушка
и порой, житата са полегнали… много е притеснен дали ще се изправят
и дали изобщо нещо е останало.

- Е, евреинът нали е казал, че пари не дава за това, дето не е под
керемида – Вера преглъща думите, изведнъж разбрала, че сега не е
моментът за такива поговорки.

- Бързаме. Ще си ходим. Кажи на Димката, ако има нужда от помощ
за нивите да ми се обади. – както винаги, думите на Никола падат като
острие на гилотина и след тях не остава място за други.

Двете възрастни жени, леко сконфузени се споглеждат и се сбогуват.
Колата изфучава и се отдалечава сред облак прах. Ана остава до

тежката желязна порта, белязала къщата им като единствена и
неповторима крепост в селото – символ на богатство, достойнство и
престиж, дошли от миналото и все още присъстващи – някак негласно,
неясно, неуловимо, но сигурно, както са сигурни изгревът и залезът.
Ръцете й механично мачкат поканата за изложба. В умът й се блъска
въпросът “Защо?”, но тя не е сигурна за какво се отнася - “Защо Никола
е тук, без Ели?”… или “Защо Вероника е толкова отслабнала” … или…
“Защо ни канят на посмъртната изложба на Мартин?”… или… “Защо не
мога да преодолея болката от липсата на Ахим?”… или…

11:58 часа
Червеното „Пежо” на Димитър спира пред портата, потънало в прах.

Той слиза, полепнал с прах и слънце. Силно загорял, със слепнала по
слепоочията посребряла коса. Тениската му е залепнала за гърба, а
джинсите му са леко увиснали. Слаб, гъвкав и толкова красив, колкото
винаги бе бил. С усещане за непреходност, той знае, че все още има
силата и интелекта на златната младост и не се страхува от
предизвикателствата на новото и непознатото.

Когато вижда Ана, застанала неподвижно на портата, се усмихва
хлапашки:

- Как е моето голямо момиче? При мен всичко е наред. Пороят е
вилнял само на едната нива и не е унищожил напълно всичко. Ще се



справим. Още утре отивам в Русе, за да се срещна със застрахователите.
- Никой нищо няма да ти даде. Кога най-после ще проумееш, че

всички институции са мошенически? – гласът на Ана беше рязък, почти
истеричен. – Много ли е похабената реколта?

Димитър вижда, как раменете й увисват. Иска му се да я прегърне, да
я приласкае, да й вдъхне увереността си, че животът е все още пред тях,
все още в техните ръце и най-после зависи от умението и волята им да
искат и да побеждават. Леко я докосва по рамото, но тя отърсва ръката
му от себе си като нещо чуждо и той усеща как щраква капсулата й и го
оставя вън от нея и света й. Мълчаливо минават през двора, потънал в
цъфнали цветя, под шатрата с масата и белите столове и влизат… в
двора на Ахим, ограден отвсякъде с високи огради, потънал в орехова
сянка. И чак тук тя му подава измачкано цветно картонче.

- Утре сме канени на откриване на изложба…
Гласът й заглъхва. Дори не пита харесва ли му двора, изпълнен с

множество стари неща, останали от майка му и баба му, получили нов
живот и ново предназначение под умелите ръце и необуздано
въображение на жена му. Ана кротко седи в хамака и дори не се люлее.
Дори не чака той да забележи нещо, дори не мисли, че я забелязва.
Лицето й, потънало в орехови сенки е затворено за настоящия миг, а зад
високото й гладко чело е останало само едно „защо”… „Защо Никола не
е при Ели на рождения й ден?”

- Красиво е.
Ана стреснато се оглежда. Димитър държи поканата, но не гледа

картината върху нея, а сивата стена, отрупана с окачени сухи цветя,
рогозки и части от стар стан…

- Къде намери тези вехтории? И кога успя да ги почистиш и
подредиш? Можеше да ме почакаш, за да ти помогна…      

Ана се усмихва. Не с устни, защото лицето й е твърде уморено, но в
очите й има от онази светлина, която бе струяла винаги от тях… някога,
когато бяха много млади и когато много се обичаха и когато умората от
живота още не бе похабила душите и телата им. Тя не казва нищо, но
Димитър знае, че е щастлива. И от това щастие го заболява, защото
осъзнава, че се дължи само на една негова дума и на онова, което тя
олицетворява, а именно, че бе забелязал… че бе забелязал Ана и
усилието й да направи света около себе си по-различен…



12:03 часа
Ели бърза. Толкова, колкото официалният й костюм, който тайничко

нарича „адвокатска униформа” й позволява. Вече е пред вратата на
кантората. Ръцете й леко треперят и тя трудно успява да отключи. Най-
после затваря вратата зад гърба си, захвърля чантата на етажерката с
правна литература и папки с дела и включва компютъра. Усеща сърцето
си в гърлото. Чува ударите му в ушите си. Дори капилярите на бузите й
пулсират с неравния му ритъм. Всичко това има само една причина и
обяснение - очакване на Интернет-връзка. Форумът на „Словото”.
Виртуалният свят.

Няма ток. Компютърът остава мъртъв. Ненужен сандък, затворен
прозорец, купчина пластмаса и електронни схеми, неспособни за нищо.
Неспособни за най-важното си предназначение – връзка със света.

Изведнъж възбудата изчезва. Остава само чувството на несвобода... И
опитът да се възвърне контрола над живота. А когато животът е преди
всичко способност за мислене, опитът да бъде овладян се превръща в
характеризиране на моментното състояние с думи.

Думите бягат. Наслагват се образи. Връхлитащи цветни картини.
Овързан вързоп, от който надничат твоите очи. Изхвърлен. Падане. Или
полет? Усещане за мраз, за буря, за пясъчен бряг, оглозган от вълни,
стихия, на която не може да се устои… люшкане между вълни... като в
люлка... и бряг... Опаковано плуване… Защо пак към брега? Къде е
безкрая???????????

После идват думите – досадни, плоски, голи - „Защо сме вързани за
тези простички неща, които цивилизацията ни е дала – течаща вода,
канализация, електричество, мобилна връзка, телевизор, компютър,
интернет… Защо сами се правим несвободни?”

Отиват си бързо, отмити, изтрити... Остава само „трябва”.
И Ели къса въжетата, които са я сковавали допреди миг. Пълзи по

пясъчния бряг… Изправя се...
Взима малката книжка, която д-р Николай Илиев й бе подарил през

късната есен на миналата година.Толкова отдавна ли беше? Д-р Илиев,
който бе цитирал с нейно позволение откъс от „Миналото в мен” в
последната си книга.

Сега чете друго, „Звезди над Руй”, легенди от трънския край.



Опиянява се от четене. Изгубва връзката с днешната Вселена, с
кантората, забравя липсата на ток и Интернет. И някъде там, в древната
земя на траки, римляни и други племена докосво горите и хълмовете... и
звездите над Руй...

„Разказите са къси, картинни и за читателя не е трудно почти да
види миналите времена и техните герои… да усети техния дъх,
техния ден...”

Компютърът писука – като живо същество. Известно време не
осъзнава, че е писала във Файла, който още няма име. Не осъзнава, че
връзката й с днешния ден е възстановена. Продължава да пише там,
където е започнала да съществува – независима от себе си.

„Виртуалният свят.
Опитвам се да остана в него.
Опитвам се да се срасна с него – да намеря там своята идентичност.
Колко е хубаво, че го има този тих, електронен свят. Свят за

самотници и възможност за връзка. Тиха, стерилна. Безопасна
интелектуална връзка. Ще се опитам да взема всичко от нея...

Да пиша – това ме карат да правя безмълвните ми събеседници,
които пишат, за да им отговорят и отговарят на написаното от
други.

И пиша – отговор на отговора на мой стих:
Тъй тъжно е, когато
болката утихва.
Убийствено – когато
сърцето ти отвиква
да чака и да се надява
умората да си отиде.
И очаровано тогава
да бие и да пие
кръвта ти разлудяла...
Ето как от форума се родиха две стихотворения. Може би не съвсем

добри, но не и лоши:
Да пиша и да се надявам -
това ли ми остава?
Да пиша и да се опитвам
с думи да удавя това,



което не успявам
наяве да направя?
Да – това поне успявам да направя – да улавям почти всичките си

мисли и да ги оставям върху този файл без име...”
Затваря файла, захвърля книгата и отново е във форума на „Словото”,

а после в пощата... бърза - към онези, които са я чули, може би… и може
би ще я чуят отново:

„Толкова рано е – смъртта да очаквам.
Толкова рано е – да се оплаквам.
Толкова рано е още да плача,
че животът отива си – тих, безпощаден.
Толкова рано е - да се надявам
миг безпросветен да ме избави
от дните, които се впиват в съня ми.
С писък ме будят;
изхвърлят; прокуждат.
И чакат от мен –
да започна отново
с хъс да живея –
да дишам;
да мога.”

12:53 часа
Ритъмът на мерената реч бие като барабан в главата й. Телефонът

звъни, но думите продължават да падат, като отбрулени кестени.
Ели най-после вдига слушалката. Непозната клиентка, имуществен

спор... Уговарят си среща след час... Толкова е рано... Ритъмът на
думите тътне в главата й. Водопадът на думите.

Върху тях се оплътняват образи. Бягат. Пръстите бягат по
клавиатурата. Бялата страница на монитора поглъща черните знаци на
буквите... Цветни образи се изправят и искат пространство.

А „трябва” неумолимо трака с ритъма на стенния часовник. „Трябва”
да отиде в редакцията на „Земеделско знаме”, за да си вземе вестники и
да остави статия за следващия брой... „Трябва” да довърши статията... и
да предложи тема за нова... „Трябва”... да излезе...

Отворя вратата. Слънцето пече в средата на юни, камък се пука от



жега, а отвън повява хлад. Тихо. Тихо писукат компютрите в съседното
помещение. Тихо потракват съдове в кухнята на заведението.
Готвачката, по дънкови бермуди и плетени чехли излиза навън с чаша
кафе и цигара. Бавно присяда на масичката в двора и с упоение поглъща
кафето и тютюна. Лек полъх на вятъра отваря вестника, захвърлен на
седалката на съседния стол. Системата на СОТ монотонно прозвънява...
като коледно звънче...

15:04 часа.
Две възрастни жени притеснено се оглеждат; взират се в стъклата на

вратите, плахо влизат в кантората на Ели. Едната, с буйна червеникава
коса, прилича на застаряла циркова актриса, а другата, прибрала в
плитка сивеещи кичури, има вид на селска жена. Офисът веднага им
харесва, смело сядат на двата стола пред бюрото, споглеждат се и в един
глас започват:

-Снахи сме, адвокатке, двама братя водим, по две деца имаме... сега
сме вдовици. Ама моя умря първи - вмята червенокосата и пак заедно
продължават – Свекърът имаше много ниви, голям имот, голям бой
изяде, докато му го взеха в ТКЗС-то. Ама, нейсе, оправи се, крави
завъртя, телета, шилета, не сме гладували, а и ние помагахме...

Млъкват за миг, споглеждат се, преглъщат нещо свое си, което не
искат да споделят с чужди хора и пак продължават:

-Е, дойде демокрацията, взеха да връщат земята, че и нашата... на
свекъра, де... Кое криво, кое право, върнаха повечето... Туй дето за
овощни градини го върнаха си е салкъмов шубрак, пък туй дето гора му
казват, само тръни ражда, ама нейсе... Не сме дошли за това. Кажи,
адвокатке, как стана тъй, че аз имам една третина от нивите, дето се
падат на моя мъж, и за децата има по една третина, пък снахата без
нищо остана? Ей, виж я – гола като пушка, нищо отникъде, пък най-
много тя на свекъра е помагала? И що може да се направи? То, дето се
вика, аз съм готова от мойто да й дам, ама децата не дават...

Тишината пак става твърда – с нож да я режеш. Жените се
споглеждат, въздъхват. Червенокосата вади копринена кърпичка и почва
да бърше ту очите си, ту носа си, после вижда, че кърпата нищо не
попива и я скрива в ръкава си. А сивокосата продължава:

-Що се овълчиха тез деца, не знам. Че ний сме майки, цял живот за



тях сме блъскали, те да имат, да се изучат, хора да станат... Изучиха се,
ама... – думите й се губят в хлипове...

-Донесете ми всички документи за земите, които имате. Ще видим
каква е работата и ще направим така, както вие искате, пък децата... е,
тяхното няма да се загуби, нали? Ще ми се обадите, когато сте готови. –
гласът на Ели е хем тих, хем повелителен, както майка обяснява нещо
на детето си.

-Ама адвокатке, казаха ни, че ако те не са съгласни, нищо не може да
се направи... Ти можеш ли?

Ели нищо не казва, кимва, усмивхва се.
Усмихват се и те. Отиват си – малко по-млади, малко по-изправени. И

кантората малко по-голяма става.

16:35 часа
„Бях при земеделците от БЗНС. Взех си вестника, „Земеделско 

знаме”, изпих едно кафе, оставих им статията  за следващия брой. 
Поприказвахме – много ми се радват. Все ми се ще така да ми се радват 
и другите земеделци, от БЗНС-НС. Иска ми се – и в техния вестник да 
пиша, и с техни дела да се занимавам (нали за тях спечелих най-
голямата си победа). Кой знае – Петко Огойски може и с тях да ме 
запознае, но тогава всички ще ме намразят – за всички ще бъда 
“предателка”. Омръзна ми от това делене и цепене. Докога ли ще се 
люспим, докога ще ставаме все по-слаби, все по-неспособни да поемем 
бъдещето в ръцете си. И да го променим... Но защо ли го пиша това...
даже аз няма до го чета....”

Ели се взира в бялата стена, като в бъдеще, което не вижда, после
влиза в сайта на БЗНС-НС. Чете статия за Янини грамади – събор по
повод убийството на Стамболийски. Може би все пак десните партии
могат да се съберат, може би все пак ще има коалиция, която да спечели
изборите догодина... Може би, но бъдещето е бяло, като стените край
нея, бъдеще, което вещае пак същото –
емиграция в собствената страна.

Чиниите в кухнята на ресторанта тракат. Сенките са превзели
дворчето, изяждат светлината в кантората, изяждат вестника на БЗНС.
Вече не й трябва светлина, нито монитор. Прочела е позицията на
„своите” земеделци, тяхното разбиране за Янини грамади, за историята,



за настоящето, за бъдещето – онова, което чука на вратата... прочела е за
техния събор на Янини грамади, проведен един ден преди събора на
БЗНС-НС... Все едно, че Стамболийски не е един, все едно, че 
идеологията му не е една и съща за всички; все едно, че хората, умирали 
и избивани в името на тази идеология не са едни и същи… все едно, че 
и убийците не са едни и същи  - онези, от 1923-та година и онези, от
годините след 1944-та… Все едно, че поука от историята няма…
Гърлото й се втвърдява, все по-твърдо става - докога нещата ще се
случват, за да бъдат забравяни – от невежество, от нехайство, от
удобство?

Докога… Не болка, не гняв, тихо безразличие тъче душата й към тях,
към всички страдалци, неспособни да се надскочат...

17:35 часа
Отново е с компютъра. Чете подвижните страници,  поглъща ги 

наведнъж, като късове отронен живот. Като спомен, получужд-
полусвой. Картините отново се движат, напомнят й детството, нейното
търсене – мълчанието, любовта, духовното водачество на бащата,
сложната семейна история. Чете, за 10 минути - 50 страници от 130-те
на файла с книгата на Наталия Андреева „Благодаря, че ме избра”.
Щастлива е, почти открила себе си в тях...

„В романа липсва онази художественост, която са ни учили да
търсим в литературните произведения. Няма безкрайни страници с
описания на природни картини, детайли на обстановката,
характеристики на героите. Но тази книга пулсира от искреност и
истина. И въпреки липсата на рамка, в която да се развива
действието, и въпреки липсата на действие, историята се чете леко,
увлича и успява да изпълни съзнанието на читателя с живи образи на
живи хора… „Благодаря, че ме избра” – една хубава книга, която всеки
читател с интерес ще прочете и може би ще се замисли – не само за
миналото, а за настоящето и бъдещето...”

...Животът тихо си отива – може би.”

17:58 часа
Слушалката още писука със свободен сигнал...
Прозорецът прожектира картината на града, залепнал за склона на



планината. Гласът на Никола още стърже в ушите й, глух от сдържани
сълзи. Несигурност и страх струят от телефона, от сблъсъка с това,
което не може да бъде отминато... Разпиляна любов... и отмината...

18:00 часа
Никола е седнал на дивана, още държи слушалката в ръце. Връзката с

Ели. Скъса се. Телефонният сигнал вие – като сирена...
 



ВТОРА ГЛАВА

ДУМИТЕ СЕ ЛЕЯТ ЛЕКО

18.06.2004
13:35 часа
Студ през юни. Лятото бяга все по-далеч; все по-неуловимо е. Ели

трепери, сгушена във вълнената си блуза с висока яка, но без ръкави.
Изключва компютъра и излиза навън, където слънцето се опитва да
разкъса облаците и да огрее тревите, листата и тварите, които очакват
меката му ласка.

Тротоарните плочки още носят нощната влага, тя стъпва по тях -
модерна, но с настръхнала козина. Разминава се с хората – като камък,
който наднича изпод бързей на река. Скрива се в кварталната пицария и
си поръчва капучино. Обгръща горещата чаша с ръце и най-после спира
да трепери. Минутите бавно пълзят, кафето изстива.

13:50 часа
В кантората влиза непозната жена. Странна жена – тънка и слаба,

облечена като дама от 40-те години, с огромни тъмни очила... така и не
ги маха докато разговаря. Позната история – майка й се спънала и
паднала, защото на тротоара имало счупени плочки, възрастната жена
си счупила ръката, а дъщерята иска да съди общината... Ели още усеща
вкуса на кафе, още не иска да говори за право и невъзможност да бъде
приложено... Но говори, говорят – за живота в България и институциите,
които оставят хората беззащитни. Адвокатката знае, че ако заведе дело
срещу общината, ще го загуби, клиентката знае, че няма да си плати –
нито за консултацията, нито за бъдещо дело... Просто се е оплакала и й е
олекнало... Отива си, затворена, недостъпна и арогантна в
беззащитността си.

А в кантората остава шума от нейната история...
Ели не бърза, отворя електронната поща – писмо от Cult.bg за

одобрено стихотворение и бърза да го прочете:
Прекрасно е дори
очакването



нещо да се случи.
Не питаме дали
подарък ще получим.
Или ще видим
в нечии очи
усмивка да блести.
Усмивката блести в очите й, докато пише поредната статия за

„Земеделско знаме” – „Търговията със зеленчуков посадъчен материал”.
Тема, твърде далеч от личността й, от художественото слово, от
изкуството, но може би нужна на хората, които четат вестника...

15:00 часа.
Вали дъжд, като плач. Толкова тихо, толкова пусто е в три след обяд.

Само пръстите на дъжда меко галят стъклата, целуват покривите и
улиците и потъват в пръстта...

„Чета книгата на Наталия Андреева. Толкова много тъга и болка и
стаена сила.

Странно е колко еднакви могат да бъдат съдбите. Чета и в някои
редове познавам собственото си писане, ако не житие. Изглежда, и
двете не стареем - като бащите си. И пухкавите зверове (кучета и
котки) ни дават любовта си…

И двете сме започнали професионалната си реализация като
инженери, но, явно и за двете призванието е писаното слово. И двете
още в детството си сме видели най-грозното лице на комунизма,
озъбено срещу съдбите на семействата и близките ни… Какво ли още
ще ни свързва? Или сме вече свързани? Изгубени-намерени сред
Интернет от хората, които ни познават чрез творчеството ни…
Понякога светът е хубав.”

15:36 часа
Дъждът e спрял.
Слънцето се опитва да пробие облаците. Сълзите на небето още висят

по зелената пластмаса на столовете в двора. Ели се опитва да събера
мислите си, да прибере ума си, бродещ надалеч, тичайки по сините
букви на екрана, след чуждата съдба. Съдбата на победителите и
победените. Съдбата, която бе мачкала всички, но не бе смачкала



всички... Трудно излиза от автохипнозата на четенето. Пръстите сами
търсят буквите по клавиатурата и ловят думите, които пулсират в ума
й...

Думите се леят леко.
И ме носят надалеч.
Римите пулсират меко.
Впримчват като ласо.
Режат като меч.

15:55 часа
Думите ваят Вселени.
Думите... Вече не чака вдъхновение и муза за да ги вика. Идват,

когато тя пожеле. Дават й сигурността, че може да направи всичко чрез
ума си – да създава нови светове, да ги извади от небитието, да ги
насели с въпроси без отговори и с живот, който търси своето начало и
смисъл, че може – чрез словото си да отиде до Безкрая...

А по-нататък?
Зная...
Дори Вселената да е
затворена като пулсиращо сърце.
Аз пак ще искам да отида там, където тя не е.
Дори ако Вселената не е
затворена в капан...
Тя няма да избяга по-далеч – от там,
където знам.

16:05 часа
Приемното време я вкопчва.
Тихо се връща към “Благодаря, че ме избра” и чака – някой да избере

вратата на кантората й.

18:00 часа
Слънцето пече - все още високо в небето. Лъчите му горят, промъкват

се през листата на кестените и падат върху тротоара като разпилени
монети. Минувачите бързат, подгонени от жегата на деня; опитват се да
крият умората на делника и да отворят душите си за друго...

Красимира стои до входа на изложбената зала и посреща гостите.



Ръкува се с всеки, усмихва се. Цветята се трупат в ръцете й. И тя
прилича на цвете - откъснато от стъблото си. Яркооранжева рокля от
лен очертава тънкото й тяло; обувки със същия цвят пламтят – като
паднали листа. Все повече хора идват, все по-непознати, все по-шумно
става, все по-задушно.

Устните й са изтръпнали от думи и усмивки. Някъде до нея е Никола,
най-добрият приятел на Мартин... поема цветята от ръцете й и ги трупа
на масата зад гърба й... Ето, влиза Вероника, майка му... най-красивата
жена, която някога е виждала... и най-елегантната... докосват бузите си,
ароматите си... Хората идват, заедно с жегата на деня, с шума... Ружа и
Рафи... те са повече приятели на Никола, отколкото на Мартин, но се
познават добре... Ружа – нежна, крехка, с пшениченоруса коса и зелени
очи... и Рафи, едър и тъмен – като планински връх по време на буря... До
тях върви съвсем младо момиче с буйни черни къдрици и езерни
мигли... с Ружа си приличат – като сестри:

- Запознай се с Алис, дъщеря ни, учи живопис и дизайн в Нов
Български Университет – думите на Рафи се разпиляват в шума на
идващите хора...

Красимира изгубва лицата на приятелите сред водовъртежа на
непознатите...

- Запознай се с Ана и Димитър, родителите на Ели – казва Никола и й
представя мъж и жена, които й изглеждат твърде млади, за да са от
друго поколение...

Хората потъват в залата, само маските на лицата им плуват над
раменете като шамандури върху развълнувано море...

Едър мъж с широко усмихнато лице здраво стиска ръката й:
- Поздравления за изложбата... Тази е още по-пълна и силно

въздействаща от предишната... Аз съм Кирил, а това е съпругата ми
Марта... приятели сме на Никола, а и с Мартин се познавахме... правил
съм снимки на картините му...

Красимира се усмихва още по-широко, кима с глава, мълви
„Благодаря” и си спомня албума със снимки от предишната изложба.

Съвсем непознат мъж осветява лицето й със светкавица, след което
протяга ръка:

- Надявам се, нямате нищо против една снимка за културната рубрика
на вестника...



18:18 часа
Залата е претъпкана с хора. Картините висят, залепнали на стената –

като изгонени. Всички говорят, здрависват се, смеят се. Трескаво
щастие е изпълнило въздуха – като електричество при буря. Познати и
непознати са се смесили, преглъщат коктейлни бисквитки с бяло вино;
всеки иска да се запознае с всеки и да изкаже мнението си за
картините...

Алис лети като птичка – от картина на картина и чурулика
възхищението си. Ружа и Рафи се опитват да я догонят, щастливи от
щастието й и от опита й да опознае света и изкуството...

- В тези рисунки няма перспектива, а той уж е архитект... но са
толкова шарени, като живи са... толкова леко са нарисувани, все едно са
взети от въздуха...

Кирил се промъква през тълпата и гледа платната с окото на
фотограф... Иска да снима и тази изложба... иска да я има – като
приятел... Знае, че ще я снима – не днес, не утре... а когато залата
опустее и в нея остане само духът на картините...

- Искам да купим тази картина... моля те... Сещаш ли се? Това е
старата къща, до китайския ресторант... вече е почти съборена, а аз
толкова я харесвах... – казва Марта и го поглежда с големите си тъжни
лешникови очи.

- Щом толкова ти харесва, ще ти я снимам...
- Не, искам я нарисувана... в картините има душа...
- В тази картина наистина има душа. – намесва се в разговора им

Вероника – Като я гледаш усещаш, как къщата не иска да умре, но вече
е умряла...

Никола държи ръката на майка си. Думите й са се изгубили в
словесния въртоп и той не ги чува. Усмихнат кима на Кирил и Марта и
продължава да си пробива път сред хората...

19:22 часа
Ана и Димитър излизат от залата. Свежестта на деня, който още не си

е отишъл охлажда лицата им. Шумът от изложбата още шуми в ушите
им; цветните мигове, уловени в платната, заключени в рамките са се
впили в душите им и не бягат – все цветни стоят – пред очите им.



- Красиво изкуство е живописта. С него можеш да кажеш всичко...
Още по-странно е, когато го казваш след смъртта...

Двамата бавно вървят под дебелата сянка на кестените. Усещане за
вечност и нетленност изгонва мимолетното чуруликане на врабчетата,
случайния повей на вятър, шума на листата, червения отблясък на
залеза, зеленото око на светофара...

 
 



19.06.2004
10:00 часа
Сянка от облак засенчва прозореца и вдъхва успокоение – като

затворено пространство.
Компютърът е включен и тихо жужи. Ели го слуша унесена –

понякога той й шепти монотонно, хипнотично; друг път шушне като
вятър зад прозорец – приканващ към свобода и волност, но най-често
просто шуми – като вход към друго измерение.

Пръстите й докосват клавиатурата и хукват, понесли със себе си
всичко онова, което може да се роди или да се скрие в онова друго
изгубено пространство. Клавишите дишат под кожата й, искат да ги
докосва, да пише въпху тях разпилените си мисли, хванати в уловени
мигове; да направи нещо от тях... клавишите на знаят какво... те само
приканват – като трохи по пътека...

11:00 часа
Автобусът бавно отлепва гумите си от асфалта. Звуците на града

остават встрани. Капсула от друго пространство – лети със 100 км/час
по магистралата и отнася късове човешки съдби нанякъде. Капсули от
друго пространство – разминават се... Отминават – дървета и храсти,
треви, жита. Неподвижният пейзаж протяга лепкавите си пипала, но не
може да се противопостави на скоростта. Движещите се капсули с друго
пространство се промъкват през рехавата му плът. Пътниците проспиват
битката на относително движещите се една спрямо друга отправни
системи и не усещат как са скъсили дължината за сметка на
разтегнатото време. Всъщност, разстоянието се скъси от отминалото
време.

15:18 часа
Въздухът е натежал от жега и очакване.
Взривява се пространството, нечуто.
Усмихнати лица. Прегръдки. Пъргави таксиметрови шофьори сноват

сред пристигащите, изтикват настрани посрещачите и бързат да
натоварят в зейналите багажници на автомобилите си сакове и чанти.

Никола чака под стряхата на Автогарата, заобиколен от няколко



улични кучета. Те щастливо въртят опашки, а той ги гледа с онази най-
мила усмивка, която бе пазил за Ахим…

Когато вижда Ели, запазва почти същото изражение на лицето си,
което стопля сърцето й. Тя бърза към него. Докосват се.

Качват се в колата, пътуват бавно под сянката на кестените и спират
пред изложбената зала, в центъра, до Общината… „Градове и знаци –
продължение”… плакатът ги посреща – все същият плакат, като преди
година и половина. И Красимира е същата, макар „преди” да беше
зима… Елегантна, красива и цветна – като нарисувана от
импресионист...

Тихо разговаря с Никола. Разгръщат местния вестник с публикувана
снимка и кратка статия за изложбата. Някой шумно влиза в залата и
гръмогласно пита:

- Прощавайте, къде е офисът на художника? Искам да си поръчам
проект за вила край Лома.

Фотографиите, представящи сгради на архитекта, светят в средата на
залата... Странни къщи са надвиснали над каньона, като залепнали за
скалите, не, като част от скалите...

Красимира съвсем делово отговаря:
- Той почина. Изложбата е посмъртна.
Очите й са червени и сухи. Човекът тихо излиза. Някъде след него

остава едно „извинете”.
Ели върви сред картините...

23:46 часа
-Така и не ги преброих, платната от изложбата... – гласът на Никола

рухва, като стара сграда...
-Вървях и спирах пред всяка, взирах се... В боята, в техниката...

опитвах се да уловя „духа”... – последната дума не звучи иронично,
както би искала... пречупва се, дъвче устните си, за да приличат на
усмихнати: - Все търсех нещичко, от „вчера”… денят, тъй безвъзвратно
отлетял… - не се опитва вече да бъде ежедневна...

Никола мълчи, потънал в креслото си. Знае, че тя няма да спре, преди
да излее думите си... Не иска да ги слуша точно сега... нейните думи,
говори ги, все едно, че ги чете от някакво невидимо караоке – гладки,
логични, бездушни, като рецензия...



-Картините бяха нови, различни. Всяка носеше своя живот. И слагаше
свой отпечатък, в малката изложбена зала и в мен... Някои бяха пейзажи
– килната къща, изгубена улица... Единични футуристични знаци на
градове, погълнали хълмове и морета. Други бяха просто сгради – тук
квадрат за стена; там два триъгълника за покрив и правоъгълник за
врата. Тишина обгръща дома; тънат в сън часовете за сиеста…
Продължаваш… и изведнъж стигаш до „Корабът, с който трябваше да
отпътуваме нанякъде…” Не отпътувахме. Той сам отпътува... Времето
винаги се оказва недостатъчно... Как е могъл да напише такова
заглавие?!

Тихо е, Никола й е благодарен за тази тишина. Сълзите й текат,
безмълвно. Така плаче, като статуя под дъжда.

23:58 часа
Свита на топка в креслото си, сгушена със стария си бележник, с

оръфан молив в ръка, Ели пише. Гърлото й е стегнато на възел. Не иска
да говори повече за изложбата, не може, знае, че трябва да млъкне,
заради Никола, но не може да спре да мисли за Мартин… И за
промяната…

„...Не, не защото е сменил много професии и много призвания. Той
завърши архитектура и беше архитект. Художник стана накрая.
Може би без точно да знае как и защо; може би без да го иска… Рядко
съм имала възможност да разговарям с него така, че да разбера какво
мисли. Той беше приятел на Никола и се разбираха без думи. Казваха
всичко с музика и с мълчание. И чак накрая, съвсем накрая, Мартин
започна да говори с картини…

...Подари ми една, когато му подарих стихосбирката си „Догонвам
бягащия ден”… Все гоня бягащия ден по покривите на града… „Градове
и знаци”. Знаци – за съпричастност, за топлина, за близост, за дом…
Все неща, които липсваха в живота му… неща, с които насели своите
измислени мансарди...”



28.06.2004
12:00 часа
В дворчето влиза едра цветна дама, която бързо се ориентира сред

многото врати и натиска бравата на кантората. Оглежда се изпитателно
и не може да скрие изненадата си от уюта и лукса, събрани в толкова
малко пространство.

-Аз съм Цвета, приятелката на Аделина Станчева, трябва да Ви е
говорила за мен...

Ели кима, кани я да седне, черпи я с бонбони. И преди да си подадат
ръце, жената започва да разказва историята си – до болка тъжна и
позната, която всеки адвокат твърде често чува в кариерата си, в
различни варианти, но рядко обвита в толкова лъскав станиол. Имотни
измами, скрито насилие, развод, делба… Зетят-хитрец има всички
шансове да спечели половината от имуществото на дъщерята… Е,
адвокатке, а сега – накъде?

Цвета е изпълнила кантората с цветен аромат, с финес и феерия от
цветове, обвили тялото й, стегнато в излят по едрите й форми костюм. И
с екзотика, която се настанява над бюрото, сред компютъра и правната
литература, избликнала от разказите й за екскурзии до Филипините, до
Индия и до Египет, които дъщерята доскоро уреждала по време на всяка
отпуска, за да зарадва съпруга си и да даде на семейството им време за
съвместен живот, от който той се отказал, тъй като не пожелал да
последва жена си в Австрия, а останал в България, доволен от
скромното си препитание като асистент в Университета. Накрая, все
пак, разводът се оказал неизбежен. Само че… зетят бил предвидлив и
безскрупулен. Много преди да се заговори за развод, чрез заплахи и
шантаж принудил тъщата да продаде на дъщеря си собствените си и
наследствените имоти.

Говори жената – в началото съвсем спокойно, но после – ръцете й все
повече започват да треперят, все по-често млъква, за да овладее гласа
си. Накрая сълзите потичат...

-Кажете ми истината, на Вас ще повярвам… Ади толкова много Ви
препоръча… аз... Аз имам и друг адвокат, който движеше всички тези
дела… но нали затова сега сме стигнали дотук – бившият ми зет да



претендира за половината от имотите ни. Има ли някакъв шанс поне
нещо да спасим?

И подава на Ели единствения документ, който носи – съдебно
решение за развод.

Лицето на „Адвокатката” е гладко и безизразно, като яйце. Как
ненавижда семейното право; как ненавижда социалистическия институт
„семейна имуществена общност”, оцелял през всичките 15 години
демокрация, при целия порой от законодателни промени. Как иска да
даде надежда, как иска намери вратата, през която ще може да влезе,
колкото и голям да изглежда катинара, който я заключва. После, яйцето
се пропуква в усмивка – като да се излюпва птица...

-Няма да Ви лъжа, че всичко ще спасим, битката ще бъде трудна...
-Но Вие ще се преборите, нали? – очите на клиенката са плувнали в

надежда, големи и кръгли, като луни...
Ели иска да мълчи, да избяга, или поне да не гледа тези очи... но гледа

– право в тях:
-Дъщеря Ви има голям шанс да претендират и да докаже при една

делба по-голям дял при придобиването на имотите – семейна
имуществена общност…

-Моите имоти... – отронва Цвета, с ирония към себе си и ситуацията,
която сама е допуснала...

Но се усмихва, сякаш Ели е върнала живота й. Така адвокатката
получава най-големия хонорар за консултация в кариерата си, а
клиентката си тръгва с костюм, който танцува над коленете й.

13:00 часа
Докато Ели си мисли за Филипините, влиза друг клиент. И той се

оказва познат на нейн познат. Съсухрен и слаб, по-скоро нисък, широко
усмихнат, той подава ръка, здраво стиска нейната и се представя:

-Аз съм Димо Тошков, а ти си авторката на „Миналото в мен”, нали?
– казва и лицето му още повече светва. – Хубава книга, четох я още
навремето, всичко си написала както си беше, ама аз какви неща още
мога да ти разкажа...

И започва да разказва... за затворите, за Белене... неща, които Ели вече
знае, и не знае... защото те са все същите, еднакви, но всеки различно ги
е преживял. Говори, очите му гледат право в нея и все повече светят, а



лицето му става все по-тъмно, историята му, все по-тъмна... история за
приятелство и предателство, за борба и провал и за онази болка, която
колкото по-дълго носиш, толкова по-горчи... Болката на
разочарованието от някого, в когото си вярвал...

Колкото повече слуша, толкова по-дълбоко потъва във времето и
миналото отново се просмуква в нея... Нищо не се е променило през
изминалите петнайсет години, защото миналото е още затрупано и още
боли... И хората, чрез които бе стигнала до това минало не са се
променили – още носят страданието в себе си, още влачат
изпотрошените си съдби и още вярват в земята и свободата, макар май
вече никой да не вярва в тях.

Бялата клетка на малката стая оплътнява. Говорят – за миналото
отпреди петнайсет години, залепено за гърбовете, още живо, като
настояще... И за настоящето говорят – какво ли бъдеще ще предложи...

Приемното време неусетно минава, юнският ден започва да тъмнее, а
старецът не спира. После млъква изведнъж и малко уплашено поглежда
„Адвокатката”, вече не авторката на „Миналото в мен”:

–Да не си помислиш, че съм дошъл само да ти дрънкам стари
забравени истории? Жената трябва да спасяваме – сестра й я съди за
телесна повреда... Уж жена ми я набила, пък то беше обратното... Тя,
жената, е дребна и слаба, една торба кокали, пък балдъзата е яка като
кон, като я удари и й сцепи веждата – кон ти казвам, все едно я ритна...

И думите отново започват да се леят, този път други, пак грозни, пак...
Думите, които разказват как две сестри се намвразват заради един декар
двор...

Когато си тръгва, вече е тъмно.
Нощта на юни я повива в топлата си омая...
 

 



29.06.2004
17:00 часа
Тъмно, като при свечеряване.
Дъждът тече – пада от небето като покривка от балкон. И залепва за

прозорците.
Светкавици проблясват, следвани от грохота на разширените

въздушни маси. После идва тихо чаткане – като от разпилени камъчета.
Ледени зрънца покриват плочките на двора. Мониторът разсейва
тъмнината. Ели чете романа на Ал Гарднър (Александър Градинаров)
„Битката за Асамус”, който общ приятел й бе подарил. Приятно
историческо четиво за отбраната на града-крепост Асамус (Никополис –
град на победата)...

Капчукът реве зад гърба й...
 

30.06.2004
15:35 часа
Днес природата отново кротко спи
Завита в слънчеви лъчи
Сънува пролети,
Лета,
Бленува зима
В есента.
 
или
 
Природата отново спи
Завита в слънчеви зари
Сънува пролетни гори
Бленува зимни равнини
 
***
Природата послушна чака
Буря да разбие мрака
Сянка да се спусне от небето



Дъжд да се излее над полето
 
***
Отново хвърлям думи на листа
Отново искам да му отмъстя
За чистата му белота
която няма днес да омърся
 
***
Пак искам да се скрия
в думите, които трия.
И оставям бяла диря
в листите, изписани с мастило.
 
или
 
Пак искам да се скрия
в думите, които трия.
И оставям бяла диря
в листите изписана хартия.
 
***
Защо посягам всеки път,
когато искат да ме спрат
към думите, които плашат,
защо с тях плача, плача.
 
***
Написах тези стихове,
защото гоня страхове -
че дните си отиват непотребни
и ни оставят все по-бедни.
 
или
 
Написах тези стихове,
защото с тях прогонвам страхове -



че дните си отиват непотребни -
оставят ни духовно бедни.

 

01.07.2004
13:40 часа
Днес отново е ден за проза.
Пръстите й тичат по клавиатурата и гонят думите. Не, думите гонят

пръстите. Ръцете, като птичи крила повиват лицето й, крие се – на
топло, на тъмно, там някъде, в измислената нощ. Кафето наднича от
дъното на чашата. Кафе и откъсване.

Откъсната... Захвърлена някъде толкова далеч, че се страхува да ходя
по улиците. Като същество от друга планета – обвита в прозрачната си
броня наблюдава движението край себе си. Наблюдава живота. И не
смее да намокри краката си, стъпвайки в него.

По-лесно е да пътува във времето. Миналото е само на крачка встрани
от тротоара, от изпочупените му плочки, от олющените стени на
сградите, от изкорубените дограми и зейналите пусти стаи, в които вече
нищо не се случва. Дори духът на миналото се спотайва някъде другаде,
захвърлил мъртвите боклуци на произвола на вятъра и скитниците.

А бъдещето тича по своите пътеки и само чака да някой да стъпи на
някоя от тях, за да се понесе като ескалатор там някъде – където може
да отиде, или където няма да отиде, ако стъпи на друга пътека...

Ели върви по изпочупените плочки на тротоара край храма, всичко е в
главата й – координатната система на Вселената с нейните шест
измерения. Опитва се да се да се намери в нея, да избере мястото, от
което да тръгне, като от отправна точка... А Днес бяга, все по-далеч и
само тази отдалеченост й помага да се задържи на ескалатора, който не
знае къде точно отива. Дали към изминалите петнайсет години, за които
задъхано бе писала, когато профучаваха край нея и които искаше да
впримчи в разпокъсаните си есета… Или към тези, пак същите
петнайсет години, които променяха, без някой да усети промяната...
Които дадоха и взеха. И които продължават да искат… само че вече
нямаме какво да даваме.

Бяга денят, все по-далеч, все по-далеч остават колите и минувачите,



сградите, с пустите си очи...
„Опитвам се да започна отнякъде.
Откъде ли?
Може би от онази мартенска вечер, когато пролетта бързаше да се

превърне в лято, защото лятото обещаваше свобода и промяна.
Онази вечер, когато в един още необзаведен апартамент шестима

съученици (пет момчета и едно момиче) празнуваха със своите съпрузи
края на младостта, или началото на зрелостта… и усещаха как
приятелството им, продължило половин живот, започва да се разпада,
заради нещо извън тях, което се опитваха да направят свое… Успяха
ли?

Или може би от онзи юлски ден, когато успях да уловя вятъра с
платното на сърф, който беше не само сърф, а свобода и победа над
морето и над живота… В онова лято, когато още всички бяхме заедно
– един устрем към една свобода. Когато само желанието за промяна
ни правеше други, защото… промяната беше на една ръка разстояние
от нас…

Или от онези предизборни вечери, по време на които политиците,
наричащи себе си демократи започнаха да се зъбят сами срещу себе
си… Когато помията за първи път заля душите ни, но трябваше да я
изчистим и да продължим… да се променяме… скътвайки в най-
чистото си и затънтено кътче идеите, които искахме да бъдат още
чисти.

Или от онази юлска нощ, в която с баща ми брояхме звездите и те ни
се струваха по-малко от зърната, които американската комбайна
жънеше от нивата ни… и животът пулсираше в дланите ни, пълни с
дара на земята, който със същите тези длани бяхме изтръгнали от
нея… Тогава си мислехме, че се променяме и превръщаме идеите от
празни думи в жизнена позиция…

Или…
Откъде да започна? За кого да пиша?
Може би отвсякъде. Може би за всички.
Някои вече ги няма.
Други станаха толкова различни.
Как искам да затворя вратата на кантората зад гърба си и да

забравя всичко.”



16:15 часа
Забравя. Не, оставя мислите вън. Чете правна литература; подрежда

материали на клиенти. Телефонът звъни. И гласът на Никола звъни, в
еуфория... от лятото, от свободата... от срещи с приятели... не, от това,
че Вероника е здрава... И Ели е в еуфория, защото той е щастлив, не
знае, че това е важно за нея, не го мисли, то остава някъде дълбоко в
клетките й и звъни...

„Дали утре ще е друго?
Ще докосна ли някого утре? Ще намеря ли себе си?
Ще започна ли утре да пиша?
Онзи фантастичен роман? За кучетата?
Или за това, което се случва в тази кантора...
Само това ли мога да дам?
Да вдъхвам живот на уморените образи, скитащи в ума ми, или да

взимам живот от хората край мен?
Далечни сфери, които ще се опитвам да ловя, да разчленявам; да ги

правя пак цели... да ги устремявам към техните или към измислени
съдби.

Опитвам се да мисля. Очите ми не виждат друго освен червените
букви по белите клавиши на клавиатурата. Опитвам се да виждам
картини, не черни редове върху монитора.

Опитвам се - отново да задавам въпроси и да търся отговори.
Не мога.
Само образите все още се подчиняват на съзнанието ми.
И може би историите, които се крият зад тях.
Ще ги намеря ли?
Тези скрити истории, които се случват/неслучват всеки ден, с всеки

от нас… и които не забелязваме.
Не забелязваме хората, край себе си. Стара истина.
Но напоследък не забелязваме и себе си.
Годините минават, без да оставят следи – върху телата и

личностите ни.
Написах това изречение и сепнато си казвам – “не е вярно”.

Променихме се.
Или може би само променихме съдбите си, без да променяме



същността си…”

16:54 часа
Скоро ще стане 18:00 часа. Времето, когато напуска кантората. Ще

мине през безистена с огледални стени и ще срещне момичето отпреди
петнайсет години. Същата онази Ели, с дръгливо-кльщава висока
фигура, същата спъната походка, същото гладко лице… дори в известен
смисъл същите дрехи – джинсови панталони или много къси поли с
неизменните обувки без токове. И косата е същата, само дето сега е с
лек червеникав оттенък, който крие уморените кичури над уморени очи.
Но умората е само мимолетно усещане...

Гледа в дъното на двора и вижда отражението си в монитора.
„Аз и другите. Променяме ли се? Променихме ли света?”
Отново пише, без да вижда думите... само образи, които пробягват

някъде-никъде...
„... промених се... както написах в онова първо есе, от 18.11.1989 г…

“Трябва да променя живота си”… Променях се. Защитих
дисертацията си, работих няколко години като инженер-химик,
станах адвокат. Това ли е промяната? Това ли исках? Не, разбира се.

Исках променя себе си. Не професията, не начина за печелене на
насъщния. Не личностната изява. Исках да стана друга. Свободна,
способна да се боря за мястото си под слънцето, способна да
променям.

Написах всичките си книги; издадох ги. Но нищо не беше променено.
О, не. Животът се променяше. Той тичаше – далечен и неподвластен
на контрола ни.

И само си мислехме, че можем да го контролираме. От площадите.
И от вестникарските страници и от трибуните на селските
читалища.

Или може би с примера си.
Само че животът се променяше по други правила и други го

променяха.
Идеализмът, който винаги е предизвиквал усмивки по лицата на

онези, които се считат за мъдри, се превърна в мръсна дума. Да те
нарекат “идеалист” звучи повече от срамно. И аз се уморих да бъда
идеалист… Дори вече мисля, че никога не съм била. Не защото ме е



срам да си припомням “онези времена”, а защото май памет вече не ми
остана.”

17:21 часа
Чака да дойде Никола.
Иска или не – съдбата му е да стане герой и на тази книга. Може и да

не се хареса много, но аз ще направя каквото зависи от мен, за да
направя от него хубав образ. Няма да ми е трудно, защото той е добър
човек и е почти толкова красив, колкото беше преди петнайсет години,
когато се появи в живота ми и в романа ми „Треви под снега”. Същата
глава – изящен профил на руски благородник с добре подстригана
кестеняво-руса брада. Сега има и някой бял кичур в нея, но това почти
не се забелязва. Очите му са все така синьо-зелени, с цвят на море и
небе, и с поглед покровителствено-нежен, когато е насочен към мен.

„Лице, като море
небе
и вятър –
къде
ще те догоня?”
Така бях писала в едно стихотворение отпреди няколко години, което

той, кой знае защо, не хареса.
...Ето го, идва. Облечен е както винаги – с маркови дънки и не чак

толкова маркова тениска. Силуетът му е почти същия, както някога. И
походката му е същата – забързана, заета. И цялото му излъчване и
същността му са същите...

Остави ми една папка с документи и продължи по своите си дела. Ще
ме вземе, когато срещата му свърши. А аз продължавам да пиша във
файла...

Опитахме ли се да се променяме? Опитахме ли се да търсим себе си,
да се откриваме, да се извайваме, да бъдем други?

О, да.
През есента на 1991-ва загърбихме институтите, в които кротко

припечелвахме насъщния; захвърлихме София като място и цел за
себеосъществяване и се втурнахме… Аз – да спасявам една изгубена
кауза, проповядвайки по селските читалища земеделската правда на
истинското БЗНС… онова, което тогава носеше името на обесения



лидер на старата опозиция Никола Петков…
Никола реши, че може да стане амбулантен търговец и шофьор на

камион. За всеки случай, и двамата започнахме да учим право.
Аз учех, все едно, че започвам живота си… и завърших. Учих

всеотдайно и с любопитство, и със стремеж към постигане на ново
познание, необходимо за джунглата на новия живот, на новата
действителност. Все едно. Учих, без да мисля, че правото някога ще
бъде моя професия. Просто учих, за да се променя – да променя
отношението си към света; учих, за да имам възможност с други очи да
гледам действителността. С очите на знаещ и компетентен човек, а не с
наивния поглед на лаик. Защото исках да променям. Все още – без да
знам, че силите ми бързо се изчерпват… и без да искам да знам, че
самохипнозата не трае вечно.

Той се върна към професията си на инженер-химик. И добре направи.
Да станеш специалист в професията си също е промяна. Може би по-
незабележима, но по-насъщна от тази да смениш професията си. Или да
останеш без такава.”

17:48 часа
Телефонът дрезгаво звъни. Ели дописва последното изречение, преди

да вдигне слушалката. Знае, че ще чуе гласа на майка си; има нужда от
нея в тази петъчна вечер. Тъгата нахлува през стъклената врата на
кантората; гласът от телефонната слушалка я прогонва...

 
 



02.07.2004 г.
16:45 часа
„Доста писах днес, после редактирах написаното.
Опиянявах се от собственото слово. И от факта, че го намирам все

още живо и способно да съживява мъртвото бяло на листа.
Днес…
Разменях си закачки по icq с Ружа. Онази разцъфтяла бяла Ружа, “на

прозорец”, като в песента… същата, от онази мартенска вечер, когато
беше домакиня в новия си празен дом и тръпнеща очакваше новия си
живот. Тогава все още нехаеше за сблъсъка на силите, които рушаха
живота, с който бяхме свикнали… Или може би греша. Може би тогава
още не я познавах; може би и днес още не я познавам. Само знам, че се
променяше. И днес се промени.

Не, промени се преди два месеца, когато скочи от търновския мост с
ластично въже.

И захвърли всичко зад гърба си. Приятелското мнение, насмешливите
коментари, загрижеността на близките, страха. И всички задръжки,
втвърдили се на кокал в стомаха, гърлото и вените.

Увисна на въжето. Зелените очи се сляха със зелените дървета край
реката. Падането се превърна в полет. Висината стана нейното
убежище.

Мисля, че тогава стигнах най-близо до нея. В онази пролетна вечер,
когато гледах в очите й, докато ми разказваше за скока си, а от тях
изригваше заря. Тогава тя говореше за своя полет; за своето
освобождение… за тихите пръсти на страха, превърнали се във
възторжено изригване на помитащи мига емоции. Не знам дали тя
някога е искала да стигне до мен, или до някой друг. Страхувах се от
откровението й. Като надничащ в чужда спалня непрокопсаник се
чувствах. Или като крадец на гробници.

Не, душата й не беше гробница, но пазеше свещено тайнство.
Или греша? Не стана ли душата й гробница на старата нейна душа?
Много и малко видими неща се случиха с тази нежна царица на

цветята и с хората, които край нея пиеха от аромата й. Но за всичко има
време.



Мига прозорчето на връзката ми icq.
И виждам – Филип е.
За него може би най-много трябва да пиша.
Ръцете отново скриват лицето ми. Как искам като птица да се скрия

под крилото си. Но пръстите ми не са пера, с които мога да прогоня
светлината на деня.

Искам да го видя такъв, какъвто беше преди 15 години. Май и той не
беше кой знае колко по-различен от сега. Разбира се, тогава беше на 13.
Или на 14?

Все едно. Беше през априлската ваканция. Всички бяха в Русе…
Майка му, баща му, той.

Щеше да има митинг на СДС, а после събрание в салона на Операта…
Стана почти скандал, но Фил дойде с нас… С майка ми, баща ми и

мен. Неговите родители останаха у дома. А ние, четиримата, минахме
по измитите от дъжда, нацъфтели зелени улици, стигнахме до площада,
на който клоните на дърветата се вдигаха заедно с човешките ръце със
знака на победата, а виковете на множеството дълго отекваха край
купола на пантеона на Възрожденците. После бавно тръгнахме към
Операта. Влязохме в салона. Фил вървеше до мен. Тих, разумен,
задълбочен; искащ да запомни и разбере всичко. Седнах до него. Не ме
интересуваха ораторите – нито местните величия, нито дори д-р Желев.
Исках само в очите и в душата на Филип да надникна. Исках само едно-
тази душа да се промени. Да се отвори; да излети; да изгори.

После… Вървяхме по тъмните улици. Беше свежо и тихо.
“Всичко това, за лагерите… вярно ли е?” – попита детето, което вече

не беше дете.
“Дядо ти, чието име носиш, също беше лагерник, Филип” - гласът на

майка ми почти се разтвори в нищото, което ни поглъщаше, а детето,
което вече не беше дете отново попита: “А мама, защо тя никога не ми е
говорила за това?”

И надвисна мълчание.
Като онова черно мълчание от моето детство, когато ставаше дума за

бабината сестра. Но тогава имаше защо да се мълчи... а и въпреки
мълчанието аз винаги научавах по нещо за нея и за тези, като нея…

Но тогава, по онези пусти улици кънтеше едно друго мълчание.
Мълчанието на 1990-та и годините след нея. Гузното мълчание на ония,



които не искаха да си спомнят; които не искаха да се помни; които не
искаха да се знае.

“Ще ми разкажеш ли?” – кристалният детски глас прогони дрипавите
призраци на миналото и лигавите плужеци на настоящето.

“Ще ти разкажа.” – обещанието на майка ми увисна между нас.
Дали още тогава знаеше, че никога няма да го изпълни? Уплашихме

ли се да направим това дете истински демократ… такъв, който би бил
способен да преглъща хиляди обидно-недостойни хора, постъпки,
решения, събития… и да остане безусловно предан на идеята за
промяна, за свобода, за друго. Или може би мислехме, че всеки сам
трябва да стане такъв, какъвто би искал да бъде?”

 
 



05.07.2004 понеделник
12:03 часа
„И тази история остана недовършена, както толкова други. Скътана

някъде там, в прашасалата памет, затрупана с толкова други неща. Днес
чакам Фил да се обади – по e-mail или по icq. Телефоните вече са
забравени от нас. Дори и мобилните. Само компютърният екран ни е
останал. Разделени от дължината на една улица. Улица “Витоша” – с
всичките й кафенета, ресторанти, магазини, банки, обменни и
туристически бюра, кина и други лъскави витрини и реклами. Стоим си
от двата й края и все нямаме време да я прекосим, да се видим, да
поговорим… Да изпием по чаша кафе, да споделим някоя случка,
спомен или… да получа на живо консултацията, за която го помолих.

Защото Филип се промени. Отдавна не е дете, което чака някой да му
разкаже истината за лагерите и за дядо му, лагерника, за да може да
заеме мястото си в живота и да има позиция. Филип е вече финансист,
който печели добре и добре се вписва в живота. Работи много, както
навремето много четеше… Вече не пише поезия, но кой знае, може би
думите дремят и в него, скътани в някой прашасал ъгъл на мозъка и
чакат своя час. Кой знае – вече не го познавам така, както бих искала. И
все пак – може би достатъчно добре, за да пиша за него и за промяната.”

14:30 часа
„Искам да разкажа за това, което ми се случи сутринта. Отидох до

Софийския районен съд. На входа проверяващият полицай извади от
чантата ми два френски ключа (единият доста тежичък) и усмихнато ме
попита: “Вие нали няма да биете някого с тях?” И аз усмихната му
отговорих:”О, не, ще ги нося в кантората си, имам проблем с
водопроводната инсталация”. И отминах, сподирена от възторженият
поглед на хлапака, защото в повечето случаи тези охранители са в почти
тийнейджърска възраст.

Направих справка по делата си – по делото на БЗНС имаше решение;
нямаше жалба; по делото на Анета Тошкова мотивите към присъдата
бяха написани – преснимах ги, след като прочетох цялото дело лист по
лист. Обичам да чета дела. Виждат се много неща – и пропуски и
недомислия и факти, които после могат да послужат. Изпълних



определението на съда и преснимах жалбата й, за да има екземпляр за
ответната страна.

Делото за клевета още не беше насрочено. Без много да му мисля
влязох в кабинета на съдията и почти нахално попитах: “Извинете,
нормална практика на съда ли е наказателно дело от частен характер,
заведено преди една година, все още да не е насрочено?” Съдията,
младо момиче, доста се смути. Започна да рови по папките и да търси
делото. Намери го. „Моля Ви, не си мислете, че тук има някякво
особено отношение към Вас. Делото просто е било обездвижено и се е
забутало между други, по-късно заведени дела!” Усмихвам й се най-
лъчезарно и й казвам: „Моля Ви не се притеснявайте, и през ум не ми
минава, че има особено отношение към делото. Просто се притеснявам,
че наказателната отговорност ще се погаси по давност докато го
насрочите!” А тя върти папката в ръцете си, после вдига очи към мен и
мърмори: „Ще го насроча колкото може по-бързо, но въпреки това по-
рано от есента не може”. „Така и предполагам” – казвам аз, усмихвам се
с най-чаровната си усмивка и продължавам – „Приятен ден и лека
работа”.

 
 



06.07.2004 г.
11:48 часа
Жегата настъпва.
Лято – време за почивка, а работата не свършва.
Всеки ден ходи в съда, прави справки; пише искови молби и жалби...
Продължава да пише статии на юридическа тематика за „Земеделско

знаме”, които подписва като „адвокат”.
Клавишите мамят пръстите й, окото на монитора я гледа подканящо,

не, хиптонизира я... а трябва да прочете докрай проекта за второ четене
на законопроекта за политическите партии, трябва да се срещне с
Георги Пинчев, за да разговарят за измененията в закона и за връзката
им с делото, заведено срещу БЗНС от бивш член на съюза, при
действието на настоящия закон...

13:20 часа
Ели бърза по стръмната уличка „Париж”, прегърбена под чантата-сак,

с която никога не се разделя, натъпкана с книги, джобове с дела и какво
ли още не. Някъде сред всичката хартия се е сгушил свитъка с проекто-
закона за политическите партии. Когато стига до масивната сграда на
Операта, пред която се извисява паметникът на Александър
Стамболийски, сърцето й вече бие в гърлото, а краката й са омекнали от
умора и от онова усещане за „дежа вю”, което винаги я връхлита, когато
идва насам. Разтърсва глава с онзи жест, останал от детството й, с който
някога бе изхвърляла плитките си на гърба и почти физически изтрива
спомена за първото си идване в централата на БЗНС, когато в сака-чанта
носеше само ръкописа на „Миналото в мен”. Бързо изкачва стълбището
до втория етаж и влиза в приемната. Все усмихнати, познати лица я
посрещат…

Последен й подава ръка Искър Шуманов… Истински класически
момент за пиеса, филм, роман… Или просто спомен... За един друг ден,
преди 13-14 години, когато трудно бе изкачила едно друго стълбище... в
сградата на опозицията на бул „Дондуков”...

...Тогава дълго бе чакала в чакалнята пред редакцията на вестник
„Народно земеделско знаме”. Бе стояла и чакала, защото бе искала да
намери място под слънцето за първата си книга, за „Миналото в мен”.



Тогава... Искър Шуманов я бе приел, бе се съгласил да публикува във
вестника откъси от книгата... По-късно я бе поканил като сътрудник и
репортер, бе издал първата й журналистическа карта.

Днес отново стискат ръцете си – тя, все същата; той, посивял от
годините.

- Време е да издадем отново „Миналото в мен” – казва й старият
земеделски емигрант и я поглежда с всичката светлина на очите си. – Не
съм забравил как се запознахме, а „Миналото в мен” е много стойностна
книга и е много ценена в нашите среди. Доколкото знам, тиражът на
първото издание отдавна е изчерпан...

Двамата са далеч от общия глъч. Ели слуша думите му, сърцето й не
бие; мигът е спрял. Оценката. Признанието. Не е това – тя толкова пъти
е слушала добри думи за първата си книга, че не очаква да чуе друго.
Първата книга, в която някой разказа за горяните в България, за хората,
които не „случайно” са били в комунистическите затвори и лагери,
които не „случайно” са били убивани, не „случайно” са били осъждани,
разстрелвани. Ели гледа грейналото лице на събеседника си, човекът,
когото в земеделските среди възприемат като жива легенда, и е
щастлива, че той също помни първата им среща.

21:45 часа
Вятърът се промъква през зелените декоративни храсти и под

притъмнелите чадъри обхваща телата с хладните си пръсти и роши
русите коси на Ружа. Очите й искрят със зелени светлини и гладките й
бели бузи – като листенца на ружи, се усмихват, докато разказва как
предишния ден се е возила на мотор „Кавазаки”, взет назаем от едно
махленско хлапе. Свободата й пулсира, разстила се край нея и се
простира към събеседниците й – почти осезаема, почти заразна, почти…
с ръце да я хванеш, да я направиш своя, без да смееш да я откраднеш.

Свободата… отново да се върнеш към същността си, да загърбиш цял
един живот, подчинен на случайности или условности, в който си
изпълнил дълга към обществото, към семейството, към децата и към
всеки, който е изисквал изпълнението на някакъв дълг… и най-после
започваш да се връщаш към себе си, към личността, която си бил, или
която си искал да бъдеш, или която най-после се е пробудила.

Нощта напредва. Щурците тихо свирят вечната си песен. Никола се



опитва да улови погледа на Ели, а тя разбърква със сламка пяната в
чашата на кафе-фрапето си и потръпва при всяко докосване на вятъра.
От съседната маса се чува смеха на група тийнейджъри, които също
смучат фрапе. Тъгата на Рафи, която цяла вечер се бе опитвал да крие
със закачки изригва изпод усмивката му.

- Обичаш ли ме? - пита и се дави в зеленото море, което плиска от
погледа на Ружа.

- А ти как мислиш?
- Обичала ли си ме някога...
Въпросът е към нищото. Или към вятъра и звездите. Поне Ели и Ник

гледат някъде там, към звездите. А Ружа се усмихва – бяла като бяла
ружа и не казва нищо. Очите й блестят, като зелени прожектори светят.
И някак неусетно мигът минава, идва друг, смехът й се разнася – над
масата, под чадърите. Рафи става все по-мрачен. Но някак мракът му е
рехав; готов е отново да го замени с приятелска закачка, или с разговор
за друго. Но другото май пак е същото.

- Какъв наивник си ти, Ники... обичаш я и си щастлив, а някой ден,
когато я попиташ „обичаш ли ме?”, тя няма да ти отговори...

Никола и Ели окаменяват. Не знаят случва ли се, или не. Не знаят -
дали наистина въпросите са зададени; дали чакат отговор. Не знаят
отговорът-камък даден ли е; хвърлен ли е... или всичко е шега... като
разказът за разходката с мотора „Кавазаки”... но той не е шега. Ружа бе
осъществила детската си мечта да кара 500 кубиков мотор. Всичко тази
вечер звучи тъжно и истински. Вятърът почти нагнетява свободата. Да
питаш и да отговаряш. Ели дори не смее да се запитам дали би могла да
отговоря така. Никола дори не може да се запита дали би могъл да
попита – дори на шега.

Щурците продължават да свирят вечната си песен. Ружа е изпила
кафе-фрапето си и става. И Ели става. Клоните на опитомените палми се
вплитат в косите им – черни и руси. Не се гледат, просто тръгват заедно
по осветената улица... Толкова тихо е. Само стъпките скърцат по
асфалта...

- Знаеш ли, аз скочих... – думите на Ружа остават във въздуха  – почти 
може да се види как го набръчкват – като камък хвърлен във вода.

- Знам... – Ели не може да накара друг звук да излезе от гърлото й, но
не е нужно.



- Не ти говоря за въжето... говоря ти за целия живот...
И двете знаят – за скока с ластично въже от Търновския мост... и за

онзи, другият скок... към свободата.
 
Не знаех,
че пътеката наистина
е светла.
 
Не знаех,
колко лесно по нея
се върви.
 
Не знаех,
колко хубаво е
да си идеш –
когато съзнанието
ти лети.
 
Не знаех,
колко лесно е
да се завърнеш –
когато има
при кого.
 
Не исках
да започвам
отначало.
 
На ластично
въже завързана
висях.
 
Към бездната
издигнах се,
или
във висините
спрях?



 
Сега все мисля
за разходката
по светлата
пътека към
звездите.
 
Завърнах ли се
към началото?
Или направих
к р ъ г о в р а т…
 
Никола и Рафи вървят, огрени от светлината на уличните лампи. Дори

щурците са млъкнали. Дори стъпките са заглъхнали.
 

 



ТРЕТА ГЛАВА

ДЕНЯТ, НАХРАНИЛ ЦЯЛАТА ГОДИНА

07.07.2004
09:47 часа
„В Русе съм. У дома?
Реших, че ако искам да напиша книга, ще трябва да пиша и извън

кантората.
Искам да разкажа за Вчера. Толкова много неща се случиха вчера... но

днес денят бърза, препъва се във вчера и иска съществуване. Дори за
Днес не мога да пиша. Минутите се изнизват толкова бързо, подгонили
ме пред себе си, че почти не ми оставят възможност да завърша
изречението, което пиша. Не казвам “мисълта си”. Мисълта я няма -
мисълта още не е за Днес; тя броди във Вчера, когато…”

10:22 часа
„Секундите препускат и скъсяват времето, което ми остава за писане.

Трябва да оставя клавиатурата, която съм прегърнала на коленете си, да
се облека и да отида в съда. Не ми се ходи никъде, но тази дума
“трябва” пак ме тласка по пътеките, по които не искам да вървя.

Трябва – да проверя дали има внесена сума по изпълнителното дело
на бай Илия, по което е насрочен опис за утре, а после трябва да се
срещна с него. Трябва – да проверя под кой номер е заведено
изпълнителното дело за публичната продан на имота на Дарина…
всъщност, на имота на наследниците й… ето един случай, заради който
мразя професията си. Дарина… Стара селянка, с изкривени артритни
крайници, подпираща се на два бастуна, но с живо съзнание и чувство
за справедливост… Беше клиентка на Вероника и стана моя клиентка
преди две години, когато Вероника престана да практикува. Почина,
преди делото да премине през всички инстанции. Миналата есен се явих
пред ВКС като пълномощник на дъщеря й. Спечелих това, което
можеше да бъде спечелено, но краят на тази семейна сага е все още
далеч и е все още неясен.

Трябва… да отида и в Общинската служба по земеделие и гори, която 



продължавам да наричам “Поземлена комисия” и да взема справки за 
данъчна оценка на два имота, които бабата на Мирела ще дарява на 
майка й и на вуйчо й… Още една връзка с Вчера. Онова много, много 
далечно Вчера, което си е отишло почти без следа. Мирела, с  която 
бяхме съученички в прогимназията, с която бяхме приятелки. Вече не 
помня защо престанахме да бъдем приятелки… Тя завърши право много 
преди мен, но днес живее в Австрия и не практикува професията си.

Аз предпочитам да живея тук.”

11:20 часа
Масивните стени на съдебната палата още пазят студа от зимата и

прохладата на пролетта. Като влизане в пещ е излизането на площада.
Ели обича пещта на лятото. Обича докосването на сухия, златен от

слънчеви лъчи въздух до кожата си. Леко слиза по каменните стълби,
леко й е.

Потъва под сенките на липите, където клиентът й я чака. Стар,
изхабен мъж, отбрулен от живота. Седнал е с гръб към нея, свит на
предната седалка на очукания си автомобил, каран от сина на съседите.
Когато вижда усмивката й, в уморените му очи припламват светлинки.
Блестят и очите на жена му. Ели вижда преображението им и разбира,
че в този момент доброто отношение към момичето се превръща в
уважение към адвоката.

Това ли е промяната? Това ли иска?
Липите шумят, клоните им тихо скърцат и тя вече не се пита коя е;

каква е; тази ли е, за която се мисли… тази ли е, за която я мислят…
Тя просто поглъща мига с всичките си сетива и пие нектара на думите

и чувството за свободата… Онази свобода, която идва след “трябва”.
А леля Мита говори ли говори:
- Вие и снощи по телефона казахте, че така ще стане. Ще плати, как

няма да плати, като ще му опишат предприятието… ама ние не
вярвахме… Той, бай ти Илия, цяла нощ не спа…

Бай Илия клати глава и съсредоточено брои парите, които Ели му
даде... изплатените от работодателя му пари по изпълнителното дело,
което се съгласи да заведе без да вярва, че може да бъде спечелено...
брои ги, за да ги усети като свои, като истински... парите от 15-те си
неизплатени заплати, които не се бе надявал, че някога ще види.



Потокът от думи се лее безспир.
- Каквото каза адвокатката, точно тъй стана, да знаеш! – обръща се

леля Мита към съседското момче и продължава:
- Не я гледай, че е такава младичка, спаси ни тя... Две хиляди лева и

отгоре са това, ей, не е шега работа... Бай ти Илия се разболя за тях... и
не само за парите му бяха ядовете, ами за неуважението... как тъй няма
да му платят – да не би да не си е вършил работата както трябва... ама ей
на, сега с лихвите ще му ги дадат всичките 15 заплати... На два пъти ще
му ги дадат, тъй каза адвокатката, да знаеш...

Младежът кима с глава и гледа адвокатката, като че ли е направила
магия. А тя се усмихва, за да не видят всички колко малко вярва в
победата си.

22:51 часа
„Бързо мина денят. Умората тихо лази по вените и сухожилията ми,

ближе пръстите ми, тежи върху клавиатурата и клепачите ми.
Всичко е в мен. Цялата Вселена – миналото и бъдещето и настоящето,

което огъвам, крада и изхвърлям – там някъде, “отвъд”, където някой
някога ще го намери. Или поне се надявам да стане така… защото – ако
не е така – какво правя тогава?

Какъв е смисълът на писането? Какъв е смисълът на живеенето? На
съществуването?

Нали смисълът е мигът да се прехвърли “отвъд”! Да се намери
начинът, по който правата на времето може да се раздроби, да се
превърне в отделни мигове, в отделни Вселени, всяка съществуваща
самостоятелно, успоредно на всички останали…

Започнах много да философствам, а мислех, че с тази книга просто 
трябва да върна няколко мига от миналото, да ги съхраня и да ги 
изпратя там някъде, напред, където не знам какво има и какво би имало, 
ако не се намеся. Исках – да уловя като рибар в река ония мигове, които 
родиха промяната, или в които се роди промяната…  на хората край 
мен; на времето; на живота и обществото.

Отново твърде много празни думи.
А книгите, за да се четат, имат нужда от случки.
Вчера… дълго пътувахме в юлската пещ, но не за лятната жега искам

да пиша, нито за прохладната нощ, която дойде след залеза…



Исках да пиша за вечерта, която неусетно ни обсеби… мен, Никола,
Рафи и Ружа… Исках да пиша за смеха, за топлината на погледите, за...
не мога да продължа, защото вчера се случи нещо, което не знам как да
преценя... Начало или край беше Вчера?

Бих искала – да уловя духа на приятелството. Бих искала – да пиша за
приятелите, които трябва да направя герои на тази книга за промяната,
защото те вече станаха герои на онази, другата книга за промяната…
“Реши се и ще си свободен”… Не е толкова лесно да бъдеш свободен.

Всеки ден трябва да воюваш за свободата, защото всеки ден я губиш.
Свободата… Толкова лесно се говори за нея. Толкова лесно се умира за
нея (не че знам как става). И толкова трудно се живее с нея.
Свободата… Да бъдеш такъв, какъвто си. Или да бъдеш такъв, какъвто
искаш да бъдеш? Или да не позволиш да те направят такъв, какъвто
искат? Или… какъвто обстоятелствата те правят…”

23:22 часа
Малко зелено насекомо упорито се върти около нощната лампа,

блъска се в стените на библиотеката, крие се под вазата и отново полита
към светлината; протяга антенките си към монитора, полита и пада на
плота.

Ели наблюдава крилцата на мушицата, а в това време тя каца върху
коляното й и я превръща от наблюдател в действащо лице.

23:25 часа
„Мразя позицията на действащото лице. Може би защото е всяко 

действащо лице е заковано към времето и мястото; към фабулата и  губи 
свободата на необвързаността.”

23:59 часа
Тъга нахлува през прозореца, заедно с протяжния вой на улична

котка. Денят си отива.
И идва утре.
Кучета лаят на двора.
Ръмжи двигател и създава крехка асоциация за пътешествие и

свобода. За морски бриз и нещо, което трябва да се случи.
Ели е сама в стаята. Пръстите й са подгонили клавишите, в желанието

си да я спасят от идващото Утре, което пак плаши с всичко онова, което



трябва да се случи, с всичко онова, което не може да бъде
контролирано.

Курсорът мига в края на изречението. После скрийнсейвърът скрива
екрана.

 
 



08.07.2004
00:28 часа
„Вчера отмина. Днес е.
Все още не знам какво точно искам да разкажа; за какво да пиша… За

Промяната, да. За Приятелите, да. За времето, което отмина и ни
промени. Или не ни промени? За уловените мигове…

Взимам Бележника... оня, в страниците на който се крия, когато стане
много тежко и не мога да вървя нататък. Страниците, в които се
намирам... Отвори се точно там, където трябва. Дали защото твърде
често съм го отваряла на това място, или просто защото до там съм
стигнала в повествованието си. До приятелите и до свободата. Онази
свобода, която ти позволява да направиш всичко, но която става твоя
само когато си направил крачката отвъд…

...Беше през ранната есен, през онзи пищен октомври на 2003-та,
когато слънцето грееше – горещо, като през лятото, а природата
изпълваше пространството с всичките си цветове, миризми и
очакване…

Не мога да продължа. Болката е твърде силна. Онази болка, от
октомври 2003-та. И болката днес. Нищо още не си е отишло… Ще си
отиде ли някога?

И чета ситно изписаните редове...

„05.10.2003 г.
Болката – ключът към другите Вселени.
Търся други светове.
Паралелни светове.
И ги намирам – един по един.
Те започват оттам, откъдето вече не можем.
Там, в онзи процеп, в който се промъкваш, когато си стигнал до края.
Когато твоят свят започне твърде много да тежи. Когато не спира да

кърви празното, от което нещо си е отишло. Когато не можеш да
продължиш – дори крачка напред – без онова, което си загубил. Когато
всичко е рухнало и под руините въздухът е свършил.

Тогава и болката секва.
Болката…



Защо само когато я чувстваш, можеш да си сигурен, че си жив. Или…
само тогава можеш да преминеш през Процепа?

Понякога – само болката ме кара да пиша.
Понякога – влизам с думите през процепа.
Понякога… когато твърде дълго се взирам в предметите, те се

отместват. На милиметър встрани… милостиво ме приютяват, там,
встрани.

Понякога… Днес…
Днес избягах в Природата.
Днес пропътувах през есенни хълмове, меки и гладки под слънцето

точно 35 километра. Не с кола, с велосипед.
Днес, разораните ниви тихо заспиваха, под приспивната песен на

насекомите. Някъде долу, далеч под скалите, тихо се вие река.
Някъде долу – трепти мараня. И очертава силуета на Прохода.
Трябва ли да направиш крачката – през скалата? Или да намериш

брод – през пещерата? Или да следваш писъка на прилепите, воят на
чакалите и ромона на водата; тихо да крачиш по горска пътека и там да
се гмурнеш на дъното – за миг; за два. Да влезеш в Другия свят. Да
захвърлиш старата кожа. И да се върнеш – чист; друг. Или мъртъв.

Понякога.
Така боли понякога.
Днес…
Въртях педалите на велосипеда. Приятелите ми бяха някъде напред.

Слънцето печеше – над меките есенни хълмове. Виждах русата опашка
на Ружа и бейзболната шапка на Рафи, обърната с козирката съм врата и
въртях педалите. Никола беше някъде напред с колата; знаех, че ако
спра да въртя педалите ще се върне за мен. Но не спирах, макар да не ми
бяха останали сили – дори да сляза от колелото.

И тогава светът се отвори. Промуших се, скрих се. В Пролуката? В
Паралелната Вселена? Или някъде другаде…

Мъртвото ми куче тичаше край мен. Цялата му сила; цялата ми обич
се сляха. Въртях педалите; не усещах краката си. Виждах само сивата
твърд на асфалта, изправен пред мен като стена; като процеп. Като
изход.

И знаех, че няма да спра.
Щом тя бе до мен – няма да спра. Рунтавата й опашка се вееше пред



очите ми; ушите й бяха свити, потънали във врата. Тичаше като вихър и
виеше “следвай ме”.

Следвах я. Знаех, че ще въртя педалите – в моя, или в нейния свят –
все едно. Ще ги въртя – докато тя тича с мен, или докато падна мъртва.

В нейния свят, или в моя – все едно.
Все   едно – важното бе, че сме заедно.
Когато и да се случи, каквото и да се случи… този процеп ще бъде

отворен – за нея и мен.
Все едно ще е – мъртва ли съм, или съм с нея.
Все едно ми е.
Не е все едно.
Болката не заспива.
Вие; впива зъби в плътта.
Хапе – живи късове падат от мен.
Все болката ме кара да пиша. Гони ме, не ми дава покой. Как искам 

всичко да свърши.  Кръвта ми тихо да изтича; да изтече; да ме няма; да 
не ме е имало…

Как искам – да съм мъртва.
И там е границата.
Вмъквам се.
Промъквам се.
В “Другата” Вселена. Паралелната Вселена?
Където завесата тихо се поклаща, погалена от повея на нощен вятър.
Където вратата се затваря.
Не искам вече болка. Не искам – ключ към други светове.”

08:23 часа
„Събудих се вкочанена от онзи страх, пропълзял от сънищата.
Сънищата. Не мога да избягам от тях. Понякога ги опитомявам –

знам, че са сънища, или подозирам, че са срещи със съществата, които
обичаме и които вече са изгубили тленната си форма. Но тази нощ с
ужасяваща сигурност сънувах, и знаех, че всичко е свършило и Ахим я
няма и никога повече няма да мога да заровя пръстите си в меката й
козина и никога повече няма да мога да се скрия в погледа й и да
избягам в нейната Вселена.”



16:20 часа
„У дома съм, загърбила деня и жегата.
Пиша и мислите ме носят надалеч.
Нищо.
Нали тази книга е за свободата и промяната. Нали промяната е

правото на избор.
Затова – нека свободният поток на мислите ми свободно сменя

темата, идеята, сюжета.
Бих искала отново да се върна към промяната.
Променям ли живота си?
Ще го направя ли?
Направих ли го вече?
Или вечно ще го правя…
Да, промених живота си. И себе си променям. И винаги ще се

променям, оставайки все същата.
И пак ще има нощи, които ще ме залепват до стената. Сънищата ще

стенат; ще будят старите страхове; ще вият вкочанените ми кости; ще се
изцежда животът ми от сухите жили и обвивката ми от тяло ще виси,
простряна на тях, или ще се въргаля изхвърлена край бреговете ми.

Днес…
Спечелих уважението и признателността на едно семейство.
Днес…
Спечелих пари.
Но печеля ли Днес своето Утре?”

17:20 часа
Слънцето, превърнало града в пещ, бавно се върти по своята пътека.
Съседът се опитва да свири на китара.
Ели още пише в бележника и чака Никола да се върне, за да смени

батериите на клавиатурата.
Пише за свободата.
„Свободна ли съм?
И от какво?
От лятната жега; от терора на деня? Мога ли да превърна маранята

над асфалта в лек бриз над зелени води?
Или мога да постигна тишината, от която се нуждая? Мога ли да



прогоня прохождащите иззад стената акорди?
Мога ли – поне сама да сменя батериите на клавиатурата си?
Мога. Навярно поне нещо от всичко това.
Но не го правя.
Свободна ли съм?”

19:55 часа
Сред руините на Сексагинта Приста оркестър от китари свири Бах.

Учениците от училището за изкуства изглеждат като истински
професионалисти на сцената. Публиката е притихнала. Седнали на бели
пластмасови столове, хванали по една рекламна брошурка с програмата
за четвъртъците до края на месеца, хората са се отнесли далеч от
делника и с всичките си сетива усещат вкуса на лятото и свободата,
която носи в себе си. Вятърът се промъква през клоните на ниските
храсти наоколо, прожекторите осветяват античните зидове и амфори,
привличайки в лъчите си еднодневките, които изгарят, докосвайки се до
парещата светлина. Аплодисменти. След Бах следват изпълнения на
Бетовен, Веселин Стоянов, бразилски танци, аржентински танга и
добруджански хора. Младите китаристи свирят така, че някак успяват
да накарат тази толкова разностилна музика да звучи цялостно и
красиво, като един концерт.

22:00 часа
Прожекторите са угаснали. Някъде на запад небето още пази

последната ласка на слънцето, но над импровизираната концертна зала
вече властват звездите. Хората като ослепели се разминават – всеки
докосва някого. Тръгват си, всеки разменил по някоя усмивка, дума или
ръкостискане с някой повече или по-малко случаен познат. Ели и Ружа
бързо изкачват павираната улица, водеща от Речна гара към центъра,
Никола и Рафи бавно ги следват.

22:37 часа
Нощта е изгонила жегата. Улиците пустеят. Лампите на площада

светят – като луни. Палмите хвърлят сянка върху масите. Общинските
кучета играят на тревата като черно-бели вихри, вкопчили се нежно
едно в друго, леко хапейки вратовете си – не за да се наранят, а за да си
покажат, че биха могли да го направят. Красиви кучета, с червени



щипки на ушите си. Щастливи кучета.
Ружа дояжда сладоледа си. Никола и Рафи са оглозгали пилешките

крилца. Ели ги събира в салфетка и отива при кучетата. В началото те не
й обръщат внимание, после я гледат със съмнение, накрая започват
бавно да въртят опашки и се подреждат на опашка пред нея – всяко
изчаква реда си и кротко загризва полагащата му се порция от кокали.
Съвсем близо са до нея – с муцуни докосват ръцете й. Дланите я болят –
от обич. Гали ги - по главичките. Когато храната свършва, те притискат
тела в краката й - да молят за още. Не за още храна; за още ласки.

Тръгват си. Ружа, заобиколена от Никола и Рафи. Ели, заобиколена от
кучета, размахващи опашки – за поздрав; за сбогом.

 
 



09.07.2004
01:21 часа                   
Вятърът поклаща клоните на японската роза, както и на дървото пред

прозореца.
Ели гледа светлините на отсрещния блок и е щастлива – с компютъра,

който я свързва с целия свят, с цялата нощ пред себе си и с обещанието
на утрешния ден.

Денят, в който ще започне жътвата.
Зовът на земята. На натежалите класове, на хляба и всичко онова,

което Хлябът дава.
Вятърът довява уханието на късно цъфнали липи, охлажда спарения

въздух в стаята и отново бяга през прозореца – фучи нанякъде –
далечен, бродещ – сред сухи трънаци и тучни поляни, над стърнища и
жита, шуми сред нацъфтелите слънчогледи и още неизрасналите
царевици.

16:20 часа
Слънцето жари, само часовникът показва, че идва краят на деня.

Червената „Лада Самара” спира под сянката на орех, почти забива
муцуна в хладката трева край дънера му. Ели затръшва вратата, прах се
вдига от калниците, танцува под прожекторите на процеждащите се
през листата лъчи. После бавно поляга на земята, невидян от човешки
очи.

Тя вижда баща си и Никола – изгубени сред жълтото на нивата. Тича
към тях през стърнището. Отрязаните житни стъбла пронизват
спортните й обувки, провират се между чорапите и джинсите и се
забиват в плътта на нозете й. Тича без да усеща твърдото им докосване.

Димитър и Никола стоят, забили крака в току-що освободената пръст.
Усмихват й се невярващи и не смеят да й кажат приблизителните си
оценки за добива...

Житото, тежко и знойно, лежи на нивата. Комбайна леко го подхваща,
изправя уморените му стъбла и поглъща класовете – узрели, изпечени,
тъмни… Зърната се ронят в търбуха на звяра и го изпълват. После
камионите поемат товара и се отправят към стопанския двор, за да
изхвърлят в склада на купчини дара на земята…



Нивата изглеждаше недокосната.
Ели се усмихва – гледа ги – мъжете на живота си.
Димитър – висок, с разгърдена риза, под която не крие коремче,

потъмнял от умора, жега и набола брада. Стоманената му коса,
полускрита под бейзболна шапка потръпва като жива от случайните
пориви на вятъра. Гледа нивата си и не вярва, че е победител…

Никола – със светли очи и изрусяла брада, със синя тениска и сиви
панталони. Прокарва ръка през зачервеното си чело, за да избърше
болката от главата си. Гледа нивата и още не вярва, че земята може да
дава.

Димитър, който цял живот бе преподавал математика, започна да
обработва наследствените си ниви веднага щом собствеността върху тях
му бе възстановена. Собствеността върху земята – с кръв изтръгвана
някога, тъй мудно се връща сега... Започна, без да знае нищо за
съвременното земеделие и без да познава някой, който би могъл да му
помогне. Започна не от алчност и не от нужда, а от вярност към
мъртвите.

Като измъкване от старостта започна да се учи. Започна да търси
хора, с които да се консултира – кога се дискова; колко пъти; по колко
килограма семе на декар се сее; колко време след дисковането… кога и
с какво се тори. Кога и с какви хербициди се пръска…Започна да търси
хора, на които да плаща, за да извършват агро-техническите обработки.
Започна – въпреки тихата съпротива на жена си; въпреки недоверието и
насмешката на роднини и познати… И само с подкрепата на дъщеря си,
изразена в неизменно демонстрирано доверие и в пари. Понякога Ели
ходеше с него. При агрономите-консултанти; при сключването на
договори за купуване на торове и хербициди; по време на дисковане и
сеитба… Тя стъпваше с лачени обувки по хлъзгавите коридори на
властта, която все лъжеше, че дава пари за подпомагане на земеделските
производители. Никога и дума не стана за подпомагане на
собствениците на земя – излъгани в очакванията си за справедлива
поземлена реформа, тъпкани и мамени от алчни арендатори и загиващи
бивши ТКЗС-та. Стъпваше и по нивите – с маратонки. Не се страхуваше
от жегата, само от студа... Но газеше снега през късната есен и ранната
зима, когато житата зеленеят, но се готвят да заспят; през пролетта –
когато се пробуждат и наторени, започват бурно да растат. Колкото по-



добре наторени, толкова по-тъмнозелени… И през лятото. По жътва.
Крехката му дъщеря не пропусна нито една. Жътвата, когато прибираш
плода на труда си и дара на земята… Когато всяко зрънце е част от твоя
живот… Жътвата – когато разбираш мощта на природата, която
единствена има привилегията да дава и да взема.

Тази година даде.
Миналата – взе.
Димитър стоически стисна устни и не позволи да се пречупи

единственото му дете.
Сега Ели гледа златните зърна и слънцето, което ги правеше още по-

опияняващо златни…

19:22 часа
Комбайнът за последен път е повърнал зърното от търбуха си в

каросерията на камиона. Шесттонната „Ифа” плува в праха на черния
път. Никола пътува с камиона към склада. Димитър и Ели тръгват с
колата към следващата нива, Елината нива, с площ само 10 декара, до
гората… Купената нива – с парите от земеделието. Едва за втори сезон я
обработват. Миналата година дори не успяват да я изорат през есента,
защото земята замръзва. Чакаха до февруари, когато верижния трактор
разпори плътта й с грубите си плугове и остави след себе си буци пръст,
като камъни. Върху тях посяха слънчоглед, който все пак порасна и
даде достатъчно семе, за да плати направените по отглеждането му
разходи.

И сега, малката Елина нивичка, скрита зад зелените корони на
акациите, се червенее сред бледожълтото на околните блокове, засети с
пшеница.

Камионът грухти в черните коловози, спира. Горан, шофьорът, се
смее, очите му светят и се впиват в Ели:

- Оттук виждам коя е нивата на баща ти. Бас ловя, че е тая, червената.
Тя ли е, а?

Ели го гледа – едър, потен, червен – от слънчев загар и от жега, бърше
оплешивяващото си теме, а сините му очи светят.

- Тя е. – казва и се усмихва. Деликатно. А вътрешно ликува… Заради
Димитър, заради признанието, което този селски човек му дава, с очите
си.



- Разбрах от Красен, комбайнерчето, че бил 70-годишен… като моя
тъст… ама бабалъка само в къщи си седи и всяка вечер се дави в ракия.
Нищо друго не го интересува… Той и да се интересуваше от земя, пак
нямаше да може да направи това, което е направил баща ти...

Димитър върви с широки разкрачи покрай черния път, гледа скицата в
ръцете си и мери. В това време комбайна пристига и Красен, вика, та се
къса – надвиква тракането на машината:

- Какво има да я мериш, тя твоята нива си личи коя е… по цвета на
житото личи… пък и плевел няма да намериш.

Ели тича след него, тежките класове я удрят точно там, където
коланът на джинсите оголва пъпа й. Загорялата кожа става червена от
полените... настига го:

- Ще ме качиш ли да обиколим нивата? – Красен кима с глава.
В това време Димитър е свършил с измерванията си и застава зад

гърба й:
- Нека аз се кача. По-добре да оставим малко на съседите, отколкото

да кажат после, че сме им ожънали житото…
И леко отмества момичето от стълбата, на която вече е стъпил.
Ели тупва на земята, кипяща от яд. Не иска и зрънце да се разпилее от

нейното жито... онова, което с Димитър са сели, торили, пръскали с
хербициди… онова, което всеки по цвета му познава, че по друг начин е
било обработвано.

Димитър заема мястото й, увисва на стълбата на комбайна и се понася
по земното море, вълните му се разбиват в метала на машината и
потъват в пастта й.

Вятърът подухва, все още горещ, се блъска в стената на дърветата,
слънцето залязва зад хълма...

Пълен с тежко зърно, камионът грухти между коловозите на черния
път. Някъде пред него се сляга прахта, вдигната от колелата на
червената „Лада Самара”. Почти едновременно стигат до склада, за да
изсипят последната купчина земна плът за това лято.

 
 



10.07.2004
03:35 часа
„Жътвата свърши.
Прибрахме житото.
Седнахме на двора, зад къщата. Дневните насекоми се бяха

изпокрили, нощните още не бяха излезли на лов. Само щурците
отнякъде пееха и смесваха гласа си с гласовете на птиците. Мама донесе
кана с айран, която изпихме, преди да е седнала.

Мама.
Тогава, когато започнахме тази авантюра със земеделието (защото

при нашето незнание, неразбиране и безпаричие, това си беше истинска
авантюра), тя беше толкова “против”, колкото не успяваше да скрие зад
външното си одобрение.

Но след първата жътва, след първата добра реколта, с която земята ни
се отплати, мама бавно започна да променя отношението си. Бавно и
недоверчиво започна да се надява, че земята може и да стане източник
на благосъстояние… или поне средство, което да извади семейството на
двама пенсионери от мизерията, на която обществото го е обрекло.
Тогава, след първата продадена реколта, купихме някои нещица за дома
– нова гарнитура за хола, видеокасетофон, втори телевизор. Животът
стана малко по-красив, по-лесен, по-безконфликтен… И може би тогава,
през есента и зимата, докато се учехме да чакаме по-добра цена на
зърното, започнахме да мислим, че можем да станем финансово
независими; да станем средна класа, която не чака да й бъде дадено, а
сама взима това, което й е нужно.

Мама… През онази втора есен, по-лесно започна да приема
отсъствията на баща ми, когато трябваше да бъде на полето – да
дискова, да сее, да оре, да тори… вместо да стои в къщи и да взема по-
лесните и сигурни пари от уроците по математика, за които го търсеха
стари и нови ученици; насъщните пари. Онези, които зависят от теб; не
от природата, която дава и взима. Природата, със своите пороища и
бури, поледици, сух студ, градушки, суша и пожари… Природата, със
своя тих дъждец, със слънцето и пухкавия сняг, под който тихо спят
поникнали зърна, с вятъра и пролетния аромат, разнасян от пчели,



цветя, дървета и жита… Научихме се да слушаме прогнозата за времето,
да тръпнем, да очакваме, да искаме – не топла зима, суха пролет и
жарко лято край морето, а онова, което е добро за земята и семената,
които дремят в нея.

Мама, детето на града, която цял живот бе преподавала българската
класика и не я бе разбрала... Не бе разбирала истински – “Градушка”,
“На нивата”, “Жътва”, “Снаха”. Не бе разбирала ужасът и зависимостта
от природата. Не бе разбирала – всеотдайността към земята, любовта
към “голямата нива”, и онова, което те кара да плащаш жътвата дори
със живот. Мама, днес всичко разбира…

Никола.
Не скептичен, не невярвящ, не дори точно „против”. Само допреди

няколко дни той просто не искаше да участвам с парите си в този
експеримент, земята. Винаги даваше в заем, когато бе нужно, но винаги
тежкото чувство, че трябва да преодолявам съпротивата на най-близкия,
ме караше да потъвам все по-дълбоко в себе си. Колкото повече години
минаваха, колкото повече пари давах за „разширяване на
производството” и печалба не вземах, толкова по-студени ставаха очите
му, когато ставаше дума за земята; за мен и баща ми; за нашата битка.

Тази вечер той се усмихва. Дори не се опитва да крие възбудата си.
Ники, градското чедо, което в най-тежките си години, когато

професията му на инженер-химик го изоставяше, или която той от
гордост изоставяше, се приютяваше в майчиното село, в семейната
мелница. Там се научи да познава житото. Научи се да цени труда на
селянина. Но така и не повярва, че с този труд може не само да се
оцелява, но и да се живее достойно.

Сега се усмихва и крие очите си зад черните си мигли. Сега и той
очаква – отплатата на земята.

Вятърът тихо шуми в листата на дърветата. Някъде много далеч са
звездите.

Умората слепва очите ми.
Тъй дълъг бе днешният ден.
Не. Вчера.
Вчера, когато ожънахме и успяхме да приберем зърното в склада

преди да се развихри бурята.
Вчера.



Денят, нахранил цялата година.”
 

 



11.07.2004
02:34 часа
Дъждът още капе от листата на дърветата. Локвите ловят лунни лъчи

и светят – като пътеводители. Кого ли водят и накъде? Колата търси
брод през следите от пороя, останали по шосето. Ели и Никола пътуват,
понесли със себе си усмивки на приятелски лица и гръмотевици.
Цветовете на вечерта още лепнат зад клепачите им, миризмите още
изпълват порите им...

03:16 часа
Къщата спи. Вятърът се процежда в керемидите й и я кара да стене

като арфа.
Свита на кълбо, Ели пише – пръстите търсят буквите, без разумът да

подрежда мислите. Спомени случки избухват, цели картини рухват...
„Тази вечеря, продължила до среднощ отново ни събра – всички

онези, които преди 15 години вечеряхме в нов празен апартамент,
празнувайки края на младостта, или началото на зрелостта и онази
промяна, която носи не възрастта, а онова време, което, преди 15 години
помете живота ни и ни даде възможност за избор.

Кой избра? Избрахме ли нещо?
Облягам главата си на рамо, почти приличам на птица. Искам да пиша

за днешния ден. Не, за Вчера. Искам да пиша за жътвата, защото
жътвата бе моят избор… Или поне един от многото избори, които
направих. Жътвата бе избор и на баща ми, на майка ми… дори на
Никола…

В този час къщата спи. Пиша, свила глава под крило, като птица. Галя
думите с пръсти, като с пера.

Влакънцата на перата стават остри като стрели. Не, като подострено
перо.

Какво избраха другите?
Антон избра нова жена. Тази вечер ни я представи. Людмила.

Усмихната, изрядно елегантна, с обувчици като на Пепеляшка. Отдавна
се говореше сред приятелите за нея. Когато я видях помислих, че само с
мен ще се ръкува като с непозната. Оказа се, че за всички е непозната.
Жената, която от 10 години кара приятелският кошер да бръмчи, а



понякога дори да жили. Жената, която замени една от тях, една от нас…
Жената, която никой не искаше да възприеме като част от общността на
заклетите приятели. Едни – от вярност към Елена, съпругата; други – от
усещане за наранен морал; но всички, струва ми се, не можаха да
преглътнат, че тя бе по-стара от Антон с почти половин поколение, а
въпреки всичко той я обича. Оказа се приятен събеседник, макар да се
опитваха да я смутят с жаргон и думички, които не всеки би преглътнал
лесно с храна и с питие. И гледах как бавно ледът се топи, заедно с
изпитата ракия, как бирата започва да се лее и да потапя острите ръбове
на напрежението, пържолите цвърчат на барбекюто и правят всяка
хапка и дума по-лесни за преглъщане, салатите изчезват от чиниите,
като неловкото мълчание в началото. Накрая сладоледените торти
подсладиха новото приятелство. Не, че някога ще им простят напълно;
не че някога ще я сменят с Елена… Но тази вечер мина… И показа ясно,
че всеки има право на промяна... Промяна в правото на избор. Промяна
– в избора на нов морал. Морал, в който разводът и бракът нямат
смисъл, защото смисъл имат любовта и съжителството. Много път има
да извърви точно това поколение, докато стигне до преддверието на
този морал, който все повече се превръща в морал на съвременното
общество.

Морал, или необходимост?
С професионално деформирано съзнание се питам – случайно ли

днешните хора предпочитат да не скрепяват съжителството си с
подпис? Една от причините за това не е ли “семейната имуществена
общност”, родена в едно общество, от което вече и останки не са
останали. Причината не е ли и в бедността? Пари за сватби, а после –
пари за развод. И една финансова несигурност между сватбата и
развода.”

03:55 часа
„Дъждът вали, блъска стените на селската къща, която Кирил и Марта

купиха преди година-две и в която вложиха цялата си енергия,
въображение и свободно време. Днес тя прилича на рай от швейцарска
картичка. Само дето кравата Милка не лилавее сред зеления райграс.

Капки от пороя се разбиват в мрежата на отворения прозорец и
охлаждат гърба ми. Главата ми пулсира и всеки удар на сърцето,



отекнал в слепоочията ме връща часове назад, назад, назад...
...В онази селска къща на Кирил и на Марта, в която тази вечер

празнувахме без празник...
Седях до отворения прозорец, дъждовните капки се блъскаха в гърба

ми, от умора не можех да ям. Само пиех чаша след чаша. Сладките
газирани напитки не утоляваха жаждата ми. Само дъждът утоляваше
жаждата... Жаждата на земята... Мислех за слънчогледите, които -
нацъфтели, гледат слънчевия път. Сега им е времето да пълнят чашките
на семената си; сега им е времето – да правят плод.

Поглеждах отвреме-навреме към Никола. Лицето му бе червено - като
блузата на Ружа, с която не преставаха да се шегуват и да измислят
двусмислици. Рафи мрачно гледаше наоколо, потънал в мълчание.
Марта и Кирил зорко следяха всичко да има на масата. Колкото повече
Людмила се смееше на приказките на Ники и Ружа, толкова по-леко
дишаше Антон.

А на мен ми беше най-леко. Жътвата приключи… След скандали и
неразбории, след викане и чакане, след спорове за неспазени уговорки
за извършени дейности и цени (както всяка друга година) житото най-
после кротко спи в склада, а дъждът вали, вали…

Чука дъждът по прозорците -  
небето рони сълзи.
Кръвта пулсира във вените.
Главата тежи.”

03:59 часа
„Искам да пиша за приятелите си. Искам да пиша за промяната.
Искам да пиша за Кирил и Марта… онези двамата, които преди 15

години току-що се бяха върнали от Коми и твърде малко останаха на
празненството в новия апартамент на Рафи и Ружа... бързаха да
посрещат гости от Съветския съюз… Тогава, в онази пролетна нощ, те
си отидоха преди да ги опозная... така и не разбрах тогава какво мислят
за случващото се в България, за тъй бързо идващото настояще и за това,
което предстои. Не знам какво очакваха да им се случи, какво искаха,
какво мечтаеха.

И сега не знам какво точно мислят за случилото се тогава; за
случващото се; за онова, което предстои… Не обичат да говорят за



политика. Не обичат да им говорят за политика. Знам само, че много
професии смениха; когато трябваше – се образоваха; когато трябваше –
започваха отново. И успяха да постигнат своето щастие; успяха да
изградят свой собствен рай. Вече няколко години имат процъфтяващ
бизнес; малка селска къща-мечта и апартамент, който все повече остава
за порасналата им дъщеря. Не чакат нищо от държавата; не чакат никой
да им дава…

Нощта напредва, а имам още толкова да пиша…
За всичките приятели, които променяха живота и се промениха...”
 

 



12.07.2004
22:15 часа
„Много време търсех личността си, без дори да осъзнавам, че съм се

изгубила. Без дори да зная, че се търся...
Слушам концерта за цигулка на Бетовен и разпилените ми късчета

бавно се намират.
Някога оглушах, докато четях романизираната му биография.

“Апасионата”… криех книгата, заключвах я в чекмеджето на
библиотеката… Не исках да я чета заедно с друг. Имах чувството че
другият, баба, ще ми ограби Бетовен… Тогава… откривах темата за
разрушението и съзидателната сила на Вселената, слушайки Симфония
№5…

Дали случайно тази нощ протегнах ръката си към единствения
цигулков концерт на Бетовен? Или просто е дошъл мигът, в който
трябва да започна да се завръщам към опустошената си същност…

Бавно осъзнавам откъснатостта и самотата си. И неспособността да се
докосна и истински да разбера хората до мен.

Страх започва да пълзи към гърлото ми; задушава ме. Не страх;
усещането, че половин живот е минал от времето, когато бях самата аз.

Странна стихия е музиката.
Започвам да мисля, че ще успее да залепи отломките ми. Или поне

докато слушам музика, ще бъда аз.
Музиката и думите. Стихиите, които раждат светове.
Някога музиката ме караше да рисувам. Изтръгвах цветове и форми

от движещите се акорди и третото измерение оживяваше върху
двуизмерната плът на листа.

Как да построя петото измерение върху четириизмерната част на
моята Вселена?”

Очите парят. Кожата жадно пие ласката на вятъра, промъкващ се през
мрежата на отворения прозорец.

И някак с вятъра – в стаята влиза Ахим.
Всички измерения избухват... Петото, шестото, десетото... Свити в

стегнатите си спирали, скрити там някъде – в атомите; в електроните, в
кварките, в глуоните; там някъде натъпкани се крият силите, които ни



изграждат, но до които не можем да се доберем...”
 

22:59 часа
Вселената трепти с всичките си измерения.
Ели пише и усеща как Ахим се намества току-зад стола, на който 

седи. Протяга се; тихичко похърква зад облегалката. Вятърът тихо се 
промъква в листата на дърветата, безшумно влиза в стаята, като 
милувка. Ели не смее да погледне зад гърба си. Пише и усеща-вижда как 
Ахим протяга напред четирите си лапи подгонила на сън, я някой  
натрапник, я някоя мечта…

23:15 часа
„Мигове, които ни отнасят надалеч. Мигове, които сме отминали и

сега събираме… Спомням си мечтата за щастие – тъй близко бе, тъй
просто... Топло слънце, или звездно небе; две бели шатри на двора,
маса, бели столове край нея. И моето куче – тича в тревата, а после се
сгушва до мен. Друго не искам, но вече го няма. Все едно ми е – дори
ако слънцето престане да свети…”

23:15 часа
Мигът отминава. Умората натежава. Ели дълго прави азани, а после

медитира. Заспива. Сънува...

23:59 часа
„Сънувах, как се гоним с Ахим из стърнищата. Тя тича, опиянена от

всички миризми на живо, топло, скрито… А после уморена ляга в
краката ми и чака – пак да тръгнем нанякъде. Очите й ме гледат с оня
поглед , който кара коленете ми да се подгъват. Ушите й улавят всеки
звук, недоловим за мен. Милувката на вятъра прокарва дланта си по
гърба й. Погалвам топлото й чело, влажния й нос и тръгваме. Къде ли?
Страхувам се да я докосна по гърдите, защото знам, дори в съня си, че
туморът е там...”

 



13.07.2004
04:48 часа
„Събудих се – от лай на куче; от подранила ярка, снесла първото яйце

с излюпването на слънцето иззад баира насреща; от грухането на прасе
в обора на съседите и от петела, закъснял да извести деня.

Хванах  тефтера и започнах да пиша – като рибар да хвърлям мрежата 
от думи и с тях за хващам плуващите случки във времето-река.” 

10:08 часа
„Снощи писах до късно. Иска ми се да продължа да пиша в

бележника. Приятно ми е да усещам мекотата му. Приятно ми е да гали
голата ми кожа. Но си обещах да пиша във файла – така по-истинска ще
бъде тази електронна изповед.

Чашата с истинско, ароматно нес-кафе е на бюрото ми и близостта й
ме кара да се чувствам добре. Искам добре да се чувстват всички. Току-
що говорих с Никола. Може би няма да дойдат с майка си тази седмица
на преглед в София… Може би няма нужда от прегледи. “Може би”...
Когато човек не се чувства здрав, всяко решение е предпоследно, макар
според изследванията да е напълно здрав. Страх ме е. Нов преглед –
нова присъда. Дано шестмесечните тревоги се окажат напразни и
животът гладко продължи монотонния си ход.

Отпивам малки глътки гореща чернота. И слушам тишината.”
 

 



14.07.2004
10:00 часа
Трите нули на часовника светят като отвори на тунели, в които

можеш да се скриеш. Курсорът мига в края на текста. Ели иска да пише,
но не знае откъде да започне. Сутринта се изплъзва, сублимира, няма я.
Само кръглите нули на часовника светят като отвори към други
Вселени. Колко лесно е да се скриеш в тях и да престанеш да виждаш
душите на предметите и цвета на мислите...

„Вчера не успях да напиша нищо съществено във файла. Доста
адвокатска работа ми се събра. Писах договор за лизинг, после молба до
прокуратурата за спазване на сроковете при връщане на следствено дело
за допълнително разследване… накрая имах дълга консултация за
водене на дело по чл. 32 или по чл. 38 от Закона за собствеността.
Тръгнах си чак след 19 часа.

Дойдох в къщи и седнах пред компютъра, за да търся съдебна
практика по въпроса. Открих няколко решения на ВС и ВКС, три от
които разпечатах; мисля, че биха ми свършили работа. Припечелих
малко пари. Не е лошо да чувстваш, че нещо се случва; да усещаш, как
стъпваш здраво по земята и адвокатските ти стъпки се превръщат в
път... Чакат ме още документи и евентуални клиенти.

Приятно е да знаеш, че си независим.
Приятно е да знаеш, че си нужен.
Приятно е да чувстваш...
Удовлетворение?
Удовлетворение…
Има ли го? Днес?
Имаше ли го – преди два месеца, когато спечелих делото на добрия си 

приятел бай Петко, а той ме гледаше също както днес ме гледа бай Илия 
и с грейнало лице мълвеше: “Спечелихме! С твоите думи спечелихме. 
Съдийката, като чете решението си, говореше като теб!" Виждах как 
възторгът му започва да се превръща в нещо като благоговение и през 
смях му отвърнах: “Съвсем естествено – нали от едни  и същи книги и 
закони сме чели!” А той, вече сериозен, клати глава, поглежда ме топло 
и казва: “Не, не. Добър адвокат си ти. Нали и адвокатът на ищеца от



същите книги е чел, ама съдийката не му призна искането. Ти спечели!”
Спечелих.
Спечелих още един път уважението на един човек, когото от 14

години уважавам и който бе първият, който цитира моя книга в свое
произведение. Така крехката ми повест “Миналото в мен” стана част от
“Записки по българските страдания”. Стана част от литературата, която
се опита да разпръсне невежеството, относно борбите и страданията на
народа ни в последните години, през които се е опитвал да отстоява
ценностите на свободата и правото на избор…”

13:30 часа
„Говорих с татко. Житото е сухо и може да бъде транспортирано и

предадено в склад за дългосрочно съхранение. А може би ще се намери
възможност малка част да бъде продадена още сега на приемлива цена,
което би ни осигурило парите за есенните обработки.

Приятно е усещането да си независим.”

22:10 часа
Хладна вечер.
Тежките корони на орехите са напоени с дъх на роса и вятър. Тихо

шумят листа и треви. Ана потъва все по-дълбоко в хамака си, бяга – все
по-далеч. Крие се в мрака – от себе си... Самота-свобода... колко е
хубава в самия край на деня.

Желязната порта тежко изскърцва, стърже верига в метал. Димитър 
влиза в дома си, загърбил най-после  товара си. Подпира велосипеда си 
на стената на къщата, катинарът щраква. Избърсва челото си, полепнало 
с мрак... Самота-свобода, колко е хубава в самия край на деня...

Димитър и Ана седят на бели столове под белите шатри и пият от
бяла кана в бели чаши айран. Тъмна сянка докосва краката им, притаява
се – току-под масата и застива. Полъх на щастие ги облъхва. Вдигат
глави и търсят очите си; светят звезди по лицата им...

22:10 часа
„Хладна вечер. Четох стари фантастични романи, завита с вълнено

одеяло. Гръбнакът ме боли, мускулите на гърба ми са изтръпнали.
Днес писах твърде малко във файла. Липсва ми острието на устрема.
Самота-свобода – как ми трябваш понякога...



Самота-свобода, колко си недостатъчна!
Дилемите в живота, който се случва, започват да се трупат и да

крещят за решение.
Все още е теоретичен за мен въпросът за чистата съвест на адвоката...

Не, въпросът за свободата и правото на избор. Кога можеш да приемеш
едно дело? Можеш ли да откажеш? Или адвокатът поема защитата на
всеки, който му плаща…

Толкова е рано още - да решавам... но много скоро ще се наложи.”
 

 



15.07.2004
09:57 часа
„Месецът стигна средата си. Годината тича напред. Миговете се

топят, преди да се родят. Аз оставам все същата. Непроменена, “отвъд”.
Само дето светът се променя. Озъбен и гол, животът пробива стените

ни и ни показва най-грозния си лик. Не животът. Смъртта нахлу в
лятното ни спокойствие.”

10:03 часа
„Слушам новини... Георги Лазов е екзекутиран от похитителите си в

Ирак. Вече цяло денонощие тази информация витае в публичното
пространство. Все още ни се иска да не е потвърдена. Все още – и на
нас, с нищо непричастните към ужаса на семействата; и на тях,
управниците ни. Все още – не искам да мисля и съдя - какво трябва да се
направи и как се прави.

Трудно се съди. Трудно се мисли за избора между смърт и терор. Не
за първи път има заложници в Ирак. Не за първи път има екзекутирани.
Но някак злото сякаш минаваше покрай нас. Днес е в двора ни. Утре –
може би в къщата ни. И пак е трудно да вземаш позиция. Не
политическа; човешка позиция е трудно да вземеш. Защото, вярно,
учили са ни – “с терористи не се преговаря”... цялата масова култура
крещи това. Филми, книги, мас-медии. С терористи не се преговаря,
защото по този начин даваш шанс на терора. Но жертвата? Така не
отнемаш ли шанса на жертвата? Не смея да се попитам какво става с
този, който я е пожертвал...

Днес не съдя правителството. Правителството, което за много неща
съм осъждала. Днес фактите говорят, че в случая, то няма нищо общо.
Нищо общо в случая няма и Декларацията на Парламента от 29.05.2003
г., с която подкрепихме Съединените щати и изпратихме войници в
Ирак, Може би нищо общо нямат и действията (или бездействието) на
дипломацията ни по конкретния случай. Днес в Ирак отвличат всякакви
хора и искат какво ли не. Вчера отвлекли филипинец и българи; днес
отвлекли египтянин. Вчера искат незабавно оттегляне на филипинския
контингент, който така или иначе се оттегля след месец… Днес искат
откуп и изтегляне на саудитска частна фирма от Ирак.



Искат… Кой, от кого. Вече никой не знае. Просто се насажда терор. И
с него се опитват да купят… свобода за жените в затворите на Ирак?
Кой ли ще им повярва, че я искат истински, щом дори не знаят от кого
да я поискат. Не България държи ключовете на иракските затвори… Но
България бе екзекутирана…

Слушам генерал Любен Петров. Защо ли го слушам? Водещият се
опитва да го изкара герой… Уважавам хората, които имат собствено
мнение, дори когато мнението им е различно от моето. Да, бих казала,
че уважавам и генерала и четиримата му колеги, гласували “против”
декларацията на Народното събрание, уважавам и Парламента, задето я
гласува… Уважавам и президентката на Филипините, която заяви
(непотвърдено), че ще изтегли преждевременно контингента си от Ирак,
за да спаси своя заложник… Уважавам… живота…

Само че… Кой е верният път към живота?
Затварям очи… Все виждам оня друг, стар видеозапис на екзекуция

на заложник в Ирак. Обезглавяване. Зловещо… първично… Космите по
гръбнака ми се изправят – като на куче в атака… Само дето няма кого
да атакувам. Защото не знам кой е прав. Съвестта ми мълчи. Може би
прави са всички?

Не. Прави няма.
Няма достойнство в терора. Нито в който и да било отговор на терор.

Принципи трябва да има, но те не могат да бъдат по-ценни от нечий
живот.”

11:37 часа
„В кантората съм. Бързо затварям вратата, за да не нахлуе вътре

студа.
Трескаво включвам компютъра. Искам да пиша. Знам, че времето ми

е малко. Чакам клиент. Ще ме наемат ли като защитник пред втората
инстанция по наказателното дело на Анета Тошкова? Ако зависеше от
нея – не. Ако зависеше от съпруга й – сигурно. С малко страх го
очаквам – какво ще каже за книгите ми, които му дадох?”

14:22 часа
Вратата на кантората се отваря и той влиза, Димо Тошков, все така

сух и изправен, стиска в ръка найлонова торбичка с книга, увита във



вестник. Очите му гледат към Ели с всичкия възторг, на който са
способни.

- Хубава книга. Ще познаеш ли коя от двете взимам? - и подава
торбата.

Тя знае коя книга връща – просто не би могло да бъде друго, но все
пак къса вестника с трескави пръсти. “Треви под снега”…

А той говори ли говори:
- Хубава книга си написала, разтърси ме… много неща има в нея,

които си ги писала веднага, тъй както си ги чувствала. И много неща
има, дето не ги знаеш как са били… Тогава, когато определяха
депутатите за Великото народно събрание, Желю Желев избяга в
Париж. Той ни насади на тия пачи яйца... и Милан Дренчев, и хората
около него. Прости хора излязоха нашите хора, ама нямаше и какво
друго да направят…

Говори ли говори.
Ели става от стола си, свива на топка вестника и слага “Тревите…” на

етажерката. Хубаво й е да слуша какво казва Димо Тошков за “Реши
се…”, но повече я боли за другата книга. Онази, върнатата, най-добрата
от всички, които е написала.

- Най-много ми хареса онази част, в която разказваш как си ходила по
селата. Хората как ги описваш. И надеждата им, и болката им… И
лъжата… Всички ни лъгаха и още ни лъжат… Комунистите стоят зад
всичко. Целия живот съсипаха, и демокрацията съсипаха. Сега само те
са богатите. И децата им. И мръсниците, които изнесоха капиталите им
на запад. Нашите капитали, българските… Ама кой стои зад всичко
това? Кой стои зад комунистите? Международният еврейски заговор…

Ели вече не слуша. Само гледа как благородното, изпито лице на
Димо Тошков се изостря, как интелигентните му очи се изцъклят и
брадичката му затреперва от фанатичен плам.

Дълго време нелепиците изпълват стените на малката стая. Ели иска
да я няма, да избяга, или поне да запуши ушите си с ръце.

Не помръдва от мястото си. Лицето й е ведро, устните тръпнат в
намек за усмивка. Думите й пробиват пелената на заслепението и стигат
до съзнанието на събеседника й. Думите, с които му напомня, че е бил в
комунистическите затвори и лагери, за да могат хората днес да бъдат
различни, да мислят различно и да се уважават. Човекът млъква. Остава



няколко секунди неподвижен - като счупена кукла. После с други очи я
поглежда и започват да говорят по същество – за делото на жена му. Ели
разбира, че ще я наемат за адвокат пред втората инстанция преди той да
й го каже и да стиснат ръцете си. По лицето му е прочела, че й вярва.

Старият земеделец се изправя сковано, взима документите, които
адвокатката му е приготвила – препис на присъдата с мотивите и
въззивна жалба, написана от нея; вади оръфания си портфейл и дава 7
лева – за книгата. Стискат си ръцете.

16:08 часа
„Не мислех, че една среща с клиент може да се окаже толкова

изтощителна. Когато си стиснахме ръцете и бай Димо си тръгна кротък
и унил, един от онези мъченици, до чиято душевна чистота и твърдост
се докоснах, докато писах „Миналото в мен”, аз исках само едно – да
избягам далеч от кантората и от думите, които още кънтяха в нея...

Отидох до Службата по вписвания при Софийския районен съд -
сградата на стария нотариат, до паметника на Патриарха. Същата
лудница, същото блъскане и лутане, същите чакащи в градинката
машинописци… почти както някога, когато всички нотариуси бяха там
и частни нямаше.

Върнах се в кантората. Пространството между стените й отново беше
тихо.”

22:08 часа
„Днес втори токов удар изтрива написаното от мен.
Тази вечер започнах да пиша на домашния компютър в 21:53 часа.

Написах почти страница. Дали ще мога да си я спомня? Все едно –
никога няма да бъде същото. Това ме навежда на мисълта за мига, който
никога не се повтаря. И за писаното слово, капан за бягащите мигове.

Избягаха миговете, измъкнаха се, останаха в страницата, която
токовият удар изтри. Миговете на облекчение, което ми донесе
разговорът с Никола – каза ми, че от два-три дни Вероника няма
температура и се чувства добре. Толкова е хубаво,

когато страхът си отива, защото е бил напразен... Толкова за
кошмарите - още не е дошъл техният ред. Надявам се да не дойде.”

23:00 часа



„Времето минава неусетно.
 

 



ЧЕТВЪРТА ГЛАВА

ТОЛКОВА БОЛИ – ДА СИ ЖИВ

16.07.2004
12:07 часа
„Сянка е повила двора.
Чакам Веска Ненова. Не помня точно на коя от зимните ми срещи със

земеделски съмишленици в ресторанта “АБВ” на Славейков №4 се
запознахме. Още тогава, в момента, в който разбра, че съм адвокат, тя
започна да говори за проблема си. Доста сложен казус, свързан със
Закона за собствеността, със съсобственост и етажна собственост,
допълнително усложнен от много междуличностни конфликти и
неразбиране – от страна на живущите в сградата и на институциите…
Взе визитката ми и каза, че ще ме потърси.

Появи се изневиделица във вторник, след почти половин година с
цяла чанта документи. Дълго говорихме; по-скоро тя говори. Трудно бе
да разбера какво точно иска.

И ето, тя влиза. Дребна, леко закръглена жена. Посивяла коса, свита
на кок, очила. Зелено-кафяви очи… като очите на баба…”

13:26 часа
„Отиде си. Още виждам треперещата й ръка, с която бърше сълзите

си, след като ми разказа историята на апартамента, който се чувства
застрашена, че ще изгуби…

… 1947-ма… Схлупена къщурка в покрайнините на София. Вечер…
Или нощ? Тя каза само “в тъмното”… Дошла Народната милиция,
извадили баща й от дома… И цели шест години го подхвърляли от лагер
в лагер… Когато Сталин умрял, той се завърнал. Блед, слаб, посърнал,
със завинаги отнети адвокатски права… Заварил в дома си натрапени от
властта наематели и семейството си, свито в килера. С това заплатил
честта да бъде народен представител от парламентарната група, водена
от Никола Петков…

Но понякога в живота има обрати. Тъй като по никакъв начин не
можели да бъдат изнесени от къщата наемателите, наложило се да



продадат къщата с тях. Имало кой да я купи. Много хора по същото
време оставали без родно място и дом, заради водите на язовир
Пасарел… Приятели намерили апартамента – в центъра на София, с
изглед към храма „Александър Невски”. Приятели събрали парите,
които не достигали след продажбата на семейната къща. А после,
бившият адвокат-депутат, станал пчелар и с пчелен мед изплатил новия
дом, който пак бил пълен с наематели, приближени до властта, но в
който все пак имало място и за най-близките му – жена и дъщеря…
През 1956-та, след унгарските събития, той пак бил пратен в затвора…

“Разбираш ли, мила? Този дом е изстрадан… Искам да го запазя за
дъщеря си. Защото, докато знам, че той съществува, надявам се тя някой
ден да се върне… Париж е красив, но и там няма да намери такава
гледка към Храма.”

Тръгна си. Бях изцедена от усилието да я слушам... Болката й влизаше
в мен, заедно с болката на онези години... Все едно отново пиша
„Миналото в мен”, само дето вече не мога да понеса болката на
миналото – в мен.

Миналото... бавно си отива след нея, а в мен остава горчилката от
настоящето и от неспособността ми да го променя. Как бих искала да
изпратя Веска с надежда, не, с увереност, че всичко ще се уреди и ще
защити дома си от мръсотията във входа, която го обезценява.

Сама съм, затрупана от десетгодишна преписка, водена от моята
клиентка с общината, полицията, пожарната, прокуратурата,
министерството на околната среда... Мълчание отвсякъде, или само
констатация – „да, проблем има, но той не е от нашата компетенция...
оправяйте се сами.” Чета „Правилника за управление и реда на етажната
собственост”, един подзаконов акт, който трябва да даде решение на
нейния проблем, но не го дава, защото в него са предвидени само права
на т.нар. „домоуправители” и никаква отговорност, ако не изпълняват
задълженията си... един нормативен акт, който е създаден в далечната
1956 г. и оттогава само е понапудрен тук-там... Захвърлям ПУРНEС и
взимам Законът за задълженията и договорите... да, там бих могла да
намеря нещо, което би помогнало в случая – онази обща отговорност за
виновно причинени вреди...”

14:00 часа



„Телефонът звънна. Обади се Ади – скоро ще дойде, очаквам я.
И докато чакам, бих искала да напиша няколко думи за нея. Аделина,

приятелката на мама - двете са пораснали заедно – учителски деца, на
края на света. Близки са като сестри. И аз я чувствам близка. Човек, с
когото мога много да говоря и споделям. С когото все по-силна става
духовната ми връзка. Ади, която след шейсетата си година стана
вегетарианка и започна да се вълнува от въпросите без отговор. Онези,
които ме терзаят откакто съществувам – за произхода на човека и
разума; за скритите възможности на телата ни; за душите; за това какво
има “Отвъд”. Отвъд смъртта. Отвъд Големия взрив. Отвъд това, което
стяга в пипалата си най-крайните тела, които бягат от взрива…

Ади – усмихната, любезна, всеотдайна. Всеки момент ще дойде в
кантората, а после – кафе и торта някъде наоколо и малко сладък
разговор, от който имам нужда. Приятелство? Така ли се нарича тази
нужда, която те кара да се усмихваш в тишината си и при всяка среща
да очакваш нещо да се случва?”

14:05 часа
Ади – както винаги елегантна, влиза в двора, оглежда се и бързо

открива вратата на кантората. Отваря я, прегръщат се. Оглежда всичко с
преценяващо око и изказва одобрението си. Сяда на стола за клиенти и
думите й се изливат. Говорят за какво ли не. После излизат.

Градът ги поглъща. С хората по тротоарите, с автомобилите, с
витрините на магазините и с монотонния тътен на съществуването.

16:32 часа
„Ади дойде точно както каза – с пет минути закъснение. Отидохме в

близкото кафене. Говорихме – за какво ли не… Хубаво е да имаш с кого
да споделяш – изповедник, психоаналитик, психиатър, приятел… (може
и адвокат). За първи път, между две хапки, споделих, че отново пиша
проза; че пиша роман… Страх ме беше да произнеса думата, но когато я
казах, този файл ми се стори по-истински, по-жив и по-стойностен.
Може би наистина пиша роман? Роман за промяната.

И затова пак ще се върна към Ади. Освободената Ади. Такава, каквато
винаги съм я познавала и толкова друга. А може би аз станах друга?
Може би тогава, преди, я възприемах само като приятелка на мама, а не



като моя приятелка? Може би тогава, преди, нямаше време и повод да
разговаряме за толкова много неща, които днес ми показват широтата
на интересите й и задълбочената й култура… Колко много празни думи,
които нищо не казват. А фактът си е много прост – уважавам всеки,
който може да ми каже нещо, което не знам. Тя може да ми каже много
неща, които не знам… От дума на дума – стигнахме до изкуството.
Онова, с главната буква. И онова, което всеки ден се прави. Похвали се,
че зет й, който е на път да стане професор по биология, наскоро издал
сборник с кратки разкази.

Защо ли пиша всичко това? За да пълня листа? На кого му пука за
един австрийски професор по биология, който пише художествена
проза… На мен ми пука. Исках да знам – какво е да си биолог и писател
във Виена… Изглежда – по-лесно, отколкото тук. Но не чак толкова по-
лесно. Издател на книгата станала фондация, която подпомага първи
творби на млади автори. Плащат и ти оставят тиража – да правиш с него
каквото искаш и каквото можеш. Не кой знае колко по-различно
отколкото в милата Родина. Защо ли тогава толкова се оплакваме? Но
означава ли, че ако и по света е така, то трябва да сме доволни? И да не
искаме повече?

Винаги ще искам повече.
Изпих последната глътка кафе. Горчилката му изми сладостта на

тортата “Рафаело”. Сладкарницата опустя, преди да си тръгнем от нея…
Отидохме на изложба в Музея за чуждестранно изкуство,

организирана по повод 125 години дипломатически отношения между
България и Австрия. Оня, същия, който без малко да стане турски хотел.
Всеки ден минавам покрай него, отивайки от къщи към кантората и от
кантората към къщи, но не бях забелязала кафенето-оазис пред входа
му. Тежка сграда, зад стените на която понякога проблясва Изкуството.

Докато обикаляхме залите на третия етаж, разглеждайки картини,
корони и съдове от периода на император Франц-Йозеф и императрица
Сиси, та до последния вик на съвременния авангардизъм, си мислех
само за това, как ще седна пред компютъра и дълго ще описвам
“мислите и чувствата", породени от изкуството… или от липсата му…
или от невъзможността да бъде определена границата между двете.

Сега седя на стола пред компютъра, гледам в белия лист на монитора
и не мога да напиша нищо, за нито един от експонатите, събрани в



сбирката на виенския музей “Свети Стефан”. Не мога да напиша нищо и
за цялостната изложба… освен може би това, че ме порази подбора на
платна и автори, който създаваше усещане за цялост, въпреки разликата
в стилове, техники и години. Не мога да пиша… дори за гнева, който
винаги се надига някъде в периферията на мозъка ми, когато съм в
изложбена зала. “Глупак ли съм, или на глупак ме правят?”- често си
мисля. И отговор няма. Изкуството – колко е трудно да се каже в какво
точно се заключава. Бих могла да рисувам такива картини. Бих могла да
рисувам мои картини… Понякога го правя. Навярно трябва да бъда по-
упорита, за да произведа по-голямо количество оцветена хартия, картон,
плат, фазер или нещо друго, което носи боя. Пиша това с риск да бъда
възприета като човек без душа, но не мога да се възхищавам на всяко
парче сложена в рамка материя, върху която някой е оставял следа…

Продължавам нататък.”

17:10 часа
„Някога, в първите години на промяната, преди да започна да се

променям и да ставам юрист, си бях обещала, че ще се постарая да
науча занаята на художника… защото талантът е в мен. Така и не успях.
Все времето не стигаше, макар и много време да беше пропиляно. Дали
не пропилях живота си? Не беше ли тази пътеката за мен? Ще спра до
тук. Един щрих и продължавам нататък. Няма място за хленч. Толкова е
рано… Рано е за камбани и почетен гърмеж.”

17:48 часа
„Колко дълго съм гледала в празното бяло на монитора. Колко мигове

от живота пробягаха пред очите ми. Не закъснявам ли? Или всичко
тепърва предстои…

Слушам младежите, насядали на масичката в двора. Правят стратегии
за бъдещето на заведението. Млади момчета, напористи идеи. Колко ли
от тях ще останат още година, за да ги осъществят?

А иначе е хубаво – да слушаш как младежите правят проекти за
бъдещето си, което виждат тук…

И с Ади говорехме за бъдещето, което австрийските й внуци могат да
потърсят тук. Как се надява само, че те ще се върнат. Как й се иска – да
има къде и при кого. Не си прави илюзии, че Бори ще се върне, но за



децата й… кой знае, може би те ще намерят родината си тук.
За Бори ще пиша някой друг път… Защото тя е един от малкото хора,

за които си струва да напиша в този файл за промяната. Тя се промени
най-много, за да постигне детската си мечта. И успя. Мисля, че тя е най-
успелият човек, когото познавам…”

21:39 часа
Прохладата на нощта е някъде зад прозореца, зад остъкления балкон,

зад завесите и щорите. Тихо е, само вятърът шуми долу, във върховете
на тополите... вятърът, който милва тревите и роши вълните на
рекичката, която все повече потъва между блоковете... Светлините на
моста трептят и някъде зад тях е тъмното очертание на Витоша, която се
откроява като тъмен призрак върху тъмното небе.

Ели отново е пред компютъра. Отново пише, ред след ред. В главата й
е тихо след проведените телефонни разговори с Димитър и с Никола.
Житото е предадено за съхранение в склад и Вероника е здрава. Тихо е,
само компютърът тихо въздиша.

„Говорих с татко и с Никола. Уж всичко е наред, а ноктите на
„трябва” ме гризат. Навярно защото отново не съм там, където „трябва”.
Колко по-просто би било, ако можех сама да подреждам живота си. Май
точно това ще направя. Утре, след срещата с Филип и Паола ще замина
за Русе.

Доста работа ме чака там. Все недовършена работа; все не се свършва.
Понякога само работата е в състояние да ме направи жива. Тя

събужда скритите ми сили и ме кара да съществувам на границата на
издръжливостта. Понякога работата ме кара да се свивам в тъмния си
ъгъл и да се страхувам от среща със света...”

23:58 часа
„Днес става точно месец откакто започнах да пиша този файл.
Как бързо си отива времето.
Как бързаме да си отидем от света.”
 

 



17.07.2004
00:42 часа
„Правих азани и медитирах.
Все по-рядко, все по-кратко, но днес направих всичко, както трябваше

да се направи.
Напрежението в гръбначния стълб е изчезнало; в главата – не.
Дните минават. Страниците се множат, но историята, която разказвам

още има само скелет, без плът и силует.
И може би тук е мястото, на което бих могла да сложа малко плът.
Ще продължа като представя Паола, или по-скоро Поли.
Поли… Май вече 10 години станаха, откакто се знаем. Едва ли сме се

срещали повече от 10 пъти, но това няма значение, защото тя е част от
моя живот…

В едно далечно лято, в Русе, Филип я доведе у дома. Бяха мръсни, до
кръв загорели от слънцето, с изрусели коси и очи, които като фарове
светеха върху спечените им от умора лица. Затръшнаха на входната
тераса саковете си, изхлузиха одрипавелите си маратонки и се
стовариха върху креслата в чистичкия хол на майка ми. Тя беше толкова
изумена, че почти нищо не каза.

Всяко лято, вече пет години, малкият ми братовчед преминаваше по
цялото българско протежение на Дунав с лодка... Най-хубавите, най-
чаканите, възторжени дни от лятото... ТИД-а... Регатата е
международна, в нея участват хора от всички възрасти, но кой знае
защо, ние все се тревожехме от факта, че Фил пътува с каяк и палатка,
че се бори с вятър, дъжд, вълни и слънце... Не беше сам, с пет-шест
момчета, негови съученици и приятели, всяко лято акостираха на
русенския бряг и ни гостуваха, преди да продължат по пътя към
Силистра... Идваха – шумни и мръсни, усмихнати, обветрени – като
пирати или пътешественици... обядваха и тръгваха нанякъде – навярно
да превземат чуждия град. И Филип, гальовно сгушил се в прегръдките
ни, отново се изтръгваше и хукваше с тях...

През онази година, шестата, всичко беше различно. Вместо шумната
банда, при нас дойде Поли – една изтръгната от водата русалка.
Усмивката й беше толкова широка, че почти нищо друго не се виждаше



от лицето. Останаха у дома целия ден – за никъде не бързаха, нищо не
искаха – само да се гледат в очите. Държаха ръцете си и понякога
забравяха да говорят, а друг път ни заливаха с весели случки от
съвместното плаване. На сутринта се измъкнаха от чаршафите,
нахлузиха старите рязани дънки, щастливо похапнаха на закуска и си
тръгнаха. Двамата с Фил бяха състуденти в Университета за национално
и световно стопанство. И щяха да живеят заедно цели три години в
софийския ни дом. Поли и Филип още са заедно, вече са съвсем
самостоятелни. Завършиха успешно. Не, завършиха блестящо. Работят
неуморно, печелят добре и са от онези тъй рядко срещани инициативни,
умни, образовани, английскоговорящи младежи, които не бягат като
плъхове от потъващия кораб на България, а някак се опитват да
оцеляват тук и дават шанс на обществото да се излекува.

Та, с Поли, която за мен си остава момичето с най-голямата усмивка,
се уговорихме да се видим на кафе и торта в събота и да обсъдим
финансите на Ники и Вероника.”

08:10 часа
Събота. Толкова е рано още. Слънцето кротко свети над дърветата,

скрили с короните си реката и над поляната, по която се гонят
кварталните кучета, опитвайки се до подушат домашните любимци,
излезли на разходка из територията им. Някъде в дъното на хоризонта,
под Витоша, още се стели лека мъгла и прави зеленото да изглежда
гълъбово. Аромат на кафе се носи отнякъде и напомня на Ели, че все
още не е изпила своето. Поема дълбока сладкия въздух, още хладен от
нощта и се прибира, затваря балконската врата.

08:21 часа
Горещият душ е отнесъл лепкавия мрак на нощта. Капките вода,

полепнали по кожата са изсушени... Косата блести като корона на
морска кралица, с втъкани водни перли във всеки кичур.

Компютърът тихо шуми.
„Тази сутрин се почувствах почти окрилена. Скоро ще се срещна с

Паола и Филип. Толкова отдавна не сме се виждали, та чак не помня
точно от кога. Icq-то е хубава връзка; размяната на файлове със снимки
и информация – също, но все пак… все още не сме се превърнали в



напълно електронни същества. И с трепет чакам тази среща. Как ще
изглежда момчето, което за мен все още някъде много навътре в
съзнанието ми е дете, макар отдавна да знам, че е преуспял финансист, с
добро име в средите, в които се движи и навярно със съответно
заплащане. А как ще изглежда момичето, което остана негова спътница
вече почти 10 години? Същата онази Поли с изгорялото до кръв лице, от
което се виждаше само широката й усмивка. Тогава, преди толкова
много години, когато Фил беше все още момче, а аз бях уж по-зряла,
той ми каза само едно изречение, с което бе казано всичко за нея:
“Паола е човек, на когото мога да вярвам”. И аз го разбрах, защото също
мога да кажа всичко с едно изречение, същото изречение: “Никола е
човек, на когото мога да вярвам”.

Подреждам къщата, доколкото мога, за идването на Никола и
Вероника, слагам на рамо вечната кожена раница, която може да служи
и за дамска чанта, и за адвокатски куфар и за пътнически сак, и
тръгвам.”

12:00 часа
Забързани за мястото на срещата, Поли и Фил почти се разминават с

Ели, когато тя минава между тях без да ги забележи. Смеят се шумно,
прегръщат се усмихнати, целуват се. Минувачите минават покрай тях,
като талази на река край остров.

Сядат на прохладна масичка под чадър в луксозно кафене. Говорят за
времето, за работата, после за политика; в началото предпазливо –
толкова време не са се виждали, а хората тъй бързо се променят.

Бързо разбират, че те не са се променили. Неодобряват настоящото
правителство и недомислиците, които прави (по-скоро не одобряват 
това, че нищо не прави, а държавата вече три години се движи на 
автопилот); считат, че всеки друг би бил по-добър от тях, но си дават 
ясната сметка, че най-вероятният “друг” ще е БСП… Е, не са забравили 
още 1995 г. и обещанията, с които столетницата тогава идва на власт; не 
са забравили още и зимата на 1997 г… Тогава, когато Поли и Фил 
денонощно бдяха на студентските барикади и се превърнаха в 
действащата сила на онази почти революционна промяна. Тогава Ели 
остана малко встрани, в ролята на наблюдател, който си спомня и който 
сравнява… Но макар наблюдател, тя пак  всеки ден бе развявала 



знамето и пак всяка нощ бе чакала промяната.
Думите се леят, спомените изместват настоящето, което се въплъщава

в три чашки с кафе върху прохладна сенчеста масичка на една ръка
разстояние от летния зной.

Разделят се с обещание пак да се срещнат. Може би на тенис, може би
пак на кафе. Хубаво обещание.

15:55 часа
Пътува към Русе. Пише на странички, колкото длани, за да разкаже

историята на тази сутрин - докато всичко още е в паметта й.
 

 



18.07.2004
02:40 часа
„Добре е, че можах да напиша онези редове.
Идването ми в Русе се превърна в кошмар. Опитвам се да пиша, но

дори включването на компютъра се оказва твърде много за смазаната ми
психика.

Не мога да продължа, не искам да продължа. Само болка ще излезе
изпод пръстите ми.

Опитвам се да медитирам, гледайки светлините на телевизионната
кула през прозореца. Главата ми пулсира, устните ми са залепнали,
устата ми е суха, а мускулите на лицето ми са твърди като маска.

Все с маски ходим. Кога ли ще ги махнем?
Посягам към гладките кожени корици на бележника. Отгръщам го.

Знам, той е свърталище на болката. И по-добре, защото на страниците
му, тя е пречистена, по-мека, по-обмислена и вече преживяна.

Вчера... когато пристигнах...
Отново кръвната картина на Вероника изглежда катастрофална.

Утайката е толкова висока, че... Страх ме е да го напиша. Само преди
месец диагнозата на д-р Новков беше, че тумор няма... Само преди
месец... Или един месец не е толкова малко време?

Един месец...
Мартин почина точно за три... Точно три месеца след поставената

диагноза и нито ден повече от прогнозата на лекуващия лекар....
Три месеца... един сезон... време, колкото за едно стихотворение...
И Ахим си отиде за един сезон... време, колкото за едно

стихотворение.
 
Нощта стъпва с тихи стъпки
Тихо се промъква пролетта.
Зимата на пръсти се измъква –
неусетно отлетя.
 
Дърветата са още черни –
протягат пръсти към пръстта.
Настръхналите храсти



са огрени от кръглата Луна.
 
Звездите още са студени,
захвърлени сред дрипаво небе.
Зората е далеч от мен.
Земята разцъфтя, зове.
 
Страхува се да прочете предишните страници. Пак старата истина –

писаното слово – един заснет миг; моментна скица на света…

14:44 часа
Отново пред компютъра. Разпечатва файла. Иска някой да го прочете

преди да продължи нататък... иска Ана и Димитър да го прочетат... най-
близките, хората, на чиято преценка вярва...

15:17 часа
Телефонът я стряска... Гласът на Димитър... стърже в слушалката, тих,

настоятелен... Денят е толкова топъл...
-Една жена те търси, изпраща я твоя клиентка. Иска да й водиш дело...

Гледай да дойдеш по-скоро, изглежда притеснена...
Зарязва депресията и „Файла на промяната” и тръгва...

15:42 часа
В Ахимния двор, под дебелата сянка на ореха, две селски жени са

седнали на белите пластмасови столове, мачкат с пръсти басмените си
торби и кротко чакат.

Ели паркира колата току-до тях. Те стреснато стават, поглеждат
недоверчиво високото тънко момиче с къса пола и дълги къдрици. По-
едрата, наперена, с накъдрена коса се прокашля и пита:

- Ти ли си адвокатката? Еленка Милкова ми каза за тебе... отървала си
детето й от мъжа й... бил го взел с него си, като я напуснал...

Другата, дребна и слабичака, пристъпва напред:
- Аз съм Генка. – подава ръка, после я отдръпва, бърше я в роклята си

и пак я подава.
Мълчи. Смутено поглежда приятелката си, а тя, все така грубовато

продължава да говори, уж към Генка, а всъщност на Ели:
- Айде, ма, разкажи – нали за туй сме дошли. Всичко да кажеш на



адвокатката… Кажи как мъжа ти те бие и те гони от къщи, кажи как
изнасили голямата ти дъщеря...

Генка се изчервява до корена на косите си и тихичко мълви, като за
оправдание – за себе си ли, за мъжа си ли:

- Тя, голямата, ми е от друг брак. Вече не живее с нас, ожени се в
друго село… ама другото – тъй си е. Връща се вечер пиян, почва да бие
– мене, малките. Писъци – съседите знаят… Искам да се разведа,
адвокатке, до зимата да се разведа… Щото той ме е оставял и на снега
да спя...

Хубавите й сини очи, единственото красиво и свежо нещо, останало
върху посърналото й лице потъмняват, сякаш виждат зимният мраз
върху тревата, по която са подредени пластмасовата маса, столовете и
бялата шатра. После затваря очи и започва да трепери. Приятелката й
неочаквано нежно я прегръща, после я сръгва в хълбока. Генка отваря
очи и пита:

- Можеш ли да ме разведеш, адвокатке, до зимата? Ами той ако не
иска – ще може ли? Не се търпи вече живот като моя…

И пак затваря очите си, за да могат сълзите да се стичат между
клепачите й.

Ели стои срещу нея, като вкопана в земята. Толкова болка – как да
избърше. Преглъща – все едно пясък. Гласът й прозвучава
успокоително-покровителствено, делово. Обяснява – за развода по
взаимно съгласие, който излиза най-евтино за клиента, пък и с най-
ненаранени чувства се разделят съпрузите – почти като приятели. Генка
клати глава, все едно, че това не я засяга. Ели продължава - за развода,
започнат по исков ред, който завършва със споразумение и при който не
се търси вината за разстройството на брака. Отбелязва добрите му
страни – нужен е само един свидетел, който да потвърърди, че мъжът и
жената не се разбират, не искат и не могат да живеят заедно; няма
размахване на “кирливи ризи”, няма намразване до болка и смърт. Генка
пак клати глава, като че ли всичко това не се отнася до нея.

- Тогава - казва Ели - остава разводът по исков ред, с произнасяне на
съда по въпроса за вината – много свидетели и от двете страни; в
повечето случаи лъжесвидетели, които говорят клевети и лъжи, но
съдът протоколира показанията им и взема решението си, основавайки
се на тях...



Генка най-после се пробужда и отривисто клати глава: - Имам
свидетели; всичките ми комшии са свидетели…

И доволно скрива усмивката си зад почернялата си от работа длан.
Миг преди да я скрие, Ели вижда, че и усмивката й е хубава.

- Сега трябва да поговорим и за издръжката на децата; за реда, по
който ще се виждат с баща си; за семейното имущество, за съдебните
разноски и моя хонорар…

Генка вече с повече доверие в бъдещето и живота гледа към Ели,
която продължава с обясненията си - колкото може по-простичко, но
жената пак утихва и започва да се свива в бронята си.

- Аз от него пари не ща. Само децата си искам, сама да си ги гледам
децата, щото деца с бой не растат. – и поглежда така, като че ли
притежава целия свят и знае всички тайни на живота.

- Ако имаш добри доходи е хубаво, съдът ще го вземе под внимание,
за да ти присъди упражняването на родителските права, но издръжка
трябва да вземеш, защото тя не е за теб, а за децата. Не можеш и не бива
да я отказваш. Друг е въпросът как реално ще я получиш. Трябва да
извадиш служебна бележка от работодателя си за доходите, които си
имала през последната година...

- Ами, добре, ще извадя... – казва тя. И с достойнство добавя: - По 36
лева месечно съм взимала.

Ели мълчи, изведнъж разбрала, че оттук нататък вече не може да бъде
адвокатът-професионалист, защото не знае как да каже на жената, която
иска да й стане клиентка какви съдебни такси я чакат – за завеждане на
делото, за издръжките на децата… и какъв е минималният адвокатски
хонорар. Просто не знае как да каже – “Приготви си 250-300 лева и пак
заповядай”.

Казва го. Генка така я поглежда, че на Ели й се иска да я няма.
- С 36 лева на месец две деца храня. Ама не мога да живея повече с

него. Ще намеря пари, само че може ли да ги давам на части? – слабото
избеляло лице съвсем е изчезнало; ярките сини очи гледат право напред
и режат като остриета.

Ели широко се усмихва:
- Разбира се, че може, а като спечелим делото, ще вземем парите от

мъжа ти.
Двете жени разцъфват като рози.



- Благодарим, адвокатке, знаех си аз, че ще свършиш работа и на
Генка тъй й казвах... то и Еленка Милкова тъй разправя „първо работата
върши, после за парите пита”...

Взимат мотиките си, нарамват торбичките си с хляб и вода и бавно
тръгват към градинката пред Читалището. Прецъфтелите, изгорели от
жегата рози, потънали в трева, чакат небето да им даде глътка вода и
нечия човешка ръка да им помогне да поемат глътка въздух,
освобождавайки ги от плевелите.

21:47 часа
„Днес беше дълъг ден – за слово и за случки... Ще мога ли да хвана

бягащите мигове, да ги напъхам в книгата, която искам да напиша… ще
се роди ли файлът на промяната?

Днес дадох разпечатката на татко. Дали ще го харесат – дневник,
файл, роман, сборник от есета? Не знам. Страхувам се да мисля за
преценката им. Защото тези редове ме правят жива повече от месец; ако
са мъртви? Тогава аз каква съм?”

 
 



19.07.2004
07:00 часа
Слънцето бавно пълзи по склона на небето и жари. Небето е синьо и

прозрачно – като стъкло. Въздухът още пази влагата на нощта, но вече
поема слънчевите лъчи и започва да жари.

Никола затръшва багажника на колата, приютил два сака. Вероника
вече е седнала на предната седалка и внимателно поставя предпазния
колан – не иска да измачка копринения си костюм. Приглажда гънките
му, опъва го по тялото си. За миг ръцете й замират, когато докосват
твърдия корем, необичайно подут през последните дни. Мислите й
прогонват ръцете от там, а тя прогонва мислите...

Двигателят изръмжава и тръгват.
Дърветата тичат край пътя.
Хълмовете бушуват като вълни на море... Жълто море от зрели жита и

неизгорени стърнища.

10:00 часа
Лек ветрец, като полъх от пещ, нежно гали лицата им. Седнали са

един срещу друг и се гледат усмихнати. Край тях чуруликат птички и се
опитват да заглушат рева на магистралата. Младичка сервитьорка им
поднася салати и сандвичи.

- Това обяд ли е, или закуска? – пита Вероника.
- Това е рожденият ми ден. – отговаря Никола.
Усмихват се. Казват си „Наздраве!” и отпиват от пяната на бирата.

Телефонът пее онази весела мелодийка, която означава „Ели”. Гласът й
се промъква между бръмченето на насекоми и коли:

- Честит Рожден ден... Обичам те... бъди щастлив... Пътувате ли...
скоро ли пристигате...

- Благодаря... пътуваме... празнуваме... ще ти се обадя...
Ветрецът, горещ като полъх от пещ, ги изпраща... Бялата кола хуква

по магистралата, потъва в сивата й паст...

12:00 часа
Никола и Вероника стоят пред вратата на кабинета и чакат да се

отвори. Убийствено бяло е всичко наоколо – стените, таваните, подът...



и луминесцентното сияние на лампите, отразено от белите лица на
лекарите и сестрите... Чакат... дори няма часовник, който да отброява
отлитащите мигове.

- Моля влезте... и двамата...
Влизат... Вътре е още по-бяло... Странно, слънцето е избелило лъчите

си.
- С апаратурата, която имам не мога да поставя по-точна диагноза,

нужни са още изследвания... Но това, което мога да кажа и без
апаратура е, че имате тумор, който според мен трябва да се премахне
незабавно оперативно... Разбира се, това ще решите Вие, но колкото по-
бързо, толкова по-добре... Ако решите да се оперирате, ще Ви
препоръчам екип, който ще Ви приеме веднага...

Вероника гледа японската роза, сгушена в ъгъла на кабинета, между
двата прозореца. Пищно разцъфтели бледорозови цветове плуват в
зеленото море на листата. Дъхът на климатика ги разклаща – като буря.
В ума й всичко е спокойно – като в омагьосана гора, в която всички са
заспали... Отговорът й отдавна е готов... отпреди месец... отпреди
година? Защото всичко ставащо крещеше – за днешния финал... тя
просто досега не искаше да слуша... гласът на тялото си ли...

Никола гледа майка си – изящния й профил, нежната й кожа с цвят на
прасковен цвят, стройната й фигура, копринената рокля, стилното сако.
Страхът се свива на топка в стомаха му; онази, острата болка, го
срязва... после се превръща в тежест, която го дави. Не може нищо да
каже; не може нищичко да направи...

- Ще се оперирам, щом смятате, че това е най-доброто, което може да
се направи...

- Майко... – гласът му увисва като примка в пространството... иска му 
се да крещи, да шепти „не”... иска му се да пита, да стене „не е ли 
станала грешка”... иска му се да забрави за... операцията на Ахим...  – Да 
тръгваме...

12:30 часа
Столичното движение най-после му позволява да паркира – глуха

уличка, зеленина, куче пролайва, тишина... Затръшват вратите на
колата, бързат по неравните плочки на тротоара. Болницата ги посреща
– чиста и бяла... Администратори, лаборанти, нови изследвания,
прегледи, стажанти... Най-после остават сами. Малка стая с две легла.



Прозорецът й гледа към града...
Никола си отива. Вероника се обляга на прозореца... Болницата е

толкова близо до студентската й квартира, че изгледът е почти същия...
доколкото може да бъде същия след почти един живот време... Тя поема
дълбоко въздух – мирише на прах и кестени... миризмата на младостта.
Вади пакет цигари от чантата си... Следващото вдишване е още по-
дълбоко... ароматът на тютюна изгонва усещането за болница и
неизбежност... никотинът леко я омайва... лека усмивка пробягва по
устните й...
 



20.07.2004
11:57 часа
Слънцето пече. Лято е. Горещници.
Като подгонен звяр се лута из града. Влиза в кантората като в

убежище. Тихо и хладно... и... нейно... Относително нейно. След три
минути ще започне приемното време. Надява се, че днес никой няма да
дойде... в нейната бърлога-скривалище...

Толкова страх се роди в този зной...
Усеща, как пода пропада. Теракотните плочки се разпукват и се

превръщат в пясък... Плаващи пясъци? Или ходене по вода?
„Несигурност”?
Несигурност – за днес и за утре.
Несигурност – за това, което е било.
Ще чака приемното време да мине. Ще тръгне в летния зной.
Подметките ще залепват, ще се вкореняват в асфалта, но по-сигурно

няма да става...
След час и половина ще се срещне с Никола пред болницата, ще

отидат при Вероника и може би ще разговарят с лекаря за операцията...

12:08 часа
Никола бавно се изправя и сяда в бялото легло. Сестрата

окуражително го гледа право в очите, усмихва се:
- Добре ли сте? Да Ви се вие свят? Да Ви е причерняло? Притискайте

силно тампона поне пет минути...
- Добре съм... Ще има ли други формалности?
- За сега не, но за операция обикновено трябват поне две банки кръв,

така че ще Ви се наложи да потърсите и друг кръводарител... Пред
Центъра има много... срещу заплащане...

- Знам, видях ги, когато идвах... Само не знам с кръвната група как ще
се справя...

- Всъщност, Вашият болен не получава Вашата кръв, нали знаете? На
практика кръвната група на дарителя няма значение... освен в много
редки случаи...

Никола става, светът рязко се навежда към него -  с небрежен поклон. 
Леко разкрачил крака, той изчаква докато избухналите в лицето му 



конфети бавно лягат на пода. Усмихва се към гласа на сестрата и с вече 
сигурна крачка тръгва по коридора.

13:28 часа
Ели тича по павираното платно на булеварда. Надбягва се с

клатушкащия се трамвай. Отминава входа на болницата, връща се.
Почти се препъва в прага и в портиера, на когото не знае какво да каже,
когато я пита – „А Вие, при кого идвате?”

Хора, натъпкани в приемната. Болни хора, стари хора, избелели,
изхабени... Някъде сред тях е Никола – по-блед от всички, само очите
му като фарове светят.

- Закъсня. – казва сухо.
Ръцете му изгарят ръцете й.
- Не съм – думите се търкалят в гърлото й като камъни в пещ.
- Хайде, имаме среща с доктор Йорданов, хирургът...
Тичат нагоре по белите стълби. Слънцето грее в очите им. Там, горе,

далеч от ежедневния прием е хладно и чисто... почти като във филм за
истинска болница. Точни са. Лекарят ги приема в просторния си
кабинет. Думите му валят като дъжд от камъни – твърди и тежки са – и
те пак се чувстват измамени.

- Ще оперираме в понеделник или в петък... трябва да се бърза, всеки
ден е решаващ, защото много сте закъснели...

- Само преди месец диагнозата беше друга... – гласът на Никола е
толкова сух, че се разпада като прах.

- Знам, прегледах изследванията... Това, което представят може да
бъде само съпътстваща диагноза. Туморът е толкова голям, че може да
се напипа с ръка и е там не от месец, а може би от година.

Толкова е светло, че Никола затваря очи като ослепял.
- Какво можем да направим ние?
- Трябва ми направление от личния й лекар и две банки кръв АВ

отрицателна... трудно ще намерите...
- А някакво заплащане?
- Само за материалите...
Двамата излизат – като от центрофуга... изпрани и чисти... и

смачкани...
- Заминавам за Русе, за направлението...



- Не. Ще помолим татко или Рафи да го вземат, ще го изпратят по
шофьора на някой от автобусите... ако не успеят ще отида аз... Ти трябва
да си тук, до нея...

18:00 часа
Слънцето пече, все още високо в небето. Плътната сянка на 

болничната сграда разсича градинката на две. Анемично дръвче расте 
сред гладкото зелено на райграса. Самотна пейка припича половината 
си на слънце и крие другата си половина на сянка. Ели е седнала на 
слънцето и с болезнена наслада лови лъчите му. Никола е седнал в 
сянката и се опитва да усети хладината на тревата. Вероника се усмихва 
на закачката на слънцето, което наднича иззад стряхата...  

 
 



21.07.2004
12:22 часа
Падат розови листа. Вижда, как върху всяко розово листо живее

някой, свързан с живота й. Разхождат се, хранят се, смеят се, обичат се...
И падат... Когато падат, Земята се пропуква и всяко розово листо се
слива с един отломък. Хиляди острови, плуващи в розова лава. И върху
всеки от тях, хората, свързани с живота й, изживяват по някой миг от
живота си.

Земята се взривява и всеки къс от нея хукнва по своя собствена
орбита да обикаля Вселената. И всеки къс откъсва по един миг от
живота на хората, свързани с живота й. Всеки от тях продължава да
живее в своите разкъсани мигове.

От всеки миг избухна нова Вселена.
Гледа през вратата на кантората розовия двор. Напукани розови

плочки се превръщат в цветя от рози.
Вятърът ги разпилява, отнеся ги.
И започват да падат обратно, към центъра на Вселената. Миговете се

разбягват, отнесли своите листа...

17:00 часа
Стъклената сграда на Автогарата пулсира от задъхан живот. Хората се

вливат през вратите й като реки в язовир. Забързани, шумни, засмени -
понесли раници, чанти и сакове – искат да избягат през лятото колкото
могат по-надалеч. Извънредни автобуси за морето пухтят, издули
кореми на паркинга и тръгват под нажеженото до бяло небе.
Посрещачи, изпращачи и пътници се разминават като изгубени.

Ели се провира сред тях, стиска в ръце плика с направлението за
операцията и иска да е другаде.

 
 



22.07.2004
09:28 часа
„Толкова е рано... още...
Няколко дни почти не съм писала. Не защото имаше твърде малко

време за писане, а защото не знаех как да започна да пиша за това, което
се случва. През тези два дни… за кой ли път се оказа, че добрите
провинциални лекари пак не са си свършили работата. И не са открили
със съвременна апаратура тумор, който се напипва с ръка. Изведнъж се
оказа, че всички диагнози са погрешни (или съпътстващи) и цялото
проведено лечение е било напразно… (или крайно недостатъчно)…
защото единственото, което трябва незабавно да бъде направено е
премахване на тумора чрез операция. Утре, петък… или в понеделник.
Още не е ясно…

Тези два дни ни оставиха без дъх от изненада... макар че всъщност,
някъде дълбоко в мен отдавна е дремел ужасът от най-лошата диагноза;
ужасът от най-радикалното лечение… и ужасът от изхода.

През тези два дни всичко се случваше толкова бързо, че не оставаше
време за мислене, време за търсене... за свобода... А писането е
свобода... свободата да търсиш, да пресяваш в нощите избягалите
спомени, да се вмъкваш в бягащите мигове, да улавяш шепота на
мислите и искрящите багри на думите, с които извайваш света...

Ще трябва ли да сложа точката тук?
Понякога се ужасявам от машината, скрита в главата ми. От онова

тайно уредче, което регистрира събитията и безмилостно чатка, върти
се, бръмчи… докато превърне всичко в думи. Страхът, болката,
болестта… понякога дори възторга, радостта… докосването до цвете, до
облак… или до новините от деня. Понякога, както днес, се ужасявам от
машината, в която това уредче ме превръща.

Машината, която успя – понякога ден по ден, час по час – да
регистрира промяната, която настъпи. Промяната в нас и промяната в
обществото, което създаваме.

Снощи слушах късните новини. Отново терористични заплахи… за
потапяне в кръв на България и Полша… Не ме е страх. И някак усещам,
че и обществото вече може без страх да гледа напред, стъпило почти с



два крака там, в онова бъдеще, което преди 15 години изглеждаше по-
недействително и невъзможно от пустинен мираж…

Дали всички сме уморени, или само онези, които искат да се върнем
назад?

Преди няколко дни, а може би седмица, когато се прибирах от
кантората към дома, минах покрай мястото за митинги, в градинката
между Университета и Народното събрание (аз все оттам си минавам).
Имаше мегафони, червени знамена и няколко старци, които крепяха
плакати с искания контингентът ни да напусне Ирак. Дори спомени за
други събития това сборище не можа да събуди у мен.

Пак се отплеснах. За какво щях да пиша? За какво ли да пиша?
Само да не е за страха. Оня страх, който ни кара да се вцепеняваме

при мисълта за съдбата на близък човек. И оня страх, който се промъква
в нас, когато мислим за… “бъдещето на нацията”? Твърде гръмко
звучи… може би просто за бъдещето в България.”

10:07 часа
„Пия трето кафе и пиша. Между редовете меря кръвното си налягане,

което след всяка чашка бавно се приближава към горна граница 90. Кой
знае дали поне кръводарител ще мога да стана... Никола трябва да
осигури за операцията най-малко две банки с кръв, вчера той даде, днес
е моят ред.”

18:49 часа
„Не мога да пиша за това, което най-много боли. Само пръстите

търсят буквите и вадят ума от вцепенението му. Слънцето отнякъде се
промъкна – през всички щори, пердета и облаци.

Нищо не остана от мен.
Никола не поиска кръвта ми, а аз какво друго мога да дам в момент

като този... Купил е кръв, колкото трябва...
Не знам какво да правя; как да се изправя и да бъда опора на Ник,

който сега има нужда от опора.
Как да стана нужна другиму, когато на себе си съм ненужна?
Мразя компютъра и този файл; мразя да пиша, без да знам към какъв

край ме води написаното.
Понякога животът изневиделица обезсмисля това, което мислим, че е



смисъл на живота ни.
Пиша. Опиянена от натискането на клавишите пак започвам да мисля,

че това е файлът на Промяната.
Защото това е промяна. Когато осъзнаеш, че нищо няма значение,

освен простото “да е живот и здраве”, когато здравето го няма...
Пиша. Ник е в другата стая. Искам да го прегърна и да му там

топлината си; да му дам душата си; да му дам всичко, от което би имал
нужда...”

 
 



23.07.2004
23:30 часа
“В ден като днешния осъзнаваш страданието; започваш да цениш

надеждата - не като понятие, а като насъщния…
В ден като днешния, когато всичко, освен насъщният живот изглежда

безсмислено, аз видях във всяко болнично легло по една книга… Все
някакъв роман, захвърлен, лежи прочетен до средата…

Животът се случва всеки ден; всеки час, всеки миг. Животът се случва
и там, в болницата... И всеки недочетен роман е част от живота.

Отново преработвам файла. Започвам да извайвам тялото му, да галя
плътта.

Толкова е рано…
Да завърша романа си.
Толкова е трудно.
Да вадя думите от нищото и с тях да трупам мускули върху костта.
Как искам да захвърля този скелет – такъв, какъвто е. Оголен и озъбен

и трещящ. Защото точно голотата му го прави мой. Защото тя е
същността.

А другото са думи, цветни спомени, картини и глазура…
Мига курсорът…
Нали глазурата ни кара да се облизваме пред тортата? Нали глазурата

ни кара да мечтаем за вкуса й?
Пиши, прави глазурата; върни се отначало.”
 

 



24.07.2004
02:29 часа
Ели слага точката, кавичките. Нощта навлиза през прозореца, заедно с

далечен кучешки лай. Ахим, неповторимата, стъпила с четири лапи в
морето, оживява на снимката. А-ха и ще размаха опашка… не, просто
ще избяга от мокрото и ще хукне да гони пчели, сред нацъфтелите треви
– едно далеч по-безопасно занимание от навлизането в нови територии.

Компютърът тихо жужи; вентилаторът се опитва да надвие жегата.
Още е далеч часът, когато росата ще падне и ще завалят звезди – като
сълзи в листата.

14:29 часа
Слънцето разсича на две двора на болницата. Едната половина се

препича в пещта на лятото, а другата се свива в прохлада, скрита зад
гърба на сградата… Сядат на пейка, тримата. Вятър гали лицата им и
отнася далеч дима от цигарата на Вероника, играе с къдриците на Ели и
кара очите на Никола да се присвиват… Смеят се - на детските спомени
на Вероника, на старите случки, които разказва за хора, които вече само
тя познава и които живеят само в нейните мисли и чрез нейните думи...
Китната градина в бащината й къща зашумява с порива на вятъра, който
роши тревата в краката им, въздухът замирисва на плодове и цветя, а
насекомите, които кацат по ръцете им хукват там някъде, да пият
приказен нектар... Прашните военни улици от нейното детство поемат
товара си от ученички и моряци, от смях, китарен звън и тиха песен...

14:49 часа
...Спомени в спомени. Мигове, които се раждат от мигове, които

някога са били. Разговорът изяжда настоящето и го превръща в
застинало време, което ще бъде…

22:53 часа
Нощта властва. Нищо друго не се чува, освен шума на вятъра някъде

долу, в короните на тополите край реката.
Ели гледа светлините на града – далечен и оранжев, разпилян под

склоновете на Витоша; изгубен зад тъмнината на дърветата, спящи под
нейния 12-ти етаж… там някъде – долу, в друга земя.



После сяда върху табуретка с преплетени крака и един час пише
половин страница. Курсорът мига като око – за закачка, или за
подигравка. Все едно. Пише. В съседната стая Никола е избягал в
забравата на съня. И някъде много, много далеч – кучета лаят…

 
 



25.07.2004, неделя
01:52 часа
“Изгубени мигове…
И мигове, които събираме. Кротко подреждаме, свиваме… Като

запаси за бъдещо недохранване със спомени и с живот…

02:28 часа
“Не мога да продължа. Като омагьосаната принцеса от приказката за

спящата красавица съм… докосната от стогодишен сън. Не мога да
пробудя ума си. Не мога да го настроя за писане; за творчество; за
мислене.

Дори не бих казала, че мисля за друго. Мисля само за думите. Но
думите не идват и Времето безмълвно си отива.”

02:38 часа
„Нощта се е вкопчила в мен – не ме пуска. Не искам да мисля за

утрешния ден... а мисля... Не мога да довърша изречението – само нощ и
страх са останали в душата ми... и спомен, за който също не искам да
мисля... до който още не мога да се допра... Ровя в паметта на
компютъра – там ще го намеря... единствените редове, които съм
написала, но не съм прочела... още... Намирам файла, отварям го,
копирам го... добавям го – там, където курсорът мига... Не го чета...
още... не мога...

 

ДЕНЯТ НА НЕЗАВИСИМОСТТА
Септември...
Първият ден на есента.
Слънцето припича – като за последно. И пари – там, далеч от тъмните

сенки под кестените.
Боли.
Никога не съм искала толкова силно да променя

действителността. Да разбъркам нишките, които ни водят в света.
Исках го – с всичките сили, които имах… които имам…

Знаех -  колко са недостатъчни...
Затова исках – да събера енергията на осланените лъчи, на



дърветата, на цветята, на тревите… на всички живи твари...
Исках – да избухват свръхнови звезди и да пропадат галактики...

Исках - цялата енергия на Вселената да се влее в телцето на моето куче,
което се бореше за живота си.

Исках – да му дам живота си с цялата си обич. Исках – да му дам
цялото щастие, късмет, младост и сила, които ми се полагат за цялото
бъдеще... исках да станат негови сега, докато се бори за живота си.

Главата ми пулсираше от напрежение и всеки неин удар
отекваше в сърцето му.

Усетих – как дланите ми стават ледени.
А слънцето припичаше, припичаше, припичаше.
И кестените падаха върху главите ни…  като градушка.
Усетих – как кожата на гърлото ми се запали; как на тласъци

изпращаше ударите на сърцето – там, където бяха нужни.
И времето минаваше.
За първи път не исках да е спряло.
Яж, Ахим, изяж живота ми, живей!!!
И зъбите се впиваха - все по-дълбоко в гърлото ми. Щастлива

бях, усмихвах се – “Живей!!!”
 

А после всичко свърши. Телефонът иззвъня. И тръгнахме – за
малкото й трупче.

Не чувствах вече болка; не чувствах нищо.
Септември. Слънцето припичаше. И топлеше, и пареше…

гореше. Попиваха лъчите му в листата; превръщаха се в сокове,
пулсираха – във вените на старите дървета. Кучета се гонеха сред
падащи листа... деца, младежи с колелета.

И ние стъпвахме – едва-едва.
 

Строполих се – на задната седалка. Ники седна до мен.
Светът потрепера. Припламна. Отмести се.
И всичко започна да се случва – не с нас, а с някой друг.

 
Не зная аз ли съм.
В кой свят съм; тук ли съм…
Или съм там, отместена.



В паралелната Вселена.
 

Държа я в ръцете си – мека и топла е още.
Изпишка се за последно – до последно е стискала.
До последно – била е герой.
Сълзите текат по лицето ми – цялото щастие свърши.
Щастието ми, енергията ми, късметът и всичко хубаво, което

предстои – не стигнаха – за половин кучешки живот.
Стоим на масата, под шатрите  - там, където бяхме най-

щастливи – тя, легнала в тревата; пази ни. И ние, седнали на белите 
столове – мълчим, преглъщаме си щастието; с поглед я следим.

Сега е легнала на масата, в ръцете ми.
Майка ми хлипа в къщата. Баща ми и Ники гласят ковчега и

гроба й.
Аз я държа за лапата.
Стоплена от ръката ми – като жива е.
Повей от вятър, прошумоляха листата… звън на верижка;

забързано дишане.
Пробяга – покрай краката ми.
Държа лапата й; галя главата й. Усещам носа й – студен.
Плача – тихо, като есенен дъжд.
Тухлите на стената са някъде там, на метър-два; на милиметър;

отместване.
Не знам къде съм.
Кожата на гърлото ми запламтя.

 
“Яж, Ахим, обичам те, вземи живота ми – обичам  те”
Тя тича някъде – по небесните пасбища.
Или тук, на метър по 10 на –35-та от  мен.
Къде съм?

 
Какво повече искам? Нали усетих диханието й – отвъд?
Пратила съм я там, в паралелната Вселена, да тича. Нали това

исках? Нали това дадох – целия живот, любов и щастие, цялата енергия,
всичкия късмет… Всичко хубаво, което би могло да ми се случи.

Нали го дадох?



Нещастна съм; разбита. Страдам…
Какво очаквам? Нали го дадох… щастието...
За мен оставих – трупа.
И празното.

 
Усетих тихичко погалване, отдалечаване.

 
И стискам кучешката лапа.
Хлипа на майка ми разтърсва къщата.
Лопатите ритмично тракат.
Бръмчат мухите. Обикалят я.
Потрепване – отсрещната ограда бяга.
Къде съм?
Боли.
Достатъчно ли?
Когато дадох всичко предстоящо – живот, късмет, енергия,

любов и щастие… Достатъчно ли бяха?
Когато давах – не знаех ли, че нямам нищо?
Живот, от който не очаквам нищо. Живот, на който не държа.

Изчерпал се, ненужен непотребен. Любов и щастие – не са ли
обезсмислени в такъв живот. Не съм ли мъртва вече – от година… от
години… Енергията ми изтече, вля се във всемирния покой...

Да даваш нещо, което нямаш – какво в замяна очакваш да
получиш.

Труп.
Къде съм?
Гърлото ми ме изгаря.
Тупти, пулсира. Ври душата ми.
Светът трепери, не, отмества се? Къде съм?

 
Погребахме я.
В къщи съм.
Главата ми е прояснена.
Направихме ли всичко, за да я спасим. Във тази, нашата

Вселена.
Септември.



Слънцето пече яростно – като през лятото.
Ахим я няма.

Случи се.
Не искам да е истина.
Каквото имах – дадох го.
Било ли е достатъчно?
Не знам.
Не си го искам.
Животът свърши.
За кой ли път?
Кога ли – ще е окончателно…

 
Септември.

Слънцето пече яростно – като за последно.
Но не е за последно.
Остава му да живее още толкова, колкото е живяло – 4.5

милиарда години.
Още 4.5 милиарда години ще пече – яростно.
За живот.
И ще ни кара ДА БЪДЕМ.
Да се развиваме.
Да ни има.
Да продължи да ни има.
Да продължава да ни има …и дори тогава, когато вече слънце

няма... пак да ни има - другаде.
 

Пече.
Горещината ме изпепелява. Задушавам се.
Гърдите ми, натежали от смърт, пулсират, умират…
Светло е. Синьо е.
Боли.
Толкова боли – да си жив.”

03:22 часа
„Прочетох го. Боли. Толкова боли – да си жив. Не искам утре да

преживея този ден отново... Утре ли?”



 



 

ВТОРА ЧАСТ
 



ПЕТА ГЛАВА

А ОЩЕ РАНО Е... ЗА ОЩЕ

15.09.2004
00:59 часа
Забравих…
какво искам
от бъдещето.
Забравих…
какво е да се взираш
в предстоящото.
Забравих –
какво е да отричаш.
Забравих…
какво е да се питаш…
Детерминирана ли е
съдбата ни?
Сами ли я градим?
Или само избираме
от начертаните
пътеки тези,
по които да вървим…
Живея ден за ден.
Не чакам
и не искам
нищо.
Защото вече
всичко съм
направила,
а още  
рано е -  
за Още…

02:00 часа



Два през нощта е.
Стаята я обгръща – като черупка. Чувства се куха, като изпито яйце.
Държи в ръце бележник, разгръща страниците, тежат от уловени

мигове и часове. Но животът в него е чужд, всичко е чуждо - отпреди
два месеца.

Вече не пиши във файла. Вече не пише изобщо. Не иска да пише
роман, не иска да има промени.

Часовникът цъка, всяка секунда се забива в мозъка й и нагнетява
страх; обратното броене е започнало и миговете отлитат, изяждат
времето на Вероника и приближават неизбежното, което за нея не е вече
в неопределеното бъдеще, а след три месеца.

Ели е затворила очи, за да не вижда стаята-черупка. Знае, че
черупката е тя, не иска нищо - да пише за утре и днес; за деня, когато
слънцето ще е изгряло, когато ще се вкопчи в настоящето и ще се
опитва да не мисли за насъщния живот, а само за... делата, които трябва
да проучи, за клиента, с когото трябва да се срещне; за Ади, за Лена, за
цветето алое, което трябва да вземе... последната надежда... и за
пътуването...

 

16.09.2004
07:10 часа
Толкова е рано.
Слънцето още се къпе в морето. Хората още спят. Само кучета със

стопаните си се разхождат по мокрия пясък – там, където вълните
целуват брега.

Един човешки силует – като с ножичка изрязан и залепен за синия
фон на небето се навежда, взема нещо от земята и го запраща към
водата. Един кучешки силует с див ентусиазъм хуква след клечката;
догонва я с плуване; с плуване стига обратно до плажа. Върти опашка,
скача, подава я в ръцете на стопанина.

Рафи не може да си поеме въздух – глътката засяда някъде в гърлото.
После преглъща и продължава да подрежда рибарските си такъми в
гумената лодка...

Миналите години Робин беше в краката му... След разходката по



плажа, след играта с клечка, едрата немска овчарка му помагаше да
подреди лодката за риболов. Понякога двамата отиваха в морето – Рафи
гребеше, Робин плуваше до него, понякога дори го теглеше... Е, тогава
риба не хващаха, но какво ли значение имаше... Понякога Робин
оставаше на брега да играе с децата – той плуваше, а те се возеха,
хванати за гърба му. В такива дни Рафи хващаше риба, а когато се
връщаше...

Той отново не може да преглътне въздуха. Тази година морето е
пусто... Много пусто, защото Робин е мъртъв, а децата са пораснали...
Пусто и хубаво... толкова хубаво, колкото никога не е било... Само Ружа
и той... Поглежда към караваната... тихо е... тя спи... Сложила е ръка под
главата си... загорялата й кожа очертава бял бански върху голите й
гърди...

Лодката пори вълните с тъпия си нос. Слънцето е изкачило хоризонта.
Лъчите му падат с ожесточение върху зелената вода и потъват в
глъбините на морето. Рафи гребе – все по-далеч от брега, все по-далеч
от света на ежедневните грижи. Останала му е само една – да напълни
лодката с риба, да я почисти, да я маринова за зимата, защото Ружа
толкова я обича.

 
 



22.09.2004 г.
22:33 часа
...22 септември.
Денят на независимостта.
Днес е тъжната годишнина от смъртта на Ахим.
Днес... е време да се пробудя. Защото днес мога да си спомня болката

от загубата на любимо същество, защото мога да усетя хода на
времето… защото днес е денят на независимостта...

...Здравей, мило мое...
Когато мисля за теб, очите ми парят.
После се давят в сълзи.
Обичам те, нежно пухкаво кученце.
Дланите ме болят.
Искам да държа лапата ти, да чувствам с буза челото ти, дъхът ти

да прокужда моя, а после – да потъвам в кехлибарените ти очи.
Обичам те, кученце. Обичам опашката ти с бялото връхче, обичам

топлото ти коремче. Обичам забързания ти пулс, учестеното дишане,
устрема ти. Обичам щръкналите ти уши, улавящи всяко пукване – на
мига, на света, на природата и онова, което е скрито зад нея. Обичам
погледа ти, с който ме караш да бъда луда от щастие, или ме слагаш на
мястото ми в йерархията, или ме караш да се срамувам; да мисля; да
искам.

Обичам те – цялата.
Толкова жива си, още. ”
 

 



24.09.2004
10:22 часа
Трудно е да балансира между двата бряга на живота си...
Сутрин, когато времето е нейно, но няма време за забрава – тогава

въпросите впиват нокти в ума й – „къде отивам?”; „трябва ли?”…
Не знае…
Дали отново ще поиска да извае
други стихове?
„Или страхът от утрешния ден
ще ме скове?
Минутите отиват към безкрая,
където се превръщат
в часове.”
 

25.09.2004
19:38 часа
Щурците пищят, кучетата лаят. Градът свети като звездно небе.
Няма падащи звезди, пасажите отминаха с август. Няма и светулки –

отидоха си с юни.
Слънцето гладно пие последните дни на лятото; бори се за

равноденствие, но Земята, изпусната по орбитата си се изплъзва,
извъртайки се по плоскостта на еклиптиката, по която тича край своята
звезда… Отива си лятото; отиде си. Нощта властва, преди да си е
отишъл денят и кучетата лаят – господари на тъмнината. Очите им
блестят в храстите, като изгубени огньове. И само тишината, пулсираща
между гласа им дава усещане за дом и за убежище.

Тишината, която тихият вой на компютъра прави само по-плътна, по-
осезателна и пълна с очакване за онова, което трябва да роди, натежава.

Лампионът разпръсква мрака с луминесцентната си светлина и прави
въздуха по-студен, по-свеж и по-труден за преглъщане.

Курсорът мига в долния край на екрана и подсеща за онова, което
трябва да дойде на следващия ред, за онова, нероденото, което трябва да
стане. Белите пръсти тичат по клавиатурата, почти чужди, почти



господари на волята си.
После изведнъж спират. Мигът си е отишъл. Картината е нарисувана с

думи. Черни букви върху бяло поле. Денят си отиде – без да поиска
нищо и без да даде.

Ели подпира главата си с длан. Горещото й чело стопля пръстите.
Чужди пръсти, които самоволно се движат по клавиатурата. Нейните
пръсти, които отново пишат, защото „трябва”. Последната дума жигосва
мислите й. Тя отново се вглежда в бялата страница на дисплея, в
мигащия курсор... и оставя пръстите да свършат своята работа.

Скрива устни с длан. Иска да ги хапе – устните, пръстите, дланите.
Иска да избяга от тихото жужене на компютъра, но знае, че няма да го
направи. Не и сега; не и днес... Днес… когато най-после, след почти два
месеца духовна смърт можа да докосне компютъра и да отвори заспалия
файл.

Пръстите тичат по белите бутони с черни букви и оставят черни следи
върху белия екран.

А после, без тя да разбере как и кога, намира лицето си сгушено в
студените шепи на ръцете си.

Кучетата и щурците са свършили със своя концерт. Само компютърът
монотонно напомня за себе си.

Ели поглежда часовника в ъгъла на монитора и продължава да пише.

20:04 часа
„Животът дава повече, отколкото съм искала от него. Месец, два…
Какво се случи, какво се случва?
Хората, които са край мен се променят по-бързо, отколкото мога да

пиша за това. Не съм готова да се превърна в летописец. Бих искала да
съм приятел, но не съм. Как искам да бих могла да мога.

Днес слагам точката. Ще мисля утре.
За миналото и за това, което предстои.”
 

26.09.2004
23:56 часа
Нощта фосфоресцира. Облаците, надвесени над дърветата поглъщат

светлините на града, разграждат ги, изхвърлят ги. Огромно огледало,



разпръскващо изядени лъчи.
Дъждът вали. Разсича въздуха с водни игли, пробожда земята.

Тревата пие влага и утре пак ще зеленее; ще приютява падащи листа.
“Толкова е тихо…
Най-после чух шума на реката…
Дъждът вали и прави света да изглежда по-поносим.
Не искам да идва есента. Не искам да идва утрото… как мразя

понеделниците – капани за мечти… Дъждът вали, вали, вали…
Бих искала да се отърся от рамката, която ме скова. Ще търся ли

духовни измерения? Ще търся ли пътеки във Вселената? Ще търся ли
душата си – не зная…

Но знам, че трябва да разкъсам пашкула, който ме обвива – красива
пеперуда, молец, гъсеница, горила… Не знам какво от мене ще излезе,
но вече съм премного уморена да чакам някакво преображение.”

 
 



27.09.2004
08:08 часа
Дъждът спря.
Облаците висят над покривите на къщите. Природата бавно се

пробужда.
И хората. Форсиран двигател, резачка, чук. Някоя птица изкряква

напук.
Ели седи свита на топка, сгушена в прегръдките на фотьойла. Някъде

до нея дими чашата с кафе, някъде до нея е топлината й. Не може да
протегне ръка, а така много й се иска да се стопли. Не може да
помръдне, дори да мисли не може. Стресът. Ежедневният, ежеминутен,
всепоглъщащ стрес и страх и неспособност да започне деня, да се
врасне в живота, който започва всяка сутрин отначало…

Всяка сутрин – все ново начало.
А животът край нея се случва. Не „край нея”. Далеч от нея, някъде

отвъд.

09:12 часа
Димитър сее, за да жънат догодина.
Сам е – без Ели, която се опитва да врасне в живота си и без Никола,

който се опитва да задържи изплъзващите се дни от живота на майка си.
Полето е широко и пусто. Стърнищата чернеят, вятърът още разнася

изгорелите житни стъбла. Тракторът тежко влачи дисковата брана.
Металните й зъби се въртят и порят пръстта, заравят черните стръкове,
ще ги скрият, ще ги превърнат в храна за зърната, които чакат да бъдат
засети.

Слънцето пече, като през лятото. Лъчите му пробиват шапката,
ризата, подпалват кожата. Димитър бърше с длан челото си и с широка
крачка следва равната диря на плуга. Кръвта пулсира в слепоочията му,
ушите му туптят. И артериите в краката му туптят. Лек полъх на вятъра
го кара да обърне лицето си и да поеме дъх. Изпълва гърдите си.
Щастлив е и не чувства умората. Мисли само за стърнището, което се
превръща в угар.

12:24 часа



Пече, като през лятото. Ели е отворила вратата на стъкленото си
убежище, за да го напълни с топлина. Компютърът тихо жужи –
машинката, която те отнася до края на света...

- Здравей, мило чедо! Как си днес? Твориш ли, или се бориш със
законите? – леко дрезгавият глас на Петко Огойски неочаквано залива
кантората с топлина и обич.

Ели вдига глава, лицето й свети. С две ръце хваща протегнатата длан
на стария си приятел.

- А ти при кого си дошъл, при писателя или при адвоката? –
продължава в същия тон тя, а гласът й, кой знае защо дрезгавее.

- Ако зависеше от желанието ми, щях да дойда при поетесата, но
нуждата ме води при адвоката. Нали помниш онова наше дело за делба,
вече сме на втората фаза.

- Сядай, ще пиеш ли кафе?
- И кафе ще пия и бонбони ти нося.
Възрастният мъж сяда малко сковано на стола, вади от поизтърканото

си куфарче книги, папка с документи и накрая кутия с бонбони... и все
говори, говори...

- Горещо е, но скоро ще вали... познавам по крака си, боли... Ех,
здравето ни и младостта ни отидоха по затворите за тази пуста наша
земя, а сега... колко години станаха, колко дела и още не можем да си я
вземем... Но ти знаеш, всичко знаеш... няма какво на теб да говоря.

- Ако не на мен, на кого, бай Петко? Нали за това са приятелите – да
си казват и лошо и хубаво... Дай да видим първо делото, а после ще си
говорим за книги...

Той я гледа и очите му светят – нежна, крехка, като цвете в саксия...
само дето не е. Никой по-добре от него не знае каква стихия се крие зад
детското й лице... Още преди десет години, когато прочете първата й
книга разбра, че много сила има в човека, написал тези редове. Когато
преди година я издири и се срещнаха – лице в лице, помисли си, че друг
е писал „Миналото в мен”... до деня, в който я видя как го защитава по
делото му за делба. Нежна и крехка, тя накара всички да я слушат, а
после съдията дума по дума цитира в решението си цялата й защита.

Тя го гледа и очите й светят – твърд и устойчив, като дъб в поле.
Преди десет години, когато прочете първата книга от трилогията му
„Записки по българските страдания” разбра, че не е сама и гласът й не е



глас във вакуум, който поради липса на проводима среда ще заглъхне.
Писател, депутат, мъченик за земеделската идея и за свободата, тя дори
не мислеше, че може да се запознае с него... до деня, в който гласът му
прозвуча в телефонната й слушалка. Твърд и устойчив, като дъб в поле,
той й стана опора...

 
 



28.09.2004
09:58 часа
Почти изхвърля въздуха си; почти изхвърля дробовете си, а с тях

изхвърля и страха.
Пие кафе и ръцете й треперят. Мрази сутрините. Толкова болно е

всичко в тях.
Небето още спи, увито в облаци, но скоро слънцето ще го пробуди.
Иска да пиша във файла, но се страхува от пускането на компютъра.

Хартията я прави по-спокойна… хартията й връща самоличността...
бележникът и химикалът, станали са част нея

Глътка, дума, глътка, дума… Май пак пише „Дневникът на Ели”. Не
иска нищо да повтаря. Глътка, дума, глътка, дума… Изреченията се
редят; кафето разлива топлината си по вените й… и в тях плува сънят...

...Ахим... Смъртта на Ахим. Не истинската нейна смърт... Сънят пълзи
– задушаващ и лепнещ... Ахим в съня... оставили са я за ден-два при
приятел, а той не е могъл да я опази. Сънят... как бързат в съня – да си я
вземат, да я прегръщат, да я обичат, а тя да лае, да се притиска в телата
им, да ги облизва... Пристигат в съня й, когато земята поглъща цветята и
кучето.

Събудих се, за да избягам от болката, защото – в съня си мислех, че
сънувам. Щастлива бях – миг-два... Докато разбера, че не друг, а аз не я
опазих.

Гледа снимката й – пясъчна ивица, морски вълни. Ахим, здраво
стъпила между тях с четири лапи. Как мрази морето, как мрази водата...
но този ден бе победила страха от дълбокото... Очите й светят, пробили
хартията...

Ели знае, че вината е нейна, че...
...Играехме на плажа, галех я, тя се притискаше в мен. Прегърнах я,

изправих се... тя обви врата ми с предни лапки, със задните се закачи за
кръста ми, опашката се виеше до коленете ми. Тръгнахме прегърнати
към морските вълни. Шумът им и мокрите им пръски я караха все
повече да впива тялото си в моето... Трепереше... Водата ни обгърна...
тя се покатери на раменете ми, на главата ми. Изпуснах я и
заплувах... Тя остана миг-два потънала в пяна, после заплува по-бързо



от мен – като джет стигна до брега... Изтръска козината си и завъртя
опашка... когато и аз излязох на брега облиза коленете ми. Тя вече
знаеше, че може да оцелее в стихията на мокрото море.

Не пожела отново да плува, но често заставаше там, където вълните
ближат брега. Тя беше победила страха и дълбините...

Това ли трябваше да ми покажеш тази нощ, мило мое? Това, че
трябва да съм като теб?”

21:00 часа
Вали. Капките удрят твърдата повърхност на стъклата, тракат като

капсули от лед.
И вдъхват спокойствие.
Ана лежи на дивана в своя хол, на втория етаж в Старата къща и

слуша дъжда. Той ту връхлита като порой, подгонен от вятъра, ту всяка
капка чатка с ритъма на кон. Щастлива е – от това, че може да слуша
бурята без страх – без страх от кална пръст, необработена земя и
незасети ниви.

И Димитър слуша дъжда – в своя хол, на първия етаж в Старата къща.
Тялото му плаче от отминала умора и нервно облекчение. Днес също
беше дълъг ден – като вчера и дните преди; от тези дни, които хранят
цялата година.

Дъждът вали, потъва ласкаво в земята и нежно гали семената, които
още спят. С милувките си ги пробужда; като родител ги прокужда – зове
и ги примамва – към въздух и небе.

21:22 часа
Вероника чува дъжда зад прозореца – тракането на щорите, плясъка

на капчука, напора на вятъра в клоните. Спира телевизора. Не иска
телевизорът да изяде края на деня. И този ден си отива. Отхапана
отдавна е главата му, и тялото му вече е изядено... останали са му само
крака, с които да бяга. Цъка часовникът - секундите улавят ритъма на
дъждовните капки. Бяга денят – с бурята.

Вероника става от дивана – днес по-лесно става от вчера; не иска да
мисли утре как ще стане. Отива до прозореца, вдига завесата, вдига и
външната щора. Нощта нахлува в стаята – гладка, лъскава и хладна –
като дъжда, като мокрите улици, като светлината на лампите, разпиляна



сред капките; като живота, който си отива.

22:38 часа
Никола пуска външната щора – за да избяга от дъжда. Включва

компютъра и бърза да влезе в Интернет – първо проверява пощенската
си кутия; после сайта на NBA. Ели не му е изпратила писмо; Chicago
Bulls все така са в дъното на шампионата. Дъждът се блъска в
пластмасата, капе върху ламаринените первази и досадно шуми. Никола
става, отива до прозореца и се вслушва в нощта. Някъде там, в нощта,
съвсем наблизо е майка му. И днес той е напазарувал, а тя е сготвила; и
днес го е нахранила. Следобед той е чел в своята ученическа стая
книгите от детството си, докато тя тежко е спала на дивана в хола.
После разговаряха и се смяха – както всеки ден през последния месец...
за какво ли не говореха – само не за най-важното... за това, че дните
няма да стигнат, за да си кажат най-важното.

  
 



29.09.2004
00:09 часа
Дъждът кротко вали; като разтворен във въздуха е. Листата на

дърветата лъщят и отразяват далечното сияние на града. Грапавата им
кора е преяла от влага. Пръстта повръща локви.

Минава полунощ; денят си е отишъл... а новият още не е дошъл...
Събужда се, пред телевизора. Отдавна са отминали всички новини, а за
нови още е рано.

Започва да чете „Учението на Дон Хуан” от Карлос Кастанеда... Сега,
когато препрочита книгата, си спомня почти всяка страница... Всяка
страница от една забравена книга... Една магична реалност – жалко, че
описаните преживявания са напълно недостъпни за останалата част от
света...

10:30 часа
Пие кафе и яде сухари.
Усеща тялото си като разбито с шейкър.
Денят е мрачен
Пръстта е мокра
Хладилникът тихичко жужи.
Трябва да тръгва...
Пак „трябва ли”?!

17:28 часа
Здрачът се процежда през спуснатите щори на кантората. Ели се е

сляла с предметите – залепнала е за стола; ръцете й са пуснали
мустачета и са се всмукали в плота на бюрото; краката пият силата на
теракотения под... само пръстите тичат по клавиатурата; само шарените
цветове на монитора правят деня жив...

„тъжно и красиво –
до нови срещи в полунощ,
когато кръглата луна
зад облаци се крие
а кучето протяга врат и вие,
забравило домашния уют,



или пък стария кашон
до кофата за смет,
във който се е свило.”
 
„Писмото е изпратено успешно”.
Ели излиза от пощенската си кутия; прекъсва връзката с Интернет.

Мониторът остава да свети с равномерното бяло на празния лист.
 

 



01.10.2004
18:23 часа
Петък вечер. Тихо е. Ружа е сама. Апартаментът изглежда още по-

голям... Седнала е върху спалнята, разтворила е  двете крила на 
гардероба, където кротко лежат дрехите й, до дрехите на Рафи и 
втренчено гледа...

После затваря очи, изважда любимите си дънки, приглажда ги,
прибира ги в сака. Вади синята си тениска... не е точно синя, а е с цвета
на очите й... Рафи й я подари за последния рожден ден... има малко
петънце – съвсем в края, до подгъва... от марината на рибата, която...
Прибира я в сака. Вади шарения си пуловер, от сестра й, от Америка.
Слага го пред себе си, оглежда се. Огледалото й връща образа... нежно
стройно тяло, житноруси коси падат по раменете, обграждайки
млечнобяло лице... зелени сълзи се стичат по гладките бузи... Не, зелени
са очите, от които сълзите изтичат... и капят върху пуловера. Връща го
обратно в гардероба. Вади втори, трети... разглежда ги, докосва ги,
прибира ги... После, почти от дъното на рафта вади един, който купиха,
когато бяха на море миналата есен и изведнъж времето стана студено...
бяха с Ели и Никола... избра го Рафи, защото щял да й прилича, когато
се разхожда по брега... беше на пясъчни и морскосини райета... прибира
го в сака си и продължава.

18:48 часа
Сакът, издут като пашкул, кротко чака в коридора. Всички дрехи

кротко спят – отново в гардероба. Стаята е изрядно подредена, както
всеки път. Ружа затваря вратата. Бавно отива в детската стая – цялата
нарисувана в синьо и със звезди по тавана. Компютърът все още е
включен – връзката със света, но децата ги няма. Тя ненужно приглажда
покривките на леглата, прокарва ръка по плота на бюрото, по рафтовете
на библиотеката, тъй много оголели... Децата са пораснали и учат –
толкова далеч... Накрая отива в кухнята и започва да приготвя вечерята.

19:00 часа
Рафи влиза като стихия. Тежко стоварва в антрето три огромни

полиетиленови торби, препълнени с едри червени чушки, домати и
патладжани. Сакът се скрива зад тях...



 
 



05.10.2004 г.
18:38 часа
Кестените са почти оголели; през клоните им прозира небето;

слънцето вече не свети, но асфалтът и сградите още излъчват топлината
на ранната есен. Хората, все още облечени като през лятото, се
разхождат след работния ден и търсят отмора в кафенетата на открито.

Никола и Рафи седят на масичка под кестен в градинката пред старата
гимназия. Глобусите на уличните лампи светят като паднали Луни.
Недопитите им чаши са забравени...

- Отиде си. Напусна ме...
Думите плуват във въздуха – като предмети в безтегловност. Мълчат.

Никола, защото не знае какво да каже. Рафи, защото всичко е казал.
Преглъщат глътка-две от недопитите чаши. Тишината ги изяжда...

- Отиде си... Замина в събота сутринта... каза, че отива да скача от
моста на магистралата, при Витиня... Аз дори не се опитах да я спра – тя
знае, колко ме е страх, когато ходи да скача, но не я интересува... Казва,
че така можела да лети и да се чувства жива...

- Може да е отишла да види Алис, може да е останала при нея – казва
Никола, за да не позволи на тишината отново да ги хипнотизира...

- Не е при Алис, говорихме... детето ми се обади. Срещнали са се.
Ружа й казала, че отива на курс по делтапланеризъм... за една седмица...
На мен, когато тръгна, нищо не ми каза... взела си е отпуск, но и в
службата нищо не е казала...

- Рафи, значи тя просто иска да отиде някъде, където знае, че ти не
искаш да ходи... Като свърши курса, ще се върне...

19:37 часа
Отпиват от халбите с бира... твърде много горчи... Вечерта си отива –

мастилено-синя. Тишината пак много тежи...
- Ти и Ели... често не живеете заедно, хвърчите по работа из цяла

България... всеки си има свой дом и свой живот... говорили сме с
приятелите, никой не ви разбира... ама май по-добре правите... толкова
хора, които живеят все заедно се разведоха, а вие... още сте влюбени...

- Не мисли, че ми е лесно да живея така...
Думите на Никола се стопяват във въздуха. Рафи е потънал толкова 



дълбоко в собствената си болка, че не е способен да усети чуждата...  
- Ти не разбираш... Ние с Ружа – откакто сме женени нито за ден не

сме се разделяли, все заедно сме били – и в къщи и на работа... двайсет
години... това ателие заедно го създадохме... а сега... от три дни сме
разделени и аз мисля, че е станала катастрофа... може и да си прав, може
и да се върне... само че Алис ми каза, че била с някакъв мъж, с
инструктора...

Тишината пак ги обгръща – плътна и лепкава, като мармалад. Никола
не иска да мисли как би се чувствал, ако Ели е на курс по
делтапланеризъм и се разхожда с инструктора. Минутите капят – гъсти
като мед. Двамата допиват бирите си и тръгват към блока, в който
живеят. Рафи ще влезе в празния си апартамент, тъй внезапно опустял
без Ружа. Никола ще седне пред компютъра – връзката със света и ще
търси в електронната си поща писмата на Ели...

21:03 часа
„Когато лятото ще е отминало.
С тъга ще идва есента.
Листата ще жълтеят;
ще припламват в пурпурно.
Тревата ще е изгоряла;
ще се привива, пригласяйки
на вятъра, улавяйки дъжда.
Земята ще е почерняла –
скрила в плътта си семена.
А птиците ще се събират на ята.”

22:10 часа
„Животът не е толкова лош, ако се опитваш да го живееш правилно.

Трудното е да разбереш какво означава „правилно”. Може би да се
вглеждаш във всеки миг и да го изживяваш напълно, защото не знаеш
дали ще има следващ?”

Опитва се да е щастлива. Опитва се... да осъзнава миговете, които
жадно пие, а всеки миг измъква това, което олицетворява... или това,
което всъщност е – животът. Оня малък, тих, всеобхватен живот, който
не е смисъл на съществуването, а е самото съществуване и без който



нищо не би имало смисъл...
Опитва се – вглежда се, вслушва се, осъзнава... опиянена е, преяла,

преляла – от живот... Но е „отвъд”... там, където не се живее...
Двете растения са се хванали – нахално-зелени стърчат от саксиите.
Подрежда къщата.
Чете Карлос Кастанеда и се чувства почти щастлива. Все по-дълбоко

потъва във света на виденията, за които чете, все по-добре си спомня
всичко, прочетено някога...

„Помня усещането да намериш ръцете си в съня си.”
 

 



06.10.2004
08:37 часа
„Вчера беше интересен ден.
Веска Ненова най-после чу и осъзна идеята ми; съгласи се, че това е

най-приемливият вариант, по който можем да заведем делото. Не се
плаши от цената на иска, готова е да плати държавната такса и
хонорара... иска само да има надежда за справедливост... не, надежда за
възможност за справедливост.... не скрих, че няма големи шансове да
спечелим...”

08:48 часа
„Току-що говорих с вуйчото на Мирела. Уговорихме се да дойде в

кантората около 12:30 за да си вземе нотариалния акт. Продължавам да
чета „Учението на Дон Хуан” и ми е хубаво. Почти се превърнах в
гарван.”

21:53 часа
„Тиха вечер.
Ям ябълка и пиша в бележника с другата ръка.
Денят си отиде – почти без следа...”
 

 



07.10.2004
10:40 часа
Замръзнало слънце, замръзнали мигове – уловено време в буркани.

Закусва филийка с мармалад - вкусно и питателно, все едно, че дъвче
лятото...

22:53 часа
„Като валяк мина
през мен битието.
 
Двуизмерна стоя –
залепена за равнинната
плът на мига.
 
Как искам –
да надникна
в отвъдното измерение.
Третото,
петото,
десетото…
Онова,
в което сме други.
 
Как искам –
да вървя
по голия гръб на Вселената.
Без страх
от падане,
от вчера,
от утре…
От онова,
което прави ни други.”
 

 



09.10.2004
16:23 часа
През разпилените капки вода хлад навлиза в тялото – боде като

иглички. Парата в банята бавно кондензира върху стените. Вероника
плътно се сгушва в хавлията и излиза... Уморено присяда на фотьойла,
сърцето й бие в гърлото. Минутите минават... Часовникът кънти. Тя
става, взема несесера си, огледалото, чантичката с гримове. Дълго се
вглежда в лицето си – остаряло е... за няколко седмици.

16:38 часа
Часовникът кънти. Вероника лежи върху фотьойла. Не иска нищо –

само слънцето да спре да пече през прозореца и лъчите му да огряват
лицето й, което вече не е красиво. Иска просто да легне на дивана, да се
завие с одеалото и да изчезне в забравата на някой вечен сериал, чийто
край няма да може да види.

- Майко, готова ли си? Трябва да тръгваме – гласът на Никола долита
от другата стая, загрижен, нетърпелив.

- След малко... стига с това бързане – гласът й стърже, преглъща
внезапно връхлетялото я раздразнение, породено от спомена за вечното
бързане на живота „преди” и примирено добавя. – Не е толкова важно
да бъдем точни...

Става, отива към светлината на прозореца, с умели пръсти нанася
грима. Фондьотенът скрива бледостта на болестта, ружът дава
свежестта си, моливът за очи углъбява погледа, червилото очертава
устните. Нарисувана, отново става каквото е била. Желанието да
изживее всеки идващ ден отново изгонва страховете от промените,
които настъпват все по-бързо; все по-бързи.

17:00 часа
Бялата кола на Никола спира под сянката на старите кестени точно

пред входа на кафенето, където всяка събота в пет следобед осем
възрастни дами се срещат, за да изпият заедно по чашка кафе и да
поговорят за всички онези дребни неща от живота, който все по-бързо
тича край тях.

Никола пъргаво слиза, отваря вратата на майка си, подава й ръка.



Жестът му все още изглежда като кавалерско внимание, а не като
необходимост и грижа към болен. Вероника стъпва на тротоара, прави
крачка-две, подпряна на ръката му, гази с изящните си обувки
изсъхналите листа.

- Недей да влизаш вътре, мога и сама... не искам да ги стряскам и да
ги карам да си мислят за лоши неща... но ела да ме вземеш след час...
уморих се...

19:30 часа
„Гледам новините.
Днес цял ден гледам филми и чета. Провеждам и нещо като 24 часово

гладуване по Пол Брег.
Моята клиентка Веска Ненова, която все повече се превръща в

приятелка, ми я подари в петък. Луксозна книга, дебела, голям формат,
бяла хартия. Скъпа. А всъщност... почти жалко съдържание. Една от
онези книги, писани с твърде много хъс и проповядващи нетърпящи
възражение истини...

Е, не съм съвсем права. Независимо от тона, в книгата има доста
полезни неща... а когато затвориш кориците й, в теб остава нещо като
надежда, че чрез гладуване можеш да избягаш от смъртта.

Слушам новините; прогнозата за времето.
Лошо време, дъжд и сняг по планините.
Не обичам дъждовните прогнози.
Навяват тъга.
Но не за това се тревожа сега, а за оранта и сеитбата. Все още не

всички ниви са подготвени за все по-бързо идващата зима.
Не можах да се свържа с татко. Ще се опитам да говоря с Никола.

22:20 часа
Говорих с Никола.
Засели са и голямата нива. Семето едва щяло да стигне. Вероника е

добре – днес е била на женско парти. Животът тече.
Четох.
Гледах филм – „Патриотът” с Мел Гибсън. Хубав филм за войната за

независимост на САЩ. Наситен с жестокост и хуманизъм.”
 

 



10.10.2004
11:02 часа
„Хубав ден. Слънчев и горещ.
Излязох на балкона – като парник е. Цветята ми пускат листа.
Бавно пия кафето си и поглъщам ароматите му. Диви и силни,

зашеметяващи. Дали защото сложих три вида кафе в кафеварката, или
защото сетивата ми са изострени след пречистващия ден?

Когато се събудих тази сутрин изпитах чувство на щастие и лекота.
Съвсем безпричинно, съвсем неочаквано.

Хубаво е.
Хубаво е да гледам листата по доскоро голите клони на цветето ми.

Хубаво е да гледам и листата, по доскоро китните клони на оголяващите
дървета. Хубаво е да гледам сивия силует на Витоша, изрязан върху
синята плът на небето.

Хубаво е да гледам снимката на Ахим.
Малката Ахим, застанала на брега на морето... Най-хубавото лято,

най-хубавите дни. Страхувам се да си ги спомням, защото плача.
Тогава...толкова отдавна беше – не знаех, че съм щастлива, че сме

щастливи... На малката веранда пред бунгалото траках на пишещата си
машина – не исках да пропусна да изпращам статии за „Земеделско
знаме”... Никола пържеше яйца в бокса, а Ахим се притискаше в краката
ми – замаяна от силата на звуците и миризмите. После закусвахме и
отивахме край морето... Толкова си приличаха – Никола и Ахим – и
двамата мразят водата, но обичат брега. Аз плувам навътре, а те ме
чакат... понякога вълните ближат краката им...

Боли.”

12:43 часа
„Хубаво е – у дома.
Хубаво е - да усещам слънцето зад завесата... и да чувам гласовете на

близките си в телефонната слушалка.
Говорих с мама и татко – звучаха бодро. Татко е щастлив – сеитбата е

приключила успешно, Никола е бил до него...Мама била ухапана от
кучето на съседа.

Пак спомени за Ахим. Ахим – непримиримата; Ахим – водачката...



Ахим, която ни хапеше, когато проявявахме непослушание.”

13:56 часа
Слънцето се процежда през щорите и завесите.
Тихо е.
Още по-тихо е в главата на Ели.
Чете стари книги, препрочита ги, потъва в повествованието им. Бяга

далеч – по-далеч от последните предели на Вселената; по-далеч от
човешката природа – там някъде, до последните предели на духа.

„Дюн” – сагата на Франк Хърбърт.
Книгата пада на пода. Ели бърза да хване мига...
„Днес мога – чрез словото да стигна до Безкрая.
А по-нататък?
Зная…
Дори Вселената да е затворена –
като пулсиращо сърце -
аз пак ще искам да отида там,
където тя не е.
Дори ако Вселената не е затворена
в капан -
тя няма да избяга по-далеч от там,
където последното зрънце
материя, енергия и време изчезва –
като плам
във мрака необятен,
знам.”      

16:00 часа
„Включих лап-топа. Цял час е минал преди да погледна часовника.

Чета и редактирам последната версия на файла. Боря се със себе си, със
словото, с компютъра. С духа, заключен в тези страници. Ще уловя ли
живота, който тича край мен. Оня малък, тих всеобхватен живот, който
не е смисъл на съществуването, а е самото съществуване и без който
нищо не би имало смисъл, защото нищо не би имало... Ще уловя ли –
усещането за неизбежност и щастие...”

17:16 часа



Слуша Led Zeppelin.
Пише, редактира, чете написаното и отново пише. Улавя бягащото

време.

17:32 часа
Снимката на Ахим е огряна от слънцето.
Всеки миг ще се чуе шумът на вълните. Мокрото ще докосне лапите й

и тя, шумна и уплашена, ще хукне към обектива... Не, към Ели. Ще
притисне чело в коленете й, а тя ще клекне, ще я прегърне, ще погали
пухкавото коремче, а кучето щедро ще ближе лицето на момичето;
може би дори ще успее да пъхне езика си в ухото й... най-разтърсващото
преживяване, което някога може да има човек...

„...Освен миговете, когато съм се превръщала в куче. Тогава тя
облича тялото ми и изпълва главата ми, гърдите ми, ръцете ми... и
оживява...”

Слуша „Кашмир” в изпълнение на Лондонския симфоничен оркестър.
Водата в чайника къкри.
Слънцето е огряло стената и изглежда, че ще я разтопи...

18:41 часа
„Слънцето избяга от стената ми. Скри се някъде зад Витоша и само

червената му кръглост наднича зад билата. Пелена от перести облаци е
затлачила хоризонта. В стаята притъмня.

Трябва да пиша.
Защо никой не пише за писането като физическо усилие?
Като болка в гръбнака?
Като схващане на ставите на краката, като рев на ребрата...”

11.10.2004
10:42 часа
Отново понеделник.
Вой на буря събужда града.
Вятърът привива гърбовете на тополите.
Блъска чело в стъклата на прозорците.
Вълните на гората я изхвърлят от бреговете й и заливат с всички

есенни цветове избелялото зелено на тревата .



Кучета, извели на разходка стопаните си се обръщат с муцуни срещу
вихъра, присвиват уши към гърбовете си. Опиват се от природата и
дивото, което вятърът носи.

Дъждът потраква по металния перваз.
Сумрачно е и мокро. Като плач.

10:42 часа
„мразя понеделниците –
капани за мечти.
 
или времето ги отминава
 
мразя делниците -
изгубвам си душата в тях
 
дори не мога да си спомня
дали такава бях
 
дори не мога да тъгувам
спрях
 
дори не мога да си пожелая
друго
 
дори не знам какво –
това,
 
което съм пропуснала
или това, което е било
 
дори не знам дали да искам
да съм
 
пак такава, каквато бях преди
или да искам да съм  д р у г а…
 
но каква?
каквато никога не съм мечтала,



или онази, от старата мечта…”

18:33 часа
Слънцето избяга от стената. Отново се крие някъде зад Витоша.

Пелена от перести облаци е затлачила хоризонта. Червената кръглост на
слънцето се търкаля над билата.

 
 



12.10.2004
10:47 часа
Денят е мрачен, душата е счупена.
Нощните видения нахлуват неканени в утрото... Залепнал за

вътрешния пласт на очите е светът на Карлос Кастанеда – добър водач и
разказвач в една реалност, която се изплъзва от разума и сетивата, свят,
в който няма и следа от „лудостта на пророка”, тъй характерна за
книгите на други автори (или духовни водачи), опитващи се да боравят
с езотеричното, или дори просто с необичайното... четенето – трамплин
към друга Вселена... Ели още сънува ръцете в съня си и се опитва да
задържи онази Друга реалност...

12:58 часа
Облаците почти са влезли в сградите – като мръсни гъби, от които

капе кално настроение.
Принтерът тихо жужи и бълва изписани страници – пълномощно,

декларации и договор за делба на земеделски земи. Възрастен мъж седи
на клиентския стол и унило гледа през прозореца. Ели подрежда петте
екземпляра на договора, защипва ги с телбод, най-отгоре слага
пълномощното с декларациите. Слага ги в полиетиленов джоб, заедно с
документите за собственост.

- Ето, тук са всички документи. Трябва само да отидеш при нотариус
и да подпишеш пълномощно на сина си и декларации, че нямаш
задължения към държавата.

- Нямам, нямам... Значи, не може тук да подпишем договорите...
- Не може. Договорът се подписва пред нотариус - там, където са

нивите.
- Ама аз не мога да отида до там... нали каза, че сина може да отиде.
- Затова ще подпишеш пълномощно и ще му дадеш тази папка –

всичко съм подредила за нотариуса и всичко съм написала на този
лист... ако нещо не е ясно, сина ти ще ми се обади и ще се разберем...

- Ама той ходи на работа...
- Нали каза, че ще си вземе отпуска за един ден... ще подпишат

договора с брат ти, ще се върне.
- Ще си вземе отпуска, ама той нищо не разбира. Защо не дойдеш ти?



Ели поема дълбоко дъх и отново започва да говори. Все същото, което
няколко пъти вече е казала. Говори високо и бавно, за да я чува, без да
си мисли, че му крещи. Старецът клати глава, мачка джоба с
документите... ръцете му са едри и напукани, лицето му, дълбоко
набраздено, е напрегнато.

- Добре, разбрах... Ама ела с мен при нотариуса, аз не знам какво да
му кажа...

 
 



19.10.2004
01:12 часа
Събудих се след
летния покой.
Във дните няма
вече зной.
Не питам в
нощите ми кой
звезди разхвърли
сред полето,
които карат
кучешкия вой
да гали слоевете
на небето.
 

 



ШЕСТА ГЛАВА
 

ДУМИТЕ СЕ ГЪРЧАТ В ТИШИНА
 

21.10.2004
10:37 часа
„Чета Карлос Кастанеда – „Вторият пръстен на силата”. Искам да

купя всички книги от поредицата. Искам да стана войн и да погледна с
други очи реалността. Все с други очи гледам света, все друго искам да
видя.

Видях - на площад „Славейков” продават цялото учение на Дон Хуан,
разказано от Кастанеда.

Не ми се ходи на площад „Славейков”. Преди два дни бях там по
работа.

Не ми се пише за това, не ми се мисли за това... А всъщност, отидох
да поднеса на г-жа Мозер най-голямата си съдебна победа. Най-
значимото дело в адвокатската си кариера спечелих за нея, като разбих
Закона за имуществото на партиите и доказах, че един имот, подарен
през 1984 година от частно лице на БЗНС, не може да бъде одържавен,
въпреки че е станал собственост на тоталитарна организация.
Върховният касационен съд осъди държавата на го върне на
собственика му. Държавата не попита кой е собственикът. И съдът не
попита. Аз го поисках от името на БЗНС-НС, от името на
организацията, която се представлява от г-жа Мозер, защото моите
приятели-земеделци от Русе преди три години ме помолиха да върна
клуба им. Е, успях... Благодариха ми, стиснаха ръцете ми, прегърнаха ме
и не повярваха, че Държавата може да върне нещо, което е взела.

И аз още не вярвам. И не искам да мисля, нито да пиша, че всъщност
не на земеделците от БЗНС-НС трябва да бъде върнат клуба, защото не
те са правоприемниците на онова БЗНС, от 1984 година. Не искам да
мисля...

Само искам да разкажа как... срещнах Балчо Балчев, сега е главен



редактор на вестник „Народно земеделско знаме”. Познахме се,
припомнихме си времето, когато участвахме в създаването на първия
Съюз на писателите земеделци в Шумен. Звездите падаха като
гроздове... Като в друг живот са останали онези мигове. Тържественост
и надежда... че може би заключеният вик на земеделците-писатели,
преживели комунистическия терор ще бъде чут от обществото. Ялова
надежда... Все едно. Тогава с Балчо искахме да правим издателство на
писателите-земеделци, а вчера си поговорихме за литературата в
Интернет и за материалите, които сме публикували по разни сайтове,
както и за възможността да поддържаш собствен сайт. Светът се
променя толкова бързо, че Вчера изглежда като преди век.”

11:00 часа
Мрачно е.
Допива кафето си. Трябва да излезе. Трябва да отиде в съда, за да

проучи делото на Петко Илиев срещу БЗНС... Не й се ходи, не й се иска
да потъва отново в мрачни битки на хора, които са си били близки, а
после...

Всяко съдебно дело е война между хора, които са си били близки...
Би искала да се затвори в кантората, „вън от света” и да чете – за

света, който е вън... да чете – закони, съдебна практика, последния брой
на „Държавен вестник”, или на „Наука и техника”... може би „файлът на 
промяната...”  

Да чете за света, вън... да не го живее...
 

 



22.10.2004
07:18 часа
„Довечера отново ще пътувам.
Уморих се от пътища...
Тъгата на Никола отключи „трябва”... и страхът, който не можа да

скрие при последния ни разговор... Вероника не е добре. Вече не иска да
излиза, защото вече не е красива... паниката му пълзи по кабела на
телефона, вкопчва се в мен...

Не съм готова за това пътуване. Не съм готова за онова, което ме
очаква, но „трябва”.

Тръгвам - довечера, когато свърши приемното време.
Умората да живея ме е завладяла; измивам я с кафе и продължавам –

да пиша във файла. Вчера отново се опитах да работя по него. Трудно е
– да се откъсна от часовете, които са ме всмукали в себе си, да се
откъсна от случките, които носят, от мислите, които нося... и да пиша от
името на някой друг, с когото трябва да се слея, да обсебя, да обеся...

По-лесно е да пиша в бележника, да оставям синя диря по белите
страници и да търся връзка със света и хората...

Намирам връзка само със собствената си устойчивост...
Да пиша и да се надявам -
това ли ми остава?
Да пиша и да се опитвам
с думи да удавя
това, което не успявам
наяве да направя?”
08:40 часа
„Гледам снимката на Ахим, стъпила в морето. В кой свят е тя? А

снимката? А очите от снимката, които ме гледат като нейните живи
очи?

Как искам да мисля, че мъртвите не умират напълно; че все някак
можем да общуваме с тях...

Опустявам. Не мисля за нищо друго, освен за следващата дума, която
ще напиша.”

20:55 часа



„Изпуснах последния автобус. Неочакван клиент дойде в кантората
малко преди да тръгна, в края на приемното време.

Умората на мускулите и костите ме е залепила за дивана.
Звукът на хладилника ме стряска. Обикновено тих и незабележим,

днес кънти в празната стая...”
 

 



23.10.2004
03:08 часа
Нощта тихо е обвила всички в стегнатите ласки на съня. Прегърнали

възглавници и завивки, хората най-после правят това, за което мечтаят...
или овеществяват страха си. Някои дишат с почти неподвижни гърди;
други хъркат, трети пухтят; някои летят в съня си, други решават
нерешими проблеми, трети се срещат с любими същества или с
бъдещето... а някои просто гледат филм със себе си в ролята на екшън-
героя...

Ели спи, без да диша. Само очите й тичат, зад затворените клепачи.
Всичко се случва в съня и в главата й. Тя е навсякъде – тя е спящата и
онази, която бди. Какво ще се случи?

...Тренировка по източни бойни изкуства. Треньорът прави
демонстрация със спаринг-партньор индиец. Само двамата са с каски и
протектори на ръцете и краката. Индиецът не може да напада, защото
такава е кармата му. Ели наблюдава – облечена е в кимоно, седнала е в
„сейза”; ръцете не се виждат.

Преследване. Лабиринт сред сгради и блата. Ели бяга, с усещането, че
не е сама срещу преследвачите. Готова е за схватка, но до сблъсък не се
стига. Ръцете не се виждат.

Отново в тренировъчната зала. Ели прави азана – онази, която се е
опитвала да направи преди да заспи. В съня си я прави и почти вижда
ръцете си, които остават скрити само след китките, защото такова е
изпълнението на азаната.

Когато постига целта си, Ели моли някой да я разплете. Изведнъж се
оказва, че е сред бивши съученици, които са били до нея в залата през
цялото време на съня. Опитва се да им даде визитки, но се събужда
преди да ги намери...

08:21 часа
„Събота сутрин. Тази нощ отново намерих ръцете си в съня си. И

отново изгубих хората, които вече съм изгубила.
Толкова е тихо. Събота сутрин – най-щастливите мигове, когато

цялата свобода на почивните дни е пред теб.
Не е пред мен. Бързам. Защото днес се изтръгвам.”



15:30 часа
Дърветата, нагиздени с всичките си жълти, червени и кафяви листа

посрещат прашасалия автобус. Есента в равнината изглежда по-цветна и
пищна, по-весела... или може би просто по-закъсняла. Никола не я
забелязва. Той търси само една от слизащите пътници. А тя гледа
багрите на дърветата.

- Толкова е красиво тук... Толкова е топло и шарено... Как сте?
- Ще ти разкажа... Искам да седнем някъде навън... После ще отидем

при майка...
Ровят сухата шума с крака, слънцето ги изгаря. Мълчат... Тя няма

какво да разказва... Той не знае откъде да започне...

20:32 часа
Седят на пейка в парка. Никола мълчи, и Ели. Лицето му се смъква –

като маска... И сълзите потичах. Прегръща главата му; бърше ги; парят.
Няма нужда от думи – както през лятото... след операцията, когато
присъдата бе произнесена.

После отидохме в дома на Вероника... Странно, но тя си е същата.
Може би само малко отслабнала, може би само малко по-бледа.
Посрещна ни както някога – с подредена маса за вечеря. Говорихме –
както всякога... дори двамата се шегуваха. Беше хубава вечер. Накрая с
Никола почистихме всичко и тя ни изпрати...

23:47 часа
Той спи в другата стая, тя пише. Утре той ще отиде да живее при

майка си... тя ще се върне в София... Нощта тлее, и болката...
„...Много силен трябва да бъде човек, за да очаква смъртта – като

нея...”
Думите губят очертанията на редовете...

 



29.10 2004
18:00 часа
Тъмносиньото небе умира, удавено от жълтото на уличните лампи.

Ана и Димитър влизат в стъкления коридор, който води към кантората
на Ели. Луминесцентно-млечна светлина се отразява във всичките
огледала. Русата коса на Ана свети като слънце, или като житен клас,
обрамчила лицето... все същото лице с неправилни черти и нежна кожа,
огрявано от най-красивата усмивка – онази, на Биляна... и на Ели.
Дискретни сенки подчертават очите й – кафяви и замислени
обикновено, а днес излъчващи сияние... Облечена е с рокля, която крие
силуета на тялото й, но подчертава височината и гъвкавостта му.
Тънките й токчета потракват по лъскавите плочки, които отразяват
очертанията на хубавите й крака. Димитър е до нея – висок, красив,
закрилящ. Широкият му шлифер се развява, открил сако и тъмен
панталон. Сребристата коса, като луна, улавя светлината.

18:17 часа
Университетът ги посреща притъмнял и пуст. Учебните занятия са

свършили... и само тук-там светят мъждиви крушки с волфрамова
спирала. Димитър и Ана бавно стъпват по старите пътеки на своята
Alma Mather. Ели върви между тях като дете, на което студентството ще
му се случи Утре. Толкова тихо е, че гласовете им отекват като в храм.

- Ели, сигурна ли си, че поканата за представлението е за днес, а не за
утре?

- Да, сигурна съм. – изважда компютърната разпечатка от джоба си;
отново чете поканата за представление на СУниверситетски театър
Alma Alter, която получи на електронния си адрес.

Тръгват по витото стълбище. Колкото по-нагоре отиват, толкова
сумракът по-лепкав става.

Ана открива старите пейки, онези, същите върху които е сядала в
очакване на поредния изпит. Димитър търси старите мозайки, онези,
неизтритите, върху които личат толкова стъпки.

Стигат до преддверието на Аулата. Пространството е подредено като
сцена. Като от сцена, или като от друг свят пред тях се появява блед
строен младеж и с театрален жест ги кани да седнат на строените в



редица столове...
Спектакълът започва...

 



30.10.2004
00:45 часа
Събота...
Всъщност, съботата ще се случи сутринта.
Ели седи в поза „лотос” и пише. В съзнанието й думи няма и върху

листа още няма – само образи и усещане за нещо, което е отминало, но
още предстои...

 
„Спектакълът започна... Не...
Спектакълът се случи.
Прожекторът на купола
целуна пода.
Огледа се в разлятата вода.
Околоплодна течност?
Пречистваща сълза?
Прозорец,
разсечен
от лъчите
на кръглата Луна…
онази, Първата,
Луна
 
Не зная как да продължа.
Дали с опит за анализ на този опит за алтернативен театър?
Или с опит да събера избягалите мигове-фрагменти от цялото,

наречено изкуство?
Поезия на думи и тела.
Движения на думи и души.
Еклектика?
Къс монолит?
Мозайка?
Опит?
Или случване…
 
Не зная как да продължа.



С проза или стихове?
Или да захвърля претенциите за писане на изкуство и просто да

споделя.
Тази вечер открих един нов Гео Милев. Нов като текст, като

експресия, като личност.
Тази вечер открих един нов театър. Една нова възможност за правене

на театър. И за възприемане.
Проблемът за общуването между актьора и публиката; между

писателя и читателя; между твореца и света… винаги е стоял пред
мен… като естетическа и философска категория. И като ежедневна
стена, която трябва да бъде преодолявана.

Изкуството на думите…
Колко лесно е да бъде пренесено до адресата си, посредством

движението на телата.
В този спектакъл пиеса няма.
Има фрагменти – думи, образи, идеи… усещане за нещо, което

трябва да се случи, което ни обгръща, преследва и влудява. Което ни
сплотява – души, тела, съдби.

“Драмата е конфликт”.
Тук конфликт няма. Конфликт в текста.
Конфликтът се ражда от движението, от възприятието;

конфликтът избухва в нас.
И има думи, образи, усещане за нещо, което няма да се случи. Което

сме пропуснали. Което мъртво сме родили. И само околоподна течност
отразява целувката на бледата Луна.

Тела.
Днес те разказаха историята на света.
 
Движения – като от тренировка на клуб за бойни изкуства.
Или на танцова трупа?
На балет?
Пантомима?
Текст, фрагмент, или клип?
Мозайка, споена от стремеж за достигане до Олимп…
Но там някъде, в краката, удрящи пода, са мъртвите деца на

титаните.



 
Някой се смее.
Друг си отива.
Естетиката на модернизма от 20-те години на ХХ-ти век се оказва

трудно смилаема за първите години на двайсет и първи век.
Дали модерното е просто добре забравеното старо? Дали е опит,

дали е гениалност? Или е просто предкласика на идното?
Навярно всичко е вярно?
Навярно…
Но все пак се питам – кой се страхува от модерността?
И защо 80 години след гибелта си Гео е все така непонятен?
Модерен?
Отритван?
Изтрит…
Спектакълът се случи.
Прожекторът на купола
целуна пода.
Огледа се в разлятата вода.
Околоплодна течност?
Пречистваща сълза?
Прозорец,
разсечен
от лъчите
на кръглата Луна…
онази, Първата,
Луна...”
 

 



03.11.2004
23:45 часа
„Днес беше големият ден на голямото дело, по което трябваше да се

явя в съда заедно с адвокат Татарчев. Запознахме се пред съдебната
зала. Здрависахме се, заговорихме колегиално, почти приятелски – все
едно, че цял живот сме се познавали.

Здрависах се и с адвоката на противната страна. И с него си
говорихме приятелски, колегиално.

Оказа се, че делото е прекратено с разпореждане на съда от вчера.
Мисля, че реагирах достатъчно бързо – взех препис от

разпореждането и до обяд бях готова с частната жалба.
После – денят хукна.
От вчера времето тича неудържимо.
Понякога изглежда мъртво – като вода в блато. Друг път е планински

поток, а понякога е водопад, който ме отнася...”

00:22 часа
„Толкова неща трябва да направя утре...
Утре ли? Не, Днес”.
 

 



04.11.2004
00:22 часа
„Днес трябва да реша...
Готова ли съм да вляза в политиката... отново...
На друго ниво, по друг начин, с друга отговорност.
Днес вече няма място за улични тълпи, за митинги, за знаменосци.

Днес вече време няма и за летописци.
Тогава? За кариерата си ли говоря?
Да стана партиен член, а после – член на управителен орган. Да се

срещам с политици и да преговарям... Да правя избори, а после – в
Парламента... Това ли ми предлагат?

Не мога да реша – готова ли съм – да вляза в политиката. Не мога да
реша – готова ли съм да заменя удобната позиция на независим експерт
с позицията на послушник.

Колко цинична съм станала.
За идеали не говоря вече. Искам само да спася свободата си – без да

затръшвам зад себе си врати и без да режа връзки.
Истината е, че вече не ми пука за политиката; не ми пука за

политиците, за партиите, за демокрацията, за ... България?
Не мога да продължа. Пука ми. За демокрацията и България.
Истината е, че просто не мога да мисля за това ден след ден; загуба

след загуба... Не мога да мисля за това и да съществувам.
Омръзнало ми е да бъда идеалист, но явно за друго не ставам...

Умираш такъв, какъвто си.
Днес, уморена от проваленото дело и от търсене на пътища, които да

го спасят, три часа разговарях с един стар селянин от Генерал Тошево
срещу една торба с орехи. Дадох му правна помощ по три-четири дела и
му обещах, че ще напиша статии във вестника, с които да дам
публичност на поставените от него въпроси.

После разговарях с председателя на Общия земеделски
професионален съюз, който ми предложи място в Управителния съвет
на сдружението. Благодарих му и отказах.

Вчера бях на среща с ВМРО, като част от екипа на БЗНС.
Какво ме чака утре?



А след Утре?”
22:50 часа
„Часовете препускат като минути. Денят отмина като час. Седмицата

- като ден. Есента властва.
Днес отхвърлих един тежък товар – внесох в съда делото на Веска

Ненова. Взех хонорара си, макар да не съм сигурна дали ще спечеля
делото. Все едно – спечелих доверието й.

Отхвърлих още един тежък товар – внесох в съда частната жалба по
делото на БЗНС.

Проблемите изникват и ги решавам в полет - регистрацията на
сдружение с нестопанска цел, другото дело на Веска Ненова...

Машинката в главата ми трака и бълва думи – все едно дали са проза
или стихове; все едно дали е художествено слово, или искова молба,
жалба, защита...

Татко спи от другата страна на стената – тихо прохърква; мама гледа
телевизия.

Пиша бележчици на Рафи и Ружа и ги изпращам чрез цъфналото
цвете на icq връзката. Те вече не живеят заедно; заедно са само с мен... и
във виртуалното пространство... не мога и не искам да решавам кой има
право и кой не... аз слушам мислите на двамата, защото с мен и двамата
споделят промените, които стават в душите и в живота им. Да бъда мост
– това ли е съдбата ми?

Изпратих e-mail на Никола. Гледам снимката, на която са прегърнати
с Ахим.

Хубаво ми е – да докосвам чрез сетивата си и електронните потоци
най-близките си същества.

А времето не стига.”

23:30 часа
Вятърът фучи зад прозореца; щората трака. Никола е прегърнал

радиатора – топли ръцете си; стените на стаята пукат; поглъщат
топлината. Студът настъпва от четири страни и изяжда топлото на
радиатора. Пръстите тичат по клавиатурата; пропищява сигналът за
връзка с Интернет, иконката с телефончетата мига в ъгъла на
монитора... връзката със световната мрежа е осъществена. Първо отваря
сайта на NBA – отново разочарование. После чете новините от dir.bg.



Накрая стига до електронната си поща и намира писмото на Ели...
 
„Думите се гърчат в тишина.
Не чувам капките вода,
които вятърът запраща в мрака.
Текат от черното небе реки.
Промъкват се през клоните
безлистни на спящите брези.
Рушат асфалт, павета.
Притихва вятърът.
Червени капки капят
пред пламналите ми очи.
И пиша – гонена от страх,
че съм погубила поета.
Заспивам – сложила глава
на рамо – като птица.
Сънувам, че съм със крила.
И гоня вятъра сред облаци,
приличащи на колела.
Изгрява Слънцето – лъчите му
разсичат близките била.
Изгарям в кървавата му корона.”
 
Думите се гърчат в тишина... Как мрази думите... Как мрази начина,

по който Ели си служи с тях... Думите, с които удря и с които гали...
Думите, чрез които съществува... Как мрази думите и това, че тя вечно
пише; вечно затворена в себе си; чужда и друга. Как би искал – да бъде
просто момичето с буйни къдрици и ведра усмивка... усмивката, която я
прави съвсем беззащитна; усмивката, която го прави съвсем
беззащитен... която кара козината му да настръхва – от страх за нея и от
нежност... „Думите се гърчат в тишина...” - козината му е настръхнала –
от страх или от нежност? Чете думите; ритъмът изпълва всичките му
клетки; вибрират сетивата му... Резонанс... Това ли е – да усетиш
истински някого... Разбира, че сега най-после се е слял с нея... разбира,
че обича поезията й, защото това е същността й... Вече не мисли, че е
чужда и друга.



 
 



05.11.2004
23:42 часа
„Още един ден мина – от онези, в които нещо се случва.
Сутринта се запознах с Атанас Железчев; следобед - с Георги Петров.

Странно е, когато стиснеш ръката на някого, когото си слушал по
телевизията преди часове. Говорихме за интервюто му по Нова
телевизия; за позицията, която успя да отстои.

Земеделците от различните БЗНС-та се събират, разговарят
приятелски, разговарят за бъдещето на БЗНС.

Аз слушам и гледам и искам да вярвам... но...
Душата ми, обръгнала от политика кротко спи.
А може би е време да я събудя?
Може би...”
 

 



07.11.2004
01:20 часа
„Най-после отпуснах втвърденото си тяло върху мекото легло...
В къщи сме... отново...
Не мога да опиша всичко и не искам.
Тази сутрин; не, вчера... тръгнахме в 11 часа. Шофирах... толкова

отдавна не бях шофирала. Колата изяждаше километрите; магистралата
свистеше край прозорците и изчезваше в огледалото за задно виждане.
Татко седеше до мен и присъствието му ме караше да се чувствам
сигурна. Вече бях пристигнала в Русе, бях в прегръдките на Ник...
вече... вече бях избягала четири часа напред.

Скъсахме ангренажен ремък.
Или водната помпа се повреди?
Или и двете.
Колата бавно спря до мантинелата...
А другите коли фучат; въздушната струя блъска „Самарата”, мама се

е свила на задната седалка, аз чакам пътна помощ и татко, който да
поеме товара ми на шофьор.

... Някъде долу, долу, долу... вие вятърът, свири на моста... Някъде
долу, долу... където Ружа скача с ластично въже...

Отминават като в сън сините светлини на полицейска кола. Някъде
вън, мъглата обвива света... Някъде там... студът ни изяжда.

Сгушихме се в камиончето на „Пътна помощ”, колата трака някъде
зад нас. Старият път пълзи към Витиня; мъглата се превърна в мрак...

01:43 часа
В къщи сме – това е важното. И всеки спи в леглото си – окъпан и на

топло.
Кръвта пулсира в крайниците ми. Вените ми бият като барабани.”

01:50 часа
„Гледам снимката на Ахим – усмихната й муцунка.
Обичам те, принцесо мила.
В деня на мъртвите – почитам те...”

01:51 часа



„Тъй тъжно е, когато
болката утихва.
Убийствено – когато
сърцето ти отвиква
да чака и да се надява
умората да си отиде.
И очаровано тогава
да бие и да пие
кръвта ти разлудяла.
Тъй тъжно е, когато
нощта осиротяла
към теб протяга длани
и иска, но не става
убежище на мисли
изпъстрени и странни.
Вълшебница – за други;
за теб – измислици омайни…”
 

 



08.11.2004
08:11 часа
Димитър и Ели излизат – металната врата на входа се хлопва зад

гърба им. Студът щипе лицата им. Бързат. Държат ръцете си свити в
юмруци – да стоплят пръстите си... и продължават.

08:30 часа
В сервиза на „Лада” са. Помагат им да изкарат колата от паркинга и

да я изтикат до халето. Охраната и монтьорите са любезни и мили към
крехкото момиче и към мъжа, който явно не разбира от автомобили.

Успокоени, че колата ще бъде ремонтирана, те си тръгват почти
щастливи.

10:00 часа
„В кантората съм.
Пиша, чета, творя.
Всъщност, разглеждам творчеството си, поместено в Cult.bg. Есето

„Спектакълът се случи”, публикувано преди три дни вече е прочетено от
над триста души... това е повече, отколкото е тиражът на една
стихосбирка...

Копирах първото есе от „Реши се и ще си свободен. Изпратих го в
Cult.bg и на Geo от Liternet. Надявам се да бъде публикувано на 18
ноември, когато се навършват 15 години от написването му... 15 години
ли минаха от онова време; от онзи първи митинг, когато започнахме да
се променяме?”

11:30 часа
„Току-що се върнах от „Врабча” №1. Бях в редакцията на „Земеделско

знаме”. Оставих статията за вестника на Мая. Срещнах Георги Петров и
Петко Огойски. Говорихме за литература и право... Всъщност,
говорихме за авторско право и доколко авторските права са защитени
при публикации в Интернет. Явно, писателите от старото поколение
още не са готови да предоставят публикуваните си творби на
електронните библиотеки, но идеята за бърза комуникация с читателя
чрез литературни форуми и сайтове от типа на Cult.bg не им е чужда.
Много бих искала да помогна на бай Петко в това начинание – това би



било малка отплата за неговите обич и подкрепа. Разделихме се с
обещание да се видим скоро – бързах, за да не закъснея за приемното си
време.”

12:00 часа
„Приемният час. Затварям вратата. Печката приспивно жужи.

Зареждам кафе-машината, чета новините от lex.bg и пия горещо кафе.
Стоплих се. Мама се обади. Ремонтът на колата ще струва 800 лева. С
парите, които дадох за „Пътна помощ” ще станат точно 1000. Отиде
хонорара от Веска Ненова.

Уморих се да давам.
Мама настоява веднага да се обадя в сервиза и да потвърдя, че сме

съгласни да направят ремонта...
... Направих всичко, което трябваше да се направи...
Как искам – да съм свободна – поне до следващото „трябва”.
Не съм.
Уморих се да давам.
Пари. Разковничето на всяко щастие. Мълчи и бъди щастлив... и

давай...
Мразя парите. И мълчанието.
Искам да бъда щастлива. Там е нещастието.
Слънцето бавно избледнява. Петната му се разтичат по стените.

Цветовете изгубват вътрешната си наситеност и сиянието, с което
омайват.”

12:33 часа
Ели е изключила печката. Студът пълзи в краката й. Иска й се да се

смее горчиво на пестеливостта си, с която е решила да компенсира
изхарчените пари. Не може да се засмее – устните й са се вкочанили.
Пръстите пробягват по клавишите.

12:33 часа
„Някога бях писала за свободата на парите. Свободата, която дават

онези пари, които са повече от необходимите за насъщния. Но колко
струва „насъщният”?

Насъщният залък, или насъщното щастие?
Или насъщната свобода – да не говорим за пари.



Навярно днес не е уместно да се пише за абстрактните категории на
„насъщния”.

Но ако не днес, кога?
Дали ще дойде ден, когато парите или липсата им ще престанат да

причиняват болка?
В този ли ден ще стане уместно да се пише за всички категории на

насъщния...”

19:26 часа
Тъмно и мокро. Лампите светят, колите фучат. Локвите избликват

като фонтани и обливат минувачите. Прегърнала сака си, натъпкан с
документи, Ели се опитва да не изостава от енергичната походка на
Георги Пинчев. „Той живее наблизо, но трябва да бързаме. Трябва да
бъдем точни – точността показва уважение.” Минават покрай
светофара, плочките на тесния тротоар танцуват под краката им.
Сградите, сиви и строги, стоят на поста си като войници и пазят
обитателите си. Спират пред една врата – съвсем като всички останали.
Натискат бутон на звънец и след глухото проплакване на домофонната
уредба влизат. Асансьорът е от онези, най-старите, които се затварят с
врата и с решетка. По полираните му стени от червено дърво няма
цинични надписи. Пристигат.

19:30 часа
Ели никога не е виждала толкова много книги, колкото в кантората на

адвокат Татарчев. Книги, плътно подредени върху четири стени – от
пода до тавана... книги, натрупани по пода, върху дивана за посетители,
върху огромното бюро, заело почти цялото пространство между
четирите стени... Ели, която цял живот е живяла сред книги и сред хора,
които обичат да трупат книги и да четат и да пишат, гледа в захлас
библиотеката, с която стаята е тапицирана. Едва сега осъзнава, че в хола
на Ана, за който винаги е мислила, че е задръстен от книги, двете стени,
върху които са прозорците, са пощадени от рафтове – върху тях висят
ученическите й картини... И в хола на баба й Биляна бе имало книги
само върху двете стени... Дори в хола на чичо й, който живее от книги,
има книги само върху двете стени... Тя сяда като хипнотизирана върху
дивана и нежно гали твърдите корици, хваща ги, разгръща ги, чете... не



е само юридическа литература... Изобщо не чува какво си говорят
двамата възрастни мъже, почти не помни как се е ръкувала... и е
забравила за какво всъщност е тук... Мисли само за „критичната маса”
на книгите, които със самото си присъствие променят света... и не иска
да си представи свят без книги... не иска електронни библиотеки да
заменят светилищата на знанието.

- Много добре сте написали жалбата, колежке, впечатляващо...
Гласът на адвоката, който за нея олицетворява правото, я извежда от

вцепенението й, за да накара отново дъхът й да заседне в гърлото.
Усмихва се – нейното обезоръжаващо оръжие, което използва
подсъзнателно винаги, когато се чувства несигурна.

- Благодаря.
- Това не е комплимент, а факт. Голямо бъдеще Ви очаква. Днес е

добре човек да бъде юрист, ако иска да оцелее в политиката, а и не само
в нея...

Постепенно разговорът става общ – излиза от тесните рамки на
конкретния юридически казус, за който са дошли да се консултират и
навлиза в политическите дебри на деня. Двамата мъже говорят като
политици и Ели вече не е сигурна дали юридическата консултация не е
само повод за срещата. Основна тема на разговора стават царските
имоти и възможностите, които все още съществуват, за да бъдат
върнати на държавата, защото...

- Тези имоти всъщност са интендантски имоти и като такива не са на
царското семейство, а на българската армия... – чува Ели гласа си и
вижда как думите й са приковали вниманието на събеседниците й.

- Всъщност, така е. Вие, изглежда, се интересувате не само от
политика и право, но и от история...

20:20 часа
Дъждът вали почти поройно. Чадърите не успяват да скрият хората от

небесната вода. Ели върви към дома си, отнесла спомена от срещата...
 

 



09.11.2004
00:46 часа
„Полунощ е, а нощта като че ли вече е минала
и утрото сляпо ни гледа.
Очите ми – ослепели скитат нанякъде
и се завръщат опърпани, свиват се в ъгъла
оттам наблюдават света.
Святост… остана ли някъде?
Само бит.
Оголени зъби кънтят.
Гладно се впиват в плътта.
Забиват се. Пълзят –
езици лигави ни всмукват
в гадна паст.
Къде останаха душите?
Скрити в ъгъла?
Отдавна празен е
тоз свят.
Свят?
 
Поезията бавно се ражда.
Измъква крила от смрадта.
Поезия – бавно изяжда
дошлите в полето цветя.
 
Полет на птица                  Полет на муха
Символ                        Мирис на
Стрела?                        лайна
Свобода?                        Пак ли свобода?
Удар в целта?                   Този път в стиха.”
 

22:11 часа
„Отминава рожденият ден на татко. Един хубав ден, в който се

случиха толкова много неща, че сега ми е трудно да ги подредя...



Ще започна с това, че есето от „Реши се и ще си свободен”, което
нарекох „15 години – много, или недостатъчно” е публикувано в Liternet
и Cult.bg - впечатляващо бързо реагираха. Обещавам си да пиша и да
публикувам по-често в Интернет, защото това е културата на моето и
следващите поколения... харесва ли ни, или не, електронните
библиотеки ще изместят класическите и ще направят писаното слово
още по-достъпно; още по-гъвкаво, още по-близо до хората и още по-
нужно.

Днес слушах интервю с Веселин Методиев – говори за митинга на 18
ноември 1989 г. И според него това е датата на истинската
демократична промяна. Началото... Нашето начало...

Щастливо-уморена съм.
Бяхме на театър... Театър „София”... театърът, в който пораснах, в

който се сраснах с Изкуството... онова, с главната буква.
Гледахме „Брачен етюд” на Едуард Олби. Игра Доротея Тончева –

както винаги, присъстваше във всеки кубичен нанометър на залата и във
всяка душа...

А пиесата?
Е, пиесата изглеждаше като хилаво копие на действителността...”
 

 



10.11.2004
00:52 часа
„Адът се завърна.
А не сме ли в ада все?
Дълго се взирах в изминалите дни. Толкова пълни, ярки и живи...
Днес видях сълзи в очите на мама. Тя рядко плаче, затова много боли.

Горят - сълзите на мама.
Спорихме, говорихме – за какво, вече забравих.
Винаги искаме да отстояваме своето; винаги искаме да отстояваме

себе си.
Винаги сме настръхнали. Винаги – готови да мачкаме, да смачкваме с

думи.
Толкова много си приличаме в умението да говорим и спорим; да

убеждаваме, да... раняваме. Изкуството на думите... Как боли.
Нощта преваля.
Душата ми е гумена подметка.
Изтъркана и гладка –
блести като пързалка.
Адът се завърна.
Не, носим го в телата си.
Душите ни
след него тичат.
Такава болка ни гори, че
коленичим.
 

 



12.11.2004
21:20 часа
Петък вечер
„Панорама”. Битката за 10 ноември.
Чия е тази дата? Чия е промяната? Кой има заслуга за нея?
Папата? Рейгън? Перестройката?
Или 45 години тиха съпротива – незнайни гробове, убити съдби...
Какво ни донесоха?
 

 



21.11.2004
15:23 часа      
Неделя следобед.
Слънчево и мразовито.
Мониторът, бял като лист, в упор гледа света.
Пак трудно се пише първият ред върху белия лист.
Пак трудно е – да започнеш...
Отшумя конгресът на БЗНС.
...Сама съм.
Заглъхнаха виковете “единство”.
Изпразни се залата – от напращели емоции, от желание и надежда за

ново, за друго, за… нещо – в дясното политическо пространство, в
обществения живот, в тъй бързо идващото Утре на България… и на
Земеделския съюз.

Все още нося, залепнали за клепачите си, лица на непознати и на
познати, които ми се усмихват и кимат и спират… за да говорят с
мен, да се здрависат.

Все още нося дъха им, все още – погледите им ме преследват.
Очакване, че нещо най-после ще се случи…
Отворени очи, протегнати ръце – това ли е светът, който се гради?
Бих искала – да беше.
 

 



22.11.2004
10:00 часа
„Студено е.
Цялата ми енергия излетя. Отиде си, раздадох я.
Вчера, на конгреса на БЗНС.
Едва вчера осъзнах, колко много хора ме познаваха – от книгите ми,

от статиите ми и може би от времето, когато обикалях селските
читалища и земеделски дружби, за да давам и да търся свобода...
Вчера... Много хора стиснаха ръката на писателя и поискаха съвет от
адвоката. Много ангажименти поех – като журналист, като юрист.

Вчера...
Стар селянин ме гледа с умиление и мълви: „Толкова сте красива и

толкова... и толкова...” Думите не му стигаха. Аз му подавам писмена
консултация за това как да защити правата си, съгласно чл. 34 от Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи. Той поема
листите... „Не вярвах, че ще си спомните за нашите тревоги и днес ще
ни кажете какво да правим... Ох, голямо ни е теглото, ама ако успеем да
си спасим нивите, като икона в църква ще си сложим портрета Ви”.
Стиска ръката ми, изгубва се в множеството. Аз още дълго усещам
топлината на душата му...

... А моята душа все бяга. И сега е някъде – скита се дрипава. Тялото
ми се свива от студ, от страх, от бариери, през които все по-трудно
преминава...

Вчера...
След виковете „единство” с Димитър Балчев излязохме от залата и

отидохме до лъскавото кафене през улицата, за да изпием по чашка от
горещата живителна течност. Май не беше само за това. Запозна ме с
двама младежи от БЗНС-НС, всъщност, от редакцията на „Народно
земеделско знаме”. Познавали творчеството ми, следели статиите ми на
юридическа тематика в „Земеделско знаме”... с две думи – поканиха ме
да сътруднича в техния вестник с материали по мой избор...

... Да кажа, че бях щастлива, ще е малко...
Тръгнах си към къщи с душа, помела всички бариери.”

23.11.2004



23:10 часа
„Днес беше много дълъг ден. Без нощ. Днес беше ден на нерви и

очакване.
В девет сутринта имах среща с клиент. За да не закъснея, станах в

седем... горещ душ, азани, кафе... измих вкочанената нощ, която свърши
в пет сутринта и в която написах първата си статия за „Народно
земеделско знаме”.

Върнах се в кантората вкочанена от студ.
Не ми се ходеше никъде. Мислех си за срещата с Балчо Балчев – за

това, как ще му кажа, че съм очарована от стихосбирката му
„Завладяване на Родината”, как ще му кажа, че искам да купя една
книжка с автограф, за мама. Как ще му разкажа, че тя го е преподавала в
часовете си по литература още преди 10 години, още преди 10-ти
ноември...

Бях решила, че преди да отида при него трябва да говоря с Георги
Пинчев.

Не си представях разговора ни по този начин. Всъщност, не знаех
какво да очаквам.

Изслуша ме внимателно, с отворено лице. Каза ми, че съм свободна да
постъпя както преценя...

И да избера едно от двете „земеделски знамена”...
Смисълът на думите му се стовари върху мен като стена в кола при

челен удар. Навярно, така боли и прегръдката на гравитацията.
Почувствах се разбита.

Естествено, че аз решавам.
Но избор нямам.
Беше поучителна среща, поучителен разговор, в който усетих

политика. Не човека, не приятеля, винаги благоразположен към мен...
Личните чувства бяха изчезнали. Имаше само аргументи.

Със звън на стомана, или с тихо ръмжене думите падаха върху мен. И
заставаха на местата си.

Видях неговата гледна точка. И разбрах, че с ума си на шахматист,
той е видял неща, които в оптимистичното си опиянение бях отминала...
или не бях поискала да забележа.

Всъщност, надявах се, че мога да прелетя над тях. Над думички като
„предателка”. Над думички като „безпринципна”... над думички, които



хапят...
И все пак, зад доброжелателно звучащите думи, че ако започна да

пиша в „Народно земеделско знаме” дори само юридически статии в
качеството си на адвокат ще рискувам бъдещето си в БЗНС усетих
властната ръка на водача. И разбрах докъде стига свободата ми – точно
дотам, докъдето ми позволяват.

Мога ли да бъда независима?
Да, все още мога; все още съм.
Но съм длъжна да бъда лоялна.
Ще бъда...
Макар през нощта, когато пишех статията за другия вестник да не

виждах нещата така. Виждах себе си като вестител на едно ново и общо
за двата съюза начало.

И като адвокат.
Пинчев, обаче, ме вижда различно.
Вижда ме като политик.
И като политик вижда, че пътят към земеделското единство не е една

крачка; че то е по-далеч от едно ръкостискане и от няколко статии.
Толкова е рано... още...
И аз не мога да бъда на всички... още...
 

 



СЕДМА ГЛАВА
 

ЗА ОБЩУВАНЕТО
 
 

30.11.2004
22:20 часа
„Днес имах сделка при нотариус Миланов. Нотариусът с най-дълга

практика в България. Онзи, при когото стажувах, когато бях съдебен
кандидат и благодарение на който се чувствам най-подготвена в
областта на нотариалното право... Онзи, който вижда в мен не само
юриста, но и писателя.

Днес беше странен ден, в който Вероника отново стана адвокат...
Стара нейна клиентка я потърсила преди две седмици за прехвърляне на
имот срещу задължение за издръжка и гледане... Тя ще прехвърля
имота, нея ще гледат... Стара селянка, която се страхува от бъдните дни.
Не повярвала, че нейната адвокатка е болна; казала, че не иска друг –
само на Вяра вярвала...

Вероника подготви сделката. Аз бях шофьор и придружител.  
Сега тя спи в съседната стая. Отново е болна... Не просто болна –

умира.
И Никола спи, на съседното легло. Изтощен е. А аз пак трябва да

тръгвам. Утре.”
 

 



01.12.2004
08:18 часа
Студ вледенява гърдите, които поемат въздуха на утрото. Колата

спира. Гумите остъргват ръба на тротоара. Вратата се отваря. Обувка,
втора, крачол на панталон. Ели излиза. Студът вкаменява лицето й. За
секунда изпива розовото на бузите и го прави сиво като мъглата.
Мъглата попива в косите й. Мокри страните й. Не. Тя просто плаче.
Устните треперят, после зъбите се впиват в тях. Само миг и лицето
отново е гладко – като сива каменна маска. Никола докосва ръката й.
Сърцето пропуска един удар; после втори. Той взима чантата й и делово
крачи напред.

Автобусът пухти сред смрадливи изпарения на недогоряла нафта.
Група хора, разпръснати като зърна, чакат край вратата. Мъглата се
впива навсякъде. Във всеки клон, във всяка тревичка, във всеки балтон.
Настръхнали капки мокрят брадата му. Не. Там са се скрили сълзите.
Ели докосва ръката му. Дъхът му спира. Тя взима чантата си и делово се
качва в автобуса. Той мисли, че умира.

Бавно тръгва към изхода. Не пита изход има ли…
Върви. Гърбът му е широк и строен, обърнат плътно към нея.

Ръмженето на автобуса се променя; отлепва се от мокрия асфалт;
потегля. Ели отчаяно гледа гърба – ще се обърне ли? Ще трепне ли? Ще
има ли отворена врата? А Изход – ще има ли?

Обръща се. Очите му са сини – като нарисувани върху порцелан.
Лицето му е бяло – като порцеланово. Вдига ръка…Сълзите текат.
Безутешно падат по бузите, по блузата, по дланите, които ги сушат…

Въздухът с трясък се чупи… Не, телефонът звъни… Мига писъмце на
дисплея… “Оbicham te. N”.

Ръцете й треперят.
Той влиза в колата. Гумите свирят, оставят черни следи по асфалта.

Мъгла, сълзи… Нищо не се вижда. Телефонът звъни. Натиска спирачка.
Колелата ближат –бордюра. “Оbichаm tе. E”.

Раменете конвулсивно се свиват. Сега – накъде???
 

02.12.2004



22:48 часа
„От вчера съм у дома. Сама съм.
Вчера и Днес…
Тъжни дни.
Пия кафето си и топля ръцете си с чашата. Сгрява стомаха ми; той

сгрява душата.
Сълзите пресъхват – по горещите бузи остават солени следи. Като

морски вълни върху пясък.
Боли.
Думите, как болят думите, как рушат… Като природни стихии…

Думите – как горят…
“Направих всичко, което трябваше да се направи”…
А утре?
Пак Утре…”
 

 



03.12.2004
11:38 часа
Голи улици. Вятърът мете замръзналите песъчинки. Снегът се е свил

между ъглите на бордюрите и асфалта. Посърнали листи летят.
Тревата зеленее тучна, като през юни. Слънцето грее през оределите

листа.
Дърветата алчно пазят раздрипаните си одежди.
Храстите, настръхнали от студа червенеят.
Вятърът вее.
Врабците, на ята отлитат и се сливат с кафявата шума.
Кучетата, сгушени в купчините листа почиват, стоплени от процеса

на гниене…
Никола бързо крачи към дома на майка си, който вече от месец е

станал и негов дом. Бърза – да избяга от студа, от света; да се стопли, да
я стопли. Скрил е брадата си във високата яка на якето си, клепачите му
парят от студ и сълзи. Сакът с покупките от ежедневното пазаруване
тежи на рамото му, замръзналите му пръсти мачкат листа с
разпечатката... Няма нужда от листа, думите на Ели маршируват в ума
му...

 
„Стъпвам
в стъпките ти.
И не чувствам
липсата ти.
Галя
устните си
и улавям
ласката ти.
Гледам
Слънцето и
виждам
сълзите си.”
 
 

 



04.12.2004  
00:08 часа
Петък вечер…
Не, събота. Истинска събота. Без клиенти, без конгреси, без разходки,

срещи и общуване. Без нищо. Просто събота. Почивка.
А после идва неделя; накрая понеделник, пак свободен ден... страх да

те хване от толкова свобода...
Слуша арии, пие чай, чете “Животът на Земята” от Дейвид

Атънбъро... стара книга, доста стара, но всъщност – хубав път назад,
към миналото... Хубаво й е, почти щастлива е. Опиянена, от представата
за свобода.

11:12 часа
Тихо и слънчево.
Зад завесата – облак, закотвен някъде около средата на Витоша. Бял,

пухкав, кълбест – като изрязан от тъмносивкавия силует на планината.
Небето – синьо, като мазилка върху стена. Слънцето посребрява
въздуха.

Седи увита в одеяло и пише, с мечтата да чете...

20:34 часа
„Четох – цял ден. Каква пропаст от време…25 години от

написването на книгата, а толкова много неща вече не са същите.
Прословутите динозаври, класифицирани от Атънбъро като влечуги.
Дори като го пиша ми звучи обидно. Толкова много се промени
отношението ни и познанията ни за тези великолепни същества,
владетелите на Юрския период. Тези дни четох една статия в „Наука 
и техника”, в която се споменава за още едно доказателство в полза на  
факта, че динозаврите не са влечуги, а са топлокръвни, т.е. 
ендотермни същества. Става дума за съотношението между хищник и 
жертва в популациите. На един топлокръвен хищник са му нужни 
около десет пъти повече тревопасни за храна, отколкото на един 
студенокръвен хищник. Съотношението между месоядните и
тревопасните динозаври говори, че те са били топлокръвни.

Динозаврите... Джурасик парк. Предизвикателствата на



генетиката. Гордостта на разума. Има ли право човекът да бъде
творец? Има ли право да бъде Бог?

Разбира се, че има.
Щом можеш – направи го!
Бог също е направил един експеримент. Захвърлил го е – преди да

разбере какъв ще бъде краят.”
 

 



05.12.2004
23:56 часа
Денят си отива, дрипав и уморен. Очите гледат монитора и я запращат

– скитаца в други Вселени. Вселена е – в световната мрежа... като
сомнамбул живее... насън, или в сън...

Броди в Интернет. Търси – информация, творчество, общуване; място,
в което мога да живее... И дава – информация, творчество и път към
себе си... Знае, че оставя следа… Следа ли?

Драскотина...
Или пъпна връв, която я връзва за битието…
Няма значение. Спи.
Не сънува. С отворени очи крачи. Като бухал гледа мрака с кръгли

зеници. Светът е сляп.
Разлиствам бели страници -
да се открия в тях.
Такава тишина ме дави –
оглушах.
От взиране очите ми горят –
в монитора да ме намерят.
Следа от личността ми,
знак…
Че някога била съм жива.
Че някога съм искала.
Че някога била съм
тук.
Векът на Информацията –
върза ни за световната мрежа.
Колко бледа драскотина
е викът -
върху гладката цялост
на виртуалната
Вселена.
 

 



06.12.2004
22:40 часа
„Вятърът се удря в щората
и я кара да звъни.
Капки дъжд плачат по прозореца
блъскат се в стъклото
счупени мечти.
Топля си ръцете
в тънките стени
на чаша чай
Искам вятърът да влезе –
да почисти черепа ми,
кротък –
като стар ратай.
Искам да изляза-
в капките да се стопя.
Да попия във земята…
 
Падат огнени светулки
в черното небе.
И звездите – като булки
с разцъфнало сърце
светят и умират в
утринните часове.
Спя, събуждам се
и чувам –
глухи гласове
капки дъжд се стичат
по мокрото лице.
 
Знам, изгубих се.
Далеч съм.
Вятърът свисти.
И звездите мигат-
падащи очи.”



 
 



07.12.2004
22:43 часа
И този ден се измъква.
Лампата се опитва да изтика мрака от ъгъла. Опитва се да надникне

навсякъде. Дори под сянката на ръката, с която Ели пише.
Картината на Мартин улавя ласката й и свети – все едно слънцето

залязва над града, или в очите му...
 
„...Рамката златисто лъщи и си отмъщава на мислите ми.
Романтика? Спомени? Намек за болка?
Няма място за чувства в моя ковчег.
Ковчег ли нарекох моята къща?
Ковчег за живеене.
Такава съм станала.
Най-после.
Човек.”

22:59 часа
Затваря очи.
Тишината я стряска.
Кой ще завърши страницата за днешния ден?
Ако не пише – кой ще го случи?
Кой ще го помни?
Кой ще боли…
 

 



08.12.2004
22:47 часа
„Студентският празник…
Почти забравих, че днес е студентският празник.
Снимах се за заявлението за пререгистрация в адвокатската колегия.

Мразя да се снимам във фотостудио. Винаги изглеждам малко
уплашена, замръзнала, нелепа.

Наближава Панаирът на книгата – четох в Интернет доста покани
за представяния на книги. Интересна седмица се задава.

Може би тези дни най-после ще взема хонорара си и от „делото на
живота ми”. Онова, с което пробих непробиваемия “Закон за
имуществото на БКП, БЗНС и т.н. и т.н.” Спечелих го – почти преди
година. Започнах го – почти преди четири.

Понякога ми се иска отново да вкуся вкуса на победата. Но за да има
победа трябва да има битки, а аз не искам вече битки… не искам още
битки…

Или може би всеки ден влизам в бой? Може би всеки ден аз съм
войн…”

 
 



09.12.2004
00:23 часа
Нощта напредва, обсебва будните.
Толкова тихо е, че се чува шума на тръбите. Водата въздиша. Толкова

топло е. Толкова живо.
Ели гледа отражението си върху стъклото на прозореца – в очите й

мигат светлините на града. Скоро ще заспи. Ръцете й ще се превърнат в
лапи. Ще й поникнат кучешки уши, с които ще улавя всеки звук в съня
си. Ще вижда ръцете си-лапи… и ще постигне може би свободата на
мексиканската магия. Или поне ще бъде щастлива, навлякла кучешката
си душа…

10:48 часа
Пак страх от деня.
Пак топка в корема.
Пълзи нагоре към гърлото; запушва го; задушава...
Пак топка – взривява ме.
Събирам парчета от мен.
Свивам ги – в топка.
Запушвам дупката, която зее в гръдния ми кош.
Прозират през нея Вселени.
Там някъде, в дъното, дреме Денят.
Безокият поглед на Днес в упор ме дебне.
 

 



10.12.2004
21:23 часа
Дългият маратон на седмицата е свършил. Часовете на свободата са

дошли. Часове, в които други няма; часове-мечти.
Ели седи на дивана в поза лотос” и слуша музика. Все по-рядко слуша

музика. Но днес е петък – часове за свобода.
“Ще разкажа какво ми се случи предишната нощ и сутринта.
Почти заспивах, когато видях хлебарка. Голяма, кафява. Беше

залепнала за стената, почти до тавана. Никога не бе имало хлебарки в
този дом, но нямаше какво друго да бъде. Захлупих я с празна чаша,
подпъхнах листче хартия между стената и ръба, тръгнах към балкона…
Но хлебарката не хукна да бяга, а залепна за дъното на чашата. Оказа се,
че дъното е мокро. Успях да я избутам – падна на пода по гръб. Не
помръдваше. Хванах я за крачетата, сложих я върху дланта си –
изглеждаше мъртва. Тогава видях очите й – две черни точици се взираха
в мен. Антенките до тях потръпнаха и пак замръзнаха. Приличаше на
приказна принцеса, увита в кехлибарен шлейф. Беше изящна, беше
прекрасна. Не изпитах отвращение, а болка. Не исках да я нараня, а тя
изглеждаше напълно мъртва. Не я изхвърлих през балкона. Дожаля ми –
какво би правила в студа, когато се събуди? Оставих я до радиатора,
пред входната врата.

Заспивах с мисълта за хлебарката-принцеса, за втренчените й очи, с
които проникваше в ума ми. Помолих я да ми прости и да отнесе на
Ахим любовта ми.

Сутринта, когато тръгвах към кантората, внимателно огледах
площадката пред моята врата. От приказната ми принцеса нямаше
следа. Надявах се, че се е съживила и е успяла да се скрие някъде,
където има храна и топлина. Щастлива пропаднах с асансьора 12 етажа
надолу.

Навън бе мразовито. Ледът лъщеше по уличните локви. Скрежът се
гонеше между замръзналите треви и се сгушваше в ъглите на стълбите и
тротоарите. Стигнах до подлеза.

Видях едно куче, улично, но много приличаше на немска овчарка.
Заговорих му нежно, както говоря на всички кучета. То се изправи на



задни крака, сложи лапки върху гърдите ми, прислони глава. Галих го с
всичката нежност, която бликна от дланите ми. То тихо писукаше,
въртеше опашка, притиснато в мен подскачаше, не знаеше къде да се
дене от щастие. Накрая извадих лапичката му от джоба си, сбогувах се и
си тръгнах.

Направих няколко крачки и спрях. Два свредела бяха забити в тила
ми. Обърнах се. То ме гледаше – изоставено, обидено, отчаяно. И
обвиняващо… Или не? Може би аз себе си обвинявам – задето пръскам
любов, но не давам подслон. Задето…

Задето във всяко куче търся Ахим…
… Странни мисли ме споходиха…
Дали хлебарката-принцеса отнесе любовта ми в света на сенките и я

дари на Ахим? И Ахим ли ми прати кучето, което днес нагалих вместо
нея… Което ме изпрати с нейните очи – обичащи и обвиняващи…
Дали? Дали…

Какво ли не се случва, когато човек живее сам.
Спомних си баба.
Живеехме още в старата къща, беше през лятото… През есента се

преместихме в апартамента – значи, била съм на шест… Тогава тя ми
разказа една история… За зимата и за мухата…

Били само двете – мухата и баба; цяла зима, сами. Мухата била
уморена, трудно й било да лети. Баба често я хващала. В началото
стискала шепа – да я убие, но все не успявала. Мухата някак, все
изпълзявала. И отлитала с натежали криле. На баба й дожалявало. После
пак я хващала, пак стискала шепа, но вече знаела, че не иска да я убива,
а да я топли.

Един ден баба отворила прозореца и мухата отлетяла. Навън било
пролет.

Обичах тази история.
Мисля, че никога не съм убила дори една муха.”
 

 



12.12.2004
11:39 часа
“Днес…
Толкова неща се промениха, а други все остават същите...
Дните тичат в стегната редица; стегнати в редици оцеляваме...
Забравяме да мислим за Вчера и за Утре...
Забравяме да мислим въобще.
И „ще”
остава толкова далеч –
за цяла Вечност
вече
сме изяли дните.
Душите
ни
душат
ни –
все
едно:
без тях по-лесно
оцеляваме;
без тях по-лесно
оценяваме
това,
което не можем да докоснем...
Животът все още се случва, все още тупти, все още… не смея да пиша

за отложената присъда… Не смея да мисля за Вероника. Вече всеки ден
е подарък - място за надежда няма защото място за бъдеще не остана…

А празниците идват...
Коледните елхи са отрупани с лъскавини, дори калните улици се

усмихват на шарените светлини.
И може би пак ще празнуваме?
И може би ще има други празници… Не друга Коледа, а Денят След

Коледа... и не друга Нова година, а Денят След Нова Година...”

12:20 часа



Днес...
Точно преди да се събудя сънувах, че ме гони озверяло куче. Зверски

ужас пъплеше в мен. Тичах с прът в ръката и го размахвах, но знаех в
себе си, че искам само да плаша. Кучето, изглежда – разбра. Направи
маневра и застана пред мен с оголени зъби. Не исках да го ударя и
хвърлих тоягата. Протегнах ръка към главата му, към разтворената му
паст... Разбрах, че копнея да усетя с кожата си нежната му козина. То
изчезна. Аз хукнах да го търся из пустите улици.

В съня си очаквах, че ще намеря Ахим.
Намерих я. Тя бавно пропълзя и се намести в тялото ми. Тук е, в мен.

Тихо топли душата ми. Тихо се сраства със същността ми. Щастлива
съм.

Мисля за Страха. За оня, ежедневния страх от всичко, което се случва;
за всичко, което няма да се случи. И за оня Страх, който изчезва, когато
го погледнеш в очите.”

 
 



15.12.2004
09:21часа
Започва Панаирът на книгата… Място и време, които все повече

започвам да възприемам като рождени за литературата.
Четох в Интернет програмата за представяне на нови книги и за други

прояви – “кафенета”; “училища”… Кой знае – може би вече така трябва
да се прави… Може би трябва да се търсят нови форми за виждане, за
чуване, за… първа глътка въздух за литературата.

А може би всичко е много по-просто… Може би отговорът е стар.
Литературна критика...
Има ли я още…
Има ли я вече?
Навремето я ненавиждах... Днес чакам с трепет – да се роди.”

18:23 часа
Зимата и студа остават навън. Дворецът на културата поглъща

върволицата от хора като паст на незнайно животно. Топло и влажно е
вътре, трудно се диша душният въздух. Просторното фоайе е задръстено
от коледни играчки и пъстри подаръци. Забързани, хората започват да
се лутат и се изгубват сред сергиите. Ели си пробива път към
ескалатора. Понася се нагоре – като възнесение... все по-нагоре, все по-
близо до обителта на духа... по-близо до Панаира на книгата... Втори
етаж... сергия до сергия с кожени облекла и разни други зимни стоки за
бита... Трети етаж, четвърти етаж, пети етаж... сергии, сергии, сергии...
Все по-малко хора остават на ескалатора. Вещите са изяли Двореца на
културата... последната секция на подвижното стълбище изсипва
оределите си пътници... Вървят в сумрака – изгубени души... все по-
тъмно и по-задушно става...

... Най-после стигат до последното стълбище – мраморно, бяло. Стар
пазач пази духовния храм и събира по левче от всеки, който иска да
влезе...

16.12.2004
23:02 часа
„Панаирът на книгата бе открит вчера. Предколедният празник на



духа...
Отидох на представянето на Пламен Дойнов - „Литература в

междувековието”. Купих си книжка, поговорихме малко, написа ми
автограф – „За общуването в литературата”.

Полезно беше, че отидох. Полезно беше, че общувах...
Време е да изляза от ъгъла; време е да престана да бъда наблюдател

на живота си...
Време е за общуване и може би – за общуване в литературата... Искам

да прочета книгата и да напиша рецензия. Искам да общувам повече с
хората от Сдружението на българските писатели... нали затова станах
част от него...

Срещнах се и с Весела Люцканова – усмихната, любезна и разсеяна –
както винаги... Макар да се видяхме за няколко минути само, тя ме
накара отново да се почувствам част от екипа на издателството.
„Пишеш ли нещо ново? Липсваш ни на Панаира.” – казва и ме гледа
закачливо. „Напоследък имам време само за стихове.” – усмихвам се
чаровно и не смея да й кажа, че съм започнала отново да пиша проза. „Е,
нали знаеш, стихосбирки не публикувам. Те съвсем не се продават. Но
пиши, публикувай... Не оставяй да те забравят...” - думите й звънят –
като коледни звънчета... Хубав подарък за Коледа ми направи –
„Пиши!!!”
 



18.12.2004
22:50 часа
Слуша „Led Zeppelin” и медитира върху запалена свещ...
Всъщност, вече не медитира. Свещта просто гори.
Кафето дими. Вглежда се в бялата му пяна. Вдига чашата, отпива.

Мехурчетата се завихрят. Турбулентност. Съвършеният модел на
Хаоса... Като пламъка на свещ, като течението на река...

Като събитията от деня.
Животът – хаос.
И въдворяване на ред. Началото на всяка митология, на всеки

светоглед.
Не „как да подредим Хаоса?”; „как да го разберем?” е въпросът...
„Стълба към небето” – защо вече я няма; защо още я няма... Как иска

да има нещо, към което да върви...
Музиката заглъхва. Кафето е изпито.
Тишина. И в тази тишина чувам само драскането на химикала по

листа.”

23:06 часа
„Днес четох книгата на Пламен Дойнов „Литература в 

междувековието”. Хубава книга – може би все пак литературната 
критика не е мъртва. Всъщност,  онази стара литературна критика-
цензура, отпреди, е мъртва. И нека си остане мъртва. Това е нова 
критика. Тя днес се ражда.”

 
 



19.12.2004
01:33 часа

ЗА ОБЩУВАНЕТО В ЛИТЕРАТУРАТА...
Току-що прочетох книгата на Пламен Дойнов “Литература в

междувековието”. Книга, събрала в страниците си имена на автори и
стихосбирки, романи, антологии; задълбочени или телеграфни
рецензии, есета или просто разпилени размисли за литературата и
междувековието; за липсата и случващото се; за старите плашила и за
новото, което понякога се оказва предрешило се старо.

Твърде много факти, въпроси, емоции – откъде да започна?
А може би е лесно? А може би – с автографа… “За общуването в 

литературата”… защото може би тази фраза е ключът към разбирането 
на текстовете в сборника. А може би тя е  нещо повече; може би тя е 
основанието за съществуването на тази книга.

Като прави преглед на заглавия и автори и като анализира
произведенията, появили се в периода 2000-2003 г., Пламен Дойнов
хвърля спасителен пояс на българската литература от последните 15
години, защото по този начин той прави опит за общуване; опит за
осъществяване.

Често си задавам болезнения въпрос – какво липсва в българската
литература от посттоталитарния период? Може би това е отговорът –
общуване.

След 1989 година изчезна цензурата. Тогава се случи нещо странно –
литературното пространство се обезвъздуши. Свободата на словото не
можа да запълни зейналия вакуум. А както е добре известно, във вакуум
не се разпространяват звукови вълни.Всички заговориха, но
престанахме да се слушаме. Общуване не се осъществи.

Не искам в тези редове да правя анализ на анализите на автора. Искам
само да споделя мислите си по повод няколко ключови фрази, които
стърчат в повествованието като магарешки бодили сред сухи поляни.

Ще цитирам цитат от Инна Пелева – “Критиката създава
литературата. Ако няма литература, значи няма добра критика, която да
я утвърди.” По повод тази констатация могат да се кажат няколко неща.
Първото е, очевидно – литературна критика няма в безвъздушното



посттоталитарно литературно пространство. Второто е, че критиката
умря заедно с цензурата – може би защото преди 1989 г. партийната
цензура твърде често надяваше маската на литературна критика и се
опитваше да оправдае съществуването си чрез нея. Но фактът, че със
смъртта на цензурата умря и критиката показва, че действително
литературната критика е била само маска на цензурата. Третото е, че
литературната критика би могла да бъде средата, в която съществува
литературата; би могла да бъде оня необходим етер, който пренася
вълните на словото и ги прави чуваеми; би могла да бъде един от
начините за общуване в литературата. Дали би било пресилено ако
кажа, че книгата която държа в ръцете си е и една надежда, че
литературна критика в България най-после ще има, следователно… ще
има и литература?

Всеки, който прочете последното изречение ще осъзнае, че има нещо
абсурдно – в съждението, или в ситуацията?

Безспорно, не критикът създава автора, нито критиката създава
литературата, но все по-явно става, че едното без другото не може,
защото критиката е връзката, която осъществява публичността и
случването. Дали така би трябвало да бъде?

Ще продължа това есе за общуването в литературата с цитат на автора
– “Литературната ни критика трябва да бъде по-подозрителна в
диренията си на нови и стойностни автори… Какво става с книгите,
които не четем? Какво става с думите на авторите, които не достигат до
нас? Какво се случва с авторите на тези думи?” Горещи, задъхани
въпроси, които остават “не само литература, но и екзистенциална
тревога”.

Пламен Дойнов е първо творец и след това критик и може би затова
тревогата му за нечутите думи е така истинска. “Нечутите думи” – това
е отговорът на въпросите му. Думите заглъхват във вакуума преди да са
достигнали до някого. Книгите изгниват в складовете или ги претопяват  
за други книги, които ще изгният в складове… И тук говорим само за 
книги, които са осъществени; за книги, които не са разпространени. Не 
става дума за ръкописи, за липса на пари и на подкрепа; за спонсори, 
издатели и преса… А авторите? Е, авторите – и в двата случая – просто 
не се случват. Трудно е да съществуваш във вакуум. За някои е 
невъзможно.



Но Пламен Дойнов – и като творец и като критик, прави следващата
крачка. А тя води читателя на “Литература в междувековието” към
преглед на алтернативни форми на общуване в литературата. Минаваме
през неформални, авангардни кръгове и групи; четене на поезия и проза
в аудитории и в кръчми, пеене на стихосбирки, рисуване с думи, както и
по-тривиални прояви, като премиери и представяния на книги в галерии
и библиотеки. Не е трудно да се забележи, че някои стари форми са
изчезнали, но все се раждат нови.

Забележителни събития на общуване са празниците Аполония и
Панаирите на книгата. Различни като организация,
институционализиране и усещане, те си приличат по това, че събират на
едно място, по едно и също време автори и публика, като по този начин
създават едно сгъстено пространство на заедност.

В края на книгата е представено още едно литературно пространство
– електронното пространство; Интернет. Застанал колебливо в
междувековитето, което все не свършва, читателят плахо наднича иззад
рамото на автора и поглежда в необозримата бездна на Световната
мрежа – най-дълбокият и неизчерпаем кладенец на информация. Ще се
изгубим ли в него? Ще изчезнем ли – като личности, като национална
идентичност?

Или това е новото, неизчерпаемо пространство за общуване в
литературата?

Пространство, което е препълнено; в което вакуум няма… и значи –
ще се чуваме?

Може би тук трябва да сложа точката.
Не защото съм изчерпала темите, проблемите, личностите и идеите,

залегнали в книгата – едва съм се докоснала до тях. Просто - тук е
мястото, от което трябва да прескочим междувековието… И здраво да
стъпим в… новия век?

Не.
Бих казала – който може, нека скочи в новото хилядолетие.”
 

 



20.12.2004
17:06 часа
Здрач.
Снегът е посипал земята като пудра-захар сладкиш. Хрупкаво и

вкусно. Тревата се е скрила, дърветата стърчат като клечки за зъби,
кучетата се гонят между тях и със звънкия си лай карат въздуха да
вибрира, като в камбана; като в похлупак.

Здрач.
Толкова е рано още – нощта да дойде, да посипе с мрак града.
Толкова е рано, а толкова далече е денят.
Ели гледа Витоша през прозореца. Вдишва и издишва парещия студ.

И този ден си е отишъл – без следа и без надежда за още и за друго.
Само някъде в библиотеката й дремят няколко нови книги, които
обещават удоволствие – докато бъдат четени; докато дават знание за...
черните дупки, дхармата и новата българска литература. “Черни дупки и
бебета Вселени и други есета”; “Дхармата и бродягата”; “Ваяния”;
“Литературата в междувековието”… Панаирът на книгата… и той си
отиде.

Студът нахлува през прозореца, изпълва дробовете и стаята; напълва
капилярите с лед...

Здрачът се превръща в черен сняг, а после в плътен мрак. Ели се
подпира на прозореца, за да не падне. Опиянението от
хипервентилацията преминава, съзнанието й е чисто, като скреж. А
мисълта й е като стрела от лава - да чете, да пише, да открие другото…
А “Друго” има ли? Не свърши ли животът вече? Или още всичко
предстои…

17:17 часа
Здрачът е тъмносин, като мрак; като нощ. Но нощта е още далеч.
Ружа протяга ръка към завесата и рязко я дръпва. Огледалото на

прозореца ослепява. Затваря очи. Стаята е тиха и топла и празна... чува
се само тихото жужене на компютъра. Ружа сяда върху одеалото, бавно
върти главата си; после раменете, ръцете, таза, коленете; раздвижва
всички мускули и стави. После започва да прави комплекса от
упражнения, които някога бе усвоила в курса по каланетика. Музиката й



липсва, но се опитва да си я представи; почти я чува – смесена с шума
на кръвта в главата си; тялото й бързо влиза в ритъма на все по-
увеличаващото се физическо натоварване и бавно се освобождава от
стреса, който, кой знае защо все по-навътре в душата навлиза; все
повече клетки поглъща; все повече мисли; все повече… стига.

17:40 часа
Ана лежи увита в новото бяло-бежово одеало и гледа новия си

телевизор. Сменя каналите един след друг и се опитва да се изтръгне от
дрямката. Тъмно е. Дори не е забелязала кога слънцето е изчезнало зад
дървото на съседите; дори не е забелязала здрача и синкавия мрак,
наситен със светлините на уличните лампи. Стаята е обвита в
цветосенките на телевизора. Някъде далеч звъни телефон. Вратата на
съседната стая изскърцва и се затваря. Гласът на Димитър се смесва с
рекламата. Сумракът се сгъстява; студът отдавна е отстъпил пред
топлото дихание на радиатора. Денят си е отишъл.

17:47 часа
Гласът на Ели звъни в слушалката бодряшки-оптимистично. Димитър

и за миг не вярва на този звън. Изобщо на нищо не вярва. Само слуша
думите – кой знае защо заблудили се по жицата; кой знае защо
захвърлени към него. Спасителен пояс ли са? Или той пак е поясът…
“Направих всичко, което трябваше да се направи… свободна съм… ще
дойда скоро… ще ти разказвам за толкова неща…” Гласът заглъхва…
Удавник, пояс, сал?

Димитър знае, че за нея той е салът, но знае и това, че без нея е
удавник…

17:54 часа
Вероника гледа сина си – забързан слага шапката си; целува бузата й;

затваря врата. “Ще се върна преди десет, но не ме чакай”… Казва го,
макар да знае, че ще го чака… Усмихва се; надява се…

Надява ли се?
Сама е. Дори шума от стъпките му е попил между стените на

стълбището; дори шума от двигателя и гумите… Слага ръка на корема
си, туморът все по-плътно я изпълва. Но някак, почти като заклинание –
когато ръката й го топли, не я боли… по-малко я боли… по-поносимо…



Мълчи. На никого не казва. Усмихва се… До Коледа остават само пет
дни…

18:03 часа
Никола паркира колата, с премръзнали пръсти заключва волана, после

вратата. Студът щипе очите му, челото му; пронизва го. Бърза. Влиза в
заведението, оглежда се. Рафи го чака. Дори не се усмихва – само маха с
ръка. Не се здрависват. Сяда. Сервитьорката усмихната носи менюто.
Бира, панирани кашкавалени късчета, пилешки крилца… Двамата
мълчат… Отпиват малки глътки, преглъщат малки хапки…

- Ели ще си дойде в сряда вечерта… имала дело следобед, някакво
ново…

- Е, тя поне ще си дойде…
Никола млъква, като ударен с юмрук по лицето.
- Обаждах се на Ружа… да се разберем за празниците… да ги

празнуваме с децата…
И Рафи млъква. Не знае как да продължи, дали да продължи; с какво

да продължи… Би искал – отново да говори за Ружа и за Ружа и за
Ружа… Знае, че не бива – не защото е омръзнал с тези разговори на
Никола (макар да знае, че му е омръзнал); не защото се страхува, че ще
изглежда хленчещ в чуждите очи (макар да би било така)… защото се
страхува, че изглежда хленчещ в своите очи; защото знае, че трябва да
забрави и да върви нататък… защото знае, че не може; още не… Защото
още толкова е рано…

18:19 часа
Ели гледа монитора. Курсорът мига в края на изречението. Гръбнакът

я боли; вратът й е скован. Мислите уморено бродят в онова скрито
Никъде, където не може да ги следва, не може да ги хване, да ги върже,
да ги сложи в мрежата на белия лист.

Мракът е плътен – с нож да го режеш. Само жълтите лампи на моста в
подножието на Витоша мигат – като присмехулни светулки.

 
 



22.12.2004
09:38 часа
„Вчера беше ден на триумф; днес е ден за тръгване; за изтръгване...
Вчера – получих e-mail поздравление от Мито Коритски за

„Миналото в мен”. Не знае, че е книга – чел е публикуваните в
„Земеделско знаме” откъси.

После видях есето си „За общуването в литературата” в сайта Cult.bg.
Изпратих го веднага и в „Liternet” и „Словото”.

Срещнах се с Димитър Балчев – дойде в кантората, но не като клиент,
а като приятел. Изказа задоволството си от юридическите ми статии в
„Земеделско знаме”.

По-късно подарих стихосбирката си „Догонвам бягащия ден” на
Велико Златанов. Зачете я още пред мен...

Днес...
Днес трябва да регистрирам ОЗПСБ с председател Велико Златанов в

Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел в
обществена полза.

Днес е делото за регистрация на промените в подлежащите на
вписване обстоятелства, взети на Конгреса на БЗНС пред Софийски
градски съд.

Днес...
Днес е ден за тръгване, за изтръгване, за присаждане.
Ден за пробуждане!
Весели празници!”
 

 



23.12.2004
16:48 часа
Син сумрак стяга в ледени клещи града. Въздухът става ръбест и

твърд – като камък. Уличните лампи светят някъде горе, като заблудени
звезди. Настръхнало куче пресича платното, скърцат спирачки. Кучето
лае, шофьорът ругае, после всеки продължава по пътя си.

Ана и Димитър бързо вървят по замръзналите тротоари към дома на
Вероника. Сърцата им бият на пресекулки – от трескаво очакване да
видят Ели и от страх да видят Вероника. Задъхани изкачват трите етажа
до вратата й.

Посреща ги Никола – уморен и щастлив им подава ръка, зад гърба му
наднича Ели – по-висока и по-слаба отвсякога. Лицето й засиява      
когато се гмурва в прегръдките им.

Вероника е седнала на дивана. Облечена е елегантно, като за гости, но
не става – само протяга ръце и усмивка през подредената маса...
Подредена както някога, както всякога... Само дето тази вечер Ели и
Никола сервират... кафе и кола, натурален сок, кекс, дребни сладки,
ядки... масата е отрупана, но всичко е купено от магазина. Ана трудно
преглъща хапките; Димитър трудно намира думите... всичко е толкова
като някога, само дето трите месеца вече са минали... Ели и Никола
сноват от хола до кухнята, скрити в домакинските си задължения. Само
Вероника нарушава тишината, като разказва весела случка от една
останала в детството й Коледа. Мълчанието се пропуква от облекчение
и смях. Разговарят за всичко – за политика, за изкуство, за озъбеното
Днес, за пропуснатото Вчера и за Утре... за тъй бързо идващото Утре,
което, кой знае защо, вече не изглежда страшно.

23:51 часа
Вероника изключва телевизора. Сумрачно и тихо. Гостите са си

отишли. Никола и Ели са ошетали и са се прибрали в съседната стая.
Четат, защото светлината на лампата се процежда между вратата и пода.
И пазят тишина, заради нея.

Всички вече ходят на пръсти край нея. Би искала да не е така, би
искала... всеки ден от оставащите й дни да бъде като днешния... със
смях и шеги, с посрещане на гости... и дори с работа... Тази сутрин,



докато Никола беше на пазар, с Ели пиха кафе и говориха за делото на
Веска Ненова...

Спорен казус, с неясен изход... но ако бъде загубено на всички
инстанции, ще покаже, че българското законодателство не може да
защити правата на гражданите и ще има шанс да бъде осъдена
държавата в Страсбург... Вероника включва лампиона. Не иска в мрак
да мисли за дело, чийто изход няма да доживее. Взема от масичката
списание с ребуси и започва да ги решава... защото... вече не е останало
време дори за нова книга...

 
 



24.12.2004
11:40 часа
Дантелените пердета, плетени преди почти едно столетие пропускат

слънчевите лъчи, нарязани на кутийки. Ели е кацнала на табуретката,
прегърнала е акумулиращата печка и лови светлината на зимния
празник. Всъщност, традиционният празникът още не е дошъл, но това е
часът на техния празник.

Димитър и Ана седят във фотьойлите си и слушат думите на
непорастващото си дете, които се изливат върху тях като водопад,
заливат ги, давят ги и оставят усещане за нещо, което трябва да се
случи, но не се е случило...

- Толкова много неща се случиха, откакто не сме се виждали, а 
всъщност, животът ми още не се е случил... Нищо не се променя, нищо 
не ме променя,  а всъщност...

Слушат – все същите думи, все същата болка, все същото търсене – на
път в живота... на смисъл... на истини. Всичко е същото, както преди
половин живот време, когато детето им търсеше своята същност в
среднощна поезия, разпиляваше я и я събираше в книги и търсеше
отговори от тях... и Ели си е съвсем същата, само дето вече не чака
някой друг да й отговори... Ана и Димитър мълчат, окаменели, всеки в
своя свят затворен и твърде уморен да бъде отново родител на
тийнейджър.

Изминалото време ги впримчва в примката си. Изминалите години ги
карат да се чувстват безпомощни и излишни, а изминалите часове им
отнемат щастието да бъдат заедно.

12:23 часа
Къщата е опустяла. Слънцето още пада на пода разсечено от

дантелените пердета, но холът не свети. Димитър и Ана се суетят в
кухнята, прибират кафените чашки и обелките от плодове. Ана наднича
в хладилника и изпраща Димитър за покупки, с които ще стоплят своята
самотна Коледа.

15:30 часа
Апартаментът трепти от очакване. Всяка молекула в затвореното му

пространство вибрира в своята собствена орбита и чака да се случи



нещо... Чака... пустотата на дома да бъде изгонена, чака... познатите
гласове, познатото присъствие, позната близост и обич. Рафи е излъскал
всички подове, освежил е всички дамаски, изпрал е всички завеси и е
намерил мястото на всеки предмет. Плотът в кухненския бокс е
препълнен с покупки за Коледа, елхата в хола блести от шарени
лампички и е затрупана от подаръци.

Звънецът жужи, на прага е Ружа... Разцъфтяла е с всичките си цветове
– бяла, като първия сняг, който още блести по бузите й, порозовели от
студ; златна, с разпилени коси, хванали всичкото слънце на лятото и
зелена, с очи, като неувяхваща пролет.

Стои на прага с две полиетиленови торби в ръце и не знае как да
направи първата крачка към стария дом. Рафи я чака – висок и
отслабнал, с потъмняло лице и горящи очи. Протяга ръка – като опора и
ласка и като бряг, който все я зове...

17:00 часа
Алис и Боби пристигат заедно – тя от София, той от Варна. И заварват

дома си такъв, какъвто е бил всякога... само дето Робин го няма.
17:23 часа
Вратата зад Никола се затваря. Студът е влязъл в малкото антре.

Вероника запалва лампиона над главата си и гони сенките от хола.
- Ели, трябва да ми помогнеш да се изкъпя... докато Никола се върне...

– гласът й хрипа и се губи в кашлица, която я души.
Ели присяда до нея, подава й кърпа, Вероника се вкопчва в ръката й и

шепти:
- Няма време за кашлица, помогни ми да стана...
Трудно е – и за двете... физически - за Вероника да се изправи,

изсмукана от болестта; за Ели – да поеме тежестта й... болят душите – от
усилието на телата и от това, което очите и ръцете възприемат.

Безсилие и тежест, умора и разруха... страх... че няма да дадеш и да
поискаш – това, което трябва...

00:00 часа
Бъдни вечер отминава, несбъдната...
Празничните трапези са опустошени от чакащи спасение души...
 

 



01.01.2005
00:00 часа
„Изригнаха фойерверките. Затрещяха празничните фитили. 

Треперят псетата. Дъвчат опашките си –  свили глави  до някой 
контейнер В някой кашон. Под нечия стряха Под нечий балкон. Или – 
скрили уши под възглавниците на твоя диван...”

Стиховете маршируват в главата на Ели; забиват подковани ботуши в
ума й... вибрират и тътнат старите стихове... като лятна буря, или като
зимен стон...

Свещите горят, цветните лампички премигват с ритъма на
фойерверките. Кристални чаши звънват в последната и в първата
секунда на разминаващите се години. Докосват устните си с вино и пият
– за последната Нова година...

Никола е прегърнал майка си... не, почти я е взел на ръце. Нежно
целува меката кожа на гладката й буза и иска да й даде всичката обич,
която е останала в него... Вероника се е отпуснала в ръцете на сина си...
щастлива е с цялото щастие на света, защото е успяла да му подари и
този празник. Докосва с устни гладкото му чело, затваря си очите
уморено...

Гърмят фойерверките. Трещят празничните фитили. Годината се
гърчи в пламъците им.

„Съсухри се.
И изгоря.
Остави само бяла пепел.
И се разпиля.
Изгони падналия сняг,
хванал с бяла плесен
умовете.
Изчисти ги.
И чисти ги остави
да блуждаят
между
“ще бъде”
и



“било”.
Думите маршируват в главата на Ели... Думите, все думите я карат –

ден след ден да живее.
„Догонвам бягащия ден”... ще го догоня ли?
Ще го догоним ли...”
 

 



06.01.2005 г.
10:18 часа
„Не съм писала нито ред от последната дата в този бележник. Нито в

другия, нито във файла. Дори не съм мислила истински... за думите и за
онова, което казват и скриват... и за онова, което крием зад тях, или
което казваме, за да се скрием.

Не съм писала дори на Нова година... нямаше къде. Празниците не
бяха празници, но може би бяха истински. Бяха човешки и топли.

Отминаха.
Бяхме заедно, живи... все още всички...
Днес е рожденият ден на баба... бих искала да пиша за нея, но

часовникът отново примигна и отброи още една отминала минута –
напомня ми, че трябва да тръгвам – отново „трябва”, нали?”

10:30 часа
Ели се усмихва. Отново поглежда часовника. Не й се тръгва, но

трябва, все трябва. Трябва да купи подарък за рождения ден на малката
си братовчедка, която вече не е малка, поради което не знае какво точно
трябва да й купи; нито знае как да се облече за „ретро парти” в
дискотека... Всъщност, няма голям избор – обува най-дебелия черен
лъскав клин, който има и единствената официална черна рокля, която
прилепва по тялото й. Елегантно и ефектно... и много „ретро”, тъй като
роклята е отпреди 10 години, макар да не й личи... После слага сакото от
„адвокатската униформа”, облича палтото и излиза.

Дъхът на зимата сковава дъха й...
Купува парфюм – за порасналото момиче и шоколад, за детето, което

още обича сладкиши...
 

 



08.01.2005
17:52 часа
„Свечери се.
Слушам любимия си албум на Deep Purple “Fireball”.
Здрачът ме прави меланхолична. Иска ми се да говоря с мама и

татко... липсват ми живите разговори с тях... ще го направя... по-късно...
От два-три дни чета сборника за българска фантастика „Ваяния”,

който си купих на Панаира на книгата... с автограф на един от
авторите... Има наистина хубави неща, а има и не чак толкова хубави.
Впечатляващо начинание... Ще прегледам стиховете си и ще се опитам
да участвам с тях в следващия сборник... Може би... Толкова дълго
отлагам всяко свое литературно начинание, че... боли – сблъсъкът с
действителността... След „За общуването в литературата” нямам сили за
следващ скок...

Не за това искам да пиша.
Тази нощ видях ръцете си в съня си. „Стъпки по пътя”? И за това не

искам да пиша... а за Ахим.
Тази нощ, кой знае как, Ахим беше жива. Милвах козината й, милвах

зарастващата рана от операцията. Туморът го нямаше. Страхувах се, че
докато галя шева, ще разцъфти под пръстите ми... страхът се впиваше в
стомаха ми... Ахим се гушеше в мен, ближеше ръцете ми и ми
говореше... Да, говореше ми. Но не това беше странното. Странното
беше, че е жива и аз вярвах, че е жива. Притисках тялото й – като
стъклено – към своето. Ужасявах се, че ще ми бъде отнета; ужасявах се,
че няма да мога да я защитя... ужасявах се, че ще я убия с ласките си.

Щастлива бях – усещах сърцето й до моето.
Сега, докато пиша, тялото ми си спомня и е щастливо.
Видях ръцете си, докато галех раната й.
Исках да се събудя, за да видя, че е жива; за да се отърва от кошмара-

сън, в който бях сънувала смъртта й.
Събудих се и бях щастлива.
Миг-два... А може би и повече, аз вярвах, че е жива, а смъртта й е

била кошмарен сън.
После останаха само ръцете ми и усещането в гърдите от докосването



на сърцето й до моето.
Дните отминават; седмиците и месеците се рушат...
Миг-два – щастлива съм. Ръцете ми остават сгушени, усетили живата

й плът.”
Ели бързо-бързо пише. Не иска да изгуби мига, който й върна Ахим.

Дори не е разбрала, че вече пише с другата ръка, с „лудата” ръка.
„не мога и не искам да я забравя... и тя понякога се връща... докосва

ме в съня ми и ме съживява... ръцете ми я търсят и я намират... или ги
застига мексиканската магия? не знам. не мога и не искам да пиша за
това, а само – как намирам ръцете си в съня си, а чрез тях и себе си... и
нея...

...музиката ме отнася надалеч
под тучните й звуци бягам -
от сивото на здрача;
от бялото на зъзнещия ден
очите ми отнасят на мига
плътта
останалото –
в пътя
на оставащите
си отива...
 

 



09.01.2005
12:00 часа
„Колко много листи съм изписала – ще ги прочета ли някога? А някой

друг ще ги чете ли? Ще ги разчета ли – драскулки, писани с лудата
ръка...

Кога ли пак ще се родя?
Тази нощ отново сънувах ръцете си в сънища-кошмари.
Уморих се да се питам все за същото.
Все същите въпроси – коя съм?
Какво искам от себе си и от света?
Какво искам от живота?
Страхувам се от утрешния ден.
Не от онова „Утре”, което не искам да погледна, а от утрото след тази

нощ...
Не мога да намеря мерни единици за изминалите дни. Успех или

пропадане? Какво се случи с мен? Какво се случва всеки ден?
А Утре?
Отново се опитвам да намеря нещо различно от „насъщния”, с което

да измеря дните си. Все не успявам. Все се намира някой, който да ми
напомни, че няма друга мерна единица, освен „насъщния”.

Всъщност, може би наистина е така.
И не е нужно друг да ме пита „Колко пари изкара за последната

година?” Отговорът е в мен и без да е зададен въпроса... „Нищо...почти
нищо” е отговорът.

Провалих ли се в професията си на адвокат? А преди това... Провал ли
беше изборът ми да загърбя професията си на инженер-химик и да вървя
нататък, търсейки промяна... или просто истинското си лице... А
литературата? И тя ли е провал... защото с нея пари не се печелят... Не,
аз не съм спечелила пари от книги, стихове, есета...

Усилията ми все се разпиляват... И в правото и в политиката, в
литературата...

Дори това, което бихме постигнали в земеделието отново няма да е
мое... защото не аз, а татко прави всичко... и силата и вярата и опитът са
негови...”



14:18 часа
Слънцето все така разточително грее. Ели все така се взира в бялата

стена и търси отговорите за Утре.
Слънцето влиза в очите й и ги прави кафяви и топли... Но заедно с

него пълзи и страхът от залязването му; страхът от Нощта и въпросите,
които със себе си влачи... и от Утре, което наднича зад нея...

Снегът блести по гръбнака на Витоша...
И по посребрелите върхове на елите.
 

 



10.01.2005
02:54 часа
Тихо, като пред събуждане. Но още не е утро. Нощта е в своята

стихия, нощта на незаспивалите.
Ана лежи в своята стая – онази, която първо беше дрешник, после бе

наречена да бъде стая на Никола, после на Димитър... която накрая
нарече своя и направи своя... Радиаторът тихо жужи и отвреме-навреме
терморелето прещраква ... хубаво топли... добрият стар радиатор, една
от малкото вещи, които бяха останали от родителите й и които я
топлеха със спомена за тях... Заспива и се събужда под лъчите на
нощната лампа, изпуска книгата от ръцете си и отново се събужда
стресната от тежестта на ръцете си... заспалите ръце... как падат - като
отсечени.

02:56 часа
Никола лежи в леглото си – в своята, детската стая. Очите му са

широко отворени – гледа тавана и търси в сенките и белотата му онези
пукнатини, в които виждаше митични същества и битки в детството си,
когато не заспиваше. Бялата дантелена завеса леко се поклаща,
пропускайки студеното сияние на уличните лампи. Прозорците не
спират шума на идващите и тръгващите влакове...

Никола се вслушва в дишането на майка си - неравномерно и тежко;
съвсем повърхностно, понякога... когато се събужда. Тогава той става,
отваря вратата между стаите и тихо я пита има ли нужда от нещо...
Нощта си отива – още една нощ; още един ден... Още един край.

02:59 часа
Почти задушен в съня си, Димитър се буди с глух вик. Кашля;

няколко минути лежи в тъмното без да знае дали спи или е буден. Едва
когато осъзнава, че е буден, се събужда истински. Червените цифри на
часовника светят в мрака като пътеводители. Средата на нощта, а той е
бодър, все едно, че ей сега зората ще пукне. Безсънните часове. Знае, че
ако им се отдаде, те никога няма да го пуснат. Толкова е рано още.

Той става, измива лицето си, после се връща в топлото на леглото си и
започва да чете... Онази малка книжка, която Ели му подари – „Теория



на всичко” от Стивън Хокинг. Теорията, която иска да обедини
квантовата механика с нейните вероятности и общата относителност на
Айнщайн... Отново потъва в многодумието на текста. Липсва му –
елегантният разказ на уравненията. Чете... теорията, за която в
младостта му се говореше като за нещо непостижимо, днес лежи между
кориците на тази недебела книжка.

03:05 часа
Вероника диша все по-повърхностно, все по-насечено. Дъхът й не

стига, дори когато лежи... Всъщност, ден или нощ, тя вече почти само
лежи.

Прозорецът се очертава срещу нея – по- малко тъмен от тъмнината на
стаята... Прозорецът като изход, като спасение... само дето изход и
спасение няма. Нощта е стигнала средата си; сънят е избягал далеч.
Колкото повече слабее, колкото повече болестта я яде, толкова повече
сънят бяга и тя остава сама с въпросите, които ровят мозъка й – до
череп... Въпросите без отговор; въпросите на ранното й юношество...
Забравените във всекидневния живот въпроси... за смисъла на
съществуването; за следата, която оставяме и за „отвъд”... Ще има ли
„отвъд”? За всички ли ще има? Или само за онези, които са направили
свой път в отсамната Вселена...

В устата й горчи вкуса на болестта, а въздухът не стига...

03:08 часа
Ели лежи в своята стая, в своя дом, който все повече става убежище.

Усещането за Утре е далеч. Оставя недочетения сборник „Ваяния” и
докосва ръцете си до топлата кожена подвързия на бележника.
Успокоително мека и гладка повърхност, успокоително „нейна”.
Химикалът тихо стърже по бялата плът на листа.

„Скоро ще прочета сборника за българска фантастика „Ваяния”. Или е
антология? Не знам... Картини, рисунки, приказки, рецензии, есета...
Фантастика и фентъзи...

Къде остана реалността? Къде остана онова, което се нарича
„литература”?

Не знам къде вървя.
И има ли посока моят път.



Къде ще спрат нозете ми
и подкосени ще ме хвърлят
в окосената поляна
на скучните мечти.
Отново стигнах до поезията. С нея искам да удуша болката, която

прониза ума ми, когато осъзнах, че има смисъл от писане на приказки, а
не от писане на изповеди, спомени, съвременност... и от писане на
романи за днешния ден – оглозган и жесток, недаващ нищо хубаво,
което душата да отнесе със себе си в небитието си.

Файл за промяната? На кого му пука за промяната? Случва ли се нещо
около нас; случваме ли се... На кого му пука – променяме ли се... На
кого му пука – ще изживее ли някой два живота, щом не можем да
изживеем един...

Не знам какъв е смисълът да продължавам.
Вървя... А пътят е обрасъл с трева, потънал е под пясък или сняг... А

може би е просто път в пръстта.”
 

 



12.01.2005
10:52 часа
„Депресията така се е вкопчила в мен, че не знам как ще изтръгна

тялото си от тъмната му дупка и как ще го извадя в слънчевия ден.
Понякога е лошо денят да бъде твърде слънчев – по-голям е

контрастът, който трябва да се преодолее.
И синьото небе не помага. И звуците на деня.
Тежи ми тялото, което става все по-леко. Тежи ми и душата,

полепнала от мисли без посока.”
 

 



13.01.2005
22:38 часа
„Дори нямам спомен от изминалия ден. Дори не искам да си спомням,

че има утре. Не искам да мисля за студа, за „навън”, за „другите”...
Не.
Мечтая за утре.
За петък вечерта...
Когато утре ще е събота... А после ще дойде неделя...
И няма да има „навън”.
И няма да ги има „другите”.
И няма да има друго...”
 

 



14.01.2005
22:57 часа
Телефонната слушалка онемя. Кротко легна в леглото си. В стаята

още отекват последните думи на Никола. Ели не иска да ги пусне в ума
си, но знае, че те вече са там. Думите-образи...

Вероника - все по-слаба, все по-безпомощна, с увиснала лява ръка...
неподвижна, безполезна...вече мъртва...

Думите-вещици...
Думите, с които всичко започва и свършва.
Така ли започва краят? Така ли започна някога... краят... Някога...

когато Биляна започна да умира...
Ели стиска очи, иска за изпъди образите, но те все повече оплътняват,

все по-истински стават...
... Не беше преди 10 години, беше преди много повече, но пак бе

зима; студът властваше... и телефонната слушалка, замлъкнала лежеше в
леглото си...

Ели гледаше с широко отворени очи и не вярваше, че всичко започва
да свършва. Ана и Димитър бързо приготвяха багажа си, за да заминат
за Видин, при Биляна, която се бе парализирала. Съвсем ежедневно,
съвсем изведнъж, както почиствала... паднала от стола... не защото
изгубила равновесие, а защото ракът най-после се бе докопал до
гръбначния й мозък и го бе изял в лакомията си... После живя още
половин година...

Толкова ли остава още?
Или много по-малко?
Откраднати дни, седмици... Вече почти три месеца Вероника живее в

повече от онова, което лекарите й бяха отредили... И всеки час, всяко
вдишване, се превръщат в победа... Победа на духа? На тялото? На
грижите?

На болката...
 

 



15.01.2005
15:53 часа
„Почистих къщата. Пека пшенично-царевични питки – изглеждат

вкусни.
Чета есетата на Стивън Хокинг - не съм стигнала до най-интересните

– „Черни дупки” и „Бебета Вселени”... Вселената бяга.
Говорих с мама – тя ми се обади. Каза ми, че Вероника не е добре...

според семейната ни лекарка, била в последен стадий... не искам да го
вярвам; според лекаря, който я оперира, вече от три месеца трябваше да
бъде мъртва. Само преди седмица обсъждахме стратегия по дело,
каквото досега не съм водила... Не за дела искам да пиша... Само за
това, че Вероника още мисли като адвокат, а не като умиращ... Животът
бяга...

Говорих и с нея – аз й се обадих. Звучеше бодро по телефона, както
винаги. Каза ми как да си сготвя грах – със сос „бешамел” и захар; да го
подправя с копър... Сос „бешамел” не направих, но сложих захар и
копър, замених брашното с овес. Вкусно стана.

Говорих и с Никола – не беше останало нищо за казване. Разменяхме
си само думи, за да чуваме гласовете си, за да бъдем заедно... Липсва
ми...

Депресията отстъпи крачка назад. Отстъпи много крачки назад. Пак
ще се чуя с мама и с Вероника.

Сега слушам „Deep Purple”... Все едно, че съм с Никола.”

16:21 часа
Сумрак. Компютърът тихо жужи, мониторът свети. Ели чете съдебна

практика – по делото, което преди седмица обсъждаха с Вероника.
Лицето на Вероника става все по-плътно пред очите й; скрива текста зад
себе си... Все още лице на много красива жена... само кожата е станала
пепелна и устните са изчезнали. Очите й гледат живо, някъде в дъното
им все дреме закачка... Като в очите на Никола. Едва сега Ели осъзнава,
че очите им си приличат, макар че нейните са дълбоко-кафяви, а
неговите – синьо-зелени, като морски вълни.

Гърлото й се стяга. Тя протяга ръка към монитора, за да избърше от
него лицето... или за да го погали...



После бяга в Интернет. Скрива се във форума на „Словото” и скрита
наблюдава живота на думите... чуждите думи, които стигат до нея... и на
своите, изхвърлени някъде там, във виртуалната Вселена.

 
„Бяла и гола.
Заспивам –
преди да започне нощта.
Все едно ми е –
дните, падайки върху мен
ме изгладиха.
 
Все едно ми е –
клони по мен
не останаха.
Бяла и гола съм –
нищо по мен не цъфти.
Падат снежинки –
не, пролетен цвят
ме вали.”

18:20 часа
„Отново слушам музика... “Machine Head”, още един от любимите ми

албуми. Подготвих статия за „Земеделско знаме”. Чета теория и съдебна
практика за отмяна на влезли в сила съдебни решения. Съзнанието ми
броди свободно – следва музиката и цветните видения, които тя рисува;
следва сивите следи на думите – тези, които пиша и тези, които чета.”

20:33 часа
„Почти прочетох книгата на Стивън Хокинг. Уж елементарни есета, а

трудно се четат. Никъде няма математика – само общи идеи. Може би с
поне малко математика би било по-лесно.

Боли ме главата; болят ме очите. Светлината на лампиона боде – като
лазерен меч.

Може би е време да се загърна с плаща на имагинерната Вселена –
онази, която съществува покрай оста на имагинерното Време.”
 



16.01.2005 неделя
13:06 часа
Времето е спряло – без минало, без бъдеще, без Днес.
Небето е надвиснало над града – синьо, като нарисувано върху

порцелан. Някъде далеч над планината са натежали бели кълбести
облаци – пухкави като руно.

Вятърът се промъква през клоните на оголелите дървета, сред които
глухо ромоли реката...

После времето отново хуква. И всички въпроси, останали на прага на
ума се вкопчват в него, хищно го хапят... кървави късове падат
откъснати.

„Гордостта на разума. Самотната пътека сред звездите... Това избрах,
когато избор имах...

А имах ли?
Вървя ли по средната пътека от всичките възможни в моя път.
Или съм само един от всички разпилени образи на личността ми,

който осъзнава само един от всичките възможни пътища...
Къде са другите ми, паралелните ми личности? Препускат ли по

другите възможни личностни съдби? Задават ли си същите въпроси в
своите Вселени? Ще мога ли някога да стигна до тях? Ще мога ли
някога да ограбя всички хубави мигове от всички паралелни съдби? Ще
мога ли с тях да плащам за живота тук; ще мога ли с тях да купувам
отсрочка?

А може би вървя по всичките пътеки; аз може би избирам всичките...
нали те всичките ми се полагат, съгласно принципа на
неопределеността.”

14:40 часа
Слънцето пробива облаците, щорите, завесите.
Грее в стаята; топли стените, но по-топло не става.
Ели пие горещо кафе, топли ръцете си от стените на чашата.
После стоплена, прави азани.

19:37 часа
Денят си е отишъл. Прозорецът е черен.



Телевизорът бълва новини.
Протест в Суходол. Хората са блокирали пътя към сметището.

Репортерите алчно снимат; ловят - живи вериги, бронирани полицаи,
камиони, пълни със замръзнала смрад...

Седнали в топлия уют на домовете си, българските граждани гледат
картинки от телевизора – дали са кадри от двора на съседа, или са
снимки от Сатурн – все едно им е. Спят – стогодишен сън.

 
 



18.01.2005
22:20 часа
„Днес... имам нужда от близък човек; от някой, който да ми даде

силата си. Искам да говоря с Никола – знам, че той също има нужда от
близък човек; от някой, който да му даде силата си.

Посягам към телефонната слушалка и дърпам ръката си, преди да съм
я докоснала. От два-три дни вече не звъня – чакам неговото обаждане, с
все повече страх. Вероника все повече отслабва, все повече изчезва, все
по-далеч отива... Лявата й ръка е все така парализирана... от вчера
кракът й е отекъл... болки, преглъща болката, не се предава...

Днес срещнах с Елиза. Исках да усетя топлината на близък човек;
исках да пия от чуждата сила... от нейната сила... А тя ми говори така,
като че ли Вероника вече е мъртва.

Всъщност, вече всички са я погребали.”
 



19.01.2005
09:37 часа
Тихо и бяло. Зад белите завеси е снегът. Градът е толкова далеч.

Градът... е зад прозореца. Автомобилите фучат по широката улица –
тихи, като шейни. И влаковете се движат тихо по замръзналите си
коловози. Някаква човешка глъч е останала на една педя от входната
врата на блока. Студът е далеч – прогонен от тихото прищракване на
радиатора и от аромата на кафето. Вероника дълбоко вдишва дима на
цигарата. Най-вкусните цигари пуши днес... днес, когато вкусът си е
отишъл... когато храната мирише еднакво и само стърже клетките на
устата. Бавно издишва – с най-дълбоката наслада, която някога е
изпитвала... Защото днес вече няма значение това, че цигарите са
вредни. Днес... вече дори Никола не мисли, че цигарите я убиват.
Седнал е на фотьойла до нея, пие кафе и пуши... Синът й, който от
години не пие кафе и не пуши... Малкото й момче, с което някога,
когато почина баща му, изпушиха заедно цялата му колекция от
маркови цигари.

Никола вдишва дима. Почти се задушава. Не кашля, само очите му
сълзят... Не е от тютюна, той знае... Знае, че този миг няма да си отиде
никога. Знае, че винаги, когато мисли за майка си, ще вижда тази стая
такава, каквато е днес... все още не болнична стая; все още просто дом, в
който живеят. И ще усеща вкуса на кафе и цигара, ще вкусва горчивия
им аромат, попил последните мигове наслада от нечий живот.

12:19 часа
„В кантората съм. Подготвих проект за споразумение по делото на

русенските ми клиенти срещу Строителни войски. Ще го подпишем
утре и ще сложим точка на спор, продължил почти десет години... И
тези клиенти дължа на Вероника – и като клиенти, и като приятели...”

14:48 часа
„Бях при земеделците. Дълго разговаряхме с Георги Пинчев... днес не

като адвокат и клиент, не за дела, за искови молби и жалби... говорихме 
за литература и за живота, който се случва... за днешния ден – толкова 
грозен, че не бива да бъде описван – в литературата... денят, в който 



просто трябва да оцелеем, за да стигнем до Утре... Говорихме и за 
политика... за политиката изобщо; за политиката като изкуство... и за 
политиката днес, която е нужна като насъщния - всеки ден, за да ни 
има... Странно звучаха думите му, мъдро... думите, с които обоснова 
необходимостта от компромиси; необходимостта от търсене на 
коалиционни партньори... необходимостта, която те принуждава в 
конкретния момент да затвориш очи пред пропастта на различията и да 
се опиташ да видиш общото; да го създадеш, ако трябва... дълго 
говорихме за науката политика и за това, че българските политици не я 
познават; за това, че трябва да се учат на нея чрез опити и грешки... и за 
непростимостта на грешките. После, съвсем изведнъж каза, че утре има 
среща в Парламента с представители на „Новото време” и иска аз също 
да присъствам.”  

 
 



20.01.2005
22:55 часа
„Днес беше дълъг ден.
Как не искам да пиша за Днес... как искам просто да се сгуша и

всичко да изчезне...
Трябва да пиша за днес... за да не изчезне.
Денят? Споменът? Това, което се случи, или не можа да се случи?
Това, което оставя следа, която не искам да изгубя... път, по който да

вървя, за да не се изгубя...
Колко думи ражда нощта...
Колко думи за това, което не се случи, колко думи за това, което не

искам да се случи...
Ще започна със софийската ми сутрин.
Станах рано, стоплих се с горещ душ. Облякох най-хубавия си 

костюм  - от онези, които наричам „адвокатската униформа”. Точно в 
10:00 часа бях пред Народното събрание. Не знаех какво ще правя, 
когато стигна до стъклената будка, покрай която всеки ден минавам на 
път от къщи към кантората и обратно.

Почти едновременно с мен дойде Христо Василев. Чакахме дълго,
слънцето яростно грееше и лъчите му почти топлеха.

Срещата не се състоя в Парламента, а в едно кафене. Всъщност, не
беше истинска политическа среща - като онази, в централата на ВМРО,
а по-скоро приятелски разговор... Присъствах.

Думите падаха край мен. Случваше ли се нещо? Какъв бе смисъла, на
това, което се случи? Това ли се нарича „политика”?

Още не проумявам смисъла.
Кафето още горчи.
До днес винаги съм наблюдавала политиката отдалеч, опитвала съм се

да търся скритите й послания, да надничам зад привидното... Много
знамена съм развявала, но никога не съм решавала кога и защо трябва да
се веят знамената.

Това ли направих днес? Реших кога и с кого трябва да се веят
следващите знамена?

Едва ли – знаменосци вече не останаха...



Полезен ли беше този приятелски разговор, или тази политическа
среща?

Все едно. Не ме е грижа вече. Днес аз просто присъствах. Може би
друг път ще търся смисъла. Точно днес – не искам да откривам как се
прави политика...”

23:29 часа
„Днес беше дълъг ден.
Ще завърша с русенската си вечер.
Пристигнах в 18:30 часа. Никола ме чакаше премръзнал. Прегърнахме

се. Страхувах се да погледна в очите му. Погледнах. В тях имаше само
любов и щастие от присъствието ми. Погалих брадата му – обичам да
галя брадата му, прилича на козина. Той целуна дланта ми – беше като
облизване, нежен кучешки поздрав.

Отидохме при Вероника. Докато вървяхме в студения мрак нямах
усещането, че отивам при болен. Просто държахме ръцете си, вятърът
ни блъскаше един към друг, гонеше сухи листа и скреж по пустите
улици, а нечий топъл дом ни очакваше...

Не знаех, че за 20 дни човек може да остарее с 20 години. Трудно ми
беше да се усмихна. Тя седеше на дивана по нощница и не стана, не
подаде ръка. Приличаше на избеляла черно-бяла снимка. Кимна с глава
и посочи фотьойла до себе си. Седнах, хванах ръцете й – толкова крехки
ръце, като крачета на птиче...

Не мога да пиша повече за Днес. Не искам.”
Компютърът тихо жужи. Ели топли ръцете си, прегърнала радиатора

и гледа светлините на телевизионната кула.
 

 



21.01.2005
14:20 часа
„У дома съм... в моя русенски дом съм се скрила... в „нашия дом”...
Избягах от дома на Вероника, дезертирах...  Не мога да гледам 

увехналото й лице, изсъхналите й ръце... и Никола, свит на дивана в 
краката й... Казах, че искам да проверя електронната си поща и да 
подготвя писмената си защита за делото утре... 

Знам, че пак ще се върна; знам, че „трябва”... знам, че искам... Искам
да не пропусна последните дни на Вероника, както пропуснах
последните дни на двете си баби... на Биляна, защото бях твърде малка и
не ме пуснаха да бъда с нея... и на Дана, защото не забелязах, или не
исках да забележа, че умира...

Седя, втренчена в компютъра; разпечатала съм писмената защита;
прочела съм бележките си по делото; пиша във „файла на промяната”,
гонена от страх, че твърде бързо идва... промяната...

Цветето на icq връзката разцъфтя в долния ъгъл на монитора...
виждам ника на Ружа... почти чувам гласа й.

„Здравей, не очаквах, че по това време си в кантората. (усмихнато
човече)”

„(усмихнато човече) Не съм. (намигващо човече)”
„А къде си? (учудено човече)”
„У дома...”
„Искам да се консултирам с теб”
„(ухилено човече)(учудено човече)”
„Искам да се разведа. Кога ще идваш в Русе?”
„Тук съм. Кога да се видим? Нямам много свободно време. Вероника

е много болна.”
„Веднага можеш ли? В кафене Кристал?”
„След 15 минути”
Излизам от Интернет.
Слагам точката и излизам от файла.”

14:53 часа
Изключва компютъра. Излиза.



15:05 часа
Кафене „Кристал” е точно такова, каквото човек очаква от едно

кафене с такова име да бъде. Огледални стени, луксозни мебели и
изискан бар.

Две големи чаши с виенско кафе димят върху стъкления плот на
масата в ъгъла. Две красиви момичета са втренчили очите си в тях...
Руса и тъмнокоса – като деня и нощта. После втренчват очите си една в
друга. Не са се виждали от лятото, когато пиеха кафе-фрапе под клоните
на питомните палми и си говореха за преображение. И промяна.
Мълчат, защото думите понякога са премного корави...

- Ти знаеш всичко, нали?
- „Всичко” никой не знае... дори ти...
- Искам да кажа... за мен и за Рафи... Приятелите не искат да говорят с

мен, гледат ме като прокажена... мислят си, че съм го зарязала... Аз не
напуснах Рафи, напуснах себе си...

Мълчание. След думите си, казани на един дъх, Ружа се затваря в себе
си. Ели не знае как да продължи... А иначе, знае... почти всичко за Рафи
и Ружа...

- Знам. – думата се отронва като камък.
После пие кафето си.
- Когато скочих от моста край Писанец, се промених... Всъщност,

тогава само се освободих и разбрах, че трябва да се променя... или поне
да разбера каква съм всъщност...

- Знам...
- Не знаеш... ти никога не си била зависима от някого... родители,

съпруг, деца... или поне в съзнателния си живот не си била зависима...
Ти идваш и си отиваш, когато пожелаеш... и си самата ти...

- Не съм. И аз се търся и не се намирам... и само в стиховете си летя
на ластично въже...

- Достатъчно е, ако ти дава усещане за свобода...
Мълчат. Отпиват от големите чаши, сметаната остава по устните им.

Деликатно се бършат със салфетки и гледат отраженията си в
огледалата...

Тънки и крехки момичета. Ели е с клин и почти неприлично къса
пола, която открива почти неприлично дълги бедра. Ружа е с рязани
дънки, последен писък на модата, които очертават стройните й крака.



Тримата тийнейджъри от съседната маса им хвърлят коси погледи.
- Трябваше да го напусна, за да мога да порасна... Омъжих се за него

щом завърших гимназия... от ученичка станах съпруга... Още не бях
разбрала какво става, когато се появиха Алис и Боби... така и не можах
да порасна...

- Знам... и аз не мога да порасна...
- Разбрах, че трябва да си отида, когато осъзнах, че Алис вече е по-

зряла от мен... Тя вече три години има свой собствен живот... свой дом,
свои пари и своя професия... дори има приятел... Всичко, което съм
имала, е било на родителите ми, а после на Рафи...

- Говорила ли си с Рафи?
- Той не разбира... мисли само за това, че съм си отишла от дома и не

иска да види по-далеч от простите факти...
- А говорила ли си с него за развода?
- Исках първо да говоря с теб... искам да знам какви са правата и

възможностите ми... Ще те разбера, ако не искаш да ми станеш
адвокат... но ти вече ми беше адвокат, спаси апартамента на мама...

- По дело за развод мога да бъда само адвокат и на двамата... ако и 
двамата искате развод и се споразумеете да стане по взаимно съгласие...  

- Със съгласие, или без съгласие, трябва да се разведа... Иначе ще се
върна при него, а още е толкова рано за това...

Тишината около тях става толкова плътна, че по нея започват да се
хлъзгат косите погледи на младежите от съседната маса. Допиват
кафето си. Ружа плаща, излизат. Пресичат улицата и влизат в русенската
кантора на Ели... онази, която с Димитър направиха през първата
година, в която стана адвокат...

 
 



22.01.2005
15:49 часа
Белите стени на кантората правят светлината на зимния ден още по-

бяла. Ели е седнала зад бюрото, на любимия си стол-фотьойл, твърде
голям, за да го вземе в софийския си офис. Рафи е седнал срещу нея и
мачка скиорската си шапка. Вентилаторната печка монотонно жужи.

- Защо иска да се развежда? Каза ли ти? Ти си й адвокатка и
приятелка, трябва да ти е казала... на мен не ми казва... – млъква,
преглъща, бърше челото си, върху което блестят бисерни капчици,
въпреки студа в стаята.

Ели го гледа право в очите и мълчи. Не защото не знае какво да каже,
а защото не знае трябва ли.

- Дали иска да се жени за друг? – гласът му простъргва, навел е очите
си, гледа встрани. - Запозна ме с оня, инструктора по делтапланеризъм,
не е лошо момче... Няколко пъти се срещахме после с него... на бира...
как само говори за нея... обичал я, само нея бил обичал истински... само
до нея се чувствал жив... Ами и аз като само с нея се чувствам жив,
какво да правя? Не искам да се развеждам, искам да се върне...

На Ели й се иска да му каже, че тя точно затова иска да се разведе...
защото всъщност иска да се върне, но мълчи... Ружа трябва да му го
каже, когато прецени. Рафи отново бърше челото си, слага шапката си
на главата, маха я.

- Вчера когато говорихме й казах, че съм съгласен... по взаимно
съгласие... Казах й го, защото тя иска... а аз не искам да й преча в
живота... пък и ти нали си казала, че по взаимно съгласие било най-
добре...

- Казала съм само, че ако решите да се развеждате, по взаимно
съгласие е най-добре... а иначе... мисля, че е най-добре да се разберете...
да си дадете време... и може би всичко ще се промени към по-добро...

Лицето му изведнъж разцъфтява. Маската на грижите пада и той се
превръща в момчето, което Ели вече половин живот познава.

- Нали? И аз това й казвам – да изчакаме... за никъде не бързаме...
като иска да поживее сама, нека поживее... може и да е права... през
целия си свободен живот все женени сме били... все заедно сме били...



но защо иска да се развежда... Вчера, като говорихме каза, че иска да
носи името ми и след развода... като си тръгна есента каза, че иска да
вземе само халката, която аз й направих... още я носи... а след Коледа...
след Бъдни вечер мислех, че ще се върне... Не я разбирам вече... толкова
се е променила...

И Рафи впива в Ели тъмните си неразбиращи очи. На нея й се иска да
хване неспокойните му пръсти и да изтрие болката му с думи... но не от
нея трябва да дойдат тези думи...

 
 



25.01.2005
20:20 часа
„Отново съм у дома. Вече не се питам къде е домът ми.
Вали мокър сняг и се топи. Тъмният силует на Витоша изяжда

заревото на облаците, попили светлините на града.
Зимна приказка... Чувам как снежинките докосват земята...”

20:37 часа
Пак Led Zeppelin, горещ чай и почти щастие.
„...Иска ми се да съм при близките си. Иска ми се – с оловен цепелин

да стигна при тях... Липсват ми – мама и татко, Ники и Вера... и
Ахим... Ахим... целунах усмихнатата й муцунка на снимката, на
която са с Никола. Не искам да мисля за нея като за мъртва, както не
искам да мисля, че Вероника ще умре. Днес говорихме по телефона –
звучеше бодро и жизнено. Преливали са й кръв...”

 
 



27.01.2005
10:06 часа
Тиха тъга се просмуква от ъгъла.
...Тиха тъга ме зове.
С тиха тъга – колко съм бягала
в рими, в звезди, в цветове.
 
Тиха тъга – празник за спящите.
Утре дали ще ме спре?
Тиха тъга – отивам си, бдящата,
с тиха тъга духът ще умре.”
 

 



02.02.2005
10:47 часа
„Мразя утрините. Обещават само страх и стрес.
Вали сняг. Чувствам се като напъхана в една от онези стъклени

сфери, пълни с течност, които при разклащане представят идиличен
пейзаж на планинска хижа, над която се изсипват торби със сняг.

Вчера говорих с Ники – Вероника става все по-зле. Престанала е да се
храни. Помоли ме да си дойда по-рано. Утре ще пътувам. Не знам какво
да правя с клиентите си, които все повече стават приятели... или с
приятелите, които ми станаха клиенти.

Трябва да се срещна с Петко Огойски, за да му дам писмените
бележки по делото, на което няма да мога да присъствам. Трябва да се
срещна и с Димитър Балчев... Трябва да се науча да казвам, че делото е
изгубено, че изход няма. Аз все търся... път, пътека, пролука – дори
тогава, когато клиентът е дошъл при мен, когато вече всичко е
свършило... Е, винаги има последна надежда – край и начало за всяка
изгубена кауза – дело в Страсбург... Да, натам отиват нещата и с бай
Димитър Балчев... Трябва...

Трябва да спечеля делото на Ник... Трябва да спечеля делото на
татко... Трябва не просто да го спечеля, а да си вземем парите от
ответника. Уморих се да бъда адвокат на роднини и близки – товарът
двойно по-тежко тежи.”

 
 



03.02.2005
08:57 часа
„Днес отново пиша с тази друга ръка...
Все по-добре пиша с нея. Все повече се изгубвам.
Изгубих представа за времето и за себе си.
Студ и страх.
Мускулите и сухожилията ми се вкочаниха – от студ и страх.”

15:55 часа
„Направих всичко, което трябваше да се направи”...
Отидох навсякъде, срещнах се с всички. Студ и страх и надбягване с

времето.
Отново... не знам какво ще се случи – днес, утре, след месец...
Ще има ли месец?”

17:20 часа
Мъгла и сняг.
Бяло е – като „отвъд”.
Автобусът лети над асфалта, покрит със замръзнал сняг. Крайпътните

дървета са настръхнали – бодличките на скрежа, полепнали по всички
клони, вейки и стъбла ги кара да приличат на таралежи.

Мъглата се превръща в ледени кристалчета и започва да вали...
Снегът боде.

Gsm-ът тихо прищраква: „не мога да те посрещна. майка е зле. ела
направо при нея. н.”

Ели бързо набира номера на Никола. Пищенето на осъществяваща се
връзка пронизва главата й. Най-после чува гласа му в ухото си:

- Как пътуваш?
- Вие как сте?
- Зле. Ще те чакам, но не мога да изляза. Днес цял ден повръща... сега

спи...
- Ник, болна съм – имам температура... чувствам се като чувал, пълен

с бацили... страх ме е да не я заразя...
- Няма значение, идвай... вече няма време за грип...
Връзката прекъсва. Електронен писък в ухото й... Като никога досега



смъртта я обсеби. Безпардонно заяви правата си. Вече няма време за
заразяване с грип, вече няма време за празни илюзии.

21:30 часа
Бяло като в приказка. Луминесцентните лампи на Автогарата светят.

Снежинките танцуват под тях – като балерини под светлините на
сцената.

Ели вдига главата си нагоре, завива й се свят; небето фосфоресцира...
Върви бавно, снегът скърца под краката й. Иска й се пътят до дома на
Вероника да беше по-дълъг... Не е. Стига до оголелия орех, прострял
мощните си клони над триетажния блок – прилича на дракон от
приказка, който пази вратите на омагьосан замък... Входната врата тихо
изскърцва, все още незаключена. Бавно изкачва стълбите... как би
искала – повече да бяха етажите...

Никола я чака на прага – чул я е, или е пресметнал времето, по което
трябва да дойде... Изглежда отслабнал, посърнал, с по-дълга брада от
тази, с която го помни. Прегръща я без думи. И тя не проговаря. Усеща,
как той смъква част от товара си и го оставя за нея.

21:36 часа
Холът на Вероника вече не е същият... Мебелите са същите и са по

местата си. Всяка книга, картина, вазичка със сухи клонки; всеки
пепелник, всяка съдина... всичко е точно там, където трябва. Всичко е
до болка чисто... Въздухът е свеж, с едва доловим дъх на почистващ
препарат или на ароматизатор... Само дето Вероника спи на дивана, а
Смъртта е седнала до нея, на фотьойла...

- Сядай... тихо шепне Никола и сочи на Ели мястото, където е седнала
Смъртта.

Той не я вижда, или не я познава... или вече е свикнал с присъствието
й... Ели сяда на другия фотьойл и в упор гледа натрапницата през
масата. Тази вечер тя е с лицето на Вероника... Не с истинското, живо
лице на Вероника, а с онова, което ще има, когато издъхне. Смъртта е
красива. Усмихва се с края на устните - иронично-закачливо. Ели
отмества поглед към спящата. Лицето й е сиво.

Никола сяда до главата на майка си, върху фотьойла, на който седи
Смъртта. Тя кротко става, обикаля холната масичка и сяда на дивана, в
краката на Вероника.



23:20 часа
„Не знам дали и кога ще мога отново да пиша. Тази вечер видях

смъртта, седнала на дивана. Не я виждам за първи път – все едно видях
дядо; все едно, видях баба. Смъртта идва при всеки умиращ – не когато
издъхва, а няколко дни по-рано... точно колко по-рано – не знам.”
 



04.02.2005
07:55 часа
Денят идва с бялото на всяко утро. Ели и Никола се измъкват от

топлите завивки на леглата си, студът на стаята ги обгръща. Тук всичко
е необичайно разхвърляно – като при отстъпление...

Наистина ли вече отстъпват?
- Аз ще отида до онкологията, за да взема обезболяващи... Ти направи

чай, сложи й повече мед... тя вече само това яде, но не слагай прекалено
много, за да не повърне... Ще се върна бързо... ще взема за нас по един
кроасан...

Никола бързо навлича пуловера и дънките си и тихо отваря вратата.
С пукването на зората Вероника е заспала. Тихо прохърква. Ръката й е

паднала от дивана. Ели понечва да я вдигне, но Никола й прави знак да
не я пипа. В антрето тихо прошепва: „Тя почти не спи, не я буди, нека
си почива”. И излиза.

08:20 часа
Чаят ври. Кафето също кипва. В малката кухничка е неочаквано

уютно и скрито, като в убежище. Зад затворената врата Смъртта се е
излегнала на дивана и е задрямала. Не, вика я тихо, хрипти:

- Ели... Ели... ти ли си?
Ели стои в рамката на вратата. Очите й гледат в стаята и виждат 

„отвъд”, в една друга стая, в която бе умирала Биляна и тихо бе 
хриптяла към малката си внучка, застанала в рамката на вратата – 
„Ели... ти ли си?” А тя, груба в младостта си, бе отговорила: „Не ме ли 
познаваш, бабо?!”... Някъде там, отвъд, още звъни последният смях на 
Биляна и сълзите й горчат като... кафе...  

- Мирише на кафе... кафе ли си вариш?
Онази, с голямата коса, вече си бе отишла.
- Да, искаш ли?
Вероника се опитва да се усмихне, да се надсмее над себе си; дави се

в кашлица и се опитва да стане. Ели се втурва да й помага, но тя не й
позволява.

- Метастазите вече са навсякъде, навсякъде ме боли, по-добре не ме
пипай... мога сама... Донеси кафето и го сервирай в китайския сервиз...



 
 



08.02.2005
08:48 часа
Шумът пред съдебната зала става нетърпим. Ели загърбва Димитър и

се отдалечава по широкия коридор... През огромните прозорци се
излива озъбеното лице на зимата. Димитър проследява с поглед тънкия
силует на дъщеря си и отново му се струва, че всеки момент ще се
счупи. Вижда я как застава до съседния прозорец и топли ръцете си на
радиатора под него. Лицето й е като маска, очите гледат, но не виждат...
тя цялата е някъде далеч от себе си, напълно чужда на света наоколо,
напълно неспособна да се бори с него... Не, така изглежда... само така
изглежда... само... това си повтаря Димитър – като заклинание...

09:00 часа
- Димитър Димитров, земеделски производител, срещу Акционерно

дружество... – гласът на микрофона се разпада...
Вратата се отваря и в залата влизат двама елегантно облечени мъже на

средна възраст и още по-елегантно облечено момиче. По-високият мъж
и момичето застават на банката на ищците, а по-пълният мъж на банката
на ответниците. Съдията се оглежда за земеделския производител и
отново призовава страните. Гласът на момичето проехтява в залата и
кара присъстващите да замълчат:

- Димитър Димитров, земеделски производител, лично, и с адвокат
Димитрова, упълномощена от днес... – после се отдалечава от банката и
представя пълномощното си на съда.

- Адвокат Стоянов, процесуален представител на Акционерно
дружество...

Пръстите на секретарката тичат по клавиатурата, но тя не ги гледа –
не сваля поглед от ищеца... няма никакво съмнение, че това е учителят й
по математика от гимназията... все така красив, елегантен, чаровен –
мечтата на всяка тийнейджърка... Пръстите й тичат по клавиатурата, а
тя все не може да свали очите си от него...

09:27 часа
В кафенето е уютно-топло и ненатрапливо-задушно.
Тя съсредоточено разбърква сметаната в кафето си, а той сияещ гледа



сияещото й лице...
- Е, госпожице адвокат, май спечелихме делото?
- Е, господин земеделски производител, докато няма влязло в сила

решение, нищо не се знае... а и битката тепърва предстои... в първото
съдебно заседание само подрънкваме с оръжие, не го размахваме...

- Твърде добре раздрънка нашите оръжия... какво беше това, което
поиска по член 114?

- Всъщност, нещо доста спорно, когато не се отнася до физически
лица, а до представляващ юридическо лице... но съдията го допусна...
ще призоват твоя човек да се яви лично в следващото съдебно заседание
и да отговори на няколко въпроса, между които колко тона жито е взел
от теб, колко пари ти е платил и колко още има да ти плаща... въпросите
трябва да се задават много внимателно, защото, ако лицето не дойде в
съда се счита, че е дало отрицателен отговор... т.е. отговор в твоя
полза...

Димитър разбърква сметаната в кафето си и гледа как оживеното лице
на детето му постепенно помръква...

- Много ли е зле вече Вероника? Майка ти иска да дойде...
Ели категорично клати глава...
- Не... вече не може да приема гости... Вече... – тя сдъвква сълзите си

и млъква...
- Не става дума за гости. С какво да ви помогнем?
- Вече никой не може да помогне...
- Ако имаш нужда от нещо... по което и време на денонощието да се

случи, обади ми се...
- Татко... затова ли живеем, за да стигнем дотук?
Димитър знае, че не може да й отговори. Не днес и не защото

въпросът е без отговор... просто защото въпросът й днес е без отговор...
- Защо живеем, татко? Какво трябва да направим с живота си, за да

има смисъл от съществуването ни?
Димитър мълчи. Шумът в кафенето упорито си пробива път до

главата му, заглушава мислите му, заглушава отговорите... Не, само така
му се струва, само така му се иска, защото отговорите мълчат,
затрупани много дълбоко, затрупани много отдавна... Ели гледа
часовника и преглъща още една глътка кафе...



10:00 часа
- Не знам какво да правя с живота си... не знам моя живот ли живея...

не знам правилния избор ли направих... правилните избори ли
направих... толкова много пътеки загърбих, без да намеря моята...

Димитър гледа детето си. Иска му се да не я гледа с очите на баща, а с
очите на наблюдател... С каквито и очи да я гледа, тя е все една –
крехка... и устойчива... Сега лицето й е пребледняло, отново сковано
като маска, очите й отново гледат някъде отвъд, а тя самата не е в
тялото си...

- Уморих се да се търся, татко...
Той слага длан върху ръката й – по-студена от плота на масата.
- Вярно е, че много пъти е трябвало да избираш и да загърбваш

живота си и да го започваш отначало... може би повече от повечето
хора... Но мисля, че всеки път си вървяла във вярна посока... просто
твоите пътища са повече... Който и да избереш, все ще е правилен...

- Значи, трябва да вървя по всичките?
Димитър вижда как лицето-маска се пропуква, а погледът се връща в

очите й... как тя се завръща в тялото си – облича го, като дреха... и вече
е готова да тръгне срещу света и да побеждава... както бе направила
преди час, в съдебната зала... както бе направила преди десет години,
при защитата на дисертацията си... както правеше всеки път, при
представянето на всяка следваща книга...

...И както щеше да направи след няколко дни – когато стане нужда...
 

 



12.02.2005
00:00 часа
Стрелките на часовника са залепнали една върху друга. Никола и Ели

ги гледат с една и съща мисъл – „и този ден мина... ще има ли следващ”.
Вероника спи. Въздухът свисти в дробовете й като в мях. Ели държи

ръката й – изсъхнала като клон и се опитва да намери пулса й. Никола
бърше лицето й, устните й... иска да й даде капка вода... капките се
стичат по бузите й... Часовникът трака като картечница...

01:00 часа
Никола и Ели са се свили – всеки във фотьойла си. Само пресекливото

дишане на Вероника отмерва времето.

02:00 часа
Хриповете се усилват – като хъркане. После настава тишина... И пак

хъркане... Пак тишина, като бездна...
- Ели, това ли е краят?
- Не е... тя ще дочака утрото...

03:00 часа
Толкова е тихо, че не чуват дишането си. Вероника кротко спи,

лицето й свети в тъмното...

04:00 часа
Ели лежи с дрехите на леглото в другата стая. Гръбнакът й вие от

болка. Никола е залепнал за фотьойла – оня същия, до главата на
Вероника, на който е седнала Смъртта.

05:00 часа
Никола лежи с дрехите на леглото в другата стая. Гледа бялото на

тавана и отмерва времето по ударите на сърцето си. Ели е седнала на
фотьойла – оня, другия, в краката на Вероника и в упор гледа Смъртта.

06:00 часа
Смъртта става, разкършва се, протяга се... Разхожда се из стаята,

поглежда през прозореца. Денят е още далеч. Оглежда отражението си в
стъклото му, оправя косите си и сяда.



07:00 часа
Денят нахлува през прозореца. Сумракът му прогонва рижавата

светлина на лампиона.
Вероника отваря очи. Устните й трепват. Гласът едва проправя пътя

си през гърлото:
- Никола...
Той коленичи до главата й, навежда лицето си към нейното... Очите й

улавят погледа му, някъде в самото им дъно припламва закачливо
пламъче... Устните й трепват. Гласът не може да проправи път до
гърлото. Никола се навежда още повече, но думите не идват –
превърнали са се в усмивка и в сълза...

Сълзата, още жива, се стича по мъртвата буза. Смъртта си отива.

17:57 часа
„Съвсем се смрачи. Все още сме тримата... Последната нощ... Пиша,

за да не избягат миговете. Връзвам ги, впримчвам ги във всяка дума.
Защото с писане се хващат бягащите мигове.

Замръзнали ги впримчваме в опърпаните си тефтери. А после ги
измисляме, със думи ги окичваме. Избухва хванатото време. И хуква
пак – към тези, които могат да го уловят – със голи умове, сърце, ръце.
И голи да го носят до предела, където границите между измеренията се
изгубват. И може би избухва първичното яйце на някоя изгубена
Вселена, в която незнайни същества ще напрягат умове, търсейки
началото на свойто време...

Едва сега откривам отговора на най-важните въпроси. Как да спрем
Времето. Как да върнем разпилените му късове... и...

...какъв е коренът на онова, което тласка ни към още...
А отговорът е един и същ, увиснал на молива ми.
 
 



ЗА КНИГАТА И НЕЙНИЯ АВТОР
 
Верни на онова, което вече се превръща в традиция за издателство

gabriell-e-lit, ще предложим на читателите първо в електронен вариант, а
след това и като печатна книга неиздавания досега роман на Габриела
Цанева "Толкова е рано".

Започнат през 2004-та и завършен две години по-късно, този обемен
прозаичен текст остава встрани от творческите планове на автора, може
би защото едва сега, 15 години след началото на описаните събития,
вече не е рано да бъде издаден.

Вторият роман на Габриела Цанева е изграден върху основата на
развиващ се пред читателя файл-дневник, като действително
случващото се и художествената измислица се преплитат и създават
един публицистично-поетичен текст, който може да се разглежда и като
документ на епохата, и като роман, и като поема.

Поетичните фрагменти вече имат свой самостоятелен живот в
стихосбирките „Заскрежени птици” и „Светлата пътека към звездите”,
но присъстват в ромата и като основание за развитието на сюжета, и
като екстракт на преживяното, и като философска категория, извеждаща
ежедневното в надбитийни пространства.
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